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Persoonl i jk  |  Integer  |  Transparant

T  0495 63 13 63 | 0495 53 33 22
E   informatie@vandeursen-uitvaart.nl

I   www.vandeursen-uitvaart.nl

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 spoedrecepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

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

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nlwww.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

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

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
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

* Geldt op heel veel artikelen met een sticker.

Winter sale!

Wij wensen u

stralende Kerstdagen

BIJ AANKOOP VAN 
2 ARTIKELEN * 25%

BIJ AANKOOP VAN 
1 ARTIKEL * 20%

30%BIJ AANKOOP VAN 
3 ARTIKELEN *

KOOPZONDAG 
23 DECEMBER23 DECEMBER23 DECEMBER23 DECEMBER
13.00-17.00 UUR

TON  
GAAT MET  
PENSIOEN!
Vrijdag 21 december 
is Ton’s laatste werkdag 
en kunt u hem een hand 
komen schudden.

GAAT MET 
PENSIOEN!
Vrijdag 21 december 
is Ton’s laatste werkdag 
en kunt u hem een hand 

Collega’s Hubo / DUIJTS feliciteren 
Ton met zijn welverdiende pensioen!

Behoeft aan wat rust voordat de 
drukte van de feestdagen los-
barst? Kom dan naar Nationaal 
Park De Groote Peel! Staatsbos-
beheer houdt op zondag 16 de-
cember een Winterstiltewande-
ling, een sfeervolle excursie in 
dit prachtige natuurgebied. De 
excursie start om 11.00 uur bij het 
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. 

Beleef de Winterstilte
Nationaal Park De Groote Peel is een 
uitgestrekt hoogveengebied op de 
grens van Brabant en Limburg. Het 
is er niet alleen heel mooi, maar ook 
heel stil. Hoe stil, dat kun je ‘horen’ 
tijdens de Winterstiltewandeling op 
zondag 16 december. Samen met een 
Peelgids van Staatsbosbeheer wandel 
je over  Peelbanen en knuppelbrug-
gen in dit uitgestrekte veenland-
schap. Onderweg zijn een paar bele-
vingsmomenten waarbij de zintuigen 
worden geprikkeld. Zo ervaar je de 
natuur nog bewuster en intenser. 
Deze eenvoudige tips voor natuurbe-
leving zijn inspirerend en ook toe te 
passen tijdens andere wandelingen.

Nationaal Park De Groote Peel is, 
vanwege het weidse en open karak-
ter, een ideaal gebied voor natuur-
beleving. Vooral in de winter. Weer 
en wind hebben vrij spel en je kunt 
er heerlijk uitwaaien. De grillige sil-
houetten van de kale takken onthul-

len bijzondere doorkijkjes en geven 
het landschap een transparante en 
unieke sfeer. De Winterstiltewande-
ling biedt de gelegenheid om, even 
ontsnappend aan de hectiek van alle 
dag, helemaal  tot rust te komen en 
optimaal te genieten van de natuur. 

Deelname aan de Winterstilte-
wandeling kost € 5,- per persoon 
en de excursie is vooral geschikt 
voor volwassenen. Reserveren 
is noodzakelijk en kan online via: 

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

www.staatsbosbeheer.nl /pelen-
stilte De excursie duurt ongeveer 
2,5 uur en de afstand is 6 à 8 kilo-
meter. Houd er rekening mee dat in 
de winter sommige paden nat zijn. 
Zorg daarom voor goede, liefst 
waterdichte wandelschoenen. 

Op zondag 16 december geen tijd? 
Dan kun je op zondag 13 januari, 
10 februari en 3 maart 2019 ook 
nog meedoen met een Winterstil-
tewandeling in De Groote Peel. 

Winterstiltewandeling vanaf Buitencentrum De Pelen

Luister naar de stilte in De Groote Peel

Nagenieten bij Buitencentrum De 
Pelen 
Voor of na afloop van een wandeling 
kun je heerlijk struinen door de win-
kel van het Buitencentrum. Hier vind 
je boeken, Streekproducten en leuke 
souvenirs. Ideaal voor Kerst! Voor 
een hapje en een drankje kun je bij 
de Peelkiosk en de Peelboerderij te-
recht. Het Buitencentrum is geopend
op maandag t/m zondag van 10.00 
tot 17.00 uur. Voor meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Pop Up Galerie Nederweert 
(PUGN) opent op vrijdag 14 de-
cember om 19.30 uur de 20e ex-
positie in successie. Wederom 
een gevarieerde expositie met 
diverse kunstvormen. De opening 
zal, zoals gebruikelijk, muzikaal 
worden begeleid. Burgemees-
ter Henk Evers verzorgt het ope-
ningswoord. 

Grote variatie en diversiteit
Wegens grote populariteit maakt 
het werk van Tejo Cardinaal (Weert 
/ kunstbreien) ook tijdens de nieuwe 
periode nog deel uit van de expositie. 
Zo ook de keramiek van Doortje Gro-
teclaes (Sterksel). 

Nieuw zijn: Betsy de Vries (Budel / 
schilderkunst), Wim Wilmsen (Land-
graaf / beeldhouwwerk), Geer Gielen 
(Nederweert / collages), Tilly Kraaij-
vanger Weert (Weert / schilderkunst 
- sieraden) en Mia van Roy (Budel / 
keramiek). 

Exposanten
Het schilderwerk van Betsy de Vries
uit Budel kenmerkt zich door de 
weergave van haar warme karakter, 
‘verwoordt’ door intens kleurge-
bruik, vorm en techniek. Dit zijn haar 
gereedschappen om een oneindige 
variëteit aan onderwerpen weer te 
geven op het schilderdoek.

De in Landgraaf wonende Neder-
weertenaar Wim Wilmsen heeft een 
passie voor het naar zijn hand zetten 
van stenen tot sculpturen. Gepolijste, 
ronde, glooiende, organische, meest-
al vrouwelijke lijnen zijn het resultaat 
van uren durend ambachtelijk werk. 
Wim ‘schept’ niet alleen in steen, 
maar ook in glas, hout, metaal en 
een combinatie van deze materialen. 

Geer Gielen uit Nederweert geeft 

Vrijdag 14 december, 19.30 uur

Opening nieuwe expositie in Pop Up Galerie

de natuur zoals hij deze interpreteert 
weer in collages. Met foto’s, tekenin-
gen en waarneming probeert hij een 
kleurrijke impressie te geven van na-
tuur en landschap. Meer monotoon 
van kleurgebruik zijn de muurbrie-
ven, door sommigen ook wel artefac-
ten genoemd. Deze spreken door wij-
ze van totstandkoming en uiterlijke 
verschijning zeer tot de verbeelding. 

De fascinatie voor zilver uit zich bij 
de Weertse Tilly Kraaijvanger in 
haar ‘sierraadsels’. Werken met zilver 
is voor haar een ontdekkingsreis. Tij-
dens het ver- en bewerkingsproces er-
vaart zij wat er gebeurt met het zilver. 
Steeds weer opnieuw laat zij zich ver-
bazen, wordt haar nieuwsgierigheid 
door het materiaal en diens mogelijk-
heden gewekt. Dit biedt haar de ge-
legenheid om steeds te ontwikkelen. 

Haar werk is niet perfect maar wel 
uniek: the beauty of imperfection!

Keramiek en glas zijn voor Mia van 
Roy uit Budel twee materialen die 
zeer tot haar verbeelding spreken, 
en die een oneindige inspiratie be-
tekenen. Ook de termen kleurrijk en 
stralend zijn typische kenmerken van 
haar stijl. 

Cadeautip
De creatieve sieraden, tassen en meer 
gemaakt van ‘verzamelde schatten’ 
door Rineke Seegers en Mieke van 
Tilborg vindt u terug in de Art Shop. 
Ook de dichtbundels van Mine Stem-
kens zijn in de komende periode nog 
beschikbaar, evenals ander gevari-
eerd klein werk van diverse voorma-
lige exposanten. Uitermate geschikt 
als cadeautje voor de feestdagen.

Live muziek 
De muziek tijdens de opening van de 
a.s. expositie wordt verzorgd door 
twee jonge twintigers die met hun 
kraakheldere stemmen en pianospel 
populaire songs akoestisch brengen. 

Opening: vrijdag 14 december, 
19.30 uur

Adres: Kerkstraat 53 
Nederweert

Openingstijden: vrijdag, zaterdag, zon-
dag van 13.00 – 17.00 
uur.

Expositieduur: vrijdag 14 december 
2018 t/m zondag 3 fe-
bruari 2019

Voor meer informatie over de expo-
santen en Pop Up Galerie Nederweert 
verwijzen we u graag naar www.po-
pup-galerie.nl. 



Programma: week 50
10-12-2018: Thorn 2 - CENTRAAL 2

1e Klasse D
11-12-2018: BDL 2 (Nederweert) - CENTRAAL 1
(Nederweert) Hoofdklasse Libre
11-12-2018: CENTRAAL 3 – KOT 2 (Roer-
mond) 2e Klasse C
11-12-2018: Paradies 4 (Roermond) - CEN-
TRAAL 4 5e Klasse B
13-12-2018: Haazehoof 1 (Ospel) - CEN-
TRAAL 5 WBB C-Klasse
13 -12-2018: CENTRAAL 6 – Beertje 8 (Maas-
straat) 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 50
11-12-2018: BDL 2 – Centraal 1 (Nederweert)

Hoofdklasse Libre
11-12-2018: Biermanshuis 2 (Herkenbosch) - BDL 3

1e Klasse E
12-12-2018: Joppe 1 (Meijel) - BDL 1

Hoofdklasse Libre
13-12-2018: Vriendenkring 4 (Roermond) - BDL 4

5e Klasse A
13-12-2018: Beertje 7 (Maasstraat) - BDL 5

WBB C-Klasse
13-12-2018: BDL 6 – Hook 8 (Biest)

WBB C-Klasse

14-12-2018: BDL/Verheggen Interieurs –
BC Maarland 2

KNBB Landelijke Kadercompetitie

Thuiswedstrijden worden gespeeld in Café-
Zaal Centraal op dinsdag, woensdag, don-
derdag en vrijdag. 
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! 

Boogsport Willem Tell
Nederweert

Zou je ook eens vrijblijvend kennis willen 
maken met de kruisboog- en Handboog-
sport, dan ben je van harte welkom op onze 
trainingen op woensdagavond en zondag-
morgen
Jeugd: 19.00 tot 20.00 uur (woensdag)
Volwassenen: Woensdag 20.00 tot 23.00 uur 
en zondag 10.00 tot 12.00 uur

Voor inlichtingen: 
info@boogsportwillemtell.nl

indoor- en bondswedstrijden
Zie informatie in het verenigingslokaal

Woensdag 19 december onderlinge KERST-
WEDSTRIJD

Programma:
Vrijdag 28 december: schieten met
luchtdruk zonder clubverband
Er wordt de mogelijkheid geboden aan be-
langstellenden  vanaf 10 jaar om gezellig 
met andere schutters samen bezig te zijn 
met een leuke hobby, in een veilig lokaal
NIEUW IN 2019
IEDERE 2E en 4E VRIJDAG IN DE MAAND 
LUCHTDRUKSCHIETEN

Wij vragen een kleine vergoeding  voor niet 
leden van € 5,- incl. 1 consumptie voor  het 
gebruik van het lokaal per persoon/keer
Aanvang 19.30 uur tot ca. 23.00 uur.
Lokatie: Beatrixstraat 47A te Nederweert

Programma Za. 15 dec. Junioren
SVO St. P & M mo17-1-Eindse Boys MO117-1

15.00 uur
Leverpy JO15-1G - Eindse Boys JO15-1 13.00 uur
Eindse Boys JO13-1G - Brevendia/Altw’h JO13-2 

11.00 uur
Eindse Boys JO11-1 - Reuver JO11-1 09.00 uur
Eindse Boys JO9-1G - MMC Weert JO9-2 10.30 uur

Programma Zo. 16 dec. Senioren 
RKSVV 1 - Eindse Boys 1 14.00 uur
RKSVO 3 - Eindse Boys 2 12.00 uur
MMC Weert 5 - Eindse Boys 4 12.15 uur
Eindse Boys 35+1 - Brevendia/Altw’heide 35+1

10.00 uur

Programma Zo. 16 dec. Vrouwen
SVEB Sp. S.T VR1 - Eindse Boys VR1 10.30 uur

Mededelingen
RKSVV: Molenzicht, Eurtropiastraat, Swartbroek
Donderdag 13 dec. kaarten aanvang 20.00 uur

Voor het  laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

3e Bondswedstrijd bij HBS Wilhelmina 
Ospel
1e zestal
Anton Hermans 228
Thijs van de Loo 222
Luc van de Loo 218
Harrie de Wit(Le) 211
Johan van Lierop 211
Ronnie Gielen 209

1299
2e zestal
Tim Vaes 209
Marlies Hekers 208
Chantal Hekers 206
Martin van Cranenbroek 205
Ruud Westerveen 204
Hans van Bussel 202

1234
3e zestal
Elfrie van Lierop 200
Frans van Nieuwenhoven 199
Mart van Thuijl 198
Harrie de Wit(Lo) 193
Sjoerd Heijnen 176
Bér de Wit 173

1139
Overige
Stefan Koolen 163
Peter Stienen 5

NHB beker
Ruud Westerveen 214
Marlies Hekers 203
Johan van Lierop 210
Thijs van de Loo 217

Diplomaschieten
Aya Almansour 185 + 189 = 374 diploma B
Amna Almansour 189 + 208 = 397 diploma B
Jarno Heijkers 178 +134 = 312 diploma A
Kim Koolen 217 + 230 = 447 diploma C

Uitslag vriendschappelijke wedstrijd
tegen Ons Genoegen America
Ronnie Gielen 239
Tim Vaes 225
Thijs van de Loo 215
Ruud Westerveen 215
Luc van de Loo 209
Fried Op’t Root 208
Marlies Hekers 195
Elfrie van Lierop 195
Harrie de Wit Le) 190
Mart van Thuijl 187
Kim Koolen 183
Stefan Koolen 166
Werner Bloemers 124

Agenda
10 dec. Kaartavond
14/15/16 dec 4e Bondswedstrijd bij Willem 
Tell Nederweert
21 dec Kerstschieten en Knock Out wed-
strijd

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 15 DECEMBER
Reinoudhal Susteren
F3. NOAV F1 - MEOS  10.40u.
F2. NOAV F2 - MEOS  9.50u.
Sporthal de Bengele Nederweert
F1. MEOS - BSAC F2 9.00u.
E4. MEOS - Wittenhorst E2 10.40u.
E1. MEOS - Blerick E1  9.45u.
D2. MEOS - Manual D2 9.00u.
C1. MEOS - Rapiditas C1 9.45u.
B1. MEOS - Blerick B2 10.45u.
DS1. MEOS - Vlug en Lening DS2 20.15u.

ZONDAG 16 DECEMBER
Swalmen Sportcentrum Swalmen
E2. Hercules’81 E2 - MEOS 11.45u.
D1. Hercules’81 D3 - MEOS  12.40u.
Sporthal de Bengele Nederweert
A1. MEOS - Handbal Bilzen A1  13.00u.

MAANDAG 17 DECEMBER
D.recr. Maasbracht A - MEOS 3  21.00u.

WOENSDAG 19 DECEMBER
D.recr. LimMid 1 - MEOS 1 21.00u.
D.recr. BFC - MEOS 2 20.45u.

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 20 december
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel.
We serveren een driegangendiner
voor € 8,50- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdag 19 december.
Nieuwe bezoekers zijn welkom gaar-
ne aanmelden tot datzelfde tijdstip.

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

Sint Annamolen Keent 
sluit molenjaar sfeervol af

Het molenjaar 2018 zit er bijna op 
voor de vrijwilligers van de Sint Anna-
molen aan de Keenterstraat in Weert. 
Op zaterdag 22 december en zondag 
23 december houden de vrijwillige 
molenaars, molengidsen en molen-
klussers hun laatste activiteiten voor 
dit jaar op deze monumentale beltko-
renmolen.

Een sfeervol avonddraaien, helemaal 
in kerstsfeer, staat zaterdag 22 de-
cember op het programma. Iedereen 
is deze zaterdagavond vanaf 18 uur 
in de molen welkom. Bezoekers wor-
den verwelkomd bij de speciale (vei-
lige) vuurkorven en de molen zelf zal 
deze avond, het begin van het lange 
kerstweekeinde, ook sfeervol in het 
licht staan. Binnen en buiten zorgen 
talrijke brandende kaarsjes (in speci-
ale glazen potjes) voor een gezellige 
entourage. En natuurlijk worden de 
1.000 ledlampen in de grote kerst-
boom die in de molentuin staat, om 
18.00 uur ontstoken.

Om 19.00 uur volgt de première van 
onze nieuwe molenfilm: “Anna in de 
Wind: Draaiende Wieken, Zingende 
Stenen”. Een film van een kleine 10 
minuten over het malen op de Sint 
Annamolen, gemaakt door cineast 
Dion Huiberts.

Om 19.15 uur houden we voor het 
eerst MolenPraat, een nieuwe vaste 
activiteit op de Sint Annamolen die 
we vanaf 2019 maandelijks op een 
vaste zaterdagmiddag organiseren. 
Bekende Weertenaren vertellen over
hun (jeugd)herinneringen waarbij 
de molen een belangrijke rol speelt. 
Onze eerste gast bij Molenpraat is 
Frits Weerts, oud-voorzitter van Mo-
lenstichting Weerterland en bekend
van zijn verhalenserie Stamtäöfelke 
en talrijke dialect publicaties.

Aansluitend worden onze drie Junior 
Molenaars: Guus, Quinn en Stef, drie 
jongens uit Altweerterheide die dit 
hele molenseizoen diverse woens-
dagmiddagen met onze molenaars 
zijn opgetrokken om over de molen 
te leren, als Junior Molenaar geïnstal-
leerd. 

Het avonddraaien duurt tot 22.00 
uur en vormt zo een leuke gelegen-
heid om, samen met de (klein)kin-
deren, het begin van het kerstweek-
einde te vieren voordat u zelf een 
bezoekje aan het midnight shopping 
in de Weerter binnenstad brengt. Of 
spreek met vrienden of kennissen in 
de molen af om elkaar daar “Zalige 
Kerstmis en Fijne Feestdagen” toe te 
wensen.

Binnen in de molen kunt u genieten 
van warme dranken als glühwein, 
chocomel, koffie en thee en er wor-
den heerlijk verse wafels gebakken. 
Er klinkt kerstmuziek en zelfs de 
kerstman komt op visite. Bovendien is 
het mogelijk de molen en de molen-
zolders te bezichtigen.

Op zondag 23 december wordt ’s 
morgens de grote kerstster in de wiek 
geplaatst en worden de molenzeilen 
en stormborden door de vrijwillige 
molenaars verwijderd. De kerstster
is daarna tot en met Driekoningen, 
6 januari, al van verre, dag en nacht, 
goed zichtbaar. Na 23 december blijft 
de molen tot half maart voor bezoe-
kers gesloten.

Sint Annamolen Keent, Keenterstraat
1a, 6006 PW Weert
www.annamolencom.wordpress.com 
email: annamolenkeent@gmail.com 
M: +31 (0)6 1113446
De Sint Annamolen Keent maakt deel
uit van Molenstichting Weerterland

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

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. 
Kosten: € 9.
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!
Cadeautje voor onder de kerstboom?
Een dinercheque van € 9.

www.nederweert-eind.nl/
Eettafel Eind DORPSRAAD Budschop

Om  de bewoners van Budschop gele-
genheid te geven om met de Dorps-
raad  Budschop te praten, zal bij 
aanvang van iedere vergadering van 
de Dorpsraad Budschop, het eerste
half uur beschikbaar zijn om met U
in gesprek te gaan. Met dit  inloop-
spreekuur wil de Dorpsraad Budschop 
de communicatie met de bewoners 
bevorderen. 
De eerst volgende vergadering is
maandag 17-12-2018 en begint om 
19.30 uur in het zaaltje van de kerk.

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

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

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

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Alzheimer Café Weert

Belevingsgerichte zorg.
Op maandag 17 december a.s. wordt 
het laatste Alzheimer Café van dit 
jaar gehouden.

Het thema is deze avond: Belevings-
gerichte zorg. De documentaire van 
Gerrit en Joke staat op het program-
ma. Gerrit is pas 58 jaar als hij hoort 
dat hij de Ziekte van Alzheimer heeft. 
Samen met Joke zoekt hij naar een 
manier om te leven met dementie. 
De film geeft een realistisch beeld 
over leven met dementie, de wens 
tot euthanasie en de rol en invloed 
hierop van de zorgverlener. 
Samen met u kijken we naar deze 
indrukwekkende documentaire en
gaan erover in gesprek. Daarnaast is 
er ook ruimte voor gezelligheid en 
elkaar ontmoeten. Wij zorgen voor 
kerstbrood en glühwein. 

Iedereen is van harte welkom in het 
Alzheimer Café! Zowel mensen met 
dementie en hun partners, mantelzor-
gers, familieleden, zorgverleners, als 
mensen die zich verbonden voelen met 
het onderwerp, jong en oud, iedereen
kan de bijeenkomsten bijwonen. 

Het Alzheimer Café wordt  gehouden 
in Het Keenter Hart, St. Jozefskerk-
plein 3, 6006 ZH te Weert en is vanaf 
19.00 uur geopend. Het programma 
duurt van 19.30 tot 21.30 uur
Graag tot ziens in ons Alzheimer 
Café. Het programma  voor 2019 ligt 
voor u klaar!

Info: 
Irene.verheijden@hulpbijdementie.nl
leny.jonkers@dezorggroep.nl

Verzamelaarsbeurs 
december 2018

Zondag 16 december organiseert Ver-
zamelaarsvereniging “De Peelstreek” 
uit Meijel weer haar maandelijkse 
ruilbeurs. Het evenement vindt plaats 
in het gemeenschapshuis “D’n Bin-
ger”, Alexanderplein 2 in Meijel.

Het is een ideale gelegenheid voor 
verzamelaars om hun collectie uit te 
breiden of aan te vullen. Op verza-
melgebied is van alles te vinden zoals 
postzegels, munten,  pennen, bid-
prentjes, geboortekaartjes, ansicht-
kaarten, bankbiljetten, suikerzakjes, 
voetbalplaatjes  etc. 

De openingstijd van de ruilbeurs is 
van 10.00 u tot 13.00 u.
Zoals altijd zijn er ook veel tafels ge-
reserveerd voor ruilers.
Alle verzamelaars en belangstellen-
den zijn van harte welkom.
Parkeergelegenheid is er voldoende. 
Entree volwassenen € 1,00 en kinde-
ren gratis.

Donderdagmiddag 13 december om
14.30 uur staat “Weert op de kaart” 
bij Bibliocenter. En dat mag je let-
terlijk nemen. De foto’s van Weert 
op een kaartspel uit jaren tachtig 
zijn de aanleiding van de fotogra-
fische zoektocht van Rein Reuter. 
Hoe zien de plekken op de foto’s er 
nu uit? Wat is er veranderd in Weert 
dertig, veertig jaar na dato?

Fotograaf Rein Reuter heeft het al-
lemaal nageplozen. Hij heeft de plek-
ken op de foto’s opgezocht. Sommige 
zijn onherkenbaar veranderd, andere 

zijn lichtjes aangepast. Hij heeft de 
plekken gefotografeerd en heeft op 
deze manier oud en nieuw Weert sa-
mengebracht in een boek. Waarom
en hoe hij dat gedaan heeft vertelt hij 
u zelf. Bij een goed verhaal op de kof-
fie – met lekkernijen - in de bieb. Laat 
je in de bibliotheek verrassen met een 
goed verhaal.

Deelname 7,50 euro, inclusief 
koffie en lekkers. Aanmelden op 
www.bibliocenter.nl . Je vindt de 
bibliotheek aan de Wilhelmina-
singel 250 Weert.

13 december op de koffie speciaal met een goed verhaal. 
Door Rein Reuter bij Bibliocenter

“Oud en nieuw Weert op de kaart”

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17



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 13 tot en met 22 december 2018.

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.

ZONDAG 16 december
3de zondag van de Advent
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
dhr.W.Engelen) – jaardienst Anna van den 
Berk-Feijen, Mathias Stals en Catharina van 
Loon, Clementine Niessen, ouders en Catha-
rina Manders.

MAANDAG 17 december
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 18 december
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 19 december
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 20 december
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.15 uur Biechtgelegenheid
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 21 december
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes) H. Vormsel voor leerlingen van de basis-
scholen.

ZATERDAG 22 december
Vooravond van de 4e zondag van de Advent
18.00 uur H. Mis ( zang Equal Voices, lector 
mevr.H.Dielissen) – Theo Claessens.

Overleden
Op 1 december was de uitvaart van Annie 
van Houten-Gielen. Zij overleed in de leef-
tijd van 87 jaar en woonde in zorgcentrum 
St.Joseph. Moge zij rusten in vrede.

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 kerken. Ook 
de Jumbo winkels doen aan de actie mee. 
Dit zijn Jumbo Heerschap (Boshoven, Col-
legeplein, Leuken, Moesel en Nederweert) 
en Jumbo René Puts in Stramproy. Alle gif-
ten 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

O.F.S.

Vrijdag 14 december is de bijeenkomst van 
de O.F.S. in het parochie zaaltje van de St. 
Lambertuskerk aanvang 14:00 uur voorgan-
ger is Pater G. Heesterbeek O.F.M. Gelieve 
het handboek mee te brengen.

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

Zondag 23 december (4e zondag van de 
advent)
( let op ) Geen H. Mis en of Woord en Com-
muniedienst

Maandag 24 december Kerstnachtdienst
19.00 uur Woord en Communiedienst
- Als intentie voor Familie Moonen en alle 
overleden familieleden.

Dinsdag 25 december Hoogfeest van 
Kerstmis ( 1e Kerstdag )
10.00 uur H. Mis
-  tot bijzondere intenties

Zondag 26 december ( 2e Kerstdag )
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Heilige Maria, ik kom hier voor te bidden 

die het moeilijk hebben, vooral  voor mijn 
kinderen en die mij lief zijn. Iedere moe-
der heeft het moeilijk als haar kind het 
moeilijk heeft.

- Maria, help me op de goede weg, alleen 
het goede en rust op zijn tijd, dank U wel.

- H. Maria, ik vraag uw gebed  voor hen die 
ernstig ziek zijn, en vragen om genezing, 
dank U.

Iets om over na te denken:
Ik ga je niet vertellen hoe je moet leven, 
maar als ik jou was zou ik er van genieten..

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

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

Sint Rochusparochie 
Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie: 
Rabo-bank: NL97RABO 0135506824

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, telefoon: 06 50601803.
Per 1 januari 2015 kost een H. Mis € 25,--. 
U kunt ook de intenties opgeven via e-
mail: gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag 
overmaken op de Rabo-bank.
Een andere mogelijkheid is het bedrag in 
een envelop af te geven bij Mia Gubbels, St. 
Antoniusplein 12 te Nederweert, met ver-
melding van uw naam, adres en telefoon-
nummer en de opgave van de misintentie 
met de gewenste datum. Opgave misinten-
ties twee weken vóór datum. Telefoonnum-
mer Parochiecentrum St. Rochus: 631760. 
Voor het uitreiken van de H. Communie 
aan huis, kunt u contact opnemen met de 
heer Bert Verheggen, telf. 632684.

Zondag 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

Maandag 24 december 2018   KINDER-
KERSTMIS, AANVANG 17.30 UUR met 
medewerking van de JEUGDHARMONIE
Koor: Zondagskoor in samenwerking 
met de JEUGDHARMONIE
Deze mis is bestemd voor gezinnen met 
kleine kinderen en ouderen. De communi-
canten van Budschop zullen de pastoor hel-
pen met de voorbereidingen. Ook zullen de 
communicanten de lezingen verzorgen 
Misdienaar: Bert Verheggen met assistentie 
van de communicanten.
De kinderen zullen de lezingen verzorgen.
Collectanten: Piet Wulms en Johan Evers

Dinsdag 25 december 2018,  H. Mis om 
11.00 uur 1e KERSTDAG
Koor: St. Rochuskoor 
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

Woensdag  26 december 2018, 2e Kerst-
dag is er geen H. Mis in Budschop
Voor missen elders zie het weekblad onder 
de rubriek kerkberichten

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 15 december – 22 december 2018

Zondagmorgen 16 dec. 09.30 uur:
3e Zondag van de Advent
Als hgm. voor alle overledenen van de paro-
chie (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 opgeluisterd door ge-
mengd koor Milagri,
1 jan. Nieuwjaarsdag geen eucharistiev-
iering in parochiekerk Leveroy,
1 jan. Nieuwjaarsviering Cluster paro-
chiekerk 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 afgeven voor elke H. Mis in de 
kerken, waar u meer informatie hierover 
kunt vinden.   
Bij voorbaat onze dank. 

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 15 - 22 december.

Zaterdag 15 december, 19.00 Miet Kes-
sels-Verkoijen (verjaardag), ouders Sali-
mans-Hermans en zoon Peter, ghm Cato Op 
’t Root, ghm Sjang Huijerjans en Hendrina 
Huijerjans-Michiels en kinderen.

Zondag 16 december, 3e zondag van de 
Advent: “Gaudete”, 10.00 (Kerkelijk zang-
koor Gregoriaans) voor het welzijn van de 
parochie. 13.30 en 18.30 Benefiet concert 
“Same sterk vör oos Kerk”.

Donderdag 20 december, 19.00 Kerstvie-
ring Zij Actief.

Zaterdag 22 december, 10.00 – 12.00 Kerst-
communie voor de zieken. 19.00 (Samen-
zang) ghm An Jacobs-Duijts (verjaardag).

ACOLIETEN: za. 15 dec. 19.00: Tom en Stan 
Dirks; zo. 16 dec. 10.00: Tom Kessels en Nick 
Stijnen; za. 22 dec. 19.00: Mathijs van Lierop, 
Edwin van Rooijen

OVERLEDEN: Op 30 november jl. overleed 
Guull Janssen, 84 jaar, Kreijel 17. Moge hij 
rusten in vrede.

WEES BIJ ! In de liturgie zijn we halverwege 
de Advent, de derde kaars op de advents-
krant wordt ontstoken en in de Introïtus 
zingt het koor “Gaudéte: verheugt u steeds 
in de Heer, laat uw goedheid aan de mensen 
zien, want de Heer is nabij. Maakt u nergens 
te bezorgd over, maar geeft uw verlangens 
door gebed aan God te kennen”. En in het 
openingsgebed bidden we “Wil luisteren 
naar onze gebeden, Heer, en verlicht de 
duisternis van onze geest door de genade 
van uw komst”. 
Die komst is kortbij: het Kerstfeest nadert, 
het feest van de Vrede, die de wereld zo 
hard nodig heeft maar die we wereldwijd 
niet geregeld krijgen. Misschien kunnen we 
in eigen kring, in onze eigen familie of leef-
gemeenschap wel vredestichters zijn. We 
kunnen er in elk geval op kleine schaal mee 
beginnen, iemand weer blij maken. 

CONCERTEN: Zondag staan de kerkcon-
certen op de agenda. Als afsluiting van de 
sponsoracties voor de torenrestauratie. Het 
Restauratie Comité wil die acties feestelijk 
afsluiten en nodigt u graag uit voor deze 
muzikale afsluiter in de parochiekerk. Het 
voorplein van de kerk wordt feestelijk inge-
richt voor een samenzijn na afloop met een 
drankje/hapje. Uw entreebewijs is daartoe 
voorzien  van een consumptiebon. 
Laten we de actie en het jaar afsluiten met 
nog éénmaal: “Same sterk vör oos Kerk”.

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

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

15 t/m 22 december 2018

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

WOENSDAG 19 december: 17.00 uur 
Kerstviering basisschool De Tweesprong.

ZATERDAG 22 december: 19.15 uur H. Mis, 
ter ere aan de H. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 15 december Marjo Timmer-
mans, zaterdag 22 december Annie Jonkers.

MISDIENAARS: zaterdag 15 december Va-
lerie Beerens, zaterdag 22 december Pam en 
Sien Smeets.

OVERLEDEN: Op maandag 9 december is 
Drina Gommers-Vaes, 81 jaar overleden. Dat 
zij mag rusten in vrede.

KERSTSTAL
Op maandag 17 december om 9.00 uur gaan 
vrijwilligers de kerststal in onze kerk opbou-
wen. Helpende handen zijn van harte welkom.

“Vriendschap gaat niet over wie je het lang-
ste kent. Het gaat over degene die kwam 

en nooit meer van je zijde wegging.”

ZijActief St. Catharina

Beste leden,
We willen jullie van harte uitnodi-
gen om op 17 december samen met 
ons te gaan genieten van een gezel-
lige kerstviering. Gerard van Kol uit 
Liessel komt voor ons optreden, als 
10-jarig jongentje speelde hij al ac-
cordeon, enkele jaren later vond hij 
drummen interessanter. Op 15- ja-
rige leeftijd speelde en zong hij in 
zijn eerste orkestje, daarna nog in 
verschillende bands met optredens 
in binnen en buitenland. De avond 
begint om 20.00 uur. We hopen op 
de laatste ledenavond van 2018 weer 
vele leden te kunnen begroeten.
De feestdagen komen er weer aan, 
we wensen jullie veel gezelligheid, 
liefde en vooral gezondheid toe in 
een mooie sfeer van lichtjes en den-
nengeur, samen met familie en alle 
mensen die belangrijk voor jullie zijn.
Graag willen we ook nog aandacht 
vragen voor het betalen van de con-
tributie voor het nieuwe jaar. Het 
zou fijn zijn als de bijdrage van €25,=  
voor het einde van het jaar bij ons 
binnen is. Dit kan per bank op bank-
rekeningnummer NL04 RABO 0135 
5088 86 met duidelijke vermelding 
van je naam en meisjesnaam. Alvast 
bedankt voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
ZijActief St. Catharina
www.zijactieflimburg.nl

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. Wel even opgeven, 
dat kan tot 14 december.

UITNODIGING
H.H. LANDBOUWERS

Jagersvereniging “St. Hubertus’’ te Ospel
nodigt grondeigenaren en grondgebruikers 

uit voor de jaarlijkse kaartavond.
Op dinsdag 18 december 2018, aanvang 20.00 uur

in café/zaal Peeljuweel te Ospel.

voor hazen en 
andere prijzen.

Het bestuur 

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.

645.900 Nederlanders met 
blijvende beperkingen door hersenletsel
Afgelopen week startte de Hersen-
stichting met een campagne die 
aandacht vraagt voor de vaak grote 
gevolgen van hersenletsel die voor 
buitenstaanders niet altijd zichtbaar 
zijn. In een tv-commercial en minido-
cumentaire zien we de impact van her-
senletsel door een beroerte die Danny 
(41) kreeg. Zijn leven en dat van zijn 
vrouw en zijn twaalfjarige zoon staan 
sindsdien volledig op zijn kop.

In de zomer van 2015 kreeg Danny 
een beroerte. Uit het niets, tijdens 
een vakantie. Zijn hersenen zijn dus-
danig beschadigd dat hij nog dage-
lijks de gevolgen hiervan ondervindt. 
Werken gaat niet meer. Het groot-
ste probleem is overprikkeling. Zijn 
hersenen filteren niet meer. Al het 
geluid, geuren en licht komt daar-
door heel hard binnen. Hij kan niet 
naar buiten zonder zonnebril op 
en oordoppen in. Gaat hij naar een 
feestje dan betekent dat twee dagen 
erna knock-out op bed. 

Danny: “Mijn hoofd laat dingen ge-
beuren die ik niet wil. Mijn hele li-
chaam verzet zich, maar het gebeurt 
toch. Ik kan het niet beïnvloeden. Je 
bent niet meer de partner die je wilde 
zijn, niet de vader die je zou willen 
zijn, niet de vriend, niet de collega. Ik 
was mezelf helemaal kwijt. Het is elke 
dag een gevecht, een gevecht met je 
oude en je nieuwe ik.”

645.900 Nederlanders met blijven-
de beperkingen door hersenletsel
Danny is een van de 645.900 men-
sen in Nederland met hersenletsel. 
Hersenletsel kan ontstaan door een 
oorzaak van buitenaf zoals een klap, 
een val of een ongeval, maar ook 
door bijvoorbeeld een beroerte. In 
het geval van Danny was de oorzaak 
een beroerte. 320.800 Nederlanders 
leven met de gevolgen van een be-
roerte, ook wel CVA genoemd (Ce-
rebro Vasculair Accident). Jaarlijks 
krijgen 42.300 mensen in Nederland 
een beroerte, dat zijn er 115 per dag. 
Beroerte neemt de tweede plaats 
in op de ranglijst van ziekten die de 
meeste ziektelast met zich meebren-
gen in Nederland.

Onzichtbare gevolgen
Mensen met blijvende beperkingen 
door hersenletsel kunnen last heb-
ben van zichtbare gevolgen, zoals 
verlamming, maar juist de onzichtba-

re gevolgen maakt het leven met de 
gevolgen van hersenletsel zo zwaar. 
Die gevolgen, die niet van de buiten-
kant zichtbaar zijn, kunnen bijvoor-
beeld (zware) vermoeidheid, over-
gevoeligheid voor omgevingsprikkels 
(overprikkeling), angst, stemmings-
wisselingen of emotionele instabili-
teit zijn. Ook de omgeving moet le-
ren omgaan met de veranderingen en 
met de beperkingen van de persoon 
met hersenletsel.

Laura Rigter, woordvoerder van De 
Hersenstichting: “Het gaat om een 
hele grote groep die vaak niet begre-
pen wordt. Want aan de buitenkant 
zie je niet dat iemand snel overprik-
keld is, concentratieproblemen heeft 
of een geheugenprobleem heeft. 
Vandaar deze campagne die laat zien 
hoe groot de impact is op het leven 
van iemand die hersenletsel heeft 
opgelopen. In het geval van Danny 
door een beroerte. Hersenaandoe-
ningen hebben een enorme impact 
op de patiënt zelf én de omgeving. 
De Hersenstichting zet zich daarom 
in om het lijden veroorzaakt door 
hersenaandoeningen te voorkomen, 
te verminderen en te stoppen. Met 
deze campagne hopen we dat meer 
mensen aandacht krijgen voor de 
onzichtbare gevolgen van hersenlet-
sel.”

Belangrijke cijfers en feiten over 
hersenaandoeningen Nederland.
• Eén op de vier mensen in Neder-

land heeft een hersenaandoening.
• 3,8 Miljoen mensen geregistreerd 

met een hersenaandoening.
• € 25 miljard zorgkosten voor men-

sen met een hersenaandoening. 
Dat is 27% van de totale zorgkos-
ten in Nederland.

• Enorme belasting voor patiënten, hun 
omgeving en voor de maatschappij.

• Voor de meeste hersenaandoenin-
gen nog geen behandelingen die 
vertragen of stoppen.

• In de maatschappij is onvoldoende 
kennis en aandacht over de gevol-
gen van hersenaandoeningen.

• Hersenstichting draagt bij aan op-
lossingen voor hersenaandoenin-
gen en aan een beter leven voor 
deze patiënten.

• Meer informatie over hersenletsel, 
waar momenteel dus 645.900 Ne-
derlanders de blijvend beperkingen 
van ondervinden is te lezen op deze 
pagina van de Hersenstichting.



Grappen en Grollen

Je zit op een verjaardagsfeestje, de 
kamer zit vol vrienden en bekenden
en dan komen de verhalen los.
Vaak serieuze onderwerpen, maar 
regelmatig komische voorvallen van 
buren, kennissen of onbekenden. De 
feestvierders bulderen van ut lachen, 
en een volgende “stom streek” komt
alweer voorbij.
Dan wordt er geroepen “Det is un 
gooj”, “Det is wat vör in de vastela-
ovundj gezet!”
Maar helaas bereiken de komische 
verhalen en stom streek de redactie 
van Vastelaovendjgezet De Pinmae-
ker niet.
Dat kan anders, want heel Neder-
weert wil wel mee lachen.
En dat kan!!!
Mail de anekdote of stom streek naar 
gezetpinmaekers@outlook.com
Het mag in het Nederlands, Arabisch 
of Duits……….de redactie weet er 
wel raad mee en in januari 2019 
kunne alle inwoners van Nederweert 
volop meelachen.
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Hulsenweg 1
6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

Mini-symposium 
‘Philips van Horne – Malawi’

In het kader van het 50-jarig jubileum 
van de Philips van Horne organiseert 
de jubileumcommissie op zaterdag 15 
december in Theater de Huiskamer 
een minisymposium over ‘Philips van 
Horne, de Derde Wereld (en Malawi 
in het bijzonder…)’. Dit minisympo-
sium is een van de vele activiteiten in 
het jubileumjaar van de school. 
De bijeenkomst vindt plaats in de the-
aterzaal van Theater de Huiskamer 
aan de Wilhelminasingel van 14.00 
tot ca. 16.30 uur en is gratis toegan-
kelijk. Reserveren is echter noodzake-
lijk vanwege het maximale aantal van 
150 toegestane personen.
Reserveren / aanmelden (gratis en-
tree) via: info@philipsvanhorne50.nl 
of via www.theaterdehuiskamer.nl.
Kaartjes worden toegewezen op volg-
orde van aanmelden. Indien er nog 
plaats is, kan men zich ook op de dag 
zelf (op zaterdag 15 december) aan-
melden bij de dagkassa in het theater. 

De Philips van Horne heeft vanaf de 
start in 1968 een open oog en een 
warm hart gehad voor de problema-
tiek van de Derde Wereld. Vanaf 1985 
tot en met 2014 is er zelfs sprake van 
jaarlijks terugkerende acties voor pro-
jecten van (oud-)leerlingen en (oud-)
personeelsleden die in ontwikkelings-
landen werken of gewerkt hebben. In 
dit jubileumjaar steunt de Philips van 
Horne  de Chipala-school ineen krot-
tenwijk in Lilongwe, Malawi.
Diverse oud-leerlingen die in het ver-
leden onderwijsprojecten hebben
aangevraagd, zullen als gast aanwe-
zig zijn: Eric Vrijsen (Bolivia), Mart 
van de Mortel (Jemen), Rob Wee-
kers en Hans Fuchs (Tanzania), Joost 
Leenders (Laos), Dominique de Hoog 
(Nepal), Eline van de Kam (Kenia) en 
Najla Sarai (Afghanistan).

Het programma
13.30 uur: inloop In het theatercafé
14.00 uur: opening en welkomst-

woord door Jan Leenders, 
lid van de jubileumcom-
missie en lid van de werk-
groep ‘Philips van Horne 
en Derde Wereld’; 
Welkom ook aan oud- 
(‘Derde Wereld’) leerlingen. 
Voorstellen oud-leerlingen

14.10 uur: Thérèse Huijbregts en Jan 
Leenders: ‘Over kleinscha-
lige projecten in Malawi’ 
en informatie over het 
‘Chipala’ jubileumonder-
wijsproject in Lilongwe (via 
PowerPoint kort interview
met eregast pater Jos Kup-
pens over zijn werk als di-
recteur van het Centre for 
Social Concern in Lilongwe. 

14.35 uur: Prof. Dr. Bart Verspagen 
(hoogleraar Internationale
economie in Maastricht) 
over: “Armoede en de ef-
fecten van ontwikkelings-
hulp: hoe meten we dat?”.

14.50 uur: Tjeu Rietjens (huisarts) en 
Ineke Takken (echtgenoot
van huisarts Jan Takken, 
Stramproy) over hun erva-
ringen tijdens hun  verblijf 
in het zuiden van Malawi

15.10 uur: Dr. Mirjam Vossen (commu-
nicatiedeskundige; jour-
nalist): ‘Welk verhaal over 
armoede ín ontwikkelings-
landen (in Malawi) wordt 
door de media verteld…’ 

15.30 uur: Korte pauze
15.55 uur: Interview met Bert van 

Dijk over de ‘Tokyo mara-
thon’; vragen aan de spre-
kers; discussie.

16.30 uur: Conclusies en afsluiting.

Voor steun aan de het Van Horne on-
derwijsproject, de Chipala-achool 
in Malawi: 
NL26 INGB 0662 9692 35 t.n.v. LVO 
Philips van Horne o.v.v. ‘Project 
Malawi’

Korte cursus voor jeugd-natuurbegeleiders:

Vind je het leuk om met onze jeugd 
buiten op pad te gaan?

Dan is het volgende bij uitstek iets 
voor jou want:

DE IVN AFDELINGEN VAN MID-
DEN-LIMBURG GAAN SAMEN
NIEUWE JEUGDNATUUR-BEGELEI-
DERS OPLEIDEN!

De opleiding zelf wordt aangeboden 
in 2019. In zes bijeenkomsten komen 
de pubers, de 6 tot 12 jarigen en de 
kleuters aan bod. Tijdens de lessen ligt 
de nadruk op verschillende werkvor-
men. De cursus is zeker ook zinvol voor 
kaderleden van scoutingafdelingen.

De cursusdata zijn:
- De dinsdagen 12 februari, 12 maart 

en 2 april van19.30 u. – 22.00 u.
- De zaterdagen 23 februari, 23 

maart en 13april van 09.00 u. –
12.00 u.

De cursus wordt gegeven op verschil-
lende locaties in Midden-Limburg.

Namens het regionale cursusteam 
Jeugdnatuurbegeleiders, IVN Roer-
mond, IVN Helden, IVN Weert, IVN 
Meijel 

Voor meer informatie kunt u te-
recht bij:
h.jetten@onsbrabantnet.nl

Aanmelden voor de cursus kan 
tot 24 januari 2019 via website
https://www.ivn.nl/afdeling/district-
limburg /activiteiten /cursus-voor-
jeugdbegeleiders-midden-limburg

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

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

OnderwijsZorgCentrum voor 
kinderen met ernstige beperkingen

Op 5 december jl. tekenden de be-
stuurders van drie Limburgse or-
ganisaties een intentieverklaring 
om samen een OnderwijsZorg-
Centrum op te richten voor kinde-
ren met ernstige leer- en ontwik-
kelingsproblemen.

Onderwijs is er voor alle kinderen en 
jongeren. Het klinkt vanzelfsprekend, 
maar dat is het niet voor kinderen 
met ernstige beperkingen. Niet om-
dat onderwijs voor hen geen meer-
waarde heeft, maar omdat zij niet 
terecht kunnen in het huidig passend 
onderwijs. Of omdat ze een leerplich-
tontheffing hebben of omdat er geen 
geschikt aanbod is in de eigen regio. 
PSW (gehandicaptenzorg), Adelante
(kinderrevalidatie) en Onderwijs-
groep Buitengewoon (speciaal onder-
wijs) willen voor deze groep kinderen 
in Midden-Limburg onderwijs realise-
ren. Maar wel op een manier waarbij 
onderwijs en zorg samengaan.

Onderwijs, zorg en revalidatie
Het OnderwijsZorgCentrum biedt 
voor kinderen en jongeren tussen 5
en 16 jaar met ernstige beperkingen 
een veilige en leerrijke omgeving, met 
op maat gesneden onderwijs-zorgar-
rangementen. Altijd gericht op dat
ene doel: maximale ontwikkeling van 
het individuele kind; en op die ene 
vraag: wat heeft dit kind daarvoor 
nodig? De drie organisaties willen 
deze kinderen bieden wat ze nodig 
hebben om zich optimaal te ontwik-
kelen. Onderwijs, zorg en revalidatie 
vormen daarbij een totaalpakket.

De HeiKei
Het OnderwijsZorgCentrum is on-
der de naam HeiKei gestart op de 
locatie van KDC de Heisterkes in Ha-
elen, waar PSW zorg en begeleiding 
biedt aan kinderen met ernstige be-
perkingen. De naam HeiKei is een 
samensmelting van de Heisterkes en 
de Maaskei, de ZML-school die van-
uit Onderwijsgroep Buitengewoon 
onderdeel wordt van het centrum. 
Het OnderwijsZorgCentrum begint
concrete vorm en inhoud te krijgen. 
Naast de reguliere zorg en bege-
leiding werkt een leerkracht twee 
dagdelen per week in de locatie van 
de HeiKei. Naar behoefte kan dit 
worden uitgebreid. Ook begeleiders 
en gedragskundigen richten zich op 
de verhouding zorg en onderwijs. 
De manier van werken is afhankelijk 
van de behoefte en de potentie van 
ieder kind. Er zijn kinderen die meer 
onderwijs en minder zorg krijgen en
andersom. Kinderen worden, met 
oog voor hun welzijn, maximaal uit-
gedaagd om te leren en ontwikkelen.

Samenwerken in de regio
De HeiKei wil gaan fungeren als ken-
niscentrum in de regio. Door boven-
dien de samenwerking aan te gaan 
met lokale scholen, bedrijven en ac-
tiviteitencentra kunnen de leerlingen 
op een laagdrempelige manier ge-
bruik maken van aangepast praktijk-
onderwijs. De kinderen worden op
deze manier ondersteund om hun ei-
gen plek te vinden in de samenleving 
en daarmee wordt participatie vanaf 
jonge leeftijd vanzelfsprekend.

v.l.n.r. Maarten Faas interim-bestuurder van Onderwijsgroep Buitengewoon, 
Stephan Bodde bestuurder van PSW en Henri Plagge bestuurder van Adelante.

Lezing Frans Weekers over 
‘een leven ín- en ná de politiek’

Op uitnodiging van de jubileum-
commissie ’50 jaar Philips van 
Horne’ geeft oud-leerling Mr. 
Drs. Frans Weekers (51), bewind-
voerder van de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwik-
keling, speciaal vertegenwoordi-
ger Wederopbouw St. Maarten
en oud-staatssecretaris Financiën 
op vrijdag 14 december in Thea-
ter de Huiskamer (Raphaelpad /
Wilhelminasingel 10b) een lezing 
met als thema ‘een leven ín- en 
ná de politiek’. Frans Weekers zal 
ook ingaan op zijn schooltijd op 
de Philips van Horne, gemaakte 
keuzes, inspirerende mensen in 
zijn omgeving en zijn politieke 
hoogte- en dieptepunten. Het
is inmiddels de laatste lezing in 
een serie van zes presentaties 
van oud - Philips van Horne leer-
lingen. Eerder werden er al onder
grote belangstelling lezingen ge-
geven door de oud-leerlingen Pe-
ter Terium, Yasin Temel, Adriana 
Esmeijer, Yanick Douven & Lars 
Mennen en Bart Verspagen.
Aanvang 20.00 uur. Kaartjes à 5
euro zijn te reserveren via www.
theaterdehuiskamer.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 livemuziek van de voorma-
lige Van Horne Pop winnaar, de 
rhytm&blues groep, ‘Route 66’.

Over Frans Weekers
Na het behalen van zijn vwo-diploma 
op de Philips van Horne ging Weekers 
van 1987 tot 1993 economie, econo-
metrie en rechten studeren aan de 
VU in Amsterdam. Van jongs af aan 
had de jonge Frans al interesse in de 
politiek. Vader en grootvader waren
immers al jaren actief in de Weerter 
politiek en het was dus niet vreemd 
dat Weekers eveneens snel politiek 
actief werd. Hij was van 1 april 1993 
tot 1 augustus 1994 medewerker 
van het toenmalig Tweede Kamer-

lid Jos van Rey en van 1994 tot 2003 
namens de VVD lid van de Gemeen-
teraad in Weert. Van 1994 tot 1998 
werkte Frans ook als advocaat en pro-
cureur in Weert, totdat hij in 1998 
gekozen werd in de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal voor de VVD. Zijn 
carrière in de landelijke politiek was 
begonnen.  Met enkele onderbrekin-
gen was Weekers namens de fractie 
van de VVD o.a. woordvoerder van 
justitie en terrorismebestrijding en 
hield hij zich bezig met vraagstukken 
op het gebied van medische ethiek.
Van 14 oktober 2010 tot 30 januari 
2014 was Frans Weekers staatssecre-
taris van Financiën voor onder meer 
fiscale zaken, eerst in het kabinet-
Rutte I en van 5 november 2012 tot 
30 januari 2014 in het kabinet-Rutte 
II. Hij trad af na ernstige kritiek van 
de Tweede Kamer op zijn beleid om 
de problemen bij de belastingdienst 
op te lossen. Na zijn aftreden werd 
Frans Weekers benoemd tot de waar-
nemend burgemeester van Heerlen
en vervolgens tot waarnemend bur-
gemeester van Beek.
In 2016 volgde een aanstelling tot be-
windvoerder van de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwikkeling 
en in 2018 werd hij ook nog eens be-
noemd tot speciaal vertegenwoordi-
ger ‘Wederopbouw St. Maarten’.

Loodsen van
Waterscouting Mark Twain 

verkopen kerstbomen

De Loodsen van Waterscouting Mark 
Twain willen volgend jaar op kamp 
naar Kroatië.
Om dit te kunnen bekostigen gaan zij 
kerstbomen verkopen.
U kunt zelf een mooie boom tussen 
de 1.00m en 3.00m uitzoeken op het 
terrein op Hulsen 8 in Nederweert-
Eind.

Op de kaart ziet u de locatie. Een 
boom met kluit kost € 15.-, zonder
kluit € 10.- 
Voor € 2.50 extra brengen ze de 
boom zelfs bij u thuis als u in Neder-
weert woont. Buiten Nederweert kan 
in overleg. De Loodsen zijn op het ter-
rein van de kerstbomen aanwezig op 
de zaterdagen 8 – 9 – 15 en 22 decem-
ber tussen 9.00u en 13.00u.
Het is natuurlijk ook mogelijk om 
voor uw bedrijf meerdere bomen te 
kopen. Heeft u vragen dan kunt u al-
tijd mailen naar:
loodsen@scoutingnederweert.nl

Steun de loodsen en koop een 
mooie kerstboom. 

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

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 17 december 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 18 
december 10.00-13.00 uur winter-
wandeling* / 13.30-15.30 uur haken*. 
Woensdag 19 december 09.30-12.00 
uur ontspanningsmassage* / 14.30-
19.00 uur kookworkshop voor nabe-
staanden*. Donderdag 2
december 10.00-12.00 uur en 13.30-
15.30 uur workshop schilderen*. Vrij-
dag 21 december 09.30-12.00 uur cre-
atief atelier*.
I.v.m. Kerstmis GESLOTEN van 24 de-
cember t/m 2 januari. 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 informa-
tie zie website www.toonhermans-
huisweert.nl). 

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Clement Group schenkt Weert een 
kerstwensboom. Deze boom wordt 
aanstaande donderdag (6 december) 
om 17.15 uur onthuld door wethou-
der Tessa Geelen op de Nieuwe Markt 
in Weert. De kerstboom werd door 
Clement Group in eigen fabriek ver-
vaardigd van cortenstaal en is ruim 
vijf en een halve meter hoog en vier 
meter breed.

Je mag een mooie, leuke, gekke, 
ontroerende of bizarre wens in de 
brievenbus bij de kerstwensboom in-
leveren. Je kan dat ook doen via de 
website www.clement-weert.nl. Ook 
zijn er bij de HEMA in Weert speciale 
wensformulieren af te halen. Je mag 
echter niets voor jezelf wensen maar 
alleen voor een ander. 

Clement Group zal een aantal wen-
sen in vervulling laten gaan. Wet-
houder Tessa Geelen zet samen met 
Mart Clement de kerstwensboom op 
donderdag 6 december om 17.15 in 
het licht en onthullen daarmee tege-

lijkertijd de nieuwe website van Cle-
ment Group: www.clementweert.nl

Clement Group steekt zich namelijk in 
een nieuw jasje. Ook sluit de nieuwe 
bedrijfsnaam beter aan bij de ver-
schillende disciplines. Clement Group 
is volop in beweging. De fabriek is de 
laatste jaren flink uitgebreid. Nieuwe 
projecten bieden nieuwe kansen en 
vragen nieuwe uitdagingen van de 
organisatie. Niet alleen in de fabriek, 
maar ook op kantoor is de profes-
sionaliteit daarom flink verstevigd. 
Hoog tijd om te laten zien waar Cle-
ment Group voor staat en waar Cle-
ment Group voor gaat. Metaaltech-
niek op topniveau!

(De Kerstwensboom is een project dat 
Clement Group volledig heeft uitge-
voerd, van ontwerp tot realisatie en 
plaatsing. Bovendien wordt de kerst-
wensboom door ons gedemonteerd, 
opgeslagen en volgend jaar opnieuw 
geplaatst. Een product waar we trots 
op zijn. Made in Weert).

Clement Group schenkt 
kerstwensboom aan Weert



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

Tijdens de integrale actie trof de politie in een woning onder meer een hennepkwekerij aan. Foto: Nederweert24

Donderdag 13 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

 06-28448431

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. 

Op woensdag 5 december zijn in 
vijf panden in het buitengebied van 
onze gemeente integrale controles 
uitgevoerd. Daarbij werkten diverse 
overheidsdiensten samen, waaronder 
de gemeente Nederweert, het Team 
Ondermijning Limburg, lokale politie, 
het RIEC, het Openbaar Ministerie, de 
Belastingdienst, Enexis en Douane. Er 
werd o.a. een hennepkwekerij met 343 
planten aangetroffen waarbij sprake 
was van illegaal stroomgebruik. De 
samenwerkende partners kijken terug 
op een geslaagde actiedag.

De gemeente Nederweert pakt vormen 
van criminaliteit structureel en blijvend 
aan. Het doel van de aanpak onder-
mijning in Nederweert is een leefbaar, 
integer en veilig gebied creëren waarin 
het plezierig leven, wonen en werken is. 
Gebleken is dat er diverse vormen van 
zware en georganiseerde criminaliteit 
in het buitengebied aanwezig zijn. Dit 
tolereren we niet!

Resultaten van controles
De controles op woensdag 5 decem-
ber zijn vooraf goed voorbereid door 
informatie te verzamelen, te verrijken en 
bijeen te brengen met alle ketenpartners. 
De actiedag stond in het teken van de 
thema’s agrarisch buitengebied/schim-
mige bedrijventerreinen. De adressen 
werden geprioriteerd voor deze inte-
grale controle met onze ketenpartners. 
De controledag maakt onderdeel uit 
van de aanpak ondermijning die door 
de gemeente is ingezet. Deze vorm 
van controles houden wordt periodiek 
herhaald zodat er meer zicht komt op 

diverse vormen van criminaliteit in het 
buitengebied.

Resultaten van controles
Naast een hennepkwekerij werd er 
ook een doorgeladen vuurwapen met 
munitie aangetroffen en alcoholische 
drank waar waarschijnlijk geen accijns 
over zijn afgedragen. Ook was er sprake 
van illegale bewoning door buiten-
landse personen, illegale bebouwing 
en buitenopslag van goederen zon-
der vergunning. Er zijn gedurende de 
dag meerdere aanhoudingen verricht. 
De Belastingdienst voert een nadere 
toezichtscontrole uit. De douane wacht 
monsteronderzoek af van rode diesel 
die is aangetroffen en zal een proces-
verbaal opmaken. De gemeente schrijft 
de eigenaar van twee panden aan voor 
de geconstateerde illegale bewoning, de 
buitenopslag en illegale bebouwing.

Ondermijning in Nederweert
Burgemeester Evers: “Ondermijnende cri-
minaliteit raakt ons allemaal. Wij zetten 
in op het bewustzijn van onze inwoners 
om signalen door te geven en creëren 
een ongunstig vestigingsklimaat voor cri-
minelen. Ook voeren we actief controles 
uit met partners. Met de extra gelden 
kunnen we onze aanpak versnellen, in-
tensiveren en verder uitbreiden. We heb-
ben niet de illusie dat we ondermijning 
helemaal kunnen tegengaan, maar we 
maken het criminelen wel moeilijk om in 
Nederweert actief te zijn of te blijven”.

Doorontwikkeling van aanpak
Medio 2018 is een start gemaakt met een 
vernieuwd plan van aanpak voor onder-

mijning in de gemeente Nederweert. Hier-
voor zijn extra middelen vrijgemaakt. Met 
de nu toegekende extra gelden uit het lan-
delijk Ondermijningsfonds zet Nederweert 
in op de doorontwikkeling van de aanpak 
van ondermijning. De nadruk ligt daarbij 
op het tegengaan van ondermijning in het 
buitengebied. Het RIEC legt de verbinding 
tussen de gemeentelijke plannen en onder-
zoekt hoe de plannen uitgevoerd kunnen 
worden en elkaar kunnen versterken.

Extra geld voor aanpak ondermijning
Het kabinet stelde eerder een (tijdelijk) 
bedrag van € 100 miljoen ter beschikking 
voor de intensivering van de aanpak van 
ondermijning. Dit heeft hoge prioriteit 
voor het huidige kabinet. Onder coördi-
natie van het RIEC Limburg is een stevig 
pakket aan plannen ingediend. Het RIEC 
is het Regionaal Informatie en Expertise 
Centrum dat zich richt op de bestrijding 
van ondermijning. Door het Strategisch 
Beraad Ondermijning is de minister 
geadviseerd om alle plannen te honore-
ren en een bedrag van € 8,9 miljoen aan 
Limburgse gemeenten toe te kennen.

Project als voorbeeld voor regio
Hiermee wordt recht gedaan aan de situ-
atie in Limburg en de verrichte inspannin-
gen tot op heden. Zo heeft onze provincie 
met veel drugsproblematiek te maken. 
Op 10.000 inwoners in Limburg worden 
5.9 hennepplantages aangetroffen. Dit is 
het hoogst in Nederland, gevolgd door 
Amsterdam met 5.0 per 10.000 inwoners. 
De gemeente Nederweert zal in regionaal 
verband een project in het buitengebied 
uitvoeren dat als voorbeeld voor de hele 
regio dient.

Een geslaagde controledag
Burgemeester Evers: "Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal"

Korte weetjes
Bomen op Leveroysedijk
Bij de herinrichting van de Leveroysedijk 
worden minder bomen gekapt. Het 
college kiest voor een oplossing waarbij 
duurzaamheid, veiligheid en een proef 
om de eikenprocessierups op een andere 
manier te bestrijden gecombineerd wor-
den. De raad bespreekt het voorstel op 
18 december. De kap van bomen leidt 
vaak tot ophef. In de raadsvergadering 
van 20 november j.l. gaf het college aan 
om haar besluit over het onderhoud van 
de Leveroysedijk te heroverwegen. Dit 
is nu gebeurd. De basis van de keuze is 
dat we kiezen voor een robuuste oplos-
sing die moet aantonen welke effecten 
er optreden in de toekomst. Daarvoor 
delen we het totale wegvak op in twee 
delen. Deel 1 is het stuk vanaf de Kruis-
straat tot aan de Duivelsmeerdwars-
dijk. Op dit wegvak worden de bomen 
gekapt, en vindt herplant plaats in de 
vorm van bomen met onderbeplan-
ting. De berm zaaien we in met een 
kruidenmengsel. Hierdoor biedt deze 
leefruimte aan natuurlijke vijanden van 
de eikenprocessierups; een nieuwe vorm 
van preventieve bestrijding. Deel 2 loopt 
vanaf de Duivelsmeerdwarsdijk tot aan 
de Swelstraat. In dit vak vervangen we 
de overlastgevende bomen door nieuwe 
bomen. Ook voeren we hier maatre-
gelen uit aan de asfaltverharding. De 
gekapte bomen stellen we beschikbaar 
aan Eynderhoof en ze krijgen daardoor 
een tweede leven.

Raad vergadert
Op dinsdag 18 december om 19.00 
uur vergadert de gemeenteraad in de 
raadzaal. De vergadering begint met 
het aanbieden van de profielschets 
van de nieuwe burgemeester aan de 
Commissaris van de Koning, de heer 
Theo Bovens. Daarna behandelen raad 
en college o.a. voorstellen over geiten-
houderijen, plattelandswoningen en 
RvR-woningen, belastingverordeningen 
en een duurzame brandweerkazerne. U 
bent van harte welkom.

Wet aanpak woonoverlast
Op 12 november 2018 heeft de burge-
meester de beleidsregel Wet aanpak 
woonoverlast vastgesteld. Deze beleids-
regel legt vast hoe de burgemeester 
gebruikmaakt van zijn bevoegdheid 
om een specifieke gedragsaanwijzing 
te geven aan een persoon die woon-
overlast veroorzaakt. Als bijvoorbeeld 
een gebruiker van een woning (huur- of 
koopwoning) of erf ernstige en her-
haaldelijke hinder voor omwonenden 
veroorzaakt, kan de burgemeester de 
overlastgever een gedragsaanwijzing 
opleggen. Dat betekent dat de overlast-

Bijna drie jaar geleden werden in Ne-
derweert-Eind de eerste borden voor 
een BuurtWhatsApp geplaatst. Zo’n 300 
bewoners hadden zich toen voor deze 
app aangemeld. Op dit moment zijn er in 
onze gemeente al diverse buurten met 
een WhatsApp-groep. Belangrijkste doel: 
een veilige buurt. Samen zien we immers 
meer en kunnen we elkaar waarschuwen. 
Nog niet aangesloten? Informeer bij uw 
dorpsraad naar de mogelijkheden. 
 
Veiligheid raakt iedereen
Een veilige leefomgeving en een veilige 
wijk. Dat willen we allemaal. Inwoners 
van Nederweert zetten zich op tal van 
manieren in om hun kern veiliger te 
maken. De inzet van buurtpreventie in 
de vorm van een WhatsApp-groep is een 
middel dat op veel plaatsen in Nederland 
wordt toegepast. Zo ook in Nederweert. 

Steun
Het project wordt ondersteund door 
de politie en de gemeente. De Buurt-
WhatsApp is alléén bedoeld om met 
andere en meer ogen naar onze wijk te 
kijken, verdachte situaties te melden bij 
de politie en elkaar te waarschuwen. 

SAAR
Bij verdachte situaties reageren deelne-
mers volgens het zogenaamde SAAR-
principe:
1. Signaleren! (Verdachte persoon of 

situatie eventueel met foto vastleg-
gen) 

2. Alarmeren! (Politie waarschuwen via 
112 spoed of 0900-8844 géén spoed) 

3. Appen! (Via WhatsApp de buurtbe-
woners waarschuwen) 

4. Reageren! (Handelingen van verdach-
te persoon/situatie blijven volgen) 

Successen 
In diverse dorpen en steden in Neder-
land heeft de BuurtWhatsApp al tot 
succes geleid. Ook in Nederweert kon de 
politie met behulp van informatie van 
WhatsApp-groepen meerdere verdachte 
voertuigen controleren. En leidde dit 
ook tot diverse aanhoudingen. 

Dorpsraden  
Wilt u weten of in uw buurt of wijk 
een WhatsApp-groep actief is? Neem 
dan contact op met uw dorpsraad. De 
gegevens van de dorpsraden vindt u op 
www.nederweert.nl. 

De resultaten van de burgerpeiling voor 
de profielschets van de nieuwe burge-
meester van Nederweert zijn bekend. 380 
Inwoners gaven gehoor aan de oproep 
door te reageren op 8 stellingen. Op dins-
dag 18 december stelt de gemeenteraad 
de profielschets definitief vast.

Oproep voor burgerraadpleging 
Bij het opstellen van de profielschets 
hebben we onze inwoners gevraagd over 
welke persoonlijke eigenschappen de 
nieuwe burgemeester moet beschikken. 
Via een publicatie in het Weekblad voor 
Nederweert, op de website en op sociale 
media deden we een oproep tot deelna-
me aan deze burgerraadpleging. 

8 stellingen
Van woensdag 14 t/m vrijdag 23 novem-
ber konden inwoners, online of analoog 
(in het gemeentehuis), de enquête invul-
len. De enquête bestond uit 8 (tegen)stel-

lingen, waarbij we u vroegen het meest 
passende antwoord te kiezen. 380 Inwo-
ners gaven gehoor aan de oproep. 

Beeld van profiel
Bij het schrijven van de profielschets 
maakten we dankbaar gebruik van de 
reacties. De inbreng was natuurlijk per 
stelling verschillend. Maar toch geeft dit 
een aardig beeld van hoe onze inwo-
ners denken over het profiel voor onze 
nieuwe burgemeester. Op onze website 
kunt u de pdf met de reacties op de 8 
stellingen downloaden. 

Kenmerken nieuwe burgemeester
Samenvattend zoekt Nederweert een bur-
gemeester met de volgende kenmerken:

 Overheidservaring is belangrijk, maar 
ook kennis van het bedrijfsleven 
krijgt een redelijke score. 
 De nieuwe burgemeester moet 

vooral oog hebben voor toekomstige 
ontwikkelingen.
 Zij of hij heeft een informele houding 
en is zichtbaar voor onze inwoners. 
 De burgemeester mag zich best op de 
inhoud richten, zonder het proces uit 
het oog te verliezen. 
 Onze nieuwe burgermoeder/-vader 
stelt de belangen van Nederweert en 
haar kernen voorop, maar schenkt 
zeker ook aandacht aan de regionale 
positie die Nederweert hierbij in-
neemt.

Vaststellen profielschets
Op dinsdag 18 december stelt de 
gemeenteraad de profielschets defi-
nitief vast en overhandigt deze aan 
de Commissaris van de Koning, de 
heer Theo Bovens. Medio 2019 wordt 
bekend welke nieuwe burgemeester de 
gemeente Nederweert mee mag gaan 
besturen.

gever bepaalde handelingen moet ver-
richten of juist nalaten op straffe van 
een last onder dwangsom of een last 
onder bestuursdwang. Het opleggen 
van een gedragsaanwijzing is de laatste 
optie. De bevoegdheid van de burge-
meester om een gedragsaanwijzing op 
te leggen wordt gezien als laatste red-
middel. “Dit middel kan alleen worden 
ingezet als andere effectieve geschikte 
mogelijkheden om de woonoverlast te 
stoppen niet aanwezig zijn of niet tot 
het gewenste resultaat hebben geleid”, 
aldus burgemeester Evers.

Duurzaamheidskrant
Deze week valt bij u de duurzaamheids-
krant in de bus. We geven deze krant 
samen met het bedrijf ETT Media uit. 
In de krant staat veel informatie over 
duurzaamheidsinitiatieven in onze 
gemeente en welke energiebesparende 
maatregelen u zelf kunt nemen. We 
hopen u duurzaam te inspireren met 
alle verhalen.

WhatsAppen voor een veilige buurt!

Uw reacties op de burgerpeiling



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

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

‘Hier kom ik nooit meer uit’, moet 
de beruchte crimineel Jan-Antoon 
Corts (bijgenaamd ‘Kleine Toon’) 
volgens de overlevering verzucht 
hebben. Hij hoorde op dat mo-
ment de deur van het cachot on-
der het Nederweerter gemeen-
tehuis met een harde klap achter 
zich dichtvallen. We schrijven de 
maand mei van het jaar 1752.

In de jaren twintig van de vorige eeuw 
werd een nieuw gemeentehuis ge-
bouwd, het huidige pand Kerkstraat 
65, tegenover de St. Lambertuskerk. 
Bij de afbraak van het oude raadhuis 
vond men achter een dichtgemet-
selde deur een keldertrap. Die leidde 
naar een onderaardse gang met daar-
aan een drietal gevangeniscellen die 
ooit met een zware deur waren af 
te sluiten. De cellen waren ongeveer 
1.50 meter in het vierkant, hadden 
geen lichttoetreding en slechts een 
klein ventilatiegat. Aan de muren 
bevonden zich smeedijzeren ringen 
waaraan de gevangenen vastgeke-
tend konden worden. In het pleis-
terwerk van de achterste cel (voor de 
zwaarste gevallen) werd ingekraste 
graffiti gevonden. Men las daar de 
naam ‘Joannes Antonius’ en het jaar-
tal 1752. Het waren de laatste uitin-
gen van de vermaarde crimineel Jan-
Antoon Corts die in de Nederweerter 
cel wachtte op zijn veroordeling. 

Geradbraakt
Het was de tijd waarin Bokkenrijders 
en allerhande gespuis dat voor galg 
en rad was opgegroeid, de omge-
ving onveilig maakten. Corts was lid 
van zo’n regionale bende. Toen in de 
zomer van 1752 in de Ospelse en As-
tense Peel een grote klopjacht op va-
gebonden en criminelen werd geor-
ganiseerd, trof men 13 personen aan 
die zich daar verborgen hielden. On-
der hen waren ook de vrouw en het 
kind van Jan-Antoon Corts. Laatstge-
noemde was al iets eerder gearres-
teerd in Leveroy en wachtte op dat 
moment al vanaf mei in Nederweert 
op zijn vonnis. Het liep niet goed voor 
hem af. Corts werd verhoord, veroor-
deeld, en na een mislukte ontsnap-
pingspoging op 29 augustus 1752 le-
vend geradbraakt op een wagenwiel. 

Na met gloeiend hete tangen gruwe-
lijk verminkt te zijn aan zijn bovenli-
chaam, werd hij met rad en al op een 
brandstapel op de Mildert verbrand. 
Een gedetailleerd en gruwelijk ver-
slag van de executie verscheen in een 
van de weinige kranten die er toen 
waren: De Leydse Woensdagse Cou-
rant.

Schrikbeeld
De reputatie en het gruwelijke le-
venseinde van Jan-Antoon hebben 
na zijn terechtstelling nog lang nage-
klonken in Nederweert. Een kranten-
artikel dat in 1921 gewijd was aan de 
ontdekking van de oude gevangenis, 
rept over herinneringen van hoog-
bejaarde inwoners. Zij wisten nog te 
vertellen dat ze als kind aangezegd 
kregen ‘Jan-Antoon zal uch krieëge’, 
als ze niet wilden luisteren naar het 
ouderlijk gezag. Zo was Jan-Antoon 
Corts in het geheugen van generaties 
inwoners een angstaanjagend schrik-
beeld geworden.

Geheimtaal
Maar ook op andere manieren heeft 
Jan-Antoon zijn sporen tot in onze 
tijd nagelaten. In het Algemeen Rijks-
archief in Den Haag bewaart men de 
verslagen van de verhoren waaraan 
Jan-Antoon onderworpen is geweest. 
De Nederweerter gemeentesecretaris 
had alle verhoren minutieus vastge-
legd. Tijdens die ongetwijfeld weinig 
zachtzinnige ondervragingen gaf hij 
de geheimtaal prijs waarmee Corts 
en zijn kompanen spraken. Taalkundi-
gen hebben zijn schelmenbargoens, 
dat uit honderden woorden bestaat, 
geanalyseerd. Zodoende weten we 
bijvoorbeeld de volgende betekenis-
sen: sossem=paard, gallach=pastoor, 
grommen=kinderen, knol=horloge 
en mokum=stad. Corts’ laatste 
woorden tijdens het verhoor in het 
Nederweerter raadhuis waren “per 
bestiept de pen en fiktste in de fon-
ken” hetgeen betekent: “pak de ij-
zeren tang en steek ze in het vuur”. 
En, bizar toeval of niet, dat was ook 
precies de gruwelijke manier waarop 
hij niet veel later aan zijn levenseinde 
kwam…. 

Alfons Bruekers

Het gruwelijke levenseinde van ‘Kleine Toon’

Achter slot en grendel

Een ansichtkaart uit circa 1920. Tweede pand van links is het voormalige gemeen-
tehuis van Nederweert. (coll. Archief Stichting Geschiedschrijving Nederweert)

Op vrijdag 7 december heeft de on-
dernemersvereniging de laatste 6 
prijswinnaars van de Sinterklaas en-
veloppenactie getrokken.
De gelukkige winnaars van € 100,00 
aan Nederweerter waardebonnen zijn:
- Mevr. Salimans

De ondernemers van Nederweert 
spelen nog even voor Sinterklaas!

- Mevr. Douven
- Mevr. Konings
- Mevr. Verkoelen
- Mevr. van Doorn
- Fam. van Geleuken

Wij feliciteren de gelukkige winnaars.

Het winnend vastelaovendj nummer 
Dae Kik uit Nederweert is doorge-
drongen tot de finale van het Midde 
Limburgs Lidjes Festival 2019 (MLLF).
Dae Kik wordt gezongen door Celine 
Kuepers- Sillekens 
De  tekst en muziek is van  Celine Kue-
pers-Sillekens en Huib van Deursen.

Ook de winnende schlager van Ospel 

Twee nummers uit de gemeente 
Nederweert in Finale van MLLF

“Geslaagdj” heeft de finale van het 
MLLF bereikt.
De muziek van geslaagdj is van Pe-
terFrancot, de tekst van Bas Poels ism 
Dao Geuns.
Ut nummer wordt gezongen door 
Dao Geuns.

Het MLLF zal worden gehouden op 
vrijdag 4 Januari 2019 in Baexem.

Het jaar is nog niet ten einde, maar 
de brandweer van Nederweert heeft 
in 2018 het hoogste aantal uitrukken 
uit de geschiedenis genoteerd.
In 1991 stond het aantal inzetten op  
55 terwijl het de teller in 2010 op 164 
uitrukken stond. Voor 2018 staat de 
teller momenteel op 165 uitrukken.
Het hoge aantal uitrukken heeft 

Record aantal uitrukken voor 
Brandweer Nederweert

mede te maken met de extreem dro-
ge zomer, maar ook een flinke storm 
in januari heeft bijgedragen aan het 
hoge aantal inzetten.
De vele inzetten heeft veel tijd en 
energie gekost van de vrijwilligers van 
brandweer post Nederweert die 24 
uur per dag 365 dagen klaar staan om 
de burger van Nederweert te helpen.

Met nog minder dan een maand 
tot het begin van indoor lucht-
kussenfestival Bouncing Boule-
vard hebben de organisatoren 
een ludieke actie gelanceerd. Op 
basis van stemmen krijgen een 
basisschoolklas en een vereni-
gingsgroep gratis entree voor 
het evenement.

Na een succesvolle eerste editie 
wordt wederom het overdekte lucht-
kussenfestival Bouncing Boulevard 
in Weert georganiseerd. Met maar 
liefst dertig luchtkussens in alle vor-
men en maten is Bouncing Boulevard 
het grootste indoor luchtkussenfes-
tival van Limburg. De kussens wor-
den opgebouwd in de hal van Rijo 
Stables, Koekoeksweg 7 in Weert. 
Het kleurrijke geheel wordt verder 
aangekleed met een kinderdisco en 
een terras waar bezoekers kunnen 
genieten van feestelijke lekkernijen.

Winactie
De feestdagen is de tijd van cadeau-
tjes en aanleiding voor de organisa-
toren van Bouncing Boulevard om 
een speciale winactie te introduce-
ren. Door middel van een stemfor-
mulier op www.bouncingboulevard.
nl wordt iedereen de mogelijkheid 
geboden een groep te nomineren. 
Er mogen twee stemmen worden uit-

gebracht, op een basisschoolklas en 
een verenigingsgroep. Voorwaarde 
is dat het adres van de te nomine-
ren groepen maximaal 30 kilometer 
van de evenementenlocatie ligt. Op 
kerstavond worden de twee groepen 
die de meeste stemmen ontvingen 
bekend gemaakt en elk getrakteerd 
op maximaal 40 vrijkaarten.

Voorverkoop
Bouncing Boulevard vindt plaats in 
de tweede week van de kerstvakan-
tie, van woensdag 2 tot en met za-
terdag 5 januari, dagelijks van 10.00 
tot 18.00 uur. Entreekaartjes zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij Cigo 
Van Bun in de Muntpassage in Weert 
voor een gereduceerd tarief van 3 
euro. Aan de kassa van het evene-
ment kosten tickets 3,50 euro. Groe-
pen vanaf 10 personen hebben de 
mogelijkheid via de website tickets 
te reserveren voor het gereduceerde 
tarief.

Het luchtkussenfestival is een initi-
atief van Ambiance Events en Bas 
Attractieverhuur, beide Weerter 
ondernemingen met specialisatie in 
publieksevenementen, en wordt on-
dersteund door bedrijvenvereniging 
Weerter Boulevard. Meer informatie 
over het evenement is te vinden op 
www.bouncingboulevard.nl.

Winactie groepsentree 
Bouncing Boulevard

Samen met de jubilerende Philips 
van Horne organiseren PSW, basis-
school Aan de Bron en Kinderop-
vang Humanitas, op donderdag 20 
december, tussen 16.00 en 20.00 
uur een grote Kersthappening 
nabij het Aan de Bronpark, in het 
gebied Herenstraat, Wertastraat 
en Maaslandlaan. Onder de naam 
‘Verbinding in de Wijk’ worden de 
diverse locaties die meedoen aan 
deze unieke ‘Kersthappening’ via 
een lichtjesroute met elkaar ver-
bonden. De toegang is gratis.

Op elke locatie worden er, in een fee-
erieke kerstsfeer, talloze kerstproduc-
ten verkocht en zijn er lekkernijen 
en drankjes te koop. Ook kunnen be-
zoekers diverse (kinder-)workshops 
volgen, zoals kerstdecoraties maken, 
kerstkoekjes versieren, kleurplaten 
inkleuren etc. Leden van scouting St. 
Maarten verzorgen de vuurkorven tus-
sen de diverse gebouwen. Op twee 
tijdstippen (16.30 uur en 17.30 uur) zijn 

Grote Kersthappening met als doel 
‘Verbinding in de Wijk’

er, in de aula van de Philips van Hor-
ne, optredens van het Weerter Man-
nenkoor. Ook de Kerkelijke Harmonie 
St.-Joseph 1880 geeft tussen 18.30 en 
19.00 uur acte de présence. Leerlingen 
van de clusters muziek zorgen even-
eens voor een sfeervolle muzikale om-
lijsting. Vrijwilligers van het Limburgs 
Openluchtmuseum Eynderhoof zijn 
aanwezig met diverse oude ambachten 
en docenten, cliënten van PSW, leerlin-
gen van de Philips van Horne en Aan 
den Bron verzorgen een levende Kerst-
stal. Bezoekers kunnen op de foto met 
de Kerstman tijdens een echte ‘Meet 
& Greet’. Diverse medewerkers lopen, 
verkleed in Anton Pieckstijl, rond om 
de kerstsfeer nog meer glans te geven. 
Bewoners van Woonzorgcentrum Hor-
nehoof worden door leerlingen van 
de Philips van Horne opgehaald om 
in een rolstoel de Kersthappening bij 
te wonen. Er is ruime parkeergelegen-
heid aanwezig op de parkeerterreinen 
van sporthal Aan de Bron, Philips van 
Horne en PSW (na 16.30uur).

De gemeente Nederweert kan ge-
schiedenis schrijven. Er ligt een 
historische kans om het hart van 
Nederweert en de regio met el-
kaar te verbinden en tot in lengte 
van jaren leefbaar, veilig en goed 
bereikbaar te houden voor ie-
dereen. Hiermee worden verdere 
economische en ruimtelijke ont-
wikkelingen veilig gesteld. “Voor 
de generaties na ons mogen we 
deze unieke kans niet laten schie-
ten. Als we Nederweert klaar wil-
len maken voor de toekomst, is 
een randweg noodzakelijk.” 

Dat is het standpunt van Neder-
weert2030, een nieuw platform van 
enthousiaste, maar ook bezorgde 
burgers en ondernemers uit de Peel-
gemeente. Zij willen vooruit met 
Nederweert en roepen het gemeen-
tebestuur op om de kansen die nog 
nooit eerder zo voor het grijpen la-
gen te verzilveren. 

De provincie en de Midden-Limburg-
se regio hebben voor het eerst in de 
geschiedenis geld beschikbaar ge-
steld voor een betere ontsluiting van 
de N266-N275, de provinciale weg 
die Nederweert en Budschop van el-
kaar scheidt, al jaren voor onveilige 
situaties zorgt en door de verdere 
toename van het verkeer alleen nog 
maar meer verstopt zal raken. “Met 
een randweg kunnen we eindelijk 
een einde maken aan deze overlast 
en maken we de weg vrij om het hart 
van Nederweert, het gebied rond het 
kanaal, duurzaam en veilig in te rich-
ten”, zegt Peter Willekens namens 
Nederweert2030. “Door Nederweert 
en Budschop met elkaar te verbinden, 
kunnen jong en oud uit beide ker-
nen veilig oversteken en maken we 
de voorzieningen over en weer veel 
beter toegankelijk. De winkels, de 
horeca, het sportcentrum, de zorg-
voorzieningen, het ouderencentrum, 
de verenigingen en het gemeen-
schapshuis; iedereen is gebaat bij een 
betere verbinding.” 

Het water als dorpshart 
Als de N266 autovrij is gemaakt, lig-
gen er prachtige mogelijkheden om 
de kanaalzone te ontwikkelen tot 
het groene hart van Nederweert. 
Een park voor jong en oud. In het 
verleden is alles met de rug naar het 
kanaal ontwikkeld. Volgens Neder-
weert2030 ligt er nu een uitgelezen 
kans om juist gebruik te maken van 
het water. 

Aan de kant van Budschop zijn de 
voorbereidingen inmiddels gestart. 
De Heerlijckheid Budschop - een 
lange, groene strook tussen brug 15 
en de wijk Merenveld waar je straks 
lekker kunt wandelen, spelen en tot 
rust komen - krijgt steeds meer vorm. 
“Het zou echt een gemiste kans zijn 
als het daarbij blijft”, zegt aanwo-
nende Henny Sonnemans uit Meren-
veld. “Ook aan de andere kant van 
het kanaal liggen prachtige kansen 
om verbinding te maken met de oever 
en de ideeën die al langer bestaan te 
verwezenlijken. Plannen voor recreë-
ren en wonen aan het water. Of een 
nieuwe brug voor langzaam verkeer 
ter hoogte van Merenveld die voet-

gangers en fietsers direct toegang 
geeft tot alle voorzieningen in 
Nederweert en ook verbindt met het 
nieuw aan te leggen leefbaarheids-
park De Uijtwijck bij de Bengele. Die 
brug zou de leefbaarheid in Neder-
weert alleen maar versterken. Dít is 
het moment om door te pakken en 
ons dorp toekomstbestendig te ma-
ken.” 

Ondernemers luiden de noodklok 
Ook steeds meer ondernemers op de 
Pannenweg, Hulsenweg en Kampers-
hoek-Noord sluiten zich aan bij Ne-
derweert2030. Zij maken zich grote 
zorgen over de economische bereik-
baarheid van Nederweert en zijn fer-
vent voorstander van een randweg. 
CEO Ruud Koppens van ETF Machi-
nefabriek voorspelt dat ondernemers 
uit Nederweert zullen vertrekken als 
de gemeente de wegverbinding niet 
drastisch verbetert. “Op de N266 
staat het ’s ochtends en ’s avonds 
muurvast. Ik zie het met eigen ogen. 
Met de uitbreiding van Pannenweg 
en Kampershoek Noord wordt het 
alleen maar erger. De economie zit 
in de lift. Door de komst van nieuwe 
bedrijven en de uitbreiding van be-
staande bedrijven komt er alleen 
maar meer verkeer de weg op. Rich-
ting het jaar 2030 wordt een toena-
me van wel 30 procent verwacht. De 
verkeerslichten op de N266 en N275 
zullen steeds vaker op rood staan. 
In dit kader vraag ik me ook af hoe 
de hulpdiensten zoals de brandweer 
daar straks nog doorheen moeten 
komen”, aldus de eigenaar/directeur 
van de ETF Machinefabriek die zich 
in zijn zorgen gesteund weet door 
diverse ondernemers uit Nederweert. 

Lef en ambitie 
In november bespraken Provinciale 
Staten en de gemeenteraad een al-
ternatief voor de randweg. In deze 
variant worden de verkeersknelpun-
ten op de huidige N266 aangepakt, 
maar blijft de weg een leefbaarheids-
probleem en splijtzwam tussen Ne-
derweert en Budschop. Eind volgend 
jaar maakt de provincie, na advies van 
de gemeenteraad een keuze tussen 
de twee alternatieven. 

Burgers en ondernemers, verenigd 
in Nederweert2030, vragen het ge-
meentebestuur om lef en ambitie 
te tonen en te kiezen voor het alge-
meen belang. Voor een nieuwe, duur-
zame en veilige randweg. En voor 
de toekomst van Nederweert. Ruud 
Koppens: “Twintig jaar geleden reed 
al het verkeer vanuit Venlo door de 
Smisserstraat over Brug 15. Dat kon 
niet meer, dat wilden we niet meer 
en dat probleem hebben we opgelost 
door de randwegbrug. Nu is het tijd 
om dat andere grote knelpunt op te 
lossen en Nederweert klaar te maken 
voor de toekomst. De generaties na 
ons zullen ons alleen maar dankbaar 
zijn.” 

Steeds meer inwoners en onder-
nemers sluiten zich aan bij Neder-
weert2030. Vanuit betrokkenheid bij 
hun gemeente denken zij mee over 
de kansen voor Nederweert. Wil jij 
je aansluiten? Stuur een mail naar 
info@.nl.

 Burgers en ondernemers verenigen zich in Nederweert2030 

‘Randweg N266 biedt historische 
kans voor Nederweert’

in memoriam
Met gevoelens van ongeloof en verslagenheid namen wij kennis van het 
overlijden van

JEANNE HEYNEN-KESSELS
Jeanne –in Nederweert breed bekend vanwege de bieb- was jarenlang een 
van de steunpilaren in de Nederweerter afdeling van de PvdA. Een stille 
werker die liefst op de achtergrond haar sympathie met het sociaal-demo-
cratische gedachtengoed vertaalde in o zo belangrijke inbreng. Iemand 
waarop je altijd kon rekenen, iemand die borg stond voor continuïteit.
Wij wensen Frans, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij de verwer-
king van dit zware verlies.

PvdA Nederweert


