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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
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Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

PANNENWEG 117  NEDERWEERT
T (0495) 631 224 | WWW.KESSELS-INSTALLATIES.NL
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Een avondwandeling in De 
Groote Peel is bijzonder en ook 
een beetje spannend. Zeker als
het vrijdag de 13de én Volle-
maan is! En het wordt nog span-
nender als er een spannend ver-
haal wordt verteld. Wie durft?! 
De activiteit start bij het Buiten-
centrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk.

De donkere, koude dagen voor Kerst 
werden vroeger ‘opgewarmd’ met 
verhalen bij het haardvuur. Van-
avond wordt zo’n verhaal verteld in 
de natuur. Terwijl het licht van de 
vollemaan een zilveren licht over het 
landschap tovert kan je ervan genie-
ten. 

Schimmig en grimmig. Zo stond De 
Peel een hele lang tijd bekend. Er
huisden bovennatuurlijke wezens 
in het moeras dat mensen daarom 
zoveel mogelijk vermeden. Deden 
ze dat niet, dan liepen ze een groot 
risico om bijvoorbeeld de ‘gloeiige’ 
tegen het lijf te lopen of de duivel 
in hoogst eigen persoon. Menigeen 
stond daarbij doodsangsten uit en 

Vollemaan verhalenwandeling bij Buitencentrum De Pelen

Spannend verhaal bij vollemaan

kan het niet meer navertellen. Daar-
om doen vertellers van Vertelclub 
Veldhoven dat tijdens de Vollemaan-
wandeling op vrijdag 13 december. 
Zij delen een spannend verhaal over
angstaanjagende gebeurtenissen
uit het grijze verleden van De Peel. 
Een ding is zeker: de dolende gees-
ten, heksen, weerwolven en mon-
sters hadden weinig goeds in de zin.
De avond start én eindigt met een 
verhaal. Tussendoor is er een Volle-
maanwandeling onder begeleiding 
van Peelgidsen. Na afloop lekker ge-
nieten van een winters drankje.

Informatie en reserveren
De Vollemaanverhalenwandeling op 
vrijdag 13 december start bij Buiten-
centrum De Pelen aan de Moostdijk 

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

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

15 te Ospel. Je kunt kiezen uit ver-
schillende starttijden: 19.45 – 20.15 
en 20.45 uur. Per tijdstip max. 30 
deelnemers. Deelname kost € 10,- 
voor volwassenen en € 7,50 per 
kind. Prijs is inclusief een drankje in 
na afloop van de tocht. Reserveren 
kan via: www.staatsbosbeheer.nl/
verhalenvertellersdepelen De wan-
deling is 2 km lang, duurt ongeveer 
twee uur (inclusief twee verhalen) 
De activiteit is geschikt volwassenen 
en kinderen vanaf 7 jaar. Zaklampen 
zijn overbodig. 

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

Foto’s : Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30  13.30 - 18.00
Vrijdag koopavond / zaterdag 09.00 - 17.00  / maandag gesloten

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

www.brinkmansoptiek.nl

ALTIJD EEN SCHERPE BLIK
OOK IN DE SNEEUW

Land van Horne is voor
diverse wijkteams op zoek naar

Verzorgende IG
Verpleegkundige

Heb jij een zorghart en is één van
bovenstaande functies écht iets voor jou?

Dan ben jij misschien wel onze nieuwe, gemotiveerde 
collega. Interesse? 

www.WERKENBIJ.LANDVANHORNE.nl

VOOR ZORG, WONEN EN WELZIJN

IN SOMEREN, CRANENDONCK

WEER T, NEDER WEER T EN LEUDAL

Naast korte diensten, zijn 8-uurs diensten mogelijk!

In december organiseert de Broe-
derschap weer een actie voor de 
Voedselbank. Dit biedt u de gele-
genheid bijstand en naastenlief-
de in de praktijk te brengen. De 
Jumbo-winkels en de kerken in 
het dekenaat 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 an-
der 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 bij de 
Jumbo-winkels en in de kerken. Alle 
giften zijn van harte welkom. Let u
wel op dat de producten nog min-
stens twee maanden 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-

Broederschap en Jumbo-winkels helpen

Kerstactie voor Voedselbank

nen een steuntje in de rug goed ge-
bruiken. Namens de Voedselbank 
vraagt de Broederschap u om gul te 
geven.

Deelnemende supermarkten
De Jumbo-winkels die aan de ac-
tie meedoen zijn Jumbo Heerschap 

(Boshoven, Collegeplein, Leuken,
Moesel en Nederweert) en Jumbo 
René Puts in Stramproy. Hiervoor 
staan kratten bij de kassa’s van de 
supermarkten. Klanten kunnen pro-
ducten nog tot vlak voor Kerstmis 
in de kratten stoppen. Om u te hel-
pen, krijgt u op de zaterdagen een 

flyer met suggesties aangereikt door
onze broedermeesters en vrijwilli-
gers. Op 7 december ontvangt u de 
flyer bij de Jumbo-winkels aan het 
Collegeplein, op Moesel, Boshoven 
en Leuken en in Nederweert. Op 14 
december is dat de Jumbo-winkel in 
Stramproy.



gestapt op andere systemen, is het 
huidige systeem fors duurder gewor-
den. Het college heeft daarom voor-
gesteld om de belastingen extra te 
verhogen voor 2020. De afvalstoffen-
heffing stijgt voor 2020, ten opzichte 
van 2019, met 22,56 euro per huishou-
den. Voor alle 7.255 huishoudens be-
tekent dat in totaal meer dan 160.000 
euro belastingverhoging. Wij vinden 
dit erg kwalijk aangezien de inwo-
ners van onze gemeente hiermee 
opdraaien voor de inactiviteit van het 
college van B&W. Daarom zullen wij 
in de komende raadsvergadering uit-
gebreid stilstaan bij dit falen.

Wat hebben wij gedaan om 
deze situatie te voorkomen?
Voordat je wijst naar een ander, 
kijk je eerst naar jezelf. Daarom 
staan we ook kort stil bij wat 
De Nederweerter VVD de afgelo-
pen tijd heeft gedaan om deze situ-
atie te voorkomen. Zo hebben wij 
sinds oktober 2018:

• Onze visie gedeeld
We hebben meerdere malen aan-
dacht gevraagd voor de ergernis-
sen van onze inwoners over afval 
in het straatbeeld. Steeds vanuit 
de visie dat een juiste afvalinza-
meling bijdraagt aan onze leef-
baarheid en ons economisch kan-
sen biedt. 

• Vooruitgekeken 
Daarnaast hebben we vaak voor-
uitgekeken en benadrukt dat 
2019 een natuurlijk moment is om 
samen de overstap te maken naar 
een nieuw afvalsysteem. 

• Actief gecommuniceerd
We hebben actief gecommuni-
ceerd: in november 2018, april 
2019 en ook nu weer is door ons 
aandacht gevraagd voor de inza-
meling van ons afval. 

• De juiste dingen gedaan
In juni 2019 hebben we ons eigen 
Aanvalsplan Afval gepresenteerd. 
Daarin hebben we ingezet op in-
novatievere manieren om afval 
op te halen met grote voordelen 
waaronder een aantrekkelijker 
straatbeeld en winkelbeleving 
voor bezoekers, minder overlast 
door zware voertuigbewegingen 
voor omwonenden, minder Co2-
uitstoot, een verfijndere schei-
ding van afvalstromen en ver-
hoogd recyclepercentage. Helaas 
geen steun van de coalitie of het 
college. 

Samen doen
Ook meebouwen aan een Neder-
weert waar we behouden wat goed 
gaat en aanpakken en oplossen wat 
beter kan of wilt u reageren op dit 
bericht? We komen graag vrijblijvend 
met u in contact! Stuur ons een be-
richt op Facebook of stuur een mail 
naar J.franssen@raad.nederweert.nl 

Fractie De Nederweerter VVD

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

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.

Programma 2019 week 50:
10-12-2019: Libertin 3 (Wessem) - Centraal 1

Hoofdklasse Libre (avond)
10-12-2019: Centraal 3 – Karot 2 (Maas-
bracht) Klasse 2C (avond)
10-12-2019: Centraal 4 – Odilia 3 (O-berg)

Klasse 5C (middag)
12-12-2019: Beertje 7 - Centraal 7

Klasse (middag)
12-12-2019: Centraal 2 – DMB 1 (Herten)

Klasse 1D (avond)
12-12-2019: Carambole 3 - Centraal 5

C-Klasse (middag)
12-12-2019: Centraal 6 – Beertje 8

C-Klasse(middag)

Welkom bij de wedstrijden!

BDL Biljarten
Programma 2019 week 50:
10-12-2019: BDL 2 – Montfort 1 

Hoofdklasse Libre (avond)
10-12-2019: Oude Smidse 3 (Baexem) - BDL 3

Klasse 1E (avond)
11-12-2019: Boekoel 2 - BDL 1

Hoofdklasse Kader (avond)
12-12-2019: Paradies 1 (Roermond)- BDL 4

Klasse 5A (middag)
12-12-2019: BDL 5 – Hook 7 (Biest)

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

Welkom bij de wedstrijden!

Sportnieuws HBS Wilhelmina

7e & 8e indoorwedstrijd
Recurve
Tim Vaes 275 266
Chantal Hekers 248 244
Anke Vaes 216 227
Kim Koolen 235 236
Luuk Hendriks 243 249
Jaison Nolting 194 170
Aya Almansour 213 210
Thorben Thorben Delsing 252 252
Compound
Ronnie Gielen 283 280

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-

WBB uit Weert:
team Haaze-Hoof 1 speelde zijn thuiswed-
strijd op donderdagmiddag 28 november te-
gen Oranjetref 1 uit Weert. Deze wedstrijd 
werd door ons team gewonnen met 5-2, 
waarbij nog opgemerkt moet worden dat 
Tom Geuns een extra wedstrijdpunt haalde 
door met een mooi gemiddelde van 1.92 zijn 
partij te winnen.

MLBB uit Roermond:
zowel team 1 en 2 waren vrij in week 49.

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 Wo.11 dec. Junioren
Eindse Boys JO13-1G - 
RKESV/GKC/RKHVC JO13-2 19.00 uur

Programma Za.14 dec. Junioren
SV Laar JO19-2 - Eindse Boys JO19-1 12.30 uur
Eindse Boys JO17-1 - SV Agro JO17-1 14.00 uur
Eindse B./Mereveldia MO17-1– 
SPPeel &Maas MO17-1 14.30 uur
Linne JO13-2G - Eindse Boys JO13-1G 12.00 uur
Eindse Boys JO13-1G -
RKESV/GKC/RKHVC JO13-2 09.00 uur
Eindse Boys JO12-1 - Hegelsom JO12-1 10.00 uur
Eindse Boys JO11-1G -
SV Brandevoort JO11-4 10.00 uur
NWC JO8-2G - Eindse Boys JO8-1 11.30 uur

Programma Zondag 15 dec. Senioren 
Walburgia 1 - Eindse Boys 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

Mededelingen
Walburgia, Aan de Bosstraat, Bosstraat, 
6109RA, Ohé en Laak
Donderdag 12 dec. Kaarten aanvang 19.30 uur
Supporters welkom bij de wedstrijden

Voor het laatste nieuws: 
www.eindse boys.nl

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 14 DECEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert
E4. MEOS - Blerick E3  9.00u.
E1. MEOS - Rapiditas E1  9.55u.
D2. MEOS - Klaverblad/Eksplosion’71 D1 9.00u.
C1. MEOS - BEVO C3 9.45u.
Sporthal Craneveld Venlo
F1. BSAC F2 - MEOS 9.50u.

Blerick F1 - MEOS 10.30u.
MEOS - Hercules’81 F1 10.30u.

E3. Handbal Venlo EMEOS 13.05u.
Sporthal Glanerbrook Geleen
D1. Vlug&Lenig D1 - MEOS 11.55u.

ZONDAG 15 DECEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert
A1. MEOS - BFC A1 12.00u.
DS1. MEOS - BFC DS2 13.15u.
Sporthal het Anker Buchten
DS2. Born DS2 - MEOS 15.10u.

MAANDAG 16 DECEMBER
D. recr. Inter 69 - MEOS 3 20.45u.

DINSDAG 17 DECEMBER
D. recr. MEOS 2 - BFC 21.15u.

DONDERDAG 19 DECEMBER
D. recr. VIOS 1 - MEOS 1 21.00u.

Heemkundevereniging  
Nederweert

Hierbij nodigen wij u uit voor een bij-
eenkomst op:
Dinsdag 17 december om 20.00 
uur in zaal Centraal Kerkstraat 59 
Nederweert.

Met een inleiding over;
Sarsven en de Banen/Weerterbos. 
Door Henk Heijligers van Stichting 
het Limburgs Landschap

Tussen Nederweert-Eind en de zui-
drand van Weert strekt zich een 
langgerekt vennengebied uit. De Ba-
nen, Sarsven, Kwegt, Schoorkuilen 
en Roeventerpeel maken er deel van 
uit. De gebieden zijn in beheer bij 
Het Limburgs Landschap. De vencom-
plexen die met elkaar in verbinding 
staan, kennen veel en bijzondere na-
tuurwaarden. Er ontwikkelt zich een 
unieke venflora. Zo zijn de vennen be-
langrijk voor libellen, water- en moe-
rasvogels. De deelgebieden Sarsven 
en de Banen in de gemeente Neder-
weert hebben de hoogste Europese 
beschermingsstatus, dat van Natura 
2000-gebied. De afgelopen jaren is 
een deel van het gebied heringe-
richt. Er is nieuwe natuur aangelegd 
en de kwaliteit van de omliggende 
landbouwgronden nam toe als buf-
fer. Ook het Weerterbos is in beheer 
bij Het Limburgs Landschap. Daar zijn 
de afgelopen maanden natuurwerk-
zaamheden uitgevoerd. Het Weerter-
bos in de gemeente Nederweert ligt 
op de grens van Limburg met Noord-
Brabant en maakt onderdeel uit van 
het veel grotere Grenspark Kempen-
Broek. De op de hogere delen gele-
gen droge bossen en de natte moeras-
sige delen met vennen en heide zijn 
kenmerkend voor het gebied.

Henk Heijligers zal na een algemeen 
introdeel van wat Het Limburgs Land-
schap doet in zijn lezing vooral ingaan 
op het vennengebied van Sarsven en de 
Banen en het Weerterbos. Ook is er veel 
ruimte voor vragen tijdens de lezing.

Wij hopen u met velen te mogen be-
groeten, ook niet leden zijn welkom.

Jouw kerst creatie 
in de Gunnerij

Volgende week 10, 11 en 12 decem-
ber tussen 13.00 en 16.00 uur pre-
senteert de Gunnerij een aantal voor-
beelden van kerst creaties.
Aparte kerststukken zoals een krans 
of een mini-kerstboompje en kerst-
versiering staan dan uitgestald.
Een ieder is van harte welkom om te 
kiezen welke creatie het best bij je past.
Je kunt je volgende week bij Marina 
opgeven. De week daarop ga je met 
een gezellige groep aan de slag. Zo 
geef je jouw kerstdagen een per-
soonlijk tintje.
Hoe leuk is dat?

Al jaren is bekend dat het huidige 
contract voor afvalinzameling per 
31 december 2019 zou aflopen. Het 
was dan ook logisch geweest om dit 
moment te gebruiken om per januari 
2020 over te gaan tot een nieuw afva-
linzamelingssysteem en daarbij 2019 
als overgangsjaar te gebruiken. In 
plaats daarvan is het huidige contract 
door het college voor minimaal een 
jaar verlengd en worden onze inwo-
ners geconfronteerd met een belas-
tingverhoging. Zo stijgt afvalstoffen-
heffing voor 2020, ten opzichte van 
2019, met 22,56 euro per huishouden. 
De oorzaak? Het bestaande (oude) 
afvalinzamelingssysteem wordt fors 
duurder. Met 7.255 huishoudens in 
onze gemeente betekent dat in to-
taal meer dan 160.000 euro belas-
tingverhoging.

Waarom moeten we overstappen 
op een nieuw systeem?
De landelijke overheid is in 2014 het 
VANG (van afval naar grondstof) pro-
gramma gestart. In het VANG zijn 
concrete ambities opgesteld voor 
afval voor iedere gemeente om aan 
te voldoen. Zo dient de hoeveelheid 
huishoudelijk (grof) restafval te wor-
den teruggebracht naar gemiddeld 
100 kilo per inwoner per jaar in 2020 
en 30 kilo per inwoner per jaar in 
2025. Met het huidige systeem van 
afvalinzameling met duobakken is 
het onmogelijk om aan deze ambi-
ties te voldoen. Dat zien ook andere 
gemeenten, daarom stapten zij (al 
eerder) massaal over op andere syste-
men en zijn er momenteel nog maar 
vijf gemeenten in Nederland die de 
duobak gebruiken.

Hoe staan we er in Nederweert 
voor?
In Nederweert zitten we sinds 2016 
op een gemiddelde van 136 kilo huis-
houdelijk (grof) restafval per inwoner 
per jaar. In 2016 was ook al bekend 
dat dit het maximaal haalbare is met 
het huidige systeem van afvalinzame-
ling (duobakken). 

Wat is er vervolgens gebeurd om de 
doelstelling voor 2020 te behalen?
In oktober 2018 is een beleidskader 
vastgesteld. Met dit document heeft 
de gemeente besloten te willen vol-
doen aan de ambities die de lande-
lijke overheid heeft gesteld. In dit do-
cument staan geen concrete plannen 
met hoe we aan deze ambities gaan 
voldoen. 

Vijftien maanden later staat 2020 
voor de deur. We waren tijdens de 
informatieavond van afgelopen dins-
dag (3 december) dan ook zeer be-
nieuwd naar wat er het afgelopen 
jaar op het gemeentehuis is bedacht 
aan acties om aan de ambities voor 
2020 te voldoen. Tijdens deze infor-
matieavond werd pijnlijk duidelijk 
dat het college ruim een jaar later 
niets is opgeschoten en dat er pas in 
kwartaal 1 van 2020 zal worden ge-
start met het proces om tot concrete 
plannen te komen.

Belastingverhoging
Doordat er het afgelopen jaar niets is 
gebeurd en er nog steeds geen con-
crete plannen zijn voor een nieuw 
systeem voor afvalinzameling is het 
huidige contract voor minimaal een 
jaar verlengd (‘en daarna voor zoveel 
langer als nodig’). 
Dit betekent dat we nu al weten dat 
de doelstelling voor 2020 sowieso 
niet wordt behaald. Omdat andere 
gemeenten wél al massaal zijn over-

De Nederweerter VVD: 
Extra belasting betalen voor afval(inzameling) 

door slapend college van B&W

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten. 

Dit jaar zijn Mieke en Gerard van 
Stichting Cuba Adelante met extra 
veel koffers (150 kg aan goederen) 
naar Cuba gegaan. Het is fantastisch 
dat verschillende bedrijven uit Neder-
weert goederen doneren om mee te 
nemen. Maar ook van veel particulie-
ren krijgen ze spulletjes gratis aange-
boden.

De officiële instantie ICAP Holguin 
had een speciaal programma voor 
hen gemaakt. Niet alleen een bezoek 
aan de weeshuizen maar ook bezoek 
aan andere overheidsinstellingen zo-
als ziekenhuis, school en bejaarden-
huis. Cultuur werd ook niet vergeten, 
er was op dat moment de aanvang 
van de week het festival Ibero-
American. Daarnaast kregen Mieke 
en Gerard de toestemming om naar 
een aantal plaatsen te gaan in Cuba 
en gebruik te maken van de bus van 
ICAP met chauffeur.

Een belangrijke vraag vanuit ICAP 
was:
projecten aangaan met jongeren/
groepen vrijwilligers uit Nederland in 
Cuba. Denk bijvoorbeeld aan kleine 
verbouwingen, opknappen van loka-
len in scholen, op gebied van kunst 
en cultuur, agrarisch, enz. Ze regelen 
dan dat er toestemming komt zodat 
dit gedaan kan worden, ze regelen 
onderdak in Casa Particular (verge-
lijkbaar Bed & Breakfast) of hotel. Er 
kunnen afspraken gemaakt worden 
over de tijd van werken. Natuurlijk 
moet wel de vlucht, onderdak, eten/
drinken en ontspanning door de jon-
geren/vrijwilligers zelf betaald wor-
den. Geïnteresseerden kunnen eerst 
contact met Mieke en Gerard opne-
men, daarna geven zij de aanvraag 
door aan ICAP in Holguin.

Nirint Shipping Rotterdam
Nirint Shipping wil met Mieke en Ge-
rard gaan samenwerken en hierdoor 
kunnen zij sowieso een gratis contai-
ner gaan vullen die zij voor hen naar 
Cuba verschepen. Hiervoor hebben zij 
al toestemming aangevraagd in Ha-
vana, en ICAP Holguin voorziet geen 
problemen. Er kunnen dan goederen 
worden verscheept voor overheidsin-
stellingen zoals weeshuizen, zieken-
huizen, scholen en bejaardenhuizen.

Arme families
Begin van het jaar heeft Carlos, con-
tactpersoon in Cuba voor stichting 
Cuba Adelante, gezorgd dat er een 
badkamer gebouwd werd voor de 
familie Elsa, Elba en Michiel. Ze wa-
ren er ontzettend blij mee en omdat 
Elsa gehandicapt is, hadden Mieke en 
Gerard een douchestoeltje voor hen 
meegenomen.
Voor de andere twee families van Jero 
en Tata willen Mieke en Gerard een 
eenvoudige badkamer laten bouwen, 
de families kunnen ook een handje 
helpen met het afbreken en weer op-
bouwen, de kosten zijn ongeveer 700 
euro per badkamer. Donaties zijn van 
harte welkom op NL07 KNAB 0723 
5497 45 ovv badkamer Jero/Tata.

Nu een 5e Weeshuis
Er is een nieuw weeshuis bijgekomen 
omdat een andere te klein werd. Het 

Nederweertse bedrijven schenken goederen 
aan Stichting Cuba Adelante voor Cuba

budget van het nieuwe weeshuis was 
op om ventilatoren te kopen en dat 
hebben Mieke en Gerard maar voor 
hen gedaan. De kinderen hadden er 
geen voor op de slaapkamers en kon-
den maar moeilijk slapen. Deze keer 
hadden Mieke en Gerard 3 laptops 
voor de studerende meisjes bij. Ook 
kregen zij een smartphone, geschon-
ken door Toon en Nellie Maas, Peter 
en Marlene Maas en een bedrijf. We 
hebben voor de meisjes een simcard 
gekocht.
De 2000 tabletten paracetamol, ge-
schonken door Dhr. Naus van Apo-
theek Nederweert, werd over de 
weeshuizen, bejaardenhuis Banes 
en Le Thi Riengschool verdeeld. Ook 
kwamen Mieke, Gerard, Carlos met 
zijn vrouw Yeni er terug met taart, 
pizza en drinken om er weer een klein 
feestje van te maken. Bij één wees-
huis waren er twee jarigen, dat werd 
een dubbel feest.
De Goede Doelen Winkel in Neder-
weert heeft het mogelijk gemaakt 
dat begin van dit jaar een extra 
ruimte gebouwd kon worden in het 
weeshuis met geestelijk gehandicap-
ten, waar de kinderen educatie op de 
computer konden doen. We konden 
het nu zelf met eigen ogen zien hoe 
het geworden is.

Hoofdkantoor ACLIFIM, Cubaanse 
vereniging van mensen met een 
motorische beperking.
De directrice, Marina Santiesteban, 
had een aantal mensen hiervoor uit-
genodigd om een gesprek mee aan 
te gaan. De meeste mensen hadden 
door een ongeluk een arm, been of 
benen verloren. Mieke en Gerard 
hadden een rolstoel bij, geschonken 
door Peter Gahler van Boortoren uit 
Ospel, en een  rollator, geschonken 
door Jeroen Berben, meegebracht.

Contactpersoon Carlos en Yeni
Mieke en Gerard zijn zo blij dat zij zo 
goed bijgestaan worden door Car-
los en Yeni, ondertussen zijn zij ook 
medewerkers van de stichting gewor-
den. Carlos weet hoe er in Cuba ge-
handeld moet worden. Zonder Carlos 
en Yeni kunnen Mieke en Gerard wei-
nig doen.
Carlos gebruikt ook de elektrische 
driewieler die zij vorig jaar meege-
nomen hadden. Rijwielservice Rob 
Schreurs uit Nederweert had deze 
geschonken. De achter buitenban-
den en binnenbanden waren nu aan 
vervanging toe. Mieke en Gerard 
mochten de banden tegen een gere-
duceerd tarief meenemen.

Mieke en Gerard willen iedereen die 
op de één of andere manier gehol-
pen heeft het afgelopen jaar, HEEL 
HARTELIJK BEDANKEN, ook namens 
hun contactpersoon Carlos en Yeni. 
Dit geldt ook voor de sponsoren van 
de muziekmiddag dit jaar. Ook van 
degenen die zij in Cuba geholpen 
hebben, vragen om jullie nogmaals 
hartelijk te bedanken.

Er valt nog veel meer te lezen in hun 
reisverslag. Meer informatie over hun 
werk kunt u lezen en vele foto’s bekij-
ken op de website www.stichtingcu-
baadelante.nl en op Facebook.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33



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 12 tot en met 21 december 2019.

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. 

ZONDAG 15 december
Derde zondag van de Advent
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector dhr. 
W. Engelen) – jaardienst Annie van den Berk-
Feijen. Mathias Stals en Catharina van Loon.

MAANDAG 16 december
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 17 december
18.30 uur  Rozenkransgebed 
19.00 uur  H. Mis in Mariakapel 

WOENSDAG 18 december
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 19 december
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 20 december
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 21 december
Vooravond van de 4e zondag van de Advent
18.00 uur H. Mis (zang Equal Voices, lector 
mevr. L. Caris) – Nellie Janssen-Maas van-
wege verjaardag en voor overleden familie.

OVERLEDEN
Op 29 november was de uitvaart van Leonie 
Cuijpers-van den Kerkhof, zij overleed in de 
leeftijd van 93 jaar en woonde Bosserstraat 17.
Moge zij rusten in vrede.

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

Zondag 22 december 
(vierde zondag van de Advent)
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Maria, dank u voor de bijstand, het geeft  

kracht.
- Lieve Maria, zorg goed voor ons allen en 

geef raad in onze keuze ‘s, dank U.
- Moeder Maria, laat mij nog een keer ge-

lukkig worden,liefde geven en ontvangen, 
ook dat mijn kinderen gezond mogen blij-
ven, dank U.

Iets om over na te denken: 
Nadenken kan evenveel invloed hebben op 
wat er om je heen gebeurt als actie.

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

O.F.S.
Op Vrijdag 13 december is de bijeenkomst 
van de O.F.S. in het parochie zaaltje van 
de St. Lambertus kerk. Aanvang 14:00 uur. 
Voorganger is Pater G. Heesterbeek O.F.M. 
Tevens wensen wij u gezegende kerstdagen 
en een voorspoedig 2020.

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 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

Zondag 22 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

Kerstavond, op 24 december,  
is er om 17.30 uur een kindernachtmis in 
samenwerking met de jeugdharmonie.

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 14 december 2019 – 
21 december 2019

Zondagmorgen 15 dec. 09.30 uur:
3e Zondag van de Advent
Als hgm. voor Luci Verstappen-Roost, Mina 
Schreurs (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 eucharistie-
viering 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. Daar-
voor staat er in alle kerken van ons clus-
ter een mand, waarin u lang houdbare 
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. 

Kerkbalans
Kerk daar sta je met je deuren open. Wagen-
wijd. Voor wie trouwen, dopen, vieren, rou-
wen. Voor wie maar wil luisteren naar een 
woord dat verheft, naar een onbeduidend 
verhaal van een naaste om een praatje ver-
legen. Kerk blijf daar staan.
Ik geef om de plek die je biedt.
Waardeert u de kerk en het werk van onze 
parochie? Steun ons dan en geef aan de Ac-
tie Kerkbalans.
De parochie is ANBI-erkend. Giften zijn fis-
caal aftrekbaar. Uw bijdrage aan onze paro-
chie is welkom op rekeningnummer
IBAN NL47RABO0128402474
Bij voorbaat hartelijk dank.

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 14 - 21 december.

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 Kessels-Verkooijen (verjaardag). 

Zondag 15 december, 3e zondag van de 
advent, zondag “Gaudete”, 10.00 (Kerkelijk 
zangkoor Gregoriaans) Sjang Huijerjans en 
Hendrica Huijerjans-Michiels en kinderen, 
ouders Salimans-Hermans en zoon Peter, jrd 
Toos Moonen-Schroijen, tot een bijzondere 
intentie en voor en goede gezondheid, uit 
dankbaarheid. 

Dinsdag 17 december, 19.00 Kerstviering 
L.K.V. 

Donderdag 19 december, 19.00 voor de 
zieken

Zaterdag 21 december, 19.00 (Samen-
zang) ghm Thieu Jacobs en An Jacobs-Duijts 
(verjaardag) en Piet Duijts. 

ACOLIETEN: za. 14 dec. 19.00: Mathijs van 
Lierop; zo. 15 dec. 10.00: Willem, Pieter en 
Ceciel Tullemans; do. 19 dec. 19.00: Rick van 
Hulsen; za. 21 dec. 19.00: Tom Dirks. 

ZONDAG “GAUDETE”: Zoals de 40-dagen 
(vasten)tijd zijn halfvastenzondag kent, zo 
viert de Kerk ook dat de advent halverwege 
onze voorbereiding op het Kerstfeest is. Alle 
reden om ons te verheugen: Gaudete: wees 
blij ! Vroeger werden deze zondag de beeld-
jes van het Jezus-Kind voor de kerstkribben 
alsook de kerstboom in de kerk gezegend.  
In de liturgie klinkt: “Verlicht de duister-
nis van onze geest door de genade van Uw 
komst”. Het is zo moeilijk om iedere dag 
juist te weten, wat God van ons vraagt. Bid-
den wij in blij vertrouwen tot Christus in 
ons! “En dan moge de vrede van God, die 
alle begrip te boven gaat, ons hart en ons 
verstand bewaren in Christus Jezus”.  

KERSTCOMMUNIE THUIS: De Kerstcom-
munie voor de zieken thuis wordt op zater-
dag 21 december (10.00 – 12.00) uit gereikt. 
U kunt zich desgewenst nog aanmelden op 
de pastorie. 

Pastoor A. Koumans, OMI. 

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

14 t/m 21 december

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

ZATERDAG 21 december: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst mevr. V.A.M. Gielen.

LEZERS: zaterdag 14 december Valerie Bee-
rens, zaterdag 21 december Fred Neyens.

MISDIENAARS: zaterdag 14 december Ayla 
Beerens en Janne Wijen.

KERSTSTAL
Op maandag 16 december om 9.00 uur gaan 
vrijwilligers de kerststal in onze kerk opbou-
wen. Helpende handen zijn van harte welkom.

“De goedheid van de mens is een vlam die wel 
verborgen, maar niet gedoofd kan worden.” meijsen@planet.nl

BV Meijsen Beheer en Beleggingsmaatschappij
Tel 0495 697312

Meer info:

TE HUUR  Garageboxen in centrum Nederweert

Dankbetuiging

Houden van is laten gaan
Hoe moeilijk dat ook is.

Op deze wijze willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken 
van medeleven die wij ontvingen na het overlijden van:

Anna Maria Helena (Leen) Geurts – van Riet
Jullie belangstelling heeft ons veel troost en steun gegeven.

Fam. Geurts - van Riet
Nederweert, december 2019

Dankbetuiging

Hartelijk dank dat u er was, bij ons thuis, 
of bij St. Joseph, bij het afscheid van

Pierre Kiggen
Met of zonder woorden, met een traan of met een lach,

de kaartjes of een gebaar.
Jullie herinneringen aan Pierre of anderszins, 

het voelt zo ontzettend goed.
Dank je wel.

Thea Kiggen - Swaans en familie

Ospel, december 2019

L.K.V. Nederweert

Beste Dames,

Dinsdag 17 december is onze kerstvie-
ring aanvang 19:30 in de zaal van de Pin-
nenhof, 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 Ospel 
van de zonnebloem en Venezuela groep.

Groeten het bestuur

Gevraagd
Huishoudelijke hulp

Locatie: 
Centrum nederweert

3 uur per week 
dag in onderling overleg

Brief onder nr. 758,
Bureau van dit blad

Gruuëts op 
De Goede Doelen Winkel 

Nederweert Concert

Ook dit jaar geeft Harmonie Sint Jo-
seph Nederweert rondom de kerstda-
gen weer een Gruuëts op ... concert 
om een vereniging, stichting, specifiek 
persoon of wat dan ook eens extra in 
het zonnetje te zetten. De mogelijke 
thema’s worden ieder jaar ingezon-
den door de eigen leden en dit jaar 
heeft het bestuur gekozen voor de 
Goede Doelen Winkel Nederweert.

Deze winkel verkoopt vanuit het win-
kelpand aan de Kerkstraat in Neder-
weert diverse spullen zoals kleding, 
klein meubilair, huishoudelijke arti-
kelen en serviesgoed voor een zacht 
prijsje. De opbrengst wordt ieder jaar 
uitgekeerd aan diverse goede doe-
len, waaronder onze eigen harmonie. 
Dit is in onze ogen dan ook echt iets 
om “Gruuëts” op te zijn en daarom 
zullen we het Gruuëts op … concert 
dit jaar aan de vrijwilligers van de 
Goede Doelen Winkel Nederweert 
opdragen. 
Tijdens het concert zullen Jeugd-
harmonie en Orkest van Harmonie 
Sint Joseph Nederweert en de ge-
zamenlijke Slagwerkgroep van Ne-
derweert en Ospel een optreden 
verzorgen, allen geheel in kerststijl.
Het concert vindt plaats op 27 de-
cember in De Pinnenhof en start om 
20:00 uur. Iedereen is van harte wel-
kom, de entree is gratis.

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, zaterdag en zondag 

Mogelijkheid tot reserveren en eventueel thuis bezorgen.
Telefoon: 0653789687 / 0653346437 of 0495-633308
Fam. Triepels

Moliebollen proeven?
Wilt u eens (m)oliebollenproeven van 
een speciaal gemaakt ambachtelijke 
mix dan kan dit op zaterdag 14 decem-
ber van 10.00 uur tot 16.00 uur bij mo-
len de Korenbloem te Ospel. Door de 
molenaars is een speciale oliebollen-
mix op ambachtelijke wijze gemaakt 
op de molen waarvan (m)oliebollen 
worden gebakken die u ter plekke 
kunt proeven.  Deze (m)oliebollenmix 
is in de molenwinkel te koop. (er zijn 
geen moliebollen te koop).

Malen voor menselijke consumptie
Een aantal jaren terug heeft molen 
de Korenbloem het certificaat gekre-
gen om ook te mogen malen voor de 
menselijke consumptie. In combinatie 
met de molenwinkel hebbende mo-
lenaars toen diverse meelmixen ge-
maakt die in de winkel te koop zijn. 
Zoals de Turfstaekersmix, de Vlik-
kestaekersmix, Doospelsbroodmix en 
nu dus de Moliebollenmix. Daarnaast 
heeft molenaar Geert van Winkel sa-
men met Coen van der Zanden van de 
Dorpsherberg een speciale Pannen-

koekenmix samengesteld. De pan-
nenkoeken in de Dorpsherberg Ospel 
worden gebakken van deze mix. Deze 
mixen zijn dus gemaakt van regio-
naal geteeld graan dat ambachtelijk 
gemalen en gebuild is op de molen. 
Door de mix van diverse granen heb-
ben deze mixen een eigen karakter 
en eigen smaak. Dus een echt streek-
product dat in de molenwinkel te 
koop is. 

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

Rondleidingen (gratis); Buiten de 
openingstijden is een bezoek met fa-
milie of groepjes mogelijk, maak een 
afspraak met de molenaar Geert van 
Winkel; de Korenbloem, Korenbloem-
straat 3, 6035 AX  Ospel, Molenaar; 
Geert van Winkel, Korenbloemstraat 
2, 6035 AZ Ospel, tel  06-304 570 14 of 
0495-633 079, http://dekorenbloem-
ospel.jimdo.com/

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 16 december 10.30-12.00 uur 
yoga* / 13.00-15.30 uur ontspannen-
de voetmassage* / 13.30-16.00 uur 
bloemenworkshop. Dinsdag 17 de-
cember 10.30-11.30 uur wandelen* / 
13.00-15.00 uur haken*. Woensdag 18 
december 09.30-12.00 uur kookwork-
shop - kerst*. Donderdag 19 decem-
ber 10-12.00 uur en 13.30-15.30 uur 
workshop schilderen* / 13.00-16.00 
uur voetwellness*. Vrijdag 20 decem-
ber 09.45-11.45 uur creatief atelier*.
I.v.m. kerstmis zijn wij GESLOTEN van 
maandag 23 december tot en met 
woensdag 1 januari.
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).

DORPSRAAD Budschop

Om de bewoners van Budschop 
gelegenheid te geven om met de 
Dorpsraad Budschop te praten, zal 
bij aanvang van iedere vergade-
ring van de Dorpsraad Budschop, 
het eerste half uur beschikbaar zijn 
om met U in gesprek te gaan. Met 
dit inloopspreekuur wil de Dorps-
raad Budschop de communica-
tie met de bewoners bevorderen.
De eerst volgende vergadering is 
maandag 16 december en begint om 
19.30 uur in het zaaltje van de kerk.
Voor verdere informatie over Bud-
schop, verwijzen wij U naar de web-
site : www. Budschopactueel.nl



ME RA
sieraden  horloges  lederwaren  accessoires

EXTRA GEOPEND VOOR KERST!
Zondag 15  december van 13.00-17.00
Maandag 16 december van 9.30-18.00
Zondag 22 december van 13.00-17.00
Maandag 23 december van 9.30-18.00

VERLOVINGSRINGEN TROUWRINGEN GEDENKSIERADEN GOUDEN & ZILVEREN SIERADEN TRENDMERKEN 
HORLOGES KINDERSIERADEN OORBEL PRIKKEN KINDERBESTEKJES & SPAARPOTTEN TASSEN & PORTEMONNEES

Team Meora van links naar rechts:
Els, Myranda, Inge, Josette, Marja

Kerkstraat 47 | 6031 CE Nederweert
T. (+31)-495-84 31 07

info@meora.nl | www.meora.nl

Voor meer info kunt u contact opnemen met Saelmans Makelaardij
Tel 0495 533 893 of via info@saelmans.nl

OPEN HUIS
Zaterdag 14 december van 13.00 tot 14.00 uur
Jasmijnstraat 5 Nederweert

• Ruime vrijstaande woning met L-vormige woonkamer, sfeervolle moderne keuken,

inpandige garage, hobbyruimte en fraaie tuin rondom.

• Gelegen in een rustige, kindvriendelijke omgeving op korte afstand van het centrum

van Nederweert.

• De woning is up to date en beschikt over veel leefruimte.

• De woning is geheel voorzien van isolerende beglazing

en geniet veel daglichttoetreding.

Maak vandaag nog een afspraak om de mogelijkheden van dit prachtige pand 
aan de Jasmijnstraat 5 te bekijken!

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

W O N I N G M A K E L A A R D I J

Prijs: € 419.000 k.k.

Entree: GRATIS • Een vrije gave mag natuurlijk wel!

Harmonie St. Joseph Nederweert
         presenteert

Nederweert, dat verdient een concert!

Vrijdag 27 december
Aanvang 20.00 uur 

Gemeenschapshuis de Pinnenhof

StichtingStichting

Goede Doelen WinkelGoede Doelen WinkelGoede Doelen Winkel
NederweertNederweert

14 &15december 2019

Uniek winters 
kerstevenement

Breng een bezoek aan het
Anton Pieckdorp en dompel je 

onder in de tijd van Anton Pieck met 
oud-Hollandse wintertaferelen 
en een gezellige kerstsfeer met 

diverse kerstkramen.

Meer dan 20 oude ambachten worden 
gedemonstreerd. Op de achtergrond 

hoor je kerstmuziek van koren en 
muzikanten. Dit alles in het museum 
waarvan de authentieke gebouwen, 

bomen en objecten kunstig en 
sfeervol zijn aangelicht. 

• STRAATTHEATER
• PAARDJESCARROUSEL

• ANTON PIECK FIGURANTEN
• VLOOIENCIRCUS / POPPENKAST

• LICHT-/VUURJONGLEUR
• WINTERS ETEN EN DRINKEN

• LIVE BAND IN HERBERG
• KERSTKRAMEN

Geopend van 15.00 tot 20.00 uur. Horeca tot 22.00 uur
Meer informatie op: www.eynderpieckfesteyn.nl

december 2019
december 2019

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

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

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

Tweede ‘Vinyl –Luister-Spot’ in Theater 
de Huiskamer met vijf nieuwe gasten 

De tweede editie van ‘Vinyl-Luis-
ter-Spot’ vindt plaats op zondag 
15 december in Theater de Huis-
kamer. Aanvang 14.00 uur.
Gasten tijdens deze editie zijn: 
Jan Wolter (60, docent Neder-
lands, frontman ‘Rhei’ en ‘The 
Brood’), Frank Hurkmans (54, Di-
rector Consultancy Services High 
Tech industry bij CGI); 
Bob Stultiens ( verkoop/Mila-Trai-
ner); Phil Aspers (32, muziekafde-
ling BCM Music Systems / DJ / Pre-
sentator) en Rob Greijmans (53, IT 
Business Consultant).
De presentatie is in handen van 
Jan Leenders en Jos de Graaff. 

Vinyl-Luister-Spot 
Vinyl-Luister-Spot is een initiatief van 
Jos de Graaff, Peter Vleeshouwers, 
Harrold Verheijen en Jan Leenders, vier
muziekliefhebbers en verzamelaars 
van Vinyl (en vintage apparatuur). 
In ‘Vinyl-Luister-Spot’ worden pla-
tenliefhebbers uitgenodigd om iets 
over hun favoriete LP (of single) te 
vertellen en een of meer tracks te 
laten horen. Er is vooral ook ruimte 
voor het persoonlijke verhaal achter 

de plaat. De gekozen platen worden 
afgedraaid op ‘vintage apparatuur’. 

Gratis
Het theatercafé gaat om 13.00 uur 
open. Om 14.00 uur stipt start het 
programma. Om ca. 16.15 uur is er nog 
een gezellige nazit met veel muziek. 
De toegang is gratis! De volgende drie 
bijeenkomsten zijn op de zondagen 26 
januari, 16 februari en 29 maart 2020.

Genres
Het ligt in de bedoeling dat tijdens 
elke bijeenkomst een programma 
wordt gepresenteerd rond muziek op
vinyl uit de jaren ’50 t/m heden. Alle 
genres rock & roll, pop, rock, metal, 
soul, country, blues en jazz) kunnen 
aan bod komen.

Interesse?
Platenliefhebbers die mee willen wer-
ken aan de volgende edities kunnen 
zich aanmelden via het inschrijffor-
mulier op www.theaterdehuiskamer.
nl. of via een mail naar Jos de Graaff: 
josdegraaff@hotmail.com.
Zie ook Facebook-pagina: Vinyl 
Luister Spot 

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/Eettafel Eind

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 19 december
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel.
We serveren een driegangendiner
voor € 9,- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdag 18 december.
Nieuwe bezoekers zijn welkom gaar-
ne aanmelden tot datzelfde tijdstip.

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

Senioren Menu 
voor € 10,80

Bij Gasterij de Brabander
Sluis 13,  0495-663 466 

wel reserveren



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

Al jarenlang is het gemeentehuis op 
donderdagavond geopend. Onze 
avondopenstelling op donderdag is van 
16.30 tot 19.00 uur. Omdat we merken 
dat dit voor steeds meer bezoekers 
aan de vroege kant is, veranderen we 
de openingstijden. Het gemeentehuis 
is vanaf januari elke donderdagavond 
van 18.00 tot 20.00 uur open. U kunt 
dan zonder afspraak langskomen voor 
een aantal van onze producten. Voor 
de meeste producten en diensten is het 
nodig om van te voren een afspraak te 
maken, online of telefonisch. U leest 
op de website om welke producten en 
diensten dat gaat. Hieronder leest u 
voor welke producten u zonder af-
spraak kunt langskomen. 

Regel het online!
Behalve de avondopenstelling voeren 
we nog een aantal wijzigingen door 
om de dienstverlening zo goed moge-
lijk in te richten. Zo kunt u steeds meer 
direct online regelen op onze website. 
Een verhuizing doorgeven, een uittrek-
sel opvragen, een evenement melden, 
een Wmo-melding doen, een aanvraag 

indienen… steeds meer kunt u direct op 
de website regelen. Dat is wel zo een-
voudig: gewoon vanuit uw luie stoel, 
zonder bezoek aan het gemeentehuis. 

Kom op afspraak
Komt u liever wel naar het gemeente-
huis of is voor uw (aan)vraag een 
afspraak nodig? Dan kunt u online of 
telefonisch een afspraak maken. Zonder 
afspraak langskomen, kan alleen nog 
op donderdagavond (en alleen voor 
bepaalde producten). 
Op afspraak werken, biedt meerdere 
voordelen. U kunt kiezen welk tijdstip u 
het beste uitkomt en u weet dat u direct 
aan de beurt bent. Ook weet u dat de 
medewerker u verwacht en dat hij of zij 
zich heeft kunnen voorbereiden op uw 
komst, door alvast de juiste gegevens 
erbij te zoeken. Zo kunnen wij u snel en 
efficiënt helpen. 

Donderdagavond zonder afspraak
Op donderdagavonden kunt u zonder 
afspraak binnenlopen voor de volgende 
producten: rijbewijs aanvragen, ID-kaart 
aanvragen, paspoort, legalisatie handte-

kening, uittreksel BRP, gezondheidsver-
klaring, Bewijs van in leven zijn, Verkla-
ring Omtrent Gedrag en visvergunning. 

Afhalen of ‘snelproduct’ nodig?
In de hal van het gemeentehuis is een 
snelbalie voor een aantal producten. 
De snelbalie is geopend op maandag, 
dinsdag en woensdag van 09.00 tot 
17.00 uur, op donderdag van 09.00 tot 
20.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 
12.30 uur. U hoeft hier geen afspraak 
te maken. Bij de snelbalie kunt u 
terecht voor het aangeven van een 
verhuizing (kan ook online) en voor 
het afhalen van paspoorten, ID-kaarten 
en rijbewijzen.

Informatie
Op onze website vindt u veel informatie 
over onze producten en diensten. Kijk 
daarvoor bij Aanvragen en Regelen. 
U kunt ons ook bellen via tel. (0495) 
677111, op maandag t/m donderdag 
van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag 
van 08.30 tot 12.30 uur. De medewer-
kers van het KCC staan graag voor u 
klaar!

Donderdag tot 20.00 uur open
Op andere dagen bent u op afspraak welkom

Scholieren brengen snoeproute in kaart

Vanaf januari kunt u op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur langskomen. Foto: gemeente Nederweert

Onder de naam ‘snoeproute’ brachten 
leerlingen van het Citaverde College 
onlangs een schoolroute in kaart  
waar blikvangers geplaatst zijn. Zo 
kan iedereen eenvoudig een steentje 
bijdragen aan het schoonhouden van 
de natuur. Met een symbolische worp 
namen de scholieren op maandag 2 
december de blikvangers, acht in to-
taal, in gebruik. Dat deden ze samen 
met wethouder Voss. 

Veel mensen storen zich eraan. Vervuilde 
bermen vol zwerfafval. Ook in de natuur 
is het afval een bron van ergernis. In Ne-
derweert zijn eind november acht nieuwe 
blikvangers in gebruik genomen. Een 
blikvanger is een afvalbak met een groot 
vangnet waar afval gemakkelijk vanaf de 
fiets in weggegooid kan worden.

Spoor van zwerfafval
De gemeente heeft in samenwerking 

met Onsburo, het Citaverde Col-
lege en supermarkten in Nederweert 
gezocht naar de beste oplossingen 
om zwerfafval tegen te gaan. Eén van 
de grotere uitdagingen bij zwerfafval 
binnen de gemeente is het verminde-
ren van de rommel langs de zoge-
noemde snoeproute: de weg tussen 
school, huis en supermarkt. Hier is een 
spoor van zwerfafval zichtbaar. 

Projectdag ‘360 graden’
In opdracht van de gemeente organi-
seerde Onsburo op het Citaverde de 
projectdag ‘360 graden’ over zwerf-
afval. Tijdens deze dag hebben de 
leerlingen van het eerste leerjaar veel 
geleerd over de gevolgen van zwerfaf-
val. Ook onderzochten ze op deze dag 
de snoeproutes. Samen met Onsburo 
zijn deze in kaart gebracht. Op basis 
daarvan zijn de acht blikvangers ge-
plaatst. Zo kunnen de leerlingen hun 
steentje bijdragen aan een schoner 
Nederweert.

Samen oplossen 
“Zwerfafval is een probleem dat we 
niet alleen kunnen oplossen. Daar 
zullen we ons met zijn allen voor in 
moeten zetten”, aldus wethouder 
Voss. “Niet alleen consumenten en de 
overheid, maar ook producenten heb-
ben daarin hun verantwoordelijkheid.” 

De twee leerlingen van het Citaverde College gooien symbolisch het eerste blikje in de blikvanger, 
onder toeziend oog van wethouder Voss. Foto: Nederweert24

Korte weetjes
Raad vergadert
Op dinsdag 17 december om 19.00 uur 
vergadert de gemeenteraad. Bespreek-
punten zijn o.a. de vaststelling van het 
bestemmingsplan deellocaties Neder-
weert, de belastingverordeningen voor 
2020, het beleidsplan Politie eenheid 
Limburg 2020-2023 en de Gemeenschap-
pelijke Regeling BsGW.
Op onze website vindt u de complete 
agenda met bijbehorende stukken. U 
bent van harte welkom in de raadzaal.

Geen avondopenstelling
Op donderdag 19 december is er geen 
avondopenstelling vanwege de jaarlijkse 
kerstviering. Het gemeentehuis is op 
deze dag geopend tot 15.00 uur. 

Zorgboerderij Bosserhof, Stichting 
Activiteiten Leveroy en het drietal en 
de buksmeester van Schutterij Sint 
Antonius die dit jaar het Limburgs 
Dames Schuttersfeest hebben gewon-
nen, ontvangen het Gemeentecompli-
ment 2020 van de gemeente Neder-
weert.  

Ondernemend: Zorgboerderij Bos-
serhof
De zorgboerderij is ontstaan vanuit 
positief denken en goed ondernemer-
schap. Het is een transitie van een 
kippenbedrijf (na de vogelpest) naar 
zorg in combinatie met aandacht voor 
groen en natuur en natuureducatie. 
De deelnemers staan centraal, maar er 
is ook veel aandacht voor familie en 
mantelzorgers. En de zorgboerderij is 
gastvrij voor de Stichting Bij-zzzaak en 
de Vogelwerkgroep. Zowel op eco-
nomisch als op sociaal en natuurlijk 
vlak een pareltje aan de rand van ons 
buitengebied.
 
Sociaal: Stichting Activiteiten Leve-
roy (SAL)
De SAL heeft zich tot doel gesteld om 
de leefbaarheid en gemeenschapszin 
in de kern Leveroy te bevorderen en 
verbeteren. De SAL zorgt voor verbin-
ding, coördinatie en organisatie van 
activiteiten en fungeert als ‘smeer-
middel’ tussen verenigingen bij grote 
dorpsactiviteiten. Zij nam enkele jaren 
geleden het initiatief voor de dorps-
kwis ‘Kwisutwaal’ waarmee zo’n 200 
tot 250 dorpsgenoten van jong tot oud 
in de weer zijn.

Sportief: drietal en buksmeester 
Schutterij Sint Antonius 
Het drietal en de buksmeester van 
Schutterij Sint Antonius wonnen dit 
jaar het Limburgs Dames Schuttersfeest 
in Beek (België).

Nieuwjaarsreceptie
Burgemeester Op de Laak reikt de 
Gemeentecomplimenten uit tijdens 
de Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 3 
januari, van 19.00 tot 21.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis.

Wie ontvangen de Gemeentecomplimenten? 

Donderdag 12 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. 

Laatste collegetour
Op zaterdag 14 december organiseert 
het Dörpsoverlek Ni-jwieërt de colle-
getour voor de dorpskern Nederweert. 
Het is de zesde en tevens laatste dorps-
kern die burgemeester en wethouders 
bezoeken. Het Dörpsoverlek heeft 
ervoor gekozen om haar werkgroepen 
het gesprek aan te laten gaan met het 
college. Dit gebeurt op verschillende lo-
caties. U bent van harte welkom bij alle 
onderdelen van het programma.

Met inwoners in gesprek
De burgemeester en wethouders willen 
graag met inwoners in gesprek over wat 
er in hun buurt speelt en wat er volgens 
hen beter kan. Een mooie gelegen-
heid om te horen en te ervaren wat er 
leeft in de kernen van Nederweert. De 
gesprekken kunnen voeding geven voor 
het verbeteren van het beleid. 

Programma
Om 13.00 uur heten de vrijwilligers van 
de Huiskamer St. Joseph en het Wan-
delnetwerk het college welkom bij de 
Gunnerij. Beheergroep Dierenweide 
West vertelt over de toekomstvisie 
van deze nieuwe werkgroep. Rond 
14.15 uur gaat het gezelschap naar 
de naastgelegen Pop Up Galerie voor 
uitleg over de nieuwe expositie en over 

andere activiteiten die hier plaatsvin-
den. Om 14.45 uur brengen we een 
bezoek aan gemeenschapshuis De 
Pinnenhof. Daar vertellen de mensen 
van het Eetpunt, het Repair Café en de 
Klussendienst over deze laagdrempe-
lige initiatieven. We sluiten het pro-
gramma om 15.30 uur af bij Bi-j Siem 
waar in een informele sfeer nagepraat 
kan worden.

Dörpsoverlek Ni-jwieërt
Het Dörpsoverlek Ni-jwieërt behartigt 
de algemene belangen van de inwoners 
van de kern Nederweert en fungeert als 
schakel tussen burgers en gemeente. Zij 
ondersteunt burgerinitiatieven en is een 
aanspreekpunt voor inwoners. Het doel 
is om de leefbaarheid in de directe om-
geving te behouden of te verbeteren. 



Bouw zes lokalen Chipala school 
bijna klaar

De bouw van de zes lokalen op 
het terrein van de Chipalaschool 
in Lilongwe (Malawi) nadert haar 
voltooiing. Dit schreef directrice 
Maureen Masa afgelopen week in 
een WhatsApp aan de Philips van 
Horne. 

Zij stuurde ook een aantal foto’s mee 
ter illustratie. De ‘Philips’ wordt ook 
regelmatig op de hoogte gebracht 
door Weertenaar Jos Kuppens (76), 
tot voor kort directeur van het Centre 
for Social Concern in Lilongwe.

De financiering van de bouw is mo-
gelijk gemaakt dankzij een groot 
aantal acties tijdens het jubileumjaar 
2018-2019. De jubilerende Philips van 

Horne heeft  voor dit jubileumproject 
meer dan 51.000 euro ingezameld. De 
hulporganisatie Wilde Ganzen heeft 
ook een substantiële bijdrage gele-
verd aan dit project.

De school in de krottenwijk Mgona 
telt maar dan 9000 leerlingen in de 
leeftijd van 6 tot 18 jaar. De meeste 
kinderen krijgen les in de open lucht 
in klassen variërend van 100 tot 300 
leerlingen. De school telt 76 leer-
krachten. 

Dankzij de steun van de thans 51-ja-
rige Philips van Horne is het aantal 
klaslokalen nu uitgebreid tot 28. Be-
gin 2020 worden de lokalen officieel 
in gebruik genomen.

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

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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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

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

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

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

SKO

Familiebericht

“Vértien daag nò ons mam is ónze 
pap gegao”

Het zijn maar letters
aan elkaar geregen tot woorden
maar ze vertellen
vertellen een verhaal

Over zorgen en zorgen hebben
er voor elkaar zijn
afscheid nemen
een huis vol leven
herinneringen hechten
aan wanden en stulpen
uit kasten en zolders
herinneringen glijden langs je ogen
gaan door je handen
haken weer vast in je hart
rakelen weer iets op
herinneringen zittend op een traptrede
bukkend onder het zolderdak
op je knieën voor de kast
‘kijk eens hier, weten jullie nog?’
tranen, een volle lach
een tedere gedachte

Daarna het holle lege huis
elk spijkergaatje dichtgestopt
dierbare spulletjes verdeeld
louterende gedachten
om verder te kunnen
verdrietig, in rouw, gesterkt
de deur voor het laatst achter je ge-
sloten

Annie Kessels
www.schrijverskringospel.nl

Kerststukken maken met 
natuurlijke materialen

Nog even en het is Kerst. Een fees-
telijke tijd, waarbij we het gezellig 
in huis maken. Vind je het leuk om 
samen met anderen een kerststuk te 
maken van natuurlijke materialen? 
Famke Weerts geeft op vrijdag 13 de-
cember van 14.00 tot 16.30 uur een 
workshop kerststuk maken bij het 
Natuur- en Milieucentrum De IJze-
ren Man aan de Geurtsvenweg 4 in 
Weert. De workshop en de materia-
len zijn gratis. 

De natuurlijke materialen, zoals tak-
jes, dennenappels, boomschors, etc. 
vind je in de tuin van het Natuur- en 
Milieucentrum. De deelnemers lo-
pen door de tuin en verzamelen daar 
eerst zelf wat ze nodig hebben. Wie 
thuis van alles heeft liggen, kan dat 
meenemen en gebruiken. Binnen 
gaan de deelnemers aan de slag met 
de gevonden of meegebrachte ma-
terialen. De kerststukken worden 
op takken, boomstronkjes of schors 
gemaakt. “We hebben daar bewust 
voor gekozen. Schuim gebruiken, is 
gemakkelijker. Maar minder duur-
zaam,” vertelt Famke Weerts, uitge-
roepen tot duurzame docent 2019 
van het Citaverde College Neder-
weert. Zij zorgt ervoor dat iedereen 
aan het eind van de workshop met 
een zelfgemaakt en natuurlijk kerst-
stuk naar huis gaat. 

Ook jonge (klein)kinderen zijn van 
harte welkom. Kinderen vinden het 
vaak leuk om te helpen met het zoe-
ken naar natuurlijke materialen in de 
tuin. Binnen zijn er kleurplaten en 
puzzels. Ook kunnen de kinderen op-
gezette dieren aaien in de aalgang of 
spelletjes doen op de biotoopzuilen. 

Zin om samen met anderen een 
kerststuk van natuurlijke materialen 
te maken? Meld je voor 10 december 
aan via info@nmcweert.nl. Deelna-
me is gratis. 

Verzamelaarsbeurs 
december 2019

Zondag  15 december organiseert 
Verzamelaarsvereniging “De Peel-
streek” uit Meijel weer haar maande-
lijkse ruilbeurs.
Het evenement vindt plaats in het 
gemeenschapshuis “D’n Binger”, 
Alexanderplein 2 in Meijel.

Het is een ideale gelegenheid voor 
verzamelaars om hun collectie uit te 
breiden of aan te vullen. Op verza-
melgebied is van alles te vinden zoals 
postzegels, munten,  pennen, bid-
prentjes, geboortekaartjes, ansicht-
kaarten, bankbiljetten, suikerzakjes, 
voetbalplaatjes  etc. 

De openingstijd van de ruilbeurs is 
van 9.00 u tot 12.30 u.
Zoals altijd zijn er ook veel tafels ge-
reserveerd voor ruilers.
Alle verzamelaars en belangstellen-
den zijn van harte welkom.
Parkeergelegenheid is er voldoende.  
Entree volwassenen € 1,50 en kinde-
ren gratis.

Alzheimer Café Weert 

Film: THE LEISURE SEEKER

Op maandag 16 december a.s. wordt 
het laatste Alzheimer Café van dit 
jaar gehouden.  Deze laatste avond 
van 2019 geen moeilijk thema, maar 
een film met een prachtige ode aan 
het leven. Ella en John hebben sa-
men een heel mooi leven gehad. Nu 
zij beiden ernstig ziek zijn, verlangen 
zij naar een laatste avontuur. Met 
hun oude camper, the leisure seeker, 
ontvluchten ze de bemoeienis van 
hun dokters en volwassen kinderen. 
Het wordt een reis vol verrassingen, 
tegenslagen en herinneringen. On-
derweg vinden ze hun liefde voor het 
leven en elkaar terug. Een film met 
een lach en een traan, geestig, con-
fronterend, intiem en respectvol. 

Uw eerste kopje koffie of thee is zoals 
altijd gratis en in de pauze is er inmid-
dels traditioneel,  kerstbrood en glüh-
wein. Het belooft een mooie avond 
te worden, dus breng vooral uw part-
ner, vader en/of moeder mee; er is 
voldoende begeleiding aanwezig.

Iedereen is van harte welkom in het 
Alzheimer Café! Zowel mensen met 
dementie en hun partners, mantelzor-
gers, familieleden, zorgverleners,  als 
mensen die zich verbonden voelen met 
het onderwerp, jong en oud, iedereen 
kan de bijeenkomsten bijwonen.  

Het Alzheimer Café wordt  gehouden 
in Het Keenter Hart, St. Jozefskerk-
plein 3, 6006 ZH te Weert. 

Graag tot ziens in ons Alzheimer 
Café. Het programma  voor 2020 ligt 
voor u klaar!

Haydar Tansel eerste TopDocent 2019 van Gilde Opleidingen

“What you see, is what you get”
25 jaar is hij pas. En nu al ge-
kozen tot TopDocent 2019 van 
Gilde Opleidingen. We hebben 
het over Haydar Tansel, docent 
Burgerschap bij Gilde Retail & 
Business Academy op Drakesteyn 
5 in Weert. Maandag 2 decem-
ber werd de Weertenaar totaal 
verrast in zijn leslokaal, waar 
studenten, docenten, zijn team-
manager, zijn directeur, een lid 
van het College van Bestuur en 
zijn ouders, broer, schoonzus en 
nichtje hem in het zonnetje zet-
ten. Dat zijn studenten zoveel op 
hem gestemd hebben, had Hay-
dar zeker niet zien aankomen. 
De jongeren aan wie hij lesgeeft 
dragen hem op handen en dat re-
sulteerde in deze mooie eretitel.

Waarom deze verkiezing tot Top-
Docent 2019?
Een student vroeg zich af waarom er 
wel een verkiezing TopTalent voor 
studenten was en niet voor docenten. 
Het College van Bestuur van Gilde 
Opleidingen vond het een fantastisch 
idee om ook docenten op deze ma-
nier in the picture te zetten, waarna 
de dienst P&O samen met het team 
Communicatie aan de slag ging met 
de uitwerking ervan. Daarop no-
mineerden 600 studenten 166 do-
centen. Over de 15 ‘uitverkorenen’ 
verdeelden 1.100 studenten hun 
stemmen van wie Haydar de meeste 
binnensleepte.

“Dit doet me heel goed”
Haydars studenten vertellen unaniem 
dat hij grappig is en dat hij vooral heel 
goed kan uitleggen. Daarnaast weten 
ze precies waar ze bij hem aan toe zijn. 
Wel zo prettig. De jonge docent is zelf 
vooral heel verrast en blij met de titel. 
“Ik stop veel energie in mijn lessen. Ik 
bereid ze goed voor en probeer het 
altijd zo leuk en interessant mogelijk 
te maken. Nu blijkt dat de studenten 
het ook zo ervaren en dat de lesstof 
heel goed overkomt. Dat geeft me 
erkenning en doet me heel goed.”

“What you see, is what you get bij 
Haydar”
Teammanager Nel van Loon vertelt in 

haar speech: “Haydar is pas 25 jaar en 
nu al TopDocent van Gilde Opleidin-
gen, dat zegt genoeg. Dat betekent 
dat hij nu al in die (relatief) korte tijd 
dat hij bij ons is vertrouwen heeft op-
gebouwd en gekregen van studenten 
en docenten. What you see, is what 
you get bij Haydar. De wisselwerking 
met de studenten maakt voor hem 
het werk zo leuk. Studenten die le-
ren, die groeien in hun opleiding, zo-
als hij zelf is gegroeid de afgelopen 
jaren en open blijft staan voor ver-
dere ontwikkeling. Haydar is echt een 
topper.”

“Positief signaal voor een prach-
tig vak”
Tijdens het overwinningsetentje van 
Haydar samen met andere genomi-
neerden bij restaurant L’Entree op 
de Laaghuissingel 4 in Venlo kreeg 
Haydar een mooie Gilde-speld uit 
handen van Patrick Tummers, lid van 
het College van Bestuur en sprak Ma-
riska Engels, directeur P&O bij Gilde 
Opleidingen een woordje. “Hoe mooi 
is het dat studenten zich de moeite 
nemen om hun favoriete docent een 
compliment te geven?! In een tijd 
waarin het vak van docent in de me-
dia minder positief wordt weggezet, 
is dit een positief signaal voor het 
prachtige vak van docent. Voor ons 
was de TopDocent-verkiezing een 
experiment dat ontzettend goed 
heeft uitgepakt en we jaarlijks blijven 
doen, alleen al om onze docenten in 
het zonnetje te zetten”, besluit Ma-
riska Engels.

Op zoek naar een nieuwe baan?
Bibliocenter helpt werkzoekenden op weg

Ben je op zoek naar een volgende 
baan en kun je daarbij misschien 
wat hulp gebruiken? Of wil je 
juist anderen daarbij helpen? Bi-
bliocenter Weert biedt een maan-
delijkse ‘Walk & Talk’ aan, dé 
netwerkbijeenkomst voor werk-
zoekenden. 

Elke derde woensdag van de maand 
van 9.30 tot 11.30 uur is in de bi-
bliotheek in Weert de maandelijkse 
‘Walk & Talk’. Praat met anderen die 
in een vergelijkbare situatie zitten, 
wissel je verhaal uit, leer van elkaars 
ervaringen. Deelname is gratis. Wel 
vragen we om je van tevoren aan 
te melden op www.bibliocenter.nl. 
Adres: Wilhelminasingel 250 Weert.

Elke ‘Walk &Talk’ staat in het teken 
van een thema. De komende ‘Walk & 

Talk’ op 18 december heeft als thema 
‘Wisselen van beroep? Hoe dan?’ 
door Daniëlle Bax, loopbaancoach.

Ook is er maandelijks op vrijdag een 
open inloopspreekuur over loop-
baanbegeleiding bij Bibliocenter 
Weert. Zoek je een baan of wil je van 
loopbaan veranderen? Misschien be-
nut je je talenten niet optimaal of is 
de flow uit je werkleven en is het tijd 
voor verandering? Wil je hulp bij het 
schrijven van een onderscheidende 
sollicitatiebrief of bij de voorberei-
ding op een sollicitatiegesprek? Tij-
dens dit gratis spreekuur is Monique 
Christophe of Myra Fens als coach 
aanwezig voor advies. Het komende 
spreekuur vindt plaats op 20 decem-
ber van 10.00 tot 11.00 uur. 

Je bent van harte welkom!

Oplossingen en Apps voor mensen 
met visuele beperkingen

Alleen veel van die digitale oplos-
singen zijn niet gratis en maken ook 
niet dat je effectief fysiek contact 
krijgt met de medemens. Dat maakt 
dat veel mensen zich intens eenzaam 
voelen en smachten naar wat hulp.

In ons Oogcafé Weert van donderdag 
12 december in buurthuis Fatima be-
steden we aandacht aan de proble-
matiek van oplopende zorgkosten en 
het gebrek aan sociale contacten en 
luisterde oren.

Nico van den Bent is ervaringsdes-
kundige op het gebied van schuld-
sanering en begeesterd voorvechter 
voor de minderbedeelden onder ons. 
Momenteel is hij werkzaam als orga-
nisatie secretaris van de SP voor Pro-
vinciale Staten.

Nico ontvangt als vrijwilliger en 
gastheer minimagroep Weert elke 
woensdagavond in het Keenterhart 
iedereen die wat steun kan gebruiken 
van welke aard dan ook. Dit doet hij 
overigens niet alleen want de WMG 

telt een aantal begeleiders en een en-
thousiaste groep bezoekers.

Hartelijk welkom in ons Oogcafé bij 
Buurthuis Fatima, Nieuwstraat 11 te 
Weert tussen 14.00 en 17.00 uur. De 
koffie en thee staan klaar en heb 
je vragen kun je terecht op https://
www.oogvereniging.nl/agenda/ of 
bel John Snijkers voorzitter van Oog-
vereniging Limburg op mobiel num-
mer 06-202 483 77.

Koffie speciaal 
met een kerstverhaal

Geniet van de feestmaand en kom 
op 19 december van 14.30 tot 
15.30 uur bij Bibliocenter Weert 
luisteren naar de kerstverhalen 
van de gepassioneerde vertelster 
Lisette Oosterbosch van De Ver-
haalderij uit Veldhoven. 

Lisette brengt haar verhalen met een 
kwinkslag, soms met een serieuze on-
dertoon, maar altijd zeer vermakelijk. 
Geniet van heerlijke koffie, wat lek-
kers en van de Kerst natuurlijk! De 
kosten bedragen €7,50 inclusief twee 
consumpties en lekkernijen voor bij 
de koffie.

Lisette vertelt al vijftien jaar lang ver-
halen aan iedereen die ze horen wil 
en organiseerde via haar Verhaalde-
rij jarenlang zogenoemde kerstver-
halenwandelingen. Hierdoor heeft 
ze een uitgebreid kerst-repertoire 
waarvan ze de pareltjes vertelt tij-
dens deze ‘Koffie speciaal met een 
kerstverhaal’. Ze brengt daarvoor 
verschillende soorten verhalen mee; 
van een verrassend kerstverhaal tot 
een sprookje en van een volksverhaal 
tot een hedendaags relaas. Soms om 
te overpeinzen, soms om te lachen, 
maar allemaal om in die fijne kerst-
stemming te komen.

Kaarten bestellen kan via www.bi-
bliocenter.nl 

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

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/Eettafel Eind


