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tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

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.
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EXCLUSIEVE
ONTWERPEN

VOOR WONINGBOUW,
VERBOUW EN

 UTILITEITSBOUW

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

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

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
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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

Op zondag 16 december is het 
zo ver. Dan vindt, in de Ospelse 
kerk, het benefietconcert met het 
thema ‘Samen, verbinden’ plaats. 
Het concert is het sluitstuk van de 
crowdfundingsactie ‘Same sterk
vör oos kerk’. Iedereen is van har-
te welkom om dit bijzondere con-
cert met als thema “filmmuziek” 
bij te wonen.

Het benefietconcert wordt op zon-
dag 16 december twee keer opge-
voerd: van 13.30 tot 15.30 uur en van 
18.30 tot 20.30 uur. 

Geslaagde klus
Het comité kijkt meer dan tevreden 
terug op de inzamelingsactie. “We 
stonden voor een enorme klus”, ver-
telt Antoine Hekers, voorzitter van 
het actiecomité. “En die kon alleen 
slagen door de betrokkenheid van 
onze inwoners, verenigingen en alle 
mensen die onze kerk een warm hart 
toedragen. Inmiddels is er € 41.000,- 
gedoneerd. Een fantastisch resultaat. 
En ook de opbrengst van het afslui-
tende benefietconcert komt ten
goede aan de crowdfundingsactie. 
Zo willen we het streefbedrag van 
€ 45.000,- halen.“ 

Hulp uit alle hoeken
“Voor dit benefietconcert kwam hulp 
uit alle hoeken”, vertelt Carin Sieben, 
lid van het actiecomité. “De Drum-
band en Harmonie Melodie der Peel 
hebben samen met Harmonie Pro 
Musica uit Nederweert-Eind een spet-
terend concert van filmmuziek sa-
mengesteld. Zij worden ondersteund
door de Ospelse koren en het koor 
Forever Young uit Nederweert-Eind. 
Verder staan de solisten Jean Stas-
sen, Wil Geuns, Sanne Heuijerjans, 
Rens Teunissen, Ilse Veugen en Anna 
Monaco op het podium. En Leonard 
Geuns bespeelt het kerkorgel.“ 

Zondag 16 december in de Ospelse kerk

Afsluitend Benefietconcert ‘Samen, verbinden’

Het muzikale programma staat als 
een huis volgens Carin. “Maar het 
concert is niet alleen een genot 
voor de oren. Op de projectiescher-
men wordt prachtig beeldmateriaal 
van Henk Roemen getoond. En tus-
sen de muziekstukken door draagt 
de Schrijverskring Ospel gedichten 
voor die betrekking hebben op ons 
dorp.”

Sfeer op het kerkpleintje
Antoine legt uit dat aan de voorzijde 
van de kerk een gezellige sfeer wor-
den gecreëerd. “Zo kunnen bezoe-
kers onder het genot van een hapje 
en een drankje nog even napraten 
over de voorstelling. En we hebben 

livemuziek, verzorgt door studenten
van het Regionaal Instituut, Cultuur- 
en Kunsteducatie (RICK). Ook als u
het concert niet bezoekt, bent u hier 
natuurlijk van harte welkom. ”

Slotwoord
“Het benefietconcert is uniek in al 
zijn facetten. Bij het samenstellen 
van het concert laten Ospel en om-
geving zien dat het een hechte ge-
meenschap is met een krachtig ver-
enigingsleven. Het thema ‘Samen, 
verbinden ’is dan ook niet zomaar
door het actiecomité gekozen. Het 
slaat, wat ons betreft de spreek-
woordelijke spijker op zijn kop”, al-
dus Antoine.

Prijzen
Entreekaarten zijn zowel in de voor-
verkoop of aan de kassa verkrijgbaar. 
Voorverkoop: € 12,50 
Kassaverkoop: € 15,00
Een entreekaart is inclusief 1 con-
sumptie.

Verkooppunten
Entreekaarten voor het benefietcon-
cert zijn te koop op de volgende ver-
kooppunten:
• Kapsalon Ans, Ospel
• Café de Prins, Ospel
• Bruna Lambertushof, Nederweert
• Cafetaria d”Indj, b-j Angelien, 

Nederweert-Eind
• Bakkerij Kessels, Ospeldijk 

In december helpt de Broeder-
schap de Voedselbank voor de 
6e keer met het inzamelen van 
artikelen. Met deze actie voor de 
Voedselbank brengt de Broeder-
schap de naastenliefde in de prak-
tijk. De kerken in het dekenaat 
Weert helpen hier graag aan mee. 
Carin Rosbergen, coördinator na-
mens de Broederschap: “U maakt 
niet alleen 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 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.

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 le-
vert u in tussen 7 en 22 december bij 
de kratten die klaarstaan. Deze vindt 
u zowel in de kerken van het deke-
naat Weert als bij de Jumbo-winkels. 
Alle giften zijn van harte welkom. Let 
u wel op dat de producten nog min-
stens twee maanden houdbaar zijn.

Deelnemende supermarkten
De Jumbo-winkels die aan de actie 
meedoen zijn Jumbo Heerschap (Bo-
shoven, Collegeplein, Leuken, Moesel
en Nederweert) en Jumbo René Puts 
in Stramproy. Hiervoor staan kratten 
bij de kassa’s van de supermarkten. 
Klanten kunnen producten nog tot 
vlak voor Kerstmis in de kratten stop-
pen. Om u te helpen, krijgt u op de 
zaterdagen een flyer met suggesties 
aangereikt. Op 8 december ontvangt 
u van onze broedermeesters de flyer 
bij de Jumbo-winkels aan het Colle-
geplein, op Leuken en in Nederweert. 

Op 15 december zijn dat de Jumbo-
winkels aan op Moesel, op Boshoven 
en in Stramproy.

www.broederschapweert.nl 
In 1404 werd in Weert een Broeder-
schap opgericht om de devotie tot 
Maria te bevorderen. Deze devotie 
kwam tot hoogbloei in de 18e eeuw 
rondom het Miraculeuse Beeld van 
Onse Lieve Vrouwe te Weert, die ook 
vereerd werd onder de titel “Onze 
Lieve Vrouw van Bijstand”. Het won-
derbeeld werd vereerd in de deke-
nale stadskerk van Weert (gebouwd 

in 1456), toegewijd aan Sint Martinus 
en kreeg de toevoeging: Heiligdom 
van Onze Lieve Vrouw van Weert.
Op 1 mei 1996 is de Venerabele 
“Broederschap van de Miraculeuse 
Onse Lieve Vrouwe tot Weert” van 
1404 heropgericht. Haar doelstelling 
is de bijzondere verering van “Onse 
Lieve Vrouwe tot Weert” te bevor-
deren en tevens de titel van Bijstand 
waaronder Zij in Weert wordt ver-
eerd, te actualiseren en in de praktijk 
te brengen. 

Lees verder elders in dit blad.

Broederschap en Jumbo-winkels helpen Voedselbank

Kerstactie voor Voedselbank

Gevraagd
INTERIEURVERZORGSTER 

VOOR 15 UUR PER WEEK

Mail voor 15 december je C.V. 
naar info@pleunismode.nl 

of stuur hem naar Micheline Pleunis 
Brugstraat 21 6031 EE Nederweert



Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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

Programma Za. 8 dec. Junioren
Eindse Boys JO19-1 - vv Kessel JO19-1 15.00 uur
RKDSO/IVO/Resia - 
MO17-1-Eindse Boys MO117-1 13.30 uur
Helden JO17-1 - Eindse Boys JO17-1 14.30 uur

Programma Zo. 9 dec. Senioren 
Eindse Boys 1 - SVH’39 1 14.00 uur
Eindse Boys 2 - RKSVO 3 11.30 uur
Eindse Boys 3 - MMC Weert 6 11.00 uur
RKVB 3 - Eindse Boys 4 11.00 uur
Eindse Boys 35+1 - DESM 35+1 10.00 uur

Programma Zo. 9 dec. Vrouwen
ONDO VR1 - Eindse Boys VR2 10.00 uur

Programma Di. 11 dec. Junioren
Eindse Boys JO15-1 - SSE JO15-1G

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – SVH’39 1:
Kuster Tuin- en Parkmachines Heythuysen
Donderdag 10 dec. kaarten aanvang 20.00 uur

Voor het laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

BDL Biljarten 
Programma: week 49
04-12-2018: De Tram 3 (Neeritter) - BDL 2

Hoofdklasse Libre
04-12-2018: BDL 3 – Biej Stams 1 (Echt)

1e Klasse E
05-12-2018: BDL 1 – Vriendenkring 1 (Roer-
mond) Hoofdklasse Libre
05-12-2018: BDL 4 – Montfort 5 5e Klasse A
06-12-2018: Micro 4 (Moesel) - BDL 5

WBB C-Klasse
06-12-2018: BDL 6 – Haazehoof 1 (Ospel)

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! 

Biljartvereniging Centraal Nederweert  

Programma: week 49
04-12-2018: CENTRAAL 1 – Nunhem 1

Hoofdklasse Libre
04-12-2018: Veldpoort 2 (Stevensweert) - 
CENTRAAL 3 2e Klasse C
04-12-2018: CENTRAAL 4 – Boekoel 7

5e Klasse B
06-12-2018: CENTRAAL 2 – DMB 1 (Herten)

1e Klasse D
06-12-2018: Carambole 3 (Boshoven) - 
CENTRAAL 5 WBB C-Klasse
06-12-2018: CENTRAAL 6 – Oranjetref 1 
(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! 

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 8 DECEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert
F3. MEOS - LimMid F1 9.00u.
F2. MEOS - NOAV F1 9.00u.
E3. MEOS - BSAC E1 9.45u.
E2. MEOS - Handbal Venlo E2 9.45u.
D1. MEOS - NOAV D2 9.00u.
Sporthal Egerbos Venlo
E4 Blerick E4 - MEOS 9.00u.
Sporthal Merode Stein
DS1. ESC’90 DS! - MEOS 20.30u.

ZONDAG 9 DECEMBER
Sporthal de Wiee Posterholt
F1. Posterholt F1 - MEOS 9.30u.
D2. Posterholt D1 - MEOS 12.20u.
Sporthal Aoreven Heythuysen
E1. VIOS E1 - MEOS 13.40u.
Sportcentrum De Bemvoort Overpelt
C1. Overpelt C2 - MEOS 10.00u.
Sporthal de Weert Venray
B1. Manuel B1 - MEOS 15.45u.
Sporthal Bocholtz Bocholtz
A1. Olympia/Esia/Adio A1 - MEOS 16.50u.
Sporthal Merode Stein
DS2. ESC’90 DS2 - MEOS 16.40u.

DINSDAG 11 DECEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert
D.recr. MEOS 1 - VHC 21.00u.

Op zaterdag 24 en zondag 25 november jl. 
mochten weer een aantal van onze zwem-
mers deelnemen aan de Regionale Win-
terkampioenschappen te Maastricht. Deze 
zwemmers hadden de vooraf bepaalde li-
mieten weten te halen en gingen dan ook 
graag naar Maastricht om deel te nemen.

Op zaterdag mochten Femke, Danique en 
Dyonne van start gaan op de 50 meter vrije 
slag. Een afstand om te knallen, alles moet 
kloppen! De dames gaan als een speer van 
start en weten hele mooie tijden te zwem-
men. Dyonne grijpt helaas net naast het po-
dium maar zwemt een mooie PR. Danique 
weet ook haar PR te verbeteren.

Op zondag 25 november openen we met 
een gemengde estafette; Femke, Koen, Ste-
fan en Dyonne verschijnen aan de start voor 
de 4x 50 meter wisselslag. En wat een spet-
terend begin van de dag! Naast een mooie 
tijd (2:05,11) weten ze de 10e plaats te be-
machtigen en………als ik me niet vergis ook 
een nieuw Clubrecord! 

Na deze estafette zwemmen Danique en 
Dyonne de 200 meter vrije slag en komt 
Koen in actie bij de 100 meter vrije slag en 
de 50 meter vlinderslag.
Het waren twee mooie sportieve weeken-
den met mooie resultaten. 

Uitslag:
Dyonne Klomp (Jeugd 1-2): 50 mtr vrije slag 
(28.65) 4e pl., 200 mtr vrije slag (2:24.88) 8e pl.
Danique Klomp (Senioren 1 en ouder): 50 
mtr vrije slag (29.01) 12e pl., 200 mtr vrije 
slag (2:19.20) 13e pl.
Femke de Wit (Senioren 1 en ouder): 50 mtr 
vrije slag (28.52) 7e pl.
Koen van der Wallen (Senioren 1 en ouder): 
50 mtr vlinderslag (28.62) 15e pl., 100 mtr 
vrije slag (56.78) 7e pl.
Estefatte 4x 50 mtr wisselslag:
Femke de Wit, Koen van der Wallen, Stefan 
de Leeuw en Dyonne Klomp (2:05.11) 10e pl.

Op zaterdag 8 december is het weer zo 
ver, dan zal Eindse Boys in de gemeente 
Nederweert een kerststerren actie hou-
den ten bate van haar jeugdafdeling. Er 
is Eindse Boys veel aan gelegen om hun 
jeugdleden op een zo optimale, maar 
ook zo plezierig mogelijke manier, te 
laten genieten van het voetballen. Door 
o.a. deze actie hoopt men de middelen 
hiervoor bij elkaar krijgen. Vanaf 10.30 
uur zullen (jeugd)leden tijdens een huis 
aan huis actie, de extra grote kerstster-
ren aanbieden voor € 4,50 per stuk.

Vooraf bestellen kan ook via kerstster-
renactie@eindseboys.nl
Afhalen en tevens verkoop op zaterdag 
8 december tussen 10.00 en 14.00 uur in 
de kantine van Eindse Boys.

Grote zelfwerkzaamheid
Om het ledental van 375, waaronder 75 da-
mes en meisjes, te kunnen handhaven, wil 
de club er voor zorgen dat de vrijwilligers 
onder zo optimaal mogelijke omstandig-

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Peelveldje 2, Ospeldijk met aanhorigheden.

Bouwjaar 1988, opp. perceel ca. 202 m2 inhoud woning 310 m3.

Begane grond: hal met meterkast (5 groepen/ 2 aardlekschake-

laars) en toiletruimte met fontein; woonkamer; open keuken met 

lichtkoepel en verzorgde keukenopstand voorzien van afzuigkap; 

vanuit de keuken is er toegang tot de bijkeuken; bijkeuken met 

opstelplaats voor witgoed en Nefit HR-combi cv-ketel (2009); 

vanuit de bijkeuken is er toegang tot de achtertuin; slaapkamer 1; 

badkamer met inloopdouche en wastafel.

1e Verdieping: overloop met opstelplaats voor mechanische 

ventilatie-unit; slaapkamer 2 met dakraam en wastafel.

Algemeen: houten vrijstaande berging; houten aanpandige 

berging; volledig geïsoleerd; voortuin met oprit; geheel 

beklinkerde achtertuin o.a. voorzien van een carport en 

erfafscheiding (hout/ steen).

Vraagprijs € 137.500,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken 
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 19 december 2018.

Voorwaarde is dat gegadigden een woning van WvN vrijmaken of 
starter op de woningmarkt zijn.

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Broederschap en Jumbo-winkels 
helpen Voedselbank

Kerstactie voor 
Voedselbank

Vervolg voorpagina.

De Broederschap loopt mee in pro-
cessies in Nederland en België. In de-
cember houdt zij een kerstactie voor 
Voedselbank Weert. Naast via de 
website is de Broederschap te vinden 
op Facebook op de pagina Broeder-
schap Weert.

Wordt donateur voor € 10 per jaar
U kunt donateur van de Venerabele 
Broederschap worden door een e-
mail met uw naam en adres te sturen 
naar info@broederschapweert.nl. U 
betaalt slechts � 10 per jaar (meer mag 
natuurlijk ook): rekeningnummer 
NL55 RABO 0176 9861 38 ten name 
van de Broederschap in Weert. 

www.martinusmonument.nl 
De Stichting Martinus Monument is in 
1971 opgericht door een aantal Weer-
tenaren met als doel de rijksmonu-
mentale St Martinuskerk te behouden 
voor de stad Weert voor de nabije en 
verre toekomst. De St Martinuskerk in 
Weert is een top 100 monument.

De meisjes onder 17 van Eindse Boys   

Kerststerren actie Eindse Boys

heden kunnen werken. Gelukkig beschikt 
Eindse Boys nog over voldoende vrijwilli-
gers, maar goede middelen om te werken is 
een extra stimulans om er mee door te gaan. 

Bij Eindse Boys doen we het samen
Dat is de leuze waarmee de vereniging vanaf 
2017 aan de slag is gegaan om de betrokken-
heid van de leden en ouders van jeugdle-
den te vergroten. Ieder naar vermogen een 
vrijwilligersbijdrage leveren, waardoor de 
huidige vrijwilligers worden ontlast en er 
een basis voor de toekomst wordt gelegd. 
Door er samen de schouders onder te zet-
ten, bijvoorbeeld bij een actie als deze, kan 
de contributie aantrekkelijk blijven. Het ac-
tieplan “Bij Eindse Boys doen we het samen” 
begint zijn vruchten af te werpen en daarom 
kijkt de vereniging optimistisch naar de toe-
komst.

Heb je interesse om lid te worden van deze 
mooie en actieve vereniging met een lage 
contributie, kijk dan eens op de site www.
eindseboys.nl     

Nationaal Park De Groote Peel 
is de favoriete overwinterplek 
voor veel vogelsoorten waaron-
der talkrijke ganzen en eenden 
soorten. Wie meer wil weten over 
deze wintergasten  kan op zon-
dag 9 december  meedoen met 
een Vroege Vogelexcursie. De ex-
cursie start om 9.00 uur vanaf het 
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. 

De Groote Peel is een belangrijk 
gebied voor vogels. Als in het na-
jaar de broedvogels zijn vertrokken 
maken ze plaats voor de ‘wintergas-
ten’. In najaar/winter verblijven er 
duizenden ganzen in de Peelstreek. 
Vanuit de noordelijke broedgebie-
den zoeken deze vogels tijdelijk het 
warmere zuiden op. De Peelstreek is 
daarbij een geliefde pleisterplaats. 
De akkers en weilanden rondom het 
Nationaal Park bieden een rijkdom 
aan voedsel en ‘s nachts genieten de 
vogels van de rust op en rondom de 
waterplassen in het gebied. Behalve 
ganzen en diverse eenden soorten 
zijn in deze tijd van het jaar onder 
andere de klapekster, de grote zil-
verreiger en de blauwe kiekendief 
waarneembaar. In het voorjaar ver-
trekken de vogels weer terug naar 
huis om te broeden. 

De meeste ganzen overnachten op 
het Elfde, de grote waterplas midden 
in de Peel. Vroeg in de ochtend ver-
trekken ze in groepen en in verschil-

Vroeg uit de veren voor vogels

lende richtingen, om vervolgens neer 
te strijken op de landbouwgronden 
rondom het gebied. Dit uitvliegen is 
een spectaculair schouwspel. Ook het 
geluid is overweldigend. Een bele-
ving  om nooit te vergeten! 

De excursie start om 9.00 uur bij de 
ingang van Buitencentrum De Pe-
len aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Deelname kost € 5,- voor volwas-
senen en € 3,50 per kind. Reser-
veren kan via www.staatsbosbe-
heer.nl/pelenvogels. De route gaat 
deels over onverharde peelbanen 
die in deze tijd van het jaar mod-
derig kunnen zijn. Zorg dus voor 
stevige, waterdichte schoenen. 
Een verrekijker is natuurlijk ook 
aan te raden!

Nog meer vogels in het Buiten-
centrum 
Wie geïnteresseerd is in vogels kan 
niet alleen buiten, maar ook binnen 
in het Buitencentrum zijn hart op-
halen. In de winkel van De Pelen zijn 
verschillende boeken over vogels, 
verrekijkers, nestkasten en voeders-
pulletjes voor vogels verkrijgbaar.

Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel is de toegangs-
poort tot het Nationaal Park De 
Groote Peel. Hier starten alle activi-
teiten. Het Buitencentrum is geopend 
op dinsdag t/m zondag van 10.00 
tot 17.00 uur. Voor meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Eind augustus vond de jaarlijkse 
sponsorfietstocht van de ‘Fiet-
sende Ondernemers’ plaats. Na 
afloop van deze fietstocht mocht 
de afdeling Praktijkonderwijs van 
Het Kwadrant een cheque in ont-
vangst nemen van de ‘Fietsende 
Ondernemers’. Een gul gebaar 
waarbij de school de mogelijk-
heid kreeg  twee tandems aan te 
schaffen voor de leerlingen van 
het Praktijkonderwijs. Volgende 
week is het zover, dan mag de 
school de fietsen daadwerkelijk 
in ontvangst nemen.

Het Kwadrant Praktijkonderwijs 
is geen gewoon VMBO. Het is een 
school voor leerlingen die niet in staat 
zijn om een schooldiploma vmbo te 
halen. Het Kwadrant streeft ernaar 
om deze jongeren zoveel mogelijk 
in hun eigen omgeving naar school 
te laten gaan. “Wij zijn echter geen 
speciaal onderwijs, dus hebben we 
ook niet de extra middelen zoals tan-
dems aan te schaffen,” vertelt Nicole 
Geelen, intern ondersteuner van Het 
Kwadrant voor het Praktijkonderwijs. 
En die middelen zijn wel nodig. “De 
groep leerlingen met lichamelijke be-
perkingen groeit. En dat belemmert 
het onderwijs. De leerlingen van het 
Praktijkonderwijs leren het beste in 

de echte wereld in plaats van uit boe-
ken. Daarom trekken we er regelma-
tig op uit. We bezoeken bedrijven, 
gaan naar de bibliotheek of voeren 
per vak praktijkopdrachten uit buiten 
school, bijvoorbeeld in woonzorg-
complexen. Op die manier ontwik-
kelen de leerlingen zich en dragen ze 
een steentje bij aan de maatschappij. 
Maar voor jongeren met een lichame-
lijke beperking is het bijna onmoge-
lijk om er te komen. De tandems vor-
men een ideale oplossing.”

De vraag om tandems voor leerlingen 
met een lichamelijke beperking sprak 
de ondernemers aan. Dit heeft ertoe 
geleid dat zij een geweldig bedrag van 
2500 euro bij elkaar hebben gefietst. 
Van dit geld zijn twee tandems aan-
geschaft. De Fietsende Ondernemers 
zijn zo enthousiast over het doel, dat 
ze de tandems op 5 december zelf ko-
men overhandigen op Het Kwadrant. 
Het Praktijkonderwijs waardeert deze 
actie enorm en wil deze heuglijke 
uitreiking niet zomaar voorbij laten 
gaan. Nicole: “We zijn de Fietsende 
Ondernemers enorm dankbaar voor 
hun bijdrage. Samen met de leerlin-
gen zullen we de fietsen in ontvangst 
nemen in de aula van de school. Met 
behulp van de tandems kunnen álle 
leerlingen ‘leren in de echte wereld’!”

 Donatie ‘Fietsende ondernemers’

Tandems voor leerlingen 
Praktijkonderwijs Het Kwadrant

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

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



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 6 tot en met 15 december 2018.

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
Geen Rozenkransgebed en H. Mis.

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.

ZONDAG 9 december
2de zondag van de Advent
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
dhr.W.Engelen) – Dora Schouten-Doensen 
vanwege verjaardag.

MAANDAG 10 december
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 11 december
H. Damasus I, paus
18.30 uur  Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 12 december
H. M. Maria van Guadelupe
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 13 december
H. Lucia, maagd en martelares
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 14 december
H. Johannes van het Kruis, priester en kerk-
leraar
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 15 december
Vooravond van de 3e zondag van de Advent
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) – Nelly Janssen-Maas 
vanwege verjaardag, overleden ouders 
Houtappels-Smolenaers en Mies Smole-
naars-Houtappels.

Kerstactie Broederschap Weert
In december helpt de Broederschap de 
Voedselbank voor de 6e keer met het inza-
melen 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 alleen 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, schoonmaak- en toiletartikelen 
(shampoo, tandpasta, zeep). Deze produc-
ten 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 Heerschap (Bos-
hoven, Collegeplein, Leuken, Moesel en Ne-
derweert) en Jumbo 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 men-
sen honger lijden. Zij kunnen onze hulp 
goed gebruiken. Namens de Voedselbank 
vraagt de Broederschap u om gul te geven. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

Kiest u voor gebaande paden of vaart u uw eigen koers ?

Geuns Uitvaartbegeleiding heeft oor voor uw wensen en oog voor details. Bent u alternatief of traditioneel, modern of klassiek:
samen geven we de uitvaart de ‘kleur’ die u wenst. Wij blijven onafhankelijk, want… waar u ook verzekerd bent, u kunt altijd 
een beroep op ons doen. We bespreken, verzorgen en begeleiden persoonlijke uitvaarten en alle formaliteiten eromheen.

Nederweert-Ospel | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom 
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. 

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Parochie 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 8 – 15 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 Wilhelmina Hermans-Hermans, 
ghm Anna Op ’t Root en Harrie Jonkers, ghm 
Martinus Hubertus Broens en Anna Catha-
rina Broens-Rutjens, ghm Peter Wullems en 
Nel Wulms-Knapen.

Zondag 9 december, 2e zondag van de Advent, 
10.00 (Samenzang) 
overleden ouders van de Waarenburg-Derks. 

Dinsdag 11 december,
19.00 Kerstviering LKV Ospel.

Donderdag 13 december, H. Lucia, maagd 
en martelares, 
19.00 voor zieken.

Zaterdag 15 december,  
19.00 Miet Kessels-Verkoijen (verjaardag), 
ghm Cato Op ’t Root, ghm Sjang Huijerjans 
en Hendrina Huijerjans-Michiels en kinderen.

ACOLIETEN: 
za. 8 dec. 19.00: Mathijs van Lierop, Edwin 
van Rooijen; 
zo. 9 dec. 19.00: Willem en Pieter Tullemans; 
za. 15 dec. 19.00: Tom en Stan Dirks.

OVERLEDEN: 
Op 24 november jl. overleed  Toon Konings, 
85 jaar, Horick 30. Moge hij rusten in vrede.

COLLECTE:
De collecte via school voor Wereldmissiedag 
voor Kinderen bracht een bedrag van € 93,- 
op en de kerkcollecte voor Wereldmissiedag 
€ 125,-, waarvoor hartelijk dank. 

HERSTEL KERKTOREN VOLTOOID! 
Vorige week zijn de twee glas-in-lood ra-
men in de westgevel (links en rechts van 
de kerktoren) na grondig herstel  terugge-
plaatst. In feite is het herstel van de toren 
hiermee helemaal uitgevoerd. 

BENEFIETCONCERT: 
De slotactiviteit van het Comité “Same 
sterk vör oos Kerk” is dus goed gepland 
! Het Comité is nu in samenwerking met de 
harmonie druk bezig met de organisatie van 
de benefietconcerten op zondag 16 decem-
ber. Entreebewijzen zijn ook verkrijgbaar bij 
de koster ná de kerkdiensten van aanstaand 
weekend. De voorverkoopprijs is € 12,50, in-
clusief een consumptiebon voor het pleinfes-
tijn ná het concert. Ik wens de organisatoren 
en muzikanten alle succes toe en de bezoe-
kers een fijn concert, met reeds bij voorbaat 
dank voor uw deelname en bijdragen.

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

Zondag 16 december (3e zondag van de 
advent)
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Moeder Maria, geef mij een gezegende 

week, en gezondheid, laat ook deze week 
mijn hoop gelden met alles en opgelost 
wordt, dank U.

- Lieve Maria, zorg goed voor ons allen, en 
laat de uitslag goed zijn.

- H. Maria, help me toch dat m’n zus toch 
veranderd en zich laat helpen, dank U.

Iets om over na te denken:
Het is niet mogelijk te leven, zonder iets lief 
te hebben.

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 8 december – 15 december 2018

Zondagmorgen 9 dec. 09.30 uur:
2e Zondag van de Advent

Als hgm. voor onze parochiegemeenschap 
(volkszang)

Mededelingen:
• 23 dec. 09.30 uur eucharistieviering, 24 

dec. 19.00 uur kinderkerstdienst, 24 dec. 
22.00 uur nachtmis, 25 dec. 1ste kerst-
dag 10.00 uur hoogmis opgeluisterd 
door Gregoriaans koor Heythuysen,
26 dec 2e kerstdag 09.30 uur hoogmis op-
geluisterd door gemengd koor Milagri,
1 jan. Nieuwjaarsdag geen eucharis-
tieviering in parochiekerk Leveroy,
1 jan. Nieuwjaarsviering Cluster parochie-
kerk Heythuysen 11.00 uur,
6 jan. 09.30 uur gemengd koor Con Amore 
Baexem;

• In de adventtijd krijgt u de gelegenheid 
om een bijdrage te leveren aan mensen die 
minder bedeeld zijn als wijzelf. Daarvoor 
staat er in alle kerken van ons cluster een 
mand, waarin u lang houdbare producten 
kunt doen voor deze mensen. U kunt ze af-
geven voor elke H. Mis in de kerken, waar 
u meer informatie hierover kunt vinden.
Bij voorbaat onze dank.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 

Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907 
e-mail: leniemackus@gmail.com
website: www.parochies-beno.nl

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

8 t/m 15 december 2018

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

ZATERDAG 15 december: 19.15 uur H. 
Mis, koor De Leeuwerik, jaardienst me-
vrouw V.A.M. Gielen, voor overleden Mie-
ke Mertens-Creemers, Martinus, Sjaak en 
Pietje Mertens.

LEZERS: zaterdag 8 december Francien Ver-
heijen, zaterdag 15 december Marjo Tim-
mermans.

MISDIENAARS: zaterdag 8 december Lois Bee-
rens, zaterdag 15 december Valerie Beerens.

KINDERWOORDDIENST: Aanstaande za-
terdag 8 december zijn jullie weer hartelijk 
welkom om 19.15 uur in de sacristie.

“Stop met praten over hoe groot je 
problemen zijn. Praat over je dromen, 

je verlangens en hoe gaaf je oplossingen zijn.”

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 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

OASEMORGEN
Op maandag 10 december 2018 is er bij-
eenkomst van de OASE-groep
in de kerk in Budschop. De viering begint 
om 09.00 uur. Tijdens de pauze is er koffie 
en thee. Iedereen is van harte welkom om 
tijdens deze morgen binnen te lopen en sa-
men te bidden.

Zondag 16 december 2018
H. Mis om 11.00 uur 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis voor Pierre van Nieuwenhoven en ou-
ders Van Nieuwenhoven-Pepels
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

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

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.

Tijdens de St. Caeciliaviering van de vrijwil-
ligers van de parochie O.L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen in Ospel werd Jan Geuns (87) ge-
huldigd vanwege zijn 75-jarig lidmaatschap 
van het kerkelijk zangkoor te Ospel. Pastoor 
Koumans feliciteerde de jubilaris en dankte 
hem voor zijn gewaardeerde en lange staat 
van dienst als kerkzanger. Hij bood de voor-
zanger en nestor van het koor een attentie 
en zijn echtgenote Fien een bloemboeket 
aan. 
Met een 10-tal klasgenoten werd Jan in 
1943 lid van het kerkelijk knapenkoor, dat 
het hoofd van de school Thomas Koppen, 
tevens directeur van het kerkelijk zangkoor, 
ieder jaar aanvulde met muzikale leerlin-
gen. Talenten stroomden vervolgens door 
naar het “heren” zangkoor. Jan was een van 
hen want muziek en zang zaten ook toen 
al rijkelijk in de genen bij de familie Geuns 
– telgen van Vrijke Jan op de Waatskamp. 
Geen wonder dat Jan ook lid werd van de 
(gemengde) Zangvereniging St. Caecilia te 
Ospel, waar hij Fien vant Postkantoeër ont-
moette, zijn echtgenote Fien Wijen. 
Het kerkelijk zangkoor verzorgt ongeveer 
twee maal per maand de Gregoriaanse ge-
zangen tijdens de eucharistievieringen in 

Bijzonder Jubileum 

Jan Geuns 75 jaar lid kerkelijk 
zangkoor Ospel

Pastoor Koumans feliciteert de jubilaris en 
echtgenote.  Foto: Jo Hermans.

de parochiekerk en incidenteel bij begrafe-
nissen in Ospel en  wel eens elders. Verder 
assisteren de zangers soms bij een begrafe-
nis in Nederweert (omgekeerd is ook het 
geval). Het koor telt nog 10 leden (9 actief) 
en is zoals in alle parochies “op leeftijd”. Vo-
rig jaar vierde voorzanger Piet Cuijpers zijn 
70-jarig lidmaatschap van het koor.

jg

L.K.V. Ospel

Beste leden, dinsdag 11 decem-
ber: Kerstviering. We beginnen om 
19.00uur met een H.Mis. Daarna gaan 
we naar Haaze-Hoof waar we weer 
lekker kunnen genieten van onze ge-
zellige koffietafel. 
Toneelclub “De Amateurkes”voeren 
een toneelstuk voor ons op, we slui-
ten af met een loterij. Vriendelijke 
groet, het bestuur.

L.K.V. Nederweert

Beste dames, 
Dinsdag 18 december is onze kerst-
avond aanvang 19:30 uur in de Pin-
nenhof. Deze avond is er toneel dus 
kom en geniet.

Groeten het bestuur.

De Kerstvieringen in 
de Heilige Barbarakerk 

Leveroy

Maandag 24 december om 19.00 uur 
Zoals al vele jaren gebruikelijk zal ook 
dit jaar op de vooravond van Kerstmis 
een kinderkerstviering worden ge-
houden. Het thema is dit jaar. ” Kunt 
u ons de weg naar vrede vertellen 
meneer”. Een grote groep kinderen 
zal afgewisseld met zang en muziek 
het kerstverhaal vertellen en opluis-
teren. Er is ook een Poolse kerstgroep 
aanwezig. Maandag 24 december om 
22.00 uur is de Nachtmis met mede-
werking van gemengd koor Milagri 
en een percussie-ensemble van fan-
fare Concordia: marimba’s, vibrapho-
ne, klokkenspel, pauken en drumstel. 
Dinsdag 25 december 1e Kerstdag om 
10.00 uur hoogmis waarin de grego-
riaanse schola van Heythuysen zal 
zingen. Woensdag 26 december 2e 
Kersdag om 9.30 uur hoogmis opge-
luisterd door gemengd koor Milagri. 
Zondag 6 januari 2019 hoogmis 9.30 
uur komt Con Amore uit Baexem zin-
gen. We nodigen u van harte uit om 
deze vieringen rondom Kerstmis in de 
Heilige Barbara kerk bij te wonen.

Vrijdag 14 december organiseren 
we voor de zesde keer een gezellige 
kerstmarkt op het plein van het Tho-
mashuis Ospeldijk. De markt begint 
om 18.30 uur en eindigt om 21.30 uur. 
Maria, Jozef en het kindje Jezus heb-
ben wederom onderdak gevonden in 
een stalletje in Ospeldijk. Schutterij 
St. Odilia zorgt weer voor de warme 
chocomel, glühwein, thee, koffie 
en de vers gebakken wafels. Diverse 
hobbyisten en plaatselijke onderne-
mers bieden u graag hun eigenge-
maakte/ingekochte artikelen aan. 

De Kerstman met zijn vrouw brengen  
een bezoek aan Ospeldijk, en Lumie-
re zal zorgen voor een lichtje in de 
duisternis. Tevens is er een loterij met 
mooie prijzen gesponsord door o.a. 
de deelnemers van de markt, vrien-
den van het Thomashuis Ospeldijk 
en sponsoren. Om 21.00 uur starten 
we met de trekking van de loterij met 
prachtige prijzen. 

Dit jaar gaat onze speciale aandacht 
naar Stichting HARTslag voor Neder-
weert. De stichting is gestart met 
een crowdfunding actie om AED`s te 
vervangen en evt nog een extra AED 
aan te schaffen zodat er een nog be-

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 Werk-
groep verwelkomt u met koffie of 
thee en onze zelfgebakken vlaaien en 
wafels. Tevens worden er o.a. prach-
tige bloemstukken, honing en jam, en 
sieraden uit Burkina Fasso verkocht. 
Ook is er weer de “Enveloppenlote-
rij” met bijna altijd prijs. De hoofd-
prijs is een levensmiddelenmand, ge-
schonken 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 !

tere verspreiding is. (met name in het 
buitengebied).”DOE MEE VOOR EEN 
AED” zodat Ospeldijk weer voor veel ja-
ren hartveilig is. 

De Dorpsraad van Ospeldijk zal aan-
wezig zijn om info en vragen te be-
antwoorden mbt dorpse aangelegen-
heden. O.a. het windmolenpark.

We hopen u allen vrijdag 14 decem-
ber te mogen ontmoeten bij de vuur-
korf op het Thomasplein in Ospeldijk, 
Moostdijk 1.

Meer info: 
Kerstviering.ospeldijk@gmail.com 

Kerstmarkt Thomashuis Ospeldijk

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG 7 december 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. 
In de jackpot zit € 67,50. Iedereen 
is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop 

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Kerstbomen
te Koop:

Omorica’s en Glauca’s in 
verschillende maten van 
0,5 meter tot ± 3 meter. 

Ook op zondag open. 

Fam. Truijen
Kruisstraat 117 Nederweert-Eind





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

De aanwezigen gingen na de ondertekening aan de slag met het aanplanten van stekelstruwelen. Foto: Weert de Gekste

Donderdag 6 december 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. 

Met de aanplant van stekelstruweel 
langs de Bientjesrandweg in Ospeldijk 
is op vrijdag 30 november het officiële 
startsein gegeven van het Uitvoerings-
programma Platteland in Ontwikkeling 
Weerterland. Een vijftiental projecten, 
waaronder natte natuurparels en sys-
teemvernieuwing van de pluimveehou-
derij, maken op dit moment onderdeel 
uit van het programma. Zes partijen be-
krachtigden de samenwerking met de 
ondertekening van de overeenkomst: 
de gemeente Nederweert, de gemeente 
Weert, LLTB, Waterschap Limburg, Pro-
vincie Limburg en Natuurmonumenten 
(vertegenwoordiger namens natuur-
partijen in het gebied). Platteland in 
Ontwikkeling (PiO) Weerterland is de 
eerste PiO-samenwerkingsovereen-
komst van Limburg.

“In het buitengebied van het Weer-
terland (gemeenten Nederweert en 
Weert) is een aantal (overheids)opga-
ven te realiseren op het gebied van 
landbouw, water, recreatie, toerisme, 
monumenten, leefbaarheid, duurzaam-
heid, natuur en verbinding tussen 
stad en platteland. Maar er leven ook 
wensen en ideeën bij de bewoners en 
gebruikers van het buitengebied, die 
we graag samen verwezenlijken”, aldus 
wethouder Frank Voss, voorzitter van de 

stuurgroep Platteland in Ontwikkeling 
Weerterland. “Zo ook het initiatief van 
Willem Maris voor stekelstruwelen in 
Ospeldijk.” 

Stekelstruweeltjes voor  
boerenlandvogels 
De aanplant van de stekelstruwelen in 
Ospeldijk vormde op vrijdag 30 novem-
ber de symbolische starthandeling voor 
Platteland in Ontwikkeling Weerter-
land. Een project dat tot stand is geko-
men door een wens uit de streek en het 
realiseren van een doel van de overheid. 
Initiatiefnemer van het project Willem 
Maris is akkervogelbeschermer en actief 
lid van de vogelwerkgroep Nederweert: 
“Boerenlandvogels hebben een soorten-
rijke berm met hier en daar een boom 
hard nodig. Met name in de broedtijd. 
Stekelstruweeltjes zoals sleedoorn, 
hondsroos, egelantier, meidoorn, we-
gedoorn en braam als onderbeplanting 
zorgen daarvoor. Daarmee houden we, 
samen met agrariërs die aan akkervo-
gelbeheer deelnemen, de populatie van 
boerenlandvogels in stand én kan de 
populatie uitbreiden”.

Samenwerking
“Alles in het buitengebied is een geza-
menlijke opgave. Vanuit samenwerking 
kunnen we doelen en geld op elkaar 

afstemmen en waar mogelijk verbin-
den. Dat vergroot de kansen om deze 
opgaven, wensen en ideeën mogelijk 
te maken”, aldus Frank Voss. “Het 
project van de stekelstruwelen bewijst 
dat. Met een integrale aanpak, waar-
bij partijen zoeken naar meerwaarde 
binnen de verschillende bestaande én 
aankomende opgaven en ideeën. Door 
de Samenwerkingsovereenkomst voor 
het Uitvoeringsprogramma Platteland 
in Ontwikkeling Weerterland volgen 
er hiervan nog vele.”

Fasen Platteland in Ontwikkeling 
Weerterland
Het uitvoeringsprogramma PiO Weer-
terland kent twee fasen. Fase 1 bevat 
concrete projecten, veelal overheidsop-
gaven. Fase 2 bestaat uit projecten die 
nu nog niet voldoen aan de voor-
waarden van fase 1. Hieronder vallen 
ook veel wensen en ambities die in de 
streek zelf leven en tijdens eerdere ses-
sies zijn genoemd. 

Ideeën en wensen welkom
Vanzelfsprekend zijn ideeën en wen-
sen voor een gezonde leefomgeving in 
het buitengebied altijd welkom. Met 
het uitvoeringsprogramma ligt er een 
basis om snel te kunnen schakelen. 
Mail naar pioweerterland@weert.nl.

Start met stekelstruwelen
Eerste Platteland in Uitvoering-overeenkomst van Limburg

Op de website...
 Afhaaldagen voor gratis zakje 

zout 
 Waarschuwing voor collectant 

niet bestaande stichting Dieren 
in Nood

 Leerlingen volgen gastles voor 
bouwen nestkastjes Kanaalpark

www.nederweert.nl

Wat groen kan doen
Afgelopen maand zijn we gestart 
met de definitieve aanplant van het 
openbaar groen in de straten Rietdek-
ker en Bezembinder in Nederweert. 
De inrichting is in het voorjaar samen 
met de bewoners opgesteld. Waar er 
in eerste instantie geen bomen waren 
voorzien, zijn er nu 16 exemplaren 
aangeplant. Het gaat onder meer om 
zuilvormen van iepen en amberbomen. 
Ook komt er een kleurrijke bijen- en 
vlindervriendelijke vakbeplanting. 
Naast bovengenoemde straten is ook in 
de openliggende vakken in de Mont-
gomerystraat en de Wiel Gubbelsstraat 
groen geplant Hier staan nu 27 nieuwe 
bomen waaronder esdoorns, amber-
bomen, sierkersen en Anna Paulowna-
bomen.

Op woensdag 28 november activeerden 
gedeputeerde Hans Teunissen en wet-
houder Frank Voss een archeologisch 
speerpunt. De speer markeert op de 
eerste plaats het cachot en de dodencel 
onder het oude raadhuis in de Kerkstraat. 
Alfons Bruekers vertelde de aanwezigen 
meer over de plek en zijn geschiedenis 
tijdens de opening.

De speerpunt op de hoek van de Kerk-
straat en de Kapelaniestraat maakt deel 
uit van de Archeoroute. Deze route maakt 
archeologische vindplaatsen in Limburg 
beter zichtbaar en vertelt de verhalen die 
schuil gaan achter de vindplaatsen. 

Via een app lezen
De verhalen worden via een app op de 
smartphone zichtbaar. Het Nederweerter 
verhaal gaat over het gruwelijke leven-
seinde van de beruchte crimineel Jan-An-
toon Corts, bijgenaamd Kleine Toon.

Dodencel
De dodencel moet zich nog steeds onder 
het oude raadhuis bevinden, maar is 
sinds een archeologische ontdekking in 
1921 al bijna 100 jaar niet meer toegan-
kelijk. Het verhaal leert dat het nog 
maar acht generaties geleden is dat 
plaatselijke gemeentebesturen oor-
deelden over leven en dood. Van hek-
serij, moord en verkrachting verdachte 

personen werden op gruwelijke wijze 
ter dood gebracht. 

Armoede
De échte bandieten van destijds maak-
ten zich zeker schuldig aan ernstig crim-
ineel gedrag. Maar tegelijkertijd waren 
het vaak door armoede verstotenen, die 
met hun gezinnen verborgen in hutten 
en holen in de Groote Peel probeerden 
te overleven. Onder hen waren ook 
vluchtelingen zoals joden en zigeuners. 
Pas met de komst van Napoleon in de 
Franse Tijd werd professionele en hu-
mane rechtspraak ingevoerd.

Op onze website leest u het hele verhaal 
dat volgende week ook in het weekblad 
wordt geplaatst.

Verhalen van vroeger verteld...

Met het verzenden van het eerste appje 
opende burgemeester Evers maandag-
ochtend 3 december WhatsApp als ge-
meentelijk communicatiekanaal. Hij zegt 
daarover: “Wilt u ons iets vragen? 
Dat kan nu ook via WhatsApp! Maar liefst 
11 miljoen Nederlanders sturen elk ge-
middeld 46 berichten per dag. WhatsApp 
is in een paar jaar tijd volledig ingebur-
gerd geraakt als communicatiemiddel. 
Wij gaan natuurlijk met de tijd mee. Dus 
bent u benieuwd waar u gratis strooizout 
kunt ophalen of wilt u weten hoe u een 
evenement kunt aanmelden? Vraag het 
ons via WhatsApp!”

Zo werkt het
We beantwoorden WhatsAppjes en Face-
book-vragen op maandag t/m donderdag 
tussen 08.30 en 16.00 uur en op vrijdag 
tussen 08.30 en 12.00 uur. We proberen 
zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 uur 
uw bericht te beantwoorden. Hebben 
we meer tijd nodig, dan laten we u dat 
weten.

Uw privacy
Social media en online middelen lenen 
zich prima voor verschillende soorten 
vragen. Maar privacygevoelige informa-
tie delen we niet via deze kanalen. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan persoonsgege-
vens of een burgerservicenummer. Daar-
om beantwoorden we via WhatsApp en 
Facebook geen vragen waar privacyge-
voelige informatie 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 ge-
gevens zoals uw burgerservicenummer 

via WhatsApp of Facebook. We verwer-
ken 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.

Het telefoonnummer van de WhatsApp 
is 06-28448431. We zien uw berichtjes 
wel verschijnen!

Burgemeester Evers opent WhatsApp!

Bedankt vrijwilligers!
Medio november was in gemeenschaps-
huis Haaze-hoof de jaarlijkse waarde-
ringsavond voor alle vrijwilligers van 
Veiligheid in en om de wijk. Wethouder 
Koolen sprak samen met vrijwilligers-
coördinator Jo Gielen zijn waardering 
uit: “De vrijwilligers zijn onze ‘ogen 
en oren’ in de wijk. Uit de gesprekken 
blijkt dat ze tijdens hun rondes van alles 
tegenkomen. Het kan gaan om kapotte 
lantaarnpalen, losliggende stoeptegels 
of laaghangende takken, maar ook om 
allerlei andere onveilige situaties. Mel-
dingen worden via het gemeentelijke 
online meldpunt doorgegeven en zo 
vlug mogelijk opgepakt. Zo houden we 
samen onze buurten en straten schoon 
en leefbaar”. Hebt u af en toe een paar 
uurtjes tijd? Er zijn nog vrijwilligers 

nodig. Meld u aan bij Jo Gielen, tel. 06-
33704067 en loop een rondje mee. Dit 
kan ook samen met familie, buurman/-
vrouw, vriend(in), kennis of hondenbe-
zitters.

Via een app op de telefoon wordt het verhaal van de plek zichtbaar. 
Uiteraard probeerden de bezoekers het even uit. Foto: Nederweert24

Goedemorgen. Mijn oudste zus is 
benieuwd of er dit jaar een 
kerstboom op het Raadhuisplein 
geplaatst wordt?                       08:49

Goedemorgen. Bedankt voor uw 
vraag. Er komt dit jaar inderdaad 
weer een kerstboom op het 
Raadhuisplein, door en voor 
plaatsgenoten. De kerstboom wordt 
deze week geplaatst en in de dagen 
erna versieren mensen van Kansrijk 
in de Wijk de boom met lichtjes. 
Fijne dag! 08:53



Open Eettafel (OET) 
Leveroy viert kerst

Het is weer bijna de gezelligste tijd 
van het jaar, en OET Leveroy viert 
dat natuurlijk het liefst samen. 
Om die reden organiseren we een
feestelijk kerstdiner op donderdag 
20 december in zaal Pestoeërskoel. 
Ook u bent uitgenodigd!

Iedereen is welkom bij OET Leveroy
“OET wordt georganiseerd voor ou-
deren vanaf 55 jaar. Onder het genot 
van een heerlijke maaltijd  - gemaakt 
door zorgcentrum Sint Elisabeth Ha-
elen - brengen we mensen samen. 
Dat doen we in 2019 al tien jaar op 
een rij!”, legt Petra Klauwers – me-
dewerker bij OET Leveroy – uit. En 
met succes. “We hebben inmiddels
20 trouwe gasten die elke maand op 
de derde donderdag gezellig samen 
eten”, zegt Petra. “En natuurlijk la-
ten we ook kerst niet zomaar aan ons 
voorbijgaan!” 

Een feestelijk kerstdiner
Op donderdag 20 december organi-
seert OET daarom een feestelijk kerst-
diner. Zeker niet alleen bedoeld voor 
de vaste gasten, benadrukt ook Petra: 
“Dit kerstdiner is een perfecte manier 
om op een laagdrempelige manier 
kennis te maken met OET. We nodi-
gen daarom graag alle ouderen bo-
ven de 55 jaar uit om een hapje te ko-
men eten.” Dit is wat u moet weten:

Wanneer: donderdag 20 december
Tijdstip: 12.00 uur 
Waar: Gemeenschapshuis Pestoeërs-
koel
Kosten: €9,50

Opgeven kan door te bellen naar 
Martine van der Linden (0612512678) 
of Cila Triepels (0617160773) vóór 12
december. Let op: vol is vol! Vaste 
gasten indien niet aanwezig graag 
afmelden opgeven is niet nodig.

Eerste 4 gelukkige winnaars van € 100,00

De Sint Nicolaas actie heeft de eerste 
4 winnaars van € 100,00 opgeleverd. 
Uit de ingeleverde enveloppen zijn 
als winnaars getrokken. 

Wij feliciteren: 
Mevrouw Schroyen
Mevrouw Bezemer
Mevrouw Gerits
Mevrouw Castelijns
De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Niet gewonnen? Niet getreurd! Je 
hebt nog t/m 5 december de kans om 
mee te doen aan deze actie. Wat moet 
je doen?  Spaar kassabonnen van alles 
wat je koopt bij een van de leden van 
de ondernemersvereniging. De leden
zijn te herkennen aan de poster op de 
deur, maar je kunt ze ook vinden op 
de website www.ovnederweert.nl. 

De kassabonnen met een minimale 
waarde van € 200,00 stop je in de 
speciale actie envelop, schrijf je naam 
en telefoonnummer erop en doe hem 
in een van de tonnen.

Na 5 december maken we nog een 
keer 6 mensen blij met € 100,00.

De deelnemers aan de kassabon-
nenactie zijn:
Alatas Computers - Alda Creatief - Bak-
kerij Broekmans - Bath and Living - B-
Beth - Bi-j Siem - Bloemstyling ‘t Roosje 
- Bollen Modeschoenen - Brinkmans Op-
tiek - Bruna Gommans V.O.F. - Carool -
Dansrijck - De Schoenengarage - De To-
verbal - De Vijzel - Diverso - dPs Fashion 
& Style - Driessen Tweewieler Bike Totaal 
- Eetcafé de Kleine Winst - Expert Lam-
bers - 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 Wo-
nen 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

KORTOM DOE JE SINTERKLAAS-
AANKOPEN IN NEDERWEERT

EN WIN 50% VAN JE 
AANKOOPBEDRAG TERUG!!

Windmolen draait voor u!
Newecoop, de energiecoöperatie van 
en voor burgers van Nederweert, or-
ganiseert op donderdag 13 december
2018 om 19.30-21.00 uur in De Pinnen-
hof een informatieavond over wind-
park Nederweert-Ospeldijk. Krijg dan
alles te horen over onze windmolen 
in Ospeldijk die door en voor de bur-
gers van Nederweert wordt ontwik-
keld. Ontdek deze avond of investe-
ren in onze windmolen ook voor u
interessant is. Velen gingen u al voor 
en kozen voor circa 5% rendement op 
de inleg, zoals

Thieu Heijltjes
“Dit jaar heb ik als lid van Newecoop 
geïnvesteerd in het burgerwindpark 
Ospeldijk: goed voor het milieu, goed 
voor onze gemeenschap en goed 
voor mij. De coöperatie is een lokaal 
initiatief van onze eigen mensen, die 
zich belangeloos inzetten voor een 
ideaal: een eigen windmolen. Ik was 
in 2017 op een van de vergaderin-
gen van Newecoop. Op welke molen 
moest de keus vallen? Een heftige 
discussie van bestuur en techneuten. 
Ik was verbaasd van de kennis en de 
betrokkenheid. En dacht: ik doe mee! 
Want met Newecoop zit het wel 
goed. En die coöperatie denkt nu al 
aan allerlei extra gemeenschapsvoor-
zieningen, als de molen draait. En ik 
ben anders naar windmolens gaan
kijken. Onderweg zie ik ze draaien, 
imposant en eigenlijk wel mooi. Hoe 
de natuur ons voorziet van alles! De 
energie, die we nodig hebben om 

comfortabel te leven. Om elektrisch 
te gaan auto rijden. Maar om de wind 
te vangen, moeten we samenwerken, 
samen molens bouwen. Bronnen van 
onuitputtelijke energie. En nog eens 
5% rente op je geld”

Bart Jonkers
“Ik investeer in Burgerwindpark Os-
peldijk omdat het een reële belegging 
is waar ik direct rendement van terug 
zie. Iedere morgen rijd ik naar mijn 
werk langs de Noordervaart. Het lijkt 
me mooi als er volgend jaar een mo-
len draait waar ik zelf iets aan bijge-
dragen heb. Geld op de bank brengt 
niets op. Nu zijn er genoeg moge-
lijkheden om je geld te investeren. 
Neem bijvoorbeeld cryptocurrency 
of vreemde valuta. Maar dat zijn ima-
ginaire concepten. Daar spreken we 
met zijn allen van af dat ze bestaan en 
waarde hebben zolang we er met zijn 
allen in geloven. Ik geloof in lokaal 
investeren omdat het er voor zorgt 
dat we als gemeenschap veerkrachti-
ger en onafhankelijker worden. Het 
energieverbruik van de gemeente lo-
kaal opwekken is daar een onderdeel 
van. Met het geld dat ik heb bespaard 
door dit jaar niet op vakantie te gaan 
heb ik mijn participaties gekocht”.

bijvoorbeeld Thieu, en Bart.

Doe ook mee! U bent van harte uit-
genodigd voor de informatieavond. 
Kijk voor meer informatie op www.
newecoop.nl/participeren.

UITNODIGING aan
HH. LANDBOUWERS, GRONDEIGENAREN EN 
GRONDGEBRUIKERS

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

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

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

Aanvang 19.30 uur.

Het bestuur

12e editie Van Horne Unplugged 
in aula Philips van Horne

De 12e editie ‘Van Horne Un-
plugged’ vindt dit jaar plaats op 
vrijdag 7 december 2018 in de 
aula van de Philips van Horne 
Scholengemeenschap, Heren-
straat 298, in Weert. De avond 
begint om 19:30 uur. Kaarten kos-
ten � 2,50 en zijn vanaf dinsdag 4
december te koop bij de stand in 
de aula. Toegangsbewijzen kun-
nen ook worden gereserveerd via 
het volgende mailadres: pvh.un-
plugged.org@gmail.com. 

Vier LVO-scholen
Philips van Horne Unplugged is een 
akoestisch festival, dat een eigen 
plaats heeft verworven naast het 
jaarlijkse Muziekgala in het Muntthe-
ater en het fameuze Van Horne Pop 
in Muziekcentrum De Bosuil. Het is 
het derde ‘podium’ binnen de school 

waar leerlingen van alle scholen van 
LVO-Weert (Philips van Horne, Het 
Kwadrant, Het College, BRAVO! Colle-
ge) hun muzikale kwaliteiten kunnen 
laten horen. Wat in 2007 voorzichtig 
begon als een kleinschalige avond 
met akoestische muziek is in de loop 
der jaren uitgegroeid tot een van de 
muzikale hoogtepunten op de activi-
teitenkalender. Verschillende muziek-
stijlen komen aan bod: van ballads tot 
rock en pop. Vorig jaar hebben ruim 
300 mensen kunnen genieten van een 
geweldige avond met livemuziek. 

Van Horne Unplugged is niet alleen 
toegankelijk voor (oud-) leerlingen, 
personeel en ouders van Het Kwa-
drant, Het College, BRAVO!  College 
en de Philips van Horne maar ook be-
langstellenden uit de regio Weert zijn 
van harte welkom.

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

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

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

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

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

Tel. 0495-53 26 20
Mobiel: 06-30 40 01 02

Meet & Meal
In 2017 is een initiatief van start 
gegaan onder de noemer “Meet &
Meal. Inmiddels, bijna 2 jaar verder, 
heeft het evenement 4-maal plaats-
gevonden. Nederweertenaren die 
elkaar ontmoeten, bij elkaar eten; 
kortom gezelligheid troef.

Het initiatief
Op 1 januari 2017 besloot een 4-tal 
Nederweertenaren in hun vrienden- 
en kennissenkring te polsen of er 
belangstelling was voor een culinaire 
activiteit met wat verrassingselemen-
ten. Dat bleek het geval: de eerste 
editie had meteen 50 deelnemers!

Het Doel 
Het doel was en is om een beweging 
los te maken waarbij mensen in Ne-
derweert een paar keer per jaar in wis-
selende gezelschappen contact heb-
ben met elkaar. Dit onder het genot 
van een in eigen kring bereid gerecht. 
Doel is om te delen en te verbinden. 
Om onderlinge contacten te leggen, 
te verstevigen of te hernieuwen door 
middel van culinaire gezelligheid.  Het 
doel is nadrukkelijk NIET om culinaire 
hoogstandjes te presenteren, ieder-
een moet mee kunnen doen.

De Spelregels
1. Meet & Meal  vindt 2 keer per jaar 

plaats. Telkens op een zaterdag-
avond, 1 in maart en 1 in novem-
ber. Gestart wordt om 18.00 uur;

2. Een Meet & Meal kent 3 maaltijdgan-
gen: een voorgerecht, een hoofdge-
recht en een nagerecht. Afgesloten 
wordt met een gezamenlijke after 
party op een externe locatie;

3. Iedere gang kan het criterium “so-
ber doch humaan” doorstaan; 

4.  Voor elke Meet & Meal wordt een 
schema gemaakt met de volgende 
uitgangspunten: 
· Een aantal paren of singles gaat 

voor circa 4 andere personen één 
gerecht  voorbereiden dat uit-
geserveerd wordt op hun thuis-
adres. De kokers eten zelf mee, 
er zijn dus telkens circa 6 perso-
nen per maaltijd op 1 adres aan-
wezig. 

· Voor het uitserveren en nuttigen 
van het gerecht, het goede ge-
sprek daarna  en de “fietsreis” 
naar het volgende adres wordt 
anderhalf uur uitgetrokken. 
Daarna start het volgende ge-
recht op een andere locatie met 
een andere mix van gasten;

· Het schema proberen we zo te 
maken dat iedereen gelijkelijk be-
last wordt met koken en nuttigen. 

5. Het hele proces vindt plaats met 
gesloten beurzen d.w.z.  iedere kok 
neemt de kosten van het door hem 
vervaardigde gerecht voor zijn re-
kening. De organisatie zorgt voor
de wijn.

6. Deelname staat open voor IEDEREEN 
die woont binnen een straal van 3
km vanaf de St. Lambertustoren. 

7. Deelname bedraagt € 15,00 per 
persoon per avond  (kosten wijn, 
after party, e.a.) 

Meedoen? Belangstelling? Mail naar 
meetenmeal@gmail.com.

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.

201820182018201820182018

&&&

€

af Iaf Iaf I

&



Waar woonwensen
werkelijkheid worden

frissenmakelaardij.nl

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

Één adres voor Makelaardij l Verzekeringen l Taxaties l Hypotheken

gewoon goed geregeld

hypotheken en verzekeren

Hugo Vossen
Financieel adviseur

Somerenseweg 23 • Postbus 10 • 5715 ZG  Lierop
m 06 36 30 13 52

w www.vdefa.nl • e info@vdefa.nl

WOONON
Uitgave: december 2018

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

www.saelmans.nl

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

Verhuisplannen?

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

Frissen Woonadvies & Taxaties is een bekende naam in Nederweert 
en omgeving. Sinds 2006 heeft Marco Frissen, als makelaar/taxa-
teur aan het St. Antoniusplein in het hart van Nederweert, veel 
woonwensen werkelijkheid zien worden. Destijds richtte hij zich
vooral op het uitvoeren van taxaties voor allerlei doeleinden en
het begeleiden van klanten bij het aankopen van hun woning. Nu, 
bijna 12½ jaar later, is zijn dienstverlening uitgebreid, de markt 
veranderd en is zijn huisstijl ‘gerenoveerd’. Kortom,… tijd om 
kennis te maken met het vernieuwde maar nog altijd vertrouwde 
Frissen Makelaardij & Taxaties. 

Nog altijd is er behoefte aan taxatierapporten voor de meest uiteenlo-
pende doelen. Van het aankopen van een nieuwe woning, verbouw- of 
bouwplannen tot het oversluiten van een hypotheek. Daarin is niet veel 
veranderd ten opzichte van 10 jaar geleden. Wel veranderd is de wijze 
waarop particulieren hun woning kopen of verkopen. Die is niet meer 
traditioneel te noemen. Mede dankzij de aangetrokken economie en de
opkomst van sociale media zijn mensen steeds meer en beter in staat
enkele makelaarstaken zelf uit te voeren. 

Een vernieuwde aanpak die past bij de tijd
Die ontwikkelingen zetten Marco Frissen aan het denken. Marco: “Het
kopen en verkopen van een woning is niet zomaar een stap. En hoewel
mensen daar goed over nadenken, blijft het een emotioneel besluit. 
Dan blijkt het in praktijk toch fijn te zijn als je wordt bijgestaan door een 
makelaar die kennis van zaken heeft. Met Frissen Makelaardij & Taxaties 
bied ik naast ondersteuning in het gehele aankoop- en verkoopproces 
nu ook de mogelijkheid om slechts in bepaalde fasen de klant bij te 
staan. Zo kan de koper of verkoper van een woning bijvoorbeeld ervoor 
kiezen zelf de onderhandelingen te doen, maar laat hij het opstellen van 
het (voorlopig) koopcontract over aan mij. Een prima oplossing voor de 
woningkopers en -verkopers van deze tijd.’

Een nieuwe visie vraagt om een nieuw ‘gezicht’
Met deze vernieuwde aanpak onderstreept hij zijn toegevoegde waar-
de; het leveren van maatwerk. Dat draagt hij, net als het persoonlijk 
contact met zijn klanten, hoog in het vaandel. In zijn rol als taxateur 
of als makelaar wordt hij gewaardeerd om zijn deskundig oordeel bij 
waardebepalingen en taxaties en zijn professioneel advies. Ook is hij 
een betrouwbare partner voor het begeleiden bij aankopen, verkopen 
en verhuren van woningen. Deze nieuwe visie op de woningmarkt was 
aanleiding voor het veranderen van de vertrouwde naam in Frissen 
Makelaardij & Taxaties. Ook een aanpassing van het logo, de website 
en de bekende makelaarsborden kon niet uitblijven. Marco Frissen is
daarmee klaar voor de toekomst!

Tijd voor traktaties
En wat is er nu leuker dan uitpakken wanneer je (bijna!) 12½ jaar be-
staat. In februari 2019 viert Marco het jubileum van zijn kantoor. Tijd 
om te trakteren! De eerste ideeën daarvoor krijgen al vorm. Hou de 
nieuwe website www.frissenmakelaardij.nl en de Facebookpagina in 
de gaten en wie weet wordt u verrast met een leuke traktatie. 

Dus is het tijd om nieuwe woonwensen waar te maken? Neem gerust 
contact op. Frissen Makelaardij & Taxaties helpt u graag bij uw toe-
komstplannen.

Frissen Makelaardij & Taxaties 
Marco Frissen
Sint Antoniusplein 10
6031 ED Nederweert
T 0495 460 736 / 06 21 71 13 22
W www.frissenmakelaardij.nl
E info@frissenmakelaardij.nl
       www.facebook.com/frissenmakelaardij

Nieuwe woonwensen?
Frissen Makelaardij & Taxaties is klaar voor de woningmarkt anno 2018
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Steken en stoken
Al in de middeleeuwen had Nederweert haar oorspronkelijke naam, Merefelt, ingeleverd 
voor Weert van den Nedersten Eijnde. Daarmee werd die naam tot een administratieve 
nevenschikking van Weert gedegradeerd. Ook al had Nederweert vanaf ca. 1395 in etap-
pes een onafhankelijke bestuurlijke en financiële positie ten opzichte van (Over-)Weert 
gekregen, de relatie met de grote buur bleef er een van haat en liefde. 

Zo werd Nederweert in 1547 belegerd door 
een opgewonden legermacht van Weerter 
schutters. En in 1566 poogde de gravin van 
Horne om de reformatie van Weert naar Ne-
derweert te exporteren. Beide campagnes 
mislukten jammerlijk en versterkten de ani-
mositeit en het gevoel van autonomie bij haar 
onderdanen van den Nedersten Eijnde. Het 
verschil in naamgeving tussen (Over-)Weert 
en Nederweert leidde soms tot misverstan-
den. Zoals in het Algemeen Aardrijkskundig 
Woordenboek van 1821. Daarin werd gesug-
gereerd dat er zowel een stad Weert als een 
gelijknamig dorp Weert bestonden, waar-
bij het dorp (Nederweert) zelfs 50 inwoners 
méér dan het eigenlijke Weert zou tellen. Dat 
zal ongetwijfeld pijn hebben gedaan bij de 
Weertenaren. Net als een ander eeuwenoud 
conflictthema. Dat was het gebruik van het 
heide- en moerasgebied van de Peel, en met 
name het steken van turf. Daar ging een lan-
ge geschiedenis aan vooraf. Nadat in de late 
middeleeuwen vrijwel het hele bosareaal van 
het Land van Weert aan roofbouw ten onder 
was gegaan, ontdekte men de turf als goed-
kope en overvloedige bron van brandstof. In 
1482 liet graaf Jacob II van Horne als Heer 
van Weert en Nederweert het gebruiksrecht 
van de ‘gemene gronden’ vastleggen in een 
privilege. Daarbij werd de benutting van de 
heide en de Pelen toegewezen aan de inwo-
ners van Weert en Nederweert gezámenlijk. 

Naarmate de bevolking groeide en de peel-
velden slonken, leidde ook hier de schaarste 
van natuurlijke hulpbronnen tot oplaaiende 
conflicten. Regelmatig bestreden de Weer-
tenaren en Nederweertenaren elkaars ge-
bruiksrechten. In de zomer van 1745 kwam 
het zelfs tot een gewapend conflict. Met veel 
bravoure, wapengekletter en geschreeuw 
annexeerden de Weerter schutterijen de Ne-
derweerter gemene gronden van de Laerder 
Heijde. Het bleek tevergeefs, maar de toon 
was weer gezet. Turfstekers waren soms 
toch wel echte onruststokers. Tot ver in de 
negentiende eeuw sleepte dit dossier voort. 

In 1860 kwam het voor de zoveelste keer tot 
een conflict. Enkele Weertenaren die door de 
marechaussee tijdens het turfsteken op Ne-
derweerter grond waren gearresteerd, wer-
den door de rechtbank vrijgesproken. De ge-
meente Weert kon namelijk aantonen dat alle 
Peelvelden sinds mensenheugenis gemeen-
schappelijk gebruikt mochten worden. In de 
gemeenteraadsvergadering van 22 septem-
ber 1860 besloot het gemeentebestuur van 
Nederweert echter tot een tegenoffensief 
tegen het Weerter bestuur. Dat bleek onhaal-
baar en in 1864 besloten de beide gemeen-
tebesturen daarom maar om een eind te ma-
ken aan het eeuwenlange gedoe. Er kwam 
een gemeenschappelijke regeling waarin de 
wederzijdse gebruiksrechten van de Peel 
werden bevestigd. De conflicten die bijna 
400 jaar als een veenbrand hadden voortge-
woekerd, doofden uit en de vredespijp van 
de Weerter en Nederweerter turfstekers werd 
in 1864 definitief aangestoken.

Alfons Bruekers

Dit artikel is een voorproefje uit het in 
maart 2019 te verschijnen boek ‘Weert, 
Parel van de Heide’. Deze uitgave van de 
in 2019 jubilerende ‘Aldenborgh’ beschrijft 
de geschiedenis van Weert in de negen-
tiende eeuw. Intekenen met korting kan tot 
1 februari via www.dealdenborgh.nl. Van 
harte aanbevolen!

Een Ospelse turfsteker demonstreert zijn gereed-
schappen. Foto van Jef Kirkels, omstreeks 1950. 
Collectie SGN.

Grootschoterweg 105 · Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL
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Eetpunt “Ontmoeten doet 
groeten”

Bij het Eetpunt in Nederweert is ie-
dereen, met name senioren en men-
sen met een beperking, welkom om 
samen met anderen gezellig aan tafel 
te komen eten. Elke dinsdag wordt er 
een drie-gangen diner geserveerd dat 
vers bereid wordt door vrijwilligers. 
Drie of vier keer per maand vindt het 
Eetpunt plaats in gemeenschapshuis 
“de Pinnenhof”, één keer per maand 
wordt het Eetpunt verzorgd door tel-
kens een andere horecagelegenheid 
in Nederweert. Na het eten is er de 
mogelijkheid om nog een beetje na 
te kletsen, een kaartje te leggen of 
een spelletje te doen. De prijs voor 
het menu is 8 euro (exclusief eventu-
ele consumpties). De inloop is vanaf 
half 6 en er wordt gegeten om 6 uur.  
Wanneer u deel wilt nemen aan dit 
Eetpunt kunt u zich aanmelden tot 
vrijdagochtend 12.00 uur voor de 
volgende dinsdag. U kunt dat doen 
door te mailen naar eetpuntneder-
weert@gmail.com of telefonisch op 
telefoonnummer 06 83 15 92 14. Tot 
hun grote spijt moet het Eetpunt met 
een wachtlijst gaan werken. Logistiek 
gezien kan de groep niet meer gro-
ter worden. U kunt zich echter nog 
steeds aanmelden. Wanneer er op 
een dinsdag open plekjes zijn worden 
de mensen van de wachtlijst gebeld.
Het Eetpunt is op zoek naar enkele 
(reserve)vrijwilligers. Wanneer je het 
leuk vindt om samen met een gezel-
lige groep vrijwilligers de maaltijden 
te verzorgen, kun je op bovenstaand 
nummer verdere informatie vragen.

In de komende weken is het Eetpunt op:
4-12-2018  in de Pinnenhof
11-12 -2018 bij zaal Centraal in de 
Kerkstraat
18-12-2018 in de Pinnenhof
25-12-2018 geen Eetpunt i.v.m. Kerstmis
31-12-2018 geen Eetpunt i.v.m. 
Nieuwjaar

Kerst bij Eettafel Eind

Dit jaar doen we weer iets extra’s in 
december: donderdag 20 december: 
feestelijk kerstdiner.

Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 18 december.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden. 

Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel:  06 - 20372633
Mail: eettafel-eind@xs4all.nl
Iedereen is van harte welkom!

Leuke surprise? 
Een dinercheque van € 9.

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

 

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 10 december 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 11 
december 09.30-12.00 uur bloemen-
workshop* / 13.30-15.30 uur haken*. 
Woensdag 12 december 09.30-12.00 
uur kookworkshop* / 09.45-12.15 
uur gezichtswellness*. Donderdag 13 
december 10.00-12.00 uur en 13.30-
15.30 uur workshop schilderen*. Vrij-
dag 14 december 09.30-12.00 uur cre-
atief atelier*. Dinsdag 18 december 
10.00-13.00 uur winterwandeling*. 
Woensdag 19 december 09.30-12.00 
uur ontspanningsmassage* / 14.30-
19.00 uur kookworkshop voor nabe-
staanden*.
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). 

SKO

Mozaïek 
In okergeel en oranje tinten
klagen de tonen van de klarinet.
Tezamen met het brutale
van de in goud schallende trompet.

In kleurschakeringen klinken 
vibraties van de ruige gitaren.
Uit de donkerbruin gekleurde violen
hoor je weemoed in de snaren.

Geluk en rampspoed bereiken ons
in de zwaarte van de contrabas. 
De piccolo zingt zijn heldere noten 
alsof hij niet klein, maar veel groter was.

Dan zijn er zielenroerselen
van de gewone en de dwarse fluit.
Zij gillen ielig en ook ijlig 
emoties in gevarieerde toon er uit.

Een stemmige heesheid heerst
in het geluid van de mannelijke saxofoon.
Tevens is er het ritmisch springen,
van de metalen plaatjes van de xylofoon.

Staand tokkelt de statige harp 
terwijl haar bespeler op een krukje zit
De drukte van roffelende trommels en 
pauken
zijn nadrukkelijk aanwezig in wit.

Hoor het gepingel van de stoere piano
volledig in stemmig zwart gehuld.
De ruimte wordt voorts door de diep 
warme klanken
van de houten hobo gevuld.

De vrolijke uitspatting van een accordeon 
vraagt de aanwezigen ten dans.
De glinsterende timide triangel 
grijpt bij deze meteen de geboden kans.

De messing belletjes van een klokkenspel 
weten zich tingelend geen raad.
In toom gehouden door de blinkende 
bekkens 
blijven ze keurig in dezelfde maat.

Zo ontstaat een mozaïek van tonen 
gecombineerd met het kleurenspel.
Muziek is niet alleen maar hoorbaar; 
een klank heeft kleur, dat zie je wel.

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

Schrijverskringospel

zondag 9 december 2018
OPEN STADSWANDELING  

IN WEERT

Het thema van deze open 
stadswandeling is: 

“Architectuur en beeldende 
kunst van de stad Weert”.

De St. Martinuskerk uit de 15e eeuw 
is natuurlijk het architectonische 
hoogtepunt, maar het centrum heeft 
uiteraard zelf ook een rijke bouw-
geschiedenis. We zullen tijdens deze 
wandeling ook aandacht besteden 
aan  een aantal  aanwezige beelden 
in het centrum.
Naast het verleden komt ook het he-
den volop aan bod. Weert is immers 
een bruisende stad, die aan haar toe-
komst werkt! 

Nieuwsgierig? Loop dan eens met 
onze stadsgids mee. 
De kosten bedragen € 2,-- p.p. 
(kinderen tot 12 jaar gratis). 
De wandeling duurt ca. 1,5 à 2 uur.
Vertrekpunt: om 14.00 uur op de 
Markt bij de ingang van de Sint Mar-
tinuskerk te Weert. 
Het is uiteraard ook mogelijk om 
op een voor u geschikte datum 
en tijd een stadswandeling te 
boeken. Ook een culinaire stads-
wandeling behoort tot de moge-
lijkheden. Zie onze website www.
stadsgidsenweert.nl

Kienen !!!

Middels dit schrijven wil het bestuur 
van “Onze parkieten” afdeling Noord 
Limburg u op de hoogte stellen, c.q. 
herinneren aan het feit, dat er op 
vrijdag 14 december a.s. een leuke 
kienavond wordt georganiseerd, die 
plaats zal vinden in Gemeenschaps-
huis “Haaze-Hoof” te Ospel.
Het bestuur nodigt u ook uit om met 
echtgenoten, vrienden, vriendinnen, 
familieleden en bekenden naar deze 
avond te komen. De aanvang is 20:00 
uur (zaal open vanaf 19:00 uur) 
Het Bestuur.
Zeg het voort, zeg het voort en tot 
ziens in Ospel !!!
Losse kaart 	€	2,00 
½ serie	 €	4,00
Serie 	 €	7,00

Op woensdag 9 januari organiseert 
het vrijwilligerscollege van Punt 
Welzijn in samenwerking met de bib-
liotheek een workshop over ‘Social 
media’. Deze workshop is voor vrijwil-
ligers en verenigingen die meer wil-
len weten over het veilig gebruik van 
Social media.

Want zijn al deze gegevens wel zo 
beschermd? En waar wordt op gelet 
om foto’s te plaatsen op Facebook? 
En mag je wel alles plaatsen? 
Daarnaast is chatten en appen niet 
meer weg te denken uit onze samen-
leving. Ook het bespreekbaar maken 
van ‘socialbesitas’ komt aan de orde. 
Hierbij kunnen sommigen niet meer 
zonder hun telefoon kunnen; bang 
om iets te missen. Hoe ga je om met 
de druk om telkens te reageren op 
berichtjes en altijd online te zijn? 

Aan de hand van filmpjes en op-
drachten wordt gesproken over Social 
media. De filmpjes en opdrachten zet-
ten aan om met elkaar in gesprek te 
gaan over de verschillende situaties. 

De gratis avond vindt plaats op 
woensdag 9 januari van 19.00 tot 
21.00/21.30 (inloop vanaf 18.45). Voor 
een lekkere kop koffie of thee wordt 
gezorgd. Wacht niet te lang want er 
kunnen 25 personen deelnemen! 
Locatie: bibliocenter Weert, Wil-
helminasingel 250, 6001 GV Weert

Meer informatie en een link om aan 
te melden staan op www.goedbezig-
weert.nu. 
Direct aanmelden kan ook via goed-
bezigweert@gmail.com o.v.v. de 
naam van de bijeenkomst, uw naam 
en telefoonnummer.

Workshop Social media i.s.m. 
de bibliotheek Weert

Open Eettafel Budschop

Donderdag 13 december open eetta-
fel aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 12 december 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

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

Na jarenlang elkaar ondersteund te 
hebben bij de afzonderlijke Kerstcon-
certen hebben het Weerter Mannen-
koor en Gemengd Koor Con Amore dit 
jaar de muzikale krachten gebundeld.

Op zaterdag 22 december vindt een 
uniek dubbelconcert plaats in Kersts-
feer in het Franciscushuis op de Biest 
in Weert. Aanvang om 19.30 uur. 
Naast beide koren werken een aantal 

andere musici mee aan deze muzikale 
avond. Sopraan Lieke van Oosten-
brugge, het combo van Mart Palmen, 
harpiste Mea van Delden en nog en-
kele jeugdige solisten.

Kaarten zijn verkrijgbaar via: info@
weertermannenkoor.nl of info@
conamoreweert.nl en via de leden 
van beide koren. Telefonisch: 0495-
542410. De entree bedraagt € 10,00.

Dubbelconcert 
Weerter Mannenkoor en Con Amore

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

Het puberbrein, een handleiding. Dr. 
Aletta Smits geeft op woensdag 12 
december bij Bibliocenter Weert ver-
klaringen over hoe het puberbrein 
het pubergedrag stuurt. En hoe men-
sen, die puberleeftijd zijn ontgroeid, 
daarmee om kunnen gaan. Dan heb 
je er begrip voor waarom ze hun 
huiswerk niet maken. Waarom hun 
eigen dingen NU moeten en jouw 
dingen STRA-HAKS. En waarom kun 
je zo lekker met ze kunt lachen. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang € 10,- leden 
en € 15,- niet-leden. Aanmelden via 
www.bibliocenter.nl . Je vindt de bi-
bliotheek aan de Wilhelminasingel 
250, 6001 GV Weert. 

Aletta Smits
Dr. Aletta Smits is directeur van De 
Loef Training en Advies. Ze geeft 
lezingen en workshops over de ont-
wikkeling van het puberbrein. Op 
een humoristische manier laat ze 
zien dat pubers, of ze nu 12 of 20 
zijn, voor volwassenen vaak voelen 
alsof ze een vreemde levensvorm 
zijn. 

Smits heeft als docent op verschil-
lende scholen gewerkt, zowel op 
het voortgezet onderwijs als in het 
hoger onderwijs. Ze is de auteur van 
het boek ‘Het puberbrein - de mis-
sende handleiding’.  

Pubers in huis? 
Ontdek hoe het puberbrein werkt

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


