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

jouw gezondheid is onze zorg

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

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

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

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

(0495) 625714 

Expert 
Nederweert
uw Sonos
specialist!

KIJK SNEL OP DE 
ACHTERPAGINA VOOR 
ONZE LEEGVERKOOP

Openingstijden: di t/m vr 09.00 - 12.30  13.30 - 18.00
Vrijdag koopavond

za 09.00 - 17.00  / ma gesloten

Lindanusstraat 3 - Nederweert
Tel. (0495) 63 13 83
www.brinkmansoptiek.nl

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

Redactie-adres:

Pannenweg 231

Postbus 2724

6030 AA Nederweert

tel. (0495) 63 26 25

fax (0495) 63 11 57

info@drukkerijvandeursen.nl

www.drukkerijvandeursen.nl

www.facebook.com/

drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur:

Huib van Deursen

Afhaaladressen:

cldgroep, Leveroy

Phicoop, Ospel

Jumbo, Nederweert

Bruna Gommans, Nederweert

Gemeentehuis, Nederweert

Drukkerij van Deursen, Nederweert

Jaarlijks vallen er nog steeds veel 
gewonden door vuurwerk. Tijdens 
de jaarwisseling 2017/2018 zijn er 434 
mensen op een Spoedeisende Hulpaf-
deling van een ziekenhuis behandeld 
vanwege letsel door vuurwerk. Voor-
kom gevaarlijke situaties en volg de 
4 stappen om veilig vuurwerk af te 
steken!
• Gebruiksaanwijzing lezen
• Vuurwerkbril dragen
• Aansteeklont gebruiken
• Afstand houden

Hoe steek ik veilig vuurwerk af?
Helaas vallen er elk jaar tijdens Oud 
en Nieuw onnodig vuurwerkslachtof-
fers. Vooral hoofd en handen wor-
den vaak getroffen. Ogen en vingers 
moeten het ontgelden. En dat zijn 
niet alleen ogen en vingers van de 
mensen die het vuurwerk afsteken. 
Ook omstanders, mensen die alleen
maar kijken naar het vuurwerk, zijn 
vaak slachtoffer van een vuurwerk-
ongeluk. De meeste ongelukken wor-
den veroorzaakt doordat mensen het 
vuurwerk niet op de juiste manier af-
steken of niet de juiste hulpmiddelen 
gebruiken. Met behulp van onder-
staande vuurwerktips kun je je goed 
voorbereiden en ongelukken met 
vuurwerk voorkomen.

Voorbereiding
• Koop je vuurwerk bij een officieel 

verkooppunt. Vergeet ook de lont, 
vuurwerkbril en lanceerstandaard 
niet.

• Lees de afsteekinstructie: zo weet 
je van tevoren hoe je het vuurwerk 
veilig kunt afsteken en hoef je het 
niet op oudejaarsavond te doen.

• Gebruik de lanceerstandaard om 
vuurpijlen stabiel neer te zetten.

• Bewaar vuurwerk op een droge en 
koele plaats, buiten het bereik van 
kinderen.

• Draag op Oudejaarsavond geen 
brandbare kleding en draag geen 
kleding met capuchon.

Veilig afsteken
Vuurwerk afsteken mag op 31 decem-
ber van 18:00 uur tot 1 januari 02:00 
uur. Zo doe je dat veilig:
• Draag een vuurwerkbril - ook als je 

zelf geen vuurwerk afsteekt.
• Steek vuurwerk af met een aan-

steeklont. Gebruik nooit lucifers of 
een aansteker!

• Zorg dat siervuurwerk altijd stevig 
en stabiel staat:

• Gebruik voor vuurpijlen altijd een 

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

lanceerstandaard. 
• Steek een pijl altijd vanaf de zijkant 

aan.
• Zet vuurwerkpotten altijd klem 

tussen 2 stenen of gebruik een 
vuurwerkklem.

• Neem voldoende afstand, minstens 
8 tot 15 meter.

• Steek geen vuurwerk af vanuit je 
hand.

• Steek altijd maximaal één stuk 
vuurwerk tegelijk af.

• Steek weigeraars (vuurwerk dat niet 
is afgegaan) nooit opnieuw aan.

• Wees matig met alcohol voordat je 
gaat afsteken, dan blijf je scherp.

Let op de omgeving
• Let op omstanders (mens en dier).

Hoe steek ik veilig vuurwerk af?

• Let op de windrichting.

Experimenteren
Maak nooit zelf vuurwerk! Meestal 
explodeert dit onverwacht en op het 
verkeerde moment. Laat het maken
van vuurwerk aan de experts over. 
Vuurwerk moet je nooit bundelen of 
uit elkaar halen: experimenteren met 
vuurwerk is levensgevaarlijk!

Opruimen
• Maak vuurwerkafval onschadelijk 

door het in water te dompelen of 
gooi er een emmer water over.

• Ruim vuurwerkafval, nadat je het 
onschadelijk hebt gemaakt, met-
een op. Je kunt het gewoon bij het 
huisvuil doen.

Wie wil weten welke dieren in 
Nationaal Park De Groote Peel 
voorkomen kan in de Kerstvakan-
tie meedoen met een Peel Ont-
dektocht Speuren naar Sporen
van Staatsbosbeheer. Er start een 
Peel Ontdektocht op woensdag 2, 
donderdag 3 of vrijdag 4 januari 
om 14.00 uur bij het Buitencen-
trum De Pelen aan de Moostdijk 
15 te Ospel.

In de winter zie je veel diersporen
Ook in de winter is er veel te zien en 
te ontdekken in de natuur. Het lijkt 
misschien een dooie boel, maar niks 
is minder waar. De winter is een heer-
lijke tijd om naar buiten te gaan en 
op zoek te gaan naar diersporen. Dus 
jas aan, das om, muts op en hup… 
naar buiten! 

Voor de dieren is de winter niet zo’n 
feest. Ze hebben het in dit koude kik-
kerland niet altijd zo gemakkelijk. 
Voedsel is het grootste probleem. 
Veel vogels trekken daarom naar 
het warmere zuiden. Andere die-
ren leggen een wintervoorraad aan 
of gaan in winterslaap. Maar welke 
dieren zijn de slaapmutsen en wat 
doen de dieren die wakker blijven? 
Tijdens deze Peel Ontdektocht ga je, 
samen met een Peelgids van Staats-
bosbeheer, op zoek naar sporen van 
dieren. Want door te speuren naar 
sporen ontdek je wat er gebeurt in 
de natuur. 

Na afloop van de excursie kunnen 
kinderen een uilenbal pluizen. Een
braakbal, ook wel uilenbal genoemd 
bevat voedselresten die een roofvo-
gel niet kan verteren. Bij het uitplui-

Speuren naar sporen in De Groote Peel! 

Kerstvakantie bij Buitencentrum De Pelen

zen van zo’n bal komt soms een com-
pleet skelet van een muis of ander 
klein dier te voorschijn. Met behulp 
van zoekkaarten kun je het skelet de-
termineren. Zo kom je er achter welk 
dier het is. Een Peelgids geeft uitleg 
bij dit forensisch onderzoek.

Informatie en aanmelden 
Er start een Peel Ontdektocht speu-
ren naar sporen op 2, 3 en 4 januari 
om 14.00 uur bij de balie van Buiten-
centrum De Pelen aan de Moostdijk 
15 te Ospel. Deelname kost € 5,- voor 

volwassenen en € 3,50 per kind (in-
clusief pluisdiploma). De excursie is 
2,5 kilometer lang en duurt – inclu-
sief braakbal pluizen – ongeveer 2
uur. Zorg voor warme kleding (die 
vies mag worden) en liefst water-
dichte schoenen. Let op: aanmelden 
vooraf is noodzakelijk en kan on-
line via: www.staatsbosbeheer/pe-
lenspeurensporen Neem voor meer
informatie contact op met het Bui-
tencentrum via: depelen@staatsbos-
beheer.nl of telefonisch: 0495 – 641 
497.

En dan … struinen door het Bui-
tencentrum
Voor of na afloop van een activiteit 
kun je heerlijk struinen door de win-
kel van het Buitencentrum. Hier vind 
je (kinder)boeken, streekproducten, 
natuur-ontdek-spulletjes en leuke 
souvenirs. Voor een hapje en een 
drankje kun je bij de inpandige ho-
recagelegenheid en Peelboerderij te-
recht. Het Buitencentrum is geopend 
op dinsdag t/m zondag van 10.00 
tot 17.00 uur. Voor meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Entree: GRATIS  •  Een vrije gave mag natuurlijk wel!

Met medewerking van:

Slagwerkgroep o.l.v. Patrick Vlassak
Harmonie St. Joseph o.l.v. Fer Koolen

dag 27 december
vang 20.00 uur 

hapshuis
de Pinnenhof

CONCERT
Altijd bezig voor de hulpbehoevenden van

Nederweert, dat verdient een concert!

MANTEL-
ZORGERS
van NEDERWEERT

GRUUËTS OP
presenteert:



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 27 december 2018 
tot en met 5 januari 2019.

DONDERDAG 27 december
H.Johannes, apostel en evangelist
Kerstal bezichtigen van 14.00 tot 16.30 uur
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H.Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 28 december
HH.Onnozele Kinderen, martelaar
Kerststal bezichtigen van 14.00 tot 16.30 uur
18.30 uur  Rozenkransgebed
19.00 uur  H. Mis in de Mariakapel

ZATERDAG 29 december
H.Thomas Becket, bisschop en martelaar
Kerststal bezichtigen van 14.00 tot 16.30 uur
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr.H.Dielissen) – 

ZONDAG 30 december
H.Familie, Jezus, Maria en Jozef.
Kerststal bezichtigen van 14.00 tot 16.30 uur
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
Dhr.W.Engelen ) – Voor oude stichtingen.

MAANDAG 31 december oudejaarsdag
Kerstatal bezichtigen van 14.00 tot 16.30 uur
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 1 januari Nieuwjaarsdag
H.Maria, Moeder van God
10.00 uur H.Mis (zang Herenkoor, lector 
mevr.L.Roost)
Na de H.Mis gelegenheid om nieuwjaars-
wensen uit te wisselen en meneer Pastoor te 
feliciteren met zijn verjaardag.

WOENSDAG 2 januari
HH.Basilius de Grote en Gregorius van Nazi-
anze, bisschoppen en kerkleraren.
Geen Rozenkransgebed en H.Mis

DONDERDAG 3 januari
Heilige Naam Jezus
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H.Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 4 januari
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in de Mariakapel

ZATERDAG 5 januari
H.Karel (Houben) van St.Andries, priester
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr.L.Caris) – Frans Creemers 
vanwege verjaardag, overleden ouders 
Saes-Mertens, Lisette Gubbels-Jacobs en 
Nellie Jacobs-Hendrikx.

Overleden
Op 22 december was de uitvaart van Jan 
Rademakers. Hij overleed in de leeftijd van 
97 jaar en woonde de laatste jaren in zorg-
centrum Marishof te Maarheeze.
Moge hij rusten in vrede.

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

29 december 2018 t/m 5 januari 2019

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

ZATERDAG 5 januari: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, zeswekendienst voor 
Netta Bosch-Zegveld.

LEZERS: zaterdag 29 december Maria van 
Nieuwenhoven.

MISDIENAARS: zaterdag 29 december Lois 
Beerens en Niek Wijen.

“Een nieuw jaar kun je beginnen met een 
heel erg mooi gedicht.

Maar het beste is nog altijd: begin met een 
blij gezicht.” 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

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 30 december   
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Dinsdag 1 Januari Nieuwjaarsdag
10.00 uur Woord en Communiedienst
-  tot bijzondere intenties

Zondag 6 Januari    
10.00 uur Woord en Communiedienst
-  tot bijzondere intenties

Doopsel
Op 9 December is Boris (Goos Hubertus)  
Leenders door het  H. Doopsel te ontvangen 
opgenomen in onze geloofsgemeenschap 
en wij wensen haar hierbij, en ook de ou-
ders en verdere familie veel geluk toe in hun 
verdere leven.

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve Maria, help mij om beter te zijn in 

het leven, ik mis zoveel,  geef mij een iets 
ander leven om sterker te zijn.

- H. Maria, bedankt voor de goede heen en 
terugreis.

- Lieve Maria, zorg goed voor onze dochter, 
dat ze haar dochtertjes snel terug krijgt. 
Bedankt!

Iets om over na te denken:
Bestaan is een feit, leven is een kunst.

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

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

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

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

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 
H. Mis voor ernstig zieken en een spoedig 
herstel
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

Woensdag 26 december 2018,
2e Kerstdag 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 
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 familie-
leden
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.

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 29 december 2018 –  
6 januari  2019

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

Mededeling:
• 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.

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 29 december – 5 januari 

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

Zondag 30 december, Feest van de H. 
Familie, Jezus, Maria, Jozef, 10.00 (Samen-
zang). 

Maandag 31 december, Oudejaarsdag 
2018, H. Silvester I, paus, Feest van de H. 
Familie, Jezus, Maria en Jozef, 19.00 
uit dankbaarheid voor de weldaden in het 
afgelopen jaar. 

Dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsdag 2019, 
Hoogfeest van de H. Maria, Moeder van 
God, 10.00 (Samenzang) om heil en zegen 
in het nieuwe jaar. 

Donderdag 3 januari, geen avondviering. 

Zaterdag 5 januari, H. Karel (Houben) van 
Sint Andries, 19.00 (Kerkelijk zangkoor Gre-
goriaans) ghm To van Loon-van Laer, ghm 
Cor van den Boom. 

ACOLIETEN: za. 29 dec. 19.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 30 jan. 10.00: 
Willem en Pieter Tullemans; za. 5 jan. 19.00: 
Tom Kessels, Nick Stijnen. 

OVERLEDEN: Op 16 december jl. overleed 
Nel Linders-van Rijt, 89 jaar, Meijelsedijk. 
Moge zij rusten in vrede. 

CONCERTEN: Met voldoening mogen we 
terugzien op de jubileumconcerten, een 
waardige afsluiten van de sponsoractie voor 
onze kerktoren. Namens het parochie be-
stuur werd dank en waardering uitgespro-
ken aan het Restauratie Comité en aan alle 
enthousiaste Ospelse en Nederweert-Eindse 
muzikanten, zangeressen en zangers voor 
de stemmige uitvoeringen in de tot theater 
omgevormde parochiekerk. Ik onderschrijf 
die dank van harte: Ospel maakte zich inder-
daad “Same sterk vör zien kerk” !

ZALIG NIEUWJAAR: 
De parochiecommissie en ik persoonlijk 

wensen u allen een Zalig Nieuwjaar. 
Moge er in 2019 zegen rusten op uw 

leven en werken en op onze 
parochiegemeenschap. 

Pastoor A. Koumans, OMI. 

WEES KOMEND JAAR 
GEZEGEND  

Het mensenleven is een voortdurende reis, 
een weg die we jaar na jaar met z’n allen 
moeten afleggen. Het jaar 2018 ligt al bijna 
achter ons. Een van de vele in de geschiedenis 
van mens en wereld, met alle ups en downs.

We krijgen weer een nieuw jaar in handen, dat 
zich zal vullen met gewone mensendingen. 
Toch zal het ongetwijfeld ook weer een ge-
denkwaardig en bewogen jaar worden om 
alles wat mensen doen om voor elkaar het 
leven glans te geven, en tegelijkertijd alles 

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

wat ze doen om die glans te verduisteren. 
Het nieuwe jaar dwingt ons om opnieuw 
naar elkaar toe te gaan. 
Nieuwjaar vraagt om een wens, een hand, 
een samenwerking waarvan je op aan kunt.

Over enkele dagen is 2019 een feit, maar dat 
hoeft geen nachtmerrie te zijn. Integendeel. 
Er zijn hoopvolle tekenen aan te wijzen. Tal-
loze mensen ijveren voor vrede, gerechtig-
heid en een schoon milieu. Maar we kun-
nen het niet alleen. Ook in dit nieuwe jaar 
is Gods zegen kostbaar en onmisbaar. Dat 
heeft het kind, wiens geboorte we ieder 
jaar opnieuw vieren, ons geleerd. God is in 
en tussen ons mensen.

Met Hem in gedachten zal in 2019 geen gat 
te groot zijn. Als we maar aandurven om te 
blijven opkomen voor elkaars onvermogen. 
Als we maar iemand vinden die zijn arm om 
onze schouder legt en die wij zelf kunnen en 
mogen omarmen.

In die zin wens ik u allen een mooie jaarwis-
seling en een goede gezondheid voor een 
gezegend jaar 2019.

Pastoor A. Koumans, OMI
Parochie O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

te Ospel Ook dit jaar weer een kerstviering i.s.m. 
de senioren. Dit jaar hebben de senio-
ren de organisatie op zich genomen. 
Om 14.00 begonnen we de middag 
met een bezinningsdienst met mooie 
teksten en liederen. Aansluitend 
was er nog een woordje van pastoor 
Vankan. Hierna volgde er een korte 
koffiepauze met kerstbrood. Na de 
pauze zong het koor van Baexem-
Grathem diverse kerstliederen welke 
afgewisseld werden met gedichten. 

Kerstviering 2018  
Senioren en De Zonnebloem Leveroy

Om de stemmen te smeren van het 
koor werd er halverwege nog een 
koffiepauze gehouden. Na de kof-
fiepauze ging het koor verder met als 
een mooi extra de solo/duet  van zan-
ger Peter en dirigente Marijke.

Rond 16.00 werd de middag afge-
sloten door Nelly en Annie en bij het 
naar huis gaan, ontving iedereen een 
minikerstbrood. Buiten had het ge-
sneeuwd dus een extra kersttintje.

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: I.v.m. 
Kerstmis GESLOTEN van 24 december 
t/m 2 januari. Donderdag 3 januari 
10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 uur 
workshop schilderen*. Vrijdag 4 janu-
ari 09.30-12.00 uur creatief atelier*. 
Maandag 7 januari  11.00-12.30 uur 
en 13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 8 
januari 10.30-11.30 uur wandelen / 
13.30-15.30 uur haken*. Donderdag 
10 januari 10.00-12.00 uur en 13.30-
15.30 uur workshop schilderen*. 
Vrijdag 11 januari 09.30-12.00 uur 
creatief atelier*. Dinsdag 15 januari 
09.30-13.30 uur ontspanningsmassa-
ge (nieuwe aanbieder)*. 
Open inloop op maandag, dinsdag en 
donderdag van 09.00-16.00 uur en op 
woensdag en vrijdag van 09.00-13.00 
uur (* = op afspraak - aanmelden kan 
via: 0495-541444 of voor meer in-
formatie zie website www.toonher-
manshuisweert.nl). 

* Geldt op heel veel artikelen met een sticker.

BIJ AANKOOP VAN 
2 ARTIKELEN * 30%

BIJ AANKOOP VAN 
1 ARTIKEL *

 Geldt op heel veel artikelen met een sticker. Geldt op heel veel artikelen met een sticker. Geldt op heel veel artikelen met een sticker. Geldt op heel veel artikelen met een sticker. Geldt op heel veel artikelen met een sticker. Geldt op heel veel artikelen met een sticker. Geldt op heel veel artikelen met een sticker. Geldt op heel veel artikelen met een sticker.

20%

40%BIJ AANKOOP VAN 
3 ARTIKELEN * Winter sale!

Wij wensen u

een stralend 2019!  NU HOGERE  
KORTINGEN!

Hulsenweg 1
6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

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

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

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

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

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

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

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

Kerkstraat 78, Nederweert 
www.bath-living.com

Kom naar onze winkel voor alle aanbiedingen of shop online 
op www.bath-living.com.

Op vrijdag 28 december start onze Vandyck sale met 
aanbiedingen tot 25% op heel veel dekbedovertrekken, 

badjassen en hoeslakens! 

TOT 25% KORTING

SALE

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

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

timmerwerken         huis         tuintimmerwerken         huis         tuin



Expert Lambers
Sint Lambertusstraat 10, Nederweert, (0495) 625714

facebook.com/Expert-Nederweert
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OOK OP EXPERT.NL

ZATERDAG

29
DEC

VRIJDAG

28
DEC

MAANDAG

31
DEC

   ZONDAG**

30
DEC

4DAAGSE
ALLÉÉN OP:

OOK OP EXPERT.NL

MAANDAG
EXTRA

GEOPEND
13.00 - 18.00 UUR

Expert Lambers

20% KORTING OP
(COMBI)MAGNETRONS

20% KORTING OP
KOEL-/VRIES(COMBI’S)

20% KORTING
OP TV’S

20% KORTING
OP WASMACHINES 20% KORTING

OP SOUNDBARS

Wij wensen u een mooi en gezond 2019!

Kruisvennendijk 24  6035 RT Ospel  06-12589456
grondverzet.verheijen@hetnet.nl  www.martienverheijen.nl

Brugstraat 44, Nederweert • T 0495-625000 • www.restaurantdiverso.nl

GEZOCHT
Medewerk(st)er bediening (oproepkracht)

We leren je de werkwijze aan. Je loopt mee in het bedieningsteam om 
onze gasten te laten genieten van lekker eten en drinken. Vanaf 17 jaar

Interieurverzorgster (ma-woe-vrij) 
3 ochtenden per week

Tuinman
Verzorgen tuin en terreinbeheer
1x per week, aantal uren flexibel 

Meer uitleg en informatie vind je op www.restaurantdiverso.nl/vacatures

bouwhout meranti plaatmateriaal tuinhout plinten architraven
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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

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

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

www.teunissenletselschade.nl

Wie zich in alle rust wil voorbe-
reiden op Oudejaarsavond  kan 
op maandag 31 december  mee-
doen met de Eindejaarwandeling 
in Nationaal Park De Groote Peel. 
De excursie start om 11.00 uur, 
is ongeveer 12 kilometer lang en 
staat onder begeleiding van een 
Peelgids van Staatsbosbeheer. 
Onderweg wordt een peelneutje 
geschonken en na afloop  weer
lekker warm worden met een kop 
soep in de Peelboerderij. 

Klinken op het nieuwe jaar!
Voordat het vuurwerk losbarst en 
de kurken knallen kun je een paar 
uur heerlijk wandelen door Natio-
naal Park De Groote Peel. De Einde-
jaarwandeling biedt genoeg rust en 
ruimte om je gedachten de vrije loop 
te laten, het afgelopen jaar te laten 
passeren, maar vooral om heerlijk te 
ontspannen. Een ideale gelegenheid
om, samen met vrienden, familie of 
(nieuwe) bekenden te genieten van 
een dagje uit. Halverwege de excur-
sie komt de fles met Peelneut tevoor-
schijn en wordt er geklonken op het 
nieuwe jaar. Na afloop, rond 14.30 
uur, brandt de vuurkorf en kun je ge-
nieten van een geurige kop soep in de 
Peelboerderij. 

De Groote Peel is het kleinste natio-
nale park van Nederland. Toch heeft 
dit veengebied veel te bieden. Het 
landschap is weids en open met wa-
terplassen, heide en kleine stukken 
bos. De Groote Peel is onder meer 
bekend om zijn vogelrijkdom maar 

Eindejaarwandeling vanaf Buitencentrum De Pelen

Wandel het jaar uit met 
Staatsbosbeheer!

ook vanwege zijn rijke cultuurhisto-
rie. In de Peelstreek is vroeger turf 
gestoken en de sporen van dit turf-
steekverleden zijn nog zichtbaar 
in het landschap. Zo zijn de paden 
waarover je wandelt dezelfde paden 
waarover de turfsteker vroeger ‘het 
zwarte goud’ vervoerde. De houten 
knuppelbruggen zijn van latere da-
tum en aangelegd om het oorspron-
kelijke moeras toegankelijk te maken 
voor wandelaars.

Informatie en aanmelden
Deelname aan de Oudejaarswande-
ling kost € 12,50  voor volwassenen 
en € 7,50 per kind (vanaf 9 jaar), in-
clusief Peelneut (voor de volwasse-
nen) en soep na afloop. Opgave via 
www.staatsbosbeheer.nl /depelen
Let op: De paden in de Peel zijn soms 
modderig. Zorg voor stevige, water-
dichte schoenen. Denk ook aan een 
lunchpakket en drinken voor onder-
weg! 

Activiteitenprogramma 2019
De Eindejaarwandeling is de laatste 
activiteit van 2018. Maar ook in 2019 
biedt Buitencentrum De Pelen weer 
een verrassende en veelzijdige ka-
lender met tal van activiteiten. Kijk 
op www.staatsbosbeheer.nl/depelen
of vraag de folder aan via: depelen@
staatsbosbeheer.nl

Het Buitencentrum is tijdens de Kerst-
vakantie op maandag t/m zondag van
10.00 tot 17.00 uur geopend. Op 1ste 
Kerstdag en op Nieuwjaarsdag is Bui-
tencentrum De Pelen gesloten. 

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Als je gaat bevallen wil je daarover 
goed geïnformeerd zijn. Daarom ge-
ven een verloskundige uit de regio en 
een verloskundige en gynaecoloog 
uit het ziekenhuis uitleg over de be-
valling, eventuele pijnstilling en over 
“wat er anders kan gaan”. Als het mo-
gelijk is volgt een rondleiding over de 
verpleegafdeling en de verloskamers. 
Natuurlijk is er ruimte voor het stellen 
van vragen. Deze avond is bestemd 
voor zwangere vrouwen en hun part-

ner als voorbereiding op de bevalling.

De informatieavond vindt plaats op 
dinsdag 15 januari a.s. van 19:00 -
21:00 uur in het Auditorium van SJG 
Weert, Vogelsbleek 5. 

Aanmelden kan via het inschrijffor-
mulier op de website: www.sjgweert.
nl (zie: Agenda) of telefonisch bij de 
afdeling Patiënteninformatie: 0495 –
57 22 05.

Bezoek de informatieavond over ‘de bevalling’

Zwanger? 

Weekblad digitaal lezen?

www.drukkerijvandeursen.nl





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

V.l.n.r. : deelnemers Evert Heemstra, Cor de Nijs, Huub Salemans en Simon van Loon bieden de praatplaat aan wethouder Voss (midden) aan. 

Donderdag 27 december 2018

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 14 0495 of 0495-677111
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl 

  Twitter.com/GemNederweert 
  Facebook.com/gemeentenederweert
 06-28448431

De openingstijden staan op onze website.

Mogelijkheden voor het inzien van de officiële 
bekendmakingen.

Website
Op onze website www.nederweert.nl staan 
de bekendmakingen onder Bestuur & 
Organisatie>Bekendmakingen. Een wekelijks 
overzicht van de bekendmakingen vindt u onder 
Inwoners>Actueel>Bekendmakingen pdf.
 
E-mailservice
Een handige service is de gratis e-mailservice 
Bekendmakingen. Als u zich hierop abonneert, 
ontvangt u direct de meest recente lokale, 
maar ook regionale en landelijke bekend-
makingen per e-mail. Aanmelden is eenvoudig. 
Ga naar www.overheid.nl/attenderingsservice. U 
kunt zelf aangeven welke bekendmakingen 
u wilt ontvangen.

Geen internet
Als u niet de beschikking heeft over internet, 
dan kunt u de bekendmakingen inzien op de 
computer in de publiekshal van het gemeente-
huis. Is dit voor u vanwege een fysieke beper-
king niet mogelijk, dan kunt u het wekelijks 
overzicht op verzoek toegestuurd krijgen. 
Belt u dan even met ons Klant Contact Centrum, 
tel. 0495 - 677111. 

Op woensdag 12 december heeft een 
afvaardiging van het platform Gezonde 
veehouderij in een gezonde leefomge-
ving een praatplaat aangeboden aan 
wethouder Voss. De praatplaat is een 
weergave van het proces dat het plat-
form de afgelopen jaren heeft doorlo-
pen. Het is zodanig opgesteld dat het 
uitnodigt om het gesprek aan te gaan 
over een gezonde veehouderij in een 
gezonde leefomgeving. 

Wethouder Voss geeft aan blij te zijn 
dat de platformleden zich de afgelopen 
jaren ingezet hebben in het belang van 
ons allemaal. “Samen werken, wonen 
en/of recreëren we in deze mooie ge-
meente. We zijn er nog niet, maar we 
zijn wel weer een stapje dichter bij een 
gezonde veehouderij in een gezonde 
leefomgeving gekomen.”

Diverse achtergronden
Het platform is de afgelopen 4 jaar 10 
keer bij elkaar gekomen om te praten 
over allerlei onderwerpen die te maken 
hebben met een gezonde veehoude-

rij in een gezonde leefomgeving. Het 
mooie van dit platform is dat er door 
deelnemers met diverse achtergronden 
(belangengroeperingen, overheden, 
GGD, burgers en ondernemers) op een 
prettige manier is samengewerkt. 

Aantal onderwerpen
De bijeenkomsten bestonden veelal 
uit een informatief en een inhoudelijk 
deel. Zo heeft de bijeenkomst die in het 
teken van de geurverordening stond er 
bijvoorbeeld voor gezorgd dat er een 
brede informatiebijeenkomst georgani-
seerd is. Een gezonde veehouderij in een 
gezonde leefomgeving gaat niet alleen 
over geur en fijnstof. Ook onderwerpen 
zoals landschappelijke inpassing en dier-
gezondheid kwamen aan de orde.

Kennisverbreding
De kanttekening die wel eens geroepen 
is, is dat er te weinig concrete afspraken 
uit het platform gekomen zijn. Daphne 
Kempkens, die vanuit de gemeente dit 
platform begeleid heeft, geeft aan dat 
dit klopt. “Het is de taak van de ge-

meente om daar waar mogelijk normen 
vast te stellen. Dit doen we ook graag 
in dialoog met de betrokkenen. Voor 
geur is het mogelijk dat een gemeente 
geurnormen vaststelt en dit is dan ook 
gedaan. Voor fijnstof ligt dit veel moei-
lijker; hiervoor gelden door de lande-
lijke overheid vastgestelde normen. De 
belangrijkste winst is volgens haar dat er 
kennisverbreding heeft plaatsgevonden 
en dat de personen die elkaar norma-
liter niet opzochten nu samengewerkt 
hebben.

Omgevingsvisie en -plan
Het platform is met het aanbieden 
van de praatplaat beëindigd, maar het 
onderwerp gezonde veehouderij in een 
gezonde leefomgeving blijft wel on-
derwerp van dialoog. Het zal nu verder 
opgepakt worden bij de in voorberei-
ding zijnde omgevingsvisie. Uiteindelijk 
zal het ook terechtkomen in het omge-
vingsplan.

U vindt de praatplaat op onze website. 

Praatplaat voor een goed gesprek
Platform Gezonde veehouderij in een gezonde leefomgeving beëindigd

Korte weetjes
Noodkaart in de bus
Het is belangrijk dat hulpverleners bij ca-
lamiteiten snel de telefoonnummers van 
familieleden en medische gegevens kun-
nen vinden. Met de In geval van nood-
kaart is deze informatie zo voorhanden. 
De gemeenteraad heeft verzocht om deze 
kaart onder de inwoners te verspreiden. 
Begin januari valt de kaart bij iedereen in 
de bus. De kaart kan opgehangen worden 
op een gemakkelijk vindbare plaats, 
bijvoorbeeld bij de voordeur of in de me-
terkast. Zo kunnen hulpverleners in nood-
gevallen snel familieleden op de hoogte 
brengen en de huisarts waarschuwen. 
Door de noodkaart hoeven politiemensen, 
ambulancemedewerkers of brandweerlie-
den niet tussen persoonlijke spullen naar 
belangrijke gegevens te zoeken.

Anterieure overeenkomst leisure-
kwadrant Randweg West
Het college heeft een anterieure over-
eenkomst gesloten voor de realisatie van 
het leisurekwadrant Randweg West. Een 
zakelijke beschrijving van de anterieure 
overeenkomst wordt ter inzage gelegd. 
Tegen de gesloten overeenkomst en de 
zakelijke beschrijving van de inhoud van 
deze overeenkomst kunt u geen ziens-
wijzen of bezwaren indienen. U kunt de 
stukken inzien binnen zes weken na de 
dag van publicatie, van 28 december 2018 
t/m 7 februari 2019, bij de infobalie of op 
afspraak. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Mariëlle Houtap-
pels of Bram Thijssen. De bekendmaking 
vindt u ook op onze website.

Archiefstukken beschikbaar 
Onlangs is in het gemeentearchief een 
derde inventaris afgerond en beschikbaar 
gesteld. Daarin vindt u de stukken van 
de periode 1991 t/m 2010. Wilt u meer 
weten over de geschiedenis van uw fami-
lie (stamboomonderzoek), huis, bedrijf, 
buurt of de gemeente zelf? Of hebt u 
informatie nodig voor een werkstuk, 
scriptie of publicatie? Dan kunt u terecht 
bij het gemeentearchief. Op www.ne-
derweert.nl en in onze archiefbezoekers-
ruimte vindt u de inventaris. Voor meer 
informatie kunt u mailen naar archief@
nederweert.nl of even bellen. 

Inwoners helpen met de administra-
tie?
Vanaf 1 januari 2019 kunnen inwoners 
voor hulp bij hun administratie terecht 
bij Stichting Vrijwillige Administratieve 
Ondersteuning Weert e.o. (VAO). Het 
college heeft een subsidie toegekend 
voor deze nieuwe gratis dienstverlening. 
De vrijwilligers van de thuisadministratie 
gaan inwoners aan huis helpen met het 
op orde brengen, verwerken en bijhou-
den van hun administratie. Zo krijgen zij 
meer inzicht en grip op hun inkomsten en 
uitgaven, waardoor schulden voorkomen 
kunnen worden. Hebt u uw administra-
tie op orde, enig cijfermatig inzicht en 

Het jaar 2018 loopt ten einde. Een jaar 
met gemeenteraadsverkiezingen, drie 
vertrekkende en drie nieuwe wet-
houders, een college met bijzondere 
aandacht voor duurzaamheid en nog 
veel meer. Maar ook een jaar waaraan 
iedereen zeer persoonlijke herinnerin-
gen bewaart.

In 2019 zullen we na ruim 12 jaar af-
scheid nemen van onze burgemeester 
en een nieuwe burgemeester verwelko-
men. Het zal opnieuw een jaar worden 
met veel uitdagingen en nieuwe kan-
sen op allerlei gebieden. Daarom willen 
wij graag samen met u toosten op dit 
nieuwe jaar en elkaar het allerbeste 
toewensen.

Wij nodigen u uit voor de Nieuwjaars-
receptie op donderdag 3 januari van 
19.00 uur tot 20.30 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis van Neder-
weert.

Tijdens deze bijeenkomst reiken we 
voor de zevende keer de Gemeente-
complimenten uit. Deze gemeentelijke 
onderscheiding is een blijk van waar-
dering en erkentelijkheid voor be-
toonde inzet en verdiensten maar ook 
als aanmoediging om vooral zo door 
te gaan danwel een waardering voor 
bijzondere prestaties of vernieuwend 
of bijzonder ondernemerschap.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie reikt 
burgemeester Evers de Gemeentecom-
plimenten 2019 uit aan:

 Sociaal Nederweert: de brandweer-
post Nederweert
 Sportief Nederweert: de jubilerende 
voetbalvereniging RKVV Eindse Boys
 Ondernemend Nederweert: Thee-
schenkerij Hof van Schoor 

Wij zien u graag tijdens de Nieuwjaars-
receptie en wensen u alvast prettige 
feestdagen en een fijne jaarwisseling.

 

Inwoners van de gemeente Neder-
weert krijgen de mogelijkheid om 
een vuurwerkvrije zone in te stel-
len. Dit kan op initiatief van burgers 
zelf en in overleg met de buren. Het 
buurtinitiatief krijgt van de gemeen-
te een bijbehorend bord! 

Bord in vrijwillige zone
U kunt dit bord zelf ophangen in de 
straat of buurt en na de jaarwisseling 
weer weghalen en inleveren.  
Het gaat hierbij om een vrijwillige 
zone. Daarom gaan gemeente en 
politie niet handhavend optreden als 
er toch vuurwerk wordt afgestoken! 
Inwoners zullen elkaar daar op moeten 
kunnen aanspreken en begrip voor 

elkaar moeten hebben. 

Bewustwording
We hopen hiermee de bewustwording 
van het gevaar van vuurwerk voor de 
volksgezondheid en publiek en privé-
bezit te vergroten. Ook willen we op 
deze manier een positieve bijdrage 
leveren aan een fijne jaarwisseling voor 
alle burgers. 

Afhalen in gemeentehuis
U kunt de borden op donderdag 27 
en vrijdag 28 december afhalen bij de 
informatiebalie van het gemeentehuis. 
De snelbalie is op donderdag open van 
09.00 tot 17.00 en op vrijdag van 09.00 
tot 12.30 uur.

We wensen elkaar een mooi jaar!

Vuurwerkvrije zone? U mag het zeggen!

wilt u mensen ondersteunen met hun 
administratie? Misschien is dit dankbare 
vrijwilligerswerk iets voor u. Er wordt nog 
gezocht naar vrijwilligers en een coördina-
tor. Alle vrijwilligers krijgen een profes-
sionele opleiding, tekenen een contract 
met geheimhoudingsplicht en vragen een 
Verklaring Omtrent Gedrag aan. Neem 
vrijblijvend contact op met VAO via info@
vaoweert.nl of tel. 06 22787418. Begin 
volgend jaar leest u hier meer over.

Profielschets nieuwe burgemeester 
Op dinsdag 18 december stelde de ge-
meenteraad de profielschets voor de 
nieuwe burgemeester definitief vast. 
Voorzitter Charlot Koppen overhandigde 
de profielschets aan de Commissaris van de 
Koning, de heer Theo Bovens. Bij het schrij-
ven van de profielschets hebben we dank-
baar gebruikgemaakt van de reacties van 
de gehouden enquête onder de inwoners. 
Op onze website kunt u de profielschets 
downloaden. Medio 2019 wordt bekend 
welke nieuwe burgemeester de gemeente 
Nederweert mee mag gaan besturen.

Foto: Nederweert24

Op dit moment zijn we bezig met een 
nieuwe klimaatbestendige groenvoor-
ziening rond (een deel van) het gemeen-
tehuis aangelegd. Daarmee sorteren 
we voor op de klimaatsveranderingen 
die gaande zijn en geven we het goede 
voorbeeld. Bijvoorbeeld door de aanleg 

van wadi’s rond het gemeentehuis. Meer 
groen betekent ook meer leefruimte 
voor bijen en andere insecten. De wadi’s 
gebruiken we om het regenwater van 
het dak van het gemeentehuis op te 
vangen. Direct na de feestdagen wordt 
ook één van de patio’s afgekoppeld van 

de riolering. De gemeente heeft diverse 
gemeentelijke gebouwen al afgekop-
peld. Dit jaar kwamen daar de gymzaal 
aan de Korenbloemstraat in Ospel en de 
gemeentegarage aan de Gutjesweg bij. 
Op onze website vindt u een animatie 
waarin u ziet wat er precies verandert.

Goede voorbeeld geven: groen rondom gemeentehuis



Sportnieuws HBS Wilhelmina

UItslag
4e Bondswedstrijd bij Willem Tell
1e zestal
Marlies Hekers 228
Luc van de Loo 228
Ronnie Gielen 223
Anton Hermans 223
Tim Vaes 222
Hans van Bussel 221

1345
2e zestal
Martijn Geuns 218
Thijs van de Loo 215
Chantal Hekers 212
Frans van Nieuwenhoven 212
Johan van Lierop 209
Ruud Westerveen 209

1275
3e zestal
Elfrie van Lierop 201
Harrie de Wit(Le) 196
Mart van Thuijl 194
Joseph Jonkers 191
Harrie de Wit(Lo) 186
Martien v. Cranenbroek 183

1151

Sjoerd Heijnen 177
Stefan Koolen 167
Werner Bloemers 116

Cadetten
Kim Koolen 203

Aspiranten
Amna Almansour 164
Aya Almansour 151
Jaison Nolting 124
Martijn Broens 122
Dwayne van Cranenbroek 63

Agenda
7 jan Kaartavond
11/12/13 jan 4e Bondswedstrijd Grensjagers 
te Ospel
19 jan Jaarfeest
25 jan Knock-out toernooi
4 febr. Kaartavond

Het bestuur van Jumping Giants 
wenst iedereen prettige 

feestdagen en een gooje roetsj toe! 

Laten we er samen een sportief 
2019 van maken!

Het nieuw jaar geeft je nieuwe kansen. 
En EHBO Weert helpt daarbij.
Alle goede voornemens beginnen met de 
eerste stap. Een start met een nieuwe uit-
daging of starten met een lang gekoesterd 
voornemen. Voornemens vooral in omgang, 
geldmiddelen en gezondheid en geluk. Met 
de gezondheid is het meestal afvallen of 
gaan sporten.

OK, puntje gezondheid even op een rijtje: 
• Afvallen hebben we al een aantal keren 

geprobeerd en is moeilijk;
• Sporten is erg intensief en alleen begin-

nen niet zo fijn; 
• Ons alternatief: Begin met een cursus EHBO!

WAT……… Een cursus EHBO ?????
Ja, een cursus EHBO met reanimatie/AED !!
WAAROM ?????

Om een aantal redenen kun je aan een 
EHBO cursus deelnemen:
• Doe eens iets anders dan normaal;
• Doe eens iets voor een ander;
• Het zijn 10 gezellige, leerzame en stimu-

lerende weken, 1 avond/week á 3 uur;
• Je bent niet de enige en je hebt er je hele 

leven iets aan;
• Het grootste deel van de cursuskosten 

(totaal € 125,00) wordt, bij een aanvul-
lende verzekering, door je zorgverzeke-
raar betaald;

• Onze nieuwe cursus start 22 januari 2019 
om 19.00 uur;

• Het wordt in Weert gegeven: Gemeen-
schapshuis Groenewoud, Kesselstraat 28.

Voordelen voor jou:
• Je leert meer over het menselijk lichaam, 

dus ook veel over jezelf;
• Je leert met meer zelfvertrouwen op te 

treden in moeilijke situaties (zie bijlagen);
• Je wordt een vaste EHBO steun voor je 

omgeving;
• Je kunt via de EHBO, bij een inzet, gratis 

naar diverse activiteiten van jouw smaak;
• Je hoort erbij en men zal graag naar jou 

als EHBO-professional luisteren.

Voordelen voor al je dierbaren en naasten:
• Allen zullen je dit in dank afnemen indien 

de noodzaak daar is;
• OK, niemand gaat er van uit dat hen iets 

gebeurt maar als er iets is zijn zij zo blij 
dat jij als professionele hulp in de nabij-
heid bent.

• Dit goede voornemen is ten behoeve van 
jezelf maar ook voor je familie, vrienden, 
kennissen, buren en collega’s. (80% van 
de ongevallen gebeuren rondom thuis)

Zoals bijna alle mensen en instanties zich 
voornemen gaat ook EHBO Vereniging 
Weert het nieuwe jaar 2019 weer opportu-
nistisch ofwel voortvarend van start. 

Kijk eens op onze site www.ehboweert.nl 
en geef je op voor een cursus.

NederweertNederweert

Afgelopen raadsvergadering zijn er
weer een aantal belangrijke thema’s 
besproken. Zoals gebruikelijk blikken 
we ook dit keer samen met u terug 
op een aantal gebeurtenissen en the-
ma’s van de raadsvergadering. Deze 
keer de vergadering van dinsdag 18 
december 2018.

OZB-tarief en hondenbelasting 
omlaag
Tijdens de raadsvergadering heb-
ben we de belastingtarieven voor 
2019 vastgesteld. De belangrijkste 
belasting van de gemeente is de on-
roerendezaakbelasting (OZB). Deze 
belasting moet betaald worden voor 
het bezit of gebruik van onroerende 
zaken. Onroerende zaken is een ver-
zamelwoord voor o.a. woningen, be-
drijfspanden en bouwgrond. De ta-
rieven voor de OZB-belasting hebben 
we verlaagd. Bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties betalen daardoor 
komend jaar minder OZB-belasting
dan dit jaar. Bij woningen is er helaas 
sprake van een iets andere situatie. 
De OZB-belasting wordt gebaseerd 
op de waarde van het gebouw. De 
woningen in onze gemeente zijn af-
gelopen jaar 5,5% meer waard ge-
worden, daardoor stijgt het bedrag 
dat betaald moet worden ook met 
5,5%. De daling van het belastingta-
rief en de verhoging van de huizen-
prijs vallen tegen elkaar weg. Hier-
door blijft het netto-bedrag dat voor 
woningen aan OZB-belasting betaald 
moet worden toch ongeveer gelijk. 
Ondanks dat u het onder de streep 
nauwelijks merkt, is het toch goed 
dat het belastingtarief is gedaald. Als 
we het tarief niet hadden verlaagd, 
was de belasting namelijk wél een 
stuk duurder uitgevallen.

De hondenbelasting wordt komend
jaar gehalveerd. Waar andere ge-
meenten in Limburg massaal de hon-
denbelasting verhogen, kiezen wij er 
bewust voor om de hondenbelasting 
te verlagen. Hondenbelasting mag 
namelijk geen melkkoe zijn. Het is 
onterecht als hondenbezitters extra
belasting betalen om dit te gebrui-
ken voor bijvoorbeeld sociale voor-
zieningen of onze nieuwe brand-
weerkazerne. De opbrengsten uit de 
hondenbelasting moeten volgens ons 
gebruikt worden voor voorzieningen 
voor honden. Hierbij hebben we het 
over speelveldjes, prullenbakken voor 
hondenpoep en de controles die ge-
daan worden. We hebben wethouder 
Cuijpers (JAN) opgeroepen om inzich-
telijk te maken wat er met dit geld 
gedaan wordt. Wat ons betreft wordt 
het geld momenteel vooral gebruikt 
voor de aanleg van extra speelveld-
jes in nieuwbouwwijken en de kleine 
kernen. We horen graag van u aan 
welke voorzieningen voor honden 
nog meer behoefte is.

Nieuwe brandweerkazerne
Komend jaar wordt eindelijk gestart 
met de bouw van de nieuwe brand-
weerkazerne aan de Smisserstraat. 
Door een ontsluiting op de rotonde 
bij de Leveroysebrug is de brandweer 
sneller ter plaatse. De brandweer (via 
de Veiligheidsregio) investeert zelf al 
in duurzaamheidsmaatregelen van
de nieuwe kazerne. Denk hierbij aan 
gasloos bouwen en de aanleg van 

Raadpraat
Hondenbelasting 

fors omlaag!

zonnepanelen op het dak. Omdat de 
brandweerkazerne op een prominen-
te plek komt te liggen en het werk 
van de brandweer ook gezien mag 
worden, werd voorgesteld om de uit-
straling van het pand te verbeteren. 
Er werd een kleine bijdrage gevraagd 
aan de gemeente. We gunnen de 
brandweermannen en -vrouwen een
mooie kazerne. Toch waren wij kri-
tisch op het voorstel. De schetsen die 
bij het voorstel zaten lieten namelijk 
nauwelijks verschil zien. Wij vroegen 
ons dus af waar het extra geld precies 
aan besteed wordt. Burgemeester 
Evers gaf een uitgebreide monde-
linge toelichting op de verbeteringen 
die met dit geld gedaan worden, zo-
als het meer gebruik maken van glas 
en metaal zodat de brandweerauto’s 
in een soort etalage komen te staan. 
Na deze uitleg hebben wij volmondig 
ingestemd met het voorstel.

Op deze plek willen wij ook onze 
waardering tonen voor de inzet van 
alle brandweerlieden in de gemeen-
te. Het afgelopen jaar was zwaar, 
mede door een kurkdroge zomer is 
de brandweer een recordaantal keer 
uitgerukt. We zijn hen enorm dank-
baar voor de inzet, die veel op vrijwil-
lige basis gedaan wordt. We hopen 
dat de nieuwe kazerne snel door hen 
in gebruik genomen kan worden.

Leveroysedijk
De vorige keer hebben we u al bij-
gepraat over de Leveroysedijk. Toen 
hebben we aangegeven dat het een 
belangrijke fietsroute is voor scholie-
ren richting St. Ursula in Heythuysen 
en we verkeersveiligheid erg belang-
rijk vinden. Door het college van bur-
gemeester en wethouders was beslo-
ten om vanwege die veiligheid alle 
190 bomen langs de weg te kappen. 
Dit vonden wij erg rigoureus en ook 
zonde van de natuur en landschappe-
lijke waarde. We zijn blij dat het col-
lege naar ons geluisterd heeft en een 
oplossing heeft gevonden waarbij 
er 85 bomen worden gered, er meer
natuurcompensatie komt voor de bo-
men die toch gekapt moeten worden 
én de verkeersveiligheid wordt verbe-
terd. 

Doe mee
Natuurlijk zijn er ook andere onder-
werpen besproken. Zo is de profiel-
schets vastgesteld voor de nieuwe 
burgemeester die we gaan zoeken en 
is besloten om het verbod op nieuwe 
geitenstallen te verlengen vanwege 
de gezondheidsrisico’s. 

Mocht u vragen hebben over onze 
inbreng bij deze of de andere onder-
werpen van afgelopen raadsvergade-
ring stuur ons dan een mail. Dit kan 
naar martin.vanmontfort@d66neder-
weert.nl en kyll.bruijnaers@d66ne-
derweert.nl. Ook goede ideeën, an-
dere vragen of aandachtspunten zijn 
altijd welkom.

Wij wensen u een goede jaarwisse-
ling en een gelukkig en gezond 2019 
toe. Ook in het nieuwe jaar houden 
wij u op de hoogte van de besluitvor-
ming in de gemeenteraad.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert

Eettafel Eind

In het nieuwe jaar starten we op 10
januari!
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 

Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 8 januari 19.00 uur.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag 19.00 uur afmelden. 

Iemand verrassen? Een dinercheque 
à € 9 !

Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel:  06 - 20372633

Nieuw mailadres:
eettafel.eind@gmail.com

Lees onze nieuwe folder met data op:
www.nederweert-eind.nl/Eettafel Eind

De laatste dagen van het jaar zijn 
aangebroken. De geluiden van de
top 2000 klinken uit de radio en het 
is een goed moment om eens terug te 
kijken naar 2018 en vooruit te kijken 
naar 2019.
2018 was voor Nederweert Anders 
een bijzonder jaar. Een jaar waarin 
we vanuit een maatschappelijke be-
weging de keuze gemaakt hebben 
om tevens een politieke partij te wor-
den. Als maatschappelijke beweging 
wilden we de discussie los krijgen 
over de belangenafweging in Neder-
weert, als politieke partij hebben we 
meegedaan aan de Gemeenteraads-
verkiezingen en zitten we nu in de 
raad en in het college 

Veel mensen vragen ons: Wat is nu 
Anders geworden ?
Natuurlijk gingen en gaan veel zaken 
in Nederweert gelukkig al goed. Het 
sociale domein is goed op orde, er zijn 
veel burger-initiatieven en mensen
zijn betrokken bij de samenleving.

Wat is er Anders? Er waait  een nieu-
we wind door de aanpak van het bui-
tengebied. Waar voorheen het agra-
risch belang leidend was komt er nu 
ook veel aandacht voor de belangen 
van de inwoners en de gebruikers 
van het buitengebied. Bij aange-
vraagde staluitbreidingen wordt de
uit te stoten fijnstof nu gecumuleerd 
berekend alvorens een besluit te 
nemen. Dit is hard nodig nu de mi-
nister persoonlijk Nederweert er op 
heeft gewezen dat landelijk bezien 
de grootste fijnstofoverschrijdingen 
in Nederweert zijn terug te vinden. 
Andere aandachtspunten in het bui-
tengebied zijn de rem op nieuwe 
geitenstallen, recreatieve ontwikke-
lingen en  aandacht voor bestaande 
wegbeplantingen. Dat daarbij nog 
niet alles op rolletjes gaat is jammer, 
maar met name Nederweert Anders 
blijft het college daartoe een spie-
gel voorhouden De transitie van een 
oorspronkelijke agrarische gemeen-
schap naar een Plattelandsgemeente 
waarin burgers, boeren en buitenlui 
in goede harmonie samenleven is een 
precair proces.

Duurzaamheid komt steeds nadruk-
kelijker op de agenda. Ook de “Boe-
ren van Nederweert” profileren zich 
steeds meer als duurzame betrokken 
ondernemers. 
Was dit zonder Nederweert Anders 
ook gebeurd ? Ja natuurlijk, maar was 
een heroverweging betreffende de 
bomenkap op de Leveroysedijk zonder
Nederweert Anders ook gebeurd ? Dat 
denken we niet. We hebben vanuit 

Nederweert Anders aangedrongen
op een zorgvuldiger afweging en ge-
ven de leefomgeving een even hoge 
prioriteit als andere afwegingen. Im-
mers als we niet nadenken over de 
leefomgeving van morgen, zadelen 
we onze jeugd op met een vervuilde 
en ongezonde wereld. De gevolgen 
van de klimaatverandering zien we 
dagelijks om ons heen. Dit belang zul-
len we blijven dienen. Niet alleen in 
woorden maar ook in daden.

Duurzaamheid is mede dankzij Ne-
derweert Anders een nadrukkelijk 
onderdeel van de gemeentepolitiek
geworden. Dat vertaalt zich in de 
elektrificatie van het gemeentelijk 
wagenpark, de aanleg van zonnepa-
nelen op gemeentelijke gebouwen 
en recent het eerste exemplaar van de 
periodieke gemeentelijke Duurzaam-
heidskrant. Ook is er per 1 januari 
2019 een full-time medewerker be-
schikbaar om het thema duurzaam-
heid verder in te vullen, samen met 
de burgers. 

Om zelf het goede voorbeeld te ge-
ven neemt de beweging Nederweert 
Anders deel aan schoonmaakacties 
in het buitengebied, wordt er elke 
dag een boom bij geplant en steu-
nen we massaal de activiteiten van 
de Nederweerter Energie Cooperatie 
NEWECOOP. Ook stelt Nederweert 
Anders EUR 1000,-- ter beschikking 
voor een particulier, onderneming of 
organisatie die een concreet plan kan 
voorleggen en wil uitvoeren om Ne-
derweert nog duurzamer te maken. 
( Meedoen tot 10 januari 2019. Instu-
ren info@nederweert-anders.nl )

Bij grote Nederweerter projecten 
die al wat langer in de pijplijn zitten, 
zoals de mogelijke randweg en het 
centrumplan, is het moeilijker om het 
Anders te laten worden. Het afstand 
nemen van veel afspraken uit het 
verleden heeft soms vergaande con-
sequenties, zowel juridisch als finan-
cieel. Dat mag echter geen reden zijn 
om dan maar alles blindelings voort 
te zetten. Anders doen kan daarom
soms ook pijnlijk zijn, maar dat ont-
slaat Nederweert Anders niet van 
haar verplichtingen aan de kiezers. 
In deze projecten zullen we uiterst 
kritisch blijven, ook al is daar niet 
altijd een raadsmeerderheid voor te 
vinden.

Aan het eind van dit voor Neder-
weert fantastische  jaar 2018 wensen 
wij alle burgers van Nederweert fijne 
feestdagen en een voorspoedig en 
gezond 2019 !!!!

Nederweert Anders…blikt terug op 2018

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 
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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.

Oud-Leden van het voormalige jon-
gerencentrum JESS uit Someren hou-
den op zondag 30 december a.s. een 
reünie in ONS CAFE , gelegen aan het 
Wilhelminaplein te Someren-Dorp. 
Er worden herinneringen opgehaald 
met oude “hippie” muziek, en oude
muziekfilms, die vroeger werden
gedraaid in het jongerencentrum.
Aanvang is 15.00 uur, de entree is gratis.
Volgens de oud-leden, bestuursleden 

bezochten honderden jongeren en
oude hippies uit Someren en de re-
gio,  het jongerencentrum, waar vele 
bekende bands hebben gespeeld.
Voorbeelden daarvan zijn o.a. de 
hippiezanger Armand, Earth &
Fire, New Adventures, Veulpoe-
pers, Doe maar en zelfs Urbanus.
Het jongerencentrum begon in 1969 
in een keet bij de Halmplank op het 
industrieterrein. Later verhuisde het 
jongerencentrum naar het parochie-
huis, wat later De Ruchte werd, met 
toen beheerders. Doordat de regels
van o.a. de gemeente steeds strenger 
werden, besloot het jongerencentrum 
in 1986 de stekker eruit te trekken.
We hebben een optreden geregeld 
met de Precise Patchwork Band uit 
Lierop/Someren. Het optreden be-
gint om 19.00 uur. Wij hopen  dat er 
veel oud leden aanwezig zijn, maar 
iedereen die interesse heeft is ook 
welkom.

REUNIE JESS 
(JONGERENCENTRUM EXPAND SPIRIT SOMEREN) 


