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tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Bezoekadres:
Ringselvenweg 2
6002 SW Weert

T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

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

VOOR WONINGBOUW,
VERBOUW EN

 UTILITEITSBOUW

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

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

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

za 09.00 - 17.00  / ma gesloten

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

Redactie-adres:
Pannenweg 231
Postbus 2724
6030 AA Nederweert
tel. (0495) 63 26 25
fax (0495) 63 11 57
info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur:
Huib van Deursen

Afhaaladressen:
cldgroep, Leveroy
Phicoop, Ospel
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

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
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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 
Woensdag 2 januari tot en met vrijdag 4 januari geopend  

van 8.00 uur tot 16.00 uur. Zaterdag 5 januari zijn we gesloten

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

Veel mensen maken in deze peri-
ode goede voornemens voor het 
nieuwe jaar. Vaker naar buiten, 
afvallen, meer samen zijn met 
vrienden en familie, meer rust… 
Maar in de praktijk stranden de 
mooie plannen vaak al na een 
paar weken. Daarom gaat Staats-
bosbeheer je in 2019 helpen met 
het volhouden van die goede 
voornemens, want de natuur kan 
een mooie bijdrage hieraan leve-
ren.

Staatsbosbeheer introduceert in 2019 
de 12 Buitengewone Belevenissen: 
elke maand zetten we een bijzonder 
natuurfenomeen centraal om zo ie-
dereen uit te dagen de natuur in te 
gaan. Die fenomenen wil iedereen
namelijk ooit in zijn of haar leven 
meegemaakt hebben, én ze zijn ge-
woon in eigen land te beleven.

Een wandeling waar je stil van 
wordt
In januari start Staatsbosbeheer door 
het hele land met wandelingen waar 
stilte centraal staat. Iets waar veel 
mensen na de drukke feestdagen be-
hoefte aan hebben. Ook in Nationaal 
Park De Groote Peel kun je op pad. 
Op zondag 6 januari loop je met de 
Peelgids door dit bijzonder mooie 
hoogveengebied, ontdek je de mooi-
ste plekjes en ervaar je hoe het is om 
letterlijk stil te staan en te luisteren 
naar alle natuurgeluiden om je heen. 
Een wandeling waar je stil van wordt 
dus. 

V.V. de Pinmaekers start op zaterdag 
12 januari 2019 met de verkoop van 
de Bonte Avond kaartjes. Na een ge-
weldige serie bonte avonden van vo-
rig jaar beloofd ook deze voorstelling 
weer een spektakel te worden. Er zijn 
5 avond voorstellingen op 1,2,7,8 en 9
februari en een middag voorstelling 
op zondag 3 februari 2019 allen in de 
Pinnenhof. Aanvang 19.49 en 13.11 
uur.

Veel oude bekenden en nieuwe 
gezichten
Dit jaar is er weer een zeer gevarieerd 
programma, met bekende en diverse 
nieuwe namen.
Wat te denken van het nieuwe duo 
“De Hilton’s” met de sketch “Bae-
ter eine gooj buur? dan eine verre
vrindj”. Achmet en Toos zijn buren 
en wonen boven elkaar in appar-
tementencomplex Noblesse aan de 
brugstraat, de buurtjes hebben zo 
hun eigen gewoontes 
Terug van weg geweest De Krotte-
poffers met het stuk “dansschool 
Dans mer ietjes” In sportcentrum 
spelen zich komische momenten af.
“Oos juniore” van V.V. de Pinmaek-
ers zullen dit jaar o.a. de opening van 
de bonte avond verzorgen, en zeg 
nou zelf wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst.
De heren van “Vastgepintj” nemen 
u mee naar “Groepspraktijk eure 
eige dokter is d’r toch noeets”
zoals gebruikelijk zorgen zij weer 
voor de nodige hilarische momenten 
en vraagt men zich af wie nou eigen-
lijk de dokter is.
Het duo Peggy en Maikel, zitten mid-
den in een sollicitatiegesprek “Is det 
gelooge” Natuurlijk mag de buut-
reedner niet ontbreken, welke het 
publiek weer laat lachen.
Net als vorig jaar zal het “Magic Bert 
met zijn assistent Henk” weer een

In februari staat de rammeltijd van de 
haas centraal. In maart zijn de vroege 
vogelconcerten aan de beurt. En de 
maanden erna volgen wild spotten,
bloemenpracht, eetbare natuur, de 
natuur bij nacht, reeënbronst, monu-
menten, paddenstoelen, werken in 
de natuur en tenslotte in december 
de roep van de bosuil. Je kunt deze 
natuurfenomenen, als je wilt, elke 
keer in een ander natuurgebied van 

act vol “knouwel” opvoeren.
Tjeu en Lei van de groep Onger veur-
behaod gaan dit jaar “Nao Winter-
berg” waar zich ongetwijfeld weer 
dol dwaze taferelen afspelen.
Lars en Ries nemen u mee naar wit-
goedwinkel Expert in Nederweert, 
waar een hele heisa ontstaat bij de 
aankoop van een lampje
De Kernalies gaan naar de dag 
camping en brengen het stuk “Effe 
d’r tösse oet” waar zich natuurlijk 
weer de nodige flauwekul afspeelt. 
Tis waat ut is brengt u het komische
stuk “Asj mer geine pruus is”
Terwijl Maikel niet veel uitvoert aan 
het Gardameer, zoekt zijn dochter 

Staatsbosbeheer beleven. Zo ontdek
je heel veel mooie plekjes. 

Deelnemers die ze aan het eind van 
het jaar allemaal af hebt weten te 
vinken, zijn erin geslaagd hun goede 
voornemens in stand te houden en 
zijn zo een hoop ervaringen in de Ne-
derlandse natuur rijker. 

De Groene Voornemenswandeling in 

naar een nieuwe liefde, of dit gaat
lukken ???

Show
Naast de diverse sketches en optre-
dens zal er ook een prachtige “show-
dansact” worden uitgevoerd door 
X-Otic. Natuurlijk mogen de dansma-
rietjes, De Ni-jwieërter Pinkus niet 
ontbreken 

Muziek
Verder zal de nieuwe schlager ge-
bracht worden door Celine Kuepers 
Naast de schlager zal er tijdens de 
voorstelling nog volop muziek zijn.

Nationaal Park De Groote Peel start 
op zondag 6 januari om 11.00 uur 
bij Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. De route is 8
kilometer lang en duurt ongeveer 2,5 
uur. Deelname kost € 9,- per persoon 
en € 6,50 per kind inclusief een warm 
drankje na afloop in de Peelboerderij. 
Reserveren online via: www.staats-
bosbeheer.nl/groenevoornemenspe-
len 

Uiteraard kunnen de bezoekers ook 
kennis maken met de nieuwe prin-
sen van VV Pinmaekers. 

De muzikale begeleiding is weer in 
handen van Hofkepel “Klein Mer 
Neugter”

Kaartverkoop
Entreekaarten kosten € 12,00 en zijn 
zaterdag 12 januari 2019 te koop 
tussen 17.00 en 18.00 in bij Café De 
Kleine Winst in de Kerkstraat in Ned-
erweert. Vanaf maandag 14 januari 
gaat de verkoop verder bij Bruna aan 
de Lambertushof. Wees er snel bij 
want op is op.

Staatsbosbeheer introduceert de 12 Buitengewone Belevenissen

Heb jij al groene voornemens gemaakt?

Veel oude bekenden en nieuwe gezichten

Bonte avonden Nederweert

Foto: Thee Aendekerk



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 3 tot en met 12 januari.

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.

ZONDAG 6 januari
Openbaring des Heren
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
Dhr.W.Engelen ) – maanddienst Gerrit en 
Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst familie van 
Heugten.
Na de H.Mis koffie en thee in het parochie-
centrum.

MAANDAG 7 januari
H.Raimundus van Penyafort, priester
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 8 januari 
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis

WOENSDAG 9 januari
Geen Rozenkransgebed en H.Mis

DONDERDAG 10 januari
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H.Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 11 januari
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in de Mariakapel

ZATERDAG 12 januari
Vooravond van De Doop van de Heer
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) – Frits Bongers en Lies 
Bongers-Coolen. 

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

Dinsdag 1 Januari Nieuwjaarsdag
10.00 uur H. Mis - tot bijzondere intenties

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

Zondag 13 Januari 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve maria, bedankt voor wat ik gekregen 

heb, en nog ga ontvangen! Bedankt voor 
het leven en het leven van mijn medemens!

- Lieve Moeder, zorg voor mijn zoon.
- Maria, help mij dat ik het verleden kan 

vergeten, die ellende , en de toekomst er 
weer zonnig uitziet. En alles weer goed 
komt, dank je.

Iets om over na te denken:
Zoals een molensteen alle soorten graan kan 
vermalen, zo moet een sterke ziel in staat 
zijn alle gebeurtenissen te accepteren.

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

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

Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

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

5 t/m 12 januari 2019

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

ZATERDAG 12 januari: 19.15 uur H. Mis ter 
intentie van St. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 5 januari Francien Ver-
heijen, zaterdag 12 januari Marjo Timmer-
mans.

MISDIENAARS: zaterdag 5 januari Valerie 
Beerens en Lobke Houtappels, zaterdag 12 
januari Janne Wijen en Ayla Beerens

Wie op eerste Kerstdag onze kerk binnen-
kwam, schitterend versierd met bloemen, 
stoere bomen en een grote kerststal, werd 
verwelkomd met de warme klanken van 
een blazersensemble o.l.v. Ellen van Lierop- 
Palmen. De hele dienst door konden wij 
genieten van hun prachtige muziek. Het 
kinderkoortje o.l.v. Jos Smeets verwende 
ons tijdens de woord- en communiedienst, 
met sprankelende, traditionele, maar ook 
moderne liedjes. De basisschoolkinderen 
hadden, o.l.v. de liturgische werkgroep, hun 
teksten ingestudeerd. De vele kerkgangers 
zijn beslist met een warm Kerstgevoel naar 
huis gegaan. En wat waren alle kinderen en-
thousiast, dat ze ook dit jaar weer, na afloop 
van de dienst, hun jaarlijkse attentie moch-
ten komen ophalen. Hartelijk dank allemaal 
voor jullie inzet en moeite. We kijken nu al 
uit naar Kerstmis 2019.

Pater Jan Verboogen heeft de parochie een 
Kerst- en Nieuwjaarsbrief gestuurd. Voor 
wie de brief wil lezen, hiervan liggen exem-
plaren achter in de kerk.

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.

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

Zondag 6 januari 2019, 
H. Mis om 11.00 uur .
Koor: St. Rochuskoor 
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen
Na de H. Mis is er in het zaaltje van de kerk 
gelegenheid om onder het genot van koffie 
en een borrel elkaar het allerbeste te wen-
sen. Wij hopen dat velen hiervan gebruik 
maken. Iedereen is welkom.

Kerstmis met een warm gevoel.
De kindermis in Budschop op kerstavond 
werd zeer druk bezocht. De kinderen en ook 
de volwassen konden genieten van de mu-
ziekklanken van de jeugdharmonie en het 
koor. Ook de toekomstige communicanten 
leverden hun bijdragen met het lezen van 
de gebeden en hielpen met het klaarmaken 
van de altaartafel. De pastoor vertelde sa-
men met de kinderen het kerstverhaal.

Na de mis ontvingen alle kinderen een cho-
colade kerstbal uit handen van de pastoor. 
Het was een mooi samenzijn, de kerk was 
mooi versierd en er stond een prachtige 
kerststal. De harmonie is voor volgend jaar 
weer gecontracteerd.

Zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.

Zondag 13 januari 2019 
H. Mis om 11.00 uur 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

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 1 van 6 januari 2019

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 3 - 12 januari 

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. 

Zondag 6 januari, Hoogfeest van de Open-
baring des Heren, Driekoningen, 10.00 
(Zangkoor De Peelklanken) ghm Mies Strij-
bos, Stien Strijbos-Dams en dochter Bertha, 
zwd Martha van Hulsen-Hekers. 

Donderdag 10 januari,
19.00 voor de zieken.

Zaterdag 12 januari, 19.00 (Samenzang). 

ACOLIETEN: za. 5 jan. 19.00 : Tom Kessels, 
Nick Stijnen; zo. 6 jan. 10.00 : Mathijs en Luc 
van Hulsen; za. 12 jan. 19.00 : Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen. 

KERSTVIERINGEN: We mogen terugzien 
op sfeervolle kerstvieringen in de met 
schooltekeningen, bloemen, banieren rond 
het priesterkoor en de kerststal fraai versier-
de kerk. De schoolviering met de leerlingen 
van De Schrank was top, evenals het kerst-
spel door de leerlingen tijdens de gezinsmis. 
Ook onze zangkoren en harmonie droegen 
ten zeerste bij aan de feestelijke sfeer.
Ik zeg alle medewerkenden graag dank voor 
hun persoonlijke inzet en bijdrage bij de 
inrichting en versiering van de kerk en de 
kerststal en bij de uitvoeringen. Samen kun-
nen wij zo geloofsgemeenschap vieren, zo-
als ook opnieuw weer bleek bij de afsluiting 
van de actie voor de torenrestauratie. Met 
frisse moed beginnen we aan het nieuwe 
jaar. En ik waardeer het zeer dat ik wederom 
op uw spontane steun mag rekenen.

Pastoor A. Koumans, OMI. 

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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

Open Eettafel Budschop

Donderdag 10 januari open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 9 januari 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

L.K.V. Ospel

Beste leden, 
dinsdag 8 januari: Kienen. 
De avond begint om
19.30 uur in Haaze-Hoof. Ook niet le-
den zijn van harte welkom. Vriende-
lijke groet, het bestuur.

Repair Café Nederweert
Weggooien? mooi niet!

Zaterdag 5 januari van 10:00 - 13:00 
uur is er weer repair café in de Pin-
nenhof.

Namens Repair Café wensen we ie-
dereen een voorspoedig 2019 en dat 
we nog veel geslaagde reparaties mo-
gen uitvoeren.

Zijn er kapotte spullen waarvan je 
denkt, ik vind het jammer om ze weg 
te gooien o.a. elektrische apparaten 
,fietsen, rollators, kleine meubels, 
speelgoed of kleding wij zullen pro-
beren deze te repareren en ze hier-
door een tweede leven te geven. 

Repair Café is een reparatie werk-
plaats die gerund wordt door vrijwil-
ligers.

Aan de reparaties zijn geen koste 
verbonden, echter zijn materiaalkos-
ten voor eigen rekening. Een kleine 
vrijwillige bijdrage voor de reparaties 
wordt gewaardeerd.

Bezoekers die kapotte spullen aan-
bieden ter reparatie, doen dat op ei-
gen risico.

E-mail: repaircafenederweert@tel-
fortglasvezel.nl
facebook: Repair Café Nederweert 

STAPEL
KORTINGSTAPELSTAPEL
KORTINGKORTINGKORTINGKORTINGKORTING

eflop be
fl

flop be
flo

flop be
flo

flop be
flo

lop be
flop

op be
flop b

op be
flop b

p be
flop be

p be
flop be

be
flop be

f

be
flop be

f

eflop be
fl

eflop be
fllop be

flop

pbe
flop be

p be
flop be

be
flop be

f

be
flop be

f

eflop be
fllop be

flop

pbe
flop be

eflop be
fl

op be
flop bp be

flop be

p be
flop be

be
flop be

f

p be
flop be

p be
flop be

p be
flop be

be
flop be

f

be
flop be

f

be
flop be

f

be
flop be

f

be
flop be

f

be
flop be

f

eflop be
fl

eflop be
fl

be
flop be

f

be
flop be

f

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

flop be
flo

flop be
flo

flop be
flo

be
flop be

f

be
flop be

f

be
flop be

f

be
flop be

f

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

eflop be
fl

flop be
flo

flop be
flo

flop be
flo

flop be
flo

flop be
flo

flop be
flo

flop be
flo

flop be
flo

lop be
flop

lop be
flop

flop be
flo

lop be
flop

In-Btween In-Btween Womenswear •  Burgemeester Vul lersstraat 4 •  Neder weer tWomenswear •  Burgemeester Vul lersstraat 4 •  Neder weer tWomenswear •  Burgemeester Vul lersstraat 4 •  Neder weer t
In-Btween In-Btween Menswear •  Lamber tushof 1 •  Neder weer tMenswear •  Lamber tushof 1 •  Neder weer tMenswear •  Lamber tushof 1 •  Neder weer t
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Met uitzondering van reeds afgeprijsde artikelen, 
nieuwe en basis collectie.

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foundation - Lingerie - Badmode
www.tullemans-koppen.nl

OPRUIMING
BH’s - slips - strings >50%
nachtgoed - badgoed > 20%
(ook voor mannen)

Gelukkig nieuwjaar!

Bestuur en vrijwilligers van St. 
Kindervakantiewerk Nederweert 
wensen iedereen een heel goed 
en vooral gezond 2019.

In het bijzonder dank aan onze spon-
soren tijdens ons jubileumjaar. In 
2019 doen wij weer graag een beroep 
op u.

Momenteel zijn we al druk bezig met 
het programma voor 2019. 
KVW is van  12 t/m 16 aug. locatie 
Nederweert-Eind
Wandelvierdaagse van 13 t/m 16 aug.

Binnen onze organisatie is altijd ruim-
te voor enthousiasten vrijwilligers, 
een aanmeldformulier hiervoor is te 
vinden op onze website www.kvwne-
derweert.nl 

Binnenkort ook op onze website 
meer info over het KVW programma 
2019.

Het nieuwe boek van Terry van Lierop uit Nederweert is verschenen

Tuin der vervlogen tijden
Op vrijdag 14 december  is het 
nieuwe boek ‘Tuin der vervlogen 
tijden - Fantastische verhalen-
bundel’ van Terry van Lierop ver-
schenen. Deze verhalenbundel 
wordt uitgegeven door Uitgeverij 
Boekscout.

Tuin der vervlogen tijden: een ver-
halenbundel waar warmte, hoop 
en humor van de bladzijden spat. Je 
wordt meteen meegezogen in het 
verhaal en kan je identificeren met 
de hoofdpersoon. Van alledaagse 
gebeurtenissen tot buitengewone 
situaties die bij nader inzien heel 
gewoon blijken te zijn. Terugblikken 
op tijden van weleer die bij het ene 
verhaal tranen opwekken en bij het 
volgende verhaal een schaterlach. 
Die zich in het buitenland afspelen 
of gewoon onder de Hollandse wol-
ken. Al met al: een heerlijke bundel 
vol fantastische verhalen, die lezen 
als een trein. Heerlijk ontspannen 
en toch reden genoeg om te gaan 
mijmeren. Met prachtige tekeningen 
van Guusje Sijbers. Een verhalenbun-
del die blijft hangen! 

De auteur
Terry van Lierop (1961) is een alleen-
staande moeder van vier kinderen, 
waarvan twee zoons nog bij haar 
thuis wonen. Een creatieve duizend-
poot. Ze maakt wandkleden, schildert 
en heeft verscheidene mozaïekwer-

ken gemaakt. Bij schrijven ligt echter 
haar grote passie. Als kind schreef ze 
al verhaaltjes en is daar nooit meer 
mee opgehouden. Een roman zit nog 
in de pen. Haar eerste boek is echter 
een verhalenbundel geworden. Met 
de verscheidenheid aan verhalen is 
dit boek een hele mooie start gewor-
den als auteur.

Boekgegevens
Titel:  Tuin der vervlogen tijden - Fan-
tastische verhalenbundel 
Auteur: Terry van Lierop 
Verschijningsdatum:  
Aantal pagina’s: 98 
ISBN:  9789402249767 
Geïllustreerd:  ja 
Verkoopprijs:  €16,99 
Uitvoering: Paperback 
* inclusief kosteloze verzending in 
Nederland en België

Kienen bij BeekCwartier

Ook in het nieuwe jaar is er weer kie-
nen in de inloop van BeekCwartier, 
Beekstraat 54 in Weert. Zondag 6 ja-
nuari 2019 starten we weer om 14.00 
uur. De zaal is open vanaf 13.00 uur. 
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 telefoonnum-
mer 0495-697900.
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NORMAAL 799,-

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectrowinkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst6Tummers

GRANDIOZE EINDEJAARS

UITVERKOOP!50%

33%

48%

29%
19%

48%

JAN

2
JAN

3
JAN

4
JAN

5
JAN

6
JAN

GESLOTEN!

LAATSTE  KANS!

34%

nu 527
WARMTEPOMP DROGER

DROGER
WT45W491
• MEENEEMPRIJS & BODEMPRIJS
• Warmtepomp   
• A++
• Zelfreinigende condensor

50%
33%
48% NORMAAL 599,-

nu 377
37%

4K TV
LC50UI7222

•  MEENEEMPRIJS 
& BODEMPRIJS
•  50" (127 cm)

•  4K Ultra HD

•  Smart TV 

NORMAAL 529,-

nu 397

25%25%

NO FROST
KOEL-VRIESCOMBINATIE
RB31FERNCWW/EF

• MEENEEMPRIJS & BODEMPRIJS
• Energieklasse A++

• NoFrost: nooit meer ontdooien

• 206 liter koelgedeelte,

98 liter vriesgedeelte jaar garantie

VRIJSTAANDE VAATWASSER
SMS25AW01
•  MEENEEMPRIJS & BODEMPRIJS
•  A+   •  12 couverts
•  Starttijdkeuze
•  Speciaal programma voor glas
•  SilencePlus: extra stil

60 CM

NORMAAL 419,-

nu 277

NORMAAL 499,-

nu 297
41%

MET GRATIS
CAR 

CLEANING
KIT

T.W.V. €99,-

STOFZUIGER
BIG BALL PARQUET 2

• MEENEEMPRIJS & BODEMPRIJS
• Actieradius: 9,75 m

• HEPA-filter 

• Incl. diverse opzetstukken

34%

Vanaaf 5 januari 

Carnavalswinkel de Verrassing

www.carnavalswinkeldeverrassing.nl

Vanaaf 5 januari anaaf 5 januari anaaf 5 januari anaaf 5 januari anaaf 5 januari Vanaaf 5 januari anaaf 5 januari V
es geopendj: 

Carnavalswinkel de VerrassingCarnavalswinkel de VerrassingerrassingCarnavalswinkel de VOUTLET
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X-toppers: Vierdaagse voor mensen 
met beperking

Meedoen aan de Nijmeegse Vier-
daagse, ondanks je beperking. 
Dat kan via het wandelproject X-
toppers van Iedereen Kan Spor-
ten en MEE Noord en Midden 
Limburg. X-toppers zorgt voor 
begeleiding tijdens het lopen en
regelt faciliteiten zoals slaap- en 
rustplaatsen, vervoer, catering 
en medische verzorging. Deelne-
mers hoeven zich alleen maar te 
concentreren op het meedoen
en halen van de finish. Voor de 
Vierdaagse 2019 van 16 t/m 19 
juli zoekt X-toppers deelnemers, 
buddy’s en sponsoren.

Komend jaar doen de X-toppers voor
de 9e keer mee aan de Vierdaagse. 
Sommige deelnemers lopen al jaren 
mee. Maar er zijn ook elk jaar weer 
nieuwe gezichten bij. In 2018 stonden 
er 50 deelnemers aan de start. Samen 
met hun buddy gingen ze de uitda-
ging van 30, 40 of 50 km aan. 

Doe mee als X-topper, buddy of sponsor
Om meedoen in 2019 weer mogelijk 
te maken zoekt de X-toppers deelne-
mers, buddy’s en sponsoren. Ben je 12 
jaar of ouder? Heb je een beperking, 
zoals bijvoorbeeld een verstandelijke, 
lichamelijke of visuele beperking of 
een vorm van autisme? En wil jij graag 
de Nijmeegse Vierdaagse lopen maar 
kun jij dit vanwege je beperking niet 
alleen? Dan ben jij de X-topper die we 
zoeken! Ook buddy’s zijn van harte 
welkom zich aan te melden. Zij onder-
steunen de X-toppers tijden het lo-
pen. Wil je als sponsor aan dit unieke 
evenement bijdragen, ook dan is je 
bijdrage van harte welkom. 

Neem voor meer informatie of aanmel-
den contact op met Tijn Wabeke, pro-
jectleider X-toppers, e-mail t.wabeke@
mee-nml.nl of kijk op www.iedereen-
kansporten.nl/x-toppers. Daar staat 
ook een leuk filmpje over de X-toppers 
tijdens de laatste Vierdaagse.

Nieuw initiatief van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen

Generaties komen samen in het 
DWRS LBM Familieorkest

DWRS [spreek uit: Dwars] is het 
nieuwe projectorkest van de 
Limburgse Bond van Muziekge-
zelschappen (LBM). De LBM is 
hiervoor op zoek naar muzikale 
families uit heel Limburg. Groot-
ouders met hun kleinkinderen, 
ouders met hun kinderen, neven
en nichten en familieleden uit ver-
schillende generaties gaan samen
het DWRS LBM Familieorkest vor-
men. Onder leiding van dirigent 
Roger Niese repeteren de orkest-
leden vier keer in mei 2019. Een 
eerste optreden staat gepland in
juni 2019. Iets voor jou en je fa-
milie? Bespreek het tijdens de 
komende feestdagen en schrijf in 
met minimaal twee familieleden 
via www.lbmblaasmuziek.nl.

Dwars door generaties
DWRS is een initiatief voor een brede 
doelgroep muzikanten, van alle leef-
tijden en alle niveaus (minimaal HaFa-
A). Het projectorkest is op die manier 
een dwarsdoorsnede van de Limburg-
se HaFa-orkesten en brengt verschil-
lende leeftijdsgroepen samen. Het is
een eerste verkenning in het bouwen 
van nieuwe verbindingen om de tra-
ditionele (blaas)muziek toekomstbe-
stendig te maken.

De dirigent
Het DWRS LBM Familieorkest staat 
onder leiding van de 49-jarige Roger 
Niese. Hij komt zelf uit een muzikale 
familie en was tot voor kort dirigent 
van Koninklijke Harmonie Eendracht 
Maakt Macht in Wessem. Sinds 2003 
is Roger Niese als (bas)klarinettist 
verbonden aan philharmonie zuidne-
derland en is hij ook betrokken bij de 
educatieve projecten van het orkest. 
Verder is hij actief als arrangeur. “Aan 
mijn kinderen zie ik hoe belangrijk
het is dat muziek wordt doorgegeven 
aan de volgende generatie. Daarom 
vind ik het familieorkest een heel 
mooi initiatief”, aldus Roger Niese.

Inschrijven
Voor dit projectorkest is de LBM op 
zoek naar enthousiaste familieleden 
die dit muzikale avontuur aan willen 
gaan en die over speelniveau Hafa-A 

of hoger beschikken. Kijk voor meer 
informatie en inschrijven op www.
lbmblaasmuziek.nl. Inschrijven kan 
tot 30 januari 2019 met twee of meer 
familieleden.

IVN Weert e.o. organiseert in het 
voorjaar van 2019 een vogelcursus 
voor beginners.
Deze cursus beslaat 3 bijeenkomsten 
die plaats zullen vinden op donder-
dag 21 maart, zaterdag 13 april en 
zaterdag 18 mei.

Het doel van de cursus is om een in-
troductie te geven in de fascinerende 
vogelwereld en een eerste aanzet te 
geven voor het herkennen van de vo-
gels in onze eigen omgeving. Op 21 
maart starten we de cursus met een 
theorieavond van 19:00 uur tot 22:00 
uur in Natuur- en Milieucentrum De 
IJzeren Man aan de Geurtsvenweg 
4 in Weert. Tijdens deze avond wor-
den onderwerpen behandelt zoals de 
vogeltrek, vogelgeluiden en het her-
kennen van vogels in en om de tuin. 

Op 13 april en 18 mei trekken we het 
veld in en zullen we natuurgebieden 
bezoeken in de omgeving van Weert 
waar we onder deskundige begelei-

ding vogels proberen te spotten. Het 
is dan volop voorjaar en dus zal er 
veel te zien en te horen zijn. Kortom: 
de uitgelezen kans om de opgedane 
vogelkennis toe te passen in het veld! 

De kosten voor de cursus bedragen 
10 euro voor IVN-leden en 15 euro 
voor niet IVN-leden. Voor inschrijven 
en nadere informatie kunt u terecht 
bij Bas Hissel via 06-23565571 of via 
e-mail: bashissel@gmail.com. Beta-
ling dient voorafgaand aan de cur-
sus te zijn voldaan aan IVN Weert 
op rekeningnummer NL02 RABO 
0149904789 met vermelding vogel-
cursus voor beginners.

Vogelcursus voor beginners

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten.





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

Donderdag 3 januari 2019

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. 

Inwoners van onze gemeente ontvan-
gen in de eerste week van januari de 
In geval van nood-kaart. Het is belang-
rijk dat hulpverleners bij calamiteiten 
snel de telefoonnummers van familie-
leden en medische gegevens kunnen 
vinden. Met de noodkaart is deze 
informatie zo voorhanden. 

Niet lang zoeken
De gemeenteraad heeft verzocht 
om deze kaart onder de inwoners te 
verspreiden. De kaart kan opgehangen 
worden op een gemakkelijk vindbare 
plaats, bijvoorbeeld bij de voordeur of 
in de meterkast. Zo kunnen hulpverle-
ners in noodgevallen snel familieleden 
op de hoogte brengen en de huisarts 
waarschuwen. Door de noodkaart 
hoeven politiemensen, ambulance-
medewerkers of brandweerlieden 
niet tussen persoonlijke spullen naar 

belangrijke gegevens te zoeken.

Voorbeelden
De In geval van nood-kaart biedt bij-
voorbeeld uitkomst bij een zelfstandig 
wonende oudere die van de trap valt, 
waarbij de hulpdiensten pas na lang 
zoeken door het huis de telefoonnum-
mers van kinderen kunnen achterhalen. 
Of bij een ouder echtpaar waarbij de 
echtgenote niet weet waar haar man 
alle belangrijke informatie bewaart.

Kaarten voor in portemonnee
Bij de noodkaart zitten twee kleinere 
kaartjes die in de portemonnee bij de 
identiteitskaart of het rijbewijs be-
waard kunnen worden voor het geval 
er buitenshuis iets gebeurt. De gege-
vens van huisarts, een ziekenhuis waar 
hij/zij bekend is en de contactpersonen 
zijn dan direct paraat.

Kaarten voor contactpersonen
Verder zijn er vier kaartjes die oude-
ren aan hun contactpersonen kunnen 
uitreiken. Hierop staan bijvoorbeeld de 
telefoonnummers van buurtgenoten. 
Mocht een dochter ver weg wonen en 
haar oudere moeder niet kunnen berei-
ken, dan kan ze de buren vragen even 
een kijkje te nemen. En voor de buren 
zelf is het handig om te weten wie ze 
kunnen bellen als er met hun buurman 
of buurvrouw iets aan de hand is.

Veiligheid voorop
“De noodkaart helpt hulpverleners om 
snelle en effectieve hulp te kunnen 
verlenen”, aldus burgemeester Evers. Hij 
roept de inwoners dan ook vriendelijk 
op om de kaart in te vullen en op te 
hangen. “Want iedere seconde telt!”

Als elke seconde telt...
Inwoners gemeente Nederweert ontvangen 'In geval van nood-kaart'

We wensen elkaar 
een mooi jaar
Wij nodigen u uit voor de Nieuwjaarsre-
ceptie op donderdag 3 januari van 19.00 
uur tot 20.30 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis van Nederweert.

Tijdens deze bijeenkomst reikt burge-
meester Evers voor de zevende keer 
de Gemeentecomplimenten uit. Deze 
gemeentelijke onderscheiding is een blijk 
van waardering en erkentelijkheid voor 
betoonde inzet en verdiensten maar ook 
als aanmoediging om vooral zo door 
te gaan danwel een waardering voor 
bijzondere prestaties of vernieuwend of 
bijzonder ondernemerschap.
De Gemeentecomplimenten 2019  
gaan naar:

Sociaal Nederweert:  
de brandweerpost Nederweert
Sportief Nederweert:  
de jubilerende voetbalvereniging 
RKVV Eindse Boys
Ondernemend Nederweert:  
Theeschenkerij Hof van Schoor 

Inwoners van gemeente Nederweert 
kunnen voor hulp bij hun administratie 
terecht bij Stichting Vrijwillige Admi-
nistratieve Ondersteuning Weert e.o. 
(VAO). Vorige maand ronde een groep 
vrijwilligers hiervoor met succes een 
opleiding af.

De vrijwilligers van de thuisadministra-
tie helpen inwoners aan huis met het 
op orde brengen, verwerken en bijhou-
den van hun administratie. Zo krijgen 
zij meer inzicht en grip op hun inkom-
sten en uitgaven, waardoor schulden 
voorkomen kunnen worden. Ook als er 
schulden zijn, kunnen vrijwilligers extra 
ondersteuning bieden bij het opstarten 
van een schuldhulpverleningstraject. 
Of ze vormen een steuntje in de rug 
tijdens of na het schuldhulpverlenings-
traject. 

Laat het niet liggen
Een echtscheiding, overlijden, ge-
zondheidsproblemen, het verlies of 
verandering van werk, allemaal nare 
zaken waar niemand graag mee te 
maken krijgt. Soms schiet de financiële 

Van maandag 7 t/m vrijdag 11 janu-
ari kunt u uw kerstboom weer laten 
ophalen door de gemeente. Binnen 
de bebouwde kom worden de kerst-
bomen vanaf 08.00 uur huis-aan-huis 
opgehaald. Inwoners die buiten de 
bebouwde kom wonen, kunnen hun 
kerstboom naar de gemeentegarage 
brengen.

Route
Op de dag dat we uw duobak leegma-
ken, halen we ook de kerstboom op. 
Er komen twee verschillende wagens. 
Het kan dus zijn dat de kerstboom niet 
tegelijk met uw duobak wordt opge-
haald. De kerstboom moet uiterlijk 
om 08.00 uur aan de straat liggen. De 
duobak moet, zoals altijd, om 07.00 uur 
klaar staan. U kunt uw kerstboom ook 
naar de milieustraat aan de Graafschap 
Hornelaan in Weert brengen.

Geen kluit
Wij verzoeken u dringend géén kerst-
bomen aan te bieden waarbij aan de 

administratie er dan bij in. Voordat ie-
mand er erg in heeft, kunnen schulden 
ontstaan. Door het niet te lang te laten 
liggen én hulp in te schakelen, kan dat 
voorkomen worden. 

Gratis 
Vanaf nu kunnen inwoners uit de ge-
meente Nederweert een beroep doen 
op de vrijwilligers van VAO. Zij kunnen 
helpen bij het op orde brengen en bij-
houden van de post, bij het aanvragen 
en controleren van toeslagen en het 
in beeld brengen van inkomsten- en 
uitgavenpatroon. Doel van een VAO 
traject is dat iemand het na verloop 
van tijd weer zelf kan en gaat doen 
en grip heeft op zijn administratie. De 
hulp is gratis.

Twijfel niet
Twijfel niet en neem vrijblijvend con-
tact op met VAO via info@vaoweert.
nl of 06 22787418. Alle vrijwilligers 
zijn opgeleid, hebben een contract 
met geheimhoudingsplicht getekend 
en ze beschikken over een Verklaring 
Omtrent Gedrag. 

kluit nog zand, een jute zakje, (plastic) 
pot of spijkers zitten. Deze worden 
niet meegenomen. De stam mag niet 
dikker zijn dan 10 cm. De ophaalronde 
is alléén bedoeld voor kerstbomen en 
niet voor overig snoeiafval. Dit afval 
wordt dan ook geweigerd.

Geen verzamelplaatsen
Wij willen u vragen de kerstboom voor 
uw eigen deur aan te bieden en niet 
op één plaats in uw straat te verzame-
len.

Buitengebied
Inwoners van het buitengebied kun-
nen hun kerstboom in de ophaalweek 
naar de gemeentegarage brengen. 
Buiten de bebouwde kom worden 
dus geen kerstbomen opgehaald. De 
gemeentegarage ligt aan de Gutjes-
weg 2. U kunt er terecht op dinsdag en 
donderdag van 08.00 tot 12.30 uur. 

Meer weten? Belt u dan met de  
gemeente, tel. 0495 677 111.Op 5 september gaven we de opdracht 

aan aannemer Laudy om de restauratie 
van de Lambertustoren te restaureren. 
Het bouwbord dat de klus aankondigt is 
onlangs geplaatst. "Een kleine mijlpaal 
omdat daarmee een lange tijd van 
voorbereidingen afgesloten is", aldus 
projectleider John Metselaars. "Het 
lijkt of er de laatste maanden weinig is 
gedaan, maar achter de schermen is juist 
veel gebeurd."

De projectleider doelt onder meer op 
de vergunningenprocedures en tal van 
onderzoeken die daarvoor gedaan moes-
ten worden. “Wettelijke verplichtingen 
waar we ons aan te houden hebben.” 
Nu alle procedures doorlopen zijn kan 
het stoplicht op groen. 

In de steigers
De aannemer heeft opdracht gekregen, 
het bouwbord is geplaatst. Waarom 
wordt het werk nog niet uitgevoerd? 
Metselaars daarover: “Tijdens de 
restauratie wordt veel metselwerk en 
natuursteen vervangen. Hiervoor wordt 
de hele toren in de steigers gezet. Het 
huren van de steiger is een grote kos-
tenpost. Herstel van het metselwerk is 
niet mogelijk als de temperatuur te laag 
is. De kans dat dit gebeurt, is tijdens de 
winter natuurlijk groot. De aannemer 

wacht daarom met de werkzaamheden 
tot na de winterperiode. Mocht de vorst 
invallen, dan is het risico namelijk groot 
dat de steiger een lange periode niet 
gebruikt wordt. Dit is erg duur.”

Voorbereidingen 
Volgens de projectleider wordt achter de 
schermen flink doorgewerkt. De tijd tot 1 
april gebruikt de aannemer om het werk 
voor te bereiden. “Er moet namelijk nog 
veel gebeuren: de werkzaamheden wor-
den gepland, onderaannemers worden 
gecontracteerd, er worden proefmon-
sters gemaakt voor de verschillende bak-
steen- en natuursteensoorten, er moeten 
materialen besteld worden, etc.” 

Officiële start 
De start van de daadwerkelijke restau-
ratie is natuurlijk een historisch mo-
ment. Zodra de aannemer echt van start 
gaat, schenken we hier dan ook extra 
aandacht aan”, aldus de projectleider. 
“Dit doen we samen met de Provincie 
Limburg, het BPD Cultuurfonds en het 
Comité Herstel Lambertustoren. Zij 
dragen in belangrijke mate financieel bij 
aan deze restauratie.”

15 dec 2019 is de restauratie klaar
Op 15 december 2019 is het werk hoe 
dan ook klaar. “We hebben er alle ver-

trouwen in dat de aannemer de restau-
ratie tot een goed einde brengt. Hierna 
zullen we het werk feestelijk opleveren”, 
aldus burgemeester Evers.

De restauratie wordt mede gesteund 
door:

Comité Herstel Lambertustoren

Thuisadministratie van start in Nederweert

Wanneer wordt uw kerstboom opgehaald?

Aannemer Laudy volop bezig met voorbereidingen
Restauratie Lambertustoren vanaf april 2019 daadwerkelijk van start

De 'In geval van nood-kaart' helpt hulpverleners in noodsituaties om snel te kunnen handelen
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Bonte avond V.V. De Vlikkestaekers
Om klokslag 19:30 uur op vrijdag 7
december 2018 begonnen V.V. De 
Vlikkestaekers uit Ospel bij het Peel-
juweel aan haar 43e serie bonte avon-
den met eigen artiesten. De avond 
werd geopend door een vertrouwd 
gezicht en een nieuw gezicht. Marco 
Verwielen presenteerde de bonte 
avonden de afgelopen 7 jaren samen 
met Francis Bruekers. Francis deed dat 
vorig jaar echter voor het laatst en zij 
werd dit jaar opgevolgd door Nadine 
Bloemers. Naar eigen zeggen gierden
de zenuwen haar door de keel maar 
daar was vanaf het begin weinig van 
de te merken. Ze pakte het op alsof ze 
het al jaren deed.

Vorst Eric, Prins Joost I en Prinses Ni-
kee, de Raad van Elf en maar liefst 29 
Vlikkepupkes werden naar boven ge-
haald om de avond officieel af te trap-
pen. Vorst Eric zette de Vlikkepupkes 
nog even in het zonnetje vanwege hun 
nieuwe pakjes. Een groep om ontzet-
tend trots op te zijn en hulde aan de 
trainsters Esther Nies en Femke Meu-
len. Het valt niet mee om zo’n grote 
groep meiden in het gareel te houden 
maar gezien het feit dat het er zo veel 
zijn en dat ze zo lang lid blijven lukt 
hen dat uitstekend. In verschillende 
groepen verzorgen de Vlikkepupkes 
gedurende de hele avond dansjes. En
dat varieerde van aandoenlijk door de 
allerkleinsten tot professioneel door 
de oudere groepen.

Marco en Tijs van BMT bespraken met 
zang en teksten het wel en wee van 
de selectie van RKSVO. Maar daarbij 
blijven ook andere gebeurtenissen in 
het dorp niet onbesproken. Het lij-
ken in eerste instantie waargebeurde 
voorvallen maar als “d’n oetbingel”
komt dan begin je daar toch aan te 
twijfelen.

En dat RKSVO op dit moment “hot” 
is in Ospel blijkt wel uit de act die de 
nieuwe groep “De derdje helft” ten 
tonele bracht. De technische staf van
SVO 1 bekijkt op geheel eigen wijze 
de wedstrijd van RKSVO 1 tegen Me-
refeldia 1. Althans dat maken ze op 
uit het feit dat er geel-zwarte suppor-
ters in de zaal zitten. Het blijkt echter 
iemand te zijn met een zwart t-shirt 
en gele tanden. Figuurlijk vlogen de 
vonken af van deze act en letterlijk 
de mayonaise. Een nieuwe groep met 
veel potentie dat veel goeds belooft 
voor de toekomst.

Onze eigen Esther Veugen is dit jaar 
begonnen aan de cursus buutte-
reedner van Wil Knapen. Om die re-
den moest ze dan ook verstek laten 
gaan op de bonte avonden. Daarom 
werd de jonge Kevin Evers ingevlo-
gen. Als oorlogsveteraan deed hij 
het uitstekend en deze jongen zal in 
de toekomst zeker zijn sporen in de 
ton gaan verdienen. Maar ze heten 
nu eenmaal de bonte avonden met 
eigen artiesten dus hopelijk staat 
Esther er volgend jaar weer. En mis-
schien nog wel iemand als we naar 
de deelnemerslijst van de cursus kij-
ken…

Jan en José waren ook weer van de 
partij met een korte maar krachtige 
sketch. Ze wilden een concert geven 
op viool maar omdat die gestolen wa-
ren grepen ze als alternatief naar de 
fietsenpomp. Ze joegen er veel lucht 
doorheen maar die hadden ze zelf na 
afloop bitter hard nodig.

En ook de JaPiPa’s hadden weer een 
prachtige korte sketch in elkaar ge-
zet. Geheel in ballon gehuld begon-
nen Jan, Piet en Pascal aan een rustig 
dansje dat weldra overging in een 
stampende beat. Pascal ging daarbij 
zo fanatiek te keer dat hij zichzelf in 
de voorbereidingen een gebroken
neus had geslagen. De sketch werd 
afgesloten met een knallend einde.

Evenals een aantal jaren geleden 
hadden de dames van de raad weer 
een sketch met blacklight en fluores-
cerende poppen gemaakt. Dit jaar 
kwamen ze als de “Snerfs” op. Er
zat ontzettend veel werk in het ma-
ken van de poppen, het podium, de 
kleding en de muziek maar het resul-
taat was dan ook fantastisch. En met 
name het kleine drammerige Snerfje 
werkte op ieders lachspieren.

Grote cabaretiers als Herman Finkers 
en Hans Teeuwen hebben elk hun ei-
gen versie van het kerstverhaal. In dat 
rijtje kan nu ook het eigentijdse kerst-
verhaal van De linker en de rechter &
co worden geplaatst. Als we niet beter 
wisten zouden we nog kunnen gaan 
geloven dat de geboorte van kindeke 
Jezus daadwerkelijk op deze manier 
was verlopen. Een ontzettend knap in 
elkaar gezet verhaal met enerzijds leu-
ke parallellen naar het echte kerstver-
haal en anderzijds grappige en onver-
wachte wendingen zoals het vandaag 
zou hebben kunnen zijn gegaan.

De Jóng Bótte Vaerze hadden dit jaar 
de eer om de avond af te sluiten. De 
plantentorens in Ospel verzorgend
knoopten Jan Caris en Frank Stienen 
diverse gesprekjes aan met passeren-
de voorbijgangers. Een genot om te 
zien hoe bekende Ospelnaren door
deze mannen gepersifleerd worden. 
En dit alles doorspekt met goede hu-
mor en absurditeit.

Tussen alle optredens door zongen de 
deelnemers aan de liedjesavond hun 
schlager nog een keer. Uiteraard gold 
dat ook voor de winnaars van dit jaar: 
Dao Geuns met “Geslaagtj”. Het num-
mer waarmee ze gaan proberen om 
in de finale van het LVK te komen.
En natuurlijk mogen Oze Hoempa 
o.l.v. Harold Geurtjens voor de mu-
zikale omlijsting, de toneelmeesters 
John Steuten en Mourk Koppen, Jan 
Truyen voor het geluid en Ton Sieben 
voor het licht niet onvermeld blijven.

Al met al kunnen de Vlikkestaekers 
terugkijken op een volle en geslaag-
de bonte avond die van hoog niveau 
was. Zij kunnen dan ook met een ge-
rust hart uitzien naar de jubileume-
ditie van hun bonte avonden in het 
seizoen 2019-2020.

Zorgcentrum Martinus, Huntingtoncentrum, Behandelcentrum en
Geriatrisch Revalidatiecentrum

Land van Horne werkt aan het nieuwe 
Zorgplein, Kennis- en Expertisecentrum

‘Nieuwbouw St. Martinus’ wordt 
het in het Weertse genoemd. 
“Dat klopt deels” licht Raoul Bak-
kes, directeur Zorg en Dienstver-
lening, toe. “Naast het nieuwe 
zorgcentrum Martinus zijn in het 
nieuwe complex ook het Hunting-
toncentrum, Behandelcentrum en
Geriatrisch Revalidatiecentrum 
gevestigd. Deze centra liggen geza-
menlijk aan het nieuwe Zorgplein. 
We verwachten halverwege 2019 de 
eerste cliënten te verwelkomen.”

Aan het Zorgplein zit onder andere 
zorgcentrum Martinus. “Het oude 
St. Martinus was aan vernieuwing 
toe en voldeed niet meer aan de hui-
dige eisen. Er is daarom gekozen om 
een heel nieuw complex neer te zet-
ten waardoor er mogelijkheden zijn 
om de laatste zorgtechnieken toe te 
passen en het gebouw toekomstbe-
stendig te maken,” aldus Raoul. Ook 
de naam van het zorgcentrum is ver-
nieuwd: Zorgcentrum Martinus. “We 
willen dat alle cliënten zich thuis voe-
len, ongeacht achtergrond of religie.” 

In de woongroepen in Martinus wo-
nen straks 8 cliënten per woongroep, 
in totaal 72 cliënten. “De woongroe-
pen hebben een kleinschalig karak-
ter en zijn gericht op een specifieke 
zorgvraag. In het zorgcentrum wo-
nen straks ouderen met dementie, 
ouderen met lichamelijk klachten en 
cliënten met de ziekte van Hunting-
ton,” licht Raoul toe. 

Huntingtoncentrum
De cliënten en medewerkers van de 
Huntington, die nu nog in St. Joseph 
in Nederweert wonen, verhuizen in 
2019 naar drie woongroepen in zorg-
centrum Martinus. “Deze woongroe-

pen zijn speciaal ontworpen voor cli-
enten met de ziekte van Huntington. 
Het gaat hier namelijk ook om jon-
gere mensen die andere zorgvragen
hebben dan bijvoorbeeld cliënten 
met dementie.”  De polikliniek en de 
dagbehandeling voor mensen met 
de ziekte van Huntington vormen sa-
men het Huntingtoncentrum aan het 
Zorgplein van Land van Horne. 

Behandelcentrum en Geriatrisch 
Revalidatiecentrum
Een van de nieuwe vleugels op het 
Zorgplein is het Behandelcentrum 
van Land van Horne. Het nieuwe Be-
handelcentrum is ruimtelijk ingericht
met een prachtige hoge oefenzaal. 
Door de opzet van het nieuwe ge-
bouw wordt de samenwerking tus-
sen de behandelaren vergroot. Ook
de samenwerking met het Geriatrisch 
Revalidatiecentrum, dat nu al geves-
tigd is op deze locatie en straks dus 
ook onderdeel is van het Zorgplein, 
wordt door de nieuwbouw makkelij-
ker.

“Een plek waar cliënten zich thuis 
voelen”
Raoul is erg blij met het nieuwe Zorg-
plein. “De grootste meerwaarde van 
het nieuwe complex is dat de experti-
ses allemaal onder één dak zitten. We 
bundelen daarmee kennis en samen-
werking. En dat komt alleen maar ten 
goede van de zorg en de cliënt.” Een 
ander groot voordeel van het nieu-
we complex is de nabijheid van het 
ziekenhuis en de plek midden in de 
stad. “Het is een prachtige plek om 
te wonen en te verblijven. Een frisse 
nieuwe omgeving, met verschillende 
voorzieningen, midden in de stad en 
zorg op maat. Een plek waar cliënten 
zich thuis voelen,” aldus Raoul.

Een mozaïek van
donkere tonen.

Een mozaïek van donkere tonen
wist mij zeer dringend mee te tronen
naar geheimnisvolle streken
waar demonen op engelen leken
waar de wolf zich voordeed als 
een lam 
en zo onschuldig op mij over kwam.
Eensklaps draaide het mozaïek zich 
om,
de demonen lachten zich krom
toen de wolf mij had gebeten
en mij daarna heeft opgevreten.
De moraal van dit zwarte lied?
Vertrouw de donkere tonen niet,
want een schobbejak laat die tonen 
klinken 
en laat je zo in ellende verzinken.

An Cuijpers-Rutjens
www.schrijverskringospel.nl

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG 4 januari 2019
is de eerstvolgende kienavond in 
Budschop. Het kienen begint om 
20.00 uur in het zaaltje van de St. Ro-
chuskerk, Rochusplein 1, Nederweert. 
De zaal is open om 19.00 uur. Het kie-
nen is toegankelijk voor iedereen. 
In de jackpot zit € 82,50.   Iedereen is 
van harte welkom!
Bestuur KBO afdeling Budschop 

PRENTEN IN 
KUNSTCENTRUM WEERT 

OP 6 JANUARI

Het expositieprogramma van het 
Kunstcentrum Weert op elke 1e zon-
dag van de maand wordt in 2019 
geopend met een keuze uit de col-
lectie tekeningen en grafiek van Jack 
Vreeke. 
Als beeldend kunstenaar heeft hij 
zich de laatste jaren meer bezig ge-
houden met het verzamelen dan met 
het produceren van kunst.
De meeste prenten zijn uit de 2e helft 
van de 20e eeuw, de bloeitijd van 
de Nederlandse grafiek, en een aan-
tal opvallende grafici uit die tijd zijn 
Co Westerik, Cees Dolk, Ondine de 
Kroon, Kees Spermon, Lesley Gabriels 
en Hans Wap, Aat Verhoog.

De expositie in het gebouw van het 
Kunstcentrum, IJzerenmanweg 15, 
bij De Lichtenberg, is open van 11 -17 
uur. De kunstenaar is aanwezig en de 
toegang is gratis. 
www.kunstcentrumweert.nl

Klimaatverandering

Deze 2 uur durende lezing gaat onder 
meer over:
• Enkele basisbegrippen m.b.t. klimaat 

(verandering)
• Wat kunnen we leren van klimaatver-

anderingen in het verre geologische 
verleden. Het verleden is de sleutel tot 
het heden.

• Enkele technieken die in staat stellen iets 
te weten te komen over klimaatverande-
ringen in het verleden.

• De huidige klimaatverandering.
• Gevolgen van klimaatverandering.
• De toekomst. Daarbij zal worden inge-

gaan op de vraag of we de doelstellingen 
van het klimaatverdrag van Parijs (20C 
opwarming, maar liefst maar 1,50C) gaan
halen. Tevens worden de resultaten van 
Katowice en van de Nederlandse klimaat-
tafels aan de orde gesteld.

• Mogelijke oplossingen.

Klimaatverandering wordt vanuit een 
breder kader gepresenteerd. In hun 
artikel Een veilige werkruimte voor 
de mensheid, presenteren Rocks-
tröm/Steffen e.a. een model waarin 
de ecologische problemen waar-
mee de mensheid worstelt, worden 
weergegeven. Klimaatverandering is
daarbij een van de problemen, waar
we een oplossing voor moeten vin-
den. Een problematiek, die gezien de 
aanvaarding van de klimaatwet juni 
2018, inmiddels brede maatschap-
pelijke aandacht krijgt. De lezing is 
gebaseerd op de nieuwste inzichten.

De lezing vindt plaats op 8 januari a.s. 
in het Natuur – en Milieucentrum De 
IJzeren man aan de Geurtsvenweg 4
te Weert. Aanvang 19.30 uur. De toe-
gang is gratis. Voor inlichtingen: 
Bert Timmermans@upcmail.nl

V.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërtV.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërt

V.V. de Pinmaekers startj op 
zaoterdig 12 januari 2019 met de veurverkoup 

vanne bontje aovendj kaartjes.
De veurverkoup ès van 17.00-18.00 oor

in Residentie Café de Kleine Winst.

Nao de geweldjige serie bontje aovendje van veurig jaor
beloofdj ouch dees veurstelling weer ‘n spektakel te waere.

M.m.v.: De Kernalies, Vastgepintj, 
Buuttereedner, Magic Bert en Henk, 
Onger veurbehaod, Duo Lars en Ries, 

Tis waat ut is, Celine, Peggy en Maikel, De Hiltons, 
De juniore, De Krottepoffers, 

oos dansmarietjes De Ni-jwieërter Pinkus en Hofkepel 
“Klein mer Neugter”.

D’r zeen weer 5 aovendj veurstellinge op
1,2,7,8 en 9 februari en ein

middigveurstelling op zondig 3 februari.
Allemaol in de Pinnenhof. 

Aanvang 19.49 en 13.11 oor.

www.pinmaekers.nl

START
VEURVERKOUP

BONTJE AOVENDJ KAARTJES
2019

Kiwanis sportgala Weert 2018

Voor de derde keer zullen de spor-
ters van Weert gehuldigd worden 
tijdens het Kiwanis Sportgala 
Weert in Beweging 2018. 

Het Sportgala vindt plaats op zater-
dag 19 januari in het Munttheater in 
Weert. Serviceclub Kiwanis uit Weert 
heeft zich verbonden aan deze groot-
se avond. Via het loket www.weert.
nl/sport heeft  iedereen bijzondere 
sportprestaties kunnen aanmelden. 
Tijdens het Sportgala wordt bekend
gemaakt wie de winnaars van de 
sportprijzen van het jaar 2018 zijn in 
de categorieën: beste sporter, beste 
para-sporter, beste sportteam, beste 
trainer/coach en grootste talent. 

De nieuw in het leven geroep sport-
jury (zie foto) heeft per categorie de 
genomineerden geselecteerd. Ook
hebben we twee bijzondere awards; 
Sport Oeuvre Award Weert en de 
Weert in Beweging Award.

De avond wordt cultureel omlijst 
door de Big Band van het Rick en di-
verse bijzondere acts van Iris Feijen 
(Areal Tissue), Nigel Notermans (goo-
chelen) en Ryan Rademaekers (dans), 
het showballet van Sandra Höpfner-
Buchnitzki en de rolstoeldansers van 
Judith’s Dancepoint. Uiteraard mag 
de crew van de Fresh Allstars niet 
ontbreken! DJ Laurens verzorgt de 
afterparty. 

Alle genomineerden van het jaar 
2018 zijn (in willekeurige volgorde):
Sporter: Vera van Pol (turnen), Lisa 
Scheenaard (roeien) en Kiki Fleuren 
(basketbal)
Sporttrainer: Raymon Truijen 
(breakdance), team trainers AV Weert 
(atletiek)
Sportteam: Fanatics Weert (darten), 
Life Saving team meisjes aspiranten 
C (reddend zwemmen) en BAL U18 
(basketbal).
Sporttalent: Demi Nieuwenkamp 
(bmx), Emma Bocken (paardrijden 
springen), Roel Geerlings (turnen), 
Anouck Kemkens (turnen), Danique 
Klomp (redden zwemmend) en Kar-
lijn van Lierop (tafeltennis).
Parasporter: Jos Keersmaekers 
(hand-bike), Judith Aarts (break-
dance) en Nick Close (all round).

Het Kiwanis Sportgala Weert in Bewe-
ging wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Gemeente Weert, RICK, de 
Kiwanis Weert en sponsoren.
Via facebook wordt men op de hoog-
te gehouden van alle ontwikkelin-
gen: zie facebookpagina Sportgala 
Weert! Het Sportgala Weert is voor 
iedereen toegankelijk. Kosten van 
een ticket zijn 15,00 euro inclusief een 
pauzedrankje. Ontvangst 19.00 uur, 
aanvang Sportgala 19.30 uur. Kaart-
verkoop via www.munttheater.nl 
Voor meer informatie neemt u
contact op met Cindy Denessen 
06 – 207 49 885

van links naar rechts: Cisca van der Kraan (Gemeente Weert), Rob Ehrens (bondscoach springen paar-
den), Cindy Denessen (oprichter en Weert in Beweging), Frank Rademaekers (Kiwanis), Erik Kamphuis 
(Kiwanis), Cees Kersten (Weert in Beweging), Eric Scheffers (Kiwanis), John van Heel (Weert in Bewe-
ging), Marianne ten Hacken (Kiwanis), Jean-Paul van der Donk, Wim van Vorstenbos (Sport Award win-
naar 2017)

VVN afd. Nederweert 
Opfriscursus 2019

Bent u verkeersdeelnemer wilt u
graag eens bijgespijkerd worden 
over de nieuwste verkeersregels? 
En daarbij nog tips krijgen voor 
zuiniger en milieuvriendelijker
rijden? Grijp nu uw kans. 

Voor inwoners van de gemeente Ne-
derweert wordt een VVN opfriscursus 
georganiseerd van 3 dagdelen (in de 
avond) á 2 uur per dagdeel. 

Een deskundige voorlichter van Veilig 
Verkeer Nederland praat u onder het 
genot van een kopje koffie of thee 
bij over alle verkeersregels die in de 
loop der jaren veranderd zijn. U kunt 
daarbij denken aan de turboroton-
des, spitsstroken, nieuwe belijningen, 
gewijzigde verkeersregels enz. De bij-
eenkomsten hebben een informatief 
karakter. 

Daarnaast kunt u op basis van vrijwil-
ligheid kiezen om een uurtje, met 
eigen auto, te gaan rijden met een 
rijinstructeur. 
Deze zal u tijdens en na de rit prakti-
sche tips geven om uw rijprestaties te 
verbeteren. Dit heeft geen gevolgen
voor uw rijbewijs!!!

De cursus plaatsvinden de donder-
dagavonden 14, 21 en 28 maart 2019.
Van 20.00 tot +/- 22.00 uur.

Begin 2019 zullen wij via de media 
bekend maken hoe u zich hiervoor in 
kunt schrijven. Er is plaats voor max. 
45 deelnemers, er wordt een cursus 
gegeven, dat betekend vol is vol.

Dankzij een financiële bijdrage van
de gemeente kunnen wij deze cur-
sus, voor inwoners van Nederweert, 
goedkoop aanbieden.

Bent u niet in het bezit van een rijbe-
wijs en wilt u uw verkeerskennis ver-
beteren, ook dan kunt u deelnemen 
aan deze cursus. 
Heeft u vragen of opmerkingen op 
verkeersgebied stuur dan een mail 
naar nederweert@vvnregio.nl  wij 
zullen u zo spoedig mogelijk ant-
woorden.

Wij wensen u een gezond en veilig 
2019. 

Tjeu Stultiens
VVN afd. Nederweert

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

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

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


