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Nederweert
jouw gezondheid is onze zorg

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

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

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

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

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

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

Ringselvenweg 2, 6002 SW Weert
www.crematoriumweerterland.nl
0495 54 52 08

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www.vandeursen-uitvaart.nl

Ringselvenweg 2, 6002 SW Weert

’t Laeve dóchtbeej

Ieërste dichtbundel Jan Feijen

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

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Wij hebben een nieuw 
telefoonnummer 

0495- 218 520

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

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

Woensdag 15 november 1944 is 
de dag dat Leveroy wordt bevrijd. 
Een dag die niet onopgemerkt 
voorbij mag gaan. Daarom zal 
exact 75 jaar later op vrijdag 15 no-
vember 2019 in zaal Pestoeërskoel 
in Leveroy de filmdocumentaire ‘ 
Deportatie in het zicht van de be-
vrijding’ van Peter Crins en Peter 
Hermans worden vertoond. Fanfa-
re Concordia Leveroy organiseert 
deze avond, waarop tevens nog 
twee andere korte films van Peter 
Crins worden vertoond: ‘Weert 
weliswaar bevrijd’ en ‘Truthahn’ 
die uitstekend aansluiten bij deze 
film en de gebeurtenissen in onze 
regio in historisch perspectief 
plaatsen. Kaartjes kosten €10,- en 
zijn in Leveroy te koop bij Bakkerij 
Küster, zaal Pestoeërskoel en café 
Oad Leivere. Ze zijn ook online 
te bestellen via filmdeportatie@
gmail.com De zaal gaat open om 
19.00 uur en de film begint om 
20.00 uur (vrije plaatskeuze).

De film ‘Deportatie in het zicht van 
de bevrijding’ is dialect gesproken en 
Nederlands ondertiteld. Voorafgaand 
aan deze filmdocumentaire van 55 
minuten wordt in een proloog van 10 
minuten de oorzaak van de deporta-
tie en de voortgang van de bevrijding 
geduid: In de herfst van 1944 wordt 
Midden- en Noord-Limburg voor vele 
weken frontgebied. Met uniek beeld-
materiaal wordt verteld in welke 
situatie men hier dan verzeild is ge-
raakt. De proloog schetst de oorzaak 

Filmdocumentaire Peter Crins en Peter Hermans

Deportatie in het zicht van de bevrijding

van de deporaties die plaatsvinden 
en de voortgang van de bevrijding 
van West-Europa tot in Limburg. De 
terugkeer van de gedeporteerde 
dwangarbeiders uit Duitsland vormt 
de afsluiting.

Hevige gevechten
Leveroy werd 75 jaar geleden bevrijd, 
maar het achterland werd gedurende 
6 weken frontgebied:  gedeeltelijk 
Nederweert en Nederweert-Eind tot 
aan de Maas. Daar vonden naast he-
vige gevechten ook grootscheepse 
razzia’s en deportaties plaats. Door 
toevallige omstandigheden trokken 

de Duitsers zich aan de Kelperbrug 
terug achter Het Kanaal Wessem-
Nederweert in plaats van achter de 
Zuid-Willemsvaart. 

Ooggetuigen
Vijf ooggetuigen uit Limburg vertel-
len hun persoonlijke verhalen over 
de deportaties en de bevrijding. 
Deze spelen zich af op de westelijke 
Maasoever tussen Venray en Wessem 
en vervolgens in Nazi-Duitsland. De-
cennialang heeft deze generatie ver-
teld over de oorlog en het blijkt dan 
bijna altijd over de frontperiode met 
zijn gevolgen te gaan. Degenen over 
wiens hoofden het strijdgewoel heen 
raasde, werden aan veel beproevin-
gen blootgesteld. Dat dit nog altijd 
emoties oproept wordt in ‘Depor-
tatie in het zicht van de bevrijding’ 
duidelijk. Tegengestelde karakters en 
ervaringen staan naast elkaar en dat 
geeft het verhaal spanning en maakt 
het representatief voor het hele ge-
bied. Mede door deze invalshoek is 
dit een authentiek document gewor-
den. Naast deze film en de proloog 
worden deze avond nog 2 korte films 
vertoond van Peter Crins: ‘Weert 
weliswaar bevrijd’: De bevrijding van 
Weert terwijl Leveroy nog 6 weken 
frontgebied bleef en ‘Truthahn’: De 
luchtoorlog boven onze regio. 

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

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

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

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

www.teunissenletselschade.nl

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

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

Nieuwe film Peter Crins
Peter Crins zal de avond openen en 
een korte toelichting geven op het-
geen getoond gaat worden. Daar-
naast zal hij al een tipje van de sluiter 
oplichten van zijn nieuwe film ‘Aber 
der Kirche passiert nichts’ die boorde-
vol nieuw beeldmateriaal zal zitten 
op basis van vele nieuwe feiten en 
wetenswaardigheden die hij de af-
gelopen jaren heeft verzameld. Deze 
film gaat op 5 mei 2020 in première in 
de H. Barbarakerk in Leveroy. Wilt u 
als eerste op de hoogte blijven, stuur 
dan een email naar: derkirche@gmail.
com

Ter info
Deze filmvertoning wordt georga-
niseerd door Fanfare Concordia. De 
drie films hebben hele andere onder-
werpen dan het Bevrijdingsconcert 
dat de fanfare hield op 2 november 
jongstleden. 
Kaartjes voor deze avond op vrijdag 
15 november om 20.00 uur in zaal 
Pestoeërskoel in Leveroy kosten €10,- 
en zijn in Leveroy te koop bij Bakkerij 
Küster, zaal Pestoeërskoel, café Oad 
Leivere. Ze zijn ook online te bestel-
len via filmdeportatie@gmail.com De 
zaal gaat open om 19.00 uur en de 
film begint om 20.00 uur (vrije plaats-
keuze).

Opgeblazen Kelpenbrug op de scheidslijn van bevrijding en bezetting. 
Opgeblazen Kelpenbrug zes weken het symbool van de frontlijn herfst 1944.

De mieëste minse di-j Jan wat baeter kinne, wieëte det 
de Wieërtlandse dialecte ‘m aan ’t hert gaon. Vanaaf 
’t begîn hieëte mejgewêrktj aanne publikaties van 
Veldeke Wieërt. Hij waas lid vanne wêrkgroepe di-j 
de Wieërtlandse woeërdebeuk samestéldje. In 1983 
waas det de losbladige uutgaaf van Weertlands woor-
denboek ‘Kâl wi-j kook’. Vieftieën jaor later (1998) 
verschientj De Weertlandse dialecten mét as oonger-
titel vör te laeze, te schriêve en te kalle. Daomej trof 
Veldeke de roeës. Ouch d’n twieëdje drök waas binne 
de korste kieëre uutverkochtj .Hieël bezûndjer in di-j 
uutgaaf és det dao naeve de spelling ouch de gram-
matica van ’t Wieërtlands in stieët. Dao moog Veldeke 
Wieërt gruuëts op zeen, want det hebbe ze mer op e 
paar plaatse.
Vanaaf 1998 hieët Veldeke Wieërt de gewuuëndje 
um eder lustrumjaor ’n publicatie te prizzentieëre. In 
2003 ( Jan woeërt toen vuuërzitter) waas det ’t vuuër-
laesbukske Verhäölkes um vuuër te laeze. Dao wêrkd-
je ouch meîster Jos Gubbels zg nog aan mej.
Ouch aan ’t ieërste spraekwoeërdebook Schoeën ge-
zagdj wêrkdje Jan mej. De léste jaore hieëte zich uut 
kinne stökke aan ’t samestélle van de Woeërdeliêst 
‘Zoeë kalle vae’ en ’t now spraekwoeërdebook Waat 
‘ne kâl. Um ’t schriêve in ’t plat te stimulieëre verz-
orgtj hae vör Veldeke vanaaf 2006 cursusse Laeze & 
schriêve.

Mer daonaeve schrieftj hae ‘tösse de bedriêve doeër’ 
en op stil memênte ouch verhäölkes en vörâl gedichte. 
Dao zeen d’r mét regelmaot van gepublicieërdj (Vel-

Jan Feijen

Gedachte in gedichte

deke Tiêdschrift, Platbook, ‘de gezét’, Trûmperke). 
Eder zés waeke ésse prezênt oppe Schriêverskrînk. 
Geliêkgestumdje dialectschriêvers/-schriêfsters inspi-
rieëre deindânger dao tot de schoeënste verhaole en 
gedichte.

En noow ésj dan zoeë wiêt dette uut di-j verzameling 
‘nen eîge dichtbundel hieët samegestéldj mét e stök 
of vieftig gedichte.
In zien gedichte stieët ‘t doon en laote van minse 
centraal. Waat ze van eur laeve make, wi-j ze zich ge-
drage, waat ze veule, waat ze gaer doon. Van wat 
wieter aaf, sóms ouch hieël dóchtbeej en ouch wul 
autobiografisch. Di-j gedachte vingdje trök in zienen 
ieërste bundel ’t Laeve dóchtbeej.

De teîkeninge zeen verzörgdj doeër Gerrit Hoebe-
nuut Ni-jwieërt.

Ajje intresse hetj in dae bundel ki-jje ‘m bestélle 
doeër ‘ne mail te steure nao jan.feijen@chello.nl en/
of € 9.90 oeëver op raekeningnummer NL20 RABO 
01355 13642   tnv. J.A.P. Feijen oonger vermelding 
van bundel.
Vanaaf 2 december ésj ouch te koup (wul e bitje 
deurder) beej Bruna oppe Lambertushof.

De prizzentatie van de bundel és op zaoterdig 30 
november um 15.00 oor.
Lokatie De Brouwschuur - Parallelwieëg 143 in Wieërt
Heej ki-jje dan ouch de bestéldje bundel(s) aafhale



AGENDA NOVEMBER 2019
16 Spokentocht – aanvang 20:00 uur – 
gaat alleen door met voldoende deelnemers
24 Sinterklaasintocht Nederweert-Eind – 
10:15 uur verzamelen bij café-zaal Bi-j Le-nie

LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN MA-
JORETTE
Op zondag 3 november vonden de Limburg-
se Kampioenschappen majorette plaats in 
Sporthal de Körref in Meijel. De majorettes 
van Schuttersgilde Sint Lucie Nederweert-
Eind hebben de afgelopen maanden veel 
geoefend om op deze dag te stralen. Na een 
spannende strijd is het de majorettes gelukt 
om mooie resultaten te behalen en prijzen 
mee naar huis te nemen:

Technisch programma 1 junior/senior
Imme Salimans - 1e plaats - Limburgs Kampioen
Danique Voermans - 2e plaats

Technisch programma 2 junior/senior
Loïs Beerens - 1e plaats - Limburgs Kampioen

Technisch programma 3 junior/senior
Nicole Jacobs - 2e plaats 
Valerie Beerens - 3e plaats

Solo Senior basis 
Bianca Janssen - 3e plaats 

Duo Junior basis
Eline Struik en Imme Salimans - 2e plaats 

Team Jeugd 2
C-Team minirettes: Esmee, Janne, Neele, Jill, 
Kim en Jente - 2e plaats

Team Junior basis
B-Team majorettes: Imme, Dana, Danique, Loïs, 
Ayla en Eline - 1e plaats - Limburgs Kampioen

Team Senior basis
A-Team majorettes: Ayla, Loïs, Valerie, Nico-
le, Mariska, Bianca, Dana en Joyce - 1e plaats 
- Limburgs Kampioen

De majorettes van de technische program-
ma’s, de solo show van Bianca Janssen en 
het A-team majorettes hebben daarbij ook 
nog de juist hoeveelheid punten behaald 
en hebben zich hiermee geplaats voor de 
Nederlandse Kampioenschappen Majorette. 
De Nederlandse Kampioenschappen vinden 
plaats op zaterdag 18 en zondag 19 januari 
in Topsporthal in Almere.

SINTERKLAASINTOCHT NEDERWEERT-EIND
Op zondag 24 november is de Sinterklaas-
intocht in Nederweert-Eind. Alle geünifor-
meerde leden worden om 10:15 uur ver-
wacht bij café-zaal Bi-j Le-nie, waar wij om 
10:30 uur vertrekken naar Eynderhoof voor 
de intocht van Sinterklaas. 

Programma 2019 week 46:
12-11-2019: Tram 4 (Ittervoort) – Centraal 1                       
 Hoofdklasse Libre (avond)
12-11-2019: Centraal 3 – Nooit Gedacht 1 
(Montfort)     Klasse 2C (avond)
12-11-2019: Centraal 4 – Paradies 4 (Roer-
mond)              Klasse 5C (middag)
13-11-2019: Centraal 7 – Micro 4 (Moesel)                          
 C-Klasse (middag)           
14-11-2019: Centraal 2  – Oude Smidse 1 
(Baexem)         Klasse 1D (avond)
14-11-2019: Carambole 3 (Boshoven) – Cen-
traal 6           C-Klasse(middag)
14-11-2019: Centraal 5 – Haazehoof 1 (Ospel)                    
 C-Klasse (middag)

Welkom bij de wedstrijden!

BDL Biljarten

Programma 2019 week 46:
12-11-2019: BDL 2 – Libertin 3 (Wessem)                              
 Hoofdklasse Libre (avond)
12-11-2019: Ramona 2 (Montfort) – BDL 3                           
 Klasse 1E (avond)
13-11-2019: Vriendenkring 1 (Roermond) – 
BDL 1            Hoofdklasse Kader (avond)
14-11-2019: BDL 4 – Swalmen 5                                                 
 Klasse 5A (middag)
14-11-2019: BDL 5 – Hook 8 (Biest)                                          
 C-Klasse(middag)
14-11-2019: Hook 7 (Biest) – BDL 6                                          
 C-Klasse (middag)

Welkom bij de wedstrijden!

Op 27 oktober jl. stond het tweede deel van 
het Junior-Jeugd-Senior circuit op het pro-
gramma. Deze keer zijn we te gast in Venray. 
Nadat vorige week veel zwemmers hun per-
soonlijke records wisten te verbeteren gaan 
we ook vandaag weer een poging wagen. 
En niet onverdienstelijk want ook vandaag 
worden persoonlijke records verbroken en 
mooie races gezwommen. Aan het eind van 
deze wedstrijd wist Ivar, tijdens een specta-
culaire en spannende race, zijn persoonlijke 
record op de 100 meter vrije slag dusdanig 
te verbeteren dat hij hiermee een Limburgse 
limiet behaalde. Dat wil zeggen: een zekere 
plek bij de Limburgse Winterkampioen-
schappen. Naast Ivar hebben ook Thessa, 
Aron en Benjamin vandaag een Limburgse 
limiet weten te halen. Top gedaan!! 

Uitslag:
Heren Junior 1&2:
Aron: 100 mtr vrije slag  2e pl.,  200 mtr rug-
slag 2e pl., 50 mtr vlinderslag  1e pl.
Heren Junior 3&4
Benjamin: 100 mtr vrije slag  3e pl.,  100 mtr 
schoolslag 3e pl.
Heren Jeugd 1&2:
Ivar: 100 mtr vrije slag 1e pl.,  200 mtr rug-
slag 1e pl.,  50 mtr vlinderslag 1e pl.
Heren Senior 1 en ouder:
Koen: 100 mtr vrije slag 1e pl., 50 mtr vlin-
derslag 1e pl.
Dames Junior 2&3:
Thessa: 50 mtr vrije slag 1e pl., 200 mtr wis-
selslag 1e pl.
Lotte: 50 mtr vrije slag 3e pl., 100 mtr rug-
slag 1e pl., 50 mtr schoolslag 4e pl.
Dames Jeugd 1&2:
Dyonne: 50 mtr vrije slag 1e pl.,  100 mtr rug-
slag 3e pl. 100 mtr vlinderslag 1e pl.
Dames Senior 1 en ouder:
Danique: 50 mtr vrije slag 2e pl., 400 mtr 
vrije slag 1e pl., 50 mtr schoolslag 1e pl.
Femke: 400 mtr vrije slag 2e pl., 100 mtr rug-
slag 1e pl.
Anne: 100 mtr rugslag 2e pl., 200 mtr wis-
selslag 1e pl.

En dan is er nog een mogelijkheid om limie-
ten te halen bij de Verenigings Competitie 
Deel 2. Deze wedstrijd hebben we in “eigen 
huis” of liever gezegd, in eigen bad, gehad 
op zondag 3 november. In een vol bad en 
met een goed bezette tribune kwamen alle 
zwemmers weer aan de start om zo snel mo-
gelijk de baantjes te zwemmen. Naast het 
leveren van mooie prestaties hebben we een 
mooie en gezellige middag gehad met z’n al-
len. Het was erg warm in het zwembad, dus 
af en toe wat spetters meekrijgen kwam als 
een lekkere verfrissing wel goed aan.
Elkaar goed aanmoedigen leverde zeker 
nog wat extra prestatie op. En dat was in de 
behaalde PR’s duidelijk terug te zien.

Uitslag:
Danique: 200 mtr vrije slag 2e pl,
Ivar: 100 mtr schoolslag 3e pl., 200 mtr vrije 
slag 2e pl.
Dyonne: 200 mtr vrije slag 1e pl.
Aron: 100 mtr vrije slag 1e pl., 200 mtr wis-
selslag 3e pl.
Thessa: 200 mtr wisselslag 2e pl., 100 mtr 
vrije slag 1e pl.
Femke: 100 mtr vlinderslag 1e pl., 50 mtr 
schoolslag 1e pl.
Benjamin: 100 mtr vlinderslag 1e pl., 200 mtr 
rugslag 2e pl.
Jenny: 50 mtr schoolslag 3e pl.
Stef: 200 mtr vrije slag 3e pl.

Estafette:
Heren: Koen, Stefan, Ivar en Joop, 4 x 50 mtr 
vrije slag 3e pl.
Dames: Femke, Danique, Loes en Dyonne, 4 
x 100 mtr vrije slag 1e pl.

Aan het einde van deze goed verlopen wed-
strijd hebben we met z’n allen nog een keer 
de handen uit de mouwen gestoken en sa-
men alles weer opgeruimd.
Dank aan allen!
Ook een “dankjewel” voor alle vrijwilligers 
die weer hebben gezorgd voor een mooie 
sportieve middag!

Programma Za.16 nov. Junioren
SPV JO19-1 - Eindse Boys JO19-1 14.30 uur
SV Laar JO17-3 - Eindse Boys JO17-1 15.00 uur
Eindse B /Merefeldia MO17-1 - 
FC Venlo MO17-1  14.30 uur
Eindse B./Merefeldia MO15-1 – 
SVO SP. P.&M.MO15-1 12.00 uur
Haelen JO15-1 - Eindse Boys JO15-1 13.30 uur
Eindse B /Merefeldia MO13-1 – 
FC Oda MO13-1 10.30 uur
Eindse Boys JO13-1G -
Roggel/SVVH JO13-2G 09.00 uur
Eindse Boys JO12-1 - Reuver JO12-1 09.00 uur
Eindse Boys JO11-1G - Lierop JO11-1 09.00 uur
FC Maasgouw JO10-1 - 
Eindse Boys JO10-1 10.15 uur
Eindse Boys JO9-1G - 
SV Brandevoort JO9-4 10.30 uur
SV Laar JO8-1 - Eindse Boys JO8-1 08.45 uur

Programma zat 16 nov. Veteranen
VV Reuver - Eindse Boys  17.00 uur

Programma Zondag 17 nov. Senioren 
Eindse Boys 2 - FC ODA 3 11.30 uur
Eindse Boys 3 - DESM 6 11.00 uur

Programma Zo. 17 nov Vrouwen
SVO Fortuna’ 54 VR2 - Eindse Boys VR1 10.30 uur

Mededelingen
Donderdag 14 nov. Geen Kaarten  i.v.m 
Jaarvergadering
Supporters welkom bij de wedstrijden

Voor het laatste nieuws: www.eindse boys.nl

WEDSTRIJDSCHEMA
DONDERDAG 14 NOVEMBER
Sporthal St. Theunis Weert
BEKER
DS2. Rapiditas DS2 - MEOS   20.15u.

ZATERDAG 16 NOVEMBER
Sporthal De Bengele Nederweert
E4. MEOS - Hercules’81 E2   9.00u.
E3. MEOS - Rapiditas E2      10.50u.
E2. MEOS - Manual E1               9.55u.
D2. MEOS - BSAC D1                11.45u.
B1. MEOS - Born B1             12.30u.
Sporthal de Heuf Panningen
D1. BEVO D1 - MEOS                 13.50u.

ZONDAG 17 NOVEMBER
Sporthal de Schans Reuver
E1. Hercules’81 E1 - MEOS        10.00u.
D3. Hercules’81 D2 - MEOS      10.55u.
Sporthal Munstergeleen
A1. Sittardia A1 - MEOS       17.55u.
Sporthal Piushof Panningen
DS2. SVVH DS1 - MEOS         13.00u.
Sporthal de Bengele Nederweert
DS1. MEOS - VHC DS1          12.00u.

DINSDAG 19 NOVEMBER
D.recr. Rapiditas - MEOS 2      20.00u.
D.recr. Posterholt - MEOS  20.15u.

DONDERDAG 21 NOVEMBER
D.recr. Manual - MEOS 3                      20.00u.

TE HUUR 
Vrijstaande woning met 
garage in het centrum 

van Nederweert 
per 15 december 2019

Inlichtingen: tel. 06 - 83776745

Wedstrijd van de competitie bij de WBB 
uit Weert: wedstrijd op donderdagmiddag 
31 oktober jl. tussen Beertje 7 uit Weert en 
BC Haaze-Hoof 1

Na hard werken en behoorlijk wat geluk 
voor de spelers uit Ospel  werd deze wed-
strijd  uiteindelijk door hen gewonnen met 
0-6. Hiep hoi!

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

Initiatief Eigezwijns

De Slagerij van Thijs Kuepers is er 
eentje zoals het eigenlijk overal zou 
moeten zijn. Hier wordt nog op écht 
ambachtelijke wijze gewerkt en kiest 
de slager zelf lokaal de levende die-
ren uit die vervolgens ook nog eens 
lokaal geslacht worden. Het spreekt 
voor zich dat het gehele beest ver-
werkt wordt, zowel vers of in de ei-
gen worstmakerij. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat diverse producten 
uit deze slagerij prijswinnaars zijn bij 
landelijke slagerswedstrijden. 

Varkenshouder Aad van Leeuwen
Via Varkenshouder Aad van Leeuwen 
komt Thijs in contact met het initia-
tief Eigezwijns. “Ik kocht al varkens 
van hem en toen ik hoorde van hun 
lage CO2-footprint en dat ze dat meer 
wilden uitdragen, dacht ik graag 
mee. Uiteindelijk willen we natuurlijk 
graag dat het hele dier verwerkt gaat 
worden, maar een worst is daarbij 
een perfecte start. Dat is namelijk een 
product wat iedereen aanspreekt en 
is ook heel lekker van de barbecue.” 

Bourgondisch
Thijs ontwikkelde een grillworst die 
al is voorgegaard en waarin Limburg-
se smaken naar voren komen met een 
Bourgondische inslag. “Ik wilde het 
vooral niet te zout maken, maar eer-
der kruidig met smaken van korian-
derzaad en komijn. Het is het eerste 
hybride-product dat ik heb ontwik-
keld. Dat vroeg wel om wat extra tes-
ten, want we zijn het niet gewend om 
plantaardige producten te verwerken 
in onze vleeswaren. Het geeft een 
andere binding, maar is zo mooi om 
te doen. Er is veel mislukt, maar daar 
leer je alleen maar van. Toen het uit-
eindelijk lukte om uitsluitend Neder-
landse ingrediënten, zoals de kidney-
bonen en de oesterzwamvoetjes te 
gebruiken, was ik zeer content.” 

Eetgewoontes veranderen
“Het is fantastisch dat de varkens 
met reststromen worden bijgevoerd, 
maar wat voor mij het meeste telt, is 
de kwaliteit van het vlees. Die is su-
per! Je merkt dat het goed behandeld 
is, het vlees blijft veel sapppiger en 
laat geen vocht los in de pan.” Thijs 
merkt ook aan zijn klanten dat hun 
eetgewoontes veranderen. “Men eet 
veel bewuster , wil weten waar hun 
eten vandaan komt en daar dan ook 
voor betalen. Hybride is een topidee: 
door plantaardige ingrediënten aan 
kwaliteitsvlees toe te voegen kun je 
zonder schuldgevoel toch van vlees 
blijven genieten en eet je automa-
tisch wat minder vlees.” 

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 HUUR
Binnenkort te huur vrijstaande wo-
ning in het centrum van Nederweert 
info: 0495-123 456

Te huur mooi appartement met lift in 
Nederweert info: 0495-123 456

PERSONEEL GEVRAAGD
Personeel gevraagd leeftijd vanaf 
13 jaar wisselende tijden Cafetaria ’t 
Frietpannetje

Poetshulp gevraagd voor 2,5 uur per 
week bij interesse graag een berichtje 
naar poetshulp@poetshulp.nl

PERSONEEL AANGEBODEN
Ik ben 14 jaar en heb al vaker opge-
past, wil dit meer gaan doen. 
06-123 456 78

GEVRAAGD
Gevraagd carnavalskleding voor kin-
deren 06-123 456 78V
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Veldeke scheurkalender  

Veldeke Wieërt brengt wederom een 
scheurkalender uit nadat deze in me-
nig huishouden een jaar node is ge-
mist. Vanwege het verschijnen van 
het spreekwoordenboek ‘Waat ‘ne 
kâl!’ werd voor 2019 geen kalender 
gemaakt. Daarop zijn talloze reacties 
gekomen en daarom is de draad weer 
opgepakt. Editie 2020 is gereed. De 
formule is gehandhaafd: voor elke 
dag een mooie uitdrukking in dialect 
met de letterlijke of figuurlijke be-
tekenis daarvan in het Nederlands. 
Daarnaast een ‘woord van de dag’ 
met vertaling. Ter afwisseling zijn 
tussendoor een aantal informatieve 
pagina’s ingevoegd.
Afgelopen zaterdag heeft wethou-
der Geert Gabriëls het eerste exem-
plaar in ontvangst genomen. 
De kalender is te koop bij Bruna in Weert 
en Nederweert, van Bun in de Muntpas-
sage, het Warenhuis in de Beekstraat en 
Primera Wouters op Moesel voor de po-
pulaire prijs van € 12,50.

14 november: lezingen in het Limburgs 
openluchtmuseum Eynderhoof

Nederweert Eind 
75 jaar bevrijd

Het Limburgs openluchtmuseum Eyn-
derhoof is tijdens de wintermaanden 
gesloten, maar organiseert tijdens 
deze periode op gezette tijden actu-
ele en bijzondere activiteiten.

Op donderdagavond 14 november is 
het 75 jaar geleden dat Nederweert-
Eind is bevrijd. Piet van Gog en Leo 
Crins zullen op deze datum in het 
openluchtmuseum Eynderhoof in 
Nederweert Eind een lezing houden 
over de bevrijding en  Eind, ruim 7 
weken frontlinie. De lezing zal wor-
den gehouden aan de hand van er-
varingen die mensen die het meege-
maakt hebben zelf op papier hebben 
gezet of tijdens interviews hebben 
verteld. Voor de pauze zal worden 
verteld over wat de mensen hebben 
meegemaakt tijdens de gevechtshan-
delingen. Na de pauze worden erva-
ringen verteld van mensen die na de 
razzia’s van 8 oktober in Duitsland te 
werk zijn gesteld.

De lezing begint om 19.30 uur en is 
voor iedereen vrij toegankelijk.

Nieuwe expositie Pop Up Galerie 
Nederweert 

Op woensdag 20 november wordt 
de 25e expositie van Pop Up Gale-
rie Nederweert geopend. De Pop 
Up Galerie bevindt zich in de voor-
malige supermarkt Jan Linders aan 
het Lambertushof in Nederweert. 
De 25e expositie is er weer een 
met een grote variatie aan werken 
en creatieve verschijningsvormen. 
U bent van harte welkom de 
draadstalen wezens, de flessenvo-
gels, de vilten wandobjecten, de 
bijzondere fotografie en veel meer 
te aanschouwen. In het kader van 
de ‘donkere dagen voor sinterkerst’ 
hebben we een gloedvol welkom 
bij de entree en natuurlijk hartver-
warmende live muziek door enkele 
leden van The Ragtime Rumours. 

Welkom bij de opening op woens-
dag 20 november, of tijdens de 
openingsuren op vrijdag-, zater-
dag- en zondagmiddag.

Exposanten
Annelies Janssen  encaustic  Venlo
Bert Vangompel schilderijen Bocholt
Bianca van Londen sculpturen Weert
Camille Janssen aboriginal art Boxmeer
Frank Vanhooren keramiek Waregem
Huub Kuepers glasobjecten Nederweert
Josephine Dekkers viltwerk / -sieraden Malden

Kunst en Ko flessenvogels Eindhoven
Nasim Farasati fotografie Weert
Yvon Linders schilderijen Weert
Feuerkugel  Nederweert

In de Art Shop staat werk van onder 
andere voormalige exposanten. Ook 
vindt u er een reeks boeken van lo-
kale schrijvers. 
U vindt er onder andere leuk kleiner 
werk, uitermate geschikt als cadeau-
tje voor Sinterklaas of Kerstmis. 

Live muziek
De live muziek wordt ditmaal verzorgd 
door twee leden van de telkens prijs- 
en awardwinnende blues/ragtime-
formatie The Ragtime Rumours. Easy 
blues en ragtime jazz is wat frontman 
Tom Janssen en multitalent (o.a. (bas)
gitaar) Thimo Gijezen brengen. 

Opening: woensdag 20 november, 
19.30 uur
Adres: Lambertushof 3, Nederweert
Openingstijden: vrijdag, zaterdag, 
zondag van 13.00 – 17.00 uur
Expositieduur: vrijdag 22 november 
t/m 19 januari 2019

Meer informatie: 
www.popup-galerie.nl of raadpleeg 
onze facebookpagina

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

 Meer info:

TE HUUR  Garageboxen in centrum Nederweert

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

Traditioneel wordt op de zaterdag 
voor de vastelaovundj in Nederweert 
de Boorebroeeleft gehouden.

Bekendmaking
Tijdens de opening van het nieuwe 
Vastelaovundj seizoen op de 11e van 
de 11e is de 42e boorefamilie bekend 
gemaakt. Het boorebroeëdspaar ging 
bij de ambtenaar van de burgerlijke 
stand Giel Bruijnaers in ondertrouw.

Boorebroeëdspaar Nederweert 
voor 2020
De bruid is Marianne Mackus en de 
bruidegom is Rick van Meel.

De ouders van de bruid worden ge-
vormd door Adrie van de Voort en 
Jolanda Koolen.

De ouders van de bruidegom zijn 
Eric van der Putten en Loes van de 
Voort.

Getuigen van de bruid zijn Ruud Kor-
ten en Marieke van den Boogaard.

Getuigen van de bruidegom zijn 
Ruud Verkooijen en Harm Frenc-
ken. 

Bekendmaking Boorebroeëdspaar 
Nederweert 2020

Sta je bij het ouder worden wel eens 
stil bij het moment dat je gaat inleve-
ren? Wat dat dan voor jou betekent? 
Dan nodigt Punt Welzijn je graag uit 
voor de gratis workshop ‘Positief Ge-
zond Ouder’ op 9 december om 19.00 
uur in de Beekstraat 54 in Weert.

Tijdens de workshop gaat het over 
hoe je met fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen om kunt gaan. 
Én hoe je de eigen regie kunt be-
houden! Positief Gezond gaat vooral 
over wat je wel nog kunt en hoe de 
verschillende pijlers met elkaar zijn 
verbonden.

De 6 pijlers van Positief Gezond:
• Lichaamsfuncties – Ik voel me ge-

zond en fit
• Mentaal welbevinden – Ik voel me 

vrolijk
• Zingeving – Ik heb vertrouwen in 

mijn eigen toekomst
• Kwaliteit van leven – Ik geniet van 

mijn leven
• Meedoen – Ik heb goed contact 

met andere mensen

• Dagelijks leven – Ik kan goed voor 
mezelf zorgen

Punt Welzijn organiseert de work-
shop op 9 december in samenwerking 
met Burgerkracht Limburg en de ge-
meente Weert. 
Locatie: Punt Welzijn, Beekstraat 54 
te Weert. Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur. 

Er zijn 25 plaatsen beschikbaar, dus 
wees er snel bij! Aanmelden is nood-
zakelijk en kan t/m 27 november 2019 
bij Punt Welzijn via email i.kersjes@
puntwelzijn.nl of via telefoon 0495-
697900. Graag bij de aanmelding ver-
melden: naam, telefoonnummer én 
emailadres en met hoeveel personen 
je wilt deelnemen aan de workshop.
Deze workshop is onderdeel van het 
Actieplan Senioren van Punt Welzijn. 
Punt Welzijn is er voor iedereen in de 
gemeente Weert en brengt mensen 
samen omdat je zo meer voor elkaar 
krijgt. Het project wordt ondersteund 
door het Interreg V-A programma Eu-
regio Maas-Rijn en mede mogelijk ge-
maakt door de gemeente Weert.

Workshop ‘Positief Gezond Ouder’



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 14 tot en met 23 november 2019.

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, bisschop en kerkleraar
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, Theo Claessens.

ZONDAG 17 november
Drieëndertigste zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
mevr. L. Roost) – Zeswekendienst Jan Poell
H. Doopsel Stijn Knapen, Hoebensstraat 9

MAANDAG 18 november
Kerkwijding Basilieken van de heilige apos-
telen Petrus en Paulus
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 19 november
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel 

WOENSDAG 20 november
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 21 november
Opdracht van de H. Maagd Maria
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 22 november
H. Cecilia maagd en martelares
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 23 november
H. Clemens I paus en martelaar
Vooravond van de 34e zondag door het jaar
18.00 uur  H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) –Echtgenoten Bruij-
naers-Gielen. 

Een woord van dank
We hebben weer het weekeinde mogen 
vieren van Allerheiligen en Allerzielen. 
Speciaal hebben wij dit gedaan met het Al-
lerzielenlof en daarna de zegening van de 
graven op ons kerkhof. Dank aan degenen 
die mee hebben geholpen aan het Aller-
zielenlof. Daarnaast konden wij bij de ze-
gening van de graven zien dat ons kerkhof 
er weer schitterend uitzag. Natuurlijk heb-
ben families gezorgd voor de graven van 
hun dierbaren, maar daarnaast hebben de 
medewerkers van het kerkhof er weer voor 
gezorgd dat het kerkhof er piekfijn uitzag. 
Zij zorgen daar het hele jaar door voor, maar 
met Allerzielen met extra inzet. Heel harte-
lijk dank daarvoor. 

Pastoor Schuffelers

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

16 t/m 23 november

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, jaardienst voor ouders Schroij-
en-Voorter en schoonzoon Jos.

ZATERDAG 23 november: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik.

LEZERS: zaterdag 23 november Toos Ver-
heijen.

MISDIENAARS zaterdag 23 november Lob-
ke Houtappels.

“Kostbaar is de wijsheid, 
die door ervaring wordt verkregen.” 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 16 - 23 november

Zaterdag 16 november, 19.00 (Samen-
zang) jrd Jo Roost (verjaardag), ghm Bèr 
Gielen en Nel Gielen-Hendriks,
ghm Teng Bruekers, tot bijzondere intentie 
en voor een goede gezondheid. 

Zondag 17 november, 33e zondag door 
het jaar, dag van de armen, 10.00 (Samen-
zang) Catharina Sophia Schreurs en Henricus 
Hubertus Vaes, ghm Sjeng Feijen en Hanna 
Feijen-Valks, ghm Theu en To Lamerichs-
Berben, schoonzoon Henny en zoon Huub.

Donderdag 21 november, 19.00 voor de 
zieken. 

Vrijdag 22 november, H. Cecilia, maagd en 
martelares, 18.30 St. Ceciliaviering paro-
chiemedewerkers. 

Zaterdag 23 november, vooravond Hoog-
feest van Christus, Koning van het Heelal, 
19.00 (Samenzang) ghm Wiek Huijerjans, Til 
Huijerjans-Verheijen en schoonzoon Albert, 
ghm Andries Veugen en Drika Veugen-Wij-
en, ghm Jac Jacobs en Toon en Dien Jacobs-
van den Moosdijk, tot bijzondere intentie en 
voor een goede gezondheid. 

ACOLIETEN: za. 16 nov. 19.00: Mathijs van 
Lierop; zo. 17 nov. 10.00: Willem en Pieter 
Tullemans; do. 21 nov. 19.00: Rick van Hul-
sen; za. 23 nov. 19.00: Tom Dirks. 

ALLERZIELEN: Met velen vierde u Allerhei-
ligen/Allerzielen mee, ook tijdens het lof en 
de zegening van de graven op de Algemene 
Begraafplaats en het parochiekerkhof, daar-
mee uitdrukking gevend aan uw verbon-
denheid met uw overleden familieleden. 
Hun graven werden weer onderhouden en 
gesierd met bloemen, waardoor het kerk-
hof een bloementuin werd. Ik zeg dank aan 
zangvereniging St. Caecilia, het kerkelijk 
zangkoor en ook de parochievrijwilligers 
voor het periodieke onderhoud, waardoor 
het kerkhof van Ospel er altijd fraai bij ligt. 
Familieleden kunnen de herinneringskruis-
jes van hun overledenen in de sacristie afha-
len (na kerkdiensten). 

GEZINSBIJDRAGE: Wellicht/misschien heeft 
u na mijn vorige oproep namens de parochie-
commissie overwogen om deel te gaan ne-
men aan de gezinsbijdrage voor de parochie? 
Omdat u het zin- en waardevol vindt dat de 
parochie haar diensten voor u kan blijven 
verlenen. Of omdat u behoud van onze paro-
chiekerk van belang vindt in het dorpsbeeld. 
U kunt een bijdrage voor 2019 overmaken 
naar: NL 94 RABO 0140 3018 79 t.n.v. parochie 
Ospel, gezinsbijdrage. Namens de parochie-
commissie spreek ik mijn dank uit. 

Pastoor A. Koumans, OMI. 

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 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

Zondag 24 november 2019 
H. Mis om 11.00 uur  
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis voor de leden en overleden leden van 
het St. Rochuskoor en voor de vrijwilligers 
van de St. Rochusparochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

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

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 17 november  
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties
opgeluisterd door het koor Cappella St. Teunis 

Zondag 24 november  
10.00 uur H. Mis
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Een rustmoment, een geluksgevoel en de 

kracht.... Maria geef iedereen de liefde en 
sterkte, die deze nodig heeft.

- Dank Maria dat onze zoon weer thuis komt.
- Lieve Maria, laat wederzijds begrip de bo-

ventoon voeren, help ons hiermee, dank U.

- Iets om over na te denken: 
Met een blik op positieve toekomst, geeft je 
dit weer levenskracht!!

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. 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 16 november 2019 – 
23 november 2019

Zondagmorgen 17 nov. 09.30 uur:
Als hgm. voor Grietje Verstappen, Mina 
Schreurs, Als jrd. voor overleden ouders van 
Appeven-Cuijpers en overleden familie, Als 
hgm. voor Pierre Triepels v.w. zijn verjaardag 
en tevens voor Wiel Triepels, Maria Tiepels-
Wulms, Annie v.d. Kruys-Triepels en Wim 
Triepels (volkszang)

L.K.V. Nederweert

Beste dames,
Dinsdag 26 november hebben we 
onze St. Nicolaas avond. We willen er 
samen weer een gezellige avond van 
maken. Aanvang 19:30 uur in de zaal 
van de Pinnenhof tot dan.

Groeten het bestuur.

L.K.V. Ospel

Beste leden, 
Dinsdag 19 november: Sinterklaas 
avond. De invulling van deze avond 
blijft nog even een geheim. 
We beginnen om 19.30 uur in Haaze- 
Hoof. 

Vriendelijke groet, het bestuur.

Zijactief St Martha Ospel

Beste Leden,
Quiz avond aanvang 19.30 uur.
Op donderdag 21 november houden 
we een gezellige quizavond, met klei-
ne groepen werken we aan een quiz 
met diverse vragen, rebussen en we-
tenswaardigheden en bekende Ne-
derlanders. Laat u verrassen op deze 
gezellige avond. Samen weet u meer 
dan u denkt!       

Tot donderdag 21 november   
Bestuur Zijactief St Martha Ospel

Bezoek aan van Rossum Orgel-
bouw in Wijk en Aalburg
Een delegatie van het kerkbestuur 
en orgelkring bracht op 31 oktober 
ll. een bezoek aan van Rossum Or-
gelbouw om zich op de hoogte te 
stellen van de vorderingen m.b.t. de 
restauratie van ons monumentale 
Clerinxorgel. De kas van het rugwerk 
( in de balustrade) was helemaal na-
gezien. Hierbij zijn een aantal, nog 
uit de oorlog stammende beschadi-
gingen  vakkundig gerepareerd. De 
windlades van zowel hoofdwerk als 
positief waren helemaal opnieuw 
verlijmd en van nieuw leer en pak-
kingen voorzien. Het gehele pijpwerk 
was schoongemaakt, waar nodig ge-
repareerd en opnieuw geïntoneerd  
en lag in rekken klaar om weer terug-
geplaatst te worden. Voor de wind-
voorziening is een nieuwe balgen-
stoel met vier balgen vervaardigd, 
deze wordt opgesteld in de torennis 
achter de grote orgelkas. De balgen 
kunnen in de toekomst zowel met de 
windmachine als getreden, dus me-
chanisch, aangedreven worden.

Pijpwerk
In de loop van haar bestaan is, zo 
blijkt uit onderzoek, meerdere malen 
de dispositie van ons orgel gewijzigd.  
Bij deze restauratie wordt het in-
strument zo goed mogelijk terugge-
bracht naar de situatie van 1849.
Door de orgelbouwers en de advi-
seurs is veel vooronderzoek gedaan 
naar de oorspronkelijke toestand van 
het orgel, hiervoor zijn naast litera-
tuuronderzoek ook  acht Clerinxor-
gels in België bezocht waardoor 
meer inzicht is verkregen in bouw- en 
werkwijze van Clerinx. Het pijpwerk 
van een aantal registers  wordt hele-
maal vernieuwd, maar het merendeel 
van de orgelpijpen en zeker de nog 
aanwezige originele pijpen uit 1849 
komen allemaal terug.

Vervolg
Begin oktober is de grote orgelkas 
reeds 80 cm. naar voren geplaatst 
en zijn tevens enkele bouwkundige 
voorzieningen getroffen aan het ok-
saal en de toren. Al het overige werk 
heeft tot dusver plaatsgevonden in 
de werkplaats maar binnenkort zul-
len merkbaar de eerste werkzaam-
heden weer in de kerk plaatsvinden 
te beginnen met het plaatsen van 
de 4-voudige balgenstoel en overige 
windvoorzieningen. Daarna volgen 
de totaal  gerenoveerde windlades, 
toetsen, pedaal en bediening en ten 
slotte het pijpwerk. 

Eindresultaat 
De bedoeling is dat in april/mei 2020  
dit majestueuze instrument weer in 
zijn oorspronkelijke staat aan de be-

Restauratie clerinxorgel ligt op schema

volking van Nederweert kan worden 
teruggegeven. De volgende gene-
raties kunnen dan weer minstens 75 
jaar genieten van een uniek multi-
functioneel pijporgel dat, naast een 
liturgische functie,  ook voor allerlei 
concerten en uitvoeringen zeer breed 
ingezet kan worden.

Financiering
De totale restauratiekosten bedragen 
een kleine € 280.000,00, hiervan is 
inmiddels met subsidies en acties €

243.500,00 opgehaald, het tekort be-
draagt per 1 november 2019 nog on-
geveer € 36.500,00. Het is nog steeds 
mogelijk een of meerdere van de or-
gelpijpen te adopteren voor € 15,00 
per stuk terwijl voor grotere bedra-
gen specifieke onderdelen zoals hele 
registers van 56 pijpen, windlades, 
klavieren etc. met grotere bedragen 
gesponsord kunnen worden.
Voor het adopteren van een of meer 
orgelpijpen liggen achter in kerk 
formulieren en kan men ook op de 
website (https://www.kerkneder-
weert.nl/restauratie-orgel/) een 
formulier invullen en verzenden. De 
adoptie bijdrage kan worden gestort 
op rekeningnummer NL80 RABO 
0135507227 t.n.v.  Sint-Lambertus pa-
rochie Nederweert o.v.v.“Orgel”. Op 
de hiervoor vermelde website kunt u 
verder ook alles lezen over het monu-
mentale Clerinxorgel en de noodzaak 
van de restauratie.

Benefietconcerten
De Nederweerter zangkoren  Bel 
Canto en Zanggroep “Zus en Zo” zul-
len op zondagmiddag 8 december a.s. 
een gezamenlijk concert organiseren 
waarvan de baten ten goede komen 
aan de restauratie van het Clerinxor-
gel. Harmonie Sint Joseph uit Neder-
weert zal waarschijnlijk in het voor-
jaar2020 in de Sint-Lambertuskerk 
eveneens een concert verzorgen met 
hetzelfde doel.

Een van de vier Putti die de 
orgeltorens versieren

SKO

I believe I can fly
I believe I can touch the sky
I spread my wings and fly away

er zijn nog 5 wachtenden voor u

ik dagdroom weg
zweef hoog boven de aarde
waan me een adelaar

er zijn nog 4 wachtenden voor u

ik zie de aarde branden
in de oceanen drijft plastic
hordes mensen zijn op drift

er zijn nog 3 wachtenden voor u

maar het weidse zicht
op bergen, meren en wouden 
is in één woord: hemels 

er zijn nog 2 wachtenden voor u

het wordt tijd mijn vlucht
te beëindigen en langzaam
te landen op mijn veilige nest

er is nog 1........

Goede middag, waarmee
kan ik u van dienst zijn?

Resi Faessen-Teeuwen
www.schrijverskringospel.nl

Pleunis Mode wil iedereen bedan-
ken voor de hulp. De dagen rondom 
“Dress Red Day” hadden zij een ac-
tie. Mede dankzij haar klanten heeft 
de Stichting Hartslag voor Neder-
weert vandaag een cheque van €200 
in ontvangst mogen nemen. Dit is 

Stichting Hartslag voor Nederweert 
ontvangt een cheque van Pleunis Mode

een mooie bijdrage om in de omge-
ving van Nederweert  extra AED’s 
te plaatsen of cursussen te geven. 
Zo zorgen we er samen voor dat bij 
nood sneller iemand ter  plaatse is 
en kunnen er meer vrijwilligers op-
geleid worden. 

Heemkundevereniging 
Nederweert

Het bestuur van de Heemkundever-
eniging nodigt u uit voor de volgende 
bijeenkomst 

Het thema van de avond zal zijn:
Molen de Korenbloem Ospel.

De geschiedenis van de molen en 
haar molenaars.

Door Henk Hermans

Op 18 augustus jl. is uitvoerig aan-
dacht besteed aan het 150 jarig be-
staan van de molen. In het kader van 
“van boer tot bakker” werd uitge-
beeld welke belangrijke rol de molen 
speelde in het proces om te komen 
tot brood. Veel organisaties die be-
trokken zijn bij molens of het vak van 
molenaars waren aanwezig. Tijd dus 
voor de Heemkunde Vereniging Ne-
derweert om uitvoerig stil te staan bij 
de geschiedenis van de molen.

Dus in 1869 is de molen gebouwd en 
wel door Peter Jan Caris. Hiermee 
was in die tijd een bedrag gemoeid 
van ongeveer 4000 tot 5000 gulden 
( nog los van de molenaarswoning 
die ook enkele duizenden guldens 
kostte). Voor dit bedrag kun je ook 
een grote ( of 2 kleine) boerderijen 
kopen. Wat was de achtergrond van 
Peter Jan Caris dat hij een molen kon 
bouwen? Was hij getrouwd met een 
rijke vrouw?  Dit was Geertrudis Lae-
men van de “Tiswienerte meulen”.

Dit gold ook voor de latere mole-
naars, Geel Dalemans en Antoon 
Weekers en Andrees Veugen.

Henk Hermans zal in zijn lezing in-
gaan op de geschiedenis van de mo-
len en de veranderingen die er in de 
loop van de tijd zijn geweest.

Daarnaast zal hij uitvoerig ingaan op 
de molenaarsfamilies. Waar kwamen 
ze vandaan, op welke molens zijn ze 
nog meer actief geweest en waar zijn 
ze gebleven?

Het belooft weer een interessante 
avond te worden.

Wij verwachten u dan ook graag op:
Dinsdag 19 november om 20.00 uur

in Zaal Centraal, 
Kerkstraat 59 te Nederweert

Iedereen is welkom, leden en niet-leden.

Verzamelaarsbeurs 

Zondag 17 november organiseert 
Verzamelaarsvereniging “De Peel-
streek” uit Meijel weer haar maande-
lijkse ruilbeurs. Het evenement vindt 
plaats in het gemeenschapshuis “D’n 
Binger”, Alexanderplein 2 in Meijel.
Het is een ideale gelegenheid voor 
verzamelaars om hun collectie uit te 
breiden of aan te vullen. Op verza-
melgebied is van alles te vinden zoals 
postzegels, munten,  pennen, bid-
prentjes, geboortekaartjes, ansicht-
kaarten, bankbiljetten, suikerzakjes, 
voetbalplaatjes  etc. 
De openingstijd van de ruilbeurs is 
van 9.00 u tot 12.30 u. Zoals altijd zijn 
er ook veel tafels gereserveerd voor 
ruilers. Alle verzamelaars en belang-
stellenden zijn van harte welkom.
Parkeergelegenheid is er voldoende.  
Entree volwassenen € 1,50 en kinde-
ren gratis.
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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!

Tummers

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

UW OUDE TV
IS NU MINIMAAL

€300,-
WAARD!

4K
ULTRA HD

OLED

4K OLED TV / 55OLED903

• 55" (139 cm)   • 4K Ultra HD   • HDR Perfect   • OLED   • Driezijdig Ambilight   
• P5 Perfect Picture Engine   • Geluid van Bowers & Wilkins

1499,-
1849,-

-/- 350,-
INRUILKORTING

55
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4K OLED TV / KD65XG9505
• 65” (165 cm)   • 4K Ultra HD   • Picture Processor X1 Ultimate   • Full Array LED
• Object-based HDR remaster   • Smart TV met ingebouwde Google Assistant

4K
ULTRA HD 1299,-

*Na €200,- Cashback van Sony

*
1999,-

-/- 500,-
INRUILKORTING

Zoals elk jaar aan het begin van het 
winterseizoen
Hebben de leden van Scouting Ne-
derweert iets leuks te doen. 
Zij gaan op zaterdag 23 november 
met speculaas op pad, 
Zulke lekkere koeken heeft u al een 
jaar niet meer gehad.
De kinderen bellen vanaf half 10 bij 
u aan 
Koop dan een pak en laat ze niet in 
de kou staan. 
Gooi uw spaarvarken nog niet aan 
gruzelementen, 
Net als vorig jaar kost 1 pak slechts 1
euro en 90 centen. 
Voor de kleintjes een handje snoep 
van de vrolijke ScoutingPieten, 
En voor de grote mensen iets om bij 
de koffie van te genieten.
De Bevers komen bij Domus Bona 
Ventura en de Antonius Veste,

Daar mogen de senioren onze lekkere 
speculaas testen.
In Nederweert helpen onze welpen 
en dolfijnen samen met de Pietjes,
onder het gehoor van gezellige sin-
terklaasliedjes.
Ook in Ospel, Budschop, Boeket en 
Nederweert-Eind komen we voorbij.
En maken onze (water)scouts en (wa-
ter)explorers alle inwoners blij.
De opbrengst gaat naar spelmateriaal 
voor groot en klein,
Als u speculaas koopt zullen onze le-
den u zeer dankbaar zijn!

Scouting Nederweert is gezellig, 
avontuurlijk en leerzaam! Wil je meer 
informatie over onze vereniging of 
ben je enthousiast geworden en wil
je jeugdlid of vrijwilliger worden bij 
Scouting? Ga dan naar onze website 
www.scoutingnederweert.nl  of kijk 
op onze facebook pagina.

Geraas met speculaas! Eettafel Eind

Donderdag 21 november: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden  t/m 
dinsdag 19 november voor 19.00 uur.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden.

Iemand verrassen? 
Een dinercheque à € 9,-!

Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel:  06 - 20372633
Mail: eettafel.eind@gmail.com

U vindt ons ook op:
www.nederweert-eind.nl/Eettafel Eind

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 21 november
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel.
We serveren een driegangendiner
voor € 9,- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdag 20 november.
Nieuwe bezoekers zijn welkom gaar-
ne aanmelden tot datzelfde tijdstip.

Telefoon; 0495-651893 of 06-12512678
U kunt ons ook op de site Leveroy.nl 
vinden

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Vollemaan met spannende 
verhalen in De Groote Peel

Een avondwandeling in De Groote 
Peel is bijzonder en ook een beet-
je spannend. Zeker als het vrij-
dag de 13de én Vollemaan is! En 
het wordt nog spannender als er 
spannende Peelverhalen worden
verteld. Wie durft?! De activiteit
start bij het Buitencentrum De 
Pelen aan de Moostdijk 15 te Os-
peldijk.

Verhalen bij het licht van de vol-
lemaan
De donkere, koude dagen voor Kerst 
werden vroeger ‘opgewarmd’ met 
spannende verhalen bij het haard-
vuur. Vanavond worden deze verha-
len verteld in de natuur. Terwijl het 
licht van de vollemaan een zilveren 
licht over het landschap tovert kan je 
ervan genieten. 

Schimmig en grimmig. Zo stond De 
Peel een hele lang tijd bekend. Er huis-
den bovennatuurlijke wezens in het 
moerassige veengebied dat mensen
daarom zoveel mogelijk vermeden. 
Deden ze dat niet, dan liepen ze een 
groot risico om bijvoorbeeld de ‘gloei-
ige’ tegen het lijf te lopen of de duivel 
in hoogst eigen persoon. Menigeen 
stond daarbij doodsangsten uit en me-
nigeen kan het niet meer navertellen. 
Daarom doen vertellers van Vertelclub 
Veldhoven dat tijdens de Vollemaan-
wandeling op vrijdag 13 december. 

Zij delen een spannend verhaal over
angstaanjagende gebeurtenissen uit 
het grijze verleden van De Peel. Een 
ding is zeker: de dolende geesten, 
heksen, weerwolven en monsters had-
den weinig goeds in de zin. 

De avond start en eindigt met een 
verhaal. Tussendoor is er een Vollem-
aanwandeling onder begeleiding van 
Peelgidsen. Na afloop lekker genie-
ten van een winters drankje.

Informatie en reserveren
De Vollemaanverhalenwandeling op 
vrijdag 13 december start bij Buiten-
centrum De Pelen aan de Moostdijk 
15 te Ospel. Je kunt kiezen uit ver-
schillende starttijden: 19.45 – 20.15 en 
20.45 uur. Per tijdstip max. 30 deelne-
mers. Deelname kost € 10,- voor vol-
wassenen en € 7,50 per kind. Prijs is 
inclusief een drankje in de Peelboer-
derij na afloop van de tocht. Reserve-
ren kan online via: www.staatsbosbe-
heer.nl/verhalenvertellersdepelen De 
wandeling is 2 km lang, duurt onge-
veer twee uur (inclusief verhalen) en 
de activiteit is geschikt volwassenen 
en kinderen vanaf 7 jaar. Zaklampen 
zijn overbodig. 

Voor meer informatie kan je contact 
opnemen met het Buitencentrum De 
Pelen: 0495 – 641 497 of per mail: de-
pelen@staatsbosbeheer.nl 

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Grappen en Grollen

Je zit op een verjaardagsfeestje, de 
kamer zit vol vrienden en bekenden
en dan komen de verhalen los.
Vaak serieuze onderwerpen, maar 
regelmatig komische voorvallen van 
buren, kennissen of onbekenden. De 
feestvierders bulderen van ut lachen, 
en een volgende “stom streek” komt
alweer voorbij.
Dan wordt er geroepen “Det is un 
gooj”, “Det is wat vör in de vastela-
ovundj gezet!”
Maar helaas bereiken de komische 
verhalen en stom streek de redactie 
van Vastelaovendjgezet De Pinmae-
ker niet.
Dat kan anders, want heel Neder-
weert wil wel mee lachen.
En dat kan!!!
Mail de anekdote of stom streek naar 
gezetpinmaekers@outlook.com
Het mag in het Nederlands, Arabisch 
of Duits……….de redactie weet er 
wel raad mee en in januari 2020 
kunne alle inwoners van Nederweert 
volop meelachen.

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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TE HUUR 
woning in Nederweert

medio december

06-513 581 72

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Pleunis mode met een
knallende actie

Het is kouder aan het worden en de 
truien komen uit de kast.
Heb je er nog geen of zoek je een 
ander lekker kledingstuk voor het 
najaar? Wij hebben een uitgebreid 
assortiment in leuke najaarskleding. 
Nieuw in onze collectie is het merk 
Br&dy, kom snel even kijken of jij dit 
ook zo leuk vindt.

Deze week met een knallende actie. 
De actie loopt van woensdag 13 t/m 
zaterdag 16 november. Een paskamer 
is helemaal gevuld met ballonnen, 
ze bevatten allemaal een prijs. De 
hoofdprijs is 20% korting op je aan-
koop, het enige wat je moet doen is 
net de goede ballon eruit halen en 
kapot prikken. Kom langs en laat de 
goede ballon knallen!

DORPSRAAD Budschop

Om de bewoners van Budschop 
gelegenheid te geven om met de 
Dorpsraad Budschop te praten, zal 
bij aanvang van iedere vergade-
ring van de Dorpsraad Budschop, 
het eerste half uur beschikbaar
zijn om met U in gesprek te gaan. 
Met dit inloopspreekuur wil de 
Dorpsraad Budschop de communi-
catie met de bewoners bevorderen.
De eerst volgende vergadering is
maandag 18 november en begint 
om 19.30 uur in het zaaltje van de kerk.
Voor verdere informatie over Bud-
schop, verwijzen wij U naar de web-
site : www. Budschopactueel.nl
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Ja, bij Schmitz-Engelen (SE) vind je de nieuwste trends op het gebied van raamdecoratie! 
Van gordijnen uit voorraad, tot accu-bediening op alle type zonweringsproducten. 

ÉCHT, ALLES VOOR MIJN RAMEN?

Vestigingen in Leende

Ja,

www.se-raamdecoratie.nl

Kom je 
schoentje zetten 

bĳ Jan Linders!

Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Nederweert Burgemeester Hobusstraat 33

INT NICOL AAS
KASSSAAB AAC IT

C o m p u t e r s  S a t e l l i e t e n  e n  G S M

www.alatas.nl 0495 84 04 92
280  Brugstraat 33, Nederweert

www.dpsfashion.nl

Geef een

WAARDE-

CHEQUE
kado!

Kerkstraat 6, Nederweert 

Sinterklaas kapoen,

Bij Carool vindt u veel leuks voor in de schoen.

Eigenzinnige kleding, van truien tot jassen,

Schmink, sjablonen, accessoires en tassen.

Sint wees wijs,

Loop binnen, heel veel voor een leuke prijs!

Kerkstraat 45 - 6031 CE Nederweert www.carool.nl
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koop

krijg

voor ogen die het 
goed bekeken hebben

Kerkstraat 18, Nederweert  
0495-625 785 

De ondernemers van Nederweert willen graag dat Sinterklaas zich wel-

kom voelt in Nederweert. Daarom organiseren ze wederom een spaar-

actie voor iedereen die inkopen doet bij OVN-leden. De kassabonnen die 

u daar van 15 november t/m 5 december ontvangt, kunt u in een actie-

envelop verzamelen. Zodra u voor minimaal Ð 200,00 aan kassabonnen 

van deelnemende ondernemers in de envelop hebt gedaan, kunt u hem, 

dichtgeplakt en met uw naam erop, inleveren in de speciale actiebussen

bij Guulke, Hubo, Jan Linders, Jumbo Heerschap of Pleunis Mode. U mag 

zo vaak meedoen als u wilt.

Help jij je school aan €100?

Dit jaar organiseert de OVN ook een actie voor de lokale scholen. Zij kun-

nen, eventueel samen met leerlingen en ouders, de speciale schoolen-

velop vullen en maken hiermee kans op de schoolprijs van € 100 euro. 

Deze enveloppen moeten uiterlijk op 5 december bij Dansrijck worden 

ingeleverd.  De scholen krijgen hierover nog speciaal bericht.

Trekkingsdata

Op zaterdag 23 november wordt de eerste winnaar getrokken van een 

prijs van € 100,00 aan Nederweerter waardecheques. Op vrijdag 6 de-

cember worden de laatste twee winnaars gelukkig gemaakt met waar-

decheques voor eenzelfde bedrag, te besteden bij de deelnemende on-

dernemers in Nederweert.

Deelnemers

De volgende ondernemers nemen deel aan de kassabonnenactie:

Alatas Computers - Alda Creatief - Bakkerij Broekmans - Aldi Nederweert 

- Barbershop - Bath and Living - B-Beth – Beej Angeline Cafetaria en Ca-

tering - Bi-j Siem - Bloemenhuis Marcel - Bloemstyling ‘t Roosje - Boer-

derijwinkel Konings - Boerderijwinkel Linders Wijen - Bollen Modeschoe-

nen - Botanica Bloemen en Woondecoraties - Brinkmans Optiek - Bruna 

Gommans - Bubbles Carwash - By Maud - Cafetaria ‘t Goudhaantje - Ca-

rool - Cito Totaalservice - Dansrijck - Dave’s Garage - De Schoenengarage 

- De Toverbal - Drogisterij de Vijzel - Diverso - DPS Fashion & Style - Dries-

sen Tweewieler Bike Totaal - Eetcafé de Kleine Winst - EM-FOUR deco-

ratie en zo - Expert Lambers - Friture Het Centrum - Gewoon bij Simoon 

- Gildeslagerij Hermanns - Guulke Eten & Drinken - Hema Nederweert 

- HH Koopjes - Hof van Schoor - Hubo Duijts - In Btween - Jan Linders 

- Jola Mode - Jumbo Heerschap -’t Juwelenhuisje - Kaasshop Vurrukkul-

luk - Kapsalon Switch - Kijk op Huid - La Dilligence - Leon Wijen Wonen 

en Slapen - Mackus V.O.F. - Meora - Ons Boerenerf - Pearle - Pizzeria La 

Piazza - Pleunis Mode - Richard Vaessen tweewielers - Schmitz-Engelen 

Raamdecoratie - Shoeby - Shoe Time - Sportivalife - StickerXpress - Today 

Hair and Fashion - Wijnkopers Alex Storms - Wups Pub - Zonnestudio 

Sunny Dais – Vakgarage van Nieuwenhoven – zzZnurk Slaapcomfort 

Grandioze OVN-kassabonnenactie 
met drie hoofdprijzen van € 100,- 

Dit jaar met een extra prijs voor de Nederweerter scholen

DODOE UW SE UW SIINNTTEERKRKLLAAAASSAAAANNKKOOPPEEN IN IN NN NEEDDEERRWWEEEERRT ET EN WN WIIN 5N 500% V% VAN UW AN UW AAANNKKOOOOPPBBEEDDRRAAG TG TEERRUGUG!!



Kerkstraat 12 . 6031 CH  Nederweert
t. 0495-634578 . info@alda-creatief.nl

www.alda-creatief.nl

Voor een 
persoonlijk 
Sint Nicolaas 
geschenk:

Op alle hobbyartikelen

20% KORTING

Hubo DUIJTS
Kerkstraat 16
6031 CH Nederweert
Telefoon (0495) 626309

www.huboduijts.nl

Op maat
gemaakte
schuifkasten &
inloopkasten

De hele maandDe hele maand
nonovvembemberer
bij aankoop vbij aankoop van eenan een
schuif- of inloopkschuif- of inloopkastast

raamdecoratie | schuifkasten
vloeren | deuren

beveiliging | mengverf

IInbnboouuwwapapppararaatutuurur bbouwouweenn
wwee na nattuuuurlrliijkjk o oookk v voooorr j jee in in!!
En we meten het ook eerst voor je in! Want dan 
weet je zeker dat het past. Kom voor advies naar
de winkel of kijk op expert..nlnl/inbouw

WEEK
VOORDEEL
EXPERT

VOORDEEL

Elke week nieuwe aanbiedingen in
onze folder aan huis of op expert.nl

eexperxpertt.nl

Expert Nederweert

Nederweert

mmeett p peerrsosooonnlliijjkk a advdviieess,, s snneelllele b beezzoorrggiinngg e enn va vakkkukunnddiigege i innssttaallllaattiiee. . 
MMaaaar or oook vk voooor vr vrraaggeen nn na ja je e aanaankkoooopp!!

staat altijd voor je klaar!

BBestestel je op eel je op experxpertt.nl.nl,,
dan bestdan bestel je bij Experel je bij Expert t 

NederNederwweereert t 
Dat is toch een mooie zekerheid?

Expert Lambers

p    |   n p
Sint Lambertusstraat 10, Nederweert  |  0495-625714
expert.nl/nederweert   |   nederweert@expert.nl

Kerkstraat 45b
Nederweert
tel. 0495-626717
www.bollenmodeschoenen.nl
Ook voor al uw schoenreparaties!!

Nu

Kinder-
schoenen

25% KORTING 
Deelnemer Sint Nicolaas Kassabonactie

E t d

AA

www.onsboerenerf.com | info@onsboerenerf.com | 06-36 36 36 06
Banendijk 5, Nederweert-Eind

Eerlijk eten en terras.
Feesten en vergaderen.
Ontdekkingscentrum over 
varkenshouderij en landbouw.

Gastvrij en 
kkindvriendelijk 

het platttteland 
ontdekken!

Volop wandelen, 
�etsen en 

buitenspelen.

Laat je stralen!

BALLONNENACTIE 
van woensdag 13 november 
t/m zaterdag 16 november.

Prik een ballon stuk voor een leuke prijs.

Hoofdprijs 

20% korting 
op je aankoop.

Kerkstraat 30A • 6031 CH Nederweert

Drogisterij “De Vijzel”
St. Antoniusplein 7 • 6031 ED  Nederweert

Tel. 0495-631521

Voor al uw heerlijke geurtjes of 
Sinterklaasgeschenken 

eetje 1e 1: WWiie ie is Ss Siinnteterrkkllaaaass??

Si erklaas werd geboren rond het

jaar 280 in Demre (nu Turkije) met de 

naam Nicolaas van Myra. Hij 

werd christelijk opgevoed en 

w a s heel vriendelijk. Hij hielp veel 

mensen ie hulp nodig hadden en werd op 

latere leeftijd bisschop. Sint Nicolaas staat

bekend als de beschermheilige van kinderen, 

ongehuwde vrouwen, kooplieden en schutspatroon van

de zeelieden. Veel havensteden hebben Sint Nicolaas nu als 

beschermheilige. Het idee achter Sinterklaas is alle arme kinde-

ren te helpen en hun cadeautjes te geven als ze zoet zijn geweest 

dat jaar.

WWeeeettjje 2e 2:: 6 d6 deecceemmbbeerr

We vieren Sinterklaas op 5 december maar wist je dat het eigenlijk 

een hele trieste dag is? We vieren namelijk de sterfdag van Sin-

terklaas. Maar hij is gestorven op 6 december. Ik hoor je al 

denken: waarom vieren we het dan de vijfde? In het jaar 

342, wanneer hij is gestorven, begon de volgende

dag al om 7 uur ‘s avonds.

WWeeeettjje 3e 3:: ZZwwaarrttee--ppiieetteennppaakk

Waar komt het zwarte-pietenpak vandaan? Sint

Nicolaas was een bisschop in Turkije en hij had 

persoonlijke dienaren, genaamd pages. De kleding die 

zwarte pieten dragen zijn typische zestiende-eeuwse

kleding voor pages. 

WWeeeettjje 4e 4:: SScchhooeen zen zetttetenn

Kinderen zetten een paar dagen voor 5 december hun 

schoen met iets lekkers voor het paard of een mooie 

tekening voor de goede Sint, om een cadeautje te krij-

gen. Daar draait het om bij kinderen maar wist je dat

vroeger de schoen werd gezet in kerken? De opbrengst 

werd aan de armen gegeven die het hard nodig hadden. e 

wortel, tekening of iets dergelijks werd vroeger in de schoen 

gestopt als offer voor de goden en te laten zien dat je zoet

bent geweest.

WWeeeettjje 5e 5:: HHuuwweleliijjkkssmamakkelelaaaarr

Het woord goedheiligman is een ander 

woord voor goed-hylik-man, wat ‘goed-

huwelijksman’ betekent. Hij is aan deze ti-

tel gekomen door drie arme zussen aan een bruidsschat

te helpen. Het verhaal is dat hij drie dagen lang geld of goud bij 

hen naar binnen gooide door de schoorsteen. Met dat ld kon n 

zij trouwen en hun eer was gered. En daar komt waarschijnlijk het

idee van pepernoten strooien weer vandaan!

WWe hebe hebben een aben een aaanntatal wl weeeettjjees os ovver Ser S
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Geenestraat 2a | Nederweert
Tel.: +31 (0)495-634221 | info@guulke.nl | www.guulke.nl

leuk om te geven en om te krijgen.

De bon is verkrijgbaar in elk gewenst bedrag 
vanaf € 5,- en is onbeperkt geldig.

33
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leuk om te geven en om te krijgen.leuk om te geven en om te krijgen.

Krepuulke
Bierpakket of

Cadeaubon
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Deelnemer aan de
Sint Nicolaas

kassabonactie!
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Geef eens 
een kadobon 

voor de feestdagen
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IS

Bierpakket ofBierpakket of

Cafetaria eethuis

‘t Goudhaantje
Kerkstraat 51 
Nederweert

Tel. 0495-625570

Brugstraat 16b
6031 EG  Nederweert

Tel. 0495 - 586531

www.schoenengarage.nl

schoenmakerij

Tassen, portemonnees, 
sleutelhangers, etuitjes

schoenengarage Nederweert

Wintersale!
Fietsen tot 

50%
korting

* Vraag naar de voorwaarden

• • 

Weetje 6:

ChocoladeletterChocoladeletter

Er zijn meerdere ideeën 

waarom chocoladeletters 

typisch iets voor Sinterklaas 

is: Idee 1: in de Middeleeu-

wen werden op kloosterscho-

len eetbare letters gebruikt om 

kinderen te belonen met het leren van schrijven. Als ze een letter 

onder de knie hadden, dan kregen ze een broodletter als beloning. 

Idee 2: in de negentiende eeuw bedekte men de cadeaus met een 

laken met de eerste letter van het kind. Idee 3: Sinterklaas gebruikt 

chocolade letters om kinderen te testen of ze goed met elkaar om 

kunnen gaan. De ene letter lijkt natuurlijk meer te zijn dan de an-

der. Waarom echter de letters nu van chocola zijn, is onbekend. Dit 

zijn allemaal ideeën maar niets is zeker.

Is Sint Spaans of Turks?Is Sint Spaans of Turks?

De Sint komt uit Turkije, dat is bekend, maar waarom 

ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan’? 

De verklaring hiervoor is dat handelsschepen in de 

zestiende eeuw kostbare geschenken en lekkernij-

en vervoerden vanuit Spanje naar andere landen, 

waaronder Nederland. Op die manier deelt Sinter-

klaas nu ook cadeaus uit: hij komt uit Spanje met de 

stoomboot naar Nederland.

‘Sinterklaas, gecastreerde haan...’‘Sinterklaas, gecastreerde haan...’

Nog een bekend liedje is ‘Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn 

schoentje’. Wie heeft zich wel niet eens afgevraagd wat kapoentje 

betekent? Het komt dus van het woord ‘kampoen’, een oud scheld-

woord. Hiervoor zijn verschillende betekenissen voor: gecastreerde 

haan, vreemde drommel, deugniet, schurk en bandiet. Maar wat 

heeft dat met de Sint te maken? In de negentiende eeuw verscheen 

er een populair verhaal met in de hoofdrol ‘Klaes Kapoen’, een deug-

niet. Waarschijnlijk is daarvan het liedje afgeleid omdat de Sint al-

leen lieve kinderen cadeaus geeft!

We hebben een aantal weetjes over Sinterklaas die wij nog niet wisten!We hebben een aantal weetjes over Sinterklaas die wij nog niet wisten!

Het is weer bijna 5 december Het is weer bijna 5 december 
en dat betekent Sinterklaas!

Waarom echter de letters nu van chocola zijn, is onbekend. Dit 

zijn allemaal ideeën maar niets is zeker.

Is Sint Spaans of Turks?

De Sint komt uit Turkije, dat is bekend, maar waarom 

ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan’? 

De verklaring hiervoor is dat handelsschepen in de 

zestiende eeuw kostbare geschenken en lekkernij

en vervoerden vanuit Spanje naar andere landen, 

waaronder Nederland. Op die manier deelt Sinter

klaas nu ook cadeaus uit: hij komt uit Spanje met de 

stoomboot naar Nederland.

‘Sinterklaas, gecastreerde haan...’

Nog een bekend liedje is ‘Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn 

schoentje’. Wie heeft zich wel niet eens afgevraagd wat kapoentje 

betekent? Het komt dus van het woord ‘kampoen’, een oud scheld

woord. Hiervoor zijn verschillende betekenissen voor: gecastreerde 

haan, vreemde drommel, deugniet, schurk en bandiet. Maar wat 

heeft dat met de Sint te maken? In de negentiende eeuw verscheen 

er een populair verhaal met in de hoofdrol ‘Klaes Kapoen’, een deug

niet. Waarschijnlijk is daarvan het liedje afgeleid omdat de Sint al

leen lieve kinderen cadeaus geeft!

kunnen gaan. De ene letter lijkt natuurlijk meer te zijn dan de an

der. Waarom echter de letters nu van chocola zijn, is onbekend. Dit der. Waarom echter de letters nu van chocola zijn, is onbekend. Dit 

zijn allemaal ideeën maar niets is zeker.

Weetje 7:

Is Sint Spaans of Turks?

De Sint komt uit Turkije, dat is bekend, maar waarom 

‘Zie

De verklaring hiervoor is dat handelsschepen in de 

zestiende eeuw kostbare geschenken en lekkernij

en vervoerden vanuit Spanje naar andere landen, 

waaronder Nederland. Op die manier deelt Sinter

klaas nu ook cadeaus uit: hij komt uit Spanje met de 

stoomboot naar Nederland.

Weetje 8: ‘Sinterklaas, gecastreerde haan...’

Nog een bekend liedje is ‘Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn 

schoentje’. Wie heeft zich wel niet eens afgevraagd wat kapoentje 

betekent? Het komt dus van het woord ‘kampoen’, een oud scheld

woord. Hiervoor zijn verschillende betekenissen voor: gecastreerde 

haan, vreemde drommel, deugniet, schurk en bandiet. Maar wat 

heeft dat met de Sint te maken? In de negentiende eeuw verscheen 

er een populair verhaal met in de hoofdrol ‘Klaes Kapoen’, een deug

niet. Waarschijnlijk is daarvan het liedje afgeleid omdat de Sint al

leen lieve kinderen cadeaus geeft!



Al 22 jaar lang vindt er op de vrijdag 
voor de echte vastelaovendj losbarst 
een bijzonder evenement plaats in 
Nederweert: Kistkappe. Van oudsher 
een feest waarbij de bezoekers zelf-
gemaakte kistjes meenemen om op 
de maat van de muziek ‘oppe kist te 
houwe’. De overlevering leert dat dit 
teruggaat naar meer dan een eeuw 
geleden toen de gewone burgerij op 
zijn tijd behoefte had om zich tegen 
het bestuur van de stad of dorp te 
verzetten en daarbij gebruikte men 
houten kisten en pollepels om dit 
protest kracht bij te zetten.
Gedurende de historie heeft dit 
steeds meer een ludiek karakter ge-
kregen en verplaatste het evenement 
zich richting de vastelaovendj.

DNA
Heden ten dage is het Kistkappe uit-
gegroeid tot hèt vastelaovendjeve-
nement in de regio Nederweert. De 
laatste jaren zijn er enkele verande-
ringen doorgevoerd, zoals een live 
band en is het programma aangevuld 
met Limburgs bekende artiesten. 
Daarbij is het Kistkappe-DNA echter 
niet verloren gegaan; de lokale Ne-
derweerter artiesten krijgen hier een 
podium en dat zal ook altijd zo blij-
ven. Diverse artiesten hebben name-
lijk op dit podium hun eerste stappen 
gezet en zijn later, bijvoorbeeld, win-
naar geworden van het Nederweer-
ter Schlager Festival en hebben zelfs 

Kistkappe viert 2x 11 jarig jubileum 
in stijl

mee mogen doen aan CMC Allaaif en 
de LVK voorrondes!

22 jaar
Dit jaar viert het Kistkappe zijn 22 ja-
rig jubileum en heeft hierbij gekozen 
voor een programmering met de top 
vastelaovendjband en diverse provin-
ciaal bekende artiesten die in het ver-
leden ook al voor veel tamtam heb-
ben gezorgd op de Kistkappe-bühne. 
Wie dit zijn? Dat wordt bekend ge-
maakt via de Facebook-pagina van 
Kistkappe. Like deze pagina dus om 
op de hoogte te blijven. 

Kaartverkoop
Vanwege het overweldigende succes 
van afgelopen jaren heeft de orga-
nisatie besloten om voor komende 
editie entreekaarten te gaan verko-
pen. Hiermee houden we het aantal 
bezoekers binnen de perken, zodat 
het een gezellig feest wordt, voor de 
échte Kiskappers. 
Deze voorverkoop zal starten op 5 ja-
nuari om 11:00 uur in de Pinnenhof. De 
voorverkoop zal worden opgeluisterd 
met een heus Vastelaovendjkonsert 
van Blaoskepel Klein Mèr Neugter. 
Een entreekaart kost €5,- maar deze 
wordt bij binnenkomst omgeruild 
voor 2 consumptiebonnen en een 
unieke Kistkappe jubileumbutton.
Na deze datum zullen de kaarten te 
koop zijn bij Bruna Gommans aan het 
Lambertushof in Nederweert.

Foto: Nederweert24

Begroting 2020: Investeren in 
sport, fietsen en muziek!

Tijdens de raadsvergadering van 5 
november 2019 is de begroting voor 
komend jaar behandeld. Hierbij kwa-
men veel onderwerpen aan bod. Zoals 
gebruikelijk blikken we ook dit keer 
samen met u terug op de raadsverga-
dering.

Sport en bewegen
We vinden het belangrijk dat iedereen 
kan sporten en bewegen. Het is ge-
zond, het voorkomt dat mensen ziek 
worden en verhoogt hun welzijn. Het 
brengt mensen samen en zorgt voor 
gelijke kansen. Sport is maatschappe-
lijk goud en versterkt onze economie, 
want het draagt bij aan het goed kun-
nen presteren op school, op het werk 
en in het maatschappelijk leven.

Bij de behandeling van de Kadernota 
2020 hebben we al aangegeven dat 
wij komend jaar veel aandacht willen 
voor sport en bewegen, zoals voor be-
weegroutes en openbare sportveldjes 
in alle kernen. Gelukkig lezen we veel 
over sport en bewegen terug in de be-
groting. We zijn ook tevreden over de 
inzet van het college om te komen tot 
een Nederweerter Sportakkoord. Met 
een brede samenwerking tussen ge-
meente, sportverenigingen, sportcen-
tra, scholen, zorginstellingen en het 
bedrijfsleven kunnen we de sportcul-
tuur in onze gemeente verbeteren.

Sportpark De Bengele
Een plek waar deze samenwerking al 
van de grond komt is Sportpark De 
Bengele. De afgelopen periode is door 
de betrokkenen heel hard gewerkt aan 
de plannen voor Bengele Beweegt. De 
verschillende partijen weten elkaar 
steeds beter te vinden en de achterban 
wordt goed meegenomen in de plan-
nen. De toekomstvisie van de stuur-
groep is uitgebreid besproken met de 
besturen en leden van de diverse ver-
enigingen, waarmee gezorgd is voor 
veel draagvlak voor de plannen. Ook 
zijn de plannen verder uitgewerkt in 
diverse scenario’s met verschillende 
bouwblokken en bijbehorende kos-
tenplaatjes. Van “scenario -3” met 
minimaal onderhoud tot “scenario 2” 
waarbij noodzakelijke investeringen 
worden gedaan en nieuwe mogelijk-
heden worden ontwikkeld.

Onze ambitie voor Sportpark De Ben-
gele zal ondertussen wel duidelijk zijn: 
wij zetten vol in op “scenario 2”. Dat 
is het enige scenario met investeringen 
in het sportpark, een gezamenlijke 
kantine, een uitgebreide sporthal, een 
nieuwe entree aan de Randweg-West, 
het toevoegen van nieuwe sportvoor-
zieningen, de realisatie van leefbaar-
heidspark De Uijtwijck én investerin-
gen in basisschool De Bongerd. Wij 
gaan voor het complete pakket.

De komende maanden worden de laat-
ste puzzelstukken gelegd, krijgen alle 
voorzieningen een plek op de kaart 
en wordt de financiële haalbaarheid 
verder uitgewerkt. Wij kijken uit naar 
de definitieve uitwerking die begin 
volgend jaar moet zorgen voor besluit-
vorming. En nog belangrijker, dat in 
2020 de schop de grond kan voor ons 
sportpark van de toekomst!

Ruim baan voor de fiets!
Als we willen dat mensen meer bewe-
gen moeten we niet alleen investeren 

Raadpraat
in sport, maar ook in de fiets. Begin 
volgend jaar stellen we het mobili-
teitsplan vast. Wat ons betreft moet 
daar vooral aandacht zijn voor fietsers. 
Daarom hebben we een paar weken 
geleden ook een actieplan voor de 
fiets gepresenteerd. Dat is onze inzet 
voor het mobiliteitsplan, met prioriteit 
voor veilig fietsen naar school, een sa-
menhangend en veilig fietsnetwerk en 
voorrang voor fietsers.

Vorige week is er op een aantal stra-
ten onderhoud gepleegd, waaronder 
de Burgemeester Greijmansstraat en 
de Kapelaniestraat. Vroeger waren 
er fietsstroken aangebracht op deze 
wegen. Wat ons betreft komen die zo 
snel mogelijk weer terug. Net zoals 
we weer fietsstroken willen op de Os-
pelseweg.

We hopen ook dat de provincie snel 
aangeeft mee te willen werken aan 
een veilige snelfietsroute naar Weert, 
waarbij fietsers niet meer de drukke 
Randweg-Zuid hoeven te kruisen. In 
die contacten met de provincie kan dan 
meteen aandacht gevraagd worden 
voor verkeersveiligheid en het plaatsen 
van flitspalen bij stoplichten waar veel 
fietsers en autoverkeer kruisen.

We vinden het belangrijk dat fietsers 
en voetgangers ook in het buitenge-
bied veilig over straat kunnen. Samen 
met het JAN hebben we een motie in-
gediend voor meer straatverlichting in 
het buitengebied. Dit voorstel is met 
steun van Nederweert Anders en de 
VVD aangenomen.

We gaan bouwen!
Nieuwe woningen zijn hard nodig; be-
taalbare woningen voor starters, meer 
huurwoningen en levensloopbesten-
dige woningen waar mensen gelukkig 
oud kunnen worden. Het feit dat er 
maar liefst 70 reacties komen op een 
seniorenwoning van de Woningvereni-
ging Nederweert, dat koopwoningen 
boven de vraagprijs verkocht worden 
en dat starters vertrekken naar buur-
gemeenten, geeft aan hoe hoog de 
nood is.

We roepen het college op om snel aan 
de slag te gaan met een lokaal woning-
bouwprogramma, met daarbij extra 
aandacht voor starters en levensloop-
bestendige woningen. De VVD heeft 
een motie ingediend om mee te doen 
met de Pilot Flexwonen van de lande-
lijke overheid. Deze motie konden wij 
steunen, net als de andere partijen.

Repetitieruimtes voor muzikanten
In Nederweert zijn vele muzikanten, 
bandjes, koren, harmonieën en ande-
re muziekgezelschappen actief, waar 
jong en oud veel plezier aan beleven. 
Om dit in stand te houden zijn er ook 
voldoende repetitieruimtes nodig. 
Een gebrek aan goede repetitieruim-
tes kan een struikelblok zijn om zelf 
actief bezig te blijven. Met een motie 
hebben we het college opgeroepen 
om aan de slag te gaan met het creë-
ren van repetitieruimtes, bijvoorbeeld 
bij De Pinnenhof. Met steun van JAN 
en Nederweert Anders is het voorstel 
aangenomen.

Denk mee
Als u goede ideeën heeft over deze of 
andere thema’s horen wij dat graag. U 
kunt ons mailen op martin.vanmont-
fort@d66nederweert.nl en kyll.bruij-
naers@d66nederweert.nl.

Ook andere goede ideeën, vragen of 
aandachtspunten zijn altijd welkom.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foundation - Lingerie - Badmode

SLOGGI AKTIE
15 november t/m 15 december

3+1 GRATIS
voor dames en heren

(zolang de voorraad strekt)

www.tullemans-koppen.nl

Ospelse Dorpsdag

6 oktober j.l. Organiseerde de Werk-
groep Accommodatie Haaze-Hoof de 
Ospelse Dorpsdag. Er was een markt, 
een bakwedstrijd en de dag werd af-
gesloten met een veiling.
Het was een groot succes! Ondanks 
het slechte weer hebben we heel veel 
bezoekers gehad. De dames van het 
Eetpunt hadden voor een lekker kopje 
soep gezorgd, de Zonnebloem heeft 
de hele dag heerlijke wafels gebakken 
met meel uit molen de Korenbloem, 
en Scary Kids, DJ Diego en Slazh zorg-
den voor muzikale omlijsting. Blij en 
tevreden kijken wij terug op een ge-
slaagde dag. Wij bedanken pastoor 
Coumans, burgemeester op de Laak, 
(oud-) Prins Bert, Anneke v Heugten en 
Annie Brouns voor het jureren van de 
vele mooie baksels die meededen aan 
de bakwedstrijd. We bedanken alle 
standhouders en sponsoren voor hun 
bijdrage. Heel veel ondernemers uit 
Nederweert en Ospel hebben diensten 
en producten aangeboden voor de vei-
ling. Daarnaast zijn er ook een aantal 
ondernemers die belangeloos een be-
drag beschikbaar hebben gesteld t.b.v. 
De verbouwing van ons gemeenschaps-

huis. Voor een volledige lijst van alle 
ondernemers die bijgedragen hebben 
check de website www.haaze-hoof.
nl Mede door hen kunnen wij melden 
dat de opbrengst van deze dag 7.337,70 
euro is! Onze dank is groot!

Update Verbouwing Haaze-Hoof 
Ospel
Wat is er alweer veel gebeurd in het 
Haaze-Hoof! Buiten is de ijzeren balk 
geplaatst voor de nieuwe pui. Binnen 
is de beugelbaan zo goed als klaar, 
het is nu wachten op het moment tot 
ze droog is. Elke dag zijn er vrijwilli-
gers in touw want de baan moet elke 
dag gewalst worden, anders droogt 
ze te hard.
Alle zonnepanelen liggen op het dak 
en binnen is de elektriciën hard aan 
het werk. 
Elke dag weer kan men zien hoe hard 
het gaat. Mooi om te zien hoe hard 
er gewerkt wordt door de vele vrij-
willigers. Inwoners van Ospel die zich 
inzetten om het gemeenschapshuis 
voor de kern te behouden. Dag in, 
dag uit zijn ze present. Alweer laten 
de burgers zien waar Ospel goed in is!

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

De winter staat weer voor de deur. 
Vindt u het ook prettig als het bin-
nen behaaglijk warm is, er minder 
koude plekken in huis zijn en de 
energierekening lager wordt? Dan is 
energiebesparing mogelijk ook voor 
u interessant. Maar waar het beste te 
beginnen! Een warmtescan biedt u in-
zicht in waar uw woning warmte lekt 
en met welke maatregelen u uw aard-
gasverbruik kunt verminderen. De 
periode november tot maart zijn ide-
aal om met een warmtebeeldcamera 
inzicht te krijgen. De Nederweerter 
energiecoöperatie Newecoop regelt 
dit voor u, al vanaf €25. Naast een 
warmtescan van uw woning, of een 
energieadvies, kunt u ook kiezen 
voor een vrijblijvend bespaargesprek. 
Ga naar www.newecoop.nl/ener-
giebesparing en geef daar uw keuze 
door. Onze energiecoach Bart Jonkers 
komt vervolgens bij u langs. Uw vra-
gen kunt u mailen naar energiebe-
sparing@newecoop.nl. 

Ledenbijeenkomst 21 november
Newecoop nodigt haar leden uit voor 
een bijeenkomst op donderdag 21 
november om 20.00 uur in de Pinnen-

hof. De leden worden dan bijgepraat 
over de diverse energieprojecten die 
voor en door burgers van Nederweert 
worden gerealiseerd, zoals het Bur-
gerwindpark Ospeldijk en Zonnepark 
Het Kruis in Nederweert-Eind. Bent u 
nog geen lid maar wel geïnteresseerd 
in wat de energiecoöperatie in Ne-
derweert doet? Ook dan bent u van 
harte welkom op deze avond. Aan-
melding is niet nodig. 

Over Newecoop
Newecoop is een energiecoöperatie 
die de energietransitie voor en door 
de inwoners van Nederweert bevor-
dert. Dit doen we door duurzame 
energieprojecten op te zetten en 
energiebesparing te versnellen. En 
ook door u de gelegenheid te bieden 
financieel deel te nemen aan onze 
projecten door middel van partici-
paties. Zo komen de opbrengsten uit 
deze projecten zoveel mogelijk ten 
goede aan de eigen inwoners. De co-
operatie telt inmiddels meer dan 160 
leden, vrijwel allemaal inwoners van 
de gemeente Nederweert. Kijk op 
www.newecoop.nl voor meer infor-
matie. 

Newecoop helpt u energie te besparen



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

In de gemeente Nederweert zijn tien 
combinatiefunctionarissen actief binnen 
sport, cultuur, verenigingen, onderwijs 
en zorg. Ze organiseren beweegmomen-
ten voor kinderen, ouderen en mensen 
met een beperking. En ze verzorgen 
muzieklessen en uitvoeringen op school 
en in de wijk en ondersteunen bij taal. 
Plezier staat altijd voorop! Iedereen 
kan op zijn of haar manier meedoen op 
eigen niveau. We stellen ze nog eens 
aan u voor.

De gemeente Nederweert neemt deel 
aan de Brede Regeling Combinatie-
functies. Deze landelijke regeling heeft 
als belangrijkste doel: ‘het sport- en 
cultuuraanbod op scholen te verstevi-
gen en uit te breiden, het stimuleren 
van (talent)ontwikkeling van jeugd en 
jongeren met bijzondere aandacht voor 
motorische vaardigheden en het duur-
zaam versterken van sport- en beweeg-
aanbieders’. 

Samenwerkingsovereenkomst
We vinden het belangrijk dat zoveel 
mogelijk mensen mee kunnen doen. 
Daarom zetten we samen met bijna 
alle onderwijsinstellingen binnen de 
gemeente, de buitenschoolse opvang, 
sport, cultuur, zorg en overige instel-
lingen een team aan combinatiefunc-

tionarissen in. Op 7 februari 2019 werd 
hiervoor een samenwerkingsovereen-
komst ondertekend met de verschil-
lende werkgevers voor de periode 2019 
t/m 2022.

Versterken en verbinden
Op een laagdrempelige manier brengen 
de combinatiefunctionarissen jong en 
oud in contact met sport, bewegen en 
cultuur. Dat doen zij o.a. door verenigin-
gen, onderwijs en organisaties te verster-
ken en verbindingen tussen organisaties 
op verschillende beleidsterreinen als 
welzijn, sport, cultuur, zorg, onderwijs en 
gezondheid tot stand te brengen. 

Voor de sport
Sportconsulenten Marloes van der 
Vlugt, Jordi Luijten en Merle Albers 
sporen de jeugd aan om in beweging te 
komen en te blijven. Dat doen ze o.a. 
binnen het onderwijs en door het ver-
zorgen van activiteiten zoals de Buiten-
speeldag en de Nationale Sportweek. Zij 
ondersteunen ook de jaarlijkse Konings-
spelen. Beweegcoach Pien de Swart 
richt zich op de kwetsbare doelgroepen 
zoals mensen met een beperking en 
senioren. Meggy van Soest wil als leef-
stijlcoach de mensen graag (preventief) 
stimuleren om een gezonde leefstijl. Sa-
men met de sportverenigingen zorgen 

verenigingssupporters Ellen Thijssen en 
Manon van Veghel voor vitale en toe-
komstbestendige verenigingen. Zij zijn 
ook betrokken bij het realiseren van een 
Lokaal Sportakkoord waarmee we op 27 
november gaan starten. 

In contact met cultuur
Ook op het gebied van cultuur zijn com-
binatiefunctionarissen actief. Zo brengt 
cultuurcoach Cyrina van der Bolt kinde-
ren en jongeren in contact met cultuur. 
Ze werkt vooral samen met verenigingen 
en het onderwijs. Eric Kessels is popcoör-
dinator. Hij begeleidt bands, zorgt voor 
optreedmogelijkheden en coördineert 
projecten zoals In de Band en Hart voor 
je Wijk. De schoolbibliotheken worden 
mede onderhouden door leescoördina-
tor Toos Jenniskens. Zij werkt daarnaast 
binnen de scholen aan activiteiten die 
het lezen bevorderen. Ook is ze mede-
coördinator van Taalcoaching op Maat, 
het project om laaggeletterdheid tegen 
te gaan. 

Meer informatie
Op www.sportnederweert.nl kunt u meer 
lezen over de werkzaamheden van de 
zeven sportfunctionarissen. Op www.rick-
raakt.nl staat informatie over de popcoör-
dinator en de cultuurcoach en op www.
bibliocenter.nl over de leesconsulent.

Beweegt u met ons mee? 
Tien combinatiefunctionarissen stellen zich voor

Raad vergadert
Op dinsdag 19 november om 19.00 uur 
vergadert de gemeenteraad in de raad-
zaal. U bent daarbij van harte welkom. 
Op onze website vindt u de agenda. 
Vorige week was er een extra raadsver-
gadering waarin de begroting voor 2020 
werd vastgesteld. De begrotingsbehan-
deling is te beluisteren op www.neder-
weert.nl. 

Omgevingsvisie
Donderdag 14 november vindt er een 
terugkomavond over de Omgevingsvisie 
plaats in de Dorpsherberg in Ospel. Deze 
bijeenkomst is een vervolg op de grote 

Met een ontbijtje naar de burgemeester

V.l.n.r. boven: Eric Kessels, Meggy van Soest, Ellen Thijssen, Marloes van der Vlugt, Toos Jenniskens, Cyrina van der Bolt en Jordi Luijten. 
Beneden: Merle Albers, Manon van Veghel en Pien de Swart.

De mantelzorgers werden getrakteerd op een lekkere lunch. Foto: Nederweert24

Voor 55 kinderen van OBS De Klimop uit 
Nederweert begon de vrijdagochtend vo-
rige week een beetje anders dan normaal. 
Thuis een boterham eten was er niet bij. Ze 
mochten namelijk samen met burgemeester 
Op de Laak ontbijten in het gemeentehuis. 

Met dit gezamenlijk Burgemeestersontbijt 
gaven ze het goede voorbeeld in de Week 
van het Nationaal Schoolontbijt. Opgeteld 
een half miljoen kinderen ontbeten samen 
gezond op 2.750 basisscholen. Dit jaar met 
het thema: Neem de tijd voor je ontbijt! 

Kennismaken met elkaar
Burgemeester Op de Laak onderstreept, 
net als zo’n 250 collega-burgemeesters 
in het hele land, het belang van een 
gezond ontbijt. Aan de ontbijttafel 
maakten de kinderen en de burgemees-
ter uitgebreid kennis met elkaar. Ook 
de wethouders Cuijpers, Koolen en Voss 
waren erbij om samen met de leerlingen 
te eten.

Bijzondere ontmoeting
Burgemeester Op de Laak kijkt met ple-

zier terug op de bijzondere ontbijtont-
moeting. Na een kort welkomstwoord 
richtte ze zich eerst tot de wethouders 
met de vraag of zij ontbijten. En zo ja, 
wat ze dan eten. Ze blijken allemaal ’s 
morgens te ontbijten. Het menu varieert 
van een broodje kaas tot havermout-
pap. Vervolgens was het tijd om te doen 
waar de kinderen voor kwamen en dat 
was eten. Naast brood, beleg, fruit en 
melk waren er ook lekkere gekookte 
eitjes van Nederweerter bodem die door 
de leerlingen smakelijk opgepeuzeld 
werden. 

Het Nationaal Schoolontbijt
Het Burgemeestersontbijt is onderdeel 
van het Nationaal Schoolontbijt, dat voor 
het 17e jaar op rij met gezonde ontbijt-
jes en vernieuwd lesmateriaal aandacht 
schenkt aan een goede start van de dag. 
Die aandacht is nodig, omdat nog steeds 
veel kinderen niet, niet altijd of niet 
gezond ontbijten. Het Voedingscentrum 
is betrokken bij de samenstelling van 
het ontbijtpakket en de inhoud van het 
lesmateriaal. Daarnaast heeft het edu-
catieve ontbijtevenement de steun van 
Jongeren Op Gezond Gewicht, de Maag 
Lever Darm Stichting, Nederlandse Coeli-
akie Vereniging en Gezonde School.

Vanaf maandag 18 november kunt u 
weer een gratis zakje zout van 5 kg 
komen halen. Met deze jaarlijkse actie 
willen we u motiveren om de stoep voor 
uw woning schoon te houden.

Pas en legitimatiebewijs
Per adres kan één zakje worden afge-
haald. Let op: bewoners moeten de 
Weerterlandpas en een legitimatiebe-
wijs meenemen als ze het zout komen 
afhalen. Als u zelf niet kunt komen, is 
het ook mogelijk om aan de afhaler uw 
Weerterlandpas en legitimatiebewijs 
mee te geven. 

Nederweert, Nederweert-Eind, Bud-
schop, Ospel
Inwoners van Nederweert, Nederweert-
Eind, Budschop en Ospel kunnen het 
gratis strooizout afhalen bij de gemeen-
tegarage aan de Gutjesweg 2 in Neder-
weert. Op maandag 18 november is de 
eerste afhaalmogelijkheid tussen 17.00 
uur en 20.00 uur. Daarna kunt u terecht 
op woensdag 20 november tussen 17.00 
en 20.00 uur, maandag 2 december 
tussen 13.00 en 15.00 uur, maandag 16 
december tussen 13.00 en 15.00 uur en 

op donderdag 9 januari tussen 17.00 en 
20.00 uur. Afhankelijk van het weer wor-
den meer afhaalmomenten ingepland. 
Houdt u onze website in de gaten.

Leveroy, Ospeldijk
De dorpsraden van Leveroy en Ospeldijk 
zorgen zelf voor de verspreiding van het 
strooizout in hun kernen. In de kern van 
Leveroy wordt huis aan huis bezorgd 
door de gemeenschapsraad. Bewoners 
die buiten de bebouwde kom wonen, 
kunnen vanaf maandag 18 november tot 
vóór de Kerst een zakje strooizout afha-
len bij de familie Van Roij, Dorpstraat 20 
in Leveroy. Wilt u wel even bellen van 
tevoren, zodat u niet voor een gesloten 
deur staat, tel. (0495) 651687. Bewoners 
van Ospeldijk kunnen een zakje strooi-
zout afhalen vanaf maandag 18 novem-
ber in het Thomashuis, Moostdijk 1.

Meehelpen
Ook dit jaar helpen een aantal vrijwil-
ligers mee bij het sneeuwruimen als dat 
nodig is. Wilt u ook graag meehelpen als 
de overlast zich voordoet? Neemt u dan 
contact met ons op via het Klant Contact 
Centrum. 

Afgelopen weekend werden de mantel-
zorgers in onze gemeente in het zonne-
tje gezet. 

Jaarlijks vinden er rond de Dag van de 
Mantelzorg op 10 november verschillende 
activiteiten plaats voor mantelzorgers. 

Heerlijke lunch
Op vrijdag 8 november was er een man-
telzorgbijeenkomst bij Zaal Centraal. Om 
12.00 uur werd de middag geopend door 
wethouder Cuijpers en mantelzorgcon-
sulent Sandra Hermans. Daarna geno-
ten 75 mantelzorgers van een heerlijke 
uitgebreide lunch. Hieraan namen ook 
een aantal vrijwilligers deel die zich 
belangeloos inzetten voor het Steunpunt 
Mantelzorg Nederweert. Ze denken en 
organiseren mee vanuit hun eigen kennis 
en ervaring als mantelzorger. 

Samen even ontzorgen
Vanuit de werkgroep Mantelzorg waren 
ook Algemeen Maatschappelijk werk, 
PSW en Land van Horne aanwezig. Na het 
eten was er een optreden van zangduo 
Ari-ja uit Meijel. Onder het genot van een 
drankje wisten mantelzorgers elkaar te 
vinden om samen even te ontzorgen en 
van een ontspannen middag te genieten. 

Een presentje
Op zaterdag 9 november gingen man-
telzorgconsulent Sandra en de vrijwil-
ligers van het steunpunt op pad om 
bij 150 mantelzorgers een verrassings-
presentje te bezorgen. Het cadeau was 
voorzien van een persoonlijke bood-
schap van diegene die de mantelzorger 
had aangemeld. Een mooi gebaar waar 
mantelzorgers gezien en verrast worden 
voor al hun zorg rondom een naaste! 

Laatste keer voor De Zorggroep
Sandra Hermans stopt per 1 janu-
ari 2020 als consulent Mantelzorg en 
vrijwilligerszorg voor Nederweert. 
Wethouder Cuijpers bedankte haar 
tijdens de bijeenkomst en wenste haar 
veel succes voor de toekomst. Stichting 
Punt Welzijn neemt volgend jaar de 
uitvoering van het steunpunt over van 
De Zorggroep waar Sandra werkzaam 
blijft. 
  
Informatie en vragen?
Voor informatie en vragen kunt u tot 1 
januari nog terecht bij Sandra Hermans 
via e-mail: sandra.hermans@dezorg-
groep.nl of telefonisch: 06-53289429. 
Binnenkort informeren we u over de 
nieuwe situatie in 2020.

Even ontzorgen, even ontspannen

Leerlingen en burgemeester Op de Laak genieten samen van het ontbijt. Foto: Nederweert24

meedenkavond op 2 oktober 2018. Die 
avond vormde de start om te komen tot 
een nieuwe visie. De bijeenkomst is van 
19.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 18.45 
uur. U bent van harte welkom.

Gratis strooien voor een veilige stoep



27 september 2018

Stil werden we ervan...
Puur toevallig kwamen we er achter 
dat er in Stramproy een opvangcen-
trum is voor dieren.
Dieren met een rugzakje, wel te ver-
staan. Dieren die in onze maatschap-
pij geen kans maken en naar het 
slachthuis of (voor de laatste keer) 
naar de dierenarts worden gestuurd.
Op Facebook lazen we dat ze oude 
kleding kunnen gebruiken. Ze krijgen 
20 cent per kilo en dat geld is heel erg 
welkom want gelukkig wordt er veel 
geschonken maar er moet toch veel
(eigen) geld bij.

Meer dan 200
Onze 9 zakken met kleren waren dus 
erg welkom en prompt kregen we een 
rondleiding van Sandra Peeters die daar 
op de Lochtstraat samen met haar man 
Patrick en twee zoons, de boel runt.
Meer dan 200 dieren vinden bij 
Hurmes een dierwaardig bestaan en 
een fijn leven. Van paarden die van 
de slacht zijn gered tot kippen die zijn 
vrijgekocht uit een legbatterij en van
alles daartussen. Katten, honden, 
eenden, cavia’s, hangbuikzwijnen ei-
genlijk teveel om op te noemen! Veel 
dieren komen daar terecht omdat ze 
in een opwelling worden gekocht en
als de kinderen er niet meer naar om-
kijken, worden afgestaan. Maar er 
zijn ook voorbeelden van baasjes die 
niet meer kunnen zorgen voor hun 
dier en een beroep doen op Hurmes
Dierenthoes. En dieren die niet te 
handhaven zijn in een gezin omdat 
ze een gedragsstoornis hebben vin-
den ook een warm thuis op de Locht-
straat. Binky, het hondje met verlam-
de achterpootjes zit er ook. Zielig? 
NEE HOOR! Het hondje is zichzelf niet
bewust van zijn gebrek en rent rond 
alsof het een lieve lust is en heeft 

overduidelijk plezier in zijn leven. En 
wat te denken van Eddie de tamme 
kauw die niet meer kan vliegen.
Of Morgan, het 26 jaar oude paard 
wiens baasje niet meer kon zorgen 
voor hem. Of of, of..,

Stil
Stil werden we ervan toen we zagen 
wat daar op de Lochtstraat allemaal 
gebeurt. Een leven in het teken van 
hun dieren, want alle dieren zijn van 
hen en krijgen aandacht en liefde. En
als ze eenmaal bij Hurmes zitten wor-
den ze niet meer herplaatst.

Vrienden van Hurmes
De vrienden van stichting Hurmes 
Dierenthoes waaronder 6 mensen uit 
Nederweert besluiten een helpende 
hand toe te steken en organiseren op 
24 november van 10.00 tot 16.00 uur 
een rommelmarkt in Nieuw Vosseven, 
Lochtstraat 28, Stramproy.
Door de gulheid van veel onderne-
mers (o.a. Florence, De Toverbal, Tus-
sen kast en kunst, CLD Groep, PABW, 
Jumbo Stramproy) en een grote 
groep dierenliefhebbers die hun ga-
rage of zolder hebben opgeruimd 
kunnen we nu gerust zeggen dat het 
een bijzondere markt wordt. Kom je 
slag slaan want er worden veel arti-
kelen nog in de verpakking en diverse
collector’s items verkocht. De bijzon-
dere grabbelton met prijzen die veel 
meer waard zijn dan de 50 cent per 
grabbel en het enveloppenspel met 
een wel erg hoge winkans maken de
dag van jou en je kind goed!
De gehele opbrengst inclusief de euro 
entree (vanaf 12 jr) is voor Hurmes. 
Kom op 24 november naar het prach-
tige boshuis Nieuw Vosseven, Locht-
straat 28, Stramproy.

Alzheimer Café Weert

Op maandag 18 november is er weer 
een Alzheimer Café. Het thema van 
deze avond is: Dementie, levens-
einde en euthanasie.  Tijdens deze 
avond zal Constance de Vries, huis-
arts bij de Levenseindekliniek met u 
in gesprek gaan over dit onderwerp.  

Euthanasie bij dementie blijkt een 
moeilijk onderwerp. Wat is wilsbe-
kwaamheid? Wanneer ben je niet 
meer wilsbekwaam? Wie moet er 
dan iets beslissen over een eventuele 
euthanasie? Waar moet je op letten 
bij een wilsverklaring? Al deze on-
derwerpen komen aan de orde en 
worden met videomateriaal onder-
steund.  Het boek “Mag ik gaan?” be-
vat geschilderde portretten en inter-
views met patiënten over euthanasie.  
Het is op onze infotafel beschikbaar 
om te lenen, maar deze avond kun-
nen wij het u te koop aanbieden voor 
een gereduceerde prijs van 10 euro.
 
Iedereen is van harte welkom in het 
Alzheimer Café! Zowel mensen met 
dementie en hun partners, mantel-
zorgers, familieleden, zorgverleners, 
als mensen die zich verbonden voelen 
met het onderwerp, jong en oud, ie-
dereen kan zo binnenlopen. Uw eer-
ste kopje koffie of thee is gratis, voor 
uw volgende consumptie wordt een 
bescheiden vergoeding gevraagd.

Het Alzheimer Café wordt gehouden 
in Het Keenter Hart, St. Jozefskerk-
plein 3, 6006 ZH te Weert en is vanaf 
19.00 uur geopend. Het programma 
duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Vooruitblik Alzheimer Café 16 de-
cember: Een film over dementie.

Info:
leny.jonkers@dezorggroep.nl
angelique.gruters@maastrichtuniversity.nl 

Woensdag 6 november was een 
bijzondere dag voor Museum 
Klok & Peel en de daaraan gelieer-
de Singing Bronze Foundation. De 
ambassadeur van de Verenigde 
Staten in Den Haag, de heer Pete 
Hoekstra, bracht met zijn echtge-
note Diane een bezoek aan het 
museum.
Voorzitter van het museum, Harry 
van der Loo en Joost Eijsbouts, di-
recteur/eigenaar van Koninklijke 
Eijsbouts, waren de gastheren.

Het bezoek nam twee uur in beslag 
en startte met een korte presenta-
tie over Museum Klok & Peel en Ko-
ninklijke Eijsbouts, waarna Prof. Jeu 
Schouten de ambassadeur informeer-
de over de rol van Singing Bronze 
Foundation voor de toekomst van de 
klok- en beiaardcultuur in Nederland, 
maar feitelijk in de gehele wereld. 

In Arlington, bij Washington D.C. 
staat een prachtig monument met 
daarin een carillon dat door drie Ne-
derlandse klokkengieters in de 50-er 
jaren is gemaakt. Dit als geschenk 
van het Nederlandse volk aan de Ver-
enigde Staten als dank voor de Ame-
rikaanse hulp tijdens de oorlog en bij 
de wederopbouw.
Na jaren van onderzoek heeft Prof. 
Diederik Oostdijk onlangs zijn publi-
catie over ‘The Netherlands Carillon’ 
afgerond. Het eerste exemplaar van 
het recentelijk in de Verenigde Staten 
uitgegeven boek “Bells for America” 
overhandigde hij aan de ambassadeur.

VS-Ambassadeur enthousiast over 
‘Klokken voor Amerika’ bij Klok & Peel

Op dit moment zijn de klokken uit de 
toren van Arlington per schip onder-
weg naar Nederland. 
De aankomst zal op grote belang-
stelling kunnen rekenen. Koninklijke 
Eijsbouts heeft de opdracht om de 
bestaande vijftig klokken van een 
verbeterde klank te voorzien. Bijzon-
der is dat er ook een drietal nieuwe 
klokken worden toegevoegd aan het 
instrument. De dag van de gieting 
van de grootste klok (meer dan 5.000 
kg) zal een bijzondere gebeurtenis 
worden. 

Na een rondleiding door het museum 
stak de heer Pete Hoekstra zijn be-
wondering voor het museum niet on-
der stoelen of banken.
Ook de betrokkenheid van een vrij-
willigersgemeenschap van meer dan 
170 mensen en 25 mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt (Senzer) 
maakte grote indruk.
Er is een uitstekende discussie ge-
weest over de voorbereiding van de 
tentoonstelling “Klokken voor Ame-
rika” en de uitgave van een boek dat 
mogelijk nog voor de bevrijdingsvie-
ring van 4/5 mei zal plaatsvinden.

Ook Piet Snijders kreeg de gelegen-
heid om zijn boek “Death Valley De 
Peel” aan de ambassadeur te over-
handigen.
Gezien zijn buitengewoon grote be-
langstelling voor WO II en de bijzon-
dere naam “Death Valley” van de 
tentoonstelling en het boek, viel dit 
in goede aarde.

Vlnr: Joost Eijsbouts, Pete Hoekstra, Harry van der Loo      Fotograaf: Rob Fritsen

Op woensdag 20 november is er in 
Weert een studieavond met Peter 
Pellemans, spreker voor Christenen 
voor Israël. Het onderwerp waarover 
hij spreekt is: Waarom is Jezus een 
Jood? De bijeenkomst vindt plaats in 
Wijkgebouw Keenterhart, St. Jozefs-
kerkplein 3. De aanvang is om 20.00 
uur, toegang is gratis. Er is verkoop 
van producten uit Israël.

Waarom is Jezus een Jood?    
Wanneer we Gods Woord eerlijk be-
studeren zien we dat het een Joods/
Hebreeuws karakter uitstraalt. De 
voorbije eeuwen van vervangings-
theologie wilden ons anders doen 
geloven.  Alle verbonden werden 
door God met Israël gesloten. Jezus 
werd als Jood geboren en leefde als 
Jood. De Apostelen waren Joods en 
Jezus zei dat Hij op de eerste plaats 
kwam “voor de verloren schapen van 
het huis Israëls”. Daar in Israël lig-
gen onze wortels, onze oorsprong en 
onze hoop.

Studieavond met Peter Pellemans in Weert over 

“Waarom is Jezus een Jood?”

Achtergrond spreker
Peter Pellemans is getrouwd en heeft 
twee kinderen. In 1988 kwam hij tot 
geloof. Als oud-voorganger heeft hij 
vele jaren mogen dienen in een ge-
meente in Weert (Limburg). Peter is 
o.a. ook actief als docent voor de cur-
sus Jewish-roots. Deze cursus behan-
delt de joodse wortels van het chris-
telijke geloof.

MUZIKALE THEATERVOORSTEL-
LING rond een beslissende fase 
in WOII voor Leudal vrijdag 22 en 
zaterdag 23 november, 20.00 uur 
BMV Ellenhof ELL.

Deze muzikale theatervoorstelling 
staat symbool voor het begin van 75 
JAAR BEVRIJDING van Kelpen-Oler, 
Grathem, Ell en Hunsel in november 
1944 toen de Belgische Brigade Pi-
ron en Engelse troepen na maan-
denlange belegering eindelijk een 
doorbraak forceerden over het kanaal 
Wessem-Nederweert, daar waar nu 
ongeveer de Velterbrug is. Die belege-
ring kostte de nodige levens waarbij 
o.a. prachtige boerderijen, de slechts 
8 jaar oude Liduina-kerk van Kelpen-
Oler, 2 windmolens en nog veel meer, 
volledig verwoest werden door gra-
naat- en mortierbeschietingen van-
achter dat kanaal. Dat was het BEGIN 
van de bevrijding van geheel Leudal. 

Hoe modder, mist, vijandelijk vuur en 
bittere herfstkou, de brigade Piron 
er niet van weerhield om in novem-
ber 1944 de cruciale OVERSTEEK te 
maken over het kanaal Wessem-Ne-
derweert. Een indringende weergave 
van de situatie vlak voor dit bijzonder 
belangrijke moment voor de bevrij-
ding van de gehele regio.

Hoe persoonlijke VERHALEN, opge-
tekend uit de dagboeken van Theo 
Peeters uit Kelpen-Oler en Lei van 
Geleuken uit Ell/Hunsel en een ge-
tuigenis van Jan Geraats uit Oler, de 
dreigende en beklemmende situatie 
weergeven, vlak vóór de bevrijding 
van de andere kant van het kanaal.

Hoe een verteller beide verhaallijnen 
van tekstschrijvers Peter Velter en Ton 

Bosmans op indrukwekkende wijze 
samenbrengt. De fanfares van Kel-
pen-Oler en Hunsel, koor Join Us uit 
Ell en diverse solisten beelden samen 
uit hoe de mensen aan weerszijden 
van het kanaal weer letterlijk met 
mekaar in VERBINDING komen en de 
bevrijding van de onderdrukkers een 
feit is.

Wat 75 jaar VRIJHEID voor men-
sen betekent
Door middel van herkenbare muziek 
en pakkend spel stellen we de vraag 
wat vrijheid is heden ten dage, hoe 
vanzelfsprekend dit is en hoe bewust 
we met deze vrijheid omgaan.

Een uitvoering door 
- GROOT FANFAREORKEST: Fanfare 

“St.Liduina” Kelpen-Oler, samen 
met Fanfare “St.Caecilia” Hunsel en 
ZANGKOOR “JoinUs” Ell met hun 
dirigent Luc van Oeteren

- Op combo: gitaar, basgitaar, piano, 
slagwerk

- De zangsolisten: Charlotte Cardi-
naal, Fabiënne van Heesewijk, Anne 
de Graef, Bram Camp, Rick Camp, 
Karin Coolen en Harry Jansen.

- Instrumentaal soliste: Helga Ver-
heggen op sopraan saxofoon.

- Vertellers, o.a. Jan Custers en Jos 
Strous.

- Algehele muzikale leiding Jan Koo-
len

- Regie: Jan Schroën
 Kleur/licht/geluid/beelden en het 

declameren van de namen van de 
plaatselijke oorlogsslachtoffers 
completeren dit aangrijpend ge-
heel.

Tickets €10,00 verkrijgbaar bij Grand-
café Bie de Tied Kelpen-Oler, Spar 
Derksen Ell en de Hobbyist Hunsel.

De sprong naar bevrijding en vrijheid

Modder, mist & helder licht

Zondagmiddag 24 november presen-
teren V.V. De Pinmaekers hun nieuwe 
prinsen en kiezen de vastelaovendj-
schlager 2020. De uitroeping is in een 
nieuw jasje gestoken, hou de media 
en facebook in de gaten. Tijdens de 
middag is er veel muziek en show met 
optredens van diverse artiesten.

De Toddezek
De Toddezek zijn niet meer weg te 
denken en hebben op ongeveer ieder 
podium in Limburg gestaan.
De mannen uit Grubbenvorst won-
nen drie maal het LVK en zullen Ne-
derweert op haar grondvesten doen 
schudden.

Moerepetazie
Moerepetazie weet er met hun optre-
den weer altijd een groot feest van te 
maken. Ook deze zondag staan ze op 
de buhne.

KBP
De mannen van KBP zijn natuurlijk 
niet weg te denken op deze middag. 
Daar waar het ooit allemaal begon-
nen is zullen ze hun laatste optreden 
geven. 

Verder treden De Ni-jwieërter Pinkus 
en Hofkepel Klein Mer Neugter op.

Pinmaekers presenteren nieuwe 
prinsen en vastelaovendj schlager

Nederweert Anders

Terugblik raadsvergadering 
5 november

Tijdens de laatste raadsvergadering 
presenteerde het college de begro-
ting 2020 en daarmee de plannen 
voor het komende jaar. Alle politieke 
partijen riepen het college op om 
voortvarend aan de slag te gaan.

Veel aandacht ging uit naar het mo-
biliteitsplan, het sociale domein en 
het verduurzamen van de gemeente. 
Voor het mobiliteitsplan wordt ruim 
750.000 euro uitgetrokken en alle 
partijen zijn het eens dat er meer 
aandacht moet komen voor het fiets-
verkeer. Een veilige fietsroute voor de 
schoolgaande jeugd naar Weert maar 
ook een fietsverbinding vanuit Ospel-
dijk naar het Buitencentrum De Pelen 
heeft een hoge prioriteit. Nederweert 
Anders heeft via een groep inwoners 
van Ospeldijk van deze laatste route 
al een paar uitgewerkte opties.

In het sociale domein springt de 
jeugdzorg eruit. Net als in andere 
Gemeentes nemen de kosten van de 
jeugdzorg toe. Dit baart ons zorgen 
en we hebben het college vragen 
gesteld omtrent deze ontwikkeling. 
Ook armoedebestrijding blijft een 
actueel onderwerp wat hoog op de 
agenda staat.

Ten aanzien van de duurzaamheid 
van onze Gemeente werden enkele 
voorstellen ingediend en aangeno-
men. Een motie om meer laadpalen 
te plaatsen voor elektrische auto’s 
werd unaniem aangenomen. Ook 
het voorstel van Nederweert Anders 
om te onderzoeken of er mogelijkhe-
den zijn om daken te vergroenen (en 
daarmee een bijdrage te leveren aan 
de vermindering van CO2 uitstoot) 
werd breed gedragen in de raad.  Er 
moet tevens meer Groen komen in 
Nederweert om ook de gevolgen van 
de klimaatverandering te kunnen ver-
minderen (denk aan de warmte van 
afgelopen zomer of de toenemende 
forse regenbuien).

Andere goede ideeën die overgeno-
men zijn zijn het verbeteren van de 
verlichting in het buitengebied, het 
faciliteren van muziekbandjes in re-
petitieruimtes, het openstellen van 
de Lambertustoren voor bezoekers 
en het mogelijk maken om tijdelijke 
woningen te bouwen voor specifieke 
doelgroepen. Bij dit laatste hebben 
wij het college opgeroepen hierbij, 
vanaf het begin, de dialoog aan te 
gaan met omwonenden om eventu-
ele maatschappelijke onrust te voor-
komen.

De discussie over de Lambertushof 
liep hoog op. Dat er iets moet gebeu-
ren aan de Lambertushof is duidelijk. 
Dit mooie stukje in ons centrum (en 
daarvan is de Lambertushof immers 
van oudsher het centrale punt, met 
de Wachter van de Peel als baken) 
loopt leeg en een publiekstrekker 
is nog altijd niet gevonden. Onder-
nemers en Gemeente werken nauw 
samen om het centrum levend te 
houden, maar goede ideeën zijn nog 
altijd welkom. Parkeren is niet het be-
langrijkste, maar wat wel het belang-
rijkste is, is (na het vertrek van Jan 
Linders) het opnieuw creëren van een 
bruisend centrum op  Lambertushof 
met activiteiten en trekkers waardoor 
we deze centrale plek weer weten te 
vinden. Daarbij is het belangrijkste 
dátgene wat bewoners, ondernemers 
en eigenaren hier willen. Dát is ons 
uitgangspunt en  dáárin maken we, 
als Nederweerter beweging NEDER-
WEERT ANDERS, het onderscheid met 
sommige andere politieke partijen.

Op het gebied van woningbouw 
hebben we het college nadrukkelijk 
opgeroepen voorrang te geven aan 
betaalbare woningen voor jongeren/
starters en levensloopbestendige wo-
ningen.

Terugkijkend op de avond kunnen we 
concluderen dat het college voortva-
rend aan de slag is gegaan met enke-
le lastige onderwerpen  waarbij uit-
drukkelijk de inbreng van inwoners 
meegenomen wordt (het buitenge-
bied en de omgevingswet) maar dat 
er zeker nog veel zaken op de agenda 
voor 2020 staan. 

JAN

Mogelijke openstelling 
Lambertustoren 

Brede steun in raad voor onderzoek 
naar mogelijkheden

De restauratie van de Sint Lamber-
tustoren in Nederweert is voltooid. 
De daken van de torenspitsen zijn 
vervangen, metsel- en voegwerk is 
waar nodig vervangen en de kerkto-
ren is weer helemaal gereinigd. Hoe 
mooi zou het zijn als onze inwoners 
en bezoekers aan onze gemeente 
deze gerestaureerde toren vaker 
zouden kunnen beklimmen? JAN 
heeft al eerder het College van B&W 
opgeroepen om te zorgen dat deze 
kerktoren beter beveiligd is tegen 
een eventuele brand. Nu heeft JAN 
tijdens de begrotingsbehandeling 
verzocht om de mogelijkheden te 
onderzoeken om  de kerktoren open 
te kunnen stellen voor publiek. De 
gemeenteraad steunde unaniem het 
voorstel van JAN en we wachten de 
uitkomsten van het onderzoek af.

Verlichting in het buitengebied
Ook de veiligheid in het buitenge-
bied had tijdens de begrotingsver-
gadering de aandacht van JAN. Via 
een breed gesteunde motie riep de 
fractie op om het komend jaar te 
bekijken op welke plekken in het 
buitengebied een betere verlichting 
resulteert in aanzienlijk veiligere ver-
keerssituaties. Fractievoorzitter Mar-
cel Vossen: “We zien dat veel plekken 
in het buitengebied op dit moment 
slecht verlicht zijn. En het kan niet zo 
zijn dat een eerdere bezuiniging op 
verlichting ten koste gaat van de so-
ciale veiligheid en de verkeersveilig-
heid van onze inwoners . We zijn dan 
ook blij dat het College heeft toege-
zegd hiermee aan de slag te gaan.”
 
Aanpassen toeristenbelasting
We zijn als JAN erg tevreden dat Ne-
derweert financieel gezond is en er 
wederom een sluitende begroting 
is vastgesteld met daarin vele inves-
teringen voor 2020. Wat JAN echter 
opviel in de begroting is dat we in 
Nederweert al bijna 20 jaar hetzelfde 
tarief hanteren voor toeristenbelas-
ting. Dit terwijl de belastingtarieven 
voor onze eigen inwoners wél jaar-
lijks worden geïndexeerd. Dit is voor 
JAN aanleiding om in de komende 
maand de tarieven in de regio eens te 
gaan vergelijken. De fractie komt bij 
behandeling van dit onderwerp in de 
raadsvergadering van december met 
een voorstel om het tarief toeristen-
belasting aan te passen. 

Wilt u graag met JAN spreken over 
deze onderwerpen of over iets dat 
u aan het hart gaat binnen onze ge-
meente? Dan nodigt de fractie u van 
harte uit om aan te sluiten bij een van 
onze fractievergaderingen. U bent van 
harte welkom! Neem hiervoor contact 
op via info@jan-nederweert.nl. 
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