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Presentatie tijdens viering 70-ja-
rig bestaan
Met gepaste trots is zaterdag 16 no-
vember het boek ‘Van Gieëne Fik 
tot de Bengele’ gepresenteerd in de 
kantine van voetvalvereniging Mere-
feldia.
Vijf jaar lang heeft een groepje en-
thousiastelingen gewerkt aan de 
vastlegging van de geschiedenis van 
Merefeldia, dat afgelopen zaterdag 
haar 70-jarig bestaan vierde. 

Kwalitatief hoogwaardig boek
Het is uiteindelijk een kwalitatief 
hoogwaardig boek van ruim 300 
pagina’s geworden met talloze we-
tenswaardigheden, foto’s, cartoons, 
anekdotes, grafieken en ander beeld-
materiaal.
Na de feitelijke geschiedenis, de zo-
genaamde zwarte pagina’s, vindt een 
afwisseling plaats van ‘witte pagina’s’ 
over een thema of een markante Me-
refeldiaan en ‘grijze pagina’s’, waarbij 
een bepaald thema door de geschie-
denis heen wordt belicht. Zaken die 
niet tot een van deze drie categorie-
en behoren zijn gerangschikt onder
de titel ‘Museale stukken’, waarbij ge-
dacht kan worden aan oude contribu-
tiekaarten, entreebewijzen, vaantjes, 
logo’s, contracten en facturen.

Fantastisch tijdsbeeld van Ne-
derweert door de jaren heen in 
woord en beeld
‘Van Gieëne Fik tot de Bengele’ is 
geen gewoon geschiedenisboek. 
Natuurlijk staat er een groot gedeelte 
geschiedenis van Merefeldia in, maar 
daarnaast geeft het een fantastisch 
tijdsbeeld van Nederweert door de 
jaren heen in woord en beeld.
Thema’s als verzuiling, invloed van de 
Rooms-Katholieke kerk, Merefeldia 
als  omnivereniging avant la lettre 
in combinatie met de plaatselijke to-
neelvereniging, de autoloze zondag, 

Lidjeskonkoer en uitroeping
Dit jaar zal zowel de jeugdprins als 
de grote prins op zondagmiddag 24
november 2019 worden uitgeroepen.
De uitroeping zal plaats vinden in de 
Pinnenhof in Nederweert. 
De middag begint om 13.22 uur en 
zit boordevol muziek, show en amu-
sement.

Lidjeskonkoer
Voorafgaand aan de prinsuitroepin-
gen zal de nieuwe vastelaovendj-
schlager 2020 worden gekozen.

Vier deelnemers zullen strijden om de 
hoogste eer.
Deelnemers Titel lidje
Sterre van Steer De vastelaovendj jas
DZN Laotj ut los
Celine Kuepers Dit is te gek
Djuu Toch!! Towmer

De liedjes worden beoordeeld door 
een deskundige jury te weten: Hans 
Sieben, Peter Stultiens, Germa Camp, 
Daan Peeters en aod prins 2019 Harm 
Kuijpers.

Jubileum jeugdprinsenpaar
Net als in voorgaande jaren zal ook 
in 2019 de jeugd van Nederweert 
weer nauw betrokken worden bij de 
vastelaovendjviering. In 2020 viert de 
jeugd aafdaeling van VV de Pinmae-
kers haar 22 jarig jubileum.

Het jubileum jeugdprinsepaar zal 
door de leden van de juniorenafde-

Tevens Lidjeskonkoer en optreden van De Toddezek, KBP en Moerepetazie

Pinmaekers presenteren nieuwe prinsen 2020

Merefeldia schrijft geschiedenis met een schitterend boekwerk: 

Een musthave voor de feestdagen!

de opkomst van vrouwenvoetbal, de 
rol van vrijwilligers en nog vele ande-
re onderwerpen komen ruimschoots 
aan de orde. 
Prachtige foto’s vertellen een verhaal 
van vaak lang vervlogen tijden!

Positieve energie, hilarische 
avonden, ‘gruuëts’
Drie van de zeven mensen die heb-
ben meegewerkt aan de totstandko-
ming van dit jubileumboek delen hier 
graag hun ervaringen. 
Voor ondergetekende leverden de 
vele uren die aan het boek gespen-
deerd zijn altijd veel positieve energie 
op. Herinneringen ophalen aan een 
gezamenlijk verleden draagt altijd 
bij aan het ontstaan van een band, 

in dit geval binnen ons ‘geschiedenis 
clubje’.
Henk van den Kerkhof geeft aan 
vooral genoten te hebben van de ge-
sprekken en interviews met de ‘oude-
re garde’, die altijd veel wetenswaar-
digheden en anekdotes opleverden.
Marcel Giesendorf vindt het een
hele eer om mee te hebben mogen 
werken aan dit geweldige boek en 
spreekt over heerlijke bijeenkomsten, 
waarin we soms afdwaalden door de 
vele anekdotes, maar ook altijd veel 
hebben gelachen.

Sinterklaas en de Kerstman beve-
len ‘Van Gieëne Fik tot de Benge-
le’ van harte bij u aan!
Omdat we enorm ‘gruuëts’ zijn op

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

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

za 09.00 - 17.00  / ma gesloten

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

het fantastische resultaat bevelen we 
‘Van Gieëne Fik tot de Bengele’ van 
harte aan bij elke Nederweertenaar.
Iedereen die nog op zoek is naar een 
origineel en vooral blijvend geschenk 
voor de komende feestdagen kan 
hiervoor terecht bij de plaatselijke 
Bruna Gommans aan de Lambertus-
hof.

Vanaf maandag 18 november is het 
boek hier à 29,95 euro te koop in een 
beperkte oplage: op=op! 

‘Van Gieëne Fik tot de Bengele’: een 
uniek en onvergetelijk geschenk om 
te krijgen en te geven!

Els Vaes-Jacobs

containerverhuur 10-40m3

Molenweg 95,  6003 NC  Weert  -  Tel. 06 83 17 41 09
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kunststof kozijnen
houten kozijnen

isolatie
buiten deuren

buiten deuren
binnen deuren

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

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

zand

bouwhout architravenmeranti plaatmateriaal tuinhout plinten

Nu in onze showroom
Nieuwe generatie 

kunststof kozijnen
 Ideaal voor:

ZZP,ers, zelfbouwers 
en particulieren

Loop eens binnen 
en laat u informeren.

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

November Aktie:
 10% korting 
op Meister Laminaat

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

hebben met veel ruimte voor feest 
en plezier met optredens van o.a: De 
Ni-jwieërter Pinkus en Hofkepel Klein 
mer Neugter.

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. 

Uitroeping
Het lidjes konkoer en de uitroeping 
van de prinsen is een aaneenschake-
ling van optredens en presentaties 
welke elkaar in hoog tempo opvol-
gen.

De presentatie is in handen van Jos 
Willekens.

De entree is gratis

ling op een schitterende wijze wor-
den gepresenteerd.

Groeëte Prins 
De uitroeping in een nieuw jasje ge-
stoken. Hou facebook in de gaten, en 

kom zeker naar de Pinnenhof  waar 
de groeëte Prins in de loop van de 
middag gepresenteerd word. 

Veel muziek en show
De middag zal een muzikale invulling 



FysioFitnessNederweert, Staat 40c, Nederweert T 0495-218 520
E info@ FysioFitnessNederweert.nl
I www. FysioFitnessNederweert.nl

Verminder pijn in je nek & schouders

Nek Schouder Plan 
Doel van het Nek Schouder Plan 
Het doel van het programma is je de effecten van specifieke oefenin-
gen te laten ervaren. Je zet gedurende 5 weken de eerste stappen 
naar sterkere en soepelere nek- en schouderspieren en het verbete-
ren van je houding. Je beweeglijkheid en ontspanning nemen toe. Zo 
kun je in de toekomst klachten, zoals aanhoudende hoofd- en nekpijn 
of schouderklachten verminderen en voorkomen.  

Last van een bewegingsbeperking, spanning of pijn in je nek en 
schouders? Of wil je preventief naar je nek en schouders laten kijken? 
Kom dan langs voor jouw persoonlijk Nek Schouder Plan!  

Dit mag je verwachten 
• Nek Schouder Analyse - Je start met een nek en schouder analyse, 

die wordt uitgevoerd door een erkende fysiotherapeut. 
• 5 weken fitnessoefeningen - Op basis van de analyse wordt een 

persoonlijk fitnessplan opgesteld met oefeningen afgestemd op 
jouw aandachtspunten. 

• Sterkere spieren - Je gaat gedurende 5 weken je nek- en schouder-
spieren versterken op je eigen niveau. 

• Minder spanning - Door je spieren te versterken en te stretchen, 
verlicht je de spanning op je spieren. Hierdoor zal je minder hoofd-
pijn, spanning en nek- en schouderpijn ervaren. 

• Betere houding – Heb je voornamelijk op je werk pijn of klachten? 
Wij kunnen je specifieke tips en oefeningen meegeven om je hou-
ding te verbeteren vanuit de Ergonomie. Zo kun je ook veel klach-
ten voorkomen.

• Meer beweeglijkheid – Tot slot zal je een toename van je beweeg-
lijkheid ervaren.

Ontvang deze maand jouw eigen Nek Schouder Plan, opgesteld door 
een van onze fysiotherapeuten, inclusief 5 weken fitness 2 x per 
week, voor €49. Deze kosten zijn eenmalig. Je zit hierna dus niet vast 
aan een abonnement of andere kosten.  

Doe mee en versterk ook 5 weken 
je nek en schouders en voorkom klachten

Dit jaar bestaat het Gemeentewapen 
van Nederweert precies 100 jaar. Een 
goed moment om eens terug te kij-
ken naar ons geschiedenis. 100 jaar, 
een eeuw aan Nederweerter verle-
den. In die eeuw is veel veranderd.

De Peelmentaliteit
Een ding is altijd gebleven, hier in 
Nederweert en in de regio: de men-
taliteit van de Peel. Die mentaliteit 
bestaat uit de mouwen opstropen, 
samenwerken, verbinden en doen. 
Met elkaar, samen de klus klaren. 
Daarvan bestaat 1 symbool bij uit-
stek: zie buiten voor het gemeente-
huis, het beeld van de Werker. Die 
Peelmentaliteit ervaren we bij onze 
inwoners die zich inzetten om met 
eigen voorstellen samen hun wijken 
te verbeteren en bij onze onderne-
mers die verantwoordelijkheid ne-
men voor de leefomgeving waarin 
ze actief zijn en zelf ook wonen. Die 
Peelmentaliteit ervaren we echter 
onvoldoende bij deze coalitie en bij 
dit college. 

Ervaringen in de Gemeenteraad
In de Gemeenteraad zien we het 
onvoldoende van deze coalitie en 
dit college, dat mouwen opstropen, 
samenwerken, verbinden en doen. 
Moties van de Nederweerter VVD 
worden verworpen en een tijdje la-
ter wordt geprobeerd de motie toch 
ongemerkt in het beleid te laten lan-
den. Zoals het recentste voorbeeld, 
de Weerterlandprijs, waar we veel-
vuldig aandacht voor hebben ge-
vraagd. Ook concrete acties waar we 
als de Nederweerter VVD hard aan 
gewerkt hebben, zoals ons Aanvals-
plan Afval wordt door de coalitie en 
het college niet gesteund en pas een 
jaar later komt het onderwerp afval 
op de agenda. Dat zijn veel gemiste 
kansen om de mouwen op te stropen 
en samen te werken. 

Ervaringen van onze inwoners en 
ondernemers 
Ook onze inwoners en ondernemers 
zien en voelen het niet van dit col-
lege en coalitie – die Peelmentaliteit.
We spraken met Joost uit Ospel, die 
op het gebied van toerisme en recre-
atie ziet dat onze gemeente kost-
bare kansen mist om onze prachtige 
Peelregio op de kaart te zetten.
Met Sandra die ervaart dat de pro-
blematiek van doorgaand verkeer 
in de kern van Leveroy niet voortva-
rend wordt opgepakt.
Met Hubert die ziet dat de verkeers-
veiligheid in Ospeldijk nog steeds 
niet verbeterd is. Met Ad uit Neder-
weert-eind die zich ergert aan de af-
valberg bij elke plasticbak. Met Hans 
Uit Budschop die wil dat er minder 
gepraat en meer gedaan wordt door 
het college voor de land- en wa-
terscouting.
Met Leo over ondernemerschap en 
ondernemersgezinnen in de kern 
Nederweert en het gebrek aan mee-
denken, faciliteren en vooral actie 
van de gemeente.

Dit is slechts een klein deel van de 
signalen van onze inwoners en on-
dernemers die we de afgelopen tijd 
hebben gesproken. Dat zijn veel ge-
miste kansen om te verbinden en te 
doen. En zo zijn er nog veel meer met 
vergelijkbare ervaringen. De Neder-
weerter VVD zegt: Joost, Ad, Sandra 
en Leo en al die anderen, jullie heb-
ben gelijk. Op die terreinen toerisme 
en recreatie, verkeersveiligheid, on-
dernemerschap, afval en gezond-
heid heeft de Nederweerter VVD 
het afgelopen jaar ook verschillende 
moties en amendementen ingediend 
en goede voorstellen gesteund. 

Graag herinneren we dit college en 
deze coalitie eraan, dat wanneer we 
zaken aankaarten het niet alleen 
onze woorden, onze ervaringen en 
onze gevoelens zijn. Maar het zijn 
ook de woorden, ervaringen en ge-
voelens van onze inwoners en on-
dernemers. Neem dat in het vervolg 
mee bij het stemmen over onze voor-
stellen: u oordeelt daarmee recht-
streeks en onmiddellijk ook over de 
woorden, ervaringen en gevoelens 
van zij voor wie we het doen.

Mouwen opstropen, samenwer-
ken, verbinden en doen
De Peelmentaliteit is onderdeel van 
het Nederweerter verhaal – het 
maakt Nederweert zoals het dat 
vandaag is. De Nederweerter VVD is 
trots op Nederweert, trots op onze 
inwoners en ondernemers en trots 
op onze Peelmentaliteit.

Dat mouwen opstropen, samenwer-
ken, verbinden en doen leggen we 
als de Nederweerter VVD zelf aan 

de dag. Enerzijds doen we dat in om-
gang met anderen, of dat nou onze 
eigen inwoners en ondernemers zijn 
of bij de provinciale en landelijke po-
litiek. Alles zetten we in, in het be-
lang van onze gemeente. Anderzijds 
doen we het ook op inhoud. Voor de 
Nederweerter VVD zijn er zes onder-
werpen in het bijzonder belangrijk:

We bouwen aan een toekomstbe-
stendig buitengebied en veilige 
wegen, we staan voor het onderne-
mersgezin en we gaan voor toerisme 
en recreatie, een schitterend cen-
trum en positieve gezondheid. 

Zoals inmiddels bekend, koppelt 
de Nederweerter VVD aan al onze 
ambities ook concrete acties, in de 
vorm van moties of amendementen. 
De moties bestaan uit, een Stimule-
ringsplan toerisme en recreatie, een 
amendement om 300.000 euro vrij te 
maken voor het toekomstbestendig 
verbeteren van het Lambertushof, 
het mogelijk maken om laagdrempe-
lig verkeersonveilige situaties te mel-
den, het invullen van vrijkomende 
bebouwing in het buitengebied via 
proeftuinen en inzetten op flexwo-
ningen in het belang van onder an-
dere starters en mantelzorgers.

Dat doen we zodat niet alleen wij 
trots kunnen zijn op onze inwoners 
en ondernemers. Maar dat zij ook 
trots kunnen zijn op de Nederweer-
ter politiek. Voor Sandra, Ad, Leo, 
Joost en de andere dorpsgenoten 
die het lef hebben gehad om met 
ons die signalen te delen, soms door 
ons gevraagd om te vertellen over 
hun ervaringen, maar vaak gewoon 
spontaan in de wijk of in de super-
markt of tijdens ons maandelijkse 
politieke inloopuur. En we doen het 
voor al die anderen die hetzelfde 
ervaren, want al die signalen staan 
voor een breed ervaren gemis van 
de Peelmentaliteit bij dit college en 
deze coalitie.

We steken onze hand uit naar het 
JongerenAkkoord Nederweert, naar 
D66, naar het CDA en naar Neder-
weert Anders om samen met elkaar 
de dingen die goed gaan in Neder-
weert te behouden en zaken die be-
ter kunnen aanpakken en oplossen.

En als we daarnaast, het college en de 
coalitie ook iets van die Peelmentali-
teit mee kunnen geven, dat mouwen 
opstropen, samenwerken, verbinden 
en doen, dan is dat al winst. Dan voe-
ren we met alle partijen samen nog 
meer goede ideeën uit, zoals dit af-
gelopen jaar ook is gedaan: zoals lan-
ger gratis parkeren in het centrum en 
de noodkaarten bij mensen thuis. En 
daar voegen we wat ons betreft snel 
aan toe: ons stimuleringsplan toeris-
me en recreatie, de verbinding naar 
de Pelen, actie op het Lambertushof, 
ruimte voor flexwoningen, het invul-
len van vrijkomende bebouwing in 
het buitengebied en het makkelijker 
melden van verkeersonveilige situ-
aties. En dan helpen we daarmee, 
Nederweert, onze inwoners en on-
dernemers en de regio vooruit –en  
precies dat, precies dat, is de bedoe-
ling van besturen. 

Met ondernemende groet,

mr. J.W. (Jorik) Franssen
Fractievoorzitter de Nederweerter 
VVD

In de raadsvergadering is afgespro-
ken ons stimuleringsplan begin vol-
gend jaar te bespreken, net als het 
invullen van de vrijkomende bebou-
wing in het buitengebied. Het mel-
den van verkeersonveilige situaties 
kan via de Nederweert app, onze 
wens om 300.000 euro in te zetten 
voor het toekomstbestendig verbete-
ren van het Lambertushof daar heb-
ben JAN, Nederweert Anders en D66 
tegengestemd en CDA voor, net als 
het eerder uitvoeren van de verbin-
ding naar bezoekerscentrum de Pelen 
(ingediend door CDA). Onze motie 
om aan de slag te gaan met flexwo-
ningen heeft raadsbrede steun ge-
kregen. Ook heeft de Nederweerter 
VVD de actie van het JAN gesteund 
om, voor een veiliger buitengebied, 
inzicht te krijgen in waar in ons bui-
tengebied nog openbare verlichting 
zou moeten worden bijgeplaatst, net 
als de wens om de Lambertustoren 
open te stellen voor een breed pu-
bliek en hebben we de actie van het 
CDA gesteund om te komen tot een 
dekkend netwerk van openbare laad-
palen voor elektrische auto’s.

Reageren? Graag! J.franssen@raad.
nederweert.nl 

De Nederweerter VVD: 
de Peelmentaliteit maakt 

Nederweert

Opening vernieuwde kantine 
Eindse Boys op 22 november

Op vrijdagavond 22 november zal 
om 21.00 uur de officiële opening 
plaats gaan vinden van de ver-
nieuwde kantine van Eindse Boys. 
Bij deze opening zijn alle leden en 
belangstellenden van harte wel-
kom. De ontspanningscommissie 
heeft een passend programma 
samengesteld met o.a. een muzi-
kaal programma met The Deejays.

Fantastisch project in eigen be-
heer
Waar Eindse Boys echt trots op mag 
zijn, is dat het project in eigen be-
heer en geheel met eigen middelen is 
gerealiseerd. Alleen voor het hoogst 

noodzakelijke werd hulp van derden 
ingezet, de rest werd door eigen vrij-
willigers gedaan. Naast de verbouw-
de kantine werd ook de keuken ver-
nieuwd en de toiletgroep vernieuwd 
en verplaatst. Tevens werd aan de 
veldzijde een overkapping over de 
volle breedte van het gebouw gere-
aliseerd. Het bestuur en de leden zijn 
bijzonder trots op de manier waarop 
dit tot stand is gekomen en bedanken 
daarom iedereen die hieraan heeft 
meegeholpen. De komende weken 
zal de inrichting helemaal worden 
afgerond, waarna Eindse Boys klaar is 
voor de toekomst, een toekomst die 
men met vertrouwen tegemoet ziet. 

10de trekking van de loterij 2019.
1 ste prijs € 50.00 lotnummer 2646
2 de prijs € 25.00 lotnummer 2614
3de prijs € 15.00 lotnummer 2590
4 de t/m de 9 de prijs €10.00
Lotnummer 2761, 2686, 2649, 2641, 2644 en 
2694.
10 de t/m 15 de prijs € 5.00 lotnummer 2665, 
2638, 2630, 2609, 2723, 2699.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op dinsdag 10 december 2019 om 
20.00uur in het schutterslokaal Sillenhoek 
18a Leveroy.

WEDSTRIJDSCHEMA
DINSDAG 19 NOVEMBER
Sporthal Craneveld Venlo
D1. Handbal Venlo D1 - MEOS 17.00u.

ZATERDAG 23 NOVEMBER
Sporthal St Theunis Weert
F4+F5. NOAV F3 - MEOS F5 9.30u.

Rapiditas F2 - MEOS F4 9.50u.
MEOS F5 - Rapiditas F2 10.10u.
MEOS F4 - NOAV F3 10.30u
MEOS F5 - MEOS F4 11.10u.

Sporthal de Bengele Nederweert
F2. MEOS - Eksplosion’71  F1 9.50u.

 BSAC F3 - MEOS 10.10u.
 BEVO F2 - MEOS 10.50u.
 Blerick F2 - MEOS 11.10u.

Sporthal Craneveld Venlo
E4. Handbal Venlo E2 - MEOS 10.35u.
Sporthal Egerbos Venlo
E3. Blerick E2 - MEOS 12.15u.
Sporthal de Bengele Nederweert
E2. MEOS - Rapiditas E2 9.00u.
D3. MEOS  - Handbal Venlo D3 10.40u.
D1. MEOS  - Manual D1  9.55u.
DS2. MEOS - BEVO DS4 18.45u.
Sporthal Aoreven Heythuysen
E1. VIOS E1 - MEOS 11.20u.
Reinoudhal Susteren
D2. NOAV D3 - MEOS 14.45u.

ZONDAG 24 NOVEMBER
Sporthal d’n Adelaer Maasbree
F3. MEOS - BEVO F3 9.30u.

Hercules’81 F3 - MEOS  10.30u.
MEOS  - BSAC F4  10.50u.

Sporthal Craneveld Venlo
F1. Blerick F1 - MEOS 10.20u.

MEOS - Handbal Venlo F1 11.00u.
BSAC F1 - MEOS  11.40u.

Sportcentrum de Bemvoort Overpelt
C1. Overpelt C1 - MEOS 12.30u.
Sporthal de Heuf Panningen
A1. BEVO A2 - MEOS 16.15u.
v.Hornehal Horn
DS1. LimMid DS1 - MEOS 13.00u.

DINSDAG 26 NOVEMBER
D.recr. MEOS 2 - NOAV 21.15u.

Zaterdag 23 nov
BVRush M18-1 - Jumping Giants M18-1 13:15
EBBC M20-1 - Jumping Giants M20-1 14:15
Oirschot V18-1 - Jumping Giants V18-1 15:45

Zondag 24 nov
Jumping Giants X12-1  - E.B.C.G. X12-1 10:30
BC Kimbria M22-1 - Jumping Giants M22-1 12:00
Jumping Giants MSE-3 - 
Tracks Parkstad MSE-2 12:30
Jumping Giants VSE-1 - Fanatics ‘71 VSE-1 12:30
Jumping Giants MSE-1 - Tantalus MSE-2 14:30
Jumping Giants MSE-2 - BC Kimbria MSE-2 14:30

BC Haaze-Hoof uit Ospel
1) Team 1 in de WBB uit Weert:
wedstrijd op donderdagmiddag 7 november 
thuis tegen Carambole-3. Uitslag: 8-0 voor 
Haaze-Hoof.

Theo van Wijk en Tom Geuns wonnen hun 
partij met bonus, dus ruim boven hun stan-
daard gemiddelde. Ook Toon Frenken won 
zijn partij, maar zonder bonus.

2) Team 1 in de MLBB uit Roermond:

wedstrijd van maandagavond 11 november 
thuis tegen Avanti 1, Uitslag 1-5 voor Avanti 1.

Ondanks het feit dat Bill Frenken zijn partij 
kantje boord verloor, speelde hij toch een 
uitmuntende partij met een gemiddelde van 
8.41 en een hoogste serie van 53.
Wiel Ramaekers verloor met 6 caramboles te 
weinig en Piet Raemakers pakte het enige 
punt voor zijn team.

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

AGENDA NOVEMBER 2019
24 Sinterklaasintocht Nederweert-Eind – 
10:15 uur verzamelen bij café-zaal Bi-j Le-nie

AGENDA DECEMBER 2019
15 Kerst kienen

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. 

KERST KIENEN
Op zondag 15 december 2019 organiseert 
schuttersgilde Sint Lucie een gezellige mid-
dag Kerst kienen in zaal van Nieuwenhoven in 
Nederweert-eind. De zaal is open vanaf 12.00 
uur en het Kerst kienen start om 13.30 uur. 

We spelen 3 x 6 rondes elk voor één rijtje 
en een volle kaart. Hiermee kun je diverse 
mooie prijzen winnen. De kosten zijn € 6,00 
per serie en dit zijn 6 kienkaarten. Tijdens de 
2e pauze zal er een loterij worden gehou-
den met eveneens mooie prijzen.

Hopelijk tot dan!

BDL Biljarten

Programma 2019 week 47:
19-11-2019: De Tram 4 (Ittervoort) - BDL 2

Hoofdklasse Libre (avond)
19-11-2019: BDL 3 – Den Hook 2 (Heythuysen)

Klasse 1E (avond)
20-11-2019: BDL 1 – Roermond/OVU 1

Hoofdklasse Kader (avond)
21-11-2019: Paradies 2 (Roermond) - BDL 4

Klasse 5A (middag)
21-11-2019: BDL 5 – Haazehoof 1 (Ospel)

C-Klasse(middag)
21-11-2019: Carambole 3  (Boshoven) - BDL 6

C-Klasse (middag)

Welkom bij de wedstrijden!

Programma Za.23 nov. Junioren
Sparta ’18 MO17-1 - 
Eindse B./Merefeldia  MO17-1 13.45 uur
Eindse Boys JO15-1 - FC Oda JO15-2 13.00 uur
Spcl Leeuwen MO15-1-
Eindse B./Merefeldia MO15-1 10.30 uur
DESM JO13-2 - Eindse Boys JO13-1G 11.30 uur
MBC’13 MO13-1 - 
Eindse B./Merefeldia MO13-1 09.00 uur
FC Maasgouw JO12-1- 
Eindse Boys JO12-1 10.15 uur
Eindse Boys JO11-1G - FC Oda JO11-2 09.00 uur
Eindse Boys JO10-1 - 
Crescntia/.Alt’weert JO10-1 10.30 uur
Mierlo Hout JO9-4M - 
Eindse Boys JO9-1G 08.30 uur
Eindse Boys JO8-1 - SHH JO8-2 10.30 uur

Programma zat 23 nov. Veteranen
Eindse Boys - SVC 2000 17.00 uur

Programma Zondag 24 nov. Senioren 
Spcl Leeuwen 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
RKESV 2 - Eindse Boys 2 11.00 uur
Eindse Boys 3 - MMC Weert 5 11.00 uur
FC Cranendonck 35+1 - Eindse Boys 35+1 10.00 uur

Programma Zo. 24 nov Vrouwen
Eindse Boys VR1 - FC Cranendonck VR1 12.15 uur
Eindse Boys VR2 - SHH VR2 10.15 uur

Mededelingen
Spcl Leeuwen,Loyveld, Loyveldweg 13. 
6041AE. Roermond
Donderdag 21 nov. Kaarten aanvang 19.30 uur
Supporters welkom bij de wedstrijden

Voor het laatste nieuws: 
www.eindse boys.nl

GEVRAAGD:
Hulp in de huishouding 

voor ½ dag per week.
Locatie: Budschop Nederweert

Dag zelf te bepalen.

Brieven onder nr 756,
Bureau van dit blad

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

KERST 2019!
Particuliere maar ook 
zakelijke kerstkaarten 
bij ons verkrijgbaar. 

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB



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 INRUILACTI
Grandioze inruilkorting op alle tv’s vanaf 995,-

55
’’

13
9 

cm

4K
ULTRA HD

           4K TV / KD55XG9505
• 55" (139 cm)   • 4K Ultra HD   • Picture Processor X1 Ultimate   • Full Array LED   

• X-Motion Clarity-technologie   • Smart TV met ingebouwde Google Assistant

GRATIS 
BEZORGD!

999,-
1449,-

-/- 350,-
INRUILKORTING

*Na €100,- Cashback van Sony

*

Grandioze inruilkorting op alle tv’s vanaf 995,-

55
’’

13
9 

cm

4K
ULTRA HD

SMART

           4K TV / QE55Q80
• 55" (139 cm)   • 4K Ultra HD   • HDR 1500   • Clean Cable oplossing   

• Direct Full Array 6x   • Quantum Processor 4K   • Smart TV

GRATIS 
BEZORGD!

1299,-
1699,-

-/- 400,-
INRUILKORTING

LAATSTE WEEK!
UW OUDE TV

IS NU MINIMAAL

€300,-
WAARD!

RECEPTIE 
40-JARIG JUBILEUM

Op 03 september jl. was het 40 jaar 
geleden dat de heer

Wim van Geleuken 
bij ETF Machinefabriek B.V. in dienst trad.

Om dit te vieren bieden wij hem op 20 december a.s. 
een receptie aan. Deze wordt gehouden bij:

Fletcher Hotel Weert
Driesveldlaan 99

Weert

Hierbij nodigen wij belangstellenden van harte uit de
jubilaris en zijn familie te komen feliciteren tijdens de 
receptie van 17.30 tot 18.30 uur.

Directie ETF Machinefabriek B.V.
Nederweert

Prinsenbal CV De Bengels en Installatie nieuwe Vorst.
Wie wordt de nieuwe Prins van CV De Bengels?

Op zaterdag 23 november a.s. wordt in de Pinnenhof de 47ste Prins van CV De Bengels 
bekendgemaakt. Eerst zal onder begeleiding van het oud-prinsen koor rond 20.44 uur 
de abdicatie van Prins Berend I, Prinses Cynthia en adjudant Bart plaatsvinden.
Aansluitend aan de abdicatie wordt de nieuwe Vorst van CV De Bengels geïnstalleerd.
Om ongeveer 22.11 uur zal ons nieuwe Prinsenpaar weer op een ludieke, verrassende 
wijze gepresenteerd worden aan het publiek. Dus mis het niet!!
Het belooft met medewerking van o.a. Rudi Veltrop, DJ Sjoske, DZN, Celine, de 3V’s, Djuu toch!
en onze gastverenigingen  VV. De Pinmaekers, VV. De Vlikkestaekers en KV De Piepkukes 
weer een gezellige avond te worden, waar na de onthulling nog door gefeest wordt tot 
in de kleine uurtjes! Zorg dat je er bij bent. Aanvang 20.30 uur.
Tot 23 november a.s
CV De Bengels (www.cvdebengels.nl)

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

Geniet van de herfst in de Peel!

Op zondag 24 november kan je 
genieten van een ‘Verrassende 
Veentocht’ in Nationaal Park De
Groote Peel. Tijdens deze excur-
sie van ongeveer 8 kilometer 
ontdek je de mooiste plekjes van 
dit hoogveengebied. Na afloop 
staat koffie/thee met een stuk 
Limburgse vlaai voor je klaar. De 
excursie start om 13.00 uur bij het 
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Verrassende ontmoetingen met 
trekvogels
Het is herfst, een heerlijk seizoen 
voor een stevige wandeling in de na-
tuur. Soms waait het hard en soms re-
gent het, maar in de herfst hoort dat 
erbij en geeft het extra sfeer. Zo’n 
onstuimige dag gaat vaak gepaard 
met weergaloos mooie wolkenluch-
ten. Het weidse en uitgestrekte land-
schap van De Groote Peel biedt dan 
een prachtig decor. Genieten!

De Groote Peel is het kleinste natio-
nale park van Nederland. Toch biedt 
dit hoogveengebied veel mogelijk-
heden voor een mooie wandeling. 
Het landschap is weids en open met 
waterplassen, heide en kleine stuk-
ken bos. Het gebied is bekend om zijn 
vogelrijkdom maar ook vanwege zijn 
rijke cultuurhistorie. In de Peelstreek 
is vroeger turf gestoken en de sporen 
van dit turfsteekverleden zijn nog 
zichtbaar in het landschap. Zo zijn 
de paden waarover je wandelt de-
zelfde paden waarover de turfsteker

vroeger ‘het zwarte goud’ vervoerde. 
De houten knuppelbruggen zijn van 
latere datum en aangelegd om het 
oorspronkelijke moeras toegankelijk 
te maken voor wandelaars. 

De Verrassende Veentocht start en 
eindigt bij het Buitencentrum, maar
hoe de route loopt gaat we nog niet 
verklappen. Het verrassende van deze 
excursie zit niet alleen in de route, 
maar ook in wat je tegenkomt. In het 
najaar is kans op ontmoetingen met 
trekvogels en de ‘wintergasten’, de 
vele ganzen die in de Peel overwinte-
ren. Laat je verrassen! 

De Verrassende Veentocht start om 
13.00 uur en duurt tot ongeveer 
15.30 uur. De route is 8 kilometer 
lang en deelname kost € 11,- per 
persoon, inclusief koffie en vlaai 
na afloop. Reserveren: www.
staatsbosbeheer.nl /pelenveen-
tocht Let op: In natte perioden 
zijn sommige paden in de Peel 
modderig. Zorg dus voor stevige, 
waterdichte schoenen.

Buitencentrum De Pelen, start-
punt van natuurbeleving
Voor of na afloop van de excursie kan 
je nog heerlijk struinen door de winkel 
van het Buitencentrum. Hier vind je 
boeken, Streekproducten en leuke sou-
venirs. Leuke cadeautjes voor de feest-
dagen! Voor een hapje en een drankje 
kun je bij de Peelkiosk of in de Peel-
boerderij terecht. Voor meer informa-
tie: www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

SJG Weert

Versleten heup of knie, 
ben ik aan een prothese toe?

Als een heup of knie versleten is, 
kan een gewricht vervangende 
prothese een oplossing bieden. 
Bij een versleten heup of knie is 
het kraakbeen in het gewricht 
aangetast of in zijn geheel ver-
dwenen. Wilt u meer weten over
de verschillende mogelijkheden
en wat het vervangen van een 
heup of knie nu precies behelst? 
Op woensdag 11 december a.s. 
organiseert SJG Weert een in-
formatiebijeenkomst rond dit 
thema. De informatieavond vindt
plaats van 19:00 tot 21:00 uur in 
het Restaurant van SJG Weert, Vo-
gelsbleek 5. De toegang is gratis. 
Aanmelden kan via het inschrijf-
formulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of tele-
fonisch bij de afdeling Patiënten-
informatie: 0495 – 57 22 05.

De orthopedisch chirurg, fysiothera-
peut en een verpleegkundige geven 
uitleg over de ‘versleten’ knie en 
heup, behandelingsmogelijkheden, 
soorten protheses, het plaatsen van 
een prothese en de revalidatieperio-
de. Er is ruim gelegenheid om vragen 
te stellen. 

Weerter Dag 
voor de Bestuurder

Op zaterdag 30 november organi-
seert Punt Welzijn namens de ge-
meente Weert een leuke dag voor 
bestuurders. Wij bieden verschil-
lende activiteiten, workshops en
voorstellingen door heel Weert aan, 
speciaal voor bestuurders van vereni-
gingen en vrijwilligersorganisaties 
in Weert. Je kunt je inschrijven voor 
1 activiteit of workshop naar keuze. 
We hebben een divers aanbod voor 
je gecreëerd. Zoals een stadsafari, 
(stads)wandeling, sportclinic, dans 
–of creatieve workshop, rondleiding 
AZC, pubquiz etc. 

Weert heeft een bruisend vereni-
gingsleven, waarbij jij als bestuur-
der onmisbaar bent. En Punt Welzijn 
maakt er een punt van om jou in het 
zonnetje te zetten! 

De officiële opening van de dag, door 
wethouder Paul Sterk, vindt plaats 
om 10.00 uur in het Keenter Hart, St 
Jozefskerkplein 3. Inschrijven voor de 
opening en/of 1 evenement kan via 
www.puntwelzijn.nl Onder het kopje 
activiteiten vind je de “Dag voor de 
bestuurder”. Direct aanmelden kan
ook via https://www.puntwelzijn.nl/
activiteit/dag-voor-de-bestuurder/.
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GemeenteContact
s a m e n  g r o o t s ,  s a m e n  d o e n !

Donderdag 21 november 2019

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

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

 @GemNederweert 
  Facebook.com/GemeenteNederweert
 06-28448431

Arbeidsmigranten zijn steeds meer no-
dig om het werk in Nederland gedaan 
te krijgen. Dat geldt ook voor onze 
gemeente. Voor het huisvesten van 
deze migranten gaan we nieuwe be-
leidsregels maken. Wij horen ook graag 
uw mening als inwoner van Nederweert 
en willen u daarom vijf vragen stellen. 
We nodigen u van harte uit om deel te 
nemen aan deze burgerpeiling die op 
maandag 25 november start.

Om een goed beeld te krijgen van alle 
belangen, bevragen we alle betrokke-
nen. Dat zijn ondernemers, agrariërs, 
partijen die migranten huisvesten en 
natuurlijk onze inwoners.

Ontwikkeling
Nog niet zo lang geleden werden 
arbeidsmigranten vooral ingezet voor 
seizoensarbeid in de land- en tuinbouw. 
Nu zien we dat er het hele jaar door 
een tekort is aan arbeidskrachten. Dat is 
ook het geval in andere sectoren zoals 
industrie en transport en vervoer. Steeds 

vaker kunnen vacatures niet ingevuld 
worden. 

Vergrijzing van de bevolking
Dit komt door de groei van de econo-
mie en de vergrijzing van de bevol-
king. Een steeds grotere groep van de 
bevolking is of gaat met pensioen. Het 
werkende deel wordt steeds kleiner.  
 
Werken en dus ook wonen
De gemeente Nederweert ziet in dat 
arbeidsmigranten belangrijk zijn om de 
bedrijfsactiviteiten van onze onderne-
mers en agrariërs draaiende te houden. 
Als de migranten hier werken, vinden 
we het ook belangrijk dat ze goed kun-
nen wonen.

Behouden van leefbaarheid
We denken na over hoe en waar deze 
groep het beste kan wonen in Neder-
weert en willen hier beleidsregels voor 
gaan maken. In deze regels hebben we 
aandacht voor voldoende woongele-
genheden, maar ook voor de grootte 

en de locatie van deze woonvoorzie-
ningen. Zodat de leefbaarheid in onze 
gemeente behouden blijft. 

Doe mee aan burgerpeiling
Wij willen graag uw mening horen. Van 
maandag 25 november t/m zondag 8 
december staan op www.nederweert.nl/
huisvesting vijf vragen over de huisves-
ting van arbeidsmigranten. Wilt u mee-
doen, maar hebt u hulp nodig bij het 
online invullen? Bezoek dan het spreek-
uur van het steunpunt in uw dorpskern. 
De medewerk(st)ers helpen u graag! 

Met alle belangen rekening houden
Wij stellen het zeer op prijs als u even 
de tijd wilt nemen om de vragen te be-
antwoorden. Alle opgehaalde informa-
tie nemen we mee bij het opstellen van 
de nieuwe beleidsregels. We proberen 
zo goed mogelijk met alle belangen 
rekening te houden. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewer-
king!

We horen graag uw mening
Doe mee aan burgerpeiling over huisvesting arbeidsmigranten

Zorgverzekering kiezen met Poliswijzer
Gemeentepolis mogelijk voor huishoudens met laag inkomen

Wilt u vijf vragen beantwoorden over het nieuwe woonbeleid?

De jaarwisseling komt er weer aan en 
dat is voor veel mensen het moment om 
de zorgverzekering nog eens onder de 
loep te nemen. Wilt u ook vóór 31 de-
cember nagaan of uw zorgpolis nog het 
beste bij uw situatie past? Check dan de 
vergelijkingswebsite die de gemeente 
Nederweert samen met Poliswijzer 
heeft ontwikkeld: www.poliswijzer.nl/
nederweert. Voor huishoudens met een 
laag inkomen is de Gemeentepolis ook 
een mogelijkheid.
 
Op de vergelijkingswebsite brengen we 
de verschillende zorgpolissen zorgvuldig 
voor u in kaart. U krijgt een persoonlijk 
advies voor een passende zorgverzeke-
ring, voor een goede prijs. De gemeente 
geeft hierin geen advies. U bent niets 

verplicht en maakt uw eigen keuzes. 
Misschien vindt u wel een verzekering 
die beter bij uw situatie past dan uw 
huidige verzekering. Dan kunt u zich 
daarvoor gemakkelijk aanmelden via de 
website. U wordt automatisch afgemeld 
bij uw oude verzekeraar.

Zorg op maat
U kunt op de website invullen welke zorg 
u verwacht nodig te hebben in 2020. 
Gaat u bijvoorbeeld naar de tandarts of 
heeft u fysiotherapie nodig? Dan kunt u 
dat aanklikken. Er komen alleen zorgver-
zekeringen in de lijst die passen bij uw 
situatie. Bij alle verzekeringen kunt u bij 
alle ziekenhuizen terecht en is het eigen 
risico maximaal € 385,- per jaar. Zo komt 
u niet voor verrassingen te staan.

Hulp bij invullen van Poliswijzer
De Sociale Raadslieden van Neder-
weert helpen u graag (gratis!) bij het 
vinden van een passende zorgverze-
kering. Loop gewoon even binnen 
tijdens de (extra) spreekuren of stuur 
een e-mail naar raadsliedenneder-
weert@amwml.nl. Op www.neder-
weert.nl vindt u meer informatie over 
wat de Sociale Raadslieden voor u 
kunnen doen.

Gemeentepolis
Als u een laag inkomen heeft, kunt u 
ook kiezen voor de Gemeentepolis. 
Dat is een collectieve verzekering van 
CZ. U krijgt 6% korting op de aanvul-
lende verzekering die u afsluit. De 
Gemeentepolis vindt u ook terug in de 
Poliswijzer. 

Tegemoetkoming voor aanvul-
lende zorgverzekering
De gemeente biedt mensen met een 
laag inkomen (lager dan 120% van de 
bijstandsnorm) een tegemoetkoming 
van maximaal € 24,- per maand voor 
een aanvullende zorgverzekering 
voor bijvoorbeeld tandarts- of fysio-
therapiekosten. Wilt u hiervoor in 
aanmerking komen, neem dan contact 
op met de gemeente voor meer infor-
matie: tel. (0495) 677111.

Korte weetjes
Opening en beklimming Lambertus-
toren
De steigers zijn verwijderd en de Lam-
bertustoren is weer in volle glorie te 
bewonderen. Om het einde van de res-
tauratie te vieren, vindt op zaterdag 30 
november vanaf 14.00 uur een feestelijk 
programma plaats in en bij de kerk. 
Iedereen is van harte welkom. Tijdens de 
openingsceremonie is een fotoreportage 
van het hele restauratieproces te zien. 
De foto’s zijn gemaakt door Jac Smeets 
en Jack van den Heuvel van de Neder-
weerter fotoclub. Zanggroep ZusenZo 
uit Nederweert zorgt voor de muzikale 
omlijsting. Na de opening kan de toren 
in kleine groepen worden beklommen. 
Dit gebeurt onder begeleiding van vrij-
willigers en is op eigen risico. Noteer de 
datum alvast in uw agenda. Volgende 
week meer nieuws over het programma 
en het restauratieproces. 

Kom naar de startbijeenkomst voor 
Lokaal Sportakkoord
Samen gaan we in Nederweert aan 
de slag om te komen tot een Lokaal 
Sportakkoord. En om in sporttermen 
te blijven: we zoeken spelbepalers die 
hiervoor de tactiek bepalen. Doel van 
het akkoord is uiteindelijk om zoveel 
mogelijk mensen zolang mogelijk met 
plezier te laten sporten en bewegen. 
Graag willen we met u in overleg om te 
kijken hoe we samen nog meer invul-
ling en uitvoering kunnen geven aan 
onze ambities en doelen. Hoe zorgen 
we ervoor dat sport en bewegen voor 
iedereen mogelijk is? Wat is nodig om 
iedereen zich thuis te laten voelen bij 
de vereniging? Hoe zorgen we ervoor 
dat onze kinderen gezond opgroeien? 
In een startbijeenkomst vertellen we er 
meer over. We willen u graag aan onze 
selectie toevoegen. U bent van harte 
welkom op woensdag 27 november van 
19.30 tot 21.30 uur in Sportcentrum De 
Bengele aan De Bengele 8 in Neder-
weert. Ga voor meer informatie en het 
aanmelden voor de bijeenkomst naar 
www.sportnederweert.nl.

Waar doet u de boodschappen?
In oktober is in Limburg een grootscha-
lig koopstromenonderzoek gestart. 
Dit onderzoek brengt in beeld waar 
inwoners hun boodschappen doen, win-
kelen en doelgerichte aankopen doen. 
De afgelopen jaren is de detailhandel 
veranderd. Het online winkelen heeft 
een sterke groei doorgemaakt. Maar 
op straat is vaker leegstand zichtbaar 

en winkels veranderen in bijvoorbeeld 
horeca of woningen. De provincie zet 
zich daarom samen met gemeenten en 
winkeliers in voor aantrekkelijke bin-
nensteden, dorpscentra en een com-
pleet winkelaanbod. Ook de gemeente 
Nederweert doet mee. Onderzoeksbu-
reau I&O Research voert het onderzoek 
voor ons uit. Inwoners krijgen namens 
de provincie Limburg een uitnodiging 
in de brievenbus. De huishoudens zijn 
willekeurig geselecteerd. Deelnemen 
kan door het online invullen van een 
vragenlijst. Hebt u geen brief ontvan-
gen, maar wilt u wel graag meedoen 
aan het onderzoek? Dat kan op www.
startvragenlijst.nl/ksol2019. Onder alle 
deelnemers van het onderzoek worden 
50 cadeaubonnen van € 25,- verloot. 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.ksol2019.nl. Mailen kan naar info@
ksol2019.nl. 

Discussieavond over beleid platte-
landswoningen
De gemeente heeft onderzoek laten 
doen naar het voorkomen van strijdige 
bewoning van agrarische bedrijfswonin-
gen. Naar aanleiding van dit onderzoek 
zal het beleid plattelandswoningen 
opnieuw worden beoordeeld. Graag 
willen we met u de anoniem gemaakte 
uitkomsten van het onderzoek delen 
tijdens een nog te organiseren discus-
sieavond. Ook willen we u uitnodigen 
om tijdens deze bijeenkomst uw mening 
te geven over de onderwerpen die 
rond plattelandswoningen spelen. De 
bijeenkomst is voor zowel agrariërs als 
bewoners bedoeld. We zullen uw input 
meenemen in de herbeoordeling van 
het beleid. Bij plattelandswoningen zijn 
er belangen van meer partijen die lang 
niet altijd met elkaar overeenkomen. 
We dienen al die belangen af te wegen 
en gelet daarop een besluit te nemen. 
Hebt u interesse in deze discussieavond? 
Dan kunt u zich vóór 9 december aan-
melden via e-mail: l.nijnens@neder-
weert.nl. Bij voldoende aanmeldingen 
gaan we één of meerdere bijeenkom-
sten organiseren.

 

Inwoners van de gemeente Nederweert 
kunnen gratis een zakje met een bloem-
bollen- en kruidenmengsel afhalen 
tijdens de reguliere openingstijden van 
het gemeentehuis. De actie is bedoeld 
voor het bevorderen van de biodiver-
siteit. In totaal zijn 500 zakjes beschik-
baar en er geldt op=op. 

Op donderdag 14 november reikte 
wethouder Frank Voss de eerste zakjes 
uit aan Frank Stienen uit Ospel en Ruud 
Strijbosch uit Nederweert. Beide inwo-
ners vinden het een ‘topactie’ dat de 
gemeente biodiversiteit stimuleert. 

Spontane reactie
De twee reageerden met een aantal an-
dere inwoners spontaan op een bericht 
begin oktober over de aanplant van 
een nieuw bloembollen- en bloemen-
mengsel rondom het gemeentehuis. Dat 
mengsel draagt de naam Nederweert. 
Het is zo samengesteld dat het vroeg(er) 
in het voorjaar bloeit en ook lang(er) 
doorbloeit. Dat is onder meer goed voor 
bijen en andere insecten die op zoek 
zijn naar voedsel. 

Niet in kleine hoeveelheden ver-
krijgbaar
De inwoners vroegen of het betreffende 
mengsel ook beschikbaar was voor 

eigen gebruik. “We waren aangenaam 
verrast door deze vraag”, aldus groen-
opzichter Bram Rulkens. Hij nam contact 
op met de leverancier. Het meng-
sel ‘Nederweert’ bleek niet in kleine 
hoeveelheden te verkrijgen. Wel was er 
een alternatief. Een bollenmengsel en 
kruidenmengsel in één pakket van 500 
zakjes. Dat hebben we besteld. 

500 gratis zakjes 
“De gemeente Nederweert vindt biodi-
versiteit belangrijk. Door zakjes van het 
mengsel gratis weg te geven, stimuleren 
we de biodiversiteit”, aldus wethouder 
Voss. Helpt u ook mee om de biodiver-
siteit te vergroten? Haal dan een zakje 
op en plant het mengsel in uw tuin of 
in een paar bloempotten op uw ter-
ras. Zo ontstaan in de gemeente overal 
‘voedseltuintjes’ voor insecten. U vindt 
de zakjes in de ontvangsthal van het 
gemeentehuis. 

Blije bijen met gratis bollenmengsel

 

Wanneer spreekuur Tijdstip Locatie

Iedere dinsdag 10.00 – 12.00 uur Bibliotheek, Kapelaniestraat 8,  
  Nederweert

Iedere donderdag 14.00 – 15.00 uur Sint Antoniusplein 21-22, 
  Nederweert

Maandag 25 november 15.00 – 16.00 uur Gemeenschapshuis Pestoeërskoel,  
  Sillenhoek 4, Leveroy

Woensdag 11 december 17.00 – 19.00 uur Bibliotheek, Kapelaniestraat 8,  
  Nederweert

Donderdag 12 en 19 december 14.00 – 16.00 uur Gemeenschapshuis Haaze-Hoof,  
  Aerthijsplein 3, Ospel

V.l.n.r.: Bram Rulkens, wethouder Voss, Ruud Strijbosch 
en Frank Stienen. Ook de kinderen kwamen mee.

 Foto: Nederweert24





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 21 tot en met 30 november 2019.

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 Christus, Koning van het 
heelal
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) –Echtgenoten Bruij-
naers-Gielen, Familie Verheijen, zoon Theo 
en schoonzoon Harrie.

ZONDAG 24 november
Christus, Koning van het heelal
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector dhr. 
W. Engelen) – jaardienst Marie Koppen

MAANDAG 25 november
H. Catharina van Alexandrië, maagd en mar-
telares
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 26 november
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel 

WOENSDAG 27 november
H. Oda, maagd
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 28 november
Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 29 november
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 30 november
H. Andreas, apostel
Vooravond van de 1ste zondag van de Advent
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes,  lector, mevr. H. Dielissen) – Zeswe-
kendienst Leen Geurts-van Riet, jaardienst 
Bertha Hoeben-Zentjens 

Officiële opening kerktoren
Op zaterdag 30 november is om 14.00 uur  
de  feestelijke opening van de kerktoren. 
Met toespraken van burgemeester Birgit op 
de Laak, gedeputeerde Hubert Mackus, de 
voorzitter van het Fondscomité oud-burge-
meester Fons Jacobs en pastoor Schuffelers 
zal het gebeuren van de restauratie langs 
verschillende kanten belicht worden. Gerard 
Kessels zal op zijn geheel eigen wijze een 
bijdrage leveren. Het geheel wordt afgewis-
seld met muziek door Zus& Zo. Rond 15.15 
uur zullen wij ons naar buiten begeven, 
waar door burgemeester Birgit op de Laak 
een gedenksteen wordt onthuld, welke 
door de pastoor ingezegend zal worden, en 
zullen de klokken worden geluid. Daarna 
is er gelegenheid om samen een kop kof-
fie of thee te drinken. Er zal daarbij in de 
kerk een diashow worden getoond van de 
werkzaamheden en is er ook gelegenheid 
de toren te beklimmen.

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 23 november 2019 – 
30 november 2019

Zondagmorgen 24 nov. 09.30 uur:
Hoogfeest Christus Koning
Als jrd. voor Sjra Stals, Als hgm. voor Mina 
Schreurs  (volkszang) 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 22 - 30 november

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. 

Zondag 24 november, Hoogfeest van 
Christus, Koning van het Heelal 10.00 
(Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) Thieu en 
To Lamerichs-Berben, schoonzoon Henny 
en zoon Huub, ghm overleden ouders Hein 
Kusters en Johanna Janssen, ghm Jan Riet-
jens en Fien Rietjens-Stultiens.

Donderdag 28 november, 18.40 bidden 
van het rozenhoedje,19.00 voor de zieken. 

Zaterdag 30 november, H. Andreas, apos-
tel, 19.00 (Samenzang) tot bijzondere inten-
tie en voor een goede gezondheid.

ACOLIETEN: za. 23 nov. 19.00: Tom Dirks; 
zo. 24 nov. 10.00: Tom Kessels, Nick Stijnen; 
za. 30 nov. 19.00: Willem, Pieter en Ceciel 
Tullemans. 

DOOPSEL: Door het H. Sacrament van het 
Doopsel zijn Tess Geuns, Lemmenhoek 23, 
en Vieve Donkers, Strateris 44c, in onze ge-
loofsgemeenschap opgenomen. We wensen 
dopelingen en ouders proficiat en een geze-
gende toekomst. 

CECILIA-AVOND: Op de feestdag van Sint 
Cecilia zelf - vrijdag 22 november -  vieren 
het kerkelijk zangkoor en de vrijwilligers van 
de parochie hun jaarlijks St. Ceciliafeest. Zo 
waarderen ik als pastoor en de parochiecom-
missie hun spontane inzet voor de eredienst 
en de parochiehuishouding. Zonder hen kan 
de parochie niet optimaal functioneren. Na 
de eucharistieviering volgt de feestavond in 
zaal Het Peeljuweel. 

KERKELIJK JAAR: A.s. zondag sluit de 
Kerk het kerkelijk jaar 2018-2019 af met 
het Hoogfeest van Christus, Koning van het 
Heelal. Om dank uit te spreken voor al het 
goede in het voorbije jaar zingt het kerke-
lijk zangkoor traditiegetrouw de lofzang Te 
Deum laudamus: wij loven U, Heer. 

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 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

Zondag 1 december 2019 
H. Mis om 11.00 uur  
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis voor ouders Rulkens-Julicher, zoon 
Jan Rulkens, leneke, schoonzoon Jos Gub-
bels en overleden familieleden.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

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 24 november  
10.00 uur H. Mis
- tot bijzondere intenties

Zondag 1 december  
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Maria, geef mij de kracht om over te gaan 

naar het opbouwen van het geluk, in alle 
gezondheid, in alle voor en tegenspoed, 
Maria sta ons bij, geef ons rust.

- Maria, bedankt voor al ‘t moois in ons leven.
- Maria, ik steek hier een kaarsje aan voor 

mijn oud collega’s en echtgenoot.

Iets om over na te denken: 
Als duizend anderen van je houden, maar je 
houdt niet van jezelf, zal andermans liefde 
nooit volstaan.

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

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

Parochie 
H. Gerardus-Majella

Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 

Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907 
e-mail: leniemackus@gmail.com
website: www.parochies-beno.nl

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

23 t/m 30 november

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

MAANDAG 25 november: 19.30 uur 
Woorddienst t.g.v. de viering van St. Catha-
rina van vrouwenvereniging Zij-Actief ver-
zorgd door de eigen leden.

ZATERDAG 30 november: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst voor Truus van de Voort-Janssen.

LEZERS: zaterdag 23 november Lies Loijen, 
zaterdag 30 november Francien Verheijen.

MISDIENAARS zaterdag 23 november Lob-
ke Houtappels, zaterdag 30 november Lois 
Beerens en Niek Wijen.

KINDERWOORDDIENST: kinderen aan-
staande zaterdag 23 november hartelijk 
welkom om 19.15 uur in de sacristie.

“Op geloof kun je altijd terugvallen. 
Bidden kan niemand je afnemen.”

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

Meer info:

TE HUUR  Garageboxen in centrum Nederweert

Dankbetuiging

Een woord van dank aan Arléne. 
En aan allen, die hun medeleven hebben betuigd, 

bij het overlijden en de crematie van 

Huub Slegers
Mia Slegers-Cuppens, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

RECEPTIE 
40-JARIG JUBILEUM
Op 03 december a.s. is het 40 jaar 

geleden dat de heer

Harrie van Geleuken 
bij ETF Machinefabriek B.V. in dienst trad.

Om dit te vieren bieden wij hem op 20 december a.s. 
een receptie aan. Deze wordt gehouden bij:

Fletcher Hotel Weert
Driesveldlaan 99

Weert

Hierbij nodigen wij belangstellenden van harte uit de
jubilaris en zijn familie te komen feliciteren tijdens de 
receptie van 17.30 tot 18.30 uur.

Directie ETF Machinefabriek B.V.
Nederweert

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.

ZijActief St. Catharina Eind

Beste leden,
Wij willen jullie van harte uitnodigen 
om samen met ons de feestdag van St. 
Catharina onze patrones te vieren.

Op 25 november zullen we om 19.30 
uur beginnen met een Gebedsdienst 
in onze parochiekerk. Aansluitend 
gaan we voor een gezellige avond 
naar de Reigershorst. 

Sakkerdju is een muziekbandje 
met vijf leden die afkomstig zijn uit 
de Peelstreek. Ze hebben allemaal 
een muzikaal verleden en sinds hun 
samenkomst werken ze samen aan 
een nieuw muzikaal repertoire.

Muziek maken is hun passie.
De muziek is erg krachtig en aan-
stekelijk en nodigt vast en zeker uit 
tot meezingen, ritmisch klappen of 
stampvoeten.

Hun repertoire
Naast eigen nummers, die vaak te 
maken hebben met de Peel, spelen ze 
ook oude troubadourachtige num-
mers, smartlappen, traditionals of 
Ierse songs, ballades, maar ook het 
onvervalste Nederlandstalig werk.

De muzikanten van Sakkerdju, 
maken graag samen muziek en 
hopen dat hun enthousiasme 
overslaat op ons.

De eigen bijdrage voor deze avond is 
€2,50= deze kan worden voldaan op 
de avond zelf. De consumpties zijn 
voor eigen rekening.

Wij hopen jullie met vele te kunnen 
begroeten om er samen met ons een 
gezellige avond van te maken.

Met hartelijke groet, 

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

KIENEN NEDERWEERT / 
ST. ROCHUS

Wij nodigen u uit voor de eerstvol-
gende kienavond op VRIJDAG 22 
NOVEMBER 2019.

Het  kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St.  Rochuskerk,  
Rochusplein 1, Nederweert.  De zaal 
is open om 19.00 uur. Het  kienen is 
toegankelijk voor iedereen. 
In de jackpot zit € 15,00. Iedereen 
is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop

Sinterklaas in de Gunnerij

Tijdens zijn tocht van Spanje naar Ne-
derweert heeft de Sint laten weten 
dat hij op zaterdag 23 november De 
Gunnerij zal bezoeken.
Via zijn stoomboot-wifi ontving het 
bestuur een email waarin hij zich ver-
heugde op een ontmoeting op de loca-
tie aan het Lambertushof door de vele 
opa’s en oma’s die daar komen. Sint 
nodigt alle vaders en moeders met hun 
kinderen in Nederweert uit om langs 
te komen. “ Op mijn laptop kreeg ik 
van mijn Pieten door dat de kinderen 
uit Nederweert een van de liefste en 
aardigste in de regio zijn. Dat is voor 
Sint een reden om alle kindertjes die 
op zaterdag 23 november de Gunnerij 
bezoeken een kleine verassing te ge-
ven.” aldus de goedheiligman.
Ondanks zijn drukke werkschema zal 
hij daar tussen 10.00 en 14.00 uur aan-
wezig zijn om de jongere jeugd per-
soonlijk een kleinigheid te overhandi-
gen. Hierbij zal het grote bijgewerkte 
Sinterklaasboek niet ontbreken.
De Pak-piet en de Aangeef-piet zor-
gen voor een goed verloop van de 
te verwachten drukte. En..oh ja..Sint 
hangt alle kleurige tekeningen op 
in De Gunnerij. De mooiste tekening 
wordt beloond met een prachtige 
medaille.

Tot zaterdag 23 november !
Sint en zijn Pieten team

Woensdagmiddag 13 november heb-
ben de gasten van de Zonnebloem af-
deling Nederweert genoten van een 
heerlijk stamppotbuffet. Ze smulden 
van de wortelstamp, snijbonenstamp-
pot, spekjes, worst, witte bonen in to-
matensaus en nog meer heerlijkheden. 
En nadat de buikjes goed gevuld waren 
kwamen de spelletjes op tafel. Er werd 
volop gekaart, rummikub gespeeld, 
woordjes gezocht en gedobbeld.
Na afloop was iedereen het er over 
eens: het was een zeer geslaagde 
middag.

Voor december en januari staan de 
volgende activiteiten op de Zonne-
boem agenda:

Woensdag 11 december: Sinterkerst
gezellige muziekmiddag met de 
groep History

Woensdag 8 januari: Nieuwjaarsbij-
eenkomst 

Stamppotbuffet voor gasten van 
de Zonnebloem

voor alle gasten en vrijwilligers van 
de Zonnebloem afdeling Nederweert

Bij de Zonnebloem draait het om 
mensen. Dat geldt uiteraard ook 
voor onze afdeling. Met een gezel-
lige groep vrijwilligers zetten wij ons 
in voor mensen met een lichamelijke 
beperking vanaf 18 jaar.
Iedereen heeft behoefte aan gezel-
schap. Maar als je een lichamelijke 
beperking hebt, ben je misschien wel 
vaker (alleen) thuis dan je zou willen. 
De vrijwilligers van onze afdeling ko-
men graag langs voor een kop koffie 
of om samen met jou op pad te gaan. 
Daarnaast organiseren we ook ver-
schillende activiteiten.

Wil je meer weten over wat wij voor 
jou kunnen betekenen? Of wil je je 
aanmelden als deelnemer of als vrijwil-
liger? Neem dan contact met ons op.
zonnebloemnederweert@gmail.com 
of telefoonnummer 0495 - 625 010

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 25 november 10.30-12.00 uur 
yoga*. Dinsdag 26 november 10.30-
11.30 uur wandelen* / 13.30-15.30 
uur haken*. Woensdag 27 november 
09.30-12.00 uur Kookworkshop bor-
relhapjes*. Donderdag 28 november 
10-12.00 uur en 13.30-15.30 uur work-
shop schilderen*. Vrijdag 29 novem-
ber 09.45-11.45 uur creatief atelier*. 
Dinsdag 3 december 09.30-13.30 uur 
ontspanningsmassage*.
Deelname aan onze activiteiten is 
voor iedereen die met kanker gecon-
fronteerd wordt en zijn/haar naasten. 
Open inloop op maandag, woensdag 
en vrijdag van 09.00-13.00 uur en op 
dinsdag en donderdag van 09.00-
16.00 uur (* = op afspraak - aanmel-
den kan via: 0495-541 444 of voor 
meer informatie zie website www.
toonhermanshuisweert.nl).
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Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Sint Jozef Wonen en Zorg in Meijel verzorgt voor een groot aantal 
inwoners van Meijel, Neerkant, Ospel en Nederweert Tafeltje-dek-je 
maaltijden. Op alle dagen van de week brengen onze vrijwilligers 
een heerlijke warme 3-gangen maaltijd bij u thuis. Ook kunnen we 
de maaltijd koelvers leveren zodat u zelf de maaltijd kunt verwar-
men op een door u gewenst tijdstip.

• Door middel van een keuzeformulier kunt u zelf het menu samen-
stellen. Bovendien bepaalt u ook zelf op welke dagen u gebruik wilt 
maken van Tafeltje-dek-je waarbij wij uitgaan van minimaal 1 dag 
in de week.

• Het is ook mogelijk om tijdelijk gebruik te maken van Tafeltje-dek-
je, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of gedurende een 
revalidatieperiode.

• Alle informatie hierover kunt u verkrijgen bij onze keuken, tel.nr 
077-466 78 78.

Tafeltje-dek-je
MEIJEL

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

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.

150 jaar trotse geschiedenis van SJG Weert

‘Drie nonnen, twee weldoeners en 
een liefdeshuis’ 

Woensdag 13 november reisde 
een gezelschap van SJG Weert af 
naar Tilburg om daar het eerste 
exemplaar van het jubileumboek 
te overhandigen aan zuster Ma-
rinette Tibben. Zuster Marinette 
(93), voormalig hoofd van de ope-
ratiekamers, is de laatste nog le-
vende kloosterzuster uit die tijd. 
“We wilden heel graag aan haar 
het eerste boek overhandigen,” 
aldus Wencke van der Werf, be-
stuurssecretaris SJG Weert en lid 
van de jubileumcommissie: “Wij 
maken allemaal onderdeel uit van 
de geschiedenis van SJG Weert, 
maar die van haar is wel heel bij-
zonder.” Het boek is vanaf maan-
dag 18 november te koop. 

De jubileumuitgave heeft de titel 
‘Drie nonnen, twee weldoeners en 
een liefdeshuis” en is in opdracht van 

SJG Weert geschreven door Bas Poell. 
Het doet op geheel eigen wijze ver-
slag van anderhalve eeuw ziekenhuis-
zorg in de regio Weert. Aan de hand 
van unieke getuigenissen, persoon-
lijke verhalen en mooie beelden komt 
de rijke historie tot leven. Het boek 
beschrijft hoe het ‘Gesticht’ van 150 
jaar geleden is uitgegroeid tot een 
modern streekziekenhuis. Kleinscha-
lig, in het hart van de regio, met oog 
en aandacht voor de patiënt. Zoals 
het 150 jaar geleden begon. 

Verkoopinformatie
De jubileumuitgave is, in beperkte 
oplage, te koop op drie locaties in 
Weert: in de horecashop van SJG 
Weert, bij Bruna op de Oude Markt 
en bij Cigo Van Bun in de Muntpas-
sage. De verkoopprijs is € 29,95. De 
eerste 200 kopers krijgen daarbij een 
speciale jubileumspeld. 

The Danny’s, een (Neder)weerter 
band uit de jaren 60, hebben de 
stoute schoenen aangetrokken 
en organiseren na ruim 50 jaar 
een reünieoptreden. Op zaterdag 
23 november brengen vier voor-
malige bandleden met een nieu-
we zanger een avond vol gouwe 
ouwe. Café-Zaal De Hook op de 
Biest in Weert is het decor voor 
deze muzikale happening. Aan-
vang van de avond is 21.00 uur en 
de toegang is gratis. 

Wat in Laar in 1965 begon als een 
beatmis bandje groeide uit tot een 
ambitieuze amateurband die in 1968 
in Venlo de halve finale won van de 
talentenshow KRO’s Spingplank ge-
presenteerd door radio- en tv-cory-
fee Kees Schilperoort. En dat mede 
dankzij een echte sponsor. 

Vanuit de kerk naar het jeugddansen
In de jaren 60 was het in de kerken erg 
populair om de heilige mis op te laten 
luisteren door jongelui die iets moder-
nere muziek maakten. Harrie Janssen 
(sologitaar), Bert Feijen (basgitaar), 
Helmut Saes (slaggitaar) en Jack Vlees-
houwers (drums) vormden het beatmis 
bandje in Laar. Dankzij de koster/orga-
nist kwamen de muzikanten in de dop 
terecht bij de stoffenzaak van familie 
Sieben in Nederweert. Daar mocht 
na sluitingstijd gerepeteerd worden.  
Groeiende ambities zorgden voor uit-
breiding én aanpassing van het reper-
toire. En naast de kerk werd er ook 
steeds meer opgetreden in zaaltjes 
en bij het jeugddansen. Zo ontstond 
het Dans-, show- en beatorkest The 
Dandys. 

The Danny’s
Na wat wisselingen in de band en de 
komst van Thom Ahlip (zang), be-
landde de groep in zijn hoogtijdagen. 
Reden om de naam te veranderen in 
The Danny’s. Bij fans ook bekend als 

Group Danny’s. Er werd een grote 
sponsor voor de apparatuur gevon-
den in mevrouw Bertie Weegels, 
toenmalig directrice van Weegels Be-
tonfabriek in Weert. De optredens in 
de regio volgden elkaar snel op. Ze-
ker in Nederweert en Weert was de 
band graag gezien in de jeugddans-
zalen en ook op bruiloften en partij-
en. Hans Sieben, zoon van de eerder 
genoemde koster uit Laar en tevens 
toetsenist bij de befaamde groep The 
Thunderstrings, versterkte bij gele-
genheid de band. 

Na meer dan 50 jaar tijd voor een 
reünie
Vier bandleden uit de hoogtij-
dagen hebben zich in 2017 op-
gepakt bij wijze van een reünie 
van The Danny’s. Niemand weet 
wat er nog achteraan komt…  
Leslie Kool (gitaar/zang) en Peter 
Gerits (basgitaar/zang) zijn beiden 
nog actief bij de band Experience. 
Daarnaast spelen Hans Sieben (toet-
sen/zang) en Peter Beeren (drum), 
beiden bij Steady State. Omdat Thom 
Ahlip op Aruba woont, wordt zijn 
plek ingenomen door Peter Verdon-
schot (zang/gitaar), ook bekend van 
The Hiccups en Millroad. Harrie Jans-
sen is inmiddels overleden. 

Het stof is er inmiddels vanaf
Zaterdag 23 november treden The 
Danny’s op bij Café-Zaal De Hook 
aan Biest 112 in Weert. Vanaf 21.00 
uur klinken covers van de Byrds, Bee 
Gees, Monkees, Herman’s Hermits en 
Golden Earrings. Maar ook nummers 
van Q65 en de Rolling Stones worden 
gespeeld. Het repertoire is weer uit 
de kast getrokken en het stof is er na 
heel wat repetities inmiddels weer af. 
Een echte revivalavond voor de Neder-
weerter en Weerter jeugd uit de jaren 
60. Ga voor meer informatie over The 
Danny’s en deze reünie naar de Face-
bookpagina @Dannys60smusic. 

Revival van jaren 60 band

Reünie The Danny’s  

Eetpunt “Ontmoeten doet 
groeten”

Bij het Eetpunt in Nederweert is ie-
dereen, met name senioren en men-
sen met een beperking, welkom om 
samen met anderen gezellig aan tafel 
te komen eten. Elke dinsdag wordt 
er een drie-gangen diner geserveerd 
dat vers bereid wordt door vrijwil-
ligers. Eén keer per maand wordt 
er gekookt door Maaltijdservice Fer 
Roost. Het Eetpunt vindt plaats in de 
Pinnenhof. Enkele keren per jaar gaat 
het gezelschap  “ Uit-eten” in een ho-
reca gelegenheid.

Na het eten is er de mogelijkheid om 
nog een beetje na te kletsen, een 
kaartje te leggen of een spelletje te 
doen. De prijs voor het menu is 9 euro 
(exclusief eventuele consumpties). 
Wanneer er in een horecagelegen-
heid wordt gegeten is de prijs 10 euro.

De inloop is vanaf half 6 en er wordt 
gegeten om 6 uur.  
Wanneer u deel wilt nemen aan dit 
Eetpunt kunt u zich aanmelden tot 
vrijdagochtend 12.00 uur voor de vol-
gende dinsdag. U kunt dat doen door 
te mailen naar eetpuntnederweert@
gmail.com of telefonisch op telefoon-
nummer 06 83 15 92 14 
Moet u zich later toch nog afmelden 
dan kan dat tot uiterlijk maandag 
12.00 uur.

In de komende weken is het Eet-
punt op:
26 november in de Pinnenhof
3 december in de Pinnenhof
10 december in de Pinnenhof  (Fer Roost)
17 december in de Pinnenhof
24 december geen Eetpunt  i.v.m. 
Kerstavond
31 december geen Eetpunt  i.v.m. 
Oudjaar

Vind je computeren lastig? 

Er zijn plaatsen vrij voor de gratis cursus 
Klik & Tik in Weert en Nederweert

Vind je computeren lastig? Is in-
ternet voor jou nog onbekend ter-
rein? Wil je handiger worden in 
het werken met de computer? Er 
zijn steeds meer zaken die je via de 
computer moet regelen. Denk maar 
aan je bankzaken, spullen kopen, 
belastingaangifte doen of werk 
zoeken.  Bij de bibliotheek kun je 
leren en oefenen hoe de computer 
en internet werkt. Meld je aan bij 
de balie van de bibliotheek.

Er zijn plaatsen vrij voor de cursus 
bij de bibliotheek in Weert en Ne-
derweert. Klik&Tik is op donderdag 
van 10.00-11.30 uur bij Bibliocenter 
Weert, Wilhelminasingel 250 en op 
dinsdag en woensdag van 10.00-11.30 

uur bij Bibliocenter in Nederweert, 
Kapelaniestraat 8.

Met de cursus Klik&Tik leer je typen, 
e-mailen en internetten. Je krijgt stap 
voor stap uitleg hoe de pc en inter-
net werkt. Je leert hoe je formulieren 
invult en websites leest. Je werkt in 
je eigen tempo en krijgt begeleiding. 
Klik&Tik is bedoeld voor mensen die 
geen of weinig ervaring hebben met 
de computer. 

Voor meer informatie en aanmelden 
kun je contact opnemen met Biblio-
center. Telefoon 088-243 20 00. Vraag 
naar Els Meeuwissen e.meeuwissen@
bibliocenter.nl of Margriet Roost m.
roost@bibliocenter.nl 

In een bomvol Peeljuweel in Ospel 
zijn zaterdagavond 16 november 2019 
de 51-jarige Marcel Reijnders en de 
eveneens 51-jarige Anita Reijnders-
Hannen uitgeroepen als het nieuwe 
prinsenpaar van de Vlikkestaekers uit 
Ospel. Marcel is de 50e prins van de 
Vlikkestaekers en zal als Prîns Marcel I 
dit jaar voorop gaan.

Marcel en Anita zijn de eigenaren van 
het aan de Schinkelsweg 8a in Ospel 
gelegen prachtige buitenhuis “Alba 
Nera”. Groepen die een weekendje 
verzorgd en vermaakt willen worden 
zijn bij Marcel en Anita aan het goede 
adres. Maar ook bedrijven die een 
vergaderlocatie zoeken of een loca-
tie voor een heisessie kunnen bij Alba 
Nera terecht. Naast zijn drukke werk-
zaamheden voor Alba Nera besteedt 
Marcel zijn resterende tijd aan tennis-
sen en volleybal bij VC Fortutas. Voor 
dat laatste verzorgt hij de trainingen 
van de jeugdteams en is hij kaderlid. 
Sinds 2015 doet Marcel mee aan de 
liedjesavond en de optocht in Ospel. 
Vastelaovendj vieren is aan hem dus 
wel besteed. Naast haar werkzaam-
heden bij Alba Nera heeft Anita haar 
eigen adviesbureau op het gebied van 
loon- en salarisadministratie. Als ze 
naast de werkzaamheden voor haar 
twee eigen bedrijven toch nog tijd 
over heeft dan is Anita te vinden op 
de tennisbaan of in de keuken. Marcel 
en Anita hebben samen 2 kinderen: 
Björn (19) en Steffi (16). Steffi was in 
2015 jeugdprinses van de Jóng Vlikke.

Marcel en Anita hebben de orde van 
“’t krakendj microfeunke” ingesteld 
en zullen regeren onder het motto:

Effe gein wit of zwert, 
mer fieëste met ’n roeëd-gael-

greun Vlikke-hert!!!

Op zondagmiddag 17 november 2019 
zullen Marcel en Anita ontgroend 
worden vanaf 15:00 uur bij het Peel-
juweel in Ospel. Hun receptie houden 
zij op zondagmiddag 26 januari 2020 
vanaf 13:00 uur eveneens bij het Peel-
juweel. Voor beide activiteiten is ie-
dereen van harte uitgenodigd. 

Prins Marcel I en Prinses Anita nieuw 
prinsenpaar van de Vlikkestaekers

Vrijdag 15 november zijn, op een 
goed bezocht Jeugdprinsebal, Lars 
Loijen (zoon van Frank Loijen en An-
gela Wijen) en Lynn Poels (dochter 
van Bas Poels en Helma Janssen) uit-
geroepen tot het achtste jeugdprin-
sepaar van de Jong Vlikkestaekers uit 
Ospel. Ze worden dit jaar bijgestaan 
door maar liefst 3 adjudanten Ties de 
Wit, Mara van Bussel en Tim Verkooij-
en. Samen met de raad van elf en hun 
adjudanten (allemaal afkomstig uit 
groep 8 van basisschool De Schrank) 
zullen zij voorop gaan in de ‘Doos-
pelse jeugdvastelaovundj’.

Prins Lars I en Prinses Lynn
Lars en Lynn zijn beide actief bij RKS-
VO, koken allebei graag en houden 
van ‘knômmele en pôngele‘. Verder 
helpt Lars graag zijn vader mee op de 
boerderij en danst Lynn bij de Vlik-
kepöpkes.

Lars en Lynn hebben de orde van de 
‘Knômmelpôngel’ ingesteld en zullen 
regeren onder het motto:

Prins Lars I en Prinses Lynn achtste jeugd-
prinsenpaar van de Jong Vlikkestaekers

‘Knalle vanne mêrge tot de 
aovendj,  Det es ut resept vör 

deze vastelaovendj!’

Op zondag 19 januari 2020 hebben 
Prins Lars I en Prinses Lynn samen met 
alle andere Jong Vlikkestaekers hun 
receptie in het Peeljuweel. Iedereen 
is vanaf 14:00 uur uitgenodigd.

Zaterdag was het eindelijk zover en is 
Bici Barista geopend in Nederweert.
Een barista is iemand die is gespeci-
aliseerd in het bereiden en serveren 
van koffie, met name espresso en 
afgeleide dranken (cappuccino, latte 
macchiato, espresso macchiato, etc.). 
De term ‘barista’ komt uit het Itali-
aans en betekent letterlijk ‘barman’
En voor koffie met of zonder wat lek-
kers ga je voortaan naar Bici Barista in 
de Kerkstraat in Nederweert. Roy en 
Patricia delen hun passie voor koffie 
graag, laat je meevoeren door de we-
reld van koffie. “Onze passie is lekke-
re koffie…. En daar gaan wij ver in!“.

Bici Barista geopend

Foto Nederweert24 

Barista’s Patricia en Roy waren altijd 
al bezeten van koffie. Hun wens was 
om de beste koffie van Weerterland 
te maken! Patricia, die al werkzaam 
was in de koffiebranche, kwam met 
het idee om op elke locatie superi-
eure koffie te schenken. In oktober 
2015 werd het idee werkelijkheid: 
Roy toverde een bakfiets (Bicicletta) 
om tot een heus Barista Bakfiets, een 
mobiele koffiebar. Bici Barista was 
geboren en vandaag de eerste dag 
een daverend succes! Koffiecatering 
op locatie. Nu wordt hun droom wer-
kelijkheid en starten ze samen een 
echte Barista in Nederweert.

De komende winterperiode, van no-
vember tot en met maart, zal de her-
berg van Eynderhoof elke tweede en 
laatste zondagmiddag van de maand 
open zijn. 
De tweede zondagmiddag worden 
plaatjes gedraaid uit de zestiger ja-
ren. Denk daarbij terug aan de tijd 
dat nog in elk café een jukebox in de 
hoek stond.
Elke laatste zondagmiddag wordt 

Herberg van Eynderhoof open in 
winterperiode

een accordeon/harmonica treffen ge-
organiseerd. Elke middag zes optre-
dens van goede amateur muzikanten 
uit de regio. 
Kom voor sfeer en ambiance op zon-
dag 24 november naar de herberg 
van Eynderhoof van 13.00 uur tot 
17.00 uur. De herberg gaat open om 
12.30 uur.
De toegang voor deze middagen is 
gratis.


