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Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Aandacht voor haar
FOLLEA®

KNIPART haarwerken, Nederweert
Hannelore Fiers 06 57583970
www.knipart.nl

Bezoekadres:
Ringselvenweg 2
6002 SW Weert

T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

Ook als u Dela verzekerd bent. Bel rechtstreeks voor informatie.

(0495) 625714 

Expert 
Nederweert
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specialist!

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

Saoves Bi-jein is een relatief jonge 
vereniging, die gevormd wordt door 
actieve personen uit de regio Neder-
weert/Ospel/Weert. 
De vereniging bestaat uit een en-
thousiaste club mensen van ca. 60 
dames en heren, die deels een on-
dernemersachtergrond kennen, maar 
ook uit personen met een bredere in-
teresse voor zowel maatschappelijke 
ontwikkelingen alsook cultuur en in-
spirerende  technische innovaties.

Sociale contacten
De onderlinge sociale contacten 
krijgen vooral vorm via een aantal 
leerzame bijeenkomsten, waarbij ac-
tuele “wereldse” onderwerpen met 
daarnaast zeer interessante regionale
bedrijfsbezoeken plaatsvinden. Wij 
geven u als voorbeeld; bezoeken aan 
het Binnenhof te Den Haag en het 
Europese Parlement te Brussel, maar
ook bezoeken wij bedrijven als Tesla 
Tilburg, Daf Eindhoven en Neder-
weertse groeiparels als: BMO, Global 
Food Groep, Stienen Bedrijfselectro-
nica, Technique Plastique, Medicura.
Maar ook bezoeken aan sportieve 
evenementen als voetbalwedstrijden 
en het WK wielrennen te Valkenburg 
stonden op het programma. 
Gezelligheid, informatie en contac-
ten, die in een ontspannen sfeer 
meerwaarde bieden zijn hoofddoel-
stellingen van het bestuurlijk beleid. 

Kent u de bijeenkomsten van Saoves Bi-jein 

Borreluurtje
De bijeenkomsten vinden eenmaal per
maand in de avond plaats, waarbij tij-
dens de bedrijfsexcursies gestart wordt 
met een heerlijke, gezamenlijke maal-
tijd. Gevolgd door een presentatie en 
rondleiding door de directies van het 
betreffende bedrijf. Uiteraard worden 
deze avonden besloten met een gezel-
lig informeel, “borrel uurtje”.

Lid worden
Omdat wij regelmatig merken en 
vernemen dat ons bestaan in de re-
gio nog te weinig bekendheid ge-
niet, maar ook omdat wij onze club 
verder willen laten groeien met ge-
interesseerde vrouwen en mannen
willen wij de vaak gehoorde opmer-
king voorkomen “als ik dit geweten 
had – was ik eerder lid geworden”.

Geïnteresseerde personen kunnen, 
op een van onze bijeenkomsten, vrij-
blijvend kennis maken voordat beslo-
ten wordt om tot een lidmaatschap 
over te gaan. 

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de voorzitter Dorien 
Nouwens phbcnouwens@kpnmail.nl
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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

OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE 
Maandag 24 december geopend van  8.00 uur tot 16.00 uur

1ste en 2de kerstdag gesloten
Donderdag 27 en vrijdag 28 december geopend van 8.00 uur tot 16.00 uur.

Maandag 31 december geopend van 8.00 uur tot 16.00 uur.
1 januari gesloten

Woensdag 2 januari tot en met vrijdag 4 januari geopend van 8.00 uur tot 16.00 uur.
Zaterdag 22 en 29 december en zaterdag 5 januari zijn we gesloten

December en januari AKTIE 25% korting
op binnendeuren en Meister laminaat

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten.

Archieffoto bezoek aan Port of Rotterdam. Foto: nederweert24

Onze boeren produceren niet al-
leen ons voedsel, ze zorgen er ook 
voor dat er zo min mogelijk voed-
sel wordt verspild. Ook de boeren 
van Nederweert leveren elke dag 
weer hun bijdrage aan deze duur-
zame missie. Hun dieren krijgen
het beste mengvoer: graan, ma-
ispitjes en bieten van eigen land, 
aangevuld met hoogwaardige 
restproducten uit de levensmid-
delenindustrie. “Afval bestaat ei-
genlijk niet meer in onze sector”, 
zegt varkenshouder Arjan van
Leeuwen uit Nederweert-Eind.

Het varken is hét kringloopdier bij 
uitstek. Een onmisbare schakel in 
onze voedselketen. Varkens eten het
voedsel dat wij mensen weggooien
(in Nederland zo’n 2 miljard kilo per 
jaar) en de grondstoffen die overblij-
ven uit de productie van onze levens-
middelen. Wie dat niet gelooft, moet 
maar eens een kijkje gaan nemen in 
de showroom van Ons Boerenerf in 
Nederweert-Eind. Daar staan de 17 
ingrediënten van het dagelijks rant-
soen van een varken in glazen potjes 
naast elkaar uitgestald. Aardappel-
stoomschillen, brood, sojaschroot, 
gemalen chips, gerstmeel, gebak-
ken frites en zonnepitschroot, om 
er een aantal te noemen. De familie 
Van Leeuwen verwerkt reststromen
uit de levensmiddelenindustrie tot 
een uitgebalanceerde mix voor haar 
vleesvarkens.

Duurzaam en goedkoper produ-
ceren
Als er geen varkens waren, zouden
al die waardevolle producten die 
wij als mens niet meer kunnen ge-
bruiken of niet lusten zomaar in 
de container verdwijnen en de ver-
brandingsoven ingaan. Gigantische 
bergen afval die het milieu zwaar 
zouden belasten. “Maar weinig 
mensen weten dat de veehoude-
rij zo duurzaam met restproducten 
omgaat. Doordat wij de cirkel rond-
maken, wordt het dagelijks voedsel 
voor de consument goedkoper en 

dringen we de uitstoot van CO2 aan-
zienlijk terug. En de ontwikkelingen 
staan niet stil. In deze tijd waarin de 
vraag naar voedsel alleen maar toe-
neemt zet de food- en agrisector in 
Nederland met kennis en nieuwe 
technologieën de toon. Als het om 
duurzaam produceren gaat, blijft de 
sector zichzelf verbeteren”, zegt Ar-
jan van Leeuwen van Ons Boerenerf 
in Nederweert-Eind.
Varkenshouder Michel van Aert uit 
Nederweert vult aan: “De varkens-
houderij in Nederland gebruikt 6,5 
miljoen ton mengvoer per jaar. 10 
procent daarvan bestaat uit voedsel 
dat we weggooien. 25 procent komt 
uit de akkerbouw; maïs, tarwe en 
graan. De resterende 65 procent zijn 
restproducten van de voedselindus-
trie. Ze zijn afkomstig van aardappel- 
en meelfabrieken, bierbrouwerijen, 
citrusfabrieken en bedrijven die 
margarine maken. Deze resten zijn 
ongeschikt voor mensen, varkens
vinden het heerlijk. Daarbij bevatten 
ze hoogwaardige eiwitten en mine-
ralen, waardoor ze dus ook goed zijn 
voor de gezondheid.”

Kosten worden opbrengsten
De meeste ingrediënten van het dier-
voer worden dicht bij huis geprodu-
ceerd. Brood, chips en koekjes komen 
bijvoorbeeld van Nijssen Granico in 
Veulen, biergist en bierbostel van 
brouwerijen in Zuid-Nederland. Cam-
pina in Born levert ‘wei’, een product 
dat overblijft uit de productie van 
kaas. Ook grote, industriële bakke-
rijen houden heel veel restmateriaal 
over. Producten die niet volledig aan 
de kwaliteitseisen voldoen en dus 
niet verkocht mogen worden, maar 
prima geschikt zijn als veevoer. Ook 
sojaschroot is een belangrijke grond-
stof voor het veevoer. Michel van 
Aert: “Mede door de campagnes van 
Wakker Dier denken veel mensen dat 
hiervoor massaal de regenwouden 
moeten worden gekapt. De werkelijk-
heid is anders. Uit sojabonen wordt 
20 procent sojaolie gewonnen voor 
de productie van vleesvervangers. De 
overige 80 procent - het sojaschroot 
en sojahullen - wordt als veevoer ge-
bruikt. Dat scheelt dus een enorme 
afvalberg en zorgt ervoor dat we van 
kosten opbrengsten kunnen maken.”

De kringloop compleet
En de kringloop gaat nog veel verder. 
De mest van onze varkens, koeien en 
kippen wordt uitgereden over het 
land als groeistof voor de gewassen 
die onze akkerbouwers telen. Onze 
groenten en aardappelen die na ver-
werking in de schappen van de super-
markt liggen. En dan hebben we het 
nog niet gehad over wat we als mens 
zelf terugkrijgen van de boerderijdie-
ren. Het vlees. De melk. De eieren. 
Maar ook indirect. In heel veel pro-
ducten die we in ons dagelijks leven 
nodig hebben zitten dierlijke grond-
stoffen zoals vetzuur of beenmerg. 
We staan er niet bij stil. Zeep, sham-
poo, tandpasta, waspoeder, snoep, 
cake, pudding, vruchtensappen, maar
ook schoenen of kleding; zonder var-
kens zou het niet kunnen worden ge-
produceerd. En wat te denken van de 
insuline die diabetespatiënten nodig 
hebben voor een goede stofwisse-
ling! Die wordt gewonnen uit de al-
vleesklier van een varken. Het moge 
duidelijk zijn: we kunnen niet om 
het varken heen. Hij is de koning van 
onze kringloop.

Boeren van Nederweert geven voedselverspilling geen kans 

Het varken: koning van onze kringloop



PIET SEERDEN
Koppeltoernooi 2018

in café-zaal CENTRAAL

Dit jaar vindt voor de tweede keer een bil-
jarttoernooi plaats als eerbetoon aan de op 
27-12-2017 overleden ex-voorzitter en lid van 
de voormalige biljart-vereniging ’t Blaakven 
uit Weert. Piet is in de regio van grote  be-
tekenis geweest voor de biljartsport in het 
algemeen en deze vereniging in het bijzon-
der. Sinds medio dit jaar is ’t Blaakven over-
gegaan in BDL en gevestigd in Nederweert.

Het toernooi wordt tussen Kerst en Nieuw-
jaar gespeeld en is opengesteld voor leden 
van de biljartverenigingen BDL en CEN-
TRAAL met als doel onderlinge kennisma-
king, verbroedering en gezelligheid. 

Het toernooi wordt gespeeld van 27-12 
tot en met 29-12-2018. 
Aanmelden kan elke middag vanaf 
13.00 uur. 

Er wordt een schema gemaakt voor de kop-
pels. Start van de wedstrijden is om 13.30 
uur. Er wordt op twee biljarttafels gespeeld; 
maximaal 6 wedstrijden per middag. 
Het aantal te maken caramboles wordt be-
paald door de te maken caramboles in de 
reguliere competitie 2018/2019 van de WBB 
of MLBB van de gekoppelde spelers op te 
tellen en daarna door twee te delen.

Liefhebbers van de biljartsport zijn van har-
te welkom bij de wedstrijden.

Namens de toernooileiding,

Programma: week 51
18-12-2018: CENTRAAL 1 – Vriendenkring 2 
(Roermond) Hoofdklasse Libre
18-12-2018: De Ster 1 (Roermond) - CEN-
TRAAL 3   2e Klasse C
18-12-2018: CENTRAAL 4  - Odilia 3 (Odili-
enberg)    5e Klasse B
20-12-2018: CENTRAAL 2 - Roermond/OVU 3
 1e Klasse D
20-12-2018: CENTRAAL 5 – Beertje 7 (Maas-
straat)    WBB C-Klasse
20 -12-2018: HOOK 8  (Biest) - CENTRAAL 6                                          
 WBB C-Klasse

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

U bent van harte welkom 
bij de wedstrijden!   

BDL Biljarten 
Programma: week 51
18-12-2018: Montfort 1 - BDL 2
 Hoofdklasse Libre
18-12-2018: BDL 3 – DDD 3 (Herten)
 1e Klasse E
19-12-2018: BDL 1 – De Tram 1 (Ittervoort)                          
 Hoofdklasse Libre
19-12-2018: BDL 4 – ’t Paradies 1 (Roermond)  
 5e Klasse A
20-12-2018: BDL 5 – Hook 7 (Biest)
 WBB C-Klasse
20-12-2018: Carambole 3 (Boshoven) - BDL 6  
 WBB C-Klasse

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! 

Samenwerking watersportverenigingen

Het is al weer even geleden, maar toch wil-
len de organiserende verenigingen en LACO 
Nederweert nog reageren op de mooie 
sportieve “watermiddag” voor bewoners en 
cliënten van PSW. Na een paar weken van 
voorbereiding was het dan eindelijk zover:
Op een koude zaterdagmiddag kwamen 
onze eerste gasten met hun begeleiders 
aan in de hal van zwembad “Merenveld” 
van Nederweert. Daar wachtte al een leuke 
verrassing: niemand minder dan Krokobilly 
stond daar om iedereen welkom te heten 
en mee op de foto te gaan. Veel gasten wil-
den dat wel en zij stonden dan ook meteen 
naast Krokobilly paraat. Nadat eerst ieder-
een wegwijs was gemaakt richting kleed-
hokjes, werden onze gasten opgewacht in 
het instructiebad. Namens alle verenigingen 
en LACO werden zij toegesproken door Tiny 
Linsen, ZPC Nederweert. Alle organisatoren 
werden voorgesteld en kregen een hartver-
warmend applaus. Namens de reddingsbri-
gade was Jan Hoeben van de partij. Voor 
duikvereniging de Naâte Haor werd Hugo 
Rutjens voorgesteld en voor ZPC mocht Mar-
cel Charlier applaus in ontvangst nemen. 
Voor LACO was natuurlijk Alwin Bultman 
paraat. Elke vereniging had daarnaast ook 
nog andere vrijwilligers die deze middag 
zouden meehelpen. Het programma van de 
middag werd uitgelegd en enthousiast ont-
vangen. Voor de frietjes die aan het einde 
van de middag werden beloofd, klonk het 
applaus het hardst. Gestart werd met een 
mooie warming-up: Miranda deed alle oe-
feningen voor en DJ Joos Wolters zorgde 
daarbij voor de muziek. Ook tijdens de 
aqaurobics bleef Joos zorgen voor passende 
muziek. Mede door Joos een groot succes!
In het grote 25 meterbad konden onze gas-
ten meedoen met de verschillende vereni-
gingen en kennis maken met duiken, jezelf 
of een ander redden, wedstrijd zwemmen 
en synchroon zwemmen. Iedereen kreeg de 
gelegenheid om alles uit te proberen onder 
het motto: niets moet, alles mag!
Een heel gevarieerd aanbod voor onze gas-
ten die zichtbaar genoten en veel hebben 
meegedaan. Het sportieve deel werd geza-
menlijk afgesloten met Discozwemmen. Een 
heuse polonaise ontstond toen een van de 
gasten in het zonnetje werd gezet met haar 
50-jarig jubileum. Joos liet goed van zich 
horen en draaide vlot de ene meezinger na 
de andere. Nadat iedereen werd bedankt 
voor deelname en medewerking ging het 
richting kleedhokjes om daarna in de hal 
van het sportcentrum frietjes met snack te 
gaan eten.

Een fantastische middag waar iedereen van 
heeft genoten!

AGENDA DECEMBER – JANUARI
19 dec. Bestuursvergadering 20.00 uur – 
clubgebouw
24 dec. Geen repetities majorettes en kla-
roenkorps
31 dec. Geen repetities majorettes en kla-
roenkorps
06 jan. Deelname majorettes jeugdbonte-
middag Reigershorst
07 jan. Nieuwjaarsreceptie voor alle leden, 
sponsoren en begunstigers.
De repetitie van het klaroenkorps vervalt.

KERSTKIENEN:
We kunnen terugzien op een zeer geslaagde 
kienmiddag. Heel veel dank aan alle vrijwil-
ligers,  sponsoren en de kienliefhebbers.

NIEUWJAARSRECEPTIE:
Op maandag 7 januari is iedereen die de 
schutterij een warm hart toedraagt welkom 
op de nieuwjaarsreceptie om gezamenlijk te 
toasten op het nieuwe jaar. Aanvang van de 
receptie is om 19.00 uur.
Locatie: clubgebouw aan de Houtsweg.

Wij wensen een ieder hele gezellige 
Kerstdagen en een 

gelukkig en gezond 2019!!

Met schuttersgroet.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Totaalscore Indoor 
Ronnie Gielen 1610
Tim Vaes 1573
Anke Vaes 1470
Luuk Hendriks 1193
Amna Almansour 1097
Martijn Broens 852
Jaison Nolting 629
Aya Almansour 978
Jarno Heijkers 531

Agenda
21 dec Kerstschieten en Knock Out wed-
strijd
7 jan Kaartavond
11/12/13 jan 4e Bondswedstrijd Grensjagers 
te Ospel
19 jan Jaarfeest
25 jan Knock-out toernooi 
4 febr. Kaartavond

SchutterijSt. Barbara Leveroy.

11de trekking van loterij 2018.
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2671
2de prijs € 25.00 lotnummer 2665
3de prijs € 15.00 lotnummer 2721
4de t/m de 9de prijs €10.00
lotnummer 2713, 2691, 2680, 2627, 2692 en 
2664.
10de t/m 15deprijs lotnummer 2619, 2728, 
2655,2711, 2588, 2693.
De winnaarvan de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking tekomen 
verrichten op dinsdag 8 januari 2019 in café-
zaalWetemans om 19.30 uur.

Programma Zo. dec. Senioren 
Eindse Boys 1 - SVH’39 1 14.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – SVH’39 1:
Kuster Park en Tuinmachines Heythuysen
Donderdag 20 dec. kaarten aanvang 20.00 uur
Prettige Kerstdagen

Voor het laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

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

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

Kom gratis spelen tijdens het 
Rabo Urban Sport Tour winterevent!

In de kerstvakantie organiseert Let’s Move 
weer twee keer een Rabo Urban Sport Tour 
winterevent. De sporthallen van Boshoven 
en Aan de Bron worden beide één keer om-
getoverd tot een winters speelparadijs. Sa-
men met studenten van het CIOS en SUMMA 
kunnen kinderen racen over de stormbaan, 
voetballen of hockeyen in de soccerdomes 
en zijn er nog veel meer leuke spelletjes voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

Naast alle leuke spelletjes is er ook ruimte 
om kennis te maken met een aantal sport-
verenigingen in Weert. Deze clinics zullen 
door onze combinatiefunctionarissen gege-
ven worden.

De activiteiten zijn helemaal gratis en kin-
deren mogen komen en gaan wanneer ze 
willen. Wil jij je kerstvakantie een sportieve 
invulling geven kom dan naar een van on-
derstaande activiteiten. Vooraf aanmelden 
is niet nodig.

27 december Sporthal Boshoven 
10.00 uur – 13.00 uur

3 januari Sporthal Aan de Bron 
10.00 uur – 13.00 uur

Alle deelnemers krijgen een kortingsvou-
cher voor zwembad De ijzeren man in Weert 
om tijdens de vakantie goedkoper te kun-
nen zwemmen.

NEDERWEERTS
VERLEDEN

Stichting Geschiedschrijving Nederweert
www.nederweertsverleden.nl  contact@nederweertsverleden.nl

Aflevering 125

Beeld en geluid
Sjra Kessels in de Kerkstraat was de electro-expert van de firma Kessels. Hij was in 
zijn tijd de eerste die de nieuwste technische snufjes in huis haalde. De eerste zwart/
wit-televisie, later ook de eerste kleurentelevisie en daarna de eerste videorecorder. De 
toestellen waren groot, zwaar en een sta in de weg. Maar het kijken zélf was nog heel 
overzichtelijk: twee Nederlandse zenders en met wat geluk enkele ‘sneeuwzenders’ uit 
België en Duitsland. 

De eerste TV’s verschenen in Nederweert 
tussen 1956 en 1958. Het beeld was zwart/
wit en meestentijds was de zendtijd gevuld 
met eeuwigdurende testbeelden, een zwarte 
voorttikkende klok of een foto van een mooie 
dame die door het gaas van een tennisrac-
ket keek. Piet Merkus en Cor Dings waren 
de eerste leveranciers. Zij hadden TV’s in 
hun etalages staan. Op woensdagmiddag 
verdrongen drommen kinderen zich voor de 
winkelruit om het wonder van beeld en geluid 
te aanschouwen. Maar dat wonder faalde 
nogal eens want de bovengrondse electralei-
dingen die Nederweert toen nog had, deden 
menige TV tijdens een onweersbui explo-
deren. Harry Triepels ontpopte zich als een 
ware TV-dokter. Hij kwam op visite en onder 
het uitspreken van ‘Heej es de dokter, wao es 
de zeeke? Ich zal ’s kieëke of dette boekpieën 
heet’ verwisselde hij een of andere defecte 
versterkerbuis en daarna was ook het huise-
lijk TV-geluk weer hersteld. Ouderen herinne-
ren zich nog als de dag van gisteren de in-
drukwekkende uitzendingen zoals Open het 
Dorp met Mies Bouwman, de begrafenis van 
(toen) prinses Wilhelmina (1962) en de moord 
op president J.F. Kennedy (1963). Artiesten 
als Conny Froboess, Rex Gildo en kinderse-
ries als Pipo de Clown en Johan en de Alver-
man. En wie herinnert zich nog Bonanza en 
eindeloos voortkabbelende soaps als Peyton 
Place en Coronation Street?

Het nabuurschap was groot in die dagen. 
Wie nog geen TV had, ging bij de buren kij-
ken. De wonderlijke komst van bewegend 
beeld in de woonkamer leidde tot hilarische 
situaties. Zoals de vrouw die bits tegen haar 
zus zei: ‘Doot dich ‘ne schölk veur, want di-j 
zeen dich heej zitte’. De opkomst van de te-

levisie werd door de plaatselijke geestelijk-
heid als een grote bedreiging gezien. Al in 
1961 richtte pastoor Kessels zich verontrust 
tot de parochianen van de St. Lambertus-
parochie. Hij schreef een artikel onder de 
veelzeggende titel ‘Televisieproblemen’ en 
voorzag tal van gevaren voor de jeugd. ‘Er 
moet verder op gelet worden dat het kind 
geen dingen ziet waardoor het teveel wordt 
aangegrepen’, aldus Kessels. Voor kinderen 
beneden de vijf jaar was TV kijken volgens 
de pastoor volledig taboe, want ‘dat schaadt 
de vrije fantasie, een der grootste schatten 
van het kind’. En voor de volwassenen waren 
uiteraard alleen de degelijke programma’s 
van de KRO geschikt. Het mocht allemaal 
niet baten. Letterlijk álle huiskamers werden 
vanaf de zestiger jaren gevuld met beeld en 
geluid. En op de daken van de huizen ver-
scheen een oerwoud van televisie-antennes. 
Die zijn inmiddels ook al lang uit het zicht 
verdwenen. Net als de goedbedoelde maat-
schappelijke waarschuwingen van pastoor 
Kessels.

Alfons Bruekers

Mies Bouwman bij de aankomst van Sinterklaas. 
Ook de pieten waren toen nog zwart. Foto: internet.

Dit artikel kwam mede tot stand dankzij tientallen reacties op een oproep op de facebook-
pagina van Nederweerts Verleden. Bedankt voor uw massale respons!

Kom naar de 
Kerstwandeltocht in Geulle!

Wil jij op tweede kerstdag eens 
iets actiefs doen samen met je 
gezin, familie of vrienden? Kom 
dan naar het prachtige Geulle en 
ontdek één van de mooiste dor-
pen van Zuid-Limburg! Tijdens de 
wandeling kun je genieten van de 
prachtige natuur, de mooie ver-
gezichten en uiteraard zijn er ook 
smakelijke pauzes voorzien door 
buurtvereniging Oostbroek.

Je kunt tussen 8 uur ’s ochtends en 1 
uur ’s middags vertrekken vanaf het 
sportcomplex van de Geulsche Boys 
(Andreas Sauerlaan 31 in Geulle) en 
kiezen uit routes van 5 en 10 kilometer. 
Voor de doorgewinterde wandelaars 
onder ons zijn er wandeltochten uit-
gezet van 15, 20 en 25 kilometer. Voor 
deze wandelingen kun je starten van-
af 8 uur tot 12 uur ’s middags bij het 
sportcomplex van de Geulsche Boys, 
waar ook de aankomst gepland is.

De tocht brengt je op de mooiste 
plekjes van Geulle en de diversiteit 
van de route laat je de prachtige om-
geving van alle kanten zien. Bedenk 
je dus niet en wandel gezellig mee op 
tweede kerstdag. Tot dan!

Meer info; www.buurtoostbroek.nl

Gratis reisgids voor 
mantelzorgers

Als je voor iemand zorgt kun je te 
maken krijgen met een doolhof 
van regels, instanties en emoties. 
Niet vreemd als je dan soms door 
de bomen het bos niet meer ziet. 
Het Steunpunt Mantelzorg biedt 
gratis het boek ‘Reisgids mantel-
zorg’ aan. Deze helpt je om snel 
en efficiënt de weg te vinden. 

De Reisgids Mantelzorg (t.w.v. 
€14,95), maakt je wegwijs in de we-
reld van zorgen voor een ander. Het 
boek is gericht op de zorg voor oude-
ren, maar is zeker ook interessant in 
andere situaties. Hoe ga je soepel om 
met je partner, ouder, familie en met 
zorgverleners? Wat regelen de ver-
schillende zorgwetten? En wellicht 
het belangrijkste: hoe houd je het 
vol? Dit boek biedt een antwoord op 
al deze vragen en geeft vele tips. Ook 
vind je een overzicht van instanties 
waar je mee te maken kunt krijgen. 
Dat scheelt tijd en energie.

Een reactie van een lezer: “Dit is echt 
informatief en wij zouden er als fa-
milie veel aan gehad hebben als we 
dit bij aanvang van de mantelzorg 
zouden hebben gelezen.” De reisgids 
wordt aangeboden door het Steun-
punt Mantelzorg van Punt Welzijn 
aan iedereen die dit onderwerp aan-
spreekt.

Aanvragen
Wil je de Reisgids Mantelzorg ontvan-
gen? Vraag deze dan voor 20 decem-
ber aan via www.goedbezigweert.
nu, een email naar goedbezig@
puntwelzijn.nl of door te bellen naar 
0495-697900. Na aanmelding kan het 
boek tussen 17 en 21 december wor-
den opgehaald bij Punt Welzijn.
  



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 
20 tot en met 29 december 2018.

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 Cantantes) 
H. Vormsel voor leerlingen van de basisscholen.

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.

ZONDAG 23 december
4de zondag van de Advent
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
dhr.W.Engelen ) – Overleden echtgenoten 
Antoon van den Hurck en To Kessels.

MAANDAG 24 december Kerstavond
19.00 uur Gezinsmis met kerstspel door de 
kinderen (zang dameskoor Cantantes,) 
-Hub Hoche
23.00 uur Nachtmis zang (herenkoor, lector 
mevr.L.Roost) – jaardienst Piet Roost

DINSDAG 25 december Hoogfeest van 
Kerstmis
9.30 uur H.Mis ( zang dameskoor Cantantes, 
lector mevr.L.Roost)

WOENSDAG 26 december 2e kerstdag
H.Stefanus, eerste martelaar
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector 
mevr.L.Caris)

DONDERDAG 27 december
H.Johannes, apostel en evangelist
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H.Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 28 december
HH.Onnozele Kinderen, martelaar
18.30 uur  Rozenkransgebed
19.00 uur  H. Mis in de Mariakapel

ZATERDAG 29 december
H.Thomas Becket, bisschop en martelaar
18.00 uur  H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr.H.Dielissen) – 

VRIJWILLIGERS VOOR KERKHOF ONDER-
HOUD
Voor het onderhoud van de begraaf-
plaats bij de St. Lambertuskerk worden 
vrijwilligers gevraagd. De vrijwilligers die 
het kerkhof onderhouden doen dit met 
veel zorg voor de dierbare die hier be-
graven liggen. Door ouderdom zijn er 
een aantal weggevallen die graag nog 
hadden willen doorgaan, maar door vi-
taliteit helaas hebben moeten afhaken. 
Het kerkhof onderhoud is geen zwaar werk 
en kan nog tot hoge leeftijd worden ver-
richt. Daarnaast is het een groep die gezellig 
met elkaar om de twee weken op dinsdag 
voormiddag dat onderhoud doen. Tijdens 
de pauze wordt er een kopje koffie gedron-
ken in het parochiecentrum en is er een 
gezellig samenzijn. Soms is er bij koffie iets 
heerlijks dat vaak door nabestaanden uit 
dankbaarheid wordt bezorgd.
Spreekt vorenstaande u aan mee te werken 
het kerkhof te onderhouden, dan kunt u zich 
melden bij Jan Wijen telefoon 634295 (Her-
straat 5). Een bezoek tijdens dit werk is wel-
kom, zodat u aan de hand daarvan kunt be-
slissen om deel te nemen aan dat onderhoud. 
Wat wij willen is dat het kerkhof, zoals nu 
het geval is, nog in lengte van jaren er goed 
onderhouden bij blijft liggen.

RESTAURATIE ORGEL
Sinds het ingaan van de actie op 8 novem-
ber j.l. is totaal ontvangen een bedrag van 
4.150 euro.  Dit is inclusief de adoptie van 
119 orgelpijpen. Zoals u kunt lezen is er nog 
een hele weg te gaan om die 50.000 euro 
bij elkaar te krijgen. Er zijn nog ruim vol-
doende orgelpijpen om te adopteren a. 15 
euro per stuk. Voor het adopteren van or-
gelpijpen liggen achter in kerk formulieren. 
Ook is de mogelijkheid om via de website 
www.kerknederweert.nl/restauratie-orgel/ 
een adoptie-formulier in te vullen en met 
een klik te verzenden. In beide gevallen is 
vermeld op welk rekening nummer u de bij-
drage kunt storten ( NL80 RABO 0135507227 
ten name van R.K. Kerk St. Lambertus). 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 20 – 29 december 

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).

Zondag 23 december, 4e zondag van de 
Advent, 10.00 (Samenzang) ghm Toos Moo-
nen-Schroijen. 

KERSTTIJD: 
Maandag 24 december, Heilige Kerst-
avond en Kerstnacht, 19.30 Gezins- en Jon-
gerenmis (harmonie Melodie der Peel) Stien 
en Joep de Bruijn, kleinkind Judith en zonen 
Giel en Jan, Sjaak en Maria Koumans-de Se-
rière du Bizournet, Marion Koumans, Nora 
Koumans, voor kerstvrede in de wereld. 
23.00 Nachtmis (zangvereniging St. Caeci-
lia) voor kerstvrede in de wereld.

Dinsdag 25 december, Hoogfeest van 
Kerstmis, geboorte van de Heer, 08.30 Da-
geraadsmis; voor kerstvrede in de wereld. 
10.00 Hoogmis (Kerkelijk zangkoor Grego-
riaans) familie Piepers-Moonen, zoon Pieter 
en schoonzoon Albert, Miet en Pie van Gog-
Koolen, Sjra Reemers (verjaardag), voor 
kerstvrede in de wereld. 

Woensdag 26 december, Tweede Kerst-
dag, Feest van H. Stefanus, eerste marte-
laar, 10.00 (Zangkoor De Peelklanken) voor 
levende en overleden leden van de familie 
Kiggen-Hermans, voor overledenen en le-
venden van de familie de Wit-van Grimber-
gen, uit dankbaarheid.

Donderdag 27 december, H. Johannes, 
apostel en evangelist, 19.00 voor de zieken. 

Zaterdag 29 december, H. Thomas Becket, 
bisschop en martelaar, 19.00 (Samenzang). 

ACOLIETEN: za. 22 dec. 19.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 23 dec. 10.00: 
Mathijs en Luc van Hulsen; ma. 24 dec. 19.30: 
Tom en Stan Dirks; ma. 24 dec. 23.00: Tom 
Kessels, Nick Stijnen; di. 25 dec. 08.30: Wil-
lem en Pieter Tullemans; di. 25 dec. 10.00: 
Mathijs en Luc van Hulsen; woe. 26 dec. 
10.00: koster; za. 29 dec. 19.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen. 

KERSTTIJD: Het mysterie van Christus wordt 
door de Kerk gedurende de jaarkring her-
dacht, vanaf de menswording tot aan de 
dag van het Pinksterfeest en tot aan de ver-
wachting van de komst van de Heer. Na de 
jaarlijkse viering van het paasmysterie kent 
de Kerk geen andere herdenking dan die van 
de Geboorte van de Heer en van zijn eerste 
openbaringen. Deze herdenking heeft plaats 
in de kersttijd. Ik nodig u van harte uit voor 
de feestelijke kerstvieringen met medewer-
king van onze harmonie en drie zangkoren.  

KERSTCOLLECTE: De collectes in de kerstvierin-
gen zijn weer bestemd voor de centrale verwar-
ming van de kerk. Het is goed als u met Kerstmis 
de warmte voelt in de parochiekerk en er bui-
ten. Warmte geeft een blij, dankbaar en vredig 
kerstgevoel. Laat het uw parochie merken. 

KERSTSTAL: Op 1e en 2e kerstdag is de kerk tot 
16.00 uur geopend voor bezoek aan de kerststal. 

ZALIG KERSTFEEST: 
Namens de parochie commissie en de 

parochie vrijwilligers wens ik U allen een 
Zalig Kerstfeest en fijne feestdagen toe.

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 23 december (4e zondag van de 
advent)
(let op) Geen H. Mis en of Woord en 
Communiedienst

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

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

Zondag 30 december   
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Moeder Maria, bedankt voor mijn klein-

zoon
- Moeder Maria, geef mij de zegen, bid met 

mij tot god de almachtige, dat ik en mijn 

gezin een goede zorgeloze week heb, en 
dat ik gelukkig mag zijn met mijn relatie, 
zegen mij.

- Moeder Maria, bedankt voor al het goede 
in ons leven.

Iets om over na te denken:
De wonden van het geweten sluiten zich al-
leen onder de tranen van het berouw.

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 22 december 2018 – 6 januari 2019

Zondagmorgen 23 dec. 09.30 uur:
4e Zondag van de Advent
Als hgm. voor Truus Strijbos-Gabriëls (volks-
zang)

Maandagavond 24 dec. 19.00 uur:
Kerstgezinsviering in onze parochiekerk, 
waarvoor wij u allen van harte uitnodigen.  
Deze viering in samenwerking met de litur-
giegroep, wordt verzorgd door kinderen 
met muziek en zang en een mooi kerstver-
haal met als thema: “kunt u mij de weg 
naar vrede vertellen, meneer”?

Misintentie: Als euchv. voor Lei Corsten, Als 
jrd. voor Wim Kurstjens

Maandagavond 24 dec. 22.00 uur:  
Nachtmis m.m.v. percussiegroep van fanfa-
re “Concordia“ en gemengd koor Milagri.

Misintentie: Als euchv. voor pastoor Nijhof 
v.w. kerngroep parochie H. Barbara

Dinsdagmorgen 25 dec. 1ste Kerstdag 
10.00 uur: 
De eucharistieviering zal worden opgeluis-
terd door Gregoriaans koor uit Heythuysen 
o.l.v. Luc Jacobs.

Als hgm. voor Harrie Hermans, Lambert 
Gubbels en pater Crins

Woensdagmorgen 26 dec. 2e Kerstdag 
09.30 uur:
De eucharistieviering zal worden opgeluisterd 
door gemengd koor Milagri o.l.v. Ester Alofs.

Als hgm. voor Liny van Roij-Leunissen en 
Pierre Wullems, pater Tjeu Baetsen, Lies 
Rooyakkers-Beeren en Ron Rooyakkers, Als 
maandd. voor Pierre Wijers en Mia Wijers-
Baetsen en v.w. haar verjaardag en voor de 
overledenen van de fam. Wijers-Cleutjens  

Zondagmorgen 30 dec. 09.30 uur:
Als hgm. voor alle overledenen van de paro-
chie (volkszang)

Dinsdagmorgen 1 jan. 11.00 uur: 
Clusterviering parochiekerk Heythuysen 

Zondagmorgen 6 jan. 09.30 uur:
Hoogfeest van Driekoningen
Deze hoogmis zal worden opgeluisterd door 
gemengd koor “Con Amore” uit Baexem 
o.l.v. Veronika Peerboom-Chujanova.
U bent allen van harte uitgenodigd om deze 
viering bij te wonen.

Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als hgm. voor Truus-
Strijbos-Gabriëls, Als hgm. voor pastoor 
Nijhof, rector Lambert Gubbels en voor alle 
overleden medewerkers v.w. kerngroep pa-
rochie H. Barbara, Als jrd. voor Wiel Triepels 
en tevens voor Maria Triepels-Wulms, Annie 
v.d. Kruys-Triepels, Wim Triepels en Pierre 
Triepels, Als hgm. voor Mathieu Leunissen, 
Hendrika Leunissen-van Roy en overleden 
familie van Pol-Leunissen

Mededelingen:
• Tijdens beide kerstdagen is de kerk ge-

opend na de H. Mis tot 11.30 uur om de 
kerststal te bezoeken;

• De speciale nieuwsbrief met informatie 
rondom kerst ligt in de kerk;

• Overleden in de leeftijd van 79 jaar Jan 
Hoelsgens moge hij rusten in vrede.;

• De kerngroep van de parochie H. Barbara 
wenst u allen een zalig Kerstfeest en een 
voorspoedig Nieuwjaar;

• Deken Maessen neemt afscheid van ons 
dekenaat Thorn. Hij is benoemd als vica-
ris-generaal van het bisdom Roermond. 
Op zondag 6 januari om 14.00 uur is er 
een H. Mis in de Abdijkerk te Thorn.
Het bestuur van het Dekenaat wil u graag 
uitnodigen om bij dit afscheid aanwezig 
te zijn.

Kerkbalans
Kerk daar sta je met je deuren open. Wagen-
wijd. Voor wie trouwen, dopen, vieren, rou-
wen. Voor wie maar wil luisteren naar een 
woord dat verheft, naar een onbeduidend 
verhaal van een naaste om een praatje ver-
legen. Kerk blijf daar staan.
Ik geef om de plek die je biedt.

Waardeert u de kerk en het werk van onze 
parochie? Steun ons dan en geef aan de 
Actie Kerkbalans. De parochie is ANBI-
erkend. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Uw bijdrage aan onze parochie is welkom op 
rekeningnummer IBAN NL47RABO 0128402474
Bij voorbaat hartelijk dank.    

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

19 t/m 29 december 2018

WOENSDAG 19 december: 17.00 uur 
Kerstviering basisschool De Tweesprong.

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

MAANDAG 24 december: 21.00 uur 
Kerstnachtviering, koor De Leeuwerik,
jaardienst voor Jan Beerens, voor Antoon 
van Nieuwenhoven en overleden familie, 
voor overleden ouders van Dijk, ouders Snij-
ders en tante Miet.

DINSDAG 25 december KERSTMIS: 10.00 
uur Woorddienst, gezinsviering m.m.v. 
jeugdkoor De Sleutels en een blazersensemble.

ZATERDAG 29 december: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst voor ouders Seuren-Tinnemans 
en Mia en Mientje, ter herinnering aan Sjef 
Gommers.

LEZERS: zaterdag 22 december Annie Jon-
kers, maandag 24 december Doortje Lin-
ders, zaterdag 29 december Maria van Nieu-
wenhoven.

MISDIENAARS: zaterdag 22 december Pam 
en Sien Smeets, maandag 24 december Ayla 
Beerens en Lobke Houtappels, zaterdag 29 
december Lois Beerens en Niek Wijen.

KINDERWOORDDIENST: Aanstaande za-
terdag 22 december zijn jullie weer hartelijk 
welkom om 19.15 uur in de sacristie.

En toch…
Vrede scheidt de geesten
wanneer iedereen 
een ander plan voor vrede heeft…

Vrede verliest terrein
wanneer belangen
tegen elkaar uitgevochten worden…

Vrede verdwijnt
wanner mijn vrede
jóuw vrijheid gevangen zet…

Maar VREDE verschijnt
bij het eerste teken
van een belangeloos en liefdevol gebaar.

De parochiecommissie wenst iedereen fijne 
kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!

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 23 december 2018, is er geen 
H.Mis in Budschop
Voor missen elders zie het weekblad onder 
de rubriek kerkberichten

Maandag 24 december 2018  KERST-
AVOND, KINDERKERSTMIS, 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

Zondag 30 december 2018 
H. Mis om 11.00 uur 

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 af-
gewisseld met zang en muziek het 
kerstverhaal vertellen en opluisteren. 
Er is ook een Poolse kerstgroep aan-
wezig.

Maandag 24 december om 22.00 
uur is de Nachtmis met medewerking 
van gemengd koor Milagri en een 
percussie-ensemble van fanfare Con-
cordia: marimba’s, vibraphone, klok-
kenspel, pauken en drumstel.

Dinsdag 25 december 1e Kerstdag 
om 10.00 uur hoogmis waarin de 
gregoriaanse schola van Heythuysen 
zal zingen.

Woensdag 26 december 2e Kers-
dag om 9.30 uur hoogmis opgeluis-
terd door gemengd koor Milagri. 

Zondag 6 januari 2019 hoogmis 9.30 
uur komt Con Amore uit Baexem zingen.

We nodigen u van harte uit om deze 
vieringen rondom Kerstmis in de Hei-
lige Barbara kerk bij te wonen.

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG 4 januari 2019 is de 
eerstvolgende kienavond in Bud-
schop. 
Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St.  Rochuskerk,  
Rochusplein 1, Nederweert.  De zaal 
is open om 19.00 uur. Het  kienen is 
toegankelijk voor iedereen. 
In de jackpot zit € 82,50. Iedereen 
is van harte welkom!

Wij wensen u Fijne Kerstdagen 
en alle goeds voor 2019

Bestuur KBO afdeling Budschop 

KERSTVIERING 
WAPENBROEDERS 
AFDELING OSPEL

Zaterdagavond 8 december 2018 vier-
den de leden van de Wapenbroeders 
afdeling Ospel hun jaarlijkse kerst-
viering. Voorzitter Arie van de Lee 
opende de avond en heette iedereen 
van harte welkom. Speciaal welkom 
aan dhr. Hans Kroes, secretaris van 
het Regionaal Coördinatieteam  en 
Bondsbestuurslid en mevrouw Saskia 
Heezen van het Regionaal Coördina-
tieteam Zuidelijk Nederland. Ook wel-
kom aan het koor Mystic dat de avond 
muzikaal opluisterde met mooie kerst-
muziek. Na een inleidende speech no-
digde hij allen uit voor het heerlijke 
kerstdiner. Voorafgaande aan het 
buffet sprak Pastoor Vankan een ge-
bed uit, waarin hij opriep voor vrede 
in de landen waar het oorlog is. Ook 
werden de jubilarissen van dit jaar 
gehuldigd en in de bloemetjes gezet. 
Met name, de heren H. Ekers, 20 jaar 
lid, mevr. A. Seuten 15 jaar lid, dhr. J. 
Thijsen,  10 jaar lid, dhr. J. Vossen 20 
jaar lid en dhr. H. Smolenaers, 20 jaar 
lid. Zij kregen een bos bloemen, een 
certificaat en een speldje van de Bond 
van Wapenbroeders. De jubilarissen 
die er niet bij konden zijn krijgen hun 
certificaat en speld tijdens de jaarver-
gadering op 8 februari 2019.

Dhr. Ber Smolenaers, voorzitter van 
de jubileumcommissie, gaf een toe-
lichting op het komende jubileum in 
2019. De viering van het 40-jarig be-
staan op 20 en 21 september 2019. 
Dit wordt groots opgezet met de 
inzet van de Limburgse Jagers, oude 
legervoertuigen en een fly-past door 
twee vliegtuigen uit de tweede we-
reldoorlog. Tevens wordt er een foto-
tentoonstelling gehouden, met name 
voor de jeugd die dan ook foto’s uit 
hun familiearchief uit de tweede we-
reldoorlog kunnen aanleveren.
Tijdens de gehele avond was er live 
muziek in kerstsfeer en konden de 
aanwezigen genieten van de mooie 
kerstliederen. Ook de loterij ontbrak 
niet en vele prijzen werden verloot. 
Iedereen genoot van het heerlijke 
eten en de gezellige sfeer.
Het was een zeer geslaagde avond.

“Venezuela Kerstfair”

Dank u allen, het was een groot suc-
ces, namens u kunnen wij weer veel 
mensen blij maken en onze doelen 
steunen.

Wij wensen u en de uwen
”Fijne Kerstdagen en een mooi 

en gezond 2019”!

De hoofdprijs bij de grote loterij, een 
levensmiddelenpakket geschonken 
door Coop Ospel, is dit jaar gewon-
nen door Mevr A Buijts Reijnders

Bezoek ook eens onze facebookpa-
gina: Stichting Venezuela Werkgroep

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis als jaardienst voor Wiel Michiels en Dien 
Michiels-Beerens en overleden familieleden
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

Dinsdag 1 januari 2019 is er in Budschop 
geen H. Mis. De H. Mis in de Lambertuskerk 
is dan om 10.00 uur.













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

In 2019 gaat het college op tour bij de dorpsraden.  

Donderdag 20 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. 

Vertegenwoordigers van de zes dorps-
raden spraken afgelopen week met het 
college van burgemeester en wethou-
ders. Het ging over hun eigen rol, hun 
taken en positie in relatie tot de ge-
meente en over inwonerparticipatie in 
brede zin. Ook leefbaarheid kwam aan 
bod. Ook vertelden burgemeester en 
wethouders hoe zij de dorpsraden zien.

Het gemeentebestuur wil weten wat 
er leeft onder de inwoners van Neder-
weert. Tegelijkertijd moet er aandacht 
zijn voor het betrekken van alle inwo-
ners bij het bestuur van de gemeente. 
“Mede hierom willen we actief commu-
niceren met onze zes dorpsraden”, aldus 
Harold van der Haar, leefbaarheidsco-
ordinator en aanspreekpunt voor de 
dorpsraden.

Vrijwilligers
Een dorpsraad is een groep vrijwilligers 
die zich verenigen om de algemene 
belangen in hun dorp of kern te behar-
tigen. Het doel van de groep is om de 
leefbaarheid in de kernen te behouden 
of te verbeteren. Er zijn trouwens door 
het jaar heen meerdere momenten 
waarop het gemeentebestuur met de 
dorpsraden spreekt. 

Kernvragen 
In drie groepen gingen de dorpsraden aan 
de slag met een aantal kernvragen. Wat 
doen we wel en niet als dorpsraad? We-
ten inwoners waarvoor er een dorpsraad 
is? Wat is de rol van de gemeente? Wat 
kunnen ze van elkaar leren en wat zijn de 
verschillen? 

Samenwerken 
Zowel burgemeester Evers als de wethou-
ders hebben grote waardering voor de 
dorpsraden die ze zien als vertegenwoor-
digers van de kernen. “Dorpsraden zijn 
een belangrijke gesprekspartner”, aldus 
burgemeester Evers. “Ze houden zich be-
zig met de leefbaarheid en het signaleren 
van kansen en knelpunten.” “Dorpsraden 
kunnen initiatieven aanjagen en oppak-
ken”, gaat de leefbaarheidscoördinator 
verder. “Als het nodig is kunnen we steun 
bieden, bijvoorbeeld door andere partijen 
aan te laten haken zoals verenigingen, 
instanties of de gemeente. Samenwerking 
is van belang, meer mensen kunnen dan 
gemobiliseerd worden.”

Communicatie als rode draad
De dorpsraden zijn voor de gemeente de 
ogen en oren, een kennisbron. Zij zijn 
een belangrijke schakel tussen inwoners, 

verenigingsleven en gemeente. Het was 
een goed overleg. Er zijn diverse sugges-
ties voor verbetering gedaan. Die werken 
we de komende tijd concreet uit. De rode 
draad is communicatie. Als gemeente 
moeten we kritisch blijven in wat we van 
een dorpsraad verwachten. Andersom 
kunnen ze ook aangeven waar ze wel en 
niet mee aan de slag gaan. 

Onder de aandacht
Samen zullen we de dorpsraden nog 
beter onder de aandacht brengen. Dit 
kan bijvoorbeeld door nieuwe inwoners 
goed te informeren over de aanwezig-
heid van de dorpsraden en door social 
media nog beter te gebruiken. In 2019 
vindt er bovendien een collegetour 
plaats. Het college bezoekt dan elke 
kern. De dorpsraden zijn vrij in het invul-
len van het programma van deze ‘tour’.

Informatie op website
Wil je weten hoe het zit met de dorps-
raad in je eigen kern? Wil je een keer 
meekijken of je inzetten voor je buurt? 
Kijk op www.nederweert.nl onder Dorps-
raden voor de contactgegevens. Inwoners 
die mee willen denken en hun dorpsraad 
een warm hart toedragen, zijn van harte 
welkom! 

"Ogen en oren voor gemeente"
Zes dorpsraden in overleg met college van B&W

De rekenkamercommissie is op zoek
Door het vertrek van een extern lid is de 
rekenkamercommissie van de gemeente 
Nederweert op zoek naar een nieuw lid 
(m/v). 

De rekenkamercommissie is een onafhan-
kelijke commissie. Zij doet onderzoek of 
laat onderzoek doen naar de doelmatig-
heid, doeltreffendheid en rechtmatig-
heid van het gemeentelijk beleid. De 
leden van deze commissie selecteren 
de onderzoeksonderwerpen, ze stellen 
onderzoeksplannen op, zetten de orga-
nisatie van het onderzoek op en voeren 
het onderzoek uit. Over de onderzoeks-
resultaten brengt de commissie openbare 
rapportages uit. 

Nieuwe externe leden
De rekenkamercommissie bestaat uit 
twee leden en een voorzitter, allen van 

Fijne feestdagen!
 
Onze dienstverlening gaat ook in de 
kerstperiode door. 

Gemeentehuis open
Net als vorig jaar is het gemeentehuis 
beperkt geopend tussen Kerst en Oud 
en Nieuw. Op maandag 24 en maandag 
31 december is het gemeentehuis geslo-
ten. Voor het doen van aangiften van 
overlijden en geboorte kunt u op deze 
twee dagen tussen 09.30 uur en 10.00 uur 
telefonisch een afspraak maken met de 
ambtenaar van de burgerlijke stand.

Op donderdag 27 en vrijdag 28 december 
kunt u van 09.00 tot 11.30 uur bij ons te-
recht op afspraak. Telefonisch zijn we tot 
12.30 uur bereikbaar. De snelbalie, waar-
voor u geen afspraak hoeft te maken, 
is op donderdag 20 december geopend 
van 09.00 tot 15.30 uur, op donderdag 
27 december van 09.00 tot 17.00 en op 
vrijdag 28 december van 09.00 tot 12.30 
uur. De avondopenstellingen vervallen op 
donderdag 20 en donderdag 27 decem-
ber. Voor calamiteiten zijn we zeven 
dagen per week telefonisch bereikbaar 
tussen 07.00 en 22.00 uur. Vanaf dinsdag 2 
januari is het gemeentehuis weer normaal 
geopend. 

Huisvuilroutes verplaatst 
De huisvuilroutes worden gewijzigd 
tijdens de kerstperiode. De route van 
maandag 24 december wordt gereden 
op zaterdag 22 december. De route van 
dinsdag 25 december verplaatsen we 
naar maandag 24 december en die van 
woensdag 26 december naar donderdag 
27 december. Donderdag 27 december 
wordt vrijdag 28 december en vrijdag 28 
december wordt zaterdag 29 december.

Brandweerpost Nederweert, de ju-
bilerende voetbalvereniging Eindse 
Boys uit Nederweert-Eind en onderne-
mersfamilie Hofstede van Theeschen-
kerij Hof van Schoor ontvangen het 
Gemeentecompliment 2019 van de 
gemeente Nederweert. 

Ondernemend: Theeschenkerij  
Hof van Schoor 
Hof van Schoor was het eerste theehuis 
in onze gemeente. Tineke en Hans Hof-
stede waren pioniers toen zij vele jaren 
geleden in Schoor begonnen. Inmiddels 
voeren dochter Nienke en moeder  
Tineke de theeschenkerij. Het zijn po-
sitief ingestelde en gastvrije onderne-
mers die ook maatschappelijk betrok-
ken zijn. Zij bieden kansen aan mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Sociaal: Brandweerpost  
Nederweert
Sinds jaar en dag beschikt Nederweert 
over goed opgeleide en betrokken vrij-
willigers die zich verbonden voelen met 
onze gemeenschap. Het is niet vanzelf-
sprekend om dag en nacht in weer en 

wind voor de gemeenschap klaar te 
staan. Soms in gevaarlijke omstandig-
heden. Vooral het afgelopen jaar is op 
hen een groot beroep gedaan door de 
vele natuurbranden.

Sportief: RKVV Eindse Boys
Voetbalclub Eindse Boys viert in 2019 
haar 60-jarig jubileum. De club kent 
een grote mate van zelfwerkzaamheid 
en kenmerkt zich door de grote betrok-
kenheid van de leden onder het motto 
Bij Eindse Boys Doen We Het Samen. 
Tegelijk met het verenigingsjubileum 
bestaat het dames- en meisjesvoet-
bal 12,5 jaar. Jaarlijks organiseert de 
club samen met VSN een voetbalweek 
waaraan zo’n 250 kinderen deelnemen. 
Sinds 1982 loopt er een uitwisseling 
met het Duitse TuS Ahrbach.

Nieuwjaarsreceptie
Burgemeester Evers reikt de Gemeente-
complimenten op donderdag 3 ja-
nuari omstreeks 19.45 uur uit tijdens 
de Nieuwjaarsreceptie, van 19.00 uur 
tot 20.30 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. 

De gemeente Nederweert ruilt de 
leasedieselauto in voor drie elektrische 
auto’s. Daarmee kan het personeel van-
af 2019 een groot deel van de zakelijke 
kilometers duurzamer rijden. We zijn 
daarvoor op woensdag 12 december 
een overeenkomst aangegaan met de 
Stichting Limburgs Elektrisch. Burge-
meester Evers en directeur Edward 
Bongers maakten alvast een proefritje.

Duurzaamheid is ook binnen de ge-
meentelijke bedrijfsvoering steeds meer 
gemeengoed. 

Elektrische auto’s
Elektrische auto’s zijn een prima alterna-

tief voor het gebruik van de eigen auto 
en de diesel dienstauto. De elektrische 
auto’s worden in beginsel ingezet voor 
de opzichters, toezichthouders en faci-
litaire medewerkers. Het gebruik van 
elektrische auto’s betekent niet dat er 
helemaal geen dienstkilometers meer 
worden gemaakt met de eigen auto.
 
Duurzame ambities
“Met drie elektrische auto’s geven we 
als gemeente het goede voorbeeld en 
laten we zien dat we in elektrisch ver-
voer geloven”, aldus duurzaamheids–
coördinator Hans van de Kerkhof. “Het 
is ook een concreet voorbeeld dat past 
in onze duurzame ambities.” De leef-

baarheidsregisseurs maken al gebruik 
van herkenbare ‘witte’ elektrische fiet-
sen. De facilitaire medewerkers hebben 
nu nog een dieselauto. Dat verandert in 
2019.

Laadpalen
Voor de elektrische auto’s plaatsen we 
drie laadpalen op de parkeerplaats aan 
de Loverstraat. Daarmee is ook een eer-
ste stap gezet naar mogelijk uitgebreide-
re laadinfra. De regering zet zodanig in 
op elektrisch rijden dat dit voor iedereen 
een betaalbaar alternatief wordt voor 
de fossiele brandstofauto. Vanaf 2030 
mogen alleen nog emissie-loze auto’s 
worden verkocht.
 
Duurzaamheidskrant 
Er was nog een tweede nieuwtje rond 
duurzaamheid. Afgelopen week viel bij 
alle huishoudens in Nederweert de Duur-
zaamheidskrant in de bus. “We vinden 
het belangrijk dat we onze inwoners 
kunnen laten zien welke initiatieven 
er allemaal zijn op het gebied van 
duurzaamheid”, aldus wethouder Voss. 
“Iedereen die aan de krant heeft mee-
gewerkt, super bedankt!” Geen krant 
ontvangen of een nee/nee sticker op de 
brievenbus? In het gemeentehuis zijn 
exemplaren af te halen. Op onze website 
staat de digitale versie.

buiten de gemeenteraad. De commissie 
wordt bijgestaan door een secretaris, die 
tevens griffier van de gemeenteraad is. 
Wegens het terugtreden van een extern 
lid is de rekenkamercommissie op zoek 
naar een nieuw extern lid. 

Meer informatie en reactie
Voor meer informatie over de functie 
kunt u de website raadplegen of contact 
opnemen met de griffier, mevrouw E.G. 
Schrier, telefoonnummer 0495-677111 
of via griffier@nederweert.nl. Hebt u 
belangstelling voor deze functie, dan 
verzoeken we u om uiterlijk 7 januari 
2019 uw sollicitatie met curriculum vitae 
te richten aan de gemeente Nederweert, 
t.a.v. mevrouw E.G. Schrier, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert of aan griffier@
nederweert.nl. De sollicitatiegesprekken 
vinden plaats op 17 januari 2019. 

Wie ontvangen de Gemeentecomplimenten?

Duurzame kilometers met elektrische auto's

V.l.n.r.: Directeur Edward Bongers, duurzaamheidscoördinator Hans van de Kerkhof, Bart Schmitz van het 
autobedrijf, wethouder Voss, burgemeester Evers en teamleider Martin Houben bij de elektrische auto.  

Foto: Nederweert24

De huisvuilroute van dinsdag 1 januari 
wordt verplaatst naar woensdag 2 januari. 
Woensdag 2 januari wordt donderdag 3 
januari, donderdag 3 januari wordt vrij-
dag 4 januari en vrijdag 4 januari wordt 
zaterdag 5 januari.



Vallen Verleden Tijd

FysioFitnessNederweert, Jouwfysio 
Weert en Susanne Maas/Iris Kunnen 
Praktijk voor Ergotherapie  willen u 
graag informeren over haar cursus val-
preventie, Vallen Verleden Tijd (VVT). 

Huib Janssen: “Dit is een valpreventie-
programma voor gezonde ouderen in 
Nederland, waarvan wetenschappe-
lijk is aangetoond dat het effectief is. 
Het aantal valincidenten bij ouderen 
neemt met 46 procent af na deelname 
aan deze training. Deelnemers geven 
aan na het programma meer zelfver-
trouwen te hebben en minder bang te 
zijn om te vallen. Ook kunnen ze mo-
gelijke gevaren beter herkennen en 
hier beter mee omgaan.

Jacques Hendriks, geriatriefysiothera-
peut, legt uit wat de cursus valpreven-
tie en valtraining inhoudt: “De cursus 
bestaat uit 10 lessen, van 1,5 uur per 
les en 8-10 personen per groep. Voor-
afgaand aan de cursus vindt waar no-
dig , een  valrisico-analyse plaats. Op 
basis van deze analyse worden indivi-
duele aandachtspunten vastgesteld. In 
de cursus wordt geoefend met situa-
ties uit het dagelijkse leven.” 

Parcours 
Het omgaan met verschillende obsta-
kels uit het dagelijkse leven zoals losse 
stoeptegels of een schuine trottoir-
band, een gladde ondergrond, een op-
stapje om naar een hoge plank te rei-
ken of juist bukken bij een diep kastje 
en het omgaan met dubbeltaken.

Sport en spel 
Met behulp van een sport- en spelge-
deelte oefenen we het veilig bewegen 
in een drukke omgeving, oversteken 
van een drukke weg, tussen veel be-
wegende mensen doorlopen zoals in 
een winkelcentrum, meerdere hande-
lingen tegelijkertijd uitvoeren.

Valbeweging 
Op dikke matten begeleiden we zorg-
vuldig het oefenen van valtechnieken 
en het opstaan na een val. Hierdoor 
neemt de angst voor het vallen af en 
krijgt men meer vertrouwen in eigen 
kunnen.

Bent u een thuiswonende 65-plusser 
met verhoogd valrisico door recente 
valincidenten of valangst, kunt u 15 
minuten zonder hulpmiddel of met 
wandelstok wandelen én is er geen 
sprake van een aandoening waarbij u 
zich niet mag inspannen, dan mag u 
deze cursus beslist niet missen! Ook 
als mobiliteitsproblemen u parten spe-

len, zoals moeite met handhaven van 
balans of evenwicht bij gaan, staan, 
opstaan of traplopen, bent u van harte 
welkom.

Bij voldoende deelnemers gaat de cur-
sus in 22 januari 2019 weer van start 
op dinsdag van 15.30u tot 17u. De 
cursuslocatie is sporthal De Bengele in 
Nederweert. We hebben inmiddels 2 
cursussen succesvol afgerond met po-
sitieve ervaring van de deelnemers. 

Reflectie deelnemer,  
Jos: “Toen deze cursus van start ging, 
was ik door een pijnlijke val mijn zelf-
vertrouwen kwijt geraakt, ging steeds 
krampachtiger lopen en werd voor-
zichtig in mijn bewegingen. Nu, aan 
het eind, kan ik zeggen dat ik als 80-ja-
rige tot meer in staat ben dan gedacht. 
Deze bewustwording zou niet gelukt 
zijn zonder de zorgvuldige begelei-
ding van deskundigen, die ons door 
een knap opgezette training iedere 
week stimuleerden en uitdaagden. Ie-
dere oudere zou zich deze cursus moe-
ten gunnen.”

De cursus wordt gegeven door Jac-
ques Hendriks en Loek van der Put-
ten, gecertificeerde valtrainingsfysio-
therapeuten. 
Aanvullend kan een ergotherapeu-
tische interventie onderdeel uitma-
ken van het totaalprogramma. Aan 
de hand van de ergotherapierichtlijn 
‘Valpreventie’ zal ergotherapeut Iris 
Kunnen-van Bussel beïnvloedbare 
risicofactoren in kaart brengen en 
aanpakken, om daarmee de kans op 
vallen te verkleinen. 

Kosten
De prijs van de cursus  bedraagt €195. 
Verschillende zorgverzekeraars ver-
strekken vanuit aanvullende verze-
keringen een eenmalige vergoeding 
voor een cursus valpreventie. De indi-
viduele valrisico-analyse wordt gede-
clareerd als fysiotherapeutisch consult 
en valt onder de aanvullende zorgver-
zekering. De ergotherapeutische inzet 
wordt vergoed vanuit de basisverzeke-
ring.

De gemeente Nederweert ondersteunt 
dit initiatief en hoopt en veronderstelt 
dat de groepscursus “Vallen Verleden 
Tijd” op termijn zal leiden tot minder 
valongevallen binnen de gemeente.

Meld u telefonisch of via de mail aan 
voor de cursus! 
T 0495-625657
E info@fysiofitnessnederweert.nl

Winterfeest op het Kabouterpad en speuren naar sporen in De Groote Peel

Beleef de Kerstvakantie buiten!

Staatsbosbeheer biedt in de Kerstva-
kantie weer leuke activiteiten voor 
het hele gezin in Nationaal Park De 
Groote Peel. Voor kleuters en hun 
(groot)ouders is er een supergezel-
lig Winterfeest op het Kabouterpad. 
Gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar 
kunnen meedoen met speuren naar 
sporentochten. Alle activiteiten star-
ten bij het Buitencentrum De Pelen 
aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Winterfeest op het Kabouterpad
In Nationaal Park De Groote Peel is 
een Kabouterpad aangelegd. Spe-
ciaal voor kleuters, want die maken 
de grootste kans om kabouters te 
spotten. Vermomd met rode muts en 
rode wangen doen de kleuterkabou-
ters een aantal sPeelse kabouterop-
drachten. Je kunt het Kabouterpad 
elke dag doen, maar op donderdag 
27 december is het extra gezellig. 
Dan wordt het ‘Winterfeest’ gevierd. 
Voor kleuters die de route lopen zijn 
er dan diverse extra’s. Anouk (van 
Reintje) zingt leuke liedjes. Kabou-
ter Klets vertelt een winters verhaal 
waarbij je vast en zeker niet stil kan 
zitten. Bij de knutselkabouters kun 
iets lekkers maken voor de vogels. 
Ook Heksje Wijsneus is op bezoek, sa-
men met haar pony’s. En de Smikkel-
en-smul-kabouters zijn er om je lek-
ker te verwennen. Wat een feest!

Voor het Winterfeest op 27 de-
cember hoef je niet te reserveren. 
Starten kan tussen 11.00 en 14.00 
uur bij de balie van het Buitencen-
trum. Daar koop je voor € 5,- een
deelnamekaart én een rode muts. 
Ouders en/of begeleiders hoeven 
niet te betalen. Veel plezier!

Speuren naar sporen
Voor gezinnen met iets grotere kin-
deren zijn er in de Kerstvakantie 
Speuren naar sporentochten. Tijdens 
deze excursies ga je, samen met een 
Peelgids, op zoek naar diersporen 
in de natuur. Na afloop kun je een 
uilenbal pluizen. Een braakbal, ook 
wel uilenbal genoemd bevat voed-
selresten die een roofvogel niet kan 
verteren. Bij het uitpluizen van zo’n 
bal komt soms een compleet skelet 
van een muis of ander klein dier te 
voorschijn. Met behulp van zoek-
kaarten kun je je vondst determine-
ren. De gids geeft uitleg bij dit foren-
sisch onderzoek.

Er is een Speuren naar sporen-
tocht op donderdag 27 en vrijdag 
28 december. Starten om 14.00 
uur bij de balie van het Buiten-
centrum De Pelen. De route is 2,5 
kilometer lang en de activiteit 
duurt 2 uur. Deelname kost € 5,- 
voor volwassenen en € 3,50 per 
kind Aanmelden is gewenst en 
kan via een mail naar: depelen@
staatsbosbeheer.nl of telefo-
nisch: 0495 – 641 497.

Buitencentrum De Pelen
Het Buitencentrum De Pelen ligt bij 
de ingang van Nationaal Park De 
Groote Peel. In de winkel van het 
Buitencentrum zijn streekproducten, 
souvenirs en boeken te koop. In de 
Peelkiosk en de Peelboerderij kun je 
terecht voor een hapje en drankje. 
Het Buitencentrum is van 10.00 tot 
17.00 uur geopend. Op 1ste Kerstdag 
en Nieuwjaarsdag is De Pelen geslo-
ten. Meer informatie: www.staats-
bosbeheer.nl/depelen

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Word bezorger in jouw buurt

€ 9,94
VOOR EEN 
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MELD JE NU AAN VIA:
WWW.BEZORGDEKRANT.NL/KRANT
OF BEL NAAR: 06 - 45 32 12 73

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

Patiënt met beroerte sneller 
geholpen in Catharina Ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis heeft 
de zorg voor patiënten met een 
beroerte (CVA) verder verbeterd. 
Sinds 2016 werken de Santeon 
ziekenhuizen, waar het Catharina 
Ziekenhuis onderdeel van is, actief 
samen aan het verbeteren van de 
zorg rondom CVA-patiënten. In-
middels hebben de ziekenhuizen 
met name door tijdwinst belang-
rijke verbeteringen in de zorg voor 
deze patiënten gerealiseerd. 

In 25-30 procent van de gevallen wordt 
een CVA behandeld met een krachtige 
bloedverdunner via een infuus om het 
stolsel dat het herseninfarct veroor-
zaakt heeft, op te lossen. Een snelle 
start van de behandeling is daarbij 
essentieel. Voor deze zogenoemde 
’door-to-needle-time‘ is het landelijk 
streven om de behandeling, na aan-
komst in het ziekenhuis, binnen 30 
minuten te starten. Elke minuut langer 
betekent dat er meer hersencellen af-
sterven, gemiddeld 2 miljoen per mi-
nuut; dus ‘time is brain’. 

In 2017 lag de landelijke door-to-needle-
time op 24 minuten. De Santeon zie-
kenhuizen zetten verbetermaatre-
gelen in, waardoor CT-scans sneller 
gemaakt kunnen worden en alle on-
derzoeken beter op elkaar afgestemd 
zijn. “Wij beginnen de behandeling 
voor patiënten met een beroerte bij-
voorbeeld standaard op de CT-kamer 
en niet in een SEH-kamer,” zegt neuro-
loog dr. Koos Keizer. Hierdoor worden 
patiënten in Santeon ziekenhuizen in-
middels gemiddeld 2 minuten eerder 
behandeld, namelijk al na 22 minuten. 

Speciale behandeling bij beroerte
Patiënten waarbij op een CT-scan dui-
delijk wordt dat een bloedpropje zich 
bevindt in een groot bloedvat, komen 
in het Catharina Ziekenhuis in aanmer-
king voor een speciale katheterbehan-
deling, kortweg IAT of trombectomie 
genoemd. Een interventie-radioloog 
haalt het bloedpropje via de lies uit 
het hersenbloedvat. Een complexe 
behandeling die in de regio alleen in 
het Catharina Ziekenhuis wordt uitge-
voerd. 

Bij deze behandeling is ook een grote 
verbetering behaald. De gemiddelde 
deur-tot-liestijd (het begin van de ope-
ratie) is teruggebracht van 80 naar 58 
minuten. “Zo’n behandeling moet in 

heel korte tijd worden opgezet, dat is 
topsport voor alle specialisten, labo-
ranten en verpleegkundigen die daar 
bij betrokken zijn”, legt Keizer uit. “Al-
les moet kloppen. De diagnose moet 
worden gesteld, scans moeten worden 
bekeken, patiënt moet aangeprikt 
worden, infusen moeten aangebracht 
worden. En dat binnen één uur, ook ’s 
nachts en in het weekend!”

Inmiddels zijn in het Catharina Zieken-
huis ruim 350 patiënten op deze ma-
nier behandeld. Ongeveer 100 van hen 
konden door de behandeling goed 
hersteld naar huis in plaats van naar 
een verpleeghuis. Het aantal patiën-
ten met een slechte uitkomst na een 
beroerte halveerde. 

Verblijfsduur aanpakken
Een CVA-patiënt verblijft na een in-
greep meestal rond de 5 dagen in een 
Santeon ziekenhuis. Een aanzienlijke 
groep patiënten verbleef echter 14 da-
gen of langer, vaak wachtend op reva-
lidatiezorg buiten het ziekenhuis. Het 
Catharina Ziekenhuis blijft in Santeon-
verband op dit onderdeel nog achter. 
“We onderzoeken op dit moment de 
oorzaken en hebben diverse verbete-
rinitiatieven gestart om overgang naar 
revalidatie te versnellen, zodat patiën-
ten sneller kunnen herstellen buiten 
het ziekenhuis,” licht Keizer toe. “Zo 
zijn we bezig om eerder een transfer-
verpleegkundige bij het proces te be-
trekken.”

40.000 CVA patiënten per jaar
Bij een beroerte krijgt een deel van de 
hersenen voor kortere of langere tijd 
geen zuurstof. Hierdoor ontstaan plot-
selinge uitvalsverschijnselen, zoals een 
scheve mond, verwarde spraak of een 
verlamde arm of been. Jaarlijks wor-
den in Nederland ruim 40.000 CVA pa-
tiënten opgenomen in een ziekenhuis. 
Een snellere start van de behandeling 
vermindert de kans op (blijvend) letsel. 

Transparant verbeteren
De Santeon ziekenhuizen vinden het 
belangrijk transparant te zijn over de 
uitkomsten van zorg. Hierbij leggen zij 
de focus op zaken die er echt toe doen 
voor patiënten. Eerder dit jaar deelde 
Santeon de resultaten van de zorg 
rondom borstkanker en heupartrose. 
Inmiddels werken de Santeon zieken-
huizen op 11 verschillende aandoenin-
gen in verbetertrajecten samen. 

Vijfde editie winterse vrijmarkt

Centrummanagement Weert & BIZ 
Ondernemers presenteren koopzon-
dag 30 december de vijfde editie van 
Marktrecht voor elke Weertenaar, 
de gezelligste vrijmarkt in de open 
lucht. Vanaf deze week is aanmelden 
voor deelname aan de markt moge-
lijk via de website van Winters Weert.

Het slotevenement van jubileum-
jaar 2014, het jaar waarin Weert 600 
jaar stadsrechten vierde, wordt we-
gens succes wederom herhaald! In 
2018 vindt krijgt iedere Weertenaar 
marktrecht op zondag 30 decem-
ber. Tijdens deze feestelijke dag is 
de Weerter binnenstad het podium 
waar alle Weertenaren hun koop-
waar verkopen of hun talenten sho-
wen. De markt duurt van 13.00 tot 
17.00 uur.

Themamarkten
Net als de voorgaande edities wordt 
de vrijmarkt verdeeld over een aantal 
thema’s. Op de Streekmarkt worden 
lokale snuisterijen en zelfgemaakte 
lekkernijen aangeboden. De Kids- en 
Kledingmarkt staat in het teken van 
speelgoed, sport en kleding. Op de 
Kunst- & Brocantemarkt vind je de 
meest verrassende authentieke pro-

ducten en geniet je van o.a. muziek, 
boeken en kunst.

Aanmelden marktkraam
De organisatie stelt marktkramen ter 
beschikking tegen een bijdrage van 
€7,50 per stuk. Voor goede doelen 
worden kramen gratis beschikbaar ge-
steld. Voorwaarde is dat deelnemers 
in Weert of directe omgeving wonen 
en van tevoren aanmelden. Centrum-
management heeft 100 kramen ge-
reserveerd, dus snel aanmelden is 
noodzakelijk om zeker te zijn van een 
plekje. Reserveren van een kraam kan 
op www.wintersweert.nl/marktrecht.

Winters Weert
Marktrecht voor elke Weertenaar is 
onderdeel van Winters Weert in de 
binnenstad. Winters Weert staat voor 
gezelligheid, vermaak en heerlijk 
shoppen in de karakteristieke binnen-
stad van Weert. De historische bin-
nenstad van Weert vormt een slinger 
van licht met sfeervol verlichte straten 
en pleinen. De prachtig gedecoreerde 
etalages van de vele gezellige winkels 
nodigen uit tot eindeloos shoppen.

Meer informatie over alle activiteiten 
is te vinden op www.wintersweert.nl.

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

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

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke 
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

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

Koffie en Kalle in Ospel!

In tijden van regen en kou zoekt Stich-
ting Ospels Steunpunt de warmte en 
gezelligheid op.
U bent van harte uitgenodigd om 
elke donderdagmiddag aan te sluiten 
bij “Koffie en Kalle” . 
Een initiatief om op een laagdrempe-
lige manier met elkaar in contact te 
komen. ...
Elke donderdag van 14.00 – 16.00 
uur staat voor u de koffie en thee 
met een koekje klaar bij de gezel-
lige zitjes in het middengedeelte van 
Haaze-Hoof. 

Tot dan!

In verband met de feestdagen zijn 
er op 27 dec en 3 jan geen zittin-
gen van het Ospels Steunpunt.

Het bestuur en de vrijwilligers 
van het Ospels Steunpunt 

wensen jullie allen hele fijne 
feestdagen en een gezond 2019

SKO

Een lichtje voor een strijder
een park gevuld met graven
bij ieder graf een licht
soms geflankeerd door een foto
zo krijgt de dode een gezicht

het licht is een symbool
een denken aan een leven
dat edelmoedig en heroïsch 
door een vreemdeling werd gegeven

een mooi gebaar als eerbetoon
voor hen die al vechtend stierven
die bij ons hun leven lieten
waardoor wij weer vrijheid verwierven

laten we deze strijders gedenken
door het ontsteken van het licht
op 24 december, de avond voor Kerst
dat zijn we deze doden verplicht

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

Schrijverskringospel

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17



Wij wensen u fijne 
feestdagen en een 

gelukkig 2019!elukkig 2019!

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

Heijnen BouwmaterialenHoutsberg 16 Leveroy  •  Tel. 0495 651450 •  info@heynenbmh.nl

Wij wensen u fijne feestdagenen een happy new year!

Lambertushof 1A - 6031 EP Nederweert, Tel/fax 0495-634464 / mobiel 06-45181541

Kaasshop Vurrukkullukkaas - vleeswaren - bonbons - delicatessenen de lekkerste belegde broodjes

Lambertushof 1A - 6031 EP Nederweert, Tel/fax 0495-634464 / mobiel 06-45181541
Tel/fax 0495-634464 / mobiel 06-45181541
el/fax 0495-634464 / mobiel 06-45181541
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Wij wensen iedereen een fijne kerst.

WIJ WENSEN U FIJNE KERSTDAGEN 

EN EEN VOORSPOEDIG 2018
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Kerst 2018
Fijne 
       feestdagen!

kwawalilitteieitsvtsvoooorrdeuren.nen.nll
Genieten van heerlijke kerstlekkernijen

Bak je eigen
kerstkransjes

Het kerstdiner vormt een culinair hoogtepunt tijdens kerst. Maar 

Kerstmis is ook een feest van allerlei andere lekkernijen, zoals de 

stol, kerstkransjes, kerstpunch en zelfgebakken koekjes.

Het is gezellig om de dagen voor kerst samen aan de slag te gaan in 

de keuken. Warm de oven voor, koop in de winkel grappige vormpjes 

en fabriceer de lekkerste koekjes en kransjes. Gezellig en smakelijk! 

Je kunt de koekjes in een trommel doen of in de kerstboom hangen 

met een touwtje. Tip: het internet staat vol met heerlijke en vooral 

ook originele recepten. In de boom kun je trouwens ook kerstkransjes 

hangen. Kerstkransjes zijn kleine koekjes van chocolade, schuim of

koek. Handig aan kransjes is dat je ze zo in de boom schuift. En af en 

toe haal je er natuurlijk eentje uit om op te eten.

Maar er is meer om van te genieten met kerst. De kerststol is een 

luxe brood. Het bevat rozijnen en amandelspijs. Stollen worden vaak 

weken van tevoren gebakken. Na het afkoelen dompelt de bakker ze 

in boter en suiker, zodat ze langer houdbaar zijn en nog even kunnen 

rijpen. Vooral in Nederland en Duitsland zijn we gek op de kerststol.

Wil je er wat lekkers bij drinken, ga dan voor de kerstpunch of warme 

glühwein. Beide drankjes bevatten alcohol en kun je zelf bereiden. Ze

zijn heerlijk in de koude winter. 

Het is gezellig om samen aan de slag te gaan in de keuken.

ME RA
sieraden  horloges  lederwaren  accessoires

Kerkstraat 47 6031 CE Nederweert T. (+31)-495-84 31 07 info@meora.nl www.meora.nl

Team Meora wenst iedereen fantastische

kerstdagen en een gelukkig en gezond 2018 toe!

Extra geopend:

Zondag 24 december 

van 9.30-17.00

Zondag 31 december 

van 9.30-17.00

t.w.v. € 7.50
Restaurantcheque

Ontvang bij iedere besteding van € 100.- bij Meora 

(t/m 31-12-17) een restaurantcheque t.w.v. € 7.50 die 

te besteden is bij Diverso, Guulke en Bi-j Siem. 

Extra geopend:
Extra geopend:

Zondag 24 december Extra g p

Zondag 23 december 

van 13.00-17.00

Maandag 24 december 

van 9.30-17.00

sieraden | horloges | lederwaren | accessoires

| T (+31)-495-84 31 07 | info@meora.nl | www.meora.nl
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TEAM MEORA WENST IEDEREEN FANTASTISCHE

KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN GEZOND 2019 TOE!

•• Ontwerp

•• Aanleg

•• Onderhoud

•• Bestrating

•• Beplanting

•• Bomen leien

•• Bomen rooien

•• Vijvers

•• Waterpartijen

•• Beregeningssystemen

Stad 21, 6035 AT  Ospel • 0495 - 63 19 32

www.tuinverzorginggielen.nl

Omdat uw
 tuin 

Omdat uw
 tuin 

uw thuis 
moet zijn

!

uw thuis 
moet zijn

!

uw thuis 
moet zijn

!

uw thuis 
moet zijn

!
VOOR BEDRIJF 

& PARTICULIER
Tevens onder-

houdscontracten

De beste 

wensen  en 

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

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

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

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

Kienen bij BeekCwartier

Zondag 23 december 2018 is er weer 
een kienmiddag in de inloop van het 
BeekCwartier, Beekstraat 54 in Weert. 
De aanvang is om 14.00 uur en vanaf 
13.00 uur is de zaal open. De prijs per 
serie is € 6,00. Er wordt gespeeld voor 
geldprijzen. Tevens zal er een loterij 
plaatsvinden waarmee leuke prijzen 
te winnen zijn. Verdere informatie via 
telefoonnummer 0495-697900.

Eetpunt “Ontmoeten doet groeten” 
Wanneer u deel wilt nemen aan dit 
Eetpunt kunt u zich aanmelden tot 
vrijdagochtend 12.00 uur voor de vol-
gende dinsdag. U kunt dat doen door 
te mailen naar eetpuntnederweert@
gmail.com of telefonisch op telefoon-
nummer 06 83 15 92 14 
Op 18 december verzorgen de vrijwil-
ligers in de Pinnenhof een kerstdiner. 
Daarna is het Eetpunt twee weken ge-
sloten. Vanaf dinsdag 8 januari bent
u allen weer hartelijk welkom in de 
Pinnenhof.

Het Eetpunt is op zoek naar enkele 
(reserve)vrijwilligers. Wanneer je 
het leuk vindt om samen met een ge-
zellige groep vrijwilligers de maaltijden 
te verzorgen, kun je op bovenstaand 
nummer verdere informatie vragen.
Aan het einde van dit jaar wil het 
Eetpunt slager Leo Hermanns en su-
permarkt Jumbo bedanken voor hun 

gulle medewerking. 
Ook dit jaar zijn de gasten van het 
Eetpunt weer heel gastvrij ontvan-
gen bij diverse horecagelegenheden
waar ze telkens konden genieten van 
een heerlijk diner. De elf deelnemen-
de ondernemers zijn: Restaurant de 
Daatjeshoeve, Restaurant Bi-j Siem, 
Cafetaria Het Pannetje, Café ‘t Vle-
gelke, Theeschenkerij Hof van Schoor, 
Gasterij de Ontmoeting, Restaurant 
De Dorpsherberg, Zorgkwekerij Swin-
kels, Restaurant Guulke, Eetcafé De 
kleine Winst en Café Zaal Centraal. 
Het Eetpunt  wil allen heerlijk har-
telijk bedanken voor de geweldige 
samenwerking. De gasten en vrijwil-
ligers hebben ervan genoten.

Het Eetpunt “Ontmoeten doet groe-
ten” wenst al hun sponsors, gasten 
en vrijwilligers Gezellige Kerstdagen 
en een Voorspoedig Nieuwjaar toe!

Eerste namen festival Mijl op Zeven
Na twee uitverkochte edities, 
vindt op donderdag 30 mei voor
de derde keer het festival Mijl op 
Zeven plaats. Met zonnige roots, 
bluegrass, country en americana 
verandert de picknickweide bij
Buitencentrum De Pelen op He-
melvaartsdag voor een dag in 
het zuiden van de VS. Deze week 
maakt de organisatie de eerste 
vier namen bekend.

Tiny Legs Tim
Als ‘fingerpicking’ virtuoos, slide gita-
rist en ijzersterke tekstschrijver, weet 
deze Gentse bluesman een geheel 
eigen ‘blues en roots’ geluid neer te 
zetten. De naam Tiny Legs Tim is een 
verwijzing naar zijn dunne beentjes: 
een gevolg van een operatie en een 
jarenlange strijd voor z’n leven. Deze 
Belg heeft gewoon echt de blues.

Jeffrey Halford & the Healers
“Stel je voor dat Tom Petty bij Eagels 
zingt, terwijl BB King een vuige blues 
speelt, dan krijg je een voorproefje 
van de geweldenaar die Jeffrey Half-
ord heet”, schrijft No Depression, een 
toonaangevend Amerikaans roots 
magazine. De Californische singer-
songwriter speelt energieke, maar 
bovenal vermakelijke live shows. Hij 
doet dit met zijn band The Healers, 
een voortreffelijke rhythm sectie, 
bestaande uit producer en multi-in-
strumentalist Adam Rossi en (contra)
bassist Bill Macbeath.

Nick Dittmeier and the Sawdusters
Ben je fan van Little Feat of the Band, 
dan kun je de Americana van Nick 

Dittmeier & the Sawdusters ook ze-
ker waarderen. Hun laatste album 
is een gruizige, vrolijke verzameling 
van nummers. Vol met personages 
die ontstonden terwijl de bandleden 
over het dashboard van hun versleten 
Ford bus staarden, terwijl ze einde-
loos door het zuiden en midwesten 
van de VS toerden.

The Yawpers
De albums van deze driekoppige 
rock’n roll band uit Denver, Colorado 
worden omschreven als onweerstaan-
baar en zwaar verslavend. Americana 
blues die keihard binnenkomt, je vast-
grijpt en nooit meer loslaat. Toch zijn 
het vooral de optredens waarmee de 
Yawpers een onuitwisbare indruk ach-
terlaten. De impulsieve frontman Nate
Cook is een punk-reïncarnatie van 
Elvis met vuur in z’n ogen, gesteund 
door de retestrakke ruggengraat van 
de band: gitaarwonder Jesse Parmet 
en rammende drummer Noah Shom-
berg. Live brengen zij een combinatie 
van de smerigste jaren-70-rock en de 
vuigste delta blues. Zoek ze eens op 
YouTube en oordeel zelf!

Meer informatie
Festival Mijl op Zeven is een initiatief 
van muziek-, natuur- en cultuurfans 
uit de Peel, Staatsbosbeheer, Buiten-
centrum De Pelen en Misty Fields. 
Kaarten bestel je via ticketcrew.nl. 
Een gedeelte van de opbrengst van 
entreekaarten gaat naar Buitencen-
trum De Pelen, ten behoeve van na-
tuureducatie. Vind het festival op 
Facebook om op de hoogte te blijven: 
facebook.com/festivalmijlopzeven

Wil je beter Nederlands leren
spreken? Kom dan langs bij het 
nieuwe Taalcafé op woensdag-
ochtend van 10 tot 11.30 uur bij
Bibliocenter Nederweert. Hier
kun je elke week op een leuke, 
ontspannen manier samen oefe-
nen met de Nederlandse taal. 

Ken jij iemand die ervaring kan ge-
bruiken bij het spreken van de Neder-
landse taal? Of wil je zelf beter Ne-
derlands leren? Ben je anderstalig? 
Of ben je in Nederland geboren en 
opgegroeid?  Het Taalcafé is er voor 
jou. Je vindt de bibliotheek aan de 
Kapelaniestraat 8 in Nederweert. 
In een gezellige sfeer praat je bij een 
kopje koffie of thee praat met ande-
ren over gewone dingen zoals werk, 
eten en drinken, hobby’s en gezond-
heid. Je doet samen woordspelletjes, 
leest de krant of bespreekt actuali-
teiten. Terwijl je samen praat leer je 

meteen beter Nederlands spreken en
begrijpen. Meedoen? Iedereen vanaf 
18 jaar is welkom. 
In het Taalcafé word je ontvangen 
door vrijwilligers. Zij begeleiden de 
gesprekken. Daarnaast leer je ook 
meer over de Nederlandse cultuur en 
over de cultuur van de andere bezoe-
kers. Het Taalcafé is een culturele ont-
moetingsplaats! 

Wil je graag meer informatie? Neem 
dan contact op met Toos Jenniskens 
taalcoördinator c.jenniskens@bibliocen-
ter.nl of bel 088-2432022 / 06-36126111

Taalcafés in Maasbracht en Weert
Er is ook een Taalcafé in Maasbracht. 
Op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur. 
Het adres: de Spil, Suikerdoossingel 
55. Het Taalcafé in Weert is op dins-
dagavond van 18.30 tot 20.00 uur. 
Het adres: Bibliocenter Weert, Wil-
helminasingel 250. 

Taalcafé in bibliotheek Nederweert

Het heeft altijd wel iets speci-
aals, die kerstversieringen in de 
winkelstraten en de etalages. Op 
zondag 23 december doen de Ne-
derweerter ondernemers er nog 
een schepje bovenop. Op deze 
koopzondag is het hele centrum 
van Nederweert in kerstsfeer ge-
huld en liggen de rode lopers uit. 
Komt u ook een kijkje nemen? 
Van 13.00 tot 17.00 uur zijn de 
winkels geopend. 

Kom op zondag 23 december ook 
lekker winkelen in Nederweert. De 
winkelstraten zijn door de OVN fees-
telijk aangekleed met kerstbomen 
en kerstverlichting.   De ouderwetse 
fotograaf “Charles” en zijn sullige 
assistent “Dickie” strijken neer in 

Nederweert voor een degelijke fo-
toshoot.  Na een nogal chaotische 
voorbereiding kan de shoot begin-
nen. Er ontbreekt echter nog één 
ding  Charles en Dickie gaan in het 
centrum op zoek naar hun perfecte 
plaatje.  Dat verloopt niet helemaal 
vlekkeloos want de onderlinge com-
municatie is nogal gebrekkig, en hila-
risch. Maar uiteindelijk mag het resul-
taat er zijn. Zij creëren een blijvende 
herinnering met hun fotocamera en 
een vrolijke glimlach op ieders ge-
zicht. Bovendien zorgt de nostalgi-
sche aankleding voor een gezellige 
Dickens achtige sfeer.

Nederweert geeft u op 23 december 
een voorproefje op de feestdagen. 
Bent u erbij?

Koopzondag in Nederweert op 23 december

Proef de kerstsfeer in Nederweert

Gemengd koor Milagri, Jeugdslag-
werkgroep de Beat Boys, Jeugdfanfa-
re Forever Young en Fanfare Concor-
dia verzorgen zaterdag 22 december 
gezamenlijk het kerstconcert 2018. 
Vanaf 20.00 uur zult u in Pestoe-
erskoel niet alleen muzikaal, maar 
ook door de aankleding helemaal in 
kerstsfeer komen.

De slagwerkers van de Beat Boys met 
dirigent Hans Verlaek staan al te 
trappelen om te laten horen wat ze 
allemaal hebben geleerd en hoe ge-
weldig ze al samen kunnen spelen. De 
leden van de jeugdfanfare hebben 
met Ester Alofs een prachtig kerst-
programma samengesteld. En het 
koor, eveneens onder leiding van Es-
ter Alofs en de fanfare onder leiding 
van dirigent Jan Kitzen zullen afwis-
selend en samen een mooi kerstpro-
gramma brengen. Waarbij ze worden 
ondersteund door een combo met 

Gezamenlijk kerstconcert in Leveroy

Toon Konings op piano. Daarnaast zal 
Geralt van Gemert de solozang ver-
zorgen in een aantal nummers.

Kortom, geen enkele reden om thuis 
te blijven op zaterdag 22 december, 
maar meer dan redenen genoeg om 
samen met kinderen, opa en oma 
en heel veel vrienden en bekenden
om 20.00 uur naar Pestoeërskoel te 
komen voor een prachtig kerstcon-
cert. De entree bedraagt €5,- en dat 
is inclusief een kopje koffie of thee 
met wat lekkers erbij! Kinderen zijn 
gratis. 

Nachtmis
Maandag 24 december zullen ge-
mengd koor Milagri en een ensemble 
van de percussiegroep van Fanfare 
Concordia de nachtmis opluisteren.
De nachtmis is om 22.00 uur in de H. 
Barbarakerk. Ook hiervoor bent u van
harte uitgenodigd.

Vorige week hebben we stukje ge-
plaatst over de Randweg N266, hier 
is een deel van het email adres weg 
gevallen.

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@
nederweert2030.nl.

 Burgers en ondernemers verenigen zich in Nederweert2030 

‘Randweg N266 biedt historische 
kans voor Nederweert’

Mgr. Kreyelmansstraat 39, NEDERWEERT
Tel. 0495 - 632020
www.meigardennederweert.com
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 16-22 uur
vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen
van 11.30 - 22.00 uur
Ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Aanbieding voor afhalen

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)
◆	 Tomatensoep
◆	 Babi Pangang
◆	 Kipfilet in ketjapsaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (6 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 17,00
Maandmenu (voor 2 à 3 personen)
◆	 Babi Pangang
◆	 Koe Loe Kai
◆	 Kipfilet in ketjapsaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (8 stuks)
◆	 Gebakken ananas (4 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 20,50 www.meigardennederweert.com

Kerstbuffet
op 25 en 26 december

€ 18,50 p.p.

4 t/m 11 jr € 9,25 p.p.

Om lange wachttijden te 

voorkomen, hebben wij op 

1 januari een aangepaste 

kaart voor afhalen.
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Vör de fieëstdaag
Bi-j körst of aod op now huurtj neteurlik speciaal beer.

Ut Pinmaekerke
Ein klassiek blond pilske vör de echte laevesgenieter.
Gebrouwe volges eige recept, op eikehoute vate, van buim 
oet de Mildert. Door de aroma’s van licht mout en de frisse
smaak  is dit eine smakelikke dorstlesser.

De smaak kumtj ut beste tot zieën recht in ut 
beej passendje glaas.

Dit speciaal beer is verkrieëgbaar 
bi-j Storms en de Toverbal. 

Ut Pinmaekerke is ouch verkrieëg-
baar bi-j de meiste Ni-jwieërter 
horeca ongernemers.

Kadotip
Ut Pinmaekerke is ouch 

schoeën um as kedo te gaeve.

Jeugdbontemiddag Vlikkestaekers
Op 9 december 2018 om 13:30 uur 
werd de jeugdbontemiddag in het 
bomvolle Peeljuweel in Ospel ge-
opend door de gezellige presentato-
ren Sergio en Lars. Na een mooi wel-
komstwoordje door onze Vorst Eric, 
Jeugdprins Jim I samen met Jeugd-
prinses Anke gevolgd door de grote 
Prins I en zijn Prinses Nikee kon de 
voorstelling beginnen.

Voor het eerst in de geschiedenis 
van de Ospelse jeugdbontemiddag 
werd er van start gegaan met een 
openingslied speciaal voor deze ge-
legenheid geschreven. De sfeer zat 
er meteen goed in. Als dan “De Vlik-
kepupkes” groep 0 opkomen in hun
nieuwe pakjes is de zaal verblind, zo 
schitterden deze sterren op het podi-
um. Ze werden gevolgd door groep 1
van “De Vlikkepupkes” die ook in het 
nieuw gekleed waren. In hippe dans-
marietjeskleding maakten ze er een 
mooie show van.

De vrouwen van de Raad van Elf 
maakten er met hun blacklightshow 
“De Snerfs” een spetterende show 
van. De kinderen in de zaal zaten met 
grote ogen en open monden te kij-
ken. Het was geweldig.

Daarna komen de danseressen van
“AL Dance” op het podium. Ze gingen 
helemaal los gevolgd door “De film” 
van groep 8, een fragment van wat 
je zo al mee kunt maken tijdens een 
bioscoopfilm. Ssssst…. ben eens stil, 
hou je mond… Het publiek vond het 
geweldig.

Prins Joost I en Prinses Nikee presen-
teerden geheel volgens traditie de 
moppentrommel. Ook vandaag kwa-
men weer de beste moppen voorbij. 
Sommige kinderen gingen zelfs meer
dan één keer het podium op om een 
mop te vertellen. Maar wat had Prin-
ses Nikee ook lekkere koekjes voor de 
kinderen meegenomen. We moesten
er zelfs een halt toe roepen om de 
volgende artiesten het podium op te 
krijgen. “Drej kieër niks” zong een 
mooi repertoire dat door veel kinde-
ren in de zaal werd meegezongen.

Dan volgt de schlager van dit jaar ge-
zongen door “Dao Geuns”. Wat een 

geweldig nummer zingen deze ne-
ven. Ze gaan proberen om met “Ge-
slaagtj” een finaleplek te bemachti-
gen voor het LVK 2019. Geslaagd is 
dit nummer zeker dus dat komt goed.

Na een korte pauze met een glaasje li-
monade voor de kinderen konden we 
weer verder met het programma. “De 
Jeugdclub” van groep 6 volgt met het 
Ospels nieuws dat het Peeljuweel ver-
kocht is (gelukkig dat dat niet echts 
is). De militaire training bij “E Power” 
was erg zwaar en wat gaat het weer 
een mooi carnavalsweer worden.

Dan is het de beurt aan de “Alpen-
zusjes” met een geweldig liedje en 
een mooi dansje. De meiden stralen 
en glitteren op het podium, gevolgd 
door een black and white act door 
de “Black and White Girls”. Geweldig 
wat deze meiden voor leuke posities 
laten zien. Een genot om naar te kij-
ken. 

De volgende groep die op het podi-
um komt is groep 2 van “AL Dance”. 
Wat een spektakel op het podium.

Dan volgen “De Vlikkepupkes” groep 
3 met een spectaculaire dans. Er werd 
zelfs gefloten naar deze knappe mei-
den. Dan mag ook de laatste groep 
van “De Vlikkepupkes” dansen. Deze 
groep 2 was bijzonder goed. Wat bof-
fen wij in Ospel toch met al deze dan-
seressen. 

Na al dat dansen is het weer tijd voor 
een liedje. Het trio “Drej vör Twieë” 
krijgt de zaal goed mee. Dan is het 
einde alweer in zicht. Vorst Eric sluit 
samen met de prinsenparen de bonte 
middag af met een dankwoord naar 
alle artiesten, “Oze Hoempa” en alle 
vrijwilligers die deze middag weer 
tot een absoluut hoogtepunt van het 
carnavalsseizoen hebben weten te 
brengen. Onder de klanken van het 
nieuwe openingslied komt deze mid-
dag dan echt tot een einde.

De volgende activiteit is de uitroe-
ping van het nieuwe Jeugdprinsen-
paar op zondag 6 januari 2019 om 
13:30 uur in het Peeljuweel. Kom dan 
ook, het wordt weer een feest voor 
groot en klein.


