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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 spoed recepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

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

eert

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www

eert

(0495) 625714 

Expert 
Nederweert
uw Sonos
specialist!

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

Spijkerbroeken al v.a. € 29.90

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

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

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

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

De drie Weerter scholen voor 
Voortgezet Onderwijs en het 
BRAVO! College Cranendonck, 
verenigd in LVO Weert, willen
dat leerlingen de beste keuzes 
maken voor de start van hun toe-
komst. De keuze voor een school 
voor Voortgezet Onderwijs is een
grote stap en een belangrijke be-
slissing. Daarom verzorgen de 
scholen van 13 t/m 16 januari 2020 
uitgebreide voorlichtingsavonden 
met proeflessen. Alle ouders/ver-
zorgers van leerlingen uit groep 8
zijn met hun zoon of dochter voor 
de voorlichtingsavonden uitgeno-
digd. Online inschrijven kan van 
dinsdag 26 november 2019 tot en 
met 18 december 2019 op www.
lvo-weert.nl.

Tijdens de voorlichtingsavonden pre-
senteren de scholen de voordelen van 
een goede samenwerking, de ken-
merkende resultaatgerichte aanpak
en de leerlinggerichte mogelijkhe-
den. Ondertussen kunnen de leerlin-

“Algemene voorlichting voortgezet onderwijs Weert en Cranendonck”

Voorlichtingsavonden met proeflessen LVO Weert

gen ‘proeven’ aan bijvoorbeeld het 
Technasium, Sportline of het Tweeta-
lig Onderwijs. Elke school organiseert 
de voorlichtingsavond op haar eigen 
en unieke manier. 

Data voorlichtingsavonden/proef-
lessen
• Maandag 13 januari 2020: 

BRAVO! College Cranendonck
• Dinsdag 14 januari 2020: 

Het College Weert
• Woensdag 15 januari 2020: 

Philips van Horne
• Donderdag 16 januari 2020: 

Het Kwadrant

Een familiebedrijf bestaande uit
een varkenshouderij en horecage-
legenheid. Een bijzondere combi-
natie, waar Saskia van Moorsel-van
Leeuwen alweer voor het vijfde
jaar de scepter over het horecage-
deelte zwaait.

Modern en duurzaam boerenbedrijf
„Onder het genot van een hapje en
drankje laten wij zien hoe het er in
een modern en duurzaam boerenbe-
drijf aan toegaat”, vertelt Saskia. „Er is
veel onwetendheid. Bij ons mogen de
mensen de stal in en met eigen ogen
zien hoe de varkens worden gehou-
den.” De familiegeschiedenis gaat te-
rug naar 1917. In dat jaar schreef opa
Arie in een bewaard gebleven schrift:
„Wat zal ik met al die grooten jongen
hier op dit klein keuterijtje beginnen.”
Hij vertrok met zijn gezin van Was-
senaar naar Deurne, waar hij meer
ruimte had om te kunnen boeren. Ver-
volgens kocht zijn zoon Aad in 1989
het boerenbedrijf aan de Banendijk 5
in Nederweert-Eind. Het huidige Ons
Boerenerf. Hij startte een varkens-
houderij met momenteel tienduizend
varkens. „Mijn vader liep al langer met
de gedachte rond om mensen kennis
te laten maken met het boerenleven.
In 2014 verbouwde hij samen met mijn
broer Arjan een van de stallen tot een
informatie-, vergader- en horecacen-
trum.”

Van vergaderen tot thema-activi-
teiten
Saskia groeide op de boerderij op, maar
koos voor het horecavak. Ze volgde de
koksopleiding bij MBO De Rooi Pannen
in Eindhoven en ging als zelfstandig
kok werken bij De Peelse Golf in Seve-
num. Vervolgens werd ze bedrijfsleider
bij Lunchroom Breadbox in Eindhoven
en later ontbijtmanager bij Boshotel

Vlodrop. Sinds 2014 runt ze het hore-
cagedeelte van Ons Boerenerf. „Vanaf 
het eerste moment is het gaan lopen. 
Vooral door de mond-tot-mond re-
clame.” Doordeweeks zijn het vooral 
bedrijven en andere organisaties die 
gebruikmaken van de faciliteiten voor 
vergaderingen, netwerksessies, cur-
sussen en andere teambuildingsacti-
viteiten. Zij combineren die met een 
ontbijtbuffet, lunch of diner. Op vrij-
dagavond zijn er vaak familiefeestjes 
en op zondag tussen 11.00 en 17.00 
uur staan de houten toegangshekken 
wagenwijd open voor fietsers, wan-
delaars en andere dagjesmensen. „We 
hebben bewust voor deze indeling ge-
kozen om de verschillende gasten tot 
hun recht te laten komen. Als zaken-
man wil je rustig kunnen vergaderen, 
terwijl een gezin met jonge kinderen 
het prettig vindt als de kinderen lek-

ker op het terrein kunnen spelen en 
ravotten.” Verder vinden er op zondag 
regelmatig thema-activiteiten plaats, 
zoals onbeperkt spareribs eten, Duitse 
barbecue, Wine and Pork of heerlijke 
Stamppot brunch.

Kringloopgedachte
Saskia benadrukt dat alles vers is. „Het 
vlees komt van de eigen varkens en 
de rest halen we bij verschillende lo-
kale adressen.” Wat minister Carola 
Schouten van Landbouw wil bereiken, 
namelijk dat de boeren zelf voor hun 
veevoer zorgen, gebeurt al bij Ons 
Boerenerf. „Wij weten precies wat er 
in het veevoer zit, omdat we het zelf 
maken. Maïs verbouwen we zelf en 
daarnaast krijgen we hoogwaardige 
restproducten zoals gebakken friet en 
brood om aan de varkens te voeren. 
Met deze kringloopgedachte voorko-

men we voedselverspilling en dat is 
weer goed voor het milieu.”

Eigen wandelroutes
Ons Boerenerf ligt aan de rand van 
het natuurgebied Sarsven, De Banen 
en De Zoom met zijn vele wandel- 
en fietsmogelijkheden. „Binnenkort 
wordt het fietsknopennetwerk iets 
verlegd, waardoor we op de route 
komen te liggen. Nu zie je ons vanaf 
de kruising liggen, maar moet je een 
klein stukje van de route af om langs 
ons te komen.” Als wandelaar kun je 
kiezen voor bestaande wandelingen 
of een wandeling uitgezet door de fa-
milie Van Leeuwen. „Achter de boer-
derij ligt een prachtig landelijk gebied. 
Laatst zagen we er nog een bever. In 
dat gebied willen we in de toekomst 
meerdere wandelingen uitzetten die 
je met een app kunt lopen.”

Van vergaderen tot thema-activiteiten

Vijf jaar ons boerenerf



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

Meer info:

TE HUUR  Garageboxen in centrum Nederweert

AGENDA DECEMBER 2019
15 Kerst kienen

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!

Zaterdag 7 december
Slamdunk ‘97 M22-1 -
Jumping Giants M22-1 12:30
Tracks Parkstad X14-1 -
Jumping Giants X14-1 15:00
Agathos MSE-1 -
Jumping Giants MSE-1 16:30
Akros MSE-3 - Jumping Giants MSE-3 18:45

Zondag 8 december
Jumping Giants M18-1 -
Gennep Cougares M18-1 10:30
Jumping Giants V18-1 -
Yellow Sox V18-1 10:30
BC Heeze M20-1 -
Jumping Giants M20-1 14:00
BC Bumpers VSE-2 -
Jumping Giants VSE-1 15:00

Programma Za.30 nov. Junioren
Eindse Boys JO19-1 - DESM JO19-2 17.00 uur
SJVV MO17-2 -
Eindse B./Merefeldia MO17-1 13.00 uur
Eindse Boys JO17-1 - Lierop JO17-1 15.00 uur
Eindse Boys JO15-1 - RKSVO JO15-2 13.00 uur
Eindse B/Merefeldia MO15-1 –
GKC/RKHVC MO15-1 12.00 uur
Brevendia/Alt’weert JO13-3 -
Eindse Boys JO13-1G 10.30 uur
FC Ria MO13-1 -
Eindse Boys/Meref. JO13-1G 13.00uur
Eindse Boys JO12-1 - Leveroy JO12-1G 09.00 uur
NWC JO11-3 - Eindse Boys JO11-1G 10.00 uur
Eindse Boys JO9-1G - Bavos JO9-2 10.30 uur
Eindse Boys JO8-1 - Brevendia JO8-2 10.30 uur

Programma Zondag 1dec. Senioren
Eindse Boys 1 - Rios’31 1 14.30 uur
RKSVO 3 - Eindse Boys 2 12.00 uur
FC Oda 4 - Eindse Boys 3 11.00 uur
Eindse Boys 35+1 -
RKESV/GKC/RKHVC 35+1 10.00 uur

Programma 1dec. Vrouwen
SVC 2000 VR1 - Eindse Boys VR1 11.00 uur
Eindse Boys VR2 - RKMSV VR2 10.15 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 –
Rios’31 1: Roost Agri BV
Donderdag 28 nov. Kaarten aanvang 19.30 uur
Supporters welkom bij de wedstrijden

Voor het laatste nieuws: 
www.eindse boys.nl

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 30 NOVEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert
E4. MEOS - LimMid E1 9.00u.
E3. MEOS - Posterholt E1 9.55u.
E1. MEOS - BSAC E1 10.50u.
D2. MEOS - Manual D2 9.00u.
C1. MEOS - Wittenhorst C1 9.45u.

ZONDAG 1 DECEMBER
Sporthal Gulick Tegelen
E2. Eksplosion’71 E1 - MEOS 10.00u.
Stadssporthal Sittard
D1. Sittatdia D1 - MEOS 10.30u.
Sporthal d’n Adelaer Maasbree
B1. DSAC B1 - MEOS 11.30u.
Sporthal de Bengele Nederweert
A1. MEOS - ESC’90 A1 12.00u.
DS1. MEOS  - BEVO DS2 13.15u.
Sporthal Aan de Bron Weert
DS2. Rapiditas DS2 - MEOS 13.15u.

DINSDAG 3 DEC. 
D.recr. MEOS 1 - VHC 21.15u.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

5e & 6e indoor wedstrijd
Recurve
Tim Vaes 262 262
Anke Vaes 221 202
Kim Koolen 194 223
Luuk Hendriks 246 248
Jaison Nolting 131
Shaun MC Cale Cruz 230 224
Thorben Thorben Delsing 226 223

Compound
Ronnie Gielen 279 279

Diplomaschieten
Mitchell Reemers (A-diploma) 98 
Kim Koolen (B-diploma) 201 188 
Thorben Delsing (D-diploma) 262 241 

NHB Beker
Elfrie van Lierop 213
Chantal Hekers 212
Thijs van de Loo 209
Marlies Hekers 202
5e plaats

Kings of Archery (90 pijlen)
Tim Vaes 828

Agenda
28-11/1-12 7e & 8e Indoor te Hunsel
2 dec Kaartavond
13-15 dec 4e Bondswedstrijd Tungelroy
16 dec Kaartavond
20 dec Kerstactiviteit Jeugd
20 dec 4e ronde Knock out

1) van de WBB uit Weert:
team 1 van de uitwedstrijd van 14 november 
jl. tegen Centraal 5 uit Nederweert.

wedstrijd werd overtuigend gewonnen met 
8-0 door Haaze- Hoof waarbij Tom Geuns 
en Theo van Wijk elk 1 extra bonuspunt be-
haalden.

2) van de MLBB uit Roermond:
a) team 1 van de uitwedstrijd van 18 novem-
ber jl. tegen ‘t Jachthuis 2 uit Beegden.

jammer genoeg werd deze wedstrijd met 
4-2 verloren door Haaze-Hoof.

b) team 2 van de uitwedstrijd van 19 novem-
ber jl, tegen de Oude Smitse 2 uit Baexem.

wedstrijd eindigde onbeslist in 4-4.

geen speciale dingen te vermelden.

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

Programma 2019 week 48:
26-11-2019: BDL 2 (Nederweert) - Centraal 1

Hoofdklasse Libre (avond)
26-11-2019: Centraal 3 – Amicia 3 (Melick)

Klasse 2C (avond)
26-11-2019: DDD 6 (Herten) - Centraal 4

Klasse 5C (middag)
27-11-2019: Centraal 7 – Carambole 3 (Bos-
hoven) Klasse (middag) 
28-11-2019: Centraal 2 – Joppe 2 (Meijel)

Klasse 1D (avond)
28-11-2019: Hook 7 (Biest) - Centraal 5

C-Klasse (middag)
Centraal 6  is vrij C-Klasse(middag)

Welkom bij de wedstrijden!

BDL Biljarten

Programma 2019 week 48:
26-11-2019: BDL 2 – Centraal 1 (Nederweert)

Hoofdklasse Libre (avond)
26-11-2019: Ketelbink 1 (Meijel) - BDL 3

Klasse 1E (avond)
27-11-2019: De Tram 1 (Ittervoort) - BDL 1

Hoofdklasse Kader (avond)
28-11-2019: BDL 4 – KOT 4 (Roermond)

Klasse 5A (middag)
28-11-2019: Micro 4 (Moesel) - BDL 5

C-Klasse(middag)
28-11-2019: BDL 6 – Beertje 7 (Maasstraat)

C-Klasse (middag)

Welkom bij de wedstrijden!

Voor het tweede jaar op rij brengt Duikteam 
Nederweert de feestverlichting aan in de 
straten van Nederweert. Wat is er mooier 
dan een feestelijk verlichte straat in de 
maand december. 

Uiteraard worden ook de etalages aange-
past aan de festiviteiten, denk hierbij aan de 
intocht van Sinterklaas, maar ook de Kerst-
periode die direct na het vertrek van Sinter-
klaas begint ! Voor Duikteam Nederweert is 
het hangen van de verlichting een aardige 

aanvulling op het budget. In zekere zin wast 
de ene hand de andere.
Wat is nu die tip…. Nou als je nog niet weet 
wat je je vriend, vriendin, ouder of kind 
voor Sinterklaas of Kerst wil geven denk dan 
eens aan een proefduik bij Duikteam Neder-
weert. Tijdens een proefduik kun je op een 
speelse / veilige kennismaken met de onder-
water wereld onder deskundige leiding.
Meer informatie vindt je op onze website of 
neem rechtstreeks contact met ons op via :
info@duikteamnederweert.nl

Wij brengen het licht….. en een tip!

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlg j

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Spreekuur/Inloop 
Ospels Steunpunt gaat 

verhuizen!

Het Ospels Steunpunt gaat ver-
huizen naar het woonzorgcen-
trum “aan Stad-thoês”  gelegen
aan Stad 2 in Ospel.

Zoals u waarschijnlijk wel weet kunt u
elke donderdag middag tussen 14.00 
en 16.00 uur voor al uw vragen op 
het gebied van gezondheid, wonen, 
werk, dagbesteding, voorzieningen 
en dagelijkse ondersteuning terecht 
bij het Ospels Steunpunt.
Hier zitten elke week de professionals 
vanuit de gemeente voor u klaar.

Tijdens donderdagmiddag willen we, 
naast het spreekuur, ook het accent 
leggen op ‘vrije inloop’.
We willen u dan ook graag uitnodi-
gen voor een paar uurtjes huiselijke 
gezelligheid, elke donderdag vanaf 
14.00 uur.
Een gesprek (Koffie en Kalle), een 
spelletje of een kaartje leggen onder 
het genot van een kop koffie of thee. 
Dit alles is mogelijk met de enthou-
siaste vrijwilligers van het Ospels 
Steunpunt.

Hopelijk mogen we u vanaf 5 de-
cember verwelkomen in ons nieuwe 
onderkomen, de ontmoetingsruimte 
van woonzorgcentrum “aan Stad-
thoês”
De pepernoten en de speculaasjes 
staan voor u klaar.

Afgelopen raadsvergadering zijn er
weer een aantal belangrijke thema’s 
besproken. Zoals gebruikelijk blikken 
we ook dit keer samen met u terug 
op een aantal gebeurtenissen en the-
ma’s van de raadsvergadering. Deze 
keer de vergadering van dinsdag 19 
november 2019.

Bosje Bientjesweg
Aan de Bientjesweg is een bosje van 
1,4 hectare groot gekapt zonder toe-
stemming van de gemeente. De ei-
genaar heeft de grond vervolgens in 
gebruik genomen als landbouwgrond. 
Wij vinden dit niet kunnen. Het bosje 
had een belangrijke waarde voor de 
natuur. Het was een beschuttingsplek 
voor dieren. Als er zomaar natuur 
gekapt wordt, moet er gehandhaafd 
worden. We zijn dan ook blij dat het 
college een herplantplicht heeft voor-
gesteld en heeft geëist dat er meer na-
tuur terugkomt dan er is gekapt.

De eigenaar heeft verzocht om de 
herplant op een andere plek te doen. 
Hiervoor moet het bestemmingsplan 
worden gewijzigd. De nieuwe plek 
sluit beter aan op bestaande natuur en 
beschermingsgebieden voor bijvoor-
beeld de patrijs. Daarom konden we 
hiermee instemmen. We hebben het 
college wel opgeroepen dat dit een 
uitzondering is. Een eventuele volgen-
de keer moet de herplant op hetzelfde 
stuk grond plaatsvinden. Het kan niet 
zo zijn dat meer bosjes gekapt worden 
en elders herplant omdat dat handiger 
is.

Eynderhoof
Eynderhoof wil een Peelboerderij 
bouwen met een bijbehorend land-
schap en erfbeplanting, zoals 100 jaar 
geleden bij veel boerderijen gebrui-
kelijk was. In het voorjaar hebben we 
ingestemd met een wijziging van het 
bestemmingsplan om dit mogelijk te 
maken. We vinden het mooi om te zien 
dat een dergelijk historisch gebouw 
herbouwd zal worden door de vrijwil-
ligers van Eynderhoof. We vinden het 
belangrijk dat ons cultuurhistorisch 
erfgoed behouden blijft voor de toe-
komst en kinderen kunnen zien hoe 
het leven in onze gemeente er vroeger 
uitzag. De kosten voor deze Peelboer-
derij zijn ongeveer €270.000,-. Eynder-
hoof heeft zelf al veel geld opgehaald 
om dit te kunnen bouwen. Voor het 
laatste deel van het budget hebben ze 
gevraagd of de gemeente een subsidie 
wil verlenen. Gezien het grote belang 
van Eynderhoof voor Nederweert heb-
ben wij ingestemd met een financiële 
bijdrage.

Sociaal domein
We zetten in op gelijke kansen om mee 
te doen in de samenleving, op basis van 
ieders talenten en mogelijkheden. We 
gaan uit van de eigen kracht van men-
sen, maar bieden ondersteuning waar 
nodig. Daarbij moet er voor de ver-
schillende zorgvragen bij voorkeur één 
aanspreekpunt zijn. Tijdens de raads-
vergadering hebben we een nieuw be-
leidsplan vastgesteld voor de periode 
2020-2023. Hierin staat de mens cen-
traal. De focus ligt op gezondheid, niet 
meer op ziekte. Er wordt dus gekeken 
naar wat mensen wel nog kunnen i.p.v. 
naar wat ze niet meer kunnen. Dat vin-

Raadpraat
Hoor de wind waait door de bomen?

den we een goede ontwikkeling. Ook 
zijn we blij met de integrale aanpak.

Nederweert is te klein om het sociaal 
domein in eigen beheer uit te voeren. 
Wij zullen moeten samenwerken, bij-
voorbeeld voor de inkoop van (jeugd)
zorg. Daarom werken we samen met 
Weert en Leudal. Het nieuwe beleids-
plan is samen met hen opgesteld.
Samenwerking mag er echter niet toe 
leiden dat straks niemand meer aan-
spreekbaar is en de controle onmoge-
lijk is. Daarom hebben we wethouder 
Cuijpers opgeroepen om de gemeen-
teraad te blijven betrekken bij het be-
leid en te zorgen dat we de uitvoering 
goed kunnen controleren.

Op maandag 2 december wordt door 
de gemeente vanaf 19.30 uur een the-
ma avond georganiseerd over het soci-
aal domein in het Citaverde College. U
bent van harte uitgenodigd om mee te 
komen praten.

Rekenkamer
De rekenkamer is een onafhankelijke 
commissie die het gemeentelijke be-
leid controleert. Is het beleid goed uit-
gevoerd en bereiken we wat we willen 
bereiken? De rekenkamer bestaat uit 
drie personen die geen andere functie 
hebben bij de gemeente Nederweert. 
Zij kiezen zelf wat ze willen onderzoe-
ken. Een van de laatste onderzoeken
ging over het stoppen van de fusie tus-
sen De Risse en Westrom.

Na dat onderzoek bleek dat er wat 
verbeteringen mogelijk zijn in het pro-
ces en in de samenwerking tussen re-
kenkamer en gemeenteraad. Hierover
zijn nieuwe afspraken gemaakt die we 
tijdens deze raadsvergadering hebben
vastgelegd.

Net voor de zomer heeft voormalig 
Tweede Kamerlid Ronald van Vliet 
aangegeven te willen stoppen met zijn 
werkzaamheden voor de rekenkamer-
commissie. De afgelopen maanden is 
gezocht naar een goede vervanger. 
Die is ook gevonden. Tijdens de raads-
vergadering hebben we Ayla Hermans 
uit Weert benoemd tot nieuw lid van 
de rekenkamer. We willen dhr. Van 
Vliet bedanken voor zijn jarenlange 
inzet voor Nederweert en mevr. Her-
mans feliciteren en veel succes wensen 
met haar nieuwe functie.

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

Aanmelding winterse vrijmarkt geopend
Centrummanagement Weert & BIZ 
Ondernemers presenteren koop-
zondag 29 december de zesde edi-
tie van Marktrecht voor elke Weer-
tenaar, de gezelligste vrijmarkt in 
de open lucht. Vanaf deze week is 
aanmelden voor deelname aan de 
markt mogelijk via de website van 
Winters Weert.

Het slotevenement van jubileumjaar 
2014, het jaar waarin Weert 600 jaar 
stadsrechten vierde, wordt wegens 
succes wederom herhaald! In 2019 
vindt krijgt iedere Weertenaar markt-
recht op zondag 29 december. Tijdens 
deze feestelijke dag is de Weerter bin-
nenstad het podium waar alle Weer-
tenaren hun koopwaar verkopen of 
hun talenten showen. De markt duurt 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Themamarkten
Net als de voorgaande edities wordt 
de vrijmarkt verdeeld over een aantal 
thema’s. Op de Streekmarkt worden 
lokale snuisterijen en zelfgemaakte
lekkernijen aangeboden. De Kids- en
Kledingmarkt staat in het teken van 
speelgoed, sport en kleding. Op de 
Kunst- & Brocantemarkt vind je de 
meest verrassende authentieke pro-

ducten en geniet je van o.a. muziek, 
boeken en kunst.

Aanmelden marktkraam
De organisatie stelt marktkramen ter 
beschikking tegen een bijdrage van 
€10,00 per stuk. Voor goede doelen 
worden kramen gratis beschikbaar ge-
steld. Voorwaarde is dat deelnemers 
in Weert of directe omgeving wonen 
en van tevoren aanmelden. Centrum-
management heeft 100 kramen ge-
reserveerd, dus snel aanmelden is 
noodzakelijk om zeker te zijn van een 
plekje. Reserveren van een kraam kan 
op www.wintersweert.nl/marktrecht.

Winters Weert
Marktrecht voor elke Weertenaar is 
onderdeel van Winters Weert in de 
binnenstad. Winters Weert staat voor 
gezelligheid, vermaak en heerlijk 
shoppen in de karakteristieke binnen-
stad van Weert. De historische bin-
nenstad van Weert vormt een slinger 
van licht met sfeervol verlichte straten 
en pleinen. De prachtig gedecoreerde 
etalages van de vele gezellige winkels 
nodigen uit tot eindeloos shoppen.

Meer informatie over alle activiteiten 
is te vinden op www.wintersweert.nl.

HEMA Outlet Store in 
Weert in vreemde handen

15 studenten Retailmanager run-
nen het outletfiliaal van HEMA.
Contextrijk leren. Dat gaan 15 stu-
denten van Gilde Retail & Business 
Academy de komende maanden 
doen. Zij runnen vanaf 27 novem-
ber de HEMA Outlet Store aan de 
Hoogstraat 4 in Weert. De derde-
jaars studenten Retailmanager 
hebben het filiaal naar eigen in-
zicht mogen inrichten. Ook verzor-
gen ze geheel zelfstandig alle ver-
koop- en marketingactiviteiten.

De overname is mogelijk geworden 
door de unieke samenwerking met 
HEMA Weert. De HEMA Outlet Stu-
dent Store voldoet in alle opzich-
ten aan een volwaardige winkel. De 
toekomstige retailmanagers hebben
het pand en de voorraden tot hun 
beschikking. René Witte van Witte 
Exploitatie: “Het HEMA-filiaal levert 
graag een bijdrage aan studenten die 
in opleiding zijn en klaargestoomd 
worden om deel te nemen aan de ar-
beidsmarkt. Door het runnen van een 
winkel van A tot en met Z ervaren ze 
maximale verantwoordelijkheid. Dat
is voor de studenten fijn om dit te 
ervaren, maar hun toekomstige werk-
gever zal hier ook heel blij mee zijn.”

De feestelijke opening is op woens-
dag 27 november om 9.30 uur. U bent 
van harte welkom. 

Openingstijden HEMA Outlet Stu-
dent Store:
Woensdag t/m vrijdag: 10.00 uur tot 
17.00 uur
Zaterdag: 10.00 uur tot 16.00 uur

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.nlV
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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 
28 november tot en met 7 december 2019

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) – Zesweken-
dienst Leen Geurts-van Riet, jaardienst 
Bertha Hoeben-Zentjens 

ZONDAG 1 december
Eerste zondag van de Advent
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
mevr. L. Caris) – maanddienst Gerrit en Mia 
Haenen-Teeuwen, jaardienst Peter Jozef 
Bruekers, Alle voormalige en huidige bewo-
ners van “de Smeêt” en hun familieleden.
Na de H. Mis koffie en thee in het parochie-
centrum.

MAANDAG 2 december
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 3 december
H .Franciscus Xaverius, priester
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel 

WOENSDAG 4 december
H. Johannes van Damascus, priester en kerk-
leraar
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 5 december
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 6 december
H. Nicolaas, bisschop
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 7 december
H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
Vooravond van de 2e zondag van de Advent
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector, koorleden) – Gerrit en Mia Hae-
nen-Teeuwen, Petrus Hoeben-Margaretha
Coolen en kinderen. 

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 1 december (eerste zondag van 
de Advent )
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 8 december ( tweede zondag
van de Advent )
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- H. Maria, laat toch alles goed komen, en 

rust vinden , en dat wij in vrede met elkaar 
om kunnen gaan.

- Maria, hier een kaarsje met de hoop dat 
alles goed komt.

- Maria, ik bid tot u dat iedereen gezond 
mag blijven, geluk mag hebben , zonder 
pijn of eenzaamheid, zelf kan ik ook wel 
wat gebruiken.

Iets om over na te denken: 
Wie zich bewust is van de waarheid, lacht 
om de leugens van het gerucht.

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

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag 
open en iedereen is er van harte welkom. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

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

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

30 november t/m 7 december

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

ZATERDAG 7 december: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst voor Harrie 
Verheijen.

LEZERS: zaterdag 30 november Francien Ver-
heijen, zaterdag 7 december Annie Jonkers.

MISDIENAARS zaterdag 30 november Lois 
Beerens en Niek Wijen.

“Wanneer je alles probeert te controleren, 
geniet je nergens van. Relax, haal diep 
adem en laat los. Leef in het moment.”

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 1 december 2019 H. Mis om 
11.00 uur 1e zondag van de Advent
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

Zondag 8 december 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: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

OASEMORGEN
Maandag 9 december 2019 is er bijeen-
komst van de OASE-groep in de kerk in 
Budschop. De viering begint om 09.00 uur. 
Tijdens de pauze is er koffie en thee. Ieder-
een is van harte welkom om tijdens deze 
morgen binnen te lopen en samen te bidden

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 30 november 2019 –
7 december 2019

Zondagmorgen 1 dec. 09.30 uur:
1ste Zondag van de Advent
De eucharistieviering zal worden opgeluis-
terd door gemengd koor Milagri.

Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als hgm. t.e.v. H. Bar-
bara patrones van onze kerk, Als hgm voor 
Mina Schreurs, Als hgm. voor een bijzondere 
intentie, Als hgm. voor alle vrijwilligers van 
onze parochie, Als hgm. voor de levenden 
en overleden leden van schutterij St. Bar-
bara, Als hgm. voor Frans Kurstjens en voor 
alle overleden vrijwilligers v.w. kerngroep 
parochie H. Barbara, Als hgm. voor ouders 
Knoops-Verdonschot en tevens voor John 
Kanders, Jeanne Linssen-Knoops, Mariëlle 
Knoops-Nieskens en ouders Kanders-Schreurs

Mededeling:
• Overleden in de leeftijd van 86 jaar Sjef 

Wetemans moge hij rusten in vrede.

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

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

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

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

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

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

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

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

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

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 parochiemedewerkers. 

Zaterdag 23 november, vooravond Hoog-
feest van Christus, Koning van het Heelal, 
19.00 (Samenzang) 
ghm Wiek Huijerjans, Til Huijerjans-Ver-
heijen en schoonzoon Albert, ghm Andries 
Veugen en Drika Veugen-Wijen, ghm Jac Ja-
cobs en Toon en Dien Jacobs-van den Moos-
dijk, 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 ou-
ders Hein Kusters en Johanna Janssen, ghm 
Jan Rietjens en Fien Rietjens-Stultiens.

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

Zaterdag 30 november, H. Andreas, apostel, 
19.00 (Samenzang) 
ouders Cuijpers-Evers en zoon Jan, tot bij-
zondere intentie en voor een goede ge-
zondheid.

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 Tul-
lemans. 

DOOPSEL: 
Door het H. Sacrament van het Doopsel zijn 
Tess Geuns, Lemmenhoek 23, en Vieve Don-
kers, Strateris 44c, in onze geloofsgemeen-
schap opgenomen. We wensen dopelingen en
ouders proficiat en een gezegende toekomst. 

CECILIA-AVOND: 
Op de feestdag van Sint Cecilia zelf - vrijdag 
22 november -  vieren het kerkelijk zang-
koor en de vrijwilligers van de parochie hun 
jaarlijks St. Ceciliafeest. Zo waarderen ik als 
pastoor en de parochiecommissie hun spon-
tane inzet voor de eredienst en de parochie-
huishouding. Zonder hen kan de parochie 
niet optimaal functioneren. Na de eucha-
ristieviering 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 Chris-
tus, Koning van het Heelal. Om dank uit te 
spreken voor al het goede in het voorbije 
jaar zingt het kerkelijk zangkoor traditiege-
trouw de lofzang Te Deum laudamus : wij 
loven U, Heer. 

Pastoor A. Koumans, OMI.

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

Hoera! 
Oze eige (aod) Prins 
waertj 3 december

50 jaor
Leeve Theo, 

unne hieële dikke prefisjat!
Brechje,  Lieke en Jop

Eettafel Eind

Donderdag 5 december: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden  t/m 
dinsdag 3 december 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

Borstvoeding
Een goed begin is het halve werk’

Hoe beter je je hebt voorbereid op 
het geven van borstvoeding, des 
te groter is de kans van slagen. 
Verwacht je binnenkort je baby 
en ga je borstvoeding geven? Dan 
is de informatieavond ‘Borstvoe-
ding’ op dinsdag 17 december 
a.s. interessant voor jou. Lactatie-
kundige Willy Gielen geeft samen 
met een JGZ verpleegkundige van 
de GGD Limburg-Noord uitleg, 
praktische informatie en tips over 
het geven van borstvoeding. Deze 
informatie is ook voor de partner 
interessant. Vanzelfsprekend is er
gelegenheid om vragen te stellen.
De bijeenkomst vindt plaats op 
dinsdag 17 december van 19:00 tot 
21:00 uur in het Restaurant van SJG 
Weert, Vogelsbleek 5. De toegang 
is gratis. Aanmelden kan via het 
inschrijfformulier op de website: 
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of 
bij de afdeling Patiënteninforma-
tie, telefoon: 0495 – 57 22 05.

Deze informatiebijeenkomst vindt 8
x per jaar plaats. De volgende bijeen-
komst is op 7 januari 2020.

Borstvoedingcafé
Geïnteresseerden zijn ook van harte 
welkom tijdens het maandelijkse 
Borstvoedingcafé bij restaurant ‘eten 
in de proeftuin’ in de Intratuin aan 
de Roermondseweg 147, 6004 PC in 
Weert. De bijeenkomsten zijn op de 
eerste woensdag  van de maand tus-
sen 10:00 en 12:00 uur.
Het Borstvoedingcafé in Weert is een 
initiatief van Vereniging Borstvoe-
ding Natuurlijk en lactatiekundige 
IBCLC Willy Gielen van SJG Weert. 
Deelname aan het Borstvoedingcafé 
is gratis, eventuele  consumpties zijn 
voor eigen rekening.

Mindfulnesstraining 
Nederweert

Tegenwoordig lees en hoor je veel 
over mindfulness. In een mindfulness-
training leer je om contact te maken 
met alles wat je denkt, voelt, bent en 
ervaart. Mindfulness helpt je niet om 
je beter je voelen, maar wel om beter 
te voelen.

Een mindfulnesstraining kan helpen om:
• Stress beter te hanteren;
• Beter om te gaan met pijn, ver-

moeidheid, spanningsklachten en 
psychosomatische klachten;

• Balans te houden in het leven;
• Los te komen van ongezonde ge-

woontes;
• Te werken aan een betere concen-

tratie;
• Bewuster te leven en meer te ge-

nieten.

Mindfulness is geen wondermiddel 
maar veel mensen hebben positieve 
ervaringen opgedaan met deze trai-
ning. Ervaringen die wetenschappe-
lijk worden ondersteunt. De training 
bestaat uit acht lessen van 2,5 uur en 
een stiltedag en wordt aangeboden 
in Nederweert.

In het nieuwe jaar start in Nederweert 
een groepstraining mindfulness. Er
zijn nog enkele plekken vrij. Je bent 
van harte welkom om geheel vrijblij-
vend een intakegesprek te voeren om
te ontdekken of een mindfulnessstrai-
ning iets voor je zou kunnen zijn.

Voor meer informatie of aanmelding: 
www.praktijkbloemenkamp.com 
Trainer: Henriette Bloemenkamp (cat. 
1 mindfulnessstrainer bij de VMBN).
(In sommige gevallen is vergoeding 
van de training via de ziektekosten-
verzekering mogelijk.)

Te koop: kerstbomen
Nordman, blauwspar, Abiës en zilversparren

van 0,5 m tot 3 m hoog. Met of zonder kluit, ook in pot.
Elke dag open, zondags ook. ‘s Avonds verlicht.

Eventueel thuisbezorgd.

Mertens, Molenweg 90, 6031 RC  Nederweert
(nabij rotonde Mc Donalds)

tel. 0495-62 63 58 / 06-14 10 50 84
www.mertenskerstbomen.nl

SPECIALE AANBIEDING
Zilverspar en blauwspar van 2,0 tot 2,5 m hoog €15,-

zelf uitzoeken op het land.

De zorg in Nederland is de laatste 
jaren veel veranderd. Er is veel bezui-
nigd en de zorgkosten zijn flink op-
gelopen terwijl de kwaliteit van leven 
minder lijkt te worden. De ouders van 
Isha, een jongen met een meervoudi-
ge visuele beperking, hebben dit ook 
zo ervaren. Omdat zij denken dat het 
anders kan en moet hebben zij het 
initiatief genomen om een nieuwe 
woon/leefgemeenschap op te richten 
voor 24 bewoners met een meervou-
dige en/of verstandelijke beperking
of N.A.H. Ze hebben zich hierbij laten 
inspireren door het Elzeneindhuis in 
Oss waar gewerkt wordt volgens het 
SlowCare- concept. Een nieuw woon-
zorg-concept dat zich weer richt op 
de bedoeling van de zorg en uit gaat 
van meer en kwalitatief betere zorg. 
De voorbereidingen om dit concept in 

de omgeving van Peel en Maas te rea-
liseren zijn in volle gang en inmiddels 
hebben zich al verschillende ouders 
maar ook (toekomstige) medewer-
kers aan gesloten. Ouders van kinde-
ren/jongeren met een (meervoudige) 
beperking die ook op zoek zijn naar 
een geschikte kwalitatieve woonplek 
voor hun zoon of dochter zijn van 
harte welkom op de infoavond van 10 
december aanstaande. Tijdens deze 
bijeenkomst zal informatie worden 
gegeven over het zorgconcept en te-
vens wordt de voortgang van het ini-
tiatief toegelicht.
De bijeenkomst is in Dorpshuis de 
Sprunk Meester Caelersstraat 30  in 
Koningslust en begint om 20.00 uur. 
Ouders en andere geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden via jeannevd-
vorst@home.nl

Informatiebijeenkomst 10 december Nieuw woonzorg initiatief 

 De Pieterpoort “Zorg met Liefde 
en Aandacht”

Dankbetuiging
Een hand… een woord…. een gebaar

doen je zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

Velen hebben met ons meegeleefd na het overlijden 
van onze lieve pap en opa,

Ton Verstappen
Tun de melkboer

Hartelijk dank daarvoor. 
Het was hartverwarmend, dit heeft ons goed gedaan.

Kinderen en kleinkinderen

Meijel, november 2019



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
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Wasmachine WW10N642RBA/EN

• 10 kg  • 1400 tpm  • A+++  • Eco Bubble technologie
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ULTRA HD

SMART

4K TV 43UM7000

• 43 inch (109 cm)  • 4K Ultra HD  • Quad Core Processor  • 4K IPS Display
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BEZORGD!

299,-
VAN 379,-

549,-
VAN 799,-
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             Warmtepompdroger WT45RV90NL

• Warmtepomp  • 8 kg  • A++  • softDry trommelsysteem
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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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Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Nieuwe directeur RICK: Frank Rademakers

“Dit voelt als thuiskomen”
Per 1 januari 2020 start Frank 
Rademakers als nieuwe directeur-
bestuurder bij RICK. Frank, nu 
nog werkzaam als Hoofd Cultu-
rele Ontmoeting en Cultuuredu-
catie bij Eindhovense collega-
kunstinstelling CKE, heeft er zin 
in. Eerder was Frank al 26 jaar 
verbonden met RICK als docent 
en leidinggevende. “Dit voelt nu 
écht als thuiskomen. Ik kijk er-
naar uit om weer met de organi-
satie samen te werken.”

Nadat Frank in 2012 naar CKE ging, is 
er bij RICK veel veranderd. “Daarom 
wil ik straks allereerst de mensen, 
producten en dienstverlening weer
leren kennen. RICK is van een cursus-
instelling uitgegroeid tot cultuurpart-
ner in de regio. Een mooie ontwikke-
ling. RICK heeft veel kwaliteit in huis 
en dat wil ik als directeur de komende 
tijd nog meer laten zien.”

Waar Frank vooral kansen ziet, is het 
gelijkwaardig maken van de drie pij-
lers: amateurkunst, onderwijs en het 
maatschappelijke werkveld. “Die ver-
binding is ijzersterk. Daarmee bied je 
de ‘markt’ een bijzonder product. Het 
gaat niet alleen meer om kunstlessen 
en workshops, maar ook om kunst als 
middel om bewustwording, gedrags-

verandering of verbinding te stimu-
leren. Kunst, onderwijs en de maat-
schappij kunnen niet zonder elkaar. 
Die essentie wil ik stevig verankeren 
bij RICK en in de omgeving.”

Ik regel mijn zorg goed

Hoe bewust bent u bezig met uw 
zorg of zorgverzekeraar? Hoe kri-
tisch kijkt u naar uw eigen zorg-
situatie? Sluit deze bijvoorbeeld 
nog wel aan bij uw zorgverzeke-
ring? En welk aanvullend pakket 
past daar dan het beste bij? Of wil 
u eigenlijk wel overstappen, maar 
hoe en naar wie? Waar moet u
dan op letten? Weet u wat er van 
uw eigen risico af gaat? En hoe zit 
het met zorgtoeslag? Op 12 en 19 
december staat er van 9.30-17.00 
uur een informatiestand in de 
centrale hal van ons ziekenhuis 
om u advies te geven.

Ik regel mijn zorg goed
Het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) informeert 
Nederlanders elk jaar over de veran-
deringen in de zorg. De campagne ‘Ik 
regel mijn zorg goed’ richt zich op de 
zorgverzekeringen. 
Met deze campagne wil het minis-
terie bewustwording creëren; waar 
moet u op letten als u een zorgver-
zekering kiest, kijkend naar de eigen 
zorgsituatie. 

Informatieteam
Het informatieteam staat paraat om 
uw vragen te beantwoorden over on-
der andere overstappen van zorgver-
zekeraar, eigen risico, zorgtoeslagen 
en het verschil is tussen een restitutie- 
of naturapolis. 
Op 12 en 19 december van 9.30 –
17.00 uur kunt u in de centrale hal van 
SJG Weert de stand komen bezoeken. 
Komt u ook?
Bekijk ook de website: www.ikregel-
mijnzorggoed.nl.

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Te koop:

appels
Fruitbedrijf Hoeben

Heysterstraat 17

VOOR ZORG, WONEN EN WELZIJN
IN SOMEREN, CRANENDONCK

WEER T, NEDER WEER T EN LEUDAL

Land van Horne is op zoek naar
BBL LEERLINGEN VERZORGENDE D 

IN DE WIJKZORG

Wil je werken in de wijkzorg en heb je minimaal een
VMBO diploma? Dan is dit je kans om in 1,5 jaar een

Branchekwalificatie Verzorgende D te behalen.

Heb jij een zorghart en kun je zelfstandig werken?
Dan zijn we op zoek naar jou! We starten in maart 2020 met

de opleiding tot Verzorgende D via de Beroeps Begeleidende 
Leerweg (BBL). Dé kans om te werken en te leren. 

Ben je gemotiveerd en houd je van aanpakken? Solliciteer dan
via de website. Als je voldoet aan de gestelde voorwaarden

dan nodigen wij jou uit voor een informatiebijeenkomst.

WWW.WERKENBIJ.LANDVANHORNE.NL | 088 987 84 63

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

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



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

Donderdag 28 november 2019

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

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

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

De afgelopen periode is er hard gewerkt 
aan de restauratie van de Lambertustoren. 
Begin november zijn de steigers verwijderd 
en is de toren weer helemaal zichtbaar. 
Een mooi moment om even bij stil te staan. 
We nodigen u daarom graag uit voor de 
officiële oplevering van de restauratie op 
zaterdag 30 november om 14.00 uur in de 
kerk van Nederweert. U kunt deze middag 
ook een kijkje nemen in de toren.

Op 25 februari was de officiële starthande-
ling. Uiteindelijk duurde de restauratie, 
precies volgens planning, circa negen 
maanden. 

Werkzaamheden
In deze periode heeft aannemer Laudy 
samen met een aantal onderaannemers, 
de toren in de steigers gezet, het metsel-
werk vervangen, de voegen vernieuwd, 
het natuursteen hersteld en de leien van 
de vier hoektorens vervangen. Ook is 
het hout van de klokkenstoel hersteld, 
is een nieuwe zoldervloer aangebracht, 
zijn de wijzerplaten opnieuw verguld, 
zijn de led-verlichting en de bliksemaflei-
ding hersteld, is er onderhoud gepleegd 
aan de luidklokken en zijn de kozijnen 
geschilderd. In totaal heeft de restauratie, 
inclusief voorbereidingen, ongeveer 

€ 770.000,- gekost.

Sporen blijven zichtbaar
Alle restauratie- en bouwsporen uit het 
verleden vertellen een verhaal. Bijvoor-
beeld over de functies die de toren heeft 
vervuld als uitkijktoren, verdedigingstoren 

of opslagplaats. Maar ook over het aantal 
keren dat de toren is vergroot. En wat hij 
heeft meegemaakt zoals twee branden 
en de Tweede Wereldoorlog. Net zoals de 
sporen van de vorige restauraties zichtbaar 
zijn, blijven ook de sporen van deze restau-
ratie duidelijk zichtbaar. Ook al zullen ze 
na verloop van tijd iets vervagen. Hierdoor 
hebben we een nieuw verhaal aan de 
toren toegevoegd.

Meerdere bijdragen ontvangen
Er zijn voor de restauratie diverse bijdragen 
ontvangen, zowel groot als klein. Hiervoor 
is de gemeente zeer dankbaar. Een speciaal 
woord van dank aan het comité ‘Vrienden 
van de Lambertustoren’, die veel tijd en 
energie heeft gestoken in het organiseren 
van acties en activiteiten. Hiermee hebben 
de vrijwilligers ruim € 51.000,00 opgehaald. 
Maar ook aan de vier Nederweerter muzi-
kanten die geld hebben opgehaald met het 
zelfgeschreven lied ‘Lambertus, Wachter 
van de Peel’. Grote bijdragen zijn ontvan-
gen van de Provincie Limburg (35% van 
de restauratiekosten) en het BPD Cultuur-
fonds. Twee inwoners, die liever anoniem 
blijven, sponsorden ieder € 7.500,-.

Officiële oplevering is historisch moment
De Lambertustoren is een belangrijk cul-
tuurhistorisch rijksmonument. Dergelijke 
grote restauraties aan de toren komen 
niet vaak voor. De oplevering is dan ook 
een belangrijk historisch moment voor 
Nederweert. Hier schenken we graag extra 
aandacht aan. We bedanken dan tevens 
iedereen die een bijdrage heeft geleverd 

aan de restauratie. Burgemeester Birgit op 
de Laak en gedeputeerde Hubert Mackus 
spreken de aanwezigen in de kerk toe, 
waarna buiten symbolisch de opleve-
ringshandeling wordt verricht. Daarnaast 
spreekt de voorzitter van het sponsorco-
mité ‘Vrienden van de Lambertustoren’, de 
heer Fons Jacobs, een woord van dank uit 
aan de vele sponsoren.

Muzikale omlijsting en diashow
Tijdens de openingsceremonie vertonen 
we in de kerk dia’s van het hele restaura-
tieproces. Hierbij wordt het ambacht van 
het restaureren treffend in beeld gebracht 
door Jac Smeets en Jack van den Heuvel 
van de Nederweerter fotoclub. Zanggroep 
ZusenZo uit Nederweert zorgt voor de 
muzikale omlijsting.

Torenbeklimming
Die middag is er, na de openingsceremo-
nie, ook gelegenheid om in kleine groe-
pen de toren te beklimmen. Dit gebeurt 
onder begeleiding van vrijwilligers en is op 
eigen risico. Door het grote aantal treden 
(174) en de hoge traptreden is de klim erg 
intensief. Mensen die slecht ter been zijn 
of een slechte lichamelijke conditie heb-
ben, raden we daarom af om dit te doen. 
Jonge kinderen dienen onder begeleiding 
van een volwassene te zijn. Houd er reke-
ning mee dat er wachttijden zijn, omdat 
de ruimte in de toren beperkt is.

We zien u graag op zaterdag 30 novem-
ber om 14.00 uur voor de feestelijke 
oplevering!

Een nieuw verhaal...
Restauratie afgerond: feestelijke oplevering en beklimming toren

Koninklijke onderscheiding voor Jo Hermans

De Lambertustoren is in negen maanden tijd gerestaureerd. Nederweert is trots op het eindresultaat. Foto: Nederweert24

Afgelopen vrijdag vierde de parochie 
Ospel het jaarlijkse Caeciliafeest in Zaal 
Het Peeljuweel. Voor koster en vrijwilli-
ger Jo Hermans werd het een bijzondere 
avond. Burgemeester Op de Laak ver-
raste hem met een Koninklijke onder-
scheiding voor zijn vele verdiensten. 
Hij is Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
geworden.

Al 51 jaar is Ospelnaar Jo Hermans, 67 
jaar, belangeloos actief voor de gemeen-
schap en vooral voor de kern Ospel. 

Parochie Onze Lieve Vrouw Onbe-
vlekt Ontvangen 
Zo is hij bijna 51 jaar koster van en 
vrijwilliger voor de R.K. Parochie Onze 
Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 
Ospel. Met ingang van 26 januari 1969 
werd hij tot koster benoemd. Naast het 
zijn van koster is hij ook als penning-
meester lid van de parochiecommissie 
en regelt hij alle financiële zaken.

Gedreven vrijwilliger voor Ospel
Ook was hij 28 jaar (1985-2013) secre-

taris/penningmeester van 
Buurtvereniging ’t Ospels 
Hukske. Vanaf 1999 is hij 
secretaris/penningmeester van 
de stichting Vrienden van de 
Parochie Ospel. In 2003 werd 
hij secretaris/penningmees-
ter van de Dorpsraad Ospel. 
Vanaf 2014 is hij actief voor 
het sociaal wijkteam Ospel 
dat in 2015 is opgegaan in de 
Stichting Ospels Steunpunt. De 
Gezamenlijke collectie Ospel/
Ospeldijk kan sinds 2015 ook 

op hem rekenen als vrijwilliger. Van 
mei 2017 tot en met december 2018 
was hij secretaris van het Actiecomité 
‘Samen sterk vur oos kerk’ Ospel. Dit 
comité is speciaal opgericht vanwege 
de renovatie/restauratie van de toren 
van de parochiekerk. Het lukte om met 
acties maar liefst € 60.000,00 bijeen te 
brengen.

Cliëntenraad
Vanaf 2001 is de heer Hermans ook lid 
van de decentrale Cliëntenraad van 
Zorgcentrum Sint Joseph Nederweert. 
Deze cliëntenraad behartigt de belan-
gen van de patiënten/cliënten binnen 
het zorgcentrum. Vanaf 2015 is hij 
voorzitter. Sinds de oprichting in 2014 
is hij ook bestuurslid van de Centrale 
Cliëntenraad Stichting Land van Horne. 
De raad heeft een adviserende of 
instemmende taak als er vraagstukken 
zijn die voor de hele stichting gelden.

We feliciteren de heer Jo Hermans 
van harte met zijn Koninklijke onder-
scheiding.

Jo Hermans krijgt de versierselen opgespeld door 
burgemeester Op de Laak. Foto: Nederweert24

Even bijpraten
Op maandag 2 december is er een 
thema-avond over het sociaal domein. 
De ontwikkelingen op het gebied van 
duurzaamheid komen op dinsdag 3 de-
cember aan bod in een themaraad.

Sociaal domein
Op maandag 2 december om 19.30 uur 
is er een thema-avond over het sociaal 
domein op het Citaverde College in 
Nederweert. 
De thema’s die deze avond centraal 
staan, willen we goed laten aansluiten 
bij de behoefte. Daarom hebben we 
de voorkeur gepeild bij de fracties en 
het publiek. Hier zijn drie onderwerpen 
uitgekomen. Het gaat om de hulp van 
het Centrum voor Jeugd en Gezin, het 
aanvalsplan armoede en de samen-
werking met andere gemeenten in het 
sociaal domein.  
 
Na een gezamenlijke start gaan de aan-
wezigen in kleinere groepjes langs de 
drie thema’s. 

Duurzaamheid
Op dinsdag 3 december worden de 
raadsleden in een themaraad bijgepraat 
over duurzaamheid. Een aantal on-
derwerpen komt aan bod: een nieuwe 
manier van afval inzamelen in 2020, 
de regionale samenwerking voor het 
ruimtelijk inpassen van de energietran-
sitie (RES), het energieneutraal maken 
van één kern in 2022 en het beleidska-
der grondgebonden zonne-energie. De 
avond start om 19.30 uur in de raadzaal.

U bent van harte welkom op beide avon-
den. De agenda’s vindt u op onze website.

Op maandag 18 november bezochten 
burgemeester en wethouders het dia-
manten bruidspaar Wim en José Minken-
berg-Op ’t Root in Someren. 

Wim werd in 1939 geboren en is de 
jongste uit een gezin van negen kinderen. 
José zag in 1938 het levenslicht en is de 
jongste van drie kinderen. 

In het huwelijksbootje gestapt
Wim en José trouwden op 14 november 
1959 voor de wet en enkele dagen later, 
op 19 november, werd hun huwelijk 
kerkelijk ingezegend. Ze kregen vier 
kinderen: Marian, Noel, Marjo en Richard. 
Inmiddels zijn er negen kleinkinderen en 
drie achterkleinkinderen.

Op de boerderij 
Wim en José hebben hun werkzame leven 
doorgebracht op de boerderij in Ospel die 
ze overnamen van de ouders van José. 

Later gingen ze samen naar de ouderen-
gym en waren ze lid van de bridgeclub 
waar Wim ook bestuurslid was.

Veel hobby’s 
Wim heeft altijd graag gekaart en in de 
tuin gewerkt. José is 40 jaar lid van het 
LKV geweest; ook zij maakte deel uit van 
het bestuur. Andere hobby’s van José zijn 
handwerken, naaien en op woensdag 
met vriendinnen naar de markt en daarna 
gezellig samen koffiedrinken. 

Bezoek
José gaat vier keer per week naar Eegels-
hoeve in Someren. Hier woont Wim nu 
en wordt hij verzorgd. Samen gaan ze er 
vaak wandelen en er is altijd tijd voor een 
praatje met familie en medebewoners. 

We feliciteren Wim en José Minkenberg 
met dit mooie jubileum en wensen ze 
samen veel geluk voor de toekomst toe.

 

Feest voor Wim en José Minkenberg

In 2020 bepalen we hoe we het afval 
in Nederweert in de toekomst in gaan 
zamelen. Dit willen wij samen met onze 
inwoners gaan onderzoeken.

Op dit moment zit er nog altijd 50% 
gft-afval tussen het restafval. Als we dit 
gft-afval al eens uit het restafval kunnen 
halen, maken we al een hele stap richting 
de doelstelling van 30 kg restafval! De 
werkwijze met de huidige duobak stimu-
leert niet om het gft apart aan te bieden. 

Duobak op zijn retour
Er is nog maar één partij die de duobak 
maakt en inzamelvoertuigen zijn schaars. 
Het gevolg is dat er nog maar weinig 
partijen zijn die afval via de duobak kun-
nen of willen inzamelen. Dit alles leidt 
tot een hogere prijs voor de inzameling 
van de duobak vanaf 2020. Het is een 
dure inzamelmethode aan het worden.

Afvalstoffenheffing omhoog
Vanwege de hogere kosten voor de 
inzameling van het huishoudelijke rest- 
en gft-afval stijgt de afvalstoffenheffing 
in Nederweert in 2020. Ook de hogere 
verwerkingskosten en een verhoging 
van de belasting op brandbaar restafval 
maakt het ophalen duurder. Op jaar-
basis betaalt een huishouden in Neder-
weert € 20,- meer dan in 2019. 

Andere gemeenten gingen ons voor
Veel gemeenten kondigden al aan dat 
de afvalstoffenheffing volgend jaar 
stijgt. “Wij zijn geen uitzondering. 
Wel zitten we met onze gemiddelde 
kosten nog steeds laag. Dat willen we 
in de toekomst zo houden. Een reden te 
meer om in 2020 op zoek te gaan naar 
een nieuwe manier van afvalinzameling 
voor Nederweert!”, aldus wethouder 
Voss. 

Wat doen we met ons afval in de toekomst?

Het diamanten bruidspaar samen met hun dochter en burgemeester Op de Laak.



INBRAAKPREVENTIE

Door uw terrein te beveiligen met een hekwerk 

en poort, eventueel met camerabewaking of 

detectiehekwerk, zullen inbrekers sneller 

geneigd zijn een andere locatie te kiezen.

www.molsvanlierop.nl

Neem nu contact met ons op over de 
mogelijkheden om uw terrein te beveiligen.

Bocholterweg 154A - 6006 TP Weert - Tel. 0495 518239

Multimate Heijnen Leveroy
Houtsberg 16
Tel. 0495-651450 • info@heynenbmh.nl

Wij
maken ook

vrijblijvend een
prijsopgave

Uw adres voor de beveiliging van uw huis
ook voor al uw doe-het-zelf-artikelen en bouwmaterialen

voor uw renovatie- en verbouwplannen

raamdecoratie
schuifkasten

vloeren
deuren

beveiliging
mengverf

ZONWERING
SCREENS
ROLLUIKEN
HORREN

Veilig wonenVeilig wonen
Zorgeloos en veilig Zorgeloos en veilig 

wonen, wonen, 

dat wil iedereen.dat wil iedereen.

  Bij Hubo helpen   Bij Hubo helpen 

we je graag een handje:we je graag een handje:

VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW - ALLROUND TIMMERWERK

VAKKENNIS, 
BETROUWBAARHEID 
KLANTTEVREDENHEID 

HOOG IN HET VAANDEL!

WWW.SCHREVEN-PENDERS.NL 
0620627642 | NEDERWEERT

Houten en kunststof kozijnen,
ramen en deuren (KOMO KEUR)• alle soorten beglazing• overkappingen / carports /

daken / dakkapellen / dakramen• alle voorkomendetimmerwerken in nieuwbouw /
verbouwingen en onderhoudDenkt mee, ontwerpt,organiseert, ontzorgt uw project.

VAKKENNIS, BETROUWBAARHEID EN
KLANTTEVREDENHEID HOOG IN HET VAANDEL!

Er is een bekende Engelse uitspraak die zegt dat je huis je kasteel 

is: “A man’s home is his castle”. Je huis is de plaats waar je je 

veilig en comfortabel kan terugtrekken en waar je van je privacy 

kan genieten. Je bent dan ook geschrokken en aangedaan als bij 

een inbraak die privacy op een brutale manier wordt geschonden, 

of er nu materiële zaken zijn gestolen of niet. Een inbraak in je 

woning valt nooit helemaal uit te sluiten, maar er zijn een aantal 

manieren op potentiële inbrekers de moed te ontnemen en de 

veiligheid van je woning te vergroten. Een alarmsysteem installe-

ren, schriklichten plaatsen en zoveel mogelijk “inbraak ontmoe-

digende” maatregelen nemen behoren tot de nuttigste tips. Wat 

kan je nog zoal doen om je woning op een effectieve manier te 

beveiligen tegen inbraak?

Huis beveiligen: de “vijf-minuten-regel”
Men gaat ervan uit dat inbrekers gemiddeld vijf minuten nodig hebben 
voor een inbraak. Dertig seconden om in een huis binnen te geraken, 
vier minuten om de buit te zoeken en te vergaren en nog eens dertig 
seconden om het huis te verlaten. Voor jou als bewoner komt het erop 
aan om zoveel mogelijk voor vertraging te zorgen in die vijf minuten. 
Dan kunnen de dieven alsnog van gedacht veranderen en op de vlucht 
slaan. Hoe meer je bijvoorbeeld het inbreken zelf bemoeilijkt, hoe meer 
de inbreker zal twijfelen om ook daadwerkelijk het huis binnen te ko-
men. De bedoeling is dus om inbrekers zoveel mogelijk te ontmoedigen.

Woning zichtbaar maken
Hoe meer een woning zichtbaar is voor de buitenwereld, hoe moeilijker 
het zal zijn voor inbrekers om ongemerkt hun slag te slaan. Zorg er bij-
voorbeeld voor dat je woning en je voordeur niet verscholen zijn achter 
een hoge, dichtbegroeide haag. Op die manier is de sociale controle 
kleiner. Denk eraan om bijvoorbeeld de begroeiing in je voortuin te ver-
minderen, zodat je huis duidelijk zichtbaar is. Dat verhoogt de sociale 
controle en zal inbrekers een eventuele inbraak ontraden.

Schriklichten tegen inbraak
Om de inbrekers een eventuele inbraak te bemoeilijken, begin je met 
het plaatsen van zogenaamde schriklichten. Dat zijn lichten die aan-
floepen telkens wanneer de detector een beweging rond het huis waar-
neemt. De inbreker wordt hierdoor uit zijn concentratie gebracht en zal 
beginnen twijfelen of er misschien daadwerkelijk iemand in huis is. Om 
nog zekerder te zijn, kan je ook gewoon schriklichten installeren die 
op bepaalde tijdstippen automatisch aanspringen. Je kan die tijdstippen 
instellen door middel van een timer.

Camera
Camerabewaking kan nuttig zijn om verdachte activitieiten waar te ne-
men en op te slaan. Een of meerdere camera’s plaatsen die gericht zijn 
op gevoelige plekken in en rond je woning kan erg zinvol zijn. Ten eerste 

geeft het je een veiliger gevoel en ten tweede kunnen videobeelden 
dienen als bewijsmateriaal wanneer er daadwerkelijk een inbraak 
plaatsvindt. Bij de meeste moderne camerasystemen kan je via je 
computer en via je smartphone de camera bedienen en vaststellen 
wat er gebeurt in en rond je huis. Als je van huis bent kan je dus 
makkelijk op je smartphone checken of er wat aan de hand is of niet.

Veiligheidssloten tegen inbrekers
Een bijkomende manier om inbraak te bemoeilijken is het plaatsen 
van veiligheidssloten met ingebouwde cilinders die de deuren op 
meerdere plaatsen verbinden met de muur. Hierdoor wordt de in-
braak technisch veel moeilijker. Zorg er dan wel voor dat je dit bij 
elke buitendeur doet, want inbrekers gaan meteen op zoek naar de 
zwakste plek in de beveiliging van je huis. Eventueel kan je ook een 
deurkettting laten installeren. Als je de deur wil openen voor ie-
mand waarvan je niet zeker bent, dan kan je eerst de deurketting 
vastmaken.

Geen routine
Zorg ervoor dat je niet teveel in je kaarten laat kijken door steeds op 
hetzelfde moment je huis te verlaten. Vermijd dan ook routine en 
laat nooit merken dat je niet thuis bent. Potentiële inbrekers letten 
op bepaalde gewoontes van huisbewoners en kunnen daar aanteke-
ningen van maken. Op die manier zoeken ze naar het ideale moment 
om hun slag te slaan. Probeer daarentegen de potentiële inbreker zo 
veel mogelijk te verwarren en verschillende tijdstippen in de week 
en in het weekend in je huis aanwezig te zijn.

Bewoonde indruk
Als je langdurig afwezig bent, zorg er dan voor dat je dat niet laat 
merken. Laat iemand je brievenbus leegmaken zodat deze niet uit-
puilt, of laat een persoon die je vertrouwt af en toe in het huis aan-
wezig zijn. Zorg ervoor dat die vertrouwenspersoon bijvoorbeeld je 
gras maait of de rolluiken af en toe opent en sluit.

Hoe je huis beveiligen tegen inbraak? Zeven tips
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49”
124 cm 4K

HDR
QLEDQLED TV | QE49Q67R

•  49” (124 cm) 4K Ultra 
HD Smart-TV 

•  Perfecte kleuren 
dankzij Quantum dot-
technologie

•  Ook verkrijgbaar in 
55” voor 899,-

1099.-

DRAADLOZE SMART SPEAKER | 
CITATION ONE DUO PACK

• Luister draadloos naar muziek of 
radio via Wifi of Bluetooth 

• Geïntegreerde microfoons om de 
speaker met je stem te bedienen 
via Google Assistent 

349.-

LAPTOP | CHROMEBOOK 514 
CB514-1H-C7ZL

•  14” Full HD IPS-beeldscherm 
• Intel®Celeron™ N3350 
• 32GB eMMC opslaggeheugen
• 4GB RAM 
• Chrome OS

Aluminium behuizing
14”

319.-Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbiedingen en acties zijn geldig zolang de voorraad strekt van zaterdag 23 november t/m maandag 2 december 2019

DEZEHEL
EWEEK

Expert Lambers
Sint Lambertusstraat 10, Nederweert  |  0495-625714 
expert.nl/nederweert   |   nederweert@expert.nl

Leende en Nederweert. Informatie: bel 040-2062822 of kijk op  

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

ETF bouwt voor Legoland

De innovatieve ontwikkelingen van 
ETF Ride Systems uit Nederweert 
gaan de hele wereld over. Het be-
drijf bouwt karretjes voor het nog 
te openen Legoland in New York, zo 
is deze week door Ruud Koppens in 
het Amerikaanse Orlando bekend
gemaakt.

De karretjes van ETF gaan rijden in 
de attractie ‘Lego Factory Adventure 
ride’. In deze attractie veranderen de 
bezoekers in Lego Minifiguren. Dank-
zij de sensoren bewegen de Lego-
minifiguren met de bezoekers mee. 
Terwijl gasten in hun voertuigen 
ronddraaien, zien ze een scherm waar 
ze hun voertuig in Lego zien verande-
ren en zichzelf zien transformeren in 
een Lego Minifiguur.

De voertuigen die ETF heeft ontwik-
keld hebben qua techniek enige ge-
lijkenis met de de karretjes van de 
Efteling attractie ‘Symbolica: Paleis 
der Fantasie’. Ook deze zijn door ETF 
ontwikkeld. Het gaat om computer-
gestuurde karretjes die zich niet over 
rails maar vrij in een ruimte kunnen 
voortbewegen.

In totaal bouwt ETF 19 karretjes voor 
de in aanbouw zijnde attractie. De 
karretjes gaan met z’n drieën naast 
elkaar door de ‘Lego fabriek’ rijden. 
Er is een extra karretje ontwikkeld 
voor mensen in een rolstoel. Het kar-
retje is door ETF zo ontwikkeld dat de 
rolstoelgebruikers zonder vertraging
meteen kunnen instappen en er geen 
extra wachttijd ontstaat.

Sef Thissen helpt zangers 
zoeken!

Het Weerter Mannenkoor heeft 
dringend versterking nodig. Om die 
reden wordt wederom een SING-IN
georganiseerd om potentiële zangers 
kennis te laten maken met koorzang.
Op donderdag 28 november komt de 
gerenomeerde Venlose bariton Sef 
Thissen naar Weert om samen met 
het koor een repetitie in te vullen. 
Immers: ZINGENDE MENSEN ZIJN GE-
LUKKIGE MENSEN!
Liefhebbers zijn vrijblijvend van harte 
welkom in de repetitieruimte van het 
koor: het Muziekhuis aan de Schutte-
beemd 132. Aanvang 19.30 uur.
Verdere informatie: info@weerter-
mannenkoor.nl of telefoon 0495-
542410.

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

Liefde voor jurkjes

Op donderdag 21 november is de 
website www.dresss.nl online ge-
gaan.

De vrouw achter de website is Eva van 
Mens - Spauwen uit Nederweert.
Eva is getrouwd met Boudewijn en sa-
men hebben zij 3 dochters. Roos, Lola 
en Meis.
De liefde voor jurkjes heeft zij over-
gebracht op haar meiden. 

Het lijkt in de genen te zitten. Oma 
Fien had een zoon en ook drie doch-
ters. Zij maakte de kleding zelf en zo 
droegen haar dochters alle drie gere-
geld dezelfde jurkjes .

Ben je op zoek naar een mooie jurk 
die je samen met je dochter kunt dra-
gen? De jurkjes van Dresss zijn speci-
aal ontwikkeld om samen met jouw 
meisje én haar pop te dragen. Twin-
ning is winning!
A lijn jurkjes of recht/getailleerd. 
Felle kleurtjes of juist zwart met een 
glittertje..

Voor oma’s met kleinkinderen
Voor mama’s met dochters
Voor tantes met nichtjes
Voor zussen en vriendinnen
Voor meisjes met poppen
Of…. gewoon alleen voor jou….!
Ga snel naar www.dresss.nl 

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 2 december 10.30-12.00 uur yoga*. 
Dinsdag 3 december 09.30-13.30 uur 
ontspanningsmassage* / 13.00-15.00 
uur haken*. Woensdag 4 december 
09.30-12.00 uur Kookworkshop sin-
terklaas*. Donderdag 5 december 10-
12.00 uur en 13.30-15.30 uur workshop 
schilderen*. Vrijdag 6 december 09.45-
11.45 uur creatief atelier*. Woensdag 
11 december 14.00-16.00 uur Thema-
bijeenkomst ProstaatkankerStichting 
- Hormoontherapie’.
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).

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



In een bomvolle Pinnenhof in Ne-
derweert hebben de Pinmaekers uit 
Nederweert zondagmiddag 24 no-
vember de prinsenparen 2020 gepre-
senteerd.

Nieuwe prins
Als nieuwe prins van Nederweert 
werd de 31-jarige Maikel Vaes I ge-
presenteerd. Prins Maikel I woont sa-
men met zijn 29 jarige prinses Anouk 
Raemakers op de Amaliastraat in 
Budschop. 

Geen onbekende in de Vastelaovendj
De kersverse prins Maikel is geen 
onbekende in de Ni-jwieërter vastela-
ovendj, hij was in 2001 een van de eer-
ste jeugdprinsen van V.V De Pinmae-
kers. Daarnaast vormt Maikel samen 
met Daphne Scheffers het zangduo 
DZN, zij wonnen verschillende keren 
het Ni-jwieërter Lidjeskonkoer en 
stonden in 2017 in de halve finale van 
het LVK. De prins speelt al verschil-
lende jaren mee in de bonte avonden 
van Nederweert met zijn groep Tis 
weej ut is. In 2013 vormde hij samen 
met Anke Mertens het Boorebroed-
spaar van Nederweert
 
Maikel is in het dagelijks leven werk-
zaam bij M. Wijen pluimvee in Leve-
roy. Anouk is werkzaam bij de PSW 

Nederweert presenteert 
de prinsen voor 2020

Jeugdprinsepaar 2 x 11
Net als in voorgaande jaren zal de 
jeugd van Nederweert weer nauw 
betrokken worden bij de “vastela-
ovendjviering”. Het jeugdprinsepaar 
zal in 2020 worden gevormd door 
jeugdprins Willem I (Pustjens) en 
jeugdprinses Lotte (Jetten). 

Jeugdprins
Willem I (11 jaar) is een zoon van Al-
bert Pustjens en Yvonne Kuppens.
Hij heeft één broer, Wouter en één 
zus, Maud. Jeugdprins Willem woont 
op Strateris in Nederweert.
Jeugdprins Willem zit in groep 8 van 
De Kerneel en zijn hobby’s zijn: “Vas-
telaovendj” vieren en handballen.

Jeugdprinses
Jeugd prinses Lotte (11 jaar) is een 
dochter van Frank Jetten en Anne-
mieke Mertens. Zij heeft twee zussen, 
Julia en Emma. Samen wonen zij op 
de Kerneel in Nederweert.
Lotte zit in groep 8 van De Kerneel 

als groepsleidster. De hobby van prins 
Maikel is het trainen van politiehon-
den, en samen houden zij van gezel-
ligheid met vrienden en bekenden.

Vastelaovundj vieren
Prins Maikel en prinses Anouk zijn 
fanatieke vastelaovendj vierders, en 
zijn overal te vinden waar wat te vie-
ren is. 

Adjudanten
Het prinsenpaar zal worden begeleid 
door 3 adjudanten en hun dames te 
weten: Richard en Claudia Palmen, 
Johan en Loes van der Loo en Jef-
frey Vaes & Marloes van Meel.

Devies
De prins zal het seizoen in Neder-
weert voorgaan onder zijn devies:

Van kleins aaf aan, 
haaj ich mer eine wins,

Um heej oets te mooge staon as 
vastelaovendj prins

Huisorde
Prins Maikel heeft “De zingendje 
vastelaovendj gek” als huisorde inge-
steld.

Tijdens zijn officiële regeerperiode, 
die met zijn receptie op zondag 12 ja-
nuari 2020 begint, reikt hij de orde uit.

Jubileum Jeugdprinsepaar Nederweert

en haar hobby’s zijn: “Vastelaovendj” 
vieren, Judo en dansen.

Het jeugdprinsenpaar zal worden bij-
gestaan door adjudante Lisa Krijnen. 
Lisa is een dochter van Tino Krijnen 
en Sandra Mostert. Zij heeft één 
broer, Tycho. Lisa is 10 jaar en zit in 
groep 7 van basisschool “De Klimop” 
in Nederweert. Haar hobby’s zijn: 
“Vastelaovendj” vieren, paardrijden 
en spelen met de hond Jill.

Het jeugdpaar zal de “Vastela-
ovendj” in Nederweert voorgaan on-
der het devies:

Met Jeugdprins Willem 
en Prinses Lotte,

wurtj 2 x11 unne vlotte . 

Het jeugdpaar heeft de orde van: “Ut 
fieëstendj pinke” ingesteld. 
Het jeugdpaar zal op Zaterdagmid-
dag 18 januari 2020 een receptie wor-
den aangeboden.

Het Kwadrant aan de slag voor de Cruyff Foundation 
met de Vakkanjer challenge 

‘Creating space for children’ 
Leerlingen van Het Kwadrant in 
Weert gaan dit jaar aan de slag 
met een bijzondere uitdaging: 
in opdracht van de Johan Cruyff 
Foundation bedenken, ontwer-
pen en maken ze oplossingen om 
kinderen meer te laten bewegen. 
Dat doen de teams als deelnemer 
aan Vakkanjers, een programma 
waarin vmbo’ers en mbo’ers hun 
vakmanschap ontdekken en ont-
wikkelen. De komende maanden 
werken de Vakkanjers op school 
aan hun opdracht. De teams met 
de beste ontwerpen pitchen hun 
idee tijdens het landelijke einde-
vent Vakkanjers LIVE, in juni 2020.

In het Vakkanjerproject werken de 
deelnemers in teams aan een tech-
nische maatschappelijk relevante 
opdracht, elk jaar voor een nieuwe 
opdrachtgever. Vorig jaar was dat het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei, het jaar 
daarvoor de Unie van Waterschappen 
en daarvoor het Rode Kruis, dit jaar 
dus de Cruyff Foundation. 

Niet alle kinderen hebben de moge-
lijkheid om te bewegen. Bijvoorbeeld 
door gebrek aan ruimte, door een be-
perking of door onvoldoende financi-
ele middelen. De Cruyff Foundation, 
in 1997 opgericht door Nederlands 
beste voetballer ooit, vindt dat ie-
der kind de ruimte moet krijgen om 
te sporten en te bewegen. Vmbo’ers 
en mbo’ers uit heel Nederlands gaan 
daar nu bij helpen.

In de challenge bedenken de teams 
innovatieve ideeën op het gebied van 
sport en bewegen. “Een mooie uitda-
ging voor onze techniekleerlingen”, 
zegt Peter de Gruijl, onderwijsassis-
tent Techniek op Het Kwadrant. “Je 
ziet dat leerlingen net een stapje ver-
der gaan als er een echte opdrachtge-
ver in het spel is.”

Samen doen
“Met de Johan Cruyff Foundation 

creëren we over de hele wereld 
ruimte voor kinderen om te sporten. 
Daarbij focussen we ons op kwetsba-
re kinderen. Wij geloven dat ruimte 
nodig is om je te kunnen ontwikke-
len: om zelfvertrouwen te krijgen, 
vrienden te maken en om te leren 
gaan met winnen en verliezen”, zegt 
Niels Meijer, directeur van de Cruyff 
Foundation. “Die ruimtes creëren we 
vaak met partners die ons versterken, 
want dan bereik je meer. In de woor-
den van Johan Cruijff: alleen kan je 
niks, je moet het samen doen.”

Creativiteit en technische skills
“Daarom gingen we de uitdaging 
graag aan toen Vakkanjers de Jo-
han Cruyff Foundation benaderde 
om opdrachtgever te worden van de 
nieuwe challenge. Met hun creativi-
teit, onbevangen blik en technische 
skills kunnen de Vakkanjers prach-
tige ideeën bedenken om de jeugd 
meer te laten bewegen, daarvan ben 
ik overtuigd. De verwachtingen zijn 
dus hooggespannen, we zijn heel 
benieuwd.” De beste teams plaatsen 
zich uiteindelijk voor de finale waar 
ze hun ideeën pitchen voor jury en 
publiek. Het eindevent Vakkanjers 
Live is in juni 2020.

Over Vakkanjers
Vakkanjers is een programma van Jet-
Net & Technet en komt voort uit een 
initiatief van technische sectoren om 
meer jongeren te interesseren voor 
techniek. Met Vakkanjers ontdekken 
en ontwikkelen jongens en meiden 
van het vmbo en mbo hun vakman-
schap al sinds 1999. Dat doen ze aan 
de hand van een technische, maat-
schappelijk relevante opdracht voor 
een échte opdrachtgever. De leer-
lingen ontwikkelen naast technisch 
vakmanschap ook 21th century skills 
zoals initiatief nemen, teamwerk en 
klantcontact. Met deze vaardigheden 
hebben ze straks een streepje voor op 
de arbeidsmarkt. Kijk voor meer info 
op www.vakkanjers.nl. 

CDA Nederweert
Dinsdag 5 november was de be-
grotingsbehandeling van 2020.

CDA Nederweert heeft wederom con-
structief én kritisch naar de begroting 
2020 gekeken. We ontdekken, net zo-
als bij de vorige begrotingsbehande-
ling, weinig ambitie!
We hebben het college wéderom op-
geroepen snel aan de slag te gaan om 
de ambities “Samen, duurzaam en 
verbinden te realiseren”.
Veel van de projecten die nu lopen, 
(en al dan niet in afrondende fase zit-
ten) zijn namelijk door de vorige coa-
litie reeds opgestart.

Helaas ervaren we historisch lege 
raadsagenda’s. Een lege agenda 
houdt in, dat er ook niets besproken 
en besloten kan worden. Nederweert 
staat op deze manier stil. 
Gelukkig weten betrokken inwoners 
ons goed te vinden. Als hen iets op 
het hart ligt nemen zij ons in de arm, 
zodat we tijdens de raadsvergaderin-
gen goede vragen stellen, namens 
onze bezorgde dorpsgenoten.

Wij merken dat maatschappelijke 
initiatieven te weinig worden onder-
steund. Het ontbreekt nog steeds aan 
een zorgvuldige aanpak en aan duide-
lijkheid. Betrokken inwoners wachten 
vaak maanden op duidelijkheid als zij 
vragen hebben gesteld. Doordat het 
aan duidelijkheid en aan daadkracht 
ontbreekt, stranden veel initiatieven. 
“Gae hetj dur toch niks aan” is wat 
we vaak terug horen. 
Duidelijkheid en daadkracht moet de 
boventoon voeren. Dat missen we! 
 
Wij willen vooruit met onze gemeen-
te. Daarom dragen we oplossingen en 
kansen aan. Het gaat om u, de inwo-

ners van onze gemeente! 
Onze gemeente moet een sterke, 
zelfstandige gemeente blijven. Onze 
oplossingen helpen daarbij! Wij wil-
len dat ze worden opgepakt!
 
• CDA Nederweert wil dat ónze aan-

pak, om projecten van onderop op 
te pakken, de basis wordt. Eerst 
met inwoners in gesprek, alvorens 
besluiten te nemen! Daarvoor heb-
ben we een voorstel ingediend dat 
dit mogelijk maakt. 

• Nederweert als prettige woonge-
meente. De Brainportregio (Eind-
hoven) als kans zien om woonmo-
gelijkheden voor onze gemeente 
te creëren. En de mogelijkheden 
in de regionale afspraken benut-
ten. Maatwerk-woon oplossingen 
in kleine kernen zijn namelijk altijd 
mogelijk.

• Cultuur, erfgoed en monumenten 
verdienen aandacht. Wij willen dat 
dit landt in de visie op recreatie en 
toerisme. 

• Onze ondernemers en de industrie-
visie. Er moet plek zijn om te on-
dernemen. Wij willen dat het eco-
nomisch beleid aansluiting krijgt 
bij de ondernemersgeest van NU! 
Maak dit beleid met hen! 

• Ons buitengebied als kans zien. 
Wonen, werken en ondernemen 
dienen in balans te zijn. Dit kan 
met verbindende ondernemers, be-
gripvolle inwoners en enthousiaste 
recreanten. Hier zetten wij op in.

 
Tijdens de raadsvergadering van 17 
december willen we aan de hand van 
concrete voorstellen hier wederom 
mee aan de slag gaan.
Wij maken ons hard voor een ge-
meente waar je mooi woont, goed 
werkt en fijn recreëert! 

In een gezellige Pinnenhof is zater-
dag 23 november Peter Smolenaers 
uitgeroepen als 47ste Prîns van C.V. 
De Bengels.

Prîns Peter II is 35 jaar en is als frezer 
werkzaam bij BMO Precision Parts. 

Prîns Peter II woont samen met Mar-
jolein Verboogen. Prinses Marjolein is 
pedagogisch medewerkster en werkt 
bij KC De Hummelhoeve.

Het kersverse Prinsenpaar is niet on-
bekend met de vastelaovundj, beide 
zijn sinds 2008 lid van CV De Bengels.

Als hobby’s hebben Prîns Peter II en 
Prinses Marjolein op vakantie gaan 
met hun gezin, uitstapjes met vrien-
den, motorrijden en natuurlijk vaste-
laovundj veere. Met zoon Jens van 7 
jaar en dochter Isis van 5 jaar, wonen 

Prîns Peter II en Prinses Marjolein 
van CV de Bengels

ze op de Magnoliastraat in Neder-
weert.

Het prinsenpaar wordt bijgestaan 
door maar liefst 4 adjudanten, Ron, 
Martijn en Carla goede vrienden van 
het paar én Marlous de zus van Prin-
ses Marjolein.

Prîns Peter II heeft de orde van “de 
fieëstendje Bengel” ingesteld en zal 
gaan regeren onder het devies:

Met de scepter en ’n pilske inne hang, 
gaon vae met de vastelaovundj 

aanne gang!

De prinsenreceptie zal worden ge-
houden op zaterdag 25 januari 2020 
vanaf 19.41 uur in Zaal Centraal, Kerk-
straat 59 te Nederweert.

www.cvdebengels.nl

Op zaterdag 23 november is in een 
gezellig drukke Pinnenhof in Neder-
weert Danny Kuepers als 4e Vorst van 
CV De Bengels geïnstalleerd.

Danny is getrouwd met Cindy, vader 
van 2 dochters, Celine en Britney, 
schoonvader van Ruud en trotse opa 
van kleinzoon Jayden en kleindoch-
ter Liz. 

Danny is vanaf zijn uitroeping in 2007 
als Prîns van CV De Bengels verbon-
den met de vereniging. Na eerder 
bestuursfuncties, zitting in verschil-
lende comités en beheerder van de 
website, is hij de afgelopen 10 jaar 
een van de drijvende krachten van 
het Prinsencomité. Dit seizoen is het 
de 11de Prîns die hij mag begeleiden 
vanuit het Prinsencomité en de 1ste 
Prîns in de hoedanigheid als Vorst.

In het dagelijks leven is Danny werk-
zaam bij Perfetti Van Melle Bene-

Danny Kuepers 
Vorst CV De Bengels

lux aan de Graafschap Hornelaan in 
Weert ,waar hij er voor zorgt dat alle 
machines blijven draaien.

TE KOOP KERSTBOMEN
Nordmann tot 250cm
Blauwspar (Omorica) van 150 tot 225cm
Bomen tot 1,50 m  
kunnen met kluit, pot of gezaagd. 
Verkoop: Herstraat 2 
vanaf  donderdag 28 november  
op iedere donderdag, vrijdag en zaterdag 
Mogelijkheid tot reserveren en eventueel thuis bezorgen.
Telefoon: 0653789687 / 0653346437 of 0495-633308
Fam. Triepels

Zondagmiddag 24 november 2019 
werd in Nederweert voor de 27e maal 
het Ni-jwieërter Vastelaovundj lidjes-
konkoer gehouden.

Tekst en muziekschrijvers hadden 
weer hun uiterste best gedaan en fan-
tastische nummers gecomponeerd.

De Winnaar 2020
Het winnend liedje van het 27e kon-
koer is geworden Dit is te gek.
De tekst en muziek werd geschreven 
door Huib van Deursen.
Het nummer werd uitgevoerd door 
Celine Kuepers- Sillekens.

Dit is te gek 
nieuwe schlager Nederweert 2020

Op de tweede plaats eindigde het 
nummer Laotj ut los van DZN. 
De tekst werd geschreven door 
Daphne Scheffers, Maikel Vaes en  
Huib van Deursen. 
De muziek werd gecomponeerd door 
Daphne Scheffers, en Ruben Post. 

Als derde eindigde het nummer 
Towmer van Djuu Toch!
Tekst en muziek is van Thea Bongers.

Het winnende nummer is binnenkort 
te downloaden via 

www. pinmaekers.nl


