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Op zaterdag 9 november 2019 wor-
den om 15.00 uur de Britse oorlogs-
slachtoffers 1940-1945 herdacht. 
Dit vindt plaats op het Brits Mili-
tair Kerkhof in Nederweert onder
begeleiding van Harmonie St. Jo-
seph, de doedelzakspelers, Zang-
vereniging Bel Canto en de leden 
van de Scouting.

Het Britse ereveld in Nederweert her-
bergt de graven van 363 gesneuvelde 
militairen. Bij elk graf is een identieke 
zerk van witte natuursteen geplaatst 
met in reliëf een embleem van een 
vogel met gespreide vleugels en een 
kruis. Elk jaar op zaterdag het dichts 
bij 11 november, Remembrance Day, 
organiseren de Wapenbroeders af-
deling Ospel een herdenking op het 
Brits Kerkhof. Dit jaar zal de Gouver-
neur, dhr. Theo Bovens hierbij aanwe-
zig zijn, evenals de burgemeester van 
Nederweert. De plechtigheid wordt 
begeleid door gemengd koor Bel Can-
to, de doedelzakspelers, harmonie 
Sint Joseph en leden van de scouting.
Om 15.00 uur doet de Banier-
wacht haar intrede onder bege-
leiding van de Doedelzakspelers.
U bent allen van harte welkom deze 
plechtigheid bij te wonen. Er zijn zit-
plaatsen ter beschikking.

Viering 75 jaar bevrijding en 40 
jarig jubileum.
Te gelegenheid van viering 75 jaar be-
vrijding en het 40 jarig jubileum van 
de Bond van Wapenbroeders afde-
ling Ospel zijn dit jaar diverse activi-
teiten gepland.

Vastelaovundjvereiniging de Pinmae-
kers uit Nederweert opent het sei-
zoen op Maandag 11 november 2019.
Om 19.00 uur worden de leden met 
hun partner, de junioren, de dansma-
rietjes en alle belangstellende ver-
wacht bij Café De Schans in Budschop.
Vervolgens gaat het voorafgegaan
door hofkapel “Klein Mer Neugter” 
in optocht naar Lambertushof.
Op Lambertushof is vanaf 19.33 uur 
een feestelijk programma en zullen 
de dansmarietjes, De Ni-jwieërter 
Pinkus en hofkapel Klein Mer Neug-
ter een optreden verzorgen.

Openingsceremonie
Hoogtepunt van de ceremonie is na-
tuurlijk het plaatsen van het seizoen 
kunstwerk door aod prins Harm en 
prinses Monique en aod Jeugdprins 
Armin en Jeugdprinses Indy. Het 
kunstwerk, de turf met zeven pin 
zal de gehele vastelaovundj symbool 
staan voor alle Pinmaekers.

Jubilarissen
Tijdens de ceremonie zullen drie jubi-
larissen worden gehuldigd, Jack van 

Bilsen 22 jaar lid, Stefan Mertens en 
Maikel Vaes beiden 11 jaar lid. 

2 x 11 jarig Jubileum jeugd
In 2020 viert de jeugdafdeling van 
V.V. De Pinmaekers haar 22 jarig be-
staan. Op 24 november zal het jubi-
leum-jeugdprinsepaar worden uitge-
roepen, op zaterdag 18 januari volgt 
de grote jubileum-jeugdprinserecep-
tie, en op 7 februari zal ut jeugdprin-
setreffe Wieërterland plaatsvinden in
Nederweert.
Op de 11e van de 11e zal het officiële 
startsein worden gegeven voor het 
jubileum van de jeugdafdeling.

Boorebroedspaar 2020
Ieder jaar wordt een week voor de 
Vastelaovundj de traditionele Boore-
broeluft in Nederweert gehouden,
komend jaar voor de 41e maal.
Het boorebroeedspaar zal bekend

gemaakt worden op Lambertushof 
door de ambtenaar van de burger-
lijke stand Giel Bruijnaers.
Na de bekendmaking zal het boore-
broedspaar, de familie en alle belang-
stellende mee gaan naar de Café De 
Schans om een toast uit te brengen 
op het nieuwe vastelaovundj seizoen.

Installatie nieuwe leden
Bij terugkomst in cafe De Schans, zal 
Harm Kuijpers, officieel als nieuwe lid 
worden geïnstalleerd, tevens worden 
Tijmen Lemmers, Armin van den Mo-
lengraaf, Indy Heuyerjans, Linn van 
Eijk  en Dorian Beijes  geïnstalleerd al 
juniorlid.

Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.pinmaekers.nl en volg FB.

Opening seizoen en bekendmaking Boorebroeëdspaar 2020

De Pinmaekers openen het seizoen

Gouverneur Theo Bovens komt naar Nederweert 

Herdenking op Brits Militair Kerkhof 

Zo werd er op 20 en 21 september uit-
gebreid gevierd dat we 75 jaar bevrij-
ding mogen beleven. Tevens werd het 
40-jarig jubileum van de Bond van 
Wapenbroeders gevierd. Deze fees-
telijkheden vonden plaats in Haaze-
hoof in Ospel en in Eynderhoof. Een 
zeer geslaagd weekend onder over-
weldigende belangstelling, dankzij 
de medewerking van Haazehoof, 
Eynderhoof, Provincie, Gemeente, 
Landelijke Bond, sponsoren en het V-
fonds.

Unieke fietstocht
Op een aantal historische locaties in 
de gemeente komen informatiebor-
den te staan voor een fietstocht van 
40 kilometer. Alles is terug te vinden 
op de website www.wapenbroeder-
sospel.nl en de gemeentelijke web-
site www.bevrijdingnederweert.nl.

Op 17 augustus jl vond, mede in 
het kader van 75 jaar bevrijding, 
de reis naar het Amerikaanse 
kerkhof in Henry Chapelle plaats.

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Hiervoor was veel belangstelling. In 
de bus werden nog vele verhalen ver-
teld over de oorlog in de voerstreek. 
Het was een geslaagde reis.

Nog enkele data:
2 nov. herdenking monument aan de 
Platte peeldijk Ospel
9 nov. herdenking Brits Militair kerk-
hof
16 nov. bezoek museum Heythuysen
7 dec. kerstviering Bond van Wapen-
broeders afdeling Ospel.

Foto’s: Nederweert24

Wij hebben een nieuw 
telefoonnummer 

0495- 218 520

Boeket 11 • 6031 PR  Nederweert • 06 363 01 352 
info@hugovossen.nl • www.hugovossen.nl

WIE BENT U?
Starter
Uw eerste woning, Nationale Hypotheek Garantie, 
Starterslening
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kunststof kozijnen
houten kozijnen

isolatie
buiten deuren

buiten deuren
binnen deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel
Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0493 491 419
www.amaas.nl

Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u. - zaterdag 7.00 - 13.00 u.

zand

bouwhout architravenmeranti plaatmateriaal tuinhout plinten

Nu in onze showroom
Nieuwe generatie 

kunststof kozijnen
 Ideaal voor:

ZZP,ers, zelfbouwers 
en particulieren

Loop eens binnen 
en laat u informeren.

Op a. t/ 7 00 18 000 t dag 7 00 13 00

November Aktie:
 10% korting 
op Meister Laminaat



Meer info en

aanmelden:

rabobank.nl/

beleggen

Workshop 'Bereik
meer met je geld'
Bezoek de workshop 'Bereik meer met je
geld' op 12 december in Weert. Het kost
niks en je leert er alles over hoe je zelf een
mooi bedrag kunt opbouwen. Bijvoorbeeld
voor de studie van je kind, hypotheekvrij
wonen of eerder stoppen met werken.

Kom maar op met de toekomst

WOONON
Uitgave: november 2019

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

www.saelmans.nl

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

Verhuisplannen?

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

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

Één adres voor Makelaardij l Taxaties l Hypotheken

10 tips voor de verkoop van je huis
Met deze tips kun je vandaag nog beginnen met verkopen.
De kogel is door de kerk, je gaat je huis verkopen. Maar waar begin je? Met 
deze 10 handige tips kun je vandaag nog van start.

1. Wit, wit wit!
Who’s afraid for red, yellow and blue? Zowat iedereen. Laat rijk gekleurde 
muren als sneeuw voor de zon verdwijnen en fris de overige muren op met 
een laag witte latex. Kost een paar tientjes, maar dan heb je ook wat. 

2. Smaakgevoelig
Wil je toch last minute een grote investering doen? Investeer dan in het dak, 
de goot, het buitenschilderwerk of de cv-ketel. Je huis verkopen met een 
nieuwe badkamer of keuken lijkt misschien de kans op verkoop te vergroten, 
maar je kunt er ook goed de mist mee ingaan. Zowel een badkamer als keu-
ken zijn smaakgevoelig. 

3. Goedkoop restylen
Je huis restylen kan nooit kwaad, maar dat kan nog behoorlijk in de papieren 
lopen. De Nederlandse Desiree de Vreede gooit met haar Instagramaccount 
@budgethome hoge ogen door slimme én betaalbare interieur styling-tips 
te delen. Dat de badmat van Zeeman komt en het kussen van Kwantum, zal 
niemand zien.

4. Eindeloos veel opbergmogelijkheden
Wie is er nu niet op zoek naar veel opbergruimte? Geef potentiële kopers de il-
lusie dat je huis vol slimme opbergmogelijkheden zit. Probeer, waar mogelijk, 
extra slimme opbergruimte te creëren door wat planken toe te voegen. Liever 
niet klussen? Creëer optisch meer opbergruimte door al je kasten half-leeg te 
houden en sla spullen ergens anders op tot het huis verkocht is.

5. Verliefd op je huis
Jij bent ooit zelf verliefd geworden op dit huis. Misschien zie je het nu niet 
meer, maar ga goed na wat dat ook alweer was. Benadruk deze punten en 
probeer dat gevoel over te brengen. De toekomstige koper moet dit immers 
ook zien. 

6. Time het fotomoment goed
Het liefst laat je je huis fotograferen als het zonnig is. Dan ziet het huis er 
zowel van buiten als van binnen goed uit en is het licht optimaal. Weet je 
dat je je huis wilt verkopen, maar heb je nog de tijd? Probeer dan juíst een 
fotograaf langs te laten komen als het mooi weer is.. Handige tip: zorg ervoor 
dat niet alle lampen branden, dat suggereert dat het essentieel is om overdag 
de lampen aan te doen. 

7. Wees kritisch op je foto’s
Laat niet elke hoek van je huis fotograferen, de potentiële koper moet nieuws-
gierig gemaakt worden en een reden hebben om het huis te bezichtigen. Zie
het als een datingsite: op onflatteuze foto’s klik je ook niet.. 

8. Leven in de brouwerij
De jassen van de kapstok, alle familiefoto’s van de muren, de badkamer en de 
keuken leeg. Een opgeruimd huis is áltijd een goed idee, maar je kunt het ook 
overdrijven. Maak van je huis geen plaats delict en zorg ervoor dat er nog íets 
van leven te zien is. Ontdoe je huis zoveel mogelijk van persoonlijke spullen, 
maar een schilderij aan de muur mag best.

9. Eén lege kast
Zorg ervoor dat één kast in je huis helemaal leeg is. Dit doe je niet zodat de 
makelaar je toekomstige kopers kan laten zien hoeveel ruimte er in zit. Jij
gebruikt die kast om last minute alle spullen die nog rondslingeren, op te ber-
gen. Zoals de krant, een rondslingerende föhn en de iPad. Zo is je huis binnen 
een half uur weer bezichtigingsproof. 

10. Laat je buren huun bn buurreen kn kiieezzeenn
Zit je in een WhatsApp-groep voor de buurt, of ben je lid van een Facebookpa-
gina voor je wijk? Maak gebruik van dit snelle contact en stel de buren als een 
van de eersten op de hoogte van je verkoopplannen. Onder het mom ‘kies je 
eigen buur’, geef je de buren kans in hun kringen eens rond te vragen.
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• 4K Ultra HD   
• Dynamic Crystal Color   
• PQI 2000
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*Na €300,- Cashback van Sony
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Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectroTummers winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst7

VERNIEUW
D!

TV INRUILACTIE!Grandioze inruilkorting op alle tv’s vanaf 995,-

Tummers UW OUDE TV
IS NU MINIMAAL

€300,-
WAARD!

GRATIS 
BEZORGD!

GRATIS 
BEZORGD!

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.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
Telefoon: 06 - 44 34 98 10
van 8.30 - 17.00 uur

Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep 
www.dezorggroep.nl

• Schmitz-Engelen (SE) is specialist voor al uw raamdecoratie, 

´´JE LEEFT MAAR EEN KEER.....

Leende en Nederweert. Informatie: bel 040-2062822 of kijk op  Vestigingen in Leende www.se-raamdecoratie.nl

gordijnen & vloeren.

Spijkerbroeken al v.a. € 29.90

Langstraat 61, Weert - Tel. (0495) 460 441

Grappen en Grollen

Je zit op een verjaardagsfeestje, de 
kamer zit vol vrienden en bekenden
en dan komen de verhalen los. Vaak 
serieuze onderwerpen, maar regel-
matig komische voorvallen van bu-
ren, kennissen of onbekenden. Dan 
wordt er geroepen “Det is un gooj”, 
“Det is wat vör in de vastelaovundj 
gezet!”

Mail de anekdote of stom streek naar 
gezetpinmaekers@outlook.com
Het mag in het Nederlands, Arabisch 
of Duits……….de redactie weet er wel 
raad mee en in januari 2020 kunne alle 
inwoners van Nederweert volop mee-
lachen.

In dit nömmer
foto’s van oos 
zöstervereiniginge
Waorgebeurdje verhale

Poster Prinsepare
‘ne hieële houp
flauwe kul
Wichteroptocht

Borebroedspaar 2019
Programma Vastelaovendj 2019 Pries € 3,50
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Open Eettafel Budschop

Donderdag 14 november open eetta-
fel aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 13 november 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633419; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

Fietscontrole op het Citaverde College

Woensdag 30 okt. 19  heeft Veilig 
Verkeer Nederland afd. Nederweert 
een fietscontrole gehouden op het 
Cita Verde College in Nederweert. De 
nadruk lag op verlichting en reflectie 
van de fietsen, gelet op de donkere 
dagen die er aan staan te komen. 
Over het algemeen waren de fietsen 
goed in orde. Neemt niet weg dat er 
tocht een aantal zijn met gebreken.
Kijkend naar de verlichting is dat in 
hoofdzaak te wijten aan versleten 
batterijen waardoor de lampen niet 
of nauwelijks branden.
Ons advies is om elk najaar nieuwe 
batterijen in de lampen te plaatsen 
voor een optimale licht opbrengst. 
Voor zijreflectie geld of reflectie in/
op de banden of minimaal twee re-
flectoren in de spaken.

Fietscontrole woensdag 30 oct. 
2019 Cita Verde, gecontroleerd 
249 fietsen
geen rode reflector aan de achterzijde 3
geen of onvoldoende  zijreflectie 5
geen of onvoldonde pendaalreflectie 10
geen of slecht werkende voorlicht 16
geen of slecht werkende achterlicht 12
geen of of slecht werkende bel 10
geen of onvoldoende werkende remmen 1
versleten of gekerverde banden 2

Verder valt op dat de kleding die de 
fietsers dragen vaak donker van kleur 
is  en meestal zonder reflectie, zicht-
baarheid is erg belangrijk in het ver-
keer.

Ons advies
Zorg dat je gezien wordt!!!!!!”

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert
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GemeenteContact
s a m e n  g r o o t s ,  s a m e n  d o e n !

Donderdag 7 november 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. 

Openluchtmuseum Eynderhoof in 
Nederweert-Eind wil graag gaan uitbrei-
den met de bouw van een peelboerde-
rij. De boerderij wordt gebouwd door 
vrijwilligers van het museum en dankzij 
de financiële steun van een aantal par-
tijen. De gemeente Nederweert wil voor 
de bouw een subsidie beschikbaar stel-
len van ruim € 43.000,00. Op dinsdag 19 
november behandelt de gemeenteraad 
het voorstel.

De peelboerderij geeft jeugd de moge-
lijkheid om concreet aan de slag te gaan 
met het verzorgen van dieren en het 
bewerken en inzaaien van akkertjes. 

Educatie
Zo kunnen kinderen o.a. leren hoe 
een koe wordt gemolken en hoe kaas, 
boter en jam worden gemaakt. Op deze 
manier ziet de jonge generatie waar 
het eten in de supermarkt werkelijk 
vandaan komt. De peelboerderij met de 

moestuin krijgt een plekje in de lespak-
ketten voor leerlingen van de basisscho-
len en het voortgezet onderwijs in de 
gemeente Nederweert.

Vrijwilligers aan het werk
De peelboerderij wordt gebouwd door 
vrijwilligers van Eynderhoof die met 
veel plezier na hun pensioen hun (oude) 
ambacht willen blijven uitoefenen. 
“De bouw vormt voor deze mensen 
een mooi project waarin zij hun vak-
bekwaamheid helemaal kwijt kunnen. 
Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze 
maatschappij. Het is prachtig om te zien 
dat het museum kan beschikken over 
zoveel toegewijde vrijwilligers”, aldus 
Eynderhoof-voorzitter Peter Willekens. 

Mooie aanvulling
Nederweert heeft een groot buitenge-
bied dat veel te bieden heeft. Onlangs 
werd een speciale website gelanceerd 
over natuurgebied Sarsven en de Banen 

dat vlakbij het museum ligt: www.sarsven-
endebanen.nl. Eynderhoof heeft al een 
mooie collectie van historische gebouwen. 
De peelboerderij is een mooie aanvul-
ling op deze collectie. Het eerste tastbare 
product is een website met interessante 
informatie en prachtige foto’s.

Genieten van het peelleven
“Met dit gebouw laat Eynderhoof be-
zoekers kennismaken met het leven en 
werken in en rondom een peelboerderij”, 
aldus wethouder Voss (o.a. toerisme en 
recreatie). Op deze manier worden vervlo-
gen tijden weer tot leven gewekt. “Het is 
een echte aanwinst die meer bezoekers 
kan trekken die een dagje willen genieten 
van het peelleven in Nederweert.” 

Voorstel 
De gemeenteraad moet het subsidie-
voorstel nog goedkeuren. Op dinsdag 19 
november staat het op de agenda van de 
raadsvergadering. 

Boter, kaas en jam maken
Gemeente steunt openluchtmuseum met subsidie voor bouw peelboerderij

Provincie beslist in 2020

Bij Eynderhoof zijn vaker leuke activiteiten voor kinderen. Zoals het knutselen met pompoenen voor Halloween in de herfstvakantie. Foto: Nederweert24

Het lijkt stil rond het project N266/
N275. Deels is dat zo. Deels ook niet. 
Het overleg met de verschillende 
partijen gaat door. Bijvoorbeeld met 
de provincie, de gemeente Weert en 
het netwerkberaad van Samenwerking 
Midden-Limburg. Tijd voor een update. 

Op 9 juli steunde de gemeenteraad van 
Nederweert het voorstel van het college 
van B&W om te komen tot een verbete-
ring van de huidige verbinding N275-
N266 én de herinrichting van de kanaal-
zone tussen Nederweert en Budschop. 
Daarmee was de aanleg van een rand-
weg voor de gemeente van de baan. 

Snelfietsverbinding
De raad was ook positief om te komen 
tot een snelfietsverbinding tussen 
Nederweert en Weert. Ambtelijk en 
bestuurlijk is daar met Weert en de 
provincie over gesproken. 

Bezuinigingen 
Het voorstel van het college, met het 
advies van de gemeenteraad, is ver-
volgens aangeboden aan Provinciale 
Staten (PS). De verwachting was dat 
PS eind dit jaar een besluit zou nemen 
over het project. De provincie heeft 
echter een flinke bezuinigingsopdracht 
voor haar infrastructurele projecten. 
Hieronder valt ook het project N266/
N275. 

Keuze op basis van totaal pakket
De provincie wil eerst een keuze maken 

in het totale pakket aan bezuinigingen 
voordat over individuele projecten 
wordt besloten. Dit zorgt voor vertra-
ging. Het besluit van Provinciale Staten 
(PS) staat momenteel gepland voor de 
vergadering van 7 februari 2020.

Subsidie 
Om een subsidie voor de N266/N275 
van de samenwerkende gemeenten in 
Midden-Limburg (GOML-subsidie) veilig 
te stellen, moet er voor 31 december 
2019 door Gedeputeerde Staten (GS) 
uitstel van de realisatietermijn zijn ver-
leend. Daarnaast moet de omschrijving 
van het project zijn vastgesteld. 

Besluit
Omdat PS pas in 2020 over het voor-
keursalternatief beslissen, is de termijn 
van 31 december 2019 niet haalbaar. 
Daarom heeft het provinciebestuur 
besloten om de termijn voor de GOML-
subsidie op te schuiven naar 1 juli 2020. 
Hierdoor komt de bijdrage die eerder 
door de samenwerkende gemeenten is 
toegezegd niet in gevaar. 

Doorpakken
Wethouder Cuijpers hoopt dat de pro-
vincie voortvarend een besluit neemt 
over het totale bezuinigingspakket. “Er 
is gewerkt volgens de nieuwe mobi-
liteitsvisie van de provincie en er zijn 
toezeggingen gedaan. We willen graag 
doorpakken en aan de slag met het 
verbeteren van de verkeersinfrastruc-
tuur”, aldus de wethouder. 

Opnieuw om tafel
Het afgelopen jaar haalden we heel 
veel informatie op om te komen tot 
een nieuwe visie voor het buitenge-
bied. Inmiddels is er een Voorontwerp 
Omgevingsvisie Buitengebied van 
Nederweert. Hebt u het document al 
gelezen?

De visie beschrijft op hoofdlijnen hoe 
we in de toekomst met het buitenge-
bied om willen gaan. Het gaat om een 
gezonde leefomgeving, voldoende 
verdienvermogen en de klimaatveran-
deringen. Maar onder andere ook om 
duurzaamheid en andere gebiedsont-
wikkelingen (inrichting en beheer).

Gesprek met buiten
Op dinsdag 8 oktober nam de ge-
meenteraad een belangrijke stap in 
het proces. De raadsleden steunden de 
hoofdlijnen van de visie. Op een aantal 
onderdelen mag de visie, volgens de 
raad, meer ambitie vertonen. Bijvoor-
beeld op het gebied van toerisme en 
recreatie. Nederweert heeft een groot 
buitengebied. Nu is het moment om 
de kansen die er liggen concreet te 
maken. Ook rond vrijkomende agrari-
sche bebouwing, het slopen van stallen 
en voorkeurslocaties wil de raad meer 
duidelijkheid. Wethouder Voss liet de 
raadsleden weten met dit signaal aan 
de slag te gaan. De raad stemde ook in 
om met het voorontwerp opnieuw het 
gesprek aan te gaan ‘met buiten’. Dat 
gaan we doen.

Terugkomavond
Op donderdag 14 november vindt er 
een terugkomavond plaats in de Dorps-
herberg in Ospel. Deze bijeenkomst is 
een vervolg op de grote meedenkavond 
op 2 oktober 2018 die de start vormde 
voor de totstandkoming van de visie. 
Alle informatie die is samengevat in 
het voorontwerp koppelen we op 14 
november terug. We horen daarnaast 
graag uw mening over het voorontwerp 

van de omgevingsvisie om te komen 
tot een buitengebied waar het goed 
wonen, werken en recreëren is.

Aanmelden
U bent van harte uitgenodigd in de 
Dorpsherberg, Casseweg 1a in Ospel. 
De bijeenkomst is van 19.00 tot 22.00 
uur, inloop vanaf 18.45 uur. U kunt zich 
aanmelden op onze website, vóór dins-
dag 12 november. Daar vindt u ook het 
voorontwerp. 

Circa 100 bezoekers hebben op don-
derdag 31 oktober in Pop Up Galerie 
Nederweert genoten van een gevoelige 
en indringende voorstelling. De uitvoe-
ring ging over de facetten van de ziekte 
dementie, gezien door de ogen van 
muzikant Thomas. 

Thomas bracht de ontwikkelstadia 
van dementie subtiel naar voren met 
uitspraken als: “Ik kan toch alles nog!” 
Gevolgd door: “Ik moet dadelijk niet 
vergeten dat Maya eigenlijk Annie 
heet”. 

Grip op leven verliezen
De volgende fase van verwarring en 
argwaan liet zien dat hij de grip op het 
leven aan het verliezen was. “Ik weet ei-
genlijk niet meer of ik al gegeten heb.” 
Het woest omver gooien van de thea-
terattributen, afgewisseld met intens 
verdriet en het gevoel van machteloos-

heid luidden de laatste fase in, gevolgd 
door het overlijden van de speler.

“Heel herkenbaar in beeld”
Thomas gaf de grilligheid van de 
ziekte duidelijk weer. Na de voorstelling 
volgde een geanimeerd gesprek met het 
publiek. Enkele reacties: “Ik heb er ge-
boeid naar zitten kijken.” “Een knappe 
voorstelling, een prestatie voor de spe-
ler.” “Ik vond het ingrijpend. Hij brengt 
dementie heel herkenbaar in beeld”.

Openingstijden
De voorstelling was onderdeel van de 
expositie Deuren van Dementie, geïni-
tieerd door PUGN. U kunt de expositie 
nog t/m zondag 10 november bezoeken. 
De galerie aan Lambertushof 3 is ge-
opend op vrijdag, zaterdag en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Meer informatie 
vindt u op www.popupgalerieneder-
weert.nl of op de Facebookpagina. 

Helderman, een voorstelling over dementie

Dodenherdenking
Op zaterdag 9 november om 15.00 uur 
vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats 
op de Britse Militaire Begraafplaats. Gou-
verneur Bovens zal ook aanwezig zijn en 
namens de provincie een korte toespraak 
houden en een krans leggen. U bent van 
harte uitgenodigd om deze plechtigheid 
bij te wonen. Bij slechte weersomstandig-
heden wordt er uitgeweken naar een bin-
nenlocatie. Na afloop bent u welkom voor 
een kop koffie of thee in het gemeente-
huis van Nederweert. Op onze website 
vindt u het complete programma.

Gezond én goedkoop
Wat is nu precies gezonde voeding? Hoe 
bereid ik een gezonde maaltijd voor wei-
nig geld? Op deze en andere vragen krijgt 
u antwoord tijdens een infobijeenkomst 
op dinsdag 12 november bij het Citaverde 
College. Ook krijgt u tips voor het bewust 
kiezen van boodschappen en gezonde low 
budget recepten. Onze nieuwe leefstijl-
coach Meggy van Soest organiseert deze 
avond. U bent van harte welkom om 19.00 
uur! Aanmelden is niet nodig. Binnenkort 
stellen we Meggy aan u voor.
 

Thomas Borggrefe speelde vol overgave in de PUGN. 

Foto: Nederweert24, Johan Horst



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

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

AGENDA NOVEMBER 2019
09 Feestavond 70 jarig bestaan – aanvang 
19.30 uur
16 Spokentocht – aanvang 20.00 uur 
24 Sinterklaasintocht Nederweert-Eind

SPOKENTOCHT
Op zaterdag 16 november organiseert Sint 
Lucie een SPOKENTOCHT voor alle leden en 
niet leden vanaf 12 jaar. Deze spokentocht 
zal starten vanaf het clubgebouw om 20.00 
uur. Na het griezelen gaan we nog gezellig 
samen afsluiten bij het clubgebouw, met 
een hapje en een drankje. Alle consumpties 
zijn € 1,50. Graag opgeven vóór 9 november 
bij Nicole Jacobs of Mariska Janssen. 

BDL Biljarten
 
Programma: week 45 (2019)
06-11-2019: BDL 1 – Libertin 1 (Wessem)              
 Hoofdklasse Kader (avond)
07-11-2019: BDL 6 – Centraal 5                                  
 C- Klasse (middag)
07-11-2019: Centraal 6 – BDL 5                                  
 C-Klasse (middag)
 
In de MLBB worden in  deze week alleen 
inhaalwedstrijden gespeeld.
 
Aanvang wedstrijden 
Alle thuiswedstrijden worden gespeeld in 
café-zaal CENTRAAL aan de Kerkstraat in 
Nederweert. De middagwedstrijden van de 
Midden Limburgse Bond beginnen om 13.30 
uur. Van de Weerter Bond om 13.00 uur. De 
avondwedstrijden beginnen om 19.30 uur.
 
U bent van harte welkom bij de wedstrijden.

Het bestuur 
     

Programma: week 45 (2019)
07-11-2019: Centraal 6 – BDL 5  (Nederweert)                    
 C-Klasse (Weerter Bond
07-11-2019: Beertje 8 (Maasstraat)  – Centraal 7 
 C- Klasse (Weerter Bond) 
 
In de MLBB worden deze week alleen 
inhaalwedstrijden gespeeld.
 
Aanvang wedstrijden 
Alle thuiswedstrijden worden gespeeld in 
café-zaal CENTRAAL in de Kerkstraat in 
Nederweert. De middagwedstrijden van de 
Midden Limburgse Bond beginnen om 13.30 
uur en de avondwedstrijden om 19.30 uur. 
In de Weerter Bond starten de thuiswedstrij-
den van CENTRAAL om 13.30 uur.
 
U bent van harte welkom bij de wedstrijden.

Het bestuur 
     

Programma Di. 5 nov. Junioren
Eindse B./Merefeldia MO17-1 – 
RKSVN MO17-1 19.30 uur

Programma Za.9 nov. Junioren
Eindse Boys JO19-1 - NWC JO19-4 17.00 uur
Sparta ’18 MO17-2 - 
Eindse B/Merefeldia  MO17-1  11.30 uur
Eindse Boys JO17-1 - Bruheze JO17-2 15.00 uur
Eindse Boys JO15-1 - BEVO JO15-1G 13.00 uur
RKSVN MO15-1 - 
Eindse B./Merefeldia MO15-1 10.45 uur
VV HEBES MO13-1 - 
Eindse B/Merefeldia MO13-1 11.00 uur
SVSH. JO11-1 - Eindse Boys JO11-1G 10.30 uur
Eindse Boys JO10-1 - Merefeldia JO10-1 10.30 uur
Liessel JO9-1 - Eindse Boys JO9-1G 09.30 uur
Eindse Boys JO8-1 - Merefeldia JO8-2 10.30 uur

Programma zat 9 nov. Veteranen
Eindse Boys - Egchel  17.00 uur

Programma Zondag 10 nov. Senioren 
RKAVC 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
GKC/RKHVC 2 - Eindse Boys 2 12.30 uur
Merefeldia 5 - Eindse Boys 3 11.00 uur
Crescentia 35+1 - Eindse Boys 35+1 10.00 uur

Programma Zo. 10 nov Vrouwen
Eindse Boys VR1 - RKHBS VR1 12.15 uur
Eindse Boys VR2 - Veritas VR1 10.15 uur

Mededelingen
RKAVC, De Sprunk, Dorpstraat 1, 6042LA, 
Asenray
Donderdag 7 nov. Kaartren aanvang 19,30 uur
Supporters welkom bij de wedstrijden

Voor het laatste nieuws: 
www.eindse boys.nl

Zaterdag 16 november
BC Deurne Pioniers MSE-1 - 
Jumping Giants MSE-1  20:45

Zondag 17 november
Tenderfeet MSE-1 - 
Jumping Giants MSE-2  10:00
Jumping Giants X14-1 - 
Aeternitas X14-1  10:30
Jumping Giants M18-1 - BAL M18-2  10:30
Jumping Giants M20-1 - BV Wyba M20-2 12:30
Jumping Giants V18-1 - Oirschot V18-1 12:30
Jumping Giants M22-1 - 
Valkenswaard Falcons M22-1  14:30
Jumping Giants VSE-1 - 
BC Bumpers VSE-2 14:30

1. bij de MLBB in Roermond:

a) wedstrijd van 28 oktober jl. tussen 
Stevensweert 2 en Haaze-Hoof 1

deze wedstrijd eindigde in 4-2 voor Stevens-
weert met als enig hoogtepunt de overwin-
ning van Wiel Raemakers met een mooi ge-
middelde van 2.96 en een hoogste serie van 
14 caramboles.

b) wedstrijd van 29 oktober jl. tussen 
Libertin 7 uit Wessem en Haaze-Hoof 2

dit was weer eens zo’n typische onder-
maatse wedstrijd, want alle partijen van de 
spelers uit Ospel werden ondanks een groot 
aantal pogingen (lees: beurten) verloren en 
eindigde deze wedstrijd in een 8-0 neder-
laag voor Haaze-Hoof 2.

De echtgenote van een van de spelers van 
team 2 maakte de terechte opmerking: blij-
ven oefenen!

Onze biljartclub BC Haaze-Hoof in Ospel is 
naarstig op zoek naar enkele nieuwe leden. 
Oud of jong speelt geen rol.

Men kan zich opgeven bij Piet Raemakers- 
tel.: 0495- 641 653 of Jan van Hoof- tel.: 06-
302 930 48

Weet jij precies wat je moet doen als je on-
bedoeld in aanraking bent gekomen met 
onderwaterleven ? Niemand gaat met opzet 
een dier of vuurkoraal aanraken. Iedere dui-
ker leert al bij de opleiding dat je met je vin-
gers van het onderwaterleven af moet blij-
ven. Toch is het niet ondenkbaar dat je per 
ongeluk iets aanraakt of bijvoorbeeld op 
een zeeëgel stapt, dit kan zelfs een zwem-
mer of snorkelaar gebeuren. Vissen raken 
jou niet met opzet aan of het ze moeten zich 
bedreigd voelen, want wat zou jij doen als 
iemand jouw huis binnen dringt ?

Om op heel veel van deze vragen een ant-
woord te geven heeft het Diver Alert Net-
work (DAN) een cursus opgezet. Bij Duik-
team Nederweert hebben we een inleiding 

Onderwaterleven…. pijnlijk ?

in deze cursus gehad en al een aantal tips 
en tricks geleerd. Deze cursus is echter veel 
uitgebreider en deze is vanaf nu te volgen 
voor leden én niet leden van Duikteam Ne-
derweert. Heb je interesse en wil je in de 
winterperiode  je tijd nuttig besteden, ga 
dan snel naar onze website of stuur een mail 
on informatie naar : info@duikteamneder-
weert.nl
  
Wil je nog meer over ons  weten ? Kom dan 
eens langs tijdens onze trainingsavonden op 
zaterdagavond van 17.30 tot 20.30 uur in het 
LACO zwembad Nederweert. Meer informa-
tie vindt je op onze website “duikteam ne-
derweert”, facebook of instagram of neem 
rechtstreeks contact met ons op via : info@
duikteamnederweert.nl

Graag willen wij van U en uw partner de volgende gegevens weten:

Naam Speler 1: Naam Speler 2:

...........................................................................   .........................................................................

Lidnummer NBB: Lidnummer NBB:

...........................................................................   .........................................................................

Woonplaats: Woonplaats:

...........................................................................   .........................................................................

Emailadres: Emailadres:

...........................................................................   .........................................................................

Telefoon: Telefoon:

...........................................................................   .........................................................................

Speelsterkte: Speelsterkte:

...........................................................................   .........................................................................

Inschrijfgeld: € 45,00 per paar incl. koffie 
met vlaai en uitgebreide lunch.
Aanmelding: per telefoon, of per email 
(met deze ingevulde uitnodiging als bijlage!)
De overschrijving van € 45,00 op IBANnum-
mer NL09RABO0133409910 t.n.v. BridgeClub 
Nederweert, o.v.v. beide spelers is bepalend 
voor de volgorde van inschrijving.
De inschrijving zal tijdig worden bevestigd 
na ontvangst van de betaling.
Bij afmelding na 23 november geen restitu-
tie inschrijfgeld. U mag zelf wel voor vervan-
ging zorgen.
Sluitingsdatum: De inschrijving sluit op 23 
november of bij het bereiken  van het maxi-
mum van 64 paren.

Bridgeclub Nederweert organiseert:

18e Zaalbridge drive 
op zaterdag 30 november 2019

Aanwezig: Tussen 9.45 en 10.15 uur ont-
vangst in gemeenschapshuis de Pinnenhof 
Kapelaniestraat 4 te Nederweert !!!
Aanvang bridgen 10.30 uur, einde wedstrijd 
± 16.30 uur.
Speelschema: 32 spellen topintegraal (8 
ronden van 4 spellen). Er zullen meesterpun-
ten volgens de normen van de NBB worden 
toegekend. Het is daarom nodig om ook uw 
lidnummer te vermelden !!
Prijzen: Paar 1 t/m 5 geldprijzen. Vervol-
gens ieder 5e paar een prijs in natura.
Inlichtingen: Toon van Haperen 0495-460 
206 of Tjeu Tinnemans 0495-633 421
Inschrijving: Mail bcnederweert74@gmail.
com of Telefoon 0495-460 206 

TWC Weert is een Toer- en WielerClub uit 
Weert en die organiseert op zondag 10 no-
vember  na het enorme succes van de voor-
gaande jaren wederom de Land van Horne 
MTB Toertocht  Deze tocht is geschikt voor 
recreatieve en sportieve fietsers op een ATB- 
of MTB-fiets voor zowel mannen, vrouwen 
en kinderen. Deelnemers kunnen  kiezen uit 
de volgende afstanden 20 km (kidsroute), 
30 km, 40 km, 55 km en de uitdagende 65 
km. Voor elk wat wils dus. In de Tungeler-
wallen is weer een gezellige rustplaats in-
gericht met gratis versnaperingen. Ook het 
Wings team van Red Bull is weer aanwezig 
om de deelnemers weer vleugels te geven. 
De route verloopt door de mooie natuur 

die, Weert rijk is en heeft als letterlijk en fi-
guurlijk hoogtepunt de beklimming van de 
voormalige vuilstort Delbroek in Altweer-
terheide. Nieuw dit jaar de beklimming van 
de Cuijpersberg en is volledig voorzien van 
routepijlen.
Deelnemers kunnen zich inschrijven vanaf 
8:30 uur tot 10:30 uur bij Partycentrum De 
Sluis Industriekade 58 Weert. Inschrijfgeld: 
€ 6,00 en voor NTFU leden € 5,00 (Scan to 
go aanwezig). Jongeren tot 16 jaar kunnen 
gratis deelnemen.
Op de inschrijfplaats zijn voldoende par-
keerplaatsen en een bewaakte fietsenstal-
ling aanwezig.
Voor meer informatie www.twcweert.nl 

Toer en Wielerclub Weert organiseert op 10 november

De Land van Horne MTB toertocht

Sportnieuws HBS Wilhelmina

3e & 4e indoor wedstrijd
Recurve
Tim Vaes 271 277
Chantal Hekers 253 257
Anke Vaes 229 221
Kim Koolen 209 191
Luuk Hendriks 238 232
Shaun MC Cale Cruz 208 214
Thorben Thorben Delsing 247 246

Compound
Ronnie Gielen 274 269

2e Bondswedstrijd 
1e viertal 
Tim Vaes 228 
Thijs van de Loo 227
Ronnie Gielen 222
Anton Hermans 221
Hans van Bussel 220
Marlies Hekers 213
Elfrie van Lierop 212
Luc van de Loo 212
Jack Meevis 210
Ruud Westerveen 209
Martijn Geuns 208
Chantal Hekers 208
Martien van Cranenbroek 194
Harrie de Wit Lo 189
Frans van Nieuwenhoven 188
Kim Koolen 188
Mart van Thuijl 186
Joseph Jonkers 180
Stefan Koolen 170
Werner Bloemers 138
 
Aspiranten 
Thorben Delsing 218
Aya Almansour 153
 
Agenda
2-3 nov Overnachting Jeugd
4 nov Kaartavond
8-10 nov 5e & 6e indoorwedstrijd Reuver

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Lezing: Otto Plantema, 
Wildlife rondom Antarctica

Georganiseerd door de Bibliotheek 
Weert, Wilhelminasingel 250 
13 november 2019, van 19:30 tot 
21:30 uur ;kosten: Leden bibliotheek  
€ 7,50 / Niet-leden € 10,- 

De bekende Nederweerter natuurfo-
tograaf Otto Plantema vertelt over 
zijn persoonlijke ervaringen tijdens 
de vele natuurreizen naar Antarctica 
en de ver afgelegen, meestal onbe-
woonde eilanden rondom Antarctica. 

Albatrossen en Pinguins 
In het eerste deel van de lezing ver-
telt Plantema over de albatros. De 
albatros is een globetrotter en is in 
zijn broedgebied rondom Antarctica 
bijzonder kwetsbaar. De meeste soor-
ten waren 10-20 jaar geleden ernstig 
bedreigd door de trawlervisserij en 
geintroduceerde muizen, ratten. In 
zijn nieuwste boek Around the World 
for Albatrosses heeft Otto in 220 
schitterende foto’s het leven van de 
21 soorten albatrossen, van broedri-
tuelen tot oriëntatie op zee tot be-
schermingsprojecten weergegeven. 
Het boek is voor € 19,95 te koop in 
de pauze.Na de pauze toont Otto aan 
de hand van zijn prachtige foto’s het 
gedrag en biotoop van de vier pingu-
insoorten die op Antarctica broeden, 
met o.a. de ervaringen in de enorme 
keizerspinguïn kolonies op het twee 
meter dikke zeeijs in de Weddell Zee.

Natuurfotograaf Otto Plantema
Otto Plantema is een internationaal 
bekende natuurfotograaf. Al tijdens 
zijn studie in de jaren zeventig trok 
hij er op uit met zijn tent naar be-
stemmingen als Groenland, Spitsber-
gen en de Falklands. Otto publiceert 
zijn reisverhalen met zijn foto’s in in-
ternationale foto- en vogeltijdschrif-
ten. Zijn foto’s zijn beschikbaar op 
websites als Buiten-beeld en Minden 
pictures. Kijk voor een voorproefje 
van de schitterende foto’s op www.
pbase.com/otto1.

Keizerspinguin op Antarctica

Je ziet slecht en de zaak staat in 
brand, wat te doen!

We staan er zelden bij stil maar de ac-
tuele bosbranden in California geven 
toch te denken. De meeste branden 
ontstaan door onoplettendheid of on-
voorzichtigheid. Alleen de veroorza-
ker hoef je natuurlijk niet zelf te zijn.

Omdat het belangrijk is dat je met je 
eigen veiligheid bezig bent en weet 
wat je moet doen als je moet vluch-
ten. Hebben we de brandweer Lim-
burg-Noord uitgenodigd in ons Oog-
café van donderdag 14 november in 
Buurthuis Fatima.

Tussen 14.00 en 17.00 uur komt er 
een team van de brandweer Limburg-
Noord. Deze voorlichters nemen je 
interactief aan de hand mee door 
je eigen huis. Van garage tot zolder 
wordt een huis doorgelicht en krijg je 
tips om het brandveilig te maken.

Toch kan het ook in een openbaar 
gebouw gebeuren. Dan is het wel 

handig om te weten wat te doen als 
je moet vluchten in een onbekende 
omgeving. Er is dan veel rookontwik-
keling en je ziet alleen daarom al wei-
nig tot niets.

Een Oogcafé Weert voor iedereen 
deze keer dus en middels interactie 
en virtuele ervaringen. Zodat je lij-
felijk mee kunt maken hoe het is om 
slecht te zien en te moeten vluchten. 
We nodigen met klem ook mantelzor-
gers, familie en vrienden uit want er 
zijn ook trainingen te volgen bij de 
brandweer die wat uitgebreider zijn.

Hartelijk welkom weer welkom in ons 
Oogcafé bij Buurthuis Fatima, Nieuw-
straat 11 te Weert tussen 14.00 en 
17.00 uur. De koffie en thee staan klaar 
en heb je vragen kun je terecht op htt-
ps://www.oogvereniging.nl/agenda/ 
of bel John Snijkers voorzitter van 
Oogvereniging Limburg op mobiel 
nummer 06-202 483 77.
 

Grote rommelmarkt Leveroy 
op zondag 10 november

Met veel trots organiseren Jong Ne-
derland Leveroy en Fanfare Concordia 
Leveroy voor de 15e keer een grote 
rommelmarkt in gemeenschapshuis 
Pestoeërskoel. Een rommelmarkt die 
inmiddels een begrip is in Midden-
Limburg!

Van boeken tot speelgoed en van 
elektra tot meubels: op zondag 10 
november staat Pestoeërskoel weer 
vol met allerlei mooie, bruikbare 
spullen. De deuren zijn geopend 
vanaf 13:00u tot 16:00u. Om 13.30 
uur wordt er een spectaculaire veiling 
gehouden met alle pronkstukken van 
deze rommelmarkt. Enkele Leveroyse 
veilingmeesters verkopen deze waar-

devolle spullen aan de hoogste bie-
der. Tijdens de rommelmarkt kunt u 
ook genieten van een kopje koffie en 
een overheerlijk versgebakken Lever-
oyse wafel. 

Kortom; kom genieten van een ouder-
wets gezellig middagje rommelmarkt 
in Leveroy op zondag 10 november 
en steun daarmee Jong Nederland en 
Fanfare Concordia Leveroy. De entree 
bedraagt slechts €1,50 en kinderen 
t/m 12 jaar zijn gratis!
 
Voor meer informatie kunt u mailen 
naar info@jnleveroy.nl of info@fanfare-
concordialeveroy.nl óf check de website 
www.fanfareconcordialeveroy.nl. 



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 R.K. Kerk St. Lamber-
tus te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender 
van 7 tot en met 16 november 2019

DONDERDAG 7 november
H. Willibrordus, bisschop, verkondiger 
van ons geloof, patroon van de Neder-
landse kerkprovincie.
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis jaardienst Wiel Mooren, Tot 
bijzondere intentie

VRIJDAG 8 november
H. Willehad, bisschop
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel Voor oude 
stichtingen

ZATERDAG 9 november
Kerkwijding van Sint Jan van Lateranen
Vooravond van de 32e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang accordeongroep Cor-
reto, lector mevr. L. Caris) – jaardienst To 
Greijmans-Hendrikx tevens voor Henricus 
Greijmans en zoon Teng,  jaardienst Frans 
Stienen, jaardienst Dina Verheijen-Horijon, 
Teng en Mia Timmermans-van Kimmenade.

ZONDAG 10 november
Tweeëndertigste zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
mevr. L. Roost) –
H. Doopsel Fayèn van de Bosch, Kapela-
niestraat 31

MAANDAG 11 november
H. Martinus, bisschop
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 12 november
H. Josafat, bisschop en martelaar
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel 

WOENSDAG 13 november
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 14 november
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 15 november
H. Albertus de Grote
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel Voor oude 
stichtingen

ZATERDAG 16 november
H. Maria
Vooravond van de 33e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. H. Dielissen) – jaardienst 
ouders Berben-Bukkems tevens vanwege 
verjaardag en voor zoon Wiel, Toos Gielen-
Loijen vanwege verjaardag.

Overleden
Op 2 november was de uitvaart van Tonny 
van Riet-van de Kruijs, zij overleed in de 
leeftijd van 91 jaar en woonde de laatste 
jaren in zorgcentrum Hieronymus te Weert.
Moge zij rusten in vrede.

O.F.S.

Vrijdag 8 november is de bijeenkomst van 
de O.F.S. in het parochie zaaltje van de st. 
Lambertus kerk.
Voorganger is Pater G. Heesterbeek O.F.M. 
Aanvang 14.00 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 9 november 2019 – 
16 november 2019

Zondagmorgen 10 nov. 09.30 uur:
Als hgm. voor Mina Schreurs (volkszang)

Mededeling:
• De nieuwe nieuwsbrief van cluster Tabor 

ligt weer in de kerk om mee te nemen 
naar huis. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Parochie O.L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen Ospel

Pastoor A. Koumans, OMI Ospel
O.L. Vrouwestraat 53 6035 AN

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

Spreekuren:
pastoor: dinsdag + donderdag 10.30-12.00 
pastorie: maandag t/m vrijdag 10.30-12.00 

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 7 - 16 november

Donderdag 7 november, Hoogfeest van 
de H. Willibrordus, verkondiger van ons ge-
loof, patroon van de Nederlandse Kerkpro-
vincie, 19.00 voor de zieken. 

Zaterdag 9 november, Feest van de Kerkwij-
ding van de Basiliek van Sint Jan van Lateranen,
19.00 (Samenzang) Bets van Keulen-Span-
broek (verjaardag). 

Zondag 10 november, 32e zondag door 
het jaar, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregori-
aans) ghm Harrie Loijen en Anna van Nieu-
wenhoven en zoon Frans. 

Maandag 11 november, H. Martinus (van 
Tours), bisschop. 

Donderdag 14 november, 19.00 voor de 
zieken. 

Zaterdag 16 november, 19.00 (Samenzang) 
jrd Jo Roost (verjaardag), ghm Bèr Gielen en 
Nel Gielen-Hendriks, ghm Teng Bruekers. 

ACOLIETEN: za. 9 nov. 19.00: Tom Dirks; zo. 
10 nov. 10.00: Tom Kessels, Nick Stijnen; za. 
16 nov. 19.00: Mathijs van Lierop. 

OVERLEDEN: Op 28 oktober jl. overleed 
Annie van Nieuwenhoven-Custers, 82 jaar, 
Budschop 22. Moge zij rusten in vrede. 

Pastoor A. Koumans, OMI.  

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 10 november 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- voor Frans Theunissen ( als jaardienst  )
- en als bijzondere intentie uit dankbaarheid 
van en voor een 90 jarige

Zondag 17 november 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve Moeder Maria dank U voor het sla-

gen van de nierdonatie en voor mijn kin-
deren, alle goeds.

- Lieve Moeder Maria, Ik bid voor genezing 
van mijn dierbaren, sta hen a.u.b. altijd bij.  
Ik dank U.

- Moeder Maria, een kaars voor mijn overle-
den echtgenote en een kaars voor de goede 
afloop van een zware operatie. Dank U wel.

Iets om over na te denken: 
Elk afscheid betekent de geboorte van een 
herinnering.

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.

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

9 t/m 16 november

ZATERDAG 9 november: 19.15 uur H. Mis, 
voor Peter Jan Beerens voor zijn verjaardag, 
voor overleden familieleden familie Vaes-
van Mierlo, jaardienst voor Anny Weekers-
Vaes, voor ouders Weekers-Tullemans en 
Gon Tullemans.

ZATERDAG 16 november: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst voor ouders Verheijen-Bollen, 
jaardienst voor Harrie Bosch en Netta Bosch-
Zegveld, voor Pierre Verdonschot voor zijn 
verjaardag.

LEZERS: zaterdag 9 november Doortje Linders.

MISDIENAARS zaterdag 9 november Lois 
Beerens en Janne Wijen.

KINDERWOORDDIENST: kinderen aan-
staande zaterdag 9 november hartelijk wel-
kom om 19.15 uur in de sacristie.

“Het mooie van herinneringen is 
dat niemand ze van je af kan nemen.”

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2 Tel 631 317 Fax 632 453
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: 06 506 018 03.
U kunt de intenties, kosten per 1 januari 
2019 € 27,50, opgeven via e-mail:
maigubbels12@gmail.com en het bedrag over-
maken op de Rabobank of per enveloppe bij 
Mia Gubbels, St. Antoniusplein 12 te Neder-
weert, met vermelding van uw naam, adres 
en telefoonnummer en de opgave van de mis-
intentie met de gewenste datum. Opgave mis-
intenties twee weken vóór datum. Telefoon-
nummer Parochiecentrum St. Rochus: 631 760. 
Voor het uitreiken van de H. Communie aan 
huis, kunt u contact opnemen met de heer 
Bert Verheggen, tel. 632 684.

Zondag 10 november 2019 
H. Mis om 11.00 uur  
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

Zondag 17 november 2019 
H. Mis om 11.00 uur  
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

meijsen@planet.nl
BV Meijsen Beheer en Beleggingsmaatschappij
Tel 0495 697312

Meer info:

TE HUUR  Garageboxen in centrum Nederweert

FRIEDA 
90 jaar

PROFICIAT!

KIENEN NEDERWEERT /
 ST. ROCHUS

Wij nodigen u uit voor de eerst-
volgende kienavond op VRIJDAG 
8 NOVEMBER 2019
Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St. Rochuskerk, 
Rochusplein 1, Nederweert. De zaal 
is open om 19.00 uur. Het kienen is 
toegankelijk voor iedereen. 
In de jackpot zit € 90,00.  Ieder-
een is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop 

Laaiend enthousiast kwamen de gas-
ten van De Zonnebloem afdeling Os-
pel terug van hun vijfdaagse vakantie 
in de Rode Kruis-bungalow te Lierop.
Enkelen hadden er toch een beetje 
tegenop gezien: ik ken ze niet alle-
maal; en houden ze voldoende reke-
ning met mijn beperkingen. 
Daar waren ze spoedig overheen 
dankzij het ontspannende program-
ma van gezamenlijke activiteiten dat 
de deskundige leiding voor hen had 
georganiseerd. De omgeving is fan-
tastisch en ook het weer werkte goed 
mee: regen bij binnen-activiteiten 
maar verder mooi droog weer.
De kookstaf zorgde elke keer voor 
een menu, waar menig restaurant 
niet aan kan tippen. 
 Er werden diverse uitstapjes gemaakt 
met de aangepaste bus van het Rode 
Kruis: het klokken museum en pom-
poenen tentoonstelling in Asten, het 
Boerenbond museum in Gemert, het 

Zonnebloemvakantie 

pannenkoekenrestaurant in Lierop, 
enzovoorts. Maar wat was het weer 
een geweldig gezellige chauffeur van 
het Rode Kruis!!! 
Hilarisch was de duo-fiets tocht.
’s Avonds was er gezellige levende 
muziek waar volop werd meegezon-
gen en er werd zelfs gedanst. Maar 
er werd vaak heel veel gelachen. Zo 
zelfs dat Tena Lady…
Meegenomen boeken zijn nauwelijks 
uit de koffer gehaald, want het was 
voortdurend SAMEN.
In vijf dagen is er een zeer hechte 
band ontstaan waar ook de vrolijk-
heid van af straalde! Met pijn in het 
hart werd op zaterdag afscheid ge-
nomen van de bungalow, de vrijwil-
ligers en de negen gasten. Sommigen 
gingen met pijn aan de kaken van het 
lachen naar huis, waar hun eigen bed 
hen toch zo had gemist.
Dank aan alle vrijwilligers. Jullie wa-
ren geweldig!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Burgemeester Op de Laak bracht 
bezoek aan molen de Korenbloem Ospel

In het kader van de kennismaking met 
de gemeente bracht burgemeester 
Birgit Op de Laak samen met raads-
lid Carin Sieben-van den Boogaert 
op donderdag 24 oktober jl een be-
zoek aan molen de Korenbloem. De 
molenaars en veel vrijwilligers waren 
bij dit bezoek aanwezig. Zij liet zich 
uitgebreid informeren over de ge-
schiedenis van de molen, de werking 
en de onderhoudstoestand. Ook had 
ze veel belangstelling voor de molen-
winkel waar veel zelf samengestelde 
broodmixen te koop zijn. Een nieuw 
verdienmodel voor de molen. Mevr 
Op de Laak liet zich op alle zolders 
van de molen uitvoerig informeren 
over de werking van de molen. Ook 
had ze veel interesse in de molenbio-
toop en hoe deze in stand te houden.
De molen is in 1869 gebouwd mede 
omdat er rond Ospel veel woeste 
grond in cultuur werd gebracht. Daar-

na werd er vooral rogge geteeld, het 
meeste voor eigen gebruik. Daardoor 
was er in toenemende mate behoefte 
aan maalcapaciteit. Reden voor Peter 
Jan Caris, molenaar uit Nederweert 
de molen te bouwen in 1869. Dit jaar 
bestond de molen 150 jr en daar werd 
op 18 augustus met veel activiteiten 
uitvoerig bij stil gestaan. 

Openstelling molen; iedere 2e , 3e en 
4e zaterdag van de maand van 10.00 
tot 16.00 uur. De molenwinkel is dan 
ook geopend.

Rondleidingen (gratis); Buiten de 
openingstijden is een bezoek met 
familie of groepjes mogelijk, maak 
een afspraak met de molenaar Geert 
van Winkel;  Tel nr 0495-633 079 of 
mob nr 06-304 570 14.

Geert van Winkel molenaar.

Foto: Henk Roemen

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 11 november 10.30-12.00 uur 
yoga*. Dinsdag 12 november 10.30-
11.30 uur wandelen*. Woensdag 13 
november 09.30-12.00 uur Kook-
workshop borrelhapjes*. Donderdag 
14 november 10-12.00 uur en 13.30-
15.30 uur workshop schilderen*. Vrij-
dag 15 november 09.45-11.45 uur cre-
atief atelier*. Maandag 18 november 
13.00-15.30 uur ontspannende voet-
massage*.
Deelname aan onze activiteiten is 
voor iedereen die met kanker gecon-
fronteerd wordt en zijn/haar naasten. 
Open inloop op maandag, woensdag 
en vrijdag van 09.00-13.00 uur en op 
dinsdag en donderdag van 09.00-
16.00 uur (* = op afspraak - aanmel-
den kan via: 0495-541 444 of voor 
meer informatie zie website www.
toonhermanshuisweert.nl).

INZAMELING KLEDING EN 
KLEINE OUDE APPARATEN 

Binnenkort houden wij op basis-
school de Schrank weer een kledin-
ginzameling en een inzameling van 
kleine oude apparaten. Wij doen mee 
aan de actie bag2school en de oude 
apparaten inzameling van wecycle. 
Doe mee en breng a.u.b. zoveel mo-
gelijk draagbare kleding, schoenen, 
huishoudtextiel, knuffelbeesten en 
kleine oude apparaten naar het inza-
melpunt. Alles dient goed verpakt te 
zijn in plastic zakken, ter bescherming 
van vocht en vuil.  

De geldelijke opbrengst voor de kle-
ding komt ten goede aan de leerlingen 
van onze school, van de inzameling 
van oude apparaten wordt gespaard 
voor spel- en leesmaterialen.

Datum: 
Donderdag avond 7 november 2019
Dinsdag ochtend 12 november 2019

U kunt de zakken inleveren op don-
derdag avond 7 november van 18.30 
tot 19.00 uur en op dinsdag ochtend 
12 november tot 9.00 uur bij de in-
gang van de school. (Korenbloem-
straat, naast de gymzaal) 

Alvast bedankt voor uw medewer-
king en namens de leerlingen, alvast 
hartelijk dank!

Ouderraad en team basisschool 
De Schrank

Opheffingsuitverkoop 
Palmen Sport

Palmen Sport heeft in juli bekend ge-
maakt te gaan stoppen met de sport-
winkel aan het Kerkplein te Stramproy.

Vele hebben al geprofiteerd van de 
korting op sportschoenen en kleding 
maar nu gaat de korting nog een 
tandje hoger. Vanaf nu zijn alle voet-
balschoenen voor kinderen € 20,- of 
€ 25.- en voor de senioren € 40.- tot 
€ 50.-. Maar of dit nog niet genoeg 
is kun je voor al je overige aankopen 
de korting verder stappelen, 1 stuks 
25 % KORTING, 2 stuks 40 % KOR-
TING  en bij 3 stuks of meer alles 50 % 
KORTING. Met de aankomende feest 
maand kun je voordeling je Sint en 
Kerst cadeautjes inkopen en hier je 
voordeel mee doen.  

Schaatsen, snowboots, sportschoe-
nen, sportkleding, thermo ondergoed, 
sporttassen, voetballen, handschoe-
nen, mutsen, shawls, badkleding, kin-
der sportkleding en nog veel meer. 

Dames en heren winterjacks zijn nu 
allemaal 25 % KORTING.

Daar moet je toch van mee profiteren, 
kom nu naar de winkel en sla je slag 
voor een mooie sportoutfit of sport 
cadeautjes voor weinig geld in deze 
dure laatste maanden van het jaar. 

Alle basic artikelen voor verenigingen 
blijven op voorraad of kunnen besteld 
worden, ook kun je bij ons altijd te-
recht voor het leveren en bedrukken 
van sport en bedrijfskleding zoals jul-
lie van Palmen Sport gewend zijn. Pal-
men Sport is geopend van dinsdag t/m 
vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur en 
op zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Zijactief St. Catharina 
Nederweert-Eind

Beste Leden,
Wij willen jullie uitnodigen voor onze 
ledenavond op 11 november om 
20.00 in de Reigershorst.
Op deze avond zal Mieke de Hoog 
ons komen vertellen over het onder-
werp “paragnost”. Mieke is een me-
dium en heeft een eigen praktijk in 
Boxmeer. Ze geeft uitleg over het pa-
ragnost zijn en hoe je ermee om leert 
gaan, ook zal ze voorbeelden uit haar 
praktijk met ons delen.
Het beloofd een boeiende en interes-
sante avond te worden.
We hopen jullie met vele te kunnen 
begroeten.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur
Zijactief St. Catharina 
Nederweert-Eind
www.zijactieflimburg.nl



Huiskamerfestival Muziek bij de Buren 
start in Weert

Een gloednieuw muzikaal festival 
landt in Weert. In navolging van di-
verse steden in het land vindt zon-
dagmiddag 2 februari 2020 voor de 
eerste keer huiskamerfestival Mu-
ziek bij de Buren in Weert plaats.

Muziek bij de Buren is hét evenement 
dat toont wat de stad te bieden heeft 
aan opkomend en gearriveerd muzi-
kaal talent. In diverse woonkamers 
kun je luisteren naar optredens van 
lokale muzikanten; van jazz tot klas-
siek en van singer-songwriter tot 
elektronische beats. Tijdens Muziek 
bij de Buren ontmoet je de inwoners 
van Weert en maak je, binnen de in-
tieme sfeer van de huiskamers, ken-
nis met al het moois wat Weert en 
omgeving op muzikaal vlak te bieden 
heeft. De optredens zijn vrij toegan-
kelijk zodat iedereen onbeperkt kan 
genieten van de Weerter muzikaliteit 
en gastvrijheid.

Nationale Muziek bij de Buren-dag
Muziek bij de Buren is gestart zodat 
muzikanten nieuw publiek ontmoe-
ten en inwoners elkaar beter leren 
kennen. Dankzij social media staat 
iedereen constant in contact met de 
hele wereld, maar vaak kennen we 

onze eigen buren niet eens. Daar wil 
Muziek bij de Buren verandering in 
brengen. Door de intieme setting van 
de huiskamers ontstaat persoonlijk 
contact tussen de muzikant, de huis-
eigenaar en de bezoekers. Bezoek 
aan één van de optredens geeft ge-
garandeerd een blijvende herinne-
ring aan een warm onthaal van gast-
vrije en muzikale stadsgenoten. 

Meedoen
Enthousiaste inwoners van Weert en 
Nederweert kunnen zich vanaf nu op-
geven als huiskamer, muzikant, of als 
beiden! Inschrijven kan tot en met 1 
december via www.muziekbijdebu-
ren.nl. Hierna buigt een gezelschap lo-
kale muziekliefhebbers zich over een 
passende combinatie van muzikan-
ten met locaties. Voor vragen vooraf 
kan contact worden opgenomen met 
weert@muziekbijdeburen.nl.

Organisatie
Muziek bij de Buren is een initiatief 
van Stichting Muziek bij de Buren. De 
organisatie van Muziek bij de Buren 
Weert is in handen van een lokaal 
team en wordt ondersteund door 
Muziekcentrum De Bosuil en de Ge-
meente Weert.

HvN zkt Ptn

Met nog ruim twee weken te gaan 
tot Sinterklaas en de Pieten weer 
in Nederland arriveren is het Huis 
van Nicolaas in Weert nog op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers. 
Om het jaarlijks terugkerende 
evenement goed te kunnen or-
ganiseren kan men nog een hoop 
extra hulp gebruiken.

Het Huis van Nicolaas is hét logeer-
adres van Sint en Pieten tijdens hun 
verblijf in Nederland. Op een prach-
tige historische locatie grenzend aan 
de binnenstad van Weert ontvangen 
Sint en Pieten jaarlijks vele bezoekers 
voor een feestelijke rondleiding!

Kinderen, groot en klein, zijn van 
harte welkom een kijkje te nemen in 
diverse kamers om zo te zien met wel-
ke knuffel Sinterklaas slaapt, hoe de 
Keukenpiet de pepernootjes bakt en 
waar de Pietjes leren lezen, rekenen 
en natuurlijk klimmen over de daken.

Het jaarlijkse evenement draait vol-
ledig op vrijwilligers. Elk jaar is het 
weer een flinke klus om zo’n grote 
groep enthousiastelingen bij elkaar 
te krijgen. Ook dit jaar is de organi-
satie nog op zoek naar hulp, dus wie 
Sinterklaas graag een handje helpt is 
van harte welkom zich aan te melden.

Het Huis van Nicolaas is gevestigd in 
het Franciscus Huis aan de Biest in 
Weert en in 2019 geopend van 18 no-
vember t/m 4 december, voor publiek 
dagelijks van 13.00 tot 17.00 uur. De 
doordeweekse ochtenden zijn gere-
serveerd voor basisscholen en instan-
ties voor mindervaliden die zich daar-
voor hebben aangemeld.
 
Meer informatie over het Huis van 
Nicolaas en de mogelijkheid tot aan-
melden als vrijwilliger is te vinden op 
www.huisvannicolaas.nl.

DePelen-Ecotop 2019

Op zaterdag 26 oktober vond in De 
Dorpsherberg te Ospel de eerste 
DePelen-Ecotop 2019 plaats. Op dit 
eerste provincie overschrijdende sym-
posium over natuur en landschap in 
de Peelstreek waren 135 deelnemers 
aanwezig. De dag werd geopend 
door Birgit Op de Laak, Burgemeester 
van Nederweert en Herman Vrehen, 
voorzitter van het overlegorgaan Na-
tionaal Park de Groote Peel. In deze 
eerste editie stonden de vogels cen-
traal met als thema “Het belang van 
het aangrenzend agrarisch landschap 
voor vogels uit de Peelgebieden”. 

Het Nationaal Park De Groote Peel is 
een hoogveengebied van allure en 
aangewezen als Natura 2000 gebied. 
Door de bijzondere natuurwaarden 
die in en aan de rand van de Groote 
Peel aanwezig zijn is het gebied een 
belangrijk broed-, leef- en rustgebied 
voor bijzondere vogelsoorten, waarbij 
ook de omstandigheden in het aan-
grenzende cultuurland van belang zijn.

In het ochtendprogramma werden 
presentaties gegeven met als onder-
werp: Kraanvogels in de Groote Peel, 
het belang van de Mussenbaan; Pa-
trijzen op de voet gevolgd, de eerste 
resultaten van een zenderonderzoek; 
overwinterende Klapeksters in de 
Peel; de Big Five, de instandhoudings-
verplichting voor Dodaars, Geoorde 
Fuut, Porseleinhoen, Blauwborst en 
Roodborsttapuit en 25 jaar ringon-
derzoek in de Groote Peel.

Het ringonderzoek werd samengevat 
in een rapport “Vogelringonderzoek 
in Nationaal Park de Groote Peel 2000 
– 2015” . Het eerste exemplaar werd 
door redacteur/ringer Boena van 
Noorden, uitgereikt aan Frank Oel-
meijer, voorzitter van het Natuurhis-
torisch Genootschap in Limburg.

Tijdens het middagprogramma gin-
gen de deelnemers met een gids op 
pad. Men had de keuze uit een vo-
gelexcursie in de Groote Peel of de 
Mussenbaan, een bezoek aan de ‘vo-
gelakkers’ in het aangrenzende cul-
tuurland of een informatieve wande-
ling over het LIFE plus project over de 
hydrologische herstelmaatregelen in 
de Groote Peel. De dag werd afgeslo-
ten bij buitencentrum de Pelen.

Hiermee was de eerste DePelen-
Ecotop een feit en kunnen we terug-
kijken op een leerzaam en geslaagd 
evenement; op naar de Ecotop 2020.

ZOEKERTJES
Via sociaal media ontvangt u con-
stant reclame valt het nog wel op!
Vanaf nu ook in het weekblad voor 
Nederweert, zoekertjes tegen een 
aantrekkelijke prijs.
Iets te koop/huur of te koop/huur ge-
vraagd, personeel gezocht.
Plaats een zoekertje voor slechts € 10,00 
incl. BTW maximaal 15 woorden.

Aanleveren stuur een mail naar 
info@drukkerijvandeursen.nl
Vergeet niet uw telefoonnummer of 
waar men kan reageren in uw adver-
tentie te vermelden.

TE KOOP
Etalagemateriaal, zeer divers voor 

alle seizoenen, ideaal om in je club-
lokaal, openbare ruimte of je kamer 
een bepaalde sfeer te creëren. Kom 
maar eens kijken, Kerkplein 2, Stram-
proy, 0495-561 924.

Mensenbieb: leen een LEVEND boek!
Wil je graag je blik verruimen en 
ben je nieuwsgierig naar bijzon-
dere verhalen van mensen die 
je normaal niet zo snel zou spre-
ken? In de Mensenbieb kun je je 
nieuwsgierigheid de vrije loop la-
ten. Op 9 november van 11.00 tot 
14.00 uur is het bij Bibliocenter 
Weert mogelijk een ‘levend’ boek 
te lenen. Je vindt Bibliocenter aan 
de Wilhelminasingel 250 in Weert.

Uit een catalogus van ‘levende boe-
ken’ kun je een mens kiezen met een 
bijzonder verhaal en hem of haar alles 
vragen. Ga in gesprek, leer nieuwe we-
relden kennen. Nieuwsgierig zijn we 

allemaal, dat zit in onze natuur. Hoe 
voelt het om in een rolstoel te zitten? 
Wat als je niet kunt lezen of schrijven? 
Of als je als vrouw op vrouwen valt? 
Vragen die we misschien hebben, 
maar voor ons houden. Bij Bibliocenter 
Weert zijn op 9 november ruim twintig 
‘levende’ boeken te leen. Alle onder-
werpen zijn te vinden op onze website 
www.bibliocenter.nl/info/mensenbieb

Aanmelden
Iedereen is van harte welkom om gra-
tis het gesprek aan te gaan met deze 
bijzondere levende boeken. Aanmel-
den kan op www.bibliocenter.nl/
info/mensenbieb

Dancing With The Weerter Stars bij 
Judith’s Dance Point

Judith’s Dance Point organiseert op 
14 december 2019 het Dancing With 
The Weerter Stars Kerstgala. Zange-
res Wendy van Dooren, burgemees-
ter van Weert Jos Heijmans, Triatlete 
Maaike Caelers, Café-eigenaar John 
Cardinaal en genomineerde sport-
vrouw van het jaar Judith Aarts zullen 
met elkaar de strijd aangaan om de 
beste danser van Weert te worden.

Deze bekende Weertenaren worden 
gekoppeld aan de dansers van Ju-
dith’s Dance Point. Voor ieder dans-
koppel wordt er één dansstijl uitgeko-
zen wat ze gaan uitvoeren tijdens het 
Kerstgala op 14 december 2019. Naast 
Dancing With The Weerter Stars kun 
je ook tijdens het Kersgala genieten 
van een avond met live dansmuziek, 
welkomstdrankje en lekkere hapjes.

Dit allemaal word georganiseerd om 
geld in te zamelen om Weerter voet-
bal talentjes naar de top te helpen! 
Judith’s Dance Point werkt hiervoor 
samen met Jordie Briels en Youssef 
Koubali van Soccer Talentinos. Het 
geld dat wordt opgehaald wordt 
gebruikt om jonge Weerter voetbal 
talentjes die hiervoor de financiële 
middelen niet hebben, extra les aan 
te kunnen bieden, zodat ze zich opti-
maal kunnen ontwikkelen. 

De kaartjes voor het kerstgala zijn 
verkrijgbaar bij de bar op de dans-
school en kosten € 17,50 per stuk. Wil 
je verzekerd zijn van een kaartje voor 
het Kerstgala? Stuur dan een mail 
naar info@danseninweert.nl met 
daarin het aantal te reserveren kaart-
jes. Wees er snel bij want OP = OP!

Klein maar fijn wonen 
in een Tiny House 

Langzaam maar zeker maakt ook 
Nederland kennis met het feno-
meen ‘Tiny Houses’. Mensen creë-
ren graag een leven dat draait om 
dat wat werkelijk belangrijk is. De 
charmante kleine huisjes en de 
minimalistische, milieuvriendelij-
ke lifestyle die erbij hoort maakt 
iets los bij veel Nederlanders. 
Op 27 november van 19.00 tot 
21.30 uur kom je bij Bibliocenter 
Weert alles te weten over het le-
ven in een Tiny House. Kosten 
voor deze lezing zijn 7.50 euro 
voor leden en 10 euro voor niet-
leden. Je vindt Bibliocenter aan 
de Wilhelminasingel 250 in Weert. 
Aanmelden kan op www.biblio-
center.nl/info/tinyhouses

Marjolein Jonker, Tiny House 
movement Nederland
Marjolein is de eerste Tiny House be-
woonster in Nederland die een legale 
woonplek voor haar zelfvoorzienen-
de Tiny House heeft verworven. Als 
oprichter en ambassadeur van stich-
ting Tiny House Nederland zet Marjo-
lein zich in om het wonen in een Tiny 
House voor meer mensen in Neder-
land mogelijk te maken. Ze weet met 
haar lezingen mensen te enthousias-
meren, inspireren en informeren over 
deze innovatieve woonvorm en groe-
ne lifestyle. Er zit een grote bood-
schap achter het verhaal van de kleine 
huisjes. Kom en laat je inspireren!

Marian Arts, afdeling Ruimte & 
Economie van de Gemeente Weert
Marian vertelt over het belang van 
Tiny Houses, een stukje geschiede-
nis hierover, wat er al gerealiseerd is 
en welke nieuwe projecten op stapel 
staan. In de veranderde maatschap-
pij is er meer aandacht voor o.a. 
duurzaamheid, energiebesparing 
en levensloopbestendige woningen. 
Ook vertelt ze over de pilot met een 
aantal jongeren die een volledig zelf-
voorzienend project met het bouwen 
van Tiny Houses willen gaan realise-
ren in de gemeente Weert. 

Nederland Leest
In het kader van Nederland Leest wij-
den we de gehele maand november 
aan het thema Duurzaamheid. Spe-
ciaal daarom zijn Marjolein en Ma-
rian deze avond onze gast. Nederland 
Leest is de grootste nationale lees-
campagne.

Waarom het thema Duurzaam-
heid? In tijden van klimaatverande-
ring en grootschalige milieuvervui-
ling beseffen we allemaal dat het 
duurzamer moet. Wat kunnen wij 
zelf doen om een gezonde leefwe-
reld te behouden voor de toekomst? 
Daarover praten we met elkaar. In no-
vember. In de grootste leesclub: Ne-
derland Leest. In de meest duurzame 
ontmoetingsplek: de bibliotheek.

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Staatsbosbeheer organiseert een 
aantal lezingen in het Buitencen-
trum De Pelen. Het thema is ‘75-
jaar bevrijding van de Peel’. Op 
zondag 10 november vertelt Jan 
Wijdemans over landmijnen in en 
rond De Groote Peel.

Menselijk drama binnen een ge-
wapende strijd
De presentatie ‘Landmijnen in en 
rond De Groote Peel’ gaat vooral over 
het menselijk drama binnen een ge-
wapende strijd. Tussen Groesbeek en 
Venlo en van de Maas tot Nederweert 
is langdurig gevochten van septem-
ber tot in december 1944. Echter, de 
oorlog in de gebieden met landmij-
nen ging, tot ver na de bevrijding, 
gewoon door. Het gebied rondom 
De Groote Peel heeft zijn eigen ge-
schiedenis. Het kenmerkt zich omdat 
in deze periode voortdurend strijd is 
gevoerd waarbij Engelsen, Schotten, 
Duitsers en Amerikanen afwisselend 
het gebied veroverden en herover-
den. Naast een strijd met artillerie, 
tanks en ander gepantserd materieel 
is er veelvuldig gebruik gemaakt van 
landmijnen. Dit laatste heeft ook een 
onuitwisbare indruk op de lokale bur-
gergemeenschap gemaakt. 

De presentatie van Jan Wijdemans 
richt zich op het gebruik van landmij-
nen in het algemeen, met in het bij-
zonder de grillige inzet van dit wapen 
in en bij dorpen rondom De Groote 
Peel. Hij gaat in op de gebruikte ty-
pen landmijnen en hun technieken 
maar ook op het humanitaire effect 
zoals dat in de laatste decennia, na 75 
jaar bevrijding, pas gezien is. Ver na 
de Tweede Wereldoorlog is er onder 
de vlag van de Verenigde Naties er-
kenning gekomen voor het humani-
tair leed van landmijnen in de vorm 
van een wereldwijd protocol dat het 
gebruik van die manier van oorlog 
voeren verbiedt.

Jan Wijdemans is als explosieven 
opruimer binnen Defensie actief 
geweest in vredesoperaties en als 
technisch adviseur in Genève voor de 
Nederlandse diplomatieke post bij de 
Verenigde Naties. 

Overleggroep ‘Oorlog rondom de 
Peel’
Wijdemans is, net als de andere spre-

kers in deze lezingenreeks, lid van 
de overleggroep ‘Oorlog rondom de 
Peel’, een groep van mensen die diep-
gaand in de oorlog geïnteresseerd is, 
ieder met eigen deskundigheid/erva-
ring op heel verschillende  gebieden. 
De meerwaarde van dit overleg blijkt 
o.a. uit de presentaties die diverse le-
den gehouden hebben voor de lezin-
gencyclus ‘Dodenvallei de Peel’ en in 
Buitencentrum De Pelen. Ook heeft 
de groep belangrijk bijgedragen aan 
het tot stand komen van en meege-
werkt aan het door Museum Klok 
en Peel gelanceerde project ‘Death 
Valley De Peel’. En diverse groepsle-
den werken mee aan de wekelijkse 
rubriek ‘De Peel onder Vuur’ in de 
weekbladen van Asten, Deurne en 
Someren. 

Informatie en reserveren
Er zijn telkens twee identieke lezin-
gen op een middag; om 13.30 uur 
en om 15.00 uur. Deelname is een 
vrijwillige bijdrage. Let op: vooraf 
online reserveren via www.staatsbos-
beheer.nl/75jaarbevrijdingpeel Meer 
informatie: www.staatsbosbeheer.
nl/depelen  of neem contact op met 
het Buitencentrum: depelen@staats-
bosbeheer.nl of telefonisch via: 0495 
– 641 497.

Presentatie ‘Landmijnen in en rond 
De Groote Peel’

Foto: Imperial War Museum, m.m.v. 
Heemkundevereniging Medelo Meijel; 
Titel: ‘Meijel, 11 november 1944. Brit-
se mijnenruimers op een mijnenverza-
melplaats nabij het oude voetbalveld’.

Doe-middag camouflage 
in NMC Weert 

Verstoppen in de natuur? Waarom en 
hoe doen dieren dat? En hoe maak jij 
jezelf onzichtbaar? Wil je dat weten, 
kom dan op zondag 10 november van 
13.00 tot 16.00 uur naar de doe-mid-
dag Camouflage in het Natuur- en 
Milieucentrum (NMC) aan de Geurt-
svenweg in Weert.

In de natuur nemen veel dieren de 
kleur en vorm aan van hun omge-
ving. Dat doen ze om onzichtbaar te 
zijn voor hun vijanden, ongemerkt bij 
hun prooi te komen of andere dieren  
te waarschuwen dat ze giftig zijn. 

Kinderen vanaf 2+ tot ca. 6 jaar kun-
nen op 10 november een gratis strip-
penkaart bij de balie van het NMC 
halen en allerlei leuke doe-activitei-
ten doen. Een van de hoogtepunten 
is het schminken door schminkster 
Kelly Wullems. Verder mogen de 
kinderen in een afgezet stukje tuin 
een knuffeldier verstoppen. Achter 
een boom, struik of onder bladeren. 
Aan de (groot)ouders de taak om de 
knuffel weer terug te vinden. Uiter-
aard kunnen de kinderen ook zichzelf 
of hun eigen knuffeldier verstoppen. 
Binnenin het centrum geven groene 
matten de route aan. In de grote zaal 
staan op boomstammen zoekpla-
ten waar de dieren zich goed heb-
ben verstopt. Of plak dieren op een 
magneetbord, zodat ze goed opval-
len of juist verdwijnen. Ook heeft 
een aantal echte (opgezette) dieren 
zich verstopt in de vitrinekast. Kun 
jij de eekhoorn of de bosmuis vin-
den? In de hoek staat een mand met 
verkleedspullen. Kinderen kunnen 
zich verkleden achter een gordijn en 
zichzelf in de spiegel bewonderen als 
bijvoorbeeld een lieveheersbeestje 
of bij. Voor je het weet, hebben je 
(groot)ouders je op de foto gezet 
met hun mobiele telefoon. Wie alle 
activiteiten op de strippenkaart heeft 
gedaan, krijgt een lekkere beloning.  

7e wandeltocht 
seniorenvereniging 

Leveroy voor jong en oud!

De seniorenvereniging Leveroy orga-
niseert op woensdag 13 november 
de 7e wandeltocht. De route is nog 
een verrassing. Onze wandelingen 
zijn bedoeld voor jong en oud. Heel 
graag zien wij ook de jongeren mee-
lopen met onze gezellige tochten. 

De vorige wandeltocht was zeer ge-
slaagd. We liepen met 19 personen 5 
kilometer voor de pauze en 5 kilome-
ter na de pauze in de prachtige om-
geving van Dagcamping Houtsberg. 
Dit natuurgebied is zeer gevarieerd 
en loopt over heide, zandgronden 
en door een prachtig bos. We zijn 
gestart bij de kerk en hebben tijdens 
de pauze genoten van een heerlijke 
warme kop koffie.

Ook de 7e wandeling start bij de kerk 
in Leveroy. We vertrekken om 09:00 
uur. Het is mogelijk om na het eerste 
gedeelte van ongeveer 5 kilometer te 
stoppen. Vervoer terug naar de kerk 
op dat moment is geregeld. Meedoen 
is gratis voor iedereen en zoals ge-
zegd zien wij ook heel graag jongeren 
deelnemen. Aanmelden is niet nodig. 

Met eventuele vragen kunt u terecht 
bij de organisatie: Theu van Roij tel. 
0495-651 754 of Thijs Reijnders  tel. 
06-235 353 12 

6e wandeltocht 

Het Sint Nicolaas Comité Nederweert-
Budschop organiseert op zondag 17 
november a.s. weer de traditionele 
intocht in Nederweert. Ook dit jaar 
zal de Sint, vergezeld door een gro-
te groep zwarte Pieten en begeleid 
door bootjes van de Waterscouting, 
om 14.00 uur aankomen per stoom-
boot. Alle kinderen van Nederweert 
en omstreken kunnen hem komen 
verwelkomen op brug 15 en de kade 
van Steer. Hier zal hij officieel wel-
kom worden geheten door de nieuwe 
burgemeester van Nederweert, me-
vrouw Op de Laak.

Nadat de Sint voet aan wal heeft ge-
zet zal hij in een open koets onder 

begeleiding van de muzikale klanken 
van Harmonie Sint Joseph verder gaan 
door de Brugstraat en de Kerkstraat 
naar Gemeenschapshuis De Pinnenhof. 
Daar kunnen de kinderen  nog per-
soonlijk een handje geven aan Sinter-
klaas. Aansluitend zullen er in de zaal 
enkele spectaculaire optredens plaats-
vinden. Meer informatie hiervoor zal 
verspreid worden via onze facebook 
pagina: @SinterklaasNederweert

Wij bedanken de gemeente Neder-
weert, de Rabobank Weerterland en 
Cranendonck en onze overige spon-
soren die het ook dit jaar weer mo-
gelijk hebben gemaakt om dit evene-
ment te organiseren.

Sinterklaasintocht in Nederweert


