
W E E K 4 9 • J A A R G A N G 9 3 • 5 D E C E M B E R 2 0 1 9

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

wwwwww.tandartspraktijknederweert.nl.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!
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24 uur per dag bereikbaar
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Licht en Helderheid, dat bete-
kent Meora, een juwelierszaak in 
het hart van Nederweert. In april 
2012 opende Meora haar deuren 
en is inmiddels een begrip in de 
regio. Iedereen is welkom en ie-
dereen moet zich ook welkom 
voelen!

Ruime keuze
Meora biedt een uitgebreid trendy en 
betaalbaar assortiment sieraden,
horloges en lederwaren voor jeugd 
en volwassenen.
Een aantal merken die verkrijgbaar
zijn bij Meora zijn: Unode50, Zinzi, 
ixxxi, Boss, Seiko, Tommy Hilfiger, 
Silk, Sparkling Jewels Bear design, 
Myomy, Danish Design etc. Laat je 
verrassen en inspireren!
Er wordt wel eens gevraagd hebben 
jullie geen webshop? Meora heeft 
bewust gekozen voor geen webshop 
omdat wij het persoonlijke contact 
met de klanten heel belangrijk vin-
den. Bij sieraden zit toch een bepaald 
emotie, een plaatje/foto is geduldig, 
hier kun je passen, voelen, de kwali-
teit zien en kijken wat het beste bij 
jouw stijl past en daarbij persoonlijk 
geholpen worden.

Uitbreiding
In augustus 2019 is het naastgelegen 
pand bij de bestaande winkel betrok-
ken. De gehele winkel is verbouwd en 
opnieuw prachtig ingericht, er is een 
nieuwe ruimte ingericht waar u rus-
tig kunt zitten. Hier kunt u eventueel 
op afspraak zowel overdag als in de 
avond uw trouwringen of gedenksie-
raden uitzoeken.

Tijdens het weekend van 14 en 
15 december opent Openlucht-
museum Eynderhoof haar poor-
ten van 15.00 tot 20.00 uur voor 
een uniek kerstevenement: het 
Eynder Pieck Festeyn. Dit wordt 
voor de eerste keer georgani-
seerd en staat in het teken van 
Anton Pieck met zijn Oudhol-
landse taferelen in een gezellige
kerstsfeer.

In het prachtige Anton Pieck straat-
beeld in Openluchtmuseum Eynder-
hoof kan jong en oud genieten. De 
levendige taferelen van Anton Pieck 
worden tot leven gebracht door 
figuranten en demonstraties van 
meer dan twintig oude ambachten. 
Bezoekers kunnen bovendien genie-
ten van een licht- en vuurjongleur, 
straattheater en een kleine expositie 
over Anton Pieck. Op de achtergrond 
klinkt kerstmuziek van koren en mu-
zikanten en in de herberg speelt een 
liveband. Dit alles in het museum 
waarvan de authentieke gebouwen, 
bomen en objecten kunstig en sfeer-
vol zijn aangelicht en figuranten het 
publiek proberen te vermaken. In 
het Anton Pieck straatbeeld zijn ook 
ambachtelijke cadeautjes te koop bij 
diverse kerstkramen. Daarnaast zijn 
er winterse hapjes en dranken zoals 
pannenkoeken, wafels, oliebollen, 
balkenbrij, chocomel, glühwein, iets 
lekkers van de grill e.d.

Speciaal voor kinderen
Ook aan de kinderen is gedacht. Zij 
kunnen meedoen aan kinderspelen
of aan een workshop in het Eynder-
schooltje. De unieke paardjescarrou-
sel staat gratis voor de jongsten klaar 
om rondjes te maken. En een heus 
vlooiencircus (15 dec.) of poppenkast 

Winters kerstevenement voor iedereen!

Eynder Pieck Festeyn 

Trouwringen en gedenksieraden

Trendy en betaalbare sieraden bij Meora

Gedenksieraden
Nieuw in het assortiment zijn ge-
denksieraden. Deze kunnen gemaakt 
worden met een vingerafdruk of ge-
vuld worden met as. Gedenksieraden 
worden vaak geassocieerd met het
overlijden van je dierbare. Echter is 
het ook een heel persoonlijk sieraad 
waar ook de mogelijkheid bestaat 
om bijv. de vingerafdruk van je part-
ner of van de kinderen erin te laten 
plaatsen.

Hoe leuk is het om een moeder te 
verrassen met een handgeschreven
tekstje van haar kind in een armband, 
hanger of ring.

Reparatie
Ook voor al uw goud/zilver en horlo-
ge reparaties en parels knoppen bent 
u bij Meora aan het juiste adres. 
Tevens plaatsen zij deskundig hor-
loge batterijen en is er een ruim as-
sortiment horlogebandjes.

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

Team Meora
Niet alleen de winkel is uitgebreid 
ook het team is uitgebreid. Inmiddels
werken er naast eigenaresse Inge 
Coolen 4 medewerksters die met veel 
enthousiasme en liefde voor het vak 
de klant adviseren. Kom gerust eens 
binnen lopen, team Meora heet u van 
harte welkom.

Meora
Kerkstraat 47, 6031 CE  Nederweert
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EXCLUSIEVE
ONTWERPEN

VOOR WONINGBOUW,
VERBOUW EN

 UTILITEITSBOUW

legenheden zijn open tot 22.00 uur. 
De entree is € 6,50 voor volwasse-
nen, € 3,00 voor kinderen van 4 tot 
en met 12 jaar en kinderen tot en 
met 3 jaar mogen gratis naar bin-
nen. Kijk voor meer informatie over 
dit nostalgische en sfeervolle kerste-
venement op: www.eynderpieck-
festeyn.nl of blijf op de hoogte via 
de Facebookpagina: Eynder Pieck 
Festeyn.

(14 dec.) maken het Eynder Pieck Fes-
teyn compleet. 

Over Anton Pieck
Anton Pieck (1895 – 1987) was een 
Nederlandse kunstschilder, tekenaar, 
etser en graficus. Hij is vooral bekend 
geworden om zijn romantische teke-
ningen met levendige taferelen uit 
een nostalgisch verleden. Daarnaast 
verwierf hij grote bekendheid met 

het ontwerpen van het Sprookjesbos 
van de Efteling. Tijdens het bezoek 
aan het Eynder Pieck Festeyn zullen 
de bezoekers verspreid over het ter-
rein wat extra informatie over Anton 
Pieck verkrijgen.

Praktische informatie
Het Eynder Pieck Festeyn is in week-
end van 14 en 15 december geopend 
van 15.00 tot 20.00 uur. Horecage-

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

WIE BENT U?
Doorstromer
Wilt u een ander huis kopen? Vele mogelijkheden 
én Super Scherpe Rente met Goede Voorwaarden!

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

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

De medewerksters v.l.n.r.: Els, Myranda, Inge, Josette en Marja.



Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

De Limburgse Winter Kampioenschappen 
zitten erop. Wij zijn er trots op dat een aan-
tal van onze zwemmers de limieten hebben 
weten te halen om hier aan deel te mogen 
nemen.
Op zaterdagavond, 16 november, versche-
nen Koen, Femke, Ivar en Aron aan de start. 
Ze zorgden voor een mooie opening van dit 
toernooi met een paar mooie PR’S (persoon-
lijke records). Aron mocht deze avond maar 
liefst 3x aan de start verschijnen. Er zat weinig 
pauze tussen zijn wedstrijden maar toch wist 
hij 2x zijn tijden te verbeteren. Goed gedaan.
Zondag, 17 november, was het de beurt aan 
Femke, Danique, Dyonne en Benjamin. Ze 
hebben er zin in. Ons geduld wordt op de 
proef gesteld. Eerst staan er namelijk een 
aantal lange afstanden op het programma 
en daarna nog de prijsuitreiking van dag 1. 
Extra tijd om de zenuwen onder controle te 
krijgen en maximaal op te laden. Zodra we 
aan de beurt komen gaan alle remmen los. 
Wederom worden PR’S verbeterd en weet 
Danique op de 100 mtr. vrije slag     zelfs 2 
sec. van haar tijd af te halen. Femke maakt 
‘t spannend op de 100 mtr rugslag en grijpt 
hier net naast het podium. Het was weder-
om ‘n geslaagde zwemdag. 

Dan volgt er een week met trainingen en 
voorbereidingen op het tweede weekend.

Op zaterdagavond, 23 november, vertrek-
ken Thessa, Benjamin, Femke, Dyonne en 
Danique naar Maastricht.
Voor Thessa is het haar debuut op de Lim-
burgse kampioenschappen. Zij heeft er ont-
zettend veel zin in en gaat dan ook knallen 
op de 50 mtr vrije slag. Een prachtige presta-
tie om op zo’n wedstrijd dan ook nog meer 
dan een sec. van je PR af te halen. Top gedaan 
Thessa! Benjamin gaat vandaag voor de 400 
mtr vrije slag en mag daarna ook nog eens op 
de 100 mtr schoolslag aan de start verschij-
nen. Ondanks de eerder gezwommen 400 
mtr weet hij zijn tijd op de schoolslag te ver-
beteren. Dyonne komt vanavond maar liefst 
3x in actie en wel met de 200 mtr rugslag, 
50 mtr vrije slag en 100 mtr vlinderslag! Da-
nique zet een zeer mooie tijd neer bij de 50 
mtr vrije slag (28,12). 
Aan het einde van deze dag zwemmen 
Femke en Dyonne nog de 100mtr vlinder-

slag. Zo mooi om te zien hoe al die dames 
deze zwemslag prachtig uitvoeren, wat een 
power!
Op zondag, 24 november, gaan we ook 
deelnemen met een estafette team: Femke, 
Stefan, Koen en Dyonne zullen ZPC-Neder-
weert gaan vertegenwoordigen op de 4x 
50 mtr wisselslag. Dit doen ze heel verdien-
stelijk en eindigen met een verbetering van 
maar liefst 2 sec. op een 7e plaats. 
Daarnaast komen vandaag ook Aron, Ivar, 
Koen, Danique en Dyonne individueel aan 
de start. Aron perst bij de 50mtr vlinderslag 
nog alle krachten eruit en weet een mooie 
PR te zwemmen en op ‘n mooie 6e plek te 
eindigen. Ivar die blijft zich maar aan het 
verbeteren en tussen al het geweld wat er 
in het water ligt weet hij ook op de 50 mtr 
vlinderslag een mooie PR te zwemmen.

Uitslag:
Junior 2:
Thessa: 50 mtr vrije slag 8e pl.
Aron: 50 mtr vrije slag 6e pl., 200 mtr wis-
selslag 8e pl., 100 mtr vlinderslag 6e pl., 100 
mtr vrije slag 9e pl., 50 mtr vlinderslag 6e pl.
Junior 3&4:
Benjamin: 50 mtr schoolslag 12e pl., 200 mtr 
vrije slag 15e pl., 400 mtr vrije slag 9e pl.,  
100 mtr schoolslag 10e pl.
Jeugd 1&2:
Dyonne: 100 mtr vrije slag 7e pl.,  100 mtr 
rugslag 6e pl., 50 mtr vlinderslag 8e pl., 200 
mtr rugslag 6e pl., 50 mtr vrije slag 5e pl.,  
100 mtr vlinderslag 10e pl., 200 mtr vrije slag 
9e pl.
Ivar: 50 mtr vrije slag 16e pl., 100 mtr vrije 
slag 12e pl., 50 mtr vlinderslag 13e pl.
Senioren:
Danique: 100 mtr vrije slag 6epl., 50 mtr vrije 
slag 6e pl., 200 mtr vrije slag 6e pl.
Femke: 50 mtr rugslag 5e pl., 100 mtr vrije 
slag 5e pl., 100 mtr rugslag 4e pl., 50 mtr 
vlinderslag 9e pl., 50 mtr vrije slag 7e pl.,  
100 mtr vlinderslag 5e pl.
Koen: 50 mtr vrije slag 20e pl., 100 mtr vlin-
derslag 10e pl., 100 mtr vrije slag 9e pl., 50 
mtr vlinderslag 17e pl.

Hierbij bedanken we ook de organisatie 
en hun vrijwilligers voor deze mooie sport-
weekenden.
Wij hebben genoten!

ZPC Nederweert

Programma Za.7 dec. Junioren
Merefeldia JO19-2 - Eindse Boys JO19-1 14.00 uur
Eindse B,/Merefeldia MO7-1 RKSVN MO17-1 14.30 uur
RKSVO JO17-2G - Eindse Boys JO17-1 15.00 uur
Merefeldia JO15-2 - Eindse Boys JO15-1 12.00 uur
Eindse B/Merefeldia MO13-1-
FC Maasgouw MO13-1 10.30 uur
Eindse Boys JO13-1G - 
RKESV/GKC/RKHVC JO13-2 09.00 uur
Eindse Boys JO12-1 - Hegelsom JO12-1 09.00 uur
Eindse Boys JO11-1G -  
SV Brandevoort JO11-4 09.00 uur
Eindse Boys JO10-1 - Brevendia JO10-2 10.30 uur
Mierlo Hout JO9-5m - Eindse Boys JO9-1G 08.30 uur
NWC JO8-2G - Eindse Boys JO8-1 08.45 uur

Programma Zondag 8 dec. Senioren 
Eindse Boys 1 - St Joost 1 14.00 uur
Eindse Boys 2 - Wilhelmina’08 2 11.30 uur
Eindse Boys 3 - SVSH 3 11.00 uur
Eindse Boys 35+1 - Spcl Leeuwen 35+1 10.00 uur

Programma 8 dec. Vrouwen
Keer VR1 - Eindse Boys VR1 11.00 uur
Merefeldia VR1 - Eindse Boys VR2 12.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – St 
Joost 1: Rabobank Nederweert e.o
Donderdag 5 dec. Kaarten aanvang 19.30 
uur
Supporters welkom bij de wedstrijden

Voor het laatste nieuws: 
www.eindse boys.nl

BDL Biljarten

Programma 2019 week 49:
03-12-2019: Vriendenkring 2 - BDL 2         
 Hoofdklasse Libre (avond)
03-12-2019: BDL 3 – Biermanshuis 3       
  Klasse 1E (avond)
04-12-2019: BDL 1 – Maasoever 1            
 Hoofdklasse Kader (avond)
04-12-2019: Oranjetref 1 - BDL 6              
 C-Klasse (middag)
05-12-2019: DMB 4 - BDL 4                          
 Klasse 5A (middag)
05-12-2019: s – Centraal 7                  
 C-Klasse(middag)

Welkom bij de wedstrijden!

Programma 2019 week 49:
03-12-2019: Centraal 1 – ’t Stift 2             
 Hoofdklasse Libre (avond)
03-12-2019: Buggenum 2 - Centraal 3    
 Klasse 2C (avond)
03-12-2019: DMB 5 - Centraal 4                
 Klasse 5C (middag)
05-12-2019: BDL 5 - Centraal 7                   
 Klasse (middag)           
05-12-2019: DDD 2 - Centraal 2                 
 Klasse 1D (avond)
05-12-2019: Centraal 5 – Beertje 8          
 C-Klasse (middag)
05-12-2019 Hook 8 - Centraal 6                 
 C-Klasse(middag)

Welkom bij de wedstrijden!

zaterdag 14 december
Tracks Parkstad VSE-1 - 
Jumping Giants VSE-1  10:00
Almonte M18-2 - 
Jumping Giants M18-1  18:00
Yellow Sox V18-1 - 
Jumping Giants V18-1  19:00

Zondag 15 december
Jumping Giants X14-1 - 
BC Kimbria X14-2  10:30
Jumping Giants M22-1 - 
BC Bumpers M22-1  10:30
Jumping Giants M20-1 - 
Den Dungk M20-1  12:30
Jumping Giants MSE-1 - 
Valkenswaard Falcons MSE-1  12:30
Jumping Giants MSE-2 - 
Cracks MSE-1 14:30
Jumping Giants MSE-3 - 
BC Titans MSE-1  14:30
BC Kimbria X12-1 - 
Jumping Giants X12-1  15:30

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

1) WBB uit Weert:
Haaze-Hoof 1 speelde op donderdagmiddag 
20-11-2019 hun uitwedstrijd tegen BDL 5 uit 
Nederweert. Onze trotse koploper moest 
helaas met 5-2 het onderspit  delven.
Jammer, maar laten we hopen dat dit een  
eenmalig slippertje is geweest.

2) MLBB uit Roermond :
a) Haaze-Hoof 1 speelde op maandagavond 
25-11-2019 hun thuiswedstrijd tegen de  kop-
loper ‘t Vlegelke 2 uit Nederweert. De spelers 
uit Nederweert deden hun sportieve  plicht 
als koploper en wonnen verdiend met 4-2.

b) Haaze-Hoof 2 speelde op dinsdagavond 
26-11-2019 hun thuiswedstrijd tegen De 
Sport 1 uit Kelpen.  De wedstrijd eindigde 
in  een 6-2 overwinning voor de spelers uit 
Ospel.

Voor beide wedstrijden zijn geen “schok-
kende “ feiten 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

Sportnieuws HBS Wilhelmina

3e Bondswedstrijd
Martijn Geuns 223
Ronnie Gielen 221
Tim Vaes 221
Thijs van de Loo 216
Hans van Bussel 214
Anton Hermans 211
Chantal Hekers 205
Marlies Hekers 205
Joseph Jonkers 205
Mart van Thuijl 202
Elfrie van Lierop 198
Ruud Westerveen 198
Harrie de Wit Le 193
Frans van Nieuwenhoven 190
Luc van de Loo 187
Kim Koolen 184
Martien van Cranenbroek 170
Stefan Koolen 159
Werner Bloemers 109
 
Aspiranten 
Thorben Delsing 208
Aya Almansour 168

Agenda
13-15 dec 4e Bondswedstrijd Tungelroy
16 dec Kaartavond
20 dec Kerstactiviteit Jeugd
20 dec 4e ronde Knock out
24 dec lokaal gesloten
25 dec lokaal gesloten
26 dec lokaal geopend 10:00u – 12:00u
27 dec lokaal geopend
31 dec lokaal gesloten
3 jan Nieuwjaarstreffen tevens wedstrijd 
50+  vs. 50-

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 7 DECEMBER
Sporthal Craneveld Venlo
D2. Handbal Venlo D2 - MEOS 11.30u.
Sporthal de Bengele Nederweert
DS2. MEOS - BFC DS4        19.00u.
Sporthal de Hoven Margraten
DS1. Margraten DS1 - MEOS 20.30u.

ZONDAG - 8 DECEMBER
Sporthal De Heuf Panningen
E3. BEVO E4 - MEOS       8.30u.
Sporthal d’n Adelaer Maasbree
E3. BSAC E2 - MEOS            12.30u.
Sporthal de Bengele Nederweert
E2. MEOS - BEVO E2               10.00u.
D3. MEOS - Wittenhorst D1  10.55u.
D1. MEOS - Noav D2       11.40u.
B1. MEOS - Hercules’81 B1    12.25u.
Sporthal Egerbos Venlo
C1. BlerickC2 - MEOS         12.15u.

DINSDAG 10 DECEMBER
D.recr. MEOS 3 - BEVO 2        21.15u

Kienen !!!

Middels dit schrijven wil het bestuur 
van “Onze parkieten” afdeling Noord 
Limburg u op de hoogte stellen, c.q. 
herinneren aan het feit, dat er op 
vrijdag 13 december a.s. een leuke 
kienavond wordt georganiseerd, die 
plaats zal vinden in Gemeenschaps-
huis “Haaze-Hoof” te Ospel.
Het bestuur nodigt u ook uit om met 
echtgenoten, vrienden, vriendinnen, 
familieleden en bekenden naar deze 
avond te komen. De aanvang is 20:00 
uur (zaal open vanaf 19:00 uur) 
Het Bestuur.
Zeg het voort, zeg het voort en tot 
ziens in Ospel !!!
Losse kaart 	€	2,00 
½ serie	 €	4,00
Serie 	 €	7,00

GEVRAAGD:
Hulp bij het poetsen en 
licht huishoudelijk werk

 voor 3-4 uur per week.
Locatie: buitengebied Ospel

Per half januari

Dag zelf te bepalen.

Brieven onder nr 757,
Bureau van dit blad

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 9 december 10.30-12.00 uur 
yoga*. Dinsdag 10 december 10.30-
11.30 uur wandelen* / 13.00-15.00 
uur haken*. Woensdag 11 december 
14.00-16.00 uur Themabijeenkomst 
Prostaatkanker Stichting - Hormoon-
therapie’. Donderdag 12 december 
10-12.00 uur en 13.30-15.30 uur work-
shop schilderen*. Vrijdag 13 decem-
ber 09.45-11.45 uur creatief atelier*. 
Maandag 16 december 13.00-15.30 
uur ontspannende voetmassage* / 
13.30-16.00 uur bloemenworkshop. 
Woensdag 18 december 09.30-12.00 
uur kookworkshop - kerst*. Donder-
dag 19 december 13.00-16.00 uur 
voetwellness*.
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).

Trio C tot de Derde 
inTheaterboerderij Boeket

zondag middag 8 december 
aanvang  15.00 uur  -  entree 10 euro

Klezmer Muziek
De drie musici Caspar Terra (klarinet), 
Carel den Hertog (viool) en Coos Let-
tink (accordeon) vormen samen het in 
1998 opgerichte Trio C tot de Derde. 
Hun stijl laat zich het best omschrij-
ven als “geïnspireerd op klezmer, bal-
kan- en zigeunermuziek”.

Om inspiratie op te doen reizen ze 
regelmatig de landsgrenzen over op 
zoek naar nieuwe muziek. Hun stre-
ven: geen imitatie, maar integratie 
van alle muzikale invloeden die op 
hun pad komen. Vanuit dit streven 
componeren ze eigen nummers en 
worden bestaande melodieën uit 
diverse landen samengevoegd en 
gearrangeerd. Dat hun eigen geluid 
hierdoor telkens aan verandering on-
derhevig is en wordt verrijkt, past bij 
het dynamische karakter van het trio. 
Zo zijn er de laatste jaren ook diverse 
werken van Oost-Europees geori-
enteerde klassieke componisten als 
Béla Bartók en Zoltán Kodály in hun 
repertoire opgenomen. Maar ook dat 
zijn geen statische composities, want 
door hun ontembare drang tot im-
proviseren krijgen hun uitvoeringen 
steeds weer onverwachte en unieke 
wendingen.

Al improviserend spelen ze overigens 
niet alleen mét elkaar, maar ook náár 
elkaar, door op speelse wijze elkaar 
muzikaal uit te dagen en te verleiden 
tot virtuositeit en lyrisch spel. Hun 
muziek geeft uitdrukking aan zowel 
euforische vrolijkheid als intens ver-
driet, en leent zich zodoende voor 
dansen, maar ook voor dromen...

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

8 ste wandeltocht 
senioren vereniging Leveroy

De senioren vereniging Leveroy orga-
niseert op donderdag12 dec. weder-
om een wandeltocht .de route is ook 
nu weer een verrassing. Onze wande-
lingen zijn bedoeld voor een ieder; 
jong of oud man of vrouw. Graag zou-
den we zien dat ook jongere mee zou-
den doen aan deze gezellige tochten.
Ook de 7 de wandeling was wederom 
een succes, deze ging rond de kern 
van Leveroy en na een wandeling 
van ruim 6 km hebben we bij de fam. 
Theu en Sjan van Roy genoten van 

koffie en thee. En heerlijk vers gebak-
ken wafels door Nelly van Roy.
Waarna we de tocht vervolgde rich-
ting Maxet na 4 km waren we om 12-
00 uur weer terug bij de kerk
Ook de 8ste wandeltocht start bij de 
kerk, we vertrekken om precies 9.00 
uur. Ook nu is het mogelijk om vanaf 
de pauze plaats met de auto terug te 
gaan. Meedoen is geheel gratis
Met eventuele vragen kunt u terecht 
bij de organisatie Thijs Reijnders 06-
235 353 12 of Theu v Roy 0495-651 754

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.

Vrijdag 13 december organiseren we 
voor de 7de  keer een gezellige kerst-
markt op het Thomasplein Ospeldijk.
De markt begint om 18.30 uur en ein-
digt om 21.30 uur. 
Maria, Jozef en het kindje Jezus heb-
ben wederom onderdak gevonden in 
een stalletje in Ospeldijk.
Schutterij St. Odilia zorgt weer voor 
de warme chocomel, glühwein, thee, 
koffie en de vers gebakken wafels.
Diverse hobbyisten en plaatselijke on-
dernemers bieden u graag hun eigen-
gemaakte/ingekochte artikelen aan. 
   
De Kerstman met zijn vrouwtje zijn 
wederom aanwezig op het Thomas-
plein in  Ospeldijk. Tevens is er een 
loterij met mooie prijzen gespon-
sord door o.a. de deelnemers van de 
markt, vrienden van het Thomashuis 
Ospeldijk en sponsoren. Om 21.00 uur 
starten we met de trekking van de lo-

terij met prachtige prijzen. 

Extra info door o.a: 
1 de Buurtvereniging Meulenbuurt, 

zij vieren in 2020 hun 50 jarig be-
staan,

2  Dorpsraad Ospeldijk komt met info 
over de windmolens en veiligheid 
in Ospeldijk, 

3  Buitencentrum De Pelen vraagt 
aandacht voor de uitkijktoren, 

4 Stichting Platform Gehandicapten 
Nederweert wil meer bekendheid 
geven over ondersteuning en uit-
leen van de aanhangwagen.

We hopen u allen vrijdag 13 decem-
ber te mogen ontmoeten bij de vuur-
korf op het Thomasplein Ospeldijk, 
Moostdijk 1 Ospeldijk

Meer info en/of vragen: 
Kerstviering.ospeldijk@gmail.com 

13 December 2019

Kerstmarkt Thomashuis Ospeldijk

Geachte gast,
Om lange wachttijd 

te voorkomen is er op 

1 januari
een aangepaste menu-

kaart voor afhalen.
Bedankt voor 

uw begrip.

Zie website:
Feestdagen menu

Mgr. Kreyelmansstraat 39, 
NEDERWEERT
Tel. 0495 - 632020 
www.meigardennederweert.com
Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag van 16-22 uur
vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen 
van 11.30 - 22.00 uur

op 25 dec.Kerstbuffet en 26 dec.

Het buffet bestaat uit: 
◆ soep ◆ gebakken hapjes 

◆ Chinese, Kantonese, 
Japanse en exclusieve  

gerechten ◆ ijs

voor e 22,50 (per persoon)
Kinderen 4 t/m 11 jaar e 11,25 p.p.

RESERVEER NU    VOL=VOL

Chinees Specialiteiten Restaurant



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 5 tot en met 14 december 2019.

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. 

ZONDAG 8 december
Tweede zondag van de Advent
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
mevr. L. Roost) – Dora Schouten-Doensen 
vanwege verjaardag, Toos Bruekers-Ver-
stappen vanwege verjaardag.
14.00 uur Benefietconcert  

MAANDAG 9 december
Onbevlekte Ontvangenis van de H. 
Maagd Maria
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 10 december
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel 

WOENSDAG 11 december
H. Damascus I, paus
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 12 december
H. M. Maria van Guadelupe
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 13 december
H. Lucia, maagd en martelares
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes) H. Vormsel voor de leerlingen van de 
basisscholen.

ZATERDAG 14 december
H. Johannes van het Kruis, priester en kerk-
leraar
Vooravond van de 3e zondag van de Advent
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector, mevr. H. Dielissen) –jaardienst 
Fried Caris en Anna Clomp, jaardienst fami-
lie Houtappels-Smolenaers en Mies Smole-
naars-Houtappels. 

Benefiet concert
Zondag 8 december a.s. aanvang 14.00 
uur verzorgt het gemengd koor BEL-
CANTO en de zanggroep Zus&Zo in de 
kerk een concert waarvan de opbrengst 
geheel  ten goede komt aan de restaura-
tie van het monumentaal  Clerinx-orgel.
Gerard Kessels  (bekend colomnist) zal als 
intermezzo  enkele van zijn columns voor-
dragen. De entree is gratis, maar een vrij-
willige bijdrage voor de restauratie van het 
orgel wordt na afloop van het concert zeer 
op prijs gesteld.
Iedereen is 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

7 t/m 14 december

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

ZATERDAG 14 december: 19.15 uur H. Mis 
H. Vormsel, kinderen groep 7 en 8 van basis-
school De Tweesprong. Koor De Sleutels. 

LEZERS: zaterdag 7 december Annie Jon-
kers, zaterdag 14 december Valerie Beerens.

MISDIENAARS: zaterdag 14 december Ayla 
Beerens en Janne Wijen.

“Dromen en opgaan in je eigen fantasie is 
erg fijn, zo hoef je even helemaal aan niks 

te denken.” 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. 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 7 december 2019 – 
14 december 2019

Zondagmorgen 8 dec. 09.30 uur:
2e Zondag van de Advent
Als hgm. voor Mina Schreurs, Als hgm. voor 
onze parochiegemeenschap (volkszang)

Mededelingen:
• 24 dec. 19.00 uur kinderkerstdienst, 24 

dec. 22.00 nachtmis, 25 dec. 1ste kerst-
dag 10.00 uur hoogmis opgeluisterd 
door Gregoriaans koor Heythuysen,
26 dec. 2e kerstdag 09.30 uur hoogmis 
opgeluisterd door gemengd koor Milagri, 
1 jan. Nieuwjaarsdag geen eucharis-
tieviering in parochiekerk Leveroy, 1 
jan. 11.00 uur Nieuwjaarsviering Cluster 
parochiekerk Heythuysen, 5 jan. 09.30 uur 
gemengd koor Con Amore Baexem;

• In de adventtijd krijgt u de gelegenheid 
om een bijdrage te leveren aan mensen 
die minder bedeeld zijn als wijzelf. 
Daarvoor staat er in alle kerken van ons 
cluster een mand, waarin u lang houd-
bare producten kunt doen voor deze 
mensen. U kunt ze afgeven voor elke H. 
Mis in de kerken, waar u meer informatie 
hierover kunt vinden.
Bij voorbaat onze dank. 

Parochie O.L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen Ospel

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

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

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

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 7 - 14 december

Zaterdag 7 december, H. Ambrosius, bis-
schop en kerkleraar, 19.00 (Samenzang) ghm 
Peter Wullems en Nel Wullems-Knapen. 

Zondag 8 december, 2e zondag van de 
advent, 10.00 (Samenzang) Pierre Kiggen 
(vanwege de buurt), ghm ouders van de 
Waarenburg-Derks, zwd Annie van Nieu-
wenhoven-Custers.

Maandag 9 december, Hoogfeest van de 
Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd 
Maria, patrones van het bisdom Roer-
mond en van onze parochie.

Donderdag 12 december, 19.00 voor de 
zieken

Zaterdag 14 december, H. Johannes van 
het Kruis, priester en kerkleraar, 19.00 (Sa-
menzang) ghm Sjeng Hermans en Wilhelmi-
na Hermans-Hermans, ghm Anna Op’t Root 
en Harrie Jonkers, ghm Martinus Hubertus 
Broens en Anna Catharina Broens-Rutjens, 
ghm Miet Kessel-Verkooijen (verjaardag). 

ACOLIETEN: za. 7 dec. 19.00: Tom Kessels, 
Nick Stijnen; zo. 8 dec. 10.00: Tom Dirks; do. 
12 dec. 19.00: Rick van Hulsen; za. 14 dec. 
19.00: Mathijs van Lierop. 

JUBILARISSEN: Tijdens de St. Ceciliavie-
ring van de parochie werden drie jubilaris-
sen gehuldigd. Frens Cuijpers zette zich als 
vrijwilliger 25 jaar in bij het onderhoud van 
het parochiekerkhof. Henk Sieben is ruim 60 
jaar in dienst van de parochie als organist en 
Jo Hermans vierde zijn 50-jarig jubileum als 
koster. Koster Jo Hermans werd mede om 
zijn vele vrijwilligerswerk voor de parochie- 
en dorpsgemeenschap door burgemeester 
Op de Laak verrast met de benoeming tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. Nogmaals 
feliciteer ik de drie jubilarissen van harte en 
spreek namens de parochie waardering en 
dank uit voor hun jarenlange inzet. 

ADVENT: De adventstijd heeft een twee-
voudig karakter: het is een tijd van voor-
bereiding op het hoogfeest van Kerstmis, 
waarop de eerste komst van Gods Zoon on-
der de mensen wordt herdacht; het is tevens 
een tijd waarin door deze herdenking de 
aandacht wordt gericht op de verwachting 
van de tweede komst van Christus aan het 
einde der tijden. Om deze beide redenen is 
de advent een tijd van godsvruchtige en blij-
de verwachting. Op de 2e zondag van de ad-
vent wordt de tweede kaars op de advents-
krans ontstoken. Wees welkom en verheug 
u opnieuw op de komst van het kerstkind. 

Pastoor A. Koumans, OMI. 

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

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 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

Zondag 15 december 2019 
H. Mis om 11.00 uur  
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis voor Pierre van Nieuwenhoven en 
ouders Van Nieuwenhoven-Pepels en over-
leden familieleden.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

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

Zondag 15 december
(derde zondag van de Advent )
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Maria, dank voor al het goede dat we krij-

gen, en bid tot u om gezondheid voor mijn 
familie.

- Moeder Maria, wilt u mij weer moeder en 
oma laten zijn, en vooral liefde in mijn le-
ven, dank U.

- Moeder Maria, waak over ons!!!

- Iets om over na te denken: 
Vertrouwen hebben, is in iets innig geloven.

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.

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

Meer info:

TE HUUR  Garageboxen in centrum Nederweert

Kerstactie voor Voedselbank

In december organiseert de Broeder-
schap weer een actie voor de Voed-
selbank. Dit biedt u de gelegenheid 
bijstand en naastenliefde in de prak-
tijk te brengen. De kerken in het de-
kenaat Weert helpen hier graag aan 
mee. Theo Jongeling, proost van de 
Broederschap: “U maakt niet alleen 
de cliënten van de Voedselbank blij. 
Het is ook een fijn gevoel iets voor 
een ander te kunnen doen, zeker in 
deze dagen voor Kerstmis.”

Hoe doet u mee? 
Doneer houdbare producten, vooral 
blikken of potten groenten, vis in 
blik, wc-papier, waspoeder, schoon-
maak- en toiletartikelen (shampoo, 
tandpasta, zeep). Deze producten 
levert u in tussen 7 en 21 december 
bij de kratten die klaarstaan in de 
kerken. Ook de Jumbo-winkels doen 
aan de actie mee. Alle giften zijn van 
harte welkom. Let u wel op dat de 
producten nog minstens twee maan-
den houdbaar zijn.

Waar doet u het voor?
Alle giften komen terecht bij de cli-
enten van de Voedselbank. Dat zijn 
mensen uit onze regio die onder het 
bestaansminimum zitten. Vaak zit-
ten ze in de schuldsanering. Zonder 
de hulp van de Voedselbank zouden 
deze mensen honger lijden. Zij kun-
nen onze steun goed gebruiken. Na-
mens de Voedselbank vraagt de Broe-
derschap u om gul te geven.

ZijActief St. Catharina
Nederweert-Eind

Beste leden,
We willen jullie van harte uitnodigen 
om op 16 december samen met ons te 
gaan genieten van een gezellige kerst-
viering. Angelien van cafetaria d’Indj 
zal lekkere kleine gerechtjes voor ons 
maken, ook komen er nog 2 muzi-
kanten om de sfeer te verhogen. De 
avond begint om 20.00 uur. Opgave 
is mogelijk tot 8 december bij Ida Her-
mans, Kruisstraat 93 tel. 632060 of per 
mail schreursw60@gmail.com, de ei-
gen bijdrage voor deze avond is €5,=. 
Tip, niet teveel eten van tevoren.

De feestdagen komen er weer aan, 
we wensen jullie veel gezelligheid, 
liefde en vooral gezondheid toe in 
een mooie sfeer van lichtjes en den-
nengeur, samen met familie en alle 
mensen die belangrijk voor jullie zijn.

Graag willen we ook nog aandacht 
vragen voor het betalen van de con-
tributie voor het nieuwe jaar. Het zou 
fijn zijn als de bijdrage van € 25,=  
voor het einde van het jaar bij ons 
binnen is. Dit kan per bank op bank-
rekeningnummer NL04 RABO 0135 
5088 86 met duidelijke vermelding 
van je naam en meisjesnaam. 
Alvast bedankt voor jullie medewer-
king!
We hopen jullie te kunnen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
ZijActief St. Catharina
Nederweert-Eind
www.zijactieflimburg.nl

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

L.K.V. Ospel

Beste leden, dinsdag 17 decem-
ber Kerstviering. We beginnen om 
19.00uur met een H. Mis. Daarna gaan 
we naar Haaze- Hoof waar we lekker 
kunnen genieten van onze gezellige 
koffietafel. Playback groep History 
Weert zorgt voor een muzikale noot. 
We sluiten af met een loterij. 

Vriendelijke groet, het bestuur.

L.K.V. Nederweert

Beste Dames,
Dinsdag 17 december is onze kerst-
viering aanvang 19:30 in de zaal van 
de Pinnenhof, de buurtleidster komt 
bij je aan. 
Donderdag 12 december bloemstuk 
maken aanvang 19:30 op het po-
dium voor dames die zich hebben 
opgegeven.
Woensdag 11 december kerst te 
Beek iedereen mag wel op eigen ge-
legenheid.
Zondag 15 december kerstfair te Os-
pel van de zonnebloem en Venezuela 
groep.

Groeten het bestuur

Tijdens de jaarlijkse St. Ceciliaviering 
van de parochie Onze Lieve Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen werden liefst 
drie jubilarissen gehuldigd. Pastoor 
Koumans huldigde hen namens de 
parochiefederatie en bood hen at-
tenties aan. 

Frens Cuijpers zette zich 25 jaar 
lang als vrijwilliger verdienstelijk in 
voor het  onderhoud van het paro-
chiekerkhof, dat er door het actieve 
onderhoudsteam steeds tot in de 
puntjes verzorgd uitziet. 

Henk Sieben is al ruim 60 jaar  in 
dienst van de parochie als organist. 
Als kleine jongen kwam  Henk al met 
zijn vader mee en belandde hij “spe-
lenderwijs” achter het orgel. Met zijn 
welluidende stem zingt hij de “stille” 
missen – vroeger elke morgen twee!  
Ook is Henk vaste begeleider van 
het Kerkelijk zangkoor, zangkoor De 

Drie jubilarissen Parochie Ospel

Op de foto vlnr: Frens Cuijpers en echtgenote Lies, Jo Hermans, Henk Sieben 
en partner Ine. 

Peelklanken en incidenteel Zangver-
eniging St. Caecilia. 

Jo Hermans werd geheel verrast van-
wege zijn 50 jarig jubileum als koster 
in de parochie. Burgemeester Op de 
Laak trad zaal Het Peeljuweel binnen 
in gezelschap van haar kabinet chef 
en de drie wethouders en vele ver-
tegenwoordigers uit de Ospelse ge-
meenschap om Jo te huldigen en hem 
de Koninklijke onderscheiding Lid in 
de Orde van Oranje Nassau op te spel-
den. Pastoor Koumans memoreerde 
dat koster Jo hem - na zijn priester-
wijding en benoeming tot pastoor in 
Ospel – zeer ten dienste stond en dat 
hij nooit tevergeefs een beroep op 
zijn diensten deed. 

Voor de verdiensten van Jo Hermans 
als vrijwilliger wordt verwezen naar 
het artikel in de gemeentelijke publi-
caties. 

De Venezuela Werkgroep en De Zon-
nebloem afdeling Ospel organiseren 
voor zondag 15 december 2019 vanaf 
10.30 uur tot 16.00 uur een “Kerst-
fair” in Gemeenschapshuis Haaze-
Hoof te Ospel.

De Venezuela Werkgroep verwel-
komt u met koffie of thee en onze 
zelfgebakken vlaaien en wafels. Te-
vens zijn er o.a. prachtige bloemstuk-
ken, honing en jam, en sieraden uit 
Burkina Fasso te koop. 
Ook is er weer de “Enveloppenlote-
rij” met bijna altijd prijs.

Kerstfair
De hoofdprijs is een levensmiddelen-
mand, geschonken door Coop Ospel.

De leden van de Zonnebloem heb-
ben allerlei handwerkjes gemaakt.
Zoek je met de feestdagen op komst 
nog een mooi cadeau, een bloemstuk 
of leuke houten kerstartikelen, kom 
dan zeker even langs. Met een aan-
koop steunt u het werk van de Zon-
nebloem.

Wij heten u van harte welkom op 
onze Kerstfair !

Cecaeliafeest Parochie 
Budschop.

Tijdens het jaarlijks St. Cecaeliafeest 
voor de vrijwilligers van de St. Ro-
chusparochie Budschop op 22 no-
vember jl. heeft mevrouw Mariet van 
Geleuken de zilveren St. Rochusspeld 
ontvangen wegens 25 jaar lector in 
de kerk. Johan Evers speldde haar het 
insigne op namens de Parochiecom-
missie.
Ook werden diverse personen ge-
noemd wegens hun wekelijkse inzet. 
O.a. Lei Brangers voor de verzorging 
van de muziekmappen, Mariet van 
Geleuken omdat ze iedere week voor 
de koffie zorgt tijdens de repetitie. 
Mien Beelen , wegens 35 jaar bloem-
siergroep, Wim Houtappels wegens 
55 jaar lidmaatschap St. Rochuskoor
Helna Beelen 30 jaar organiste, Leen-
tje Klaver en Ans Konings 35 jaar ld 
St. Rochuskoor. Ook werden de zie-
ken genoemd en een spoedig herstel 
gewenst.
De aanwezigen konden genieten van 
een heerlijk buffet. De avond werd 
afgesloten door Johan Evers die na-
mens de Parochie iedereen bedankte 
voor zijn of haar inzet voor parochie.

KIENEN
NEDERWEERT / ST. ROCHUS

In verband met de komende 
feestdagen is de eerstvolgende 
kienavond na Nieuwjaar op VRIJ-
DAG 10 JANUARI 2020

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 € 30,00. Iedereen 
is van harte welkom!

Wij wensen u allen fijne Kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2020

Bestuur KBO afdeling Budschop 

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Natuur en boeren. Boeren en natuur. 
Het zijn twee onderwerpen die onlos-
makelijk met elkaar zijn verbonden. En 
het zijn twee thema’s die horen bij de 
identiteit van Nederweert. Dat bleek 
tijdens de terugkomavond over de om-
gevingsvisie voor het buitengebied. De 
bijeenkomst was bedoeld om te horen 
wat belangstellenden vinden van het 
voorontwerp én om te horen of er nog 
zaken vergeten zijn. 

Ruim vijftig belangstellenden hadden op 
donderdag 14 november de weg naar de 
Dorpsherberg in Ospel gevonden. Na het 
openingswoord door wethouder Voss 
kregen ze een terugblik op de route die 
gevolgd is om te komen tot de nieuwe 
Omgevingsvisie buitengebied. Dat 
proces bestond uit openbare bijeenkom-
sten, gesprekken met belanghebbenden 
(stakeholders), interviews en het betrek-
ken van de actuele ontwikkelingen. Als 
er iets duidelijk werd het afgelopen 
jaar, dan is het dat er ontzettend veel 
gebeurt in het buitengebied. 

Richtinggevende uitspraken 
Het voorontwerp dat er ligt en dat door 
de raad besproken is, gaat voor de ene 
groep niet ver genoeg. Er mag meer 
aandacht zijn voor bijvoorbeeld gezond-
heid. Een ander vindt dat de visie te 
weinig ambities heeft op het gebied van 

natuur. En weer anderen vinden dat 
de visie te veel gericht is op agrarische 
ontwikkelingen. Dat werd duidelijk 
tijdens het behandelen van de richting-
gevende uitspraken die in de visie zijn 
opgenomen. 

Begrip voor elkaars standpunten 
In het tweede deel van de avond kon-
den de aanwezigen bij verschillende 
tafels punten aandragen die meer of 
minder aandacht mogen krijgen. Ook 
was er een tafel voor ideeën die nog 
helemaal niet genoemd waren. Hier 
kwam bijvoorbeeld naar voren dat er 
in het buitengebied te weinig goede 
verbindingen zijn als het gaat om 
fiets- en wandelroutes. De gesprekken 
waren goed. Er werd geluisterd en er 
was begrip voor elkaars standpunten. 
Ondanks dat er verschillende belangen 
zijn. 

Identiteit
Tijdens een onderdeel over de identi-
teit kregen de aanwezigen meerdere 
vragen die te maken hebben met het 
‘DNA van Nederweert’. Vragen als ‘wat 
is typisch Nederweert en ‘waar ben 
je trots op’. Twee punten sprongen 
er elke keer uit: boeren (of agrariërs) 
en natuur. Niet verrassend natuurlijk. 
Nederweert heeft een rijke agrarische 
historie. Daarnaast hebben we prach-

tige natuurgebieden, zoals De Groote 
Peel, het Weerterbos en Sarsven en de 
Banen. Beide onderwerpen staan soms 
op gespannen voet met elkaar. Maar 
ze kunnen absoluut niet zonder elkaar, 
zo werd duidelijk aan het einde van de 
avond. 

Balans in wonen, werken en verblijven 
“De nieuwe omgevingsvisie voor het  
buitengebied zoekt de juiste balans 
tussen al die belangen waarbij een paar 
dingen voorop staan”, aldus Frank Voss. 
“We werken aan een buitengebied 
waar het voor iedereen prettig wonen, 
werken, ondernemen en verblijven is. 
We werken aan een gezond buitenge-
bied en we willen de komende jaren 
natuur en recreatie een belangrijkere 
plek geven. De nieuwe omgevingsvisie 
gaat ons daarbij helpen.” 

Definitief document
De projectgroep dankt alle aanwezigen 
voor hun inbreng. De presentatie van 
de avond en de richtinggevende uit-
spraken zijn te vinden op www.neder-
weert.nl/omgevingsvisie. De komende 
maanden vinden nog gesprekken plaats 
met diverse belanghebbenden en ge-
bruikers van het buitengebied over het 
voorontwerp. Daarna wordt het omge-
vormd tot een definitief document dat 
we aanbieden aan de gemeenteraad.

Op de website...
 Burgerpeiling over huisvesting 

van arbeidsmigranten: invullen 
kan t/m zondag 8 december

 Terugblik op feestelijke  
oplevering van Lambertustoren

 Uiterlijk zondag 8 december: 
aanmelden voor discussieavond 
plattelandswoningen

www.nederweert.nl

WhatsApp stopt
Per 1 december stopt de gemeente 
Nederweert met het gebruik van 
WhatsApp als dienstverleningskanaal. 
Dit is het gevolg van een wijziging bij 
WhatsApp over privacy- en gebruiks-
doeleinden. We blijven uiteraard 
bereikbaar via alle andere bestaande 
communicatie- en dienstverleningska-
nalen. Een melding over de openbare 
ruimte kunt u snel doorgeven via www.
nederweert.nl/meldpunt, via de app en 
telefonisch. 

Wijkschouw: veiligheid onder de loep

Op weg naar de omgevingsvisie
Buitengebied: een gebied van ons allemaal!

Er zijn verschillende belangen, maar er is begrip voor elkaars standpunten. Dat bleek ook weer tijdens de terugkomavond. Foto: Nederweert24

Medio november vond in Ospeldijk een 
wijkschouw plaats. Vertegenwoordigers 
van de dorpsraad, gemeente, wijkagent 
Bram Kurvers en een aantal inwoners 
maakten een rondgang door de kern. 
Ook vrijwilligers van Veiligheid in en om 
de wijk en Veilig Verkeer Nederweert 
sloten aan. Samen is gekeken naar za-
ken die te maken hebben met veiligheid 
en leefbaarheid.
 
Het doel van een wijkschouw is om 
op een praktische manier in beeld te 
brengen welke specifieke problemen 

er spelen in de openbare ruimte en om 
samen te bekijken welke problemen we 
concreet kunnen oplossen of aanpak-
ken. De dorpsraad stelt de route vast 
met de situaties die ze wil laten zien.

Snelheid op Meijelsedijk
Tijdens de wijkschouw in Ospeldijk kwam 
een aantal punten naar voren die al eer-
der door de dorpsraad zijn benoemd. Bij-
voorbeeld de snelheid op de doorgaande 
weg. De dorpsraad vindt dat het uitvoe-
ren van snelheidsremmende maatregelen 
sneller kan. “Het is een boodschap die 

we zeker doorgeven. Op dit moment 
werken we aan een mobiliteitsplan. 
Daar wordt dit onderwerp ook in mee-
genomen”, aldus leefbaarheidsregis-
seur Harold van der Haar.

Waardering
Wijkagent Bram Kurvers deelde 
enkele ‘witte voetjes’ uit, op locaties 
waar men meer rekening mag houden 
met inbrekers of andere ‘ongenode 
gasten’. De bewoners konden de tips 
en adviezen van de wijkagent waarde-
ren. En dat gold ook voor de vlaai die 
aan het einde van de schouw wachtte. 

Tips en adviezen 
De wijkschouw vond plaats onder 
herfstachtige omstandigheden en 
werd afgesloten met een warme kop 
koffie, thee en de genoemde vlaai. Nu 
de dagen korter worden en het eerder 
en langer donker is, neemt de kans op 
inbraken toe. Binnenkort krijgt u meer 
tips over wat u kunt doen om inbraak 
te voorkomen. 

We bedanken alle aanwezigen voor 
de inzet tijdens de wijkschouw in 
Ospeldijk.

Na de schouw door het regenachtige Ospeldijk lieten de vertegenwoordigers van de dorpsraad, gemeente, 
wijkagent Bram Kurvers en een aantal inwoners zich de koffie goed smaken. Foto: gemeente Nederweert.

Je ziet het niet…
Nu het winter is, gaan overal de open 
haarden en houtkachels weer aan. Wan-
neer u in huis de houtkachel of open 
haard aansteekt, ontstaat er rook. Die 
rook bevat schadelijke stoffen zoals
fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt lucht-
vervuiling en kan schade aan uw eigen 
gezondheid en die van anderen in uw 
omgeving opleveren. Ook wanneer u de 
rook niet meer ziet.

Hout stoken veroorzaakt naast geur-
overlast ook schadelijke stoffen zoals 
fijnstof en kankerverwekkende koolwa-
terstoffen (PAK’s), benzeen en kool-
monoxide. Hoeveel schadelijke stoffen 
er vrijkomen, hangt af van de manier 
waarop u stookt. Stook bijvoorbeeld 
niet bij windstil of mistig weer en ge-
bruik alleen kurkdroog hout.

Stookadviezen
Wilt u weten wanneer u uw open haard 
of houtkachel beter uit kunt laten? Op 
www.stookwijzer.nu krijgt u advies op 
basis van actuele gegevens over het 
weer en de luchtkwaliteit in uw buurt. 
Als het RIVM op basis van de verwachte 
weersomstandigheden en de luchtkwa-
liteit afraadt om hout te stoken, zal hier 
een stookalert voor worden afgegeven. 
Dit kunt u zien op www.rivm.nl/stook-
alert en in de stookwijzer.

Wist u dat?
 Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders last 
heeft van houtstook.
 Dit vooral gaat over geuroverlast, 
irritaties van ogen en luchtwegen en 
het dicht moeten laten van ramen en 
ventilatieroosters.

 Veel mensen schade aan hun gezond-
heid krijgen door fijnstof dat ook 
afkomstig is van houtstook. Zoals 
klachten aan luchtwegen, hart en 
bloedvaten en stress door langdurige 
geuroverlast.
 Rook via ramen en ventilatieroosters 
bij de buren kan binnendringen.
 Het verboden is om afval of geverfd 
of geïmpregneerd hout te verbran-
den. Bij verbranding ervan komen 
zware metalen vrij.
 De uitstoot van fijnstof door 
houtstook gelijk is gebleven, terwijl 
die van het wegverkeer is afgeno-
men. Inmiddels is de fijnstofuitstoot 
van houtstook ongeveer even groot 
als de fijnstofuitstoot uit de uitlaten 
van auto’s en vrachtwagens.

Op verschillende vlakken werken we 
aan een duurzame gemeente. Zo gaan 
we aan de slag met het verduurzamen 
van het gemeentehuis, rijden we een 
groot deel van de dienstkilometers 
elektrisch en kopen we duurzaam in. 

Het meest recente product op dat 
gebied zijn nieuwe visitekaartjes. Het 
papier bestaat niet meer uit houtvezels, 
maar uit vezels van lokaal agrarisch 
restmateriaal van tomaten- en paprika-
planten. 

Overhandiging
De kaartjes worden gedrukt bij onze 
hoofdleverancier voor drukwerk, 
Drukkerij Van Deursen op de Pannen-
weg. Vorige week werden de eerste 
visitekaartjes door directeur Huib van 
Deursen overhandigd aan wethouder 
Frank Voss (o.a. duurzaamheid). 

Mooie voorbeelden
Binnenkort krijgen we ook de eerste 
antwoordenveloppen geleverd die 
volledig van gerecycled papier zijn 
gemaakt. Twee mooie voorbeelden 
van Nederweert, samen groots, samen 
duurzaam! 

Wethouder Frank Voss (links) en directeur Huib van Deursen met het duurzame visitekaartje. 
Foto: Nederweert24

Visitekaartjes van tomatenplantresten?

Donderdag 5 december 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

Mogelijkheden voor het inzien van de officiële 

bekendmakingen.

Website

Op onze website www.nederweert.nl staan 

de bekendmakingen onder Bestuur & 

Organisatie>Bekendmakingen. Een wekelijks 

overzicht van de bekendmakingen vindt u onder 

Inwoners>Actueel>Bekendmakingen pdf.
 

E-mailservice

Een handige service is de gratis e-mailservice 

Bekendmakingen. Als u zich hierop abonneert, 

ontvangt u direct de meest recente lokale, 

maar ook regionale en landelijke bekend-

makingen per e-mail. Aanmelden is eenvoudig. 

Ga naar www.overheid.nl/attenderingsservice. U 

kunt zelf aangeven welke bekendmakingen 

u wilt ontvangen.

Geen internet

Als u niet de beschikking heeft over internet, 

dan kunt u de bekendmakingen inzien op de 

computer in de publiekshal van het gemeente-

huis. Is dit voor u vanwege een fysieke beper-

king niet mogelijk, dan kunt u het wekelijks 

overzicht op verzoek toegestuurd krijgen. 

Belt u dan even met ons Klant Contact Centrum, 

tel. 0495 - 677111. 



PETER STULTIËNS BANDEN BV

Risseweg 16 • 6004 RM  Weert • Tel. 0495-54 33 30
info@stuband.nl • www.stuband.nl

BANDEN | UITLIJNEN | LICHTMETALEN VELGEN | STIKSTOF

Het adres voor:
• Banden voor Truck, Landbouw, Industrie en

Grondverzet.
• Banden voor Personenwagen, Bestelwagen,

4x4 en Motor.
• Velgen, zowel lichtmetaal als staal.
• Uitlijnen, Balanceren, Stikstofvullling,

Mobiele service 24/7.
• Uiteraard een goede service en een

gepast advies!

Uitgave: december 2019

JACK, VAN HARTE 
GEFELICITEERD

VAN HARTE VAN HARTE AN HARTE V
JACK TINNEMANS 16 OKTOBER 30 JAAR IN DIENST

•	 Officieel	Opel	Dealer
•	 Scherpe	prijzen
•	 Flexibele	organisatie
•	 Onderhoud	en	reparatie
met	behoud	van	fabrieksgarantie

NIJS AUTO’S
SOMEREN

www.opelnijs.nl
Kerkendijk 134 | 5712 EX | Someren-Heide  | tel. 0493 - 49 23 56

INCLUSIEF GRATIS
PECHHULP 
IN NEDERLAND
AL NA EEN KLEINE ONDERHOUDSBEURT.

AUTO VAN DE MAAND

Burgemeester Greijmansstraat 8  •  6031 CN Nederweert
info@autokoen.nl •  www.autokoen.nl

Tel. 06-50222092 of 0495-632182

Bouwjaar: 2017
Km-stand: 39.000  

Suzuki S - Cross 1.4 
Automaat

e 23.750.-

Keuze uit ± 40 Bovag Top Occasions
In - en verkoop nieuwe en gebruikte Auto’s

OPRUIMING
WINTERBANDEN
Sets v.a. e 125,-

Kijk op www.hanssenautos.nlos.nl

Pannenweg 104 Nederweert Tel: 0495-592154

Kijk op Kijk op Kijk op Kijk op Kijk op 
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Hanssen Auto’s

Jack Tinnemans is vanaf 16 oktober alweer 30 jaar werkzaam bij 

Autobedrijf van Nieuwenhoven. Oorspronkelijk is Jack opgeleid tot 

kok maar hij had van jongs af aan al interesse in auto’s. Dat heefft t 

hem als twintiger doen besluiten om bij Bert en Jac van Nieuwen-

hoven binnen te stappen en te solliciteren naar de baan als pomp-

bediende aan het tankstation. Bert en Jac hadden al snel door dat 

Jack meer in zijn mars had dan alleen de klanten aan het tankssttaa--

tion bedienen. Met ondersteuning van diverse opleidingeenn heeheeft 

Jack zich ontwikkelt tot receptionist bij Van Nieuwenhhoovveenn. Als re-

ceptionist heeft hij veel mooie dingen mee mogen mmaaken waaron-

der wedstrijden via de Importeur. Dit resulteerde uiteindelijk in de 

titel: Beste Receptionist/Aftersales adviseur van Nederland.

Werken binnen het team van Autobedrijf van Nieuwenhoven
Het leuke aan het werken als receptionist bij Autobedrijf van Nieuwen-
hoven is de variatie in werkzaamheden (geen dag is hetzelfde), werken 
met fijne collega’s en de omgang met klanten. Jack kent veel klanten al 
jaren. Buiten het technische advies dat hij aan de klant geeft, bouwt hij 
ook een persoonlijke band met ze op. Even dat praatje tussendoor en 
informeren hoe het gaat, maakt al een wereld van verschil. Hij raadt de 
jeugd van tegenwoordig daarom aan, om eens een kijkje te nemen in 
de autobranche. Het is een uitdagende branche voor jongeren die zowel 
met hun handen als met hun hoofd willen werken en als receptionist 
komt daar het contact met de klant nog eens bij. 

Door de jaren heen is er veel veranderd in de autobranche. De techni-
sche ontwikkelingen gaan erg snel. Met als grootste verschil de elektri-
sche auto. Dit brengt ook veel uitdagingen mee in zijn functie als recep-
tionist. Maar uiteindelijk draait het allemaal om maar één ding en dat is 
die tevreden klant. Jack kan daar erg van genieten en bovendien vindt 
hij het mooi om te zien dat Autobedrijf van Nieuwenhoven is meege-
groeid met deze ontwikkelingen en al jaren actief is op het gebied van 
elektrisch vervoer. 

Niet alles verliep altijd even soepel. Aan het einde van de werkdag wor-
den alle vervangend vervoer auto’s in de werkplaats gezet. Zo reed ook 
Jack een auto naar binnen. Alleen lag de remmenbank voor de werkput 
nog met de deksels open. Geen probleem dacht Jack, tot de bank begon 
te rollen en het mis ging. De auto belande met de voorkant in de werk-
put. Gelukkig bleef de schade beperkt door snel ingrijpen van collega’s. 

Vrije tijd
Jack is getrouwd met Anita (ook werkzaam bij Autobedrijf van Nieu-
wenhoven) en samen hebben zij 2 kinderen (Sharon en Kevin) en 2 
huisdieren (Luca en Coco). Na een drukke week ontspant Jack graag met
zijn gezin. Shoppen met dochter Sharon, een dagje naar het circuit met
zoon Kevin, carnaval vieren of gewoon lekker een stuk wandelen met
de hond. Maar Jack heeft nog meer hobby’s. Zo is hij actief lid van schut-
terij St. Lucie en volgt hij de formule 1 races op de voet. Het is dan ook 
niet raar dat Jack onder andere de volgende punten op zijn wensenlijstje 
heeft staan namelijk: Het OLS naar D’ind-j halen en een Formule 1 race 
bezoeken. Natuurlijk het liefst een race die Max Verstappen wint.

Jack’s favorieten
Wat vakanties betreft is Jack erg flexibel. Van een stedentrip tot een 
vakantie naar het zonnige Portugal. Alles is mogelijk. Dit geldt ook voor 
zijn muziekkeuze. Van de jaren 80 muziek zoals Bon Jovi en Toto tot de 
Janse Bagge Band en natuurlijk vanaf de 11e van de 11e  Carnavalsmu-
ziek. Eén van zijn guilty pleasures is een lekkere grote ijscoupe. “Daar 
mogen ze mij voor wakker maken. En dan bedoel ik niet te klein want
daar onderbreek ik mijn nachtrust niet voor”. 

Laannggs deze weg wil ik graag Bert en Jac vaan n 

Nieuwenhooven bedanken voor de kans en het 

vertrouwen dat ze mij hebben gegeven, 

om deze functie te verwezenlijken.

De receptionist achter
Vakgarage van Nieuwenhoven:
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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.

Open: ma. t/m vr 7

December 

Aktie!

Is je kind in de winter jarig en wil je 
een feestje vieren in de natuur? Dat 
kan bij Buitencentrum De Pelen. Er 
zijn verschillende Avonturentoch-
ten en arrangementen speciaal 
ontwikkeld voor en/of aangepast 
aan dit seizoen. Keuze genoeg! 

Boswachters, heksen en kabouters
Staatsbosbeheer biedt vanaf Buiten-
centrum De Pelen speelse Avonturen-
tochten als Kinderfeestje. Sommige 
tochten zijn aangepast en omgeto-
verd in een winterversie. Zo kunnen 
ook kinderen die in de winter jarig 
zijn lekker naar buiten. De tochten 
zijn speels, actief én educatief met 
opdrachtjes die de natuurbeleving 
versterken. Voor kinderen van 6 t/m 
9 jaar is er de Handige Hulpboswach-
tertocht en de Petronella Peelheks-
tocht. De Handige Hulpboswachters 
gaan speuren naar sporen van dieren 
en na afloop uilenballen pluizen. De 
heksen in opleiding bij Petronella 
Peelheks doen allerlei klusjes en zor-
gen voor de natuur. Voor kleuters is 
er het Kabouterpad. Deze tocht kan 
je met of zonder gids reserveren. 

Beetje binnen en beetje buiten
Er zijn ook twee Winterarrangemen-
ten waarbij je een beetje binnen en 
een beetje buiten bent. Zo is er het 
‘Nestkastjes arrangement’ waarbij je 

Vier je Kinderfeestje in de Peel, 
ook in de winter!

eerst een speelse wandeling maakt 
en daarna een nestkastje gaat tim-
meren. En natuurlijk mag dat nest-
kastje mee naar huis zodat je in het 
voorjaar familie koolmees op bezoek 
krijgt. Voor speurneuzen is er een ar-
rangement ‘Speuren naar sporen’. 
Eerst op zoek naar diersporen in de 
Peel en daarna uilenballen pluizen in 
het Buitencentrum. Tijdens dit foren-
sisch onderzoek kom je er achter wat 
het favoriete maal van een uil is. Leer-
zaam en leuk! Gezellig met een beker 
chocolademelk en een wafel erbij. 

Afsluiten met frietjes of pannenkoek
Bij alle kinderfeestjes is het moge-
lijk om af te sluiten bij restaurant 
De Dorpsherberg in Ospel. Er is een 
speciaal arrangement waarbij de kin-
deren pannenkoeken of frietjes met 
een snack gaan eten. Zo is het natuur-
feest compleet en hoef je als ouder 
nergens meer voor te zorgen. Lekker 
makkelijk. 

Informatie en reserveren
Kinderfeestjes met gids kan je – liefst 
één week voor de geplande datum 
– reserveren bij het Buitencentrum. 
Voor meer informatie en prijzen kijk 
op: www.staatsbosbeheer.nl/depe-
len Of neem contact op met het Bui-
tencentrum: 0495 – 641 497 / depe-
len@staatsbosbeheer.nl

We verwelkomden mevrouw Ayla Her-
mans als nieuw lid van de rekenkamer-
commissie. Welkom in Nederweert!
Verder werd, in cofinanciering met 
de Provincie Limburg, een subsidie  
toegekend aan Eynderhoof voor de 
bouw van een peelboerderij, die ge-
heel tot stand wordt gebracht door 
eigen vrijwilligers. De Raad stemde 
unaniem in met dit voorstel.

Nederweert Anders heeft vragen ge-
steld over het kappen van een hout-
opstand aan de Bientjesweg in Ospel. 
Hoewel de oplossing voor ons accep-
tabel is (het perceel wordt verplaatst, 
vergroot en qua beplanting een ge-
schikt zoekgebied voor de patrijs), 
hebben we het College verzocht te 
borgen dat dergelijke ongewenste 
zaken in de toekomst niet vaker 
plaatsvinden. Wij vinden het belang-
rijk dat ons landschap via adequate 
handhaving voortdurend in de gaten 
wordt gehouden. 

Verreweg de meeste raadsvoorstel-
len hadden betrekking op het Soci-
aal Domein. Unaniem werd het Re-
gionaal Beleidsplan Sociaal Domein 
2020-2023 vastgesteld, evenals de 
Verordening maatschappelijke on-
dersteuning Nederweert 2020 en de 
Verordening Jeugdhulp 2020.
Onze vragen en opmerkingen had-
den onder andere betrekking op het 
hoge, maar ook abstracte ambitieni-
veau van het Regionaal Beleidsplan, 
waarbij we opriepen tot een zo con-
creet mogelijke vertaling in de uitvoe-
ringsplannen. Zet de mooie woorden 
om in meetbare daden, die zo nodig 
tijdig kunnen worden bijgesteld.

Op onze vraag naar de status van 
Respijtzorg voor ontlasting van man-
telzorgers gaf de wethouder aan, dat 
Punt Welzijn hier via de nieuw opge-
zette vrijwilligerscentrale werk van 
gaat maken. Mooi, want zowel man-
telzorgers als vrijwilligers zijn onmis-
baar en van onschatbare waarde voor 
onze samenleving en daar moeten we 
heel zuinig op zijn!

We hadden ook een vraag over de 
Meedoenregeling in het kader van 
het armoedebeleid.
Fijn om te vernemen dat ongeveer de 
helft van de doelgroep hier gebruik 
van maakt, maar het streven moet 
naar onze overtuiging zijn dit percen-
tage zo hoog mogelijk te krijgen. De 
wethouder gaf aan dat met name via 
de Regisseurs Leefbaarheid voortdu-
rend geprobeerd wordt om de juiste 
mensen te bereiken. Ideeën om dit 
verder te optimaliseren zijn volgens 
hem zeer welkom! 

Op het gebied van de maatschap-
pelijke ondersteuning zijn de kosten 

voor huishoudelijke hulp door het 
loslaten van de inkomenstoets door 
het Rijk ook in Nederweert zorg-
wekkend gestegen. Steeds meer 
draagkrachtige inwoners maken 
gebruik van huishoudelijke hulp via 
de WMO, wat volgens ons een onei-
genlijk gebruik is en tot een onaan-
vaardbare kostenverhoging voor de 
gemeente leidt.  
Wij steunen wethouder Cuijpers 
dan ook volledig in zijn streven om 
samen met andere gemeentes het 
Rijk ervan te overtuigen dat deze 
maatregel teruggedraaid moet wor-
den, voordat mensen met een smalle 
beurs er de dupe van worden. 

Zoals bekend heeft Nederweert net 
als veel andere gemeenten een te-
kort in de Jeugdhulp, omdat ener-
zijds de bekostiging door het Rijk is 
verlaagd en er anderzijds een groter 
beroep op Jeugdhulp wordt gedaan. 
Hoewel de noodzaak tot kostenbe-
heersing wordt onderschreven en 
door alle partijen efficiency wordt 
nagestreefd, kiest Nederweert geluk-
kig voor kwaliteit. Financiële tekor-
ten mogen nooit ten koste gaan van 
kwetsbare inwoners! 

Tot slot hebben we uiting gegeven 
aan de bezorgdheid van een aantal 
inwoners van Nederweert over de 
uitrol van het 5G netwerk. Net als 
vele andere burgers en gemeenten in 
Nederland maken zij zich zorgen over 
de gezondheidsrisico’s en de wijze 
waarop de zendapparatuur wordt 
geplaatst, zonder invloed van de ge-
meente of individuele inwoners.
De verantwoordelijke minister geeft 
zelf aan dat verder onderzoek naar 
gezondheidsrisico’s noodzakelijk is, 
maar dat men ondertussen toch be-
gint met plaatsing van de apparatuur.
Ondanks onze nadrukkelijke vraag 
aan het College om hierover beter 
met burgers te communiceren en 
de ruimte te bieden voor het stellen 
van vragen en het uiten van hun be-
zorgdheid  bleef het College bij haar 
standpunt. Dit komt erop neer dat 
informatie en communicatie via de 
GGD (op de website van de gemeen-
te) zal plaatsvinden en het College 
pas een actievere rol zal gaan spelen 
op het moment dat het plaatsen van 
zendapparatuur daadwerkelijk aan 
de orde is. Wij vinden echter dat het 
College haar verantwoordelijkheid 
voor gezondheid en veiligheid serieu-
zer moet nemen en vragen bezorgde 
inwoners hun stem hierover te laten 
horen. 

Heeft u een idee over wat anders zou 
kunnen in Nederweert, laat het ons 
dan weten! Nederweert Anders gaat 
graag met u in gesprek: info@neder-
weert-anders.nl

Raadsvergadering van 19 november: 
Nederweert Anders blikt met u terug

Bijzonder kerstconcert in het Franciscushuis op zaterdag 14 dec. 

Gemengde Zangvereniging 
Con Amore Weert 

Harmonie Les Echos de Dorplein, So-
liste Ellen Valkenburg, mannenkoor 
Maas en Neergalm en gemengd koor 
Con Amore dragen samen de zorg 
voor de programmering van een bij-
zonder kerstconcert. 
Harmonie Les Echos de Dorplein is een 
harmonie van ongeveer 20 muzikan-
ten en bestaan ruim 100 jaar en heb-
ben veel goede successen behaald. 
Het is een muziekvereniging die ge-
passioneerd muziek maakt, onder de 
inspirerende leiding van dirigent Adri 
Tempelaars. Het repertoire varieert 
van traditionele harmoniewerken tot 
filmmuziek en moderne werken, op 
maat gearrangeerd voor de huidige 
bezetting. Samen plezierig en op ni-
veau muziek maken, dat wil Les Echos 
met u delen. 
Ellen Valkenburg is bekend om haar 
muzikale kwaliteiten. Ze maakt deel 
uit van ensemble ‘Coco Collectief’ be-
staande uit 5 zangeressen en pianist 
Maurice Lammerts van Bueren. Met 
Maurice Lammerts van Bueren vormt 
ze ook een duo en samen verzorgen 
ze recitals in o.a. slot Zeist. Als soliste 

zong ze met het Residentie Orkest 
en werkte met vele oratorium gezel-
schappen. Met pianiste Andrea Vasi 
verzorgde Ellen concerten voor o.a. 
NJO muziekzomer, het grachtenfes-
tival, etc. 
Het mannenkoor Maas en Neergalm 
heeft ruim 40 leden en ze hebben 
als doelstelling “Voor elke wat wils”. 
Dat geldt voor de zangers maar ook 
voor het publiek. Ze zingen normaal 
klassiek, koorwerken uit opera’s maar 
brengen ook moderne werken ten 
gehore. Ze staan o.l.v. Sylvia Berghs 
en aan de piano Dorenda Notermans. 
Gemengd Con Amore bestaat uit 50 
leden. De leden komen uit de regio 
Weert en ze hebben gezamenlijk een 
doel: samen iets moois ten gehore 
brengen,  sfeervol concerten geven 
en dit alles in een goede harmonie 
o.l.v. Syvia Berghs.   

Het kerstconcert is zaterdag 14 dec. In 
het Franciscushuis, Biest 43 te Weert, 
Aanvang: 19.30 uur. 
Www.conamoreweert.nl. Tel. 0495-
531574 / 0495-536337

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

Kerststerren actie Eindse Boys

Op zaterdag 7 december zal Eind-
se Boys in Nederweert-Eind, Bud-
schop, Schoor en het buitengebied, 
een kerststerren actie houden ten 
bate van haar jeugdafdeling. Te-
vens is er die dag vanaf 9.00 uur 
een verkoopstand in de winkel van 
Jan Linders in Nederweert. 

Vanaf 10.00 uur zullen (jeugd)leden 
tijdens een huis aan huis actie, de ex-
tra grote kerststerren aanbieden voor 
€ 4,50 per stuk. Afhalen en tevens ver-
koop op zaterdag 7 december tussen 
10.00 en 14.00 uur in de kantine van 
Eindse Boys. Vooraf bestellen kan ook 
via kerststerrenactie@eindseboys.nl

Bij Eindse Boys doen we het samen
Eindse Boys heeft 375 leden, waar-

onder 75 dames en meisjes en wil 
door enkele acties per jaar, zorgen 
voor extra inkomsten voor de aan-
schaf van o.a. trainingsattributen. 
Ieder naar vermogen een vrijwil-
ligersbijdrage leveren, waardoor de 
huidige vrijwilligers worden ontlast 
en er een basis voor de toekomst 
wordt gelegd. Door er samen de 
schouders onder te zetten, bijvoor-
beeld bij een actie als deze, kan de 
contributie aantrekkelijk blijven.
Heb je interesse om lid te worden 
van deze mooie en actieve verenig-
ing met een lage contributie, kijk 
dan eens op de site www.eindseboys.
nl   Zowel jongens als meisjes vanaf 
5 jaar mogen gratis een maand mee 
komen trainen en dan beslissen om 
eventueel lid te worden.

De huidige groep mini’s van Eindse Boys  

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

Voor de restauratie van het monumentale  Clerinxorgel van Nederweert 

BENEFIET KORENCONCERT  

Zondagmiddag 8 december om 
14.00 uur in de Sint-Lambertus-
kerk te Nederweert.

Entree: 
Vrije gave na afloop van het concert.

Uitvoerenden:
• Gemengde Zangvereniging Bel 

Canto Nederweert
• Zanggroep ZusenZo uit Neder-

weert.
• Intermezzo’s door Gerard Kessels co-

lumnist van dagblad de Limburger.  

Gratis verrassing bij 
Platen & CD Beurs WEERT

Op zondag 8 december organiseert 
Los Perros voor de 4e maal een inter-
nationale platen & cd beurs in Buurt-
centrum Moesel, Christinelaan 25, 
6006 CJ  Weert.

De eerste 75 bezoekers gaan niet met 
lege handen naar binnen maar krij-
gen een leuke goodiebag aangereikt.                                                                                                                             
Bij binnenkomst wordt men verwel-
komt door 24 enthousiaste  verko-
pers uit binnen- en buitenland die 
een groot aanbod hebben aan vinyl 
en cd’s. Ruim 125 meter aan tafels 
zijn aanwezig en deze zijn al maan-
den uitverkocht omdat de beurs in 

Weert een geliefde plek is onder de 
verkopers. Door de ruime opzet kun-
nen de bezoekers zich gemakkelijk 
verplaatsen langs de standhouders. 
De dj’s van Vinyl Twins zullen de 
beurs muzikaal ondersteunen met 
hun bonte mix aan muziek onder het 
motto “kriskras door de platenkast”.                                                                                                                                     
  Rondom het Buurtcentrum is er vol-
doende parkeergelegenheid. Voor de 
bezoekers die met het openbaar ver-
voer willen komen is het eenvoudig 
want het treinstation ligt op 1 km van 
het Buurtcentrum. Deuren gaan open 
om 11:00 uur en sluiten om 16:30 uur.              
Toegang is geheel gratis!



Te koop
Nordmann

Kerstbomen
Eventueel ook op 

het veld uit te zoeken.

KERSTBOMEN
KWEKERIJ PETERS

Lemmenhoek 47, Ospel
Tel. 06-12624538

UITNODIGING aan
HH. LANDBOUWERS, GRONDEIGENAREN EN 
GRONDGEBRUIKERS

Op woensdag 11 december a.s. in verenigingsgebouw
Le-Winne, Boeket 6, tel. 632408.

gratis prijskaarten
Voor bovengenoemde personen die ‘t jachtrecht van hun
gronden hebben afgestaan aan:

Jagersver. ”St. Lambertus” Nederweert
Ook partners en niet-kaarters zijn van harte welkom.

Aanvang 19.30 uur.

Het bestuur

Repair Café Nederweert
Weggooien? mooi niet!

Zaterdag 7 december van 10:00 –
13:00 uur is er weer repair café in de 
Pinnenhof.
Zijn er kapotte spullen waarvan je 
denkt, ik vind het jammer om ze weg 
te gooien o.a. elektrische apparaten, 
fietsen, rollators, kleine meubels, 
speelgoed of kleding wij zullen pro-
beren deze te repareren en ze hier-
door een tweede leven te geven. 
Repair Café is een reparatie werkplaats 
die gerund wordt door vrijwilligers.
Aan de reparaties zijn geen kosten 
verbonden, echter zijn materiaalkos-
ten voor eigen rekening. Een kleine 
vrijwillige bijdrage voor de reparaties 
wordt gewaardeerd.
Bezoekers die kapotte spullen aan-
bieden ter reparatie, doen dat op ei-
gen risico.
Repair Café vind altijd plaats op de 
eerste zaterdag van maand.
email: repaircafenederweert@tel-
fortglasvezel.nl
facebook: Repair Café Nederweert 

Open Eettafel Budschop

Donderdag 12 december open eetta-
fel aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 11 december 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633419; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

Kerstbomen
te Koop:

Omorica’s en Glauca’s in 
verschillende maten van 
0,5 meter tot ± 3 meter. 

Ook op zondag open. 

Fam. Truijen
Kruisstraat 117 

6034 RJ  Nederweert-Eind

Kerst bij Eettafel Eind

Dit jaar doen we weer iets extra’s in 
december: donderdag 19 decem-
ber: feestelijk 4 gangen kerstdi-
ner voor € 10,00 .
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 

Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 17 december.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden.

Telefoon: 0495 – 632 188
Mobiel:  06 – 203 726 33
Mail: eettafel.eind@gmail.com 
Iedereen is van harte welkom!

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

De herberg van het openluchtmu-
seum Eynderhoof is op zondag 8 de-
cember open van 13.00 uur tot 17.00 
uur. Er is dan een discjocky actief die 
plaatjes draait uit de tijd van de juke-
box. De hele middag klinkt de sound 
of the sixties en met deze muziek van 

Herberg Eynderhoof op 
zondagmiddag 8 december open

weleer nemen we je mee terug in de 
tijd van de roerige jaren zestig en de 
kleurrijke jaren zeventig. 
Kom voor gezellige muziek en een 
lekker kopje koffie deze zondagmid-
dag naar Eynderhoof. 
De toegang is gratis.

Zondag 8 - 12- 2019

MANTRAZINGEN

Zondag 8 december van 10.00 uur 
tot 11.15 uur is er mantrazingen in 
de Teuniskapel aan de Altweerter-
kapelstr. 6 te Weert. U bent welkom 
voor het zingen van Oosterse man-
tra’s en liederen uit Taizé. Mantra’s 
zijn klanken die inspiratie en kracht 
geven. Mantra’s zingen is niet geïn-
spireerd op een bepaalde religie.
Als afsluiting is er de mogelijkheid om 
samen thee te drinken. Meer informa-
tie via Gerrie van Gestel ( 06 514 181 
98- of www.mantrazingenweert.nl. 
Je kunt me ook bezoeken op Face-
Book.

Na een jarenlange traditie heeft het 
Weerter Mannenkoor gebroken met 
de zaterdagavond. Het Kerstconcert 
vindt dit jaar plaats op ZONDAG 15 
december. De locatie is wel gehand-
haafd: het Franciscushuis op de Biest 
in Weert. Aanvang om 19.00 uur. 
Het wordt een gevarieerd concert 
met medewerking van gemengd koor 

Kerstconcert Weerter Mannenkoor 

Jokola uit Brunssum, het Clarinet 
Choir van het Rick uit Weert en daar-
naast solist Paul Nijs op marimba.

Kaarten zijn verkrijgbaar via: info@
weertermannenkoor.nl en via de le-
den van beide Weerter verenigingen. 
Telefonisch: 0495-542 410. De entree 
bedraagt € 10,00.

Joris’ Kerstboom staat van 9 t/m 
24 december bij Bibliocenter
Weert. Loop langs en hang voor 
jouw dierbare een kerstbal met 
kerstgedachte tussen de dennen-
takken!

De actie is gebaseerd op het KRO-NCRV 
tv-programma van presentator Joris 
Linssen, waarin hij mensen uitnodigt
een bijzonder persoon in het licht te 
zetten. Bij Bibliocenter Weert aan de 
Wilhelminasingel 250 kunnen bezoe-
kers de komende tijd hetzelfde doen.

Vanaf 9 december kunnen biblio-
theekbezoekers een kerstbal met 

Warme Kerst bij Bibliocenter Weert 
met Joris’ Kerstboom

daarop een mooie gedachte in de 
boom hangen. Zo kun je een red-
dende engel bedanken of een hechte 
vriendschap vieren. Het begint voor 
iedereen bij de vraag van Joris: ‘Wie 
zet jij in het licht?’ Dat kan leiden tot 
mooie gesprekken bij de boom. Joris’ 
Kerstboom wordt zo een waardevolle 
ontmoetingsplaats in de dagen voor 
Kerst. 

Landelijke actie
Bijna 200 bibliotheken in Nederland 
doen mee aan de actie. 
Op www.joriskerstboom.nl is te zien 
in welke steden Joris’ Kerstboom 
staat.

De sporters van Weert met bijzonde-
re sportprestaties worden in het zon-
netje gezet tijdens het Kiwanis Sport-
gala Weert 2019. Het Sportgala vindt 
plaats op zaterdag 18 januari 2020 in 
het Munttheater in Weert. Service-
club Kiwanis uit Weert heeft zich voor 
het vierde jaar verbonden aan deze 
grootse en sportieve avond. Via het 
loket www.weert.nl/sportgala heeft 
iedereen van 1 t/m 15 november jl. 
bijzondere sportprestaties kunnen 
aanmelden. Tijdens het Sportgala 
krijgen alle sporters een podiummo-
ment. Tevens zijn er per categorie 
drie nominaties waarvan de winnaars 
bekend worden gemaakt tijdens deze 
avond. De categorieën van de sport-
prijzen van het jaar 2019 zijn: beste 
sportman, beste sportvrouw, beste 
sportteam, beste trainer/coach, beste 
sporttalent van 8 t/m 12 jaar en sport-
talent 13 t/m 17 jaar. Een zorgvuldig 
samengestelde sportjury heeft per 
categorie de drie genomineerden
geselecteerd. De jury bestaat dit jaar 
uit Wim van Vorstenbos, Rob Ehrens, 
Maaike Caelers, Erik Kamphuis en 
John van Heel. Ook wordt er tijdens 
het Sportgala de bijzonder Sport 
Oeuvre Award Weert uitgereikt voor 
een persoon of personen die een 
belangrijke staat van dienst hebben 
voor de sport in Weert.

De avond wordt cultureel omlijst 
door diverse bijzondere acts waar-
onder Nigel Otermans (goochelen), 
het showballet van RICK onder lei-
ding van Sandra Höpfner-Buchnitzki 
en een optreden van een mystery 
guest. Tevens krijgen we een verras-
send optreden van dansschool Fresh/
Fresh Allstars! DJ Kimeneed verzorgt 
tijdens deze avond op het podium de 

muzikale omlijsting van de sporters. 
De presentatie van de avond ligt in 
handen van Jean Paul van der Donk 
en Cindy Denessen-Bastiaans.

Alle genomineerden van het jaar
2019 zijn (in willekeurige volgorde):
Sportman van het jaar: Peter Bernsen 
(zwemmen), Huub van Kimmenade 
(zwemmen) en Joël Thanos (turnen)
Sportvrouw van het jaar:   Vera van 
Pol (turnen), Rodinde Rutjens (men-
nen) en Lisa Scheenaard (roeien)
Sportcoach van het jaar:  Raymon 
Truijen (breakdance), Djordy Vogel
(hip hop) en Han Jan ssen (turnen)
Sportteam: Dames 1 HV Weert (hoc-
key), Dansgroep Synergy (hip hop 
dance) en Fresh Allstars (breakdance) 
Sporttalent van 8 t/m 12 jaar: Stan 
van Waesberghe (turnen), Fenna Zus-
terzeel (zwemmen) en Martijn Nies 
(life saving zwemmen )
Sporttalent van 13 t/m 16 jaar:  Mar-
lon Camp (Run Archery), Karlijn van 
Lierop (tafeltennis),  en Emma Bocken 
(springen pony’s)

Het Kiwanis Sportgala Weert wordt 
mede mogelijk gemaakt door de Ge-
meente Weert, RICK, Kiwanis Weert, 
Weert Media Groep en sponsoren.

Via Facebook en Instagram wordt 
men op de hoogte gehouden van alle 
ontwikkelingen, je kunt ons vinden 
via @sportgalaweert.

Het Kiwanis Sportgala Weert is voor 
iedereen toegankelijk. De kosten 
van een ticket zijn €15,00 (inclusief 
een pauzedrankje). Ontvangst vanaf 
19.00 uur en start om 19.30 uur.

Kaartverkoop via www.munttheater.nl

Sportjury maakt genomineerden bekend 
Kiwanis Sportgala Weert 2019

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

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

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

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

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

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

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

GEVRAAGD
Gevraagd carnavalskleding voor kin-
deren 06-123 456 78V
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Open stadswandeling
over ‘Weert, dé Van

Hornestad van Limburg’

De maandelijkse open wandeling 
van de stadsgidsen op zondag 8
december staat geheel in het te-
ken van ‘Weert, de Van Hornestad 
van Limburg’.

Een van de hoogtepunten tijdens de 
wandeling is de monumentale St. Mar-
tinuskerk, maar ook het centrum van
de stad kent een rijk verleden waar-
achter mooie verhalen schuilen. Onder
leiding van een stadsgids wordt er ge-
wandeld langs kloosters en andere his-
torische gebouwen. De gids vertelt ook 
over recente archeologische vondsten 
en natuurlijk over de Van Horne dynas-
tie. Centraal staat de vraag: ‘waar ligt 
onze Philippe de Montmorency, Philips 
van Horne, begraven?’
Naast het verleden komt ook het he-
den volop aan bod. Weert is immers 
een bruisende stad, die aan haar toe-
komst werkt! 

De wandeling kost € 3,-- p.p. (kinde-
ren tot 12 jaar gratis) en duurt ca. 1,5 
à 2 uur.
Vertrekpunt: ingang St. Martinuskerk
op de Markt. Aanvang wandeling: 
14.00 uur .

Het is ook mogelijk om een stadswan-
deling te boeken. Ook een culinaire 
stadswandeling behoort tot de mo-
gelijkheden. Zie website www.stads-
gidsenweert.nl of bel 06 13 76 13 44

Toen Alfred Wegener in 1915 in zijn 
boek “Die Entstehung der Kontinente 
und Ozeane” beweerde dat Amerika 
enerzijds en Europa, Afrika ander-
zijds ooit aan elkaar hebben gezeten, 
werd dat weg gehoond. Hoe zouden 
continenten zich verplaatst kunnen 
hebben? Wegener had de pech zijn 
tijd ver vooruit te zijn en bovendien 
kon hij geen goede verklaring voor 
het mechanisme van verplaatsen 
geven. Inmiddels weten we dat de 
hoofdlijn in zijn denken juist was. 
Wat de evolutietheorie is voor de 
biologie, de relativiteitstheorie voor
de natuurkunde, is de theorie van de 
plaattektoniek voor de geologie. 
In de tachtiger jaren van de vorige 
eeuw krijgt de theorie van de plaat-
tektoniek vorm. Ze maakt een groot 
aantal geologische verschijnselen ver-
klaarbaar:
• De ligging en vorming van geberg-

ten.

• Ligging en aard van vulkanen.
• Het voorkomen van aardbevingen
• De ligging van de continenten in 

de loop van de geologische ge-
schiedenis

• De vorming en leeftijd van de oce-
aanbodem.

Kortom een theorie om meer van te 
weten. Na een historisch overzicht 
van de ontwikkeling van de theorie, 
wordt deze zelf uitgelegd. Daar-
naast zijn vulkanen, aardbevingen en 
tsunami’s bespreekonderwerpen.
Halverwege wordt de lezing onder-
broken voor enkele experimenten die 
aspecten van de theorie toelichten.

Deze lezing wordt gehouden op 10 
december in het Natuur- en Mili-
eucentrum De IJzeren Man aan de 
Geurtsvenweg 4 in Weert.

Deze lezing begint om 19.30 uur.

Een lezing door Ad Havermans

Onze onrustige aarde

Stichting leergeld is actief in de ge-
meenten Weert, Nederweert en Cra-
nendonck en maakt het mogelijk dat 
kinderen waarvan de ouders een laag 
inkomen hebben toch kunnen mee-
doen aan allerlei activiteiten op spor-
tief of cultureel gebied. Ook worden 
laptops en fietsen beschikbaar gesteld. 
Dit is hard nodig want dit jaar zijn er al 
ruim 680 verschillende kinderen gehol-
pen. Alle werk gebeurt door vrijwilli-
gers: intermediairs gaan op huisbezoek 
om te kijken of men in aanmerking 
komt voor hulp en voor advies. De co-
ordinatoren verdelen de aanvragen en 
na de huisbezoeken beoordelen zij de 
aanvraag en verwerken zij deze.

Omdat één van de coördinatoren bin-
nenkort vertrekt is Leergeld Weert 
dringend op zoek naar een vervan-
ger. Gezocht wordt iemand die affini-

Leergeld Weert e.o. zoekt 
extra coördinator

teit heeft met het thema kinderen en 
armoede, geïnteresseerd is in cijfers 
en in automatisering om inkomens 
te toetsen en alles digitaal te verwer-
ken. Je werkt samen met drie andere 
coördinatoren waarmee afspraken 
worden gemaakt om het werk te 
verdelen en elkaar te vervangen. Je
moet rekening houden met een tijds-
besteding van 2 dagdelen per week. 
Kortom het is een intensieve vrijwil-
ligersklus, maar zeer gevarieerd en 
voor een prachtig doel. Je bent een 
spin in het web tussen de intermedi-
airs, bestuur, verenigingen, leveran-
ciers en de ouders. 

Interesse of meer informatie: www.
leergeld.nl/weert of mail naar leer-
geldweert@gmail.com dan kunnen 
wij een afspraak maken voor een ori-
enterend gesprek.

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

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

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

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 geroe-
pen “Det is un gooj”, “Det is wat vör 
in de vastelaovundj gezet!” Maar he-
laas bereiken de komische verhalen
en stom streek de redactie van Vaste-
laovendjgezet De Pinmaeker niet. Dat 
kan anders, want heel Nederweert 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.
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