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Nederweert
jouw gezondheid is onze zorg

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

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

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

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

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

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

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www.vandeursen-uitvaart.nl

Ringselvenweg 2, 6002 SW Weert

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Redactie-adres:
Pannenweg 231
Postbus 2724
6030 AA Nederweert
tel. (0495) 63 26 25
fax (0495) 63 11 57
info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur: 
Huib van Deursen

Afhaaladressen:
cldgroep, Leveroy
Phicoop, Ospel
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

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

LET OP!!!
I.v.m. de feestdagen verschijnt er in 

week 1 2020 geen weekblad.

Wij wensen u allen 
hele fijne Kerstdagen 
en een voorspoedig 

2020!
De redaktie

Verkoop van 
tafels en kasten

rechtstreeks af  fabriek. 
Nieuwe beursmodellen 
tegen hoge kortingen! 

donderdag 26 december (2e kerstdag) 
& vrijdag 27 december 

(11.00-16.00 uur)

Pannenweg 127, Nederweert

KLUSKENS

Beleef de Kerstvakantie buiten bij De Pelen! 

Winterfeest op het Kabouterpad 
Staatsbosbeheer biedt in de 
Kerstvakantie activiteiten voor 
het hele gezin in Nationaal Park 
De Groote Peel. Op vrijdag 27 de-
cember vieren de kabouters een 
supergezellig Winterfeest op het 
Kabouterpad. Op zondag 29 de-
cember kan je meedoen aan een 
Speuren naar Sporentocht. Met 
uilenballen pluizen! Alle activitei-
ten starten bij het Buitencentrum 
De Pelen aan de Moostdijk 15 te 
Ospeldijk.

Winterfeest op het Kabouterpad
In Nationaal Park De Groote Peel 
is een Kabouterpad. Speciaal voor 
kleuters, want die maken de grootste 
kans om kabouters te spotten. Ver-
momd met rode muts en rode wan-
gen doen de kleuterkabouters een 
aantal sPeelse kabouteropdrachten 
op een route van 650 meter.

Je kan het Kabouterpad elke dag lo-
pen, maar op vrijdag 27 december 
is het extra gezellig. Dan wordt het 
‘Winterfeest’ gevierd! Er zijn die dag 
leuke extra’s voor je kleuterkabou-
ters. De Muziekkabouters komen op 
bezoek en nodigen je uit voor een 
dansje. De Vertelkabouter vertelt 
een winters verhaal en samen met de 
Knutselkabouters kan je lekker knut-
selen. En natuurlijk zijn de Smikkel-
en-smul-kabouters er om je met lek-
kernijen te verwennen. Wat een feest!

Voor het Winterfeest hoef je niet 
te reserveren. Starten kan tussen 
11.00 en 14.00 uur bij de balie van 
het Buitencentrum. De route duurt 
ongeveer één uur. Voor € 5,- per 

kind koop je een deelnamekaart 
én een rode muts. Ouders en/of 
begeleiders hoeven niet te beta-
len. Veel plezier!

Speuren naar sporen
Tijdens een Speuren naar sporen-
tocht ga je, samen met een Peelgids, 
op zoek naar diersporen in de natuur. 
Want door te speuren naar sporen 
ontdek je welke dieren in een natuur-
gebied wonen. Na afloop gaan de 
kinderen een braakbal uitpluizen. Een 
braakbal, ook wel uilenbal genoemd 
bevat voedselresten die een roofvogel 
niet kan verteren. Bij het uitpluizen 

Foto: Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

van zo’n bal komt soms een volledig 
skelet van een muis of ander klein dier 
te voorschijn. Met behulp van zoek-
kaarten kun je er achter komen welk 
dier er opgepeuzeld is. De gids geeft 
uitleg bij dit forensisch onderzoek.

De Speuren naar Sporentocht 
start op zondag 29 december om 
14.00 uur bij de balie van het Bui-
tencentrum De Pelen. De route is 
2,5 kilometer lang en de activiteit 
duurt, inclusief pluizen ongeveer 
2 uur. Deelname kost € 5,- voor 
volwassenen en € 3,50 per kind.
Aanmelden kan via www.staats-

bosbeheer.nl/peelontdektochten 

Buitencentrum De Pelen
Het Buitencentrum ligt aan de Moost-
dijk 15 te Ospel, bij de ingang van De 
Groote Peel. In de winkel van De Pe-
len zijn streekproducten, souvenirs 
en boeken te koop. In de Peelkiosk 
kan je terecht voor een hapje en een 
drankje. Het Buitencentrum is in de 
Kerstvakantie elke dag van 10.00 tot 
17.00 uur geopend. Op 1ste Kerstdag 
is De Pelen gesloten. Op Nieuwjaars-
dag staan we vanaf 11.00 uur voor u 
klaar! Meer informatie: www.staats-
bosbeheer.nl/depelen

In de kerstvakantie is Museum 
in Wintersfeer voor jong en oud 
hét evenement om samen de 
kerstsfeer te beleven. Een van de 
trekkers is de Lego-experience. 
Het evenement duurt van 26 de-
cember 2019 tot en met 5 januari 
2020. 

Nergens klinken de kerstklokjes zo 
uitnodigend als juist in het klokken-
museum. De mooie aankleding van 
het museum brengt je vanzelf in een 
sfeer van warmte en gezelligheid. 
Bouw samen met je kind of kleinkind 
een (kerst)Lego-droomkasteel, hoe 
gezellig wil je het hebben? Ook in de 
collecties van het museum is er voor 
kinderen veel te beleven. Onlangs 
hebben kinderen uit heel Nederland 
er voor gezorgd dat het museum op-
nieuw het predicaat ‘Kidsproof’ over-
handigd kreeg.

Ter inspiratie wordt in de Oranjerie 
een speciale expositie van Lego-ob-
jecten gebouwd, een heuse Lego-
experience. Er zijn prachtige bouw-
sels te zien. Maar nog leuker is het 
natuurlijk om je eigen creaties aan 
de tentoonstelling toe te voegen. En 
dat kan, want er is een grote doe-
voorraad om zelf mee te bouwen.  De 
mooiste bouwwerkjes mogen zelfs 
een paar dagen blijven staan!  

Kerststallen
Naast de Lego experience is er nog 
veel meer te beleven In Museum Klok 
& Peel. Zo zijn diverse kerststallen te 
zien uit de hele wereld. sommige met 
een wel heel bijzonder verhaal. Wat 
te denken van een kerststal van turf,  
dat gevormd is rond het jaar 0? Uit de 
tijd van Jezus dus! 

Stap ook in de wereld van Charles 
Dickens en maak mooie kerst-selfie’s. 
Luister naar romantische kerstverha-
len tijdens de diverse voorleessessies 
en geniet bijvoorbeeld van warme 
chocomel met iets lekkers in ons mu-
seumcafé. 

Horlepiep  
Op zondagmiddag 29 december is er 
live muziek van Horlepiep, Brabantse 
oudste volksmuziekgroep. Zo oud al, 
dat ze uit het Victoriaanse Engeland 

lijkt te komen, de tijd van Dickens 
zelf. Het muziekprogramma omvat  
kerstliederen uit Peel en Kempen en 
verder uit alle delen van Europa.
En natuurlijk zijn er de exposities en 
gratis rondleidingen door de collectie 
Klok, dagelijks om 13:00 uur.
Omdat we 75 jaar geleden zijn be-
vrijd, zijn ook tijdens de kerstvakantie 
de oorlogstentoonstellingen ‘Death 
Valley De Peel’, ‘Klokkenroof!’ en 
‘Meisjes van Toen’/’De Jeugd van Te-
genwoordig’ te bezichtigen.

‘Museum in Wintersfeer’; vanaf 26 
december 2019 tot en met 5 janu-
ari 2020, dagelijks van 12.00 tot 17.00 
uur; alleen op 1 januari gesloten. Op 
31 december is het museum geopend 
tot 16.00 uur en op 5 januari sluit de 
Lego-experience om 16.00 uur. Het 
museumkaartje geldt als entreebe-
wijs voor het evenement. 

Meer informatie: 
www.museumklokenpeel.nl

Museum Klok & Peel pakt uit tijdens kerstvakantie

Lego-experience in Asten



De KistKappe organisatie werd vori-
ge editie overrompeld door de grote 
toeloop van Kistkappers. Logistiek 
was dit tijdelijk een probleempje, 
maar gelukkig herstelde zich alles en 
kunnen we terugkijken op wederom
een zeer geslaagd KistKappe. 

Gratis toegang
We willen een gratis en voor ieder-
een toegankelijk festival blijven, 
maar we willen, om toegang en vol-
doende ruimte voor de ‘echte’ Kist-
Kappers te blijven garanderen, de 
toeloop controleren. 

Daarom introduceren we een en-
treekaart in de vorm van een 
‘voorschot’ van 5 Euro. Deze en-
treekaart kan bij KistKappe inkom 
geruild worden voor 2 consumptie-
bonnen plus één KistKappe jubileum-
button. Feitelijk is het dus nog steeds 
gratis!

Voorverkoop
De voorverkoop van het KistKappe 
start op 5 januari a.s. om 11:00 uur 
in De Pinnenhof. Het organiserende 
Klein mèr Neugter zal middels een 
‘openbare repetitie’ voor een muzi-

kale omlijsting zorgdragen. Ook zal 
de bar open zijn voor iedereen die 
het bemachtigen van een KistKappe 
entreekaart met een glaasje bier wil
vieren!

Kaarten welke niet op 5 januari ver-
kocht worden, zullen bij de Bruna 
verkrijgbaar zijn vanaf 6 januari. Het 
is misschien beter dit niet af te wach-
ten en je entree veilig te stellen op 5
januari, want: op is op!

Jubileumeditie
Ook de KistKappe 2020 jubileume-
ditie, vastelaovundj vri-jdig 21 
februari, biedt weer een gewel-
dige band, regionale topacts, en lo-
kale (groëet-Neewieerter) artiesten,
welke voor non-stop ‘reuring’ zullen 
zorgen en die allemaal via de kistjes 
ondersteund kunnen worden. 
Mocht je geen kist meer hebben, 
geen probleem want deze zijn ook 
voor een kleine vergoeding te koop 
bij de Pinnenhof.

Graag tot 5 januari a.s. 
in de Pinnenhof!!

Blaoskepèl Klein mèr Neugter

V.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërtV.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërt

V.V. de Pinmaekers startj op 
zaoterdig 11 januari 2020 met de veurverkoup 

vanne bontje aovendj kaartjes.
De veurverkoup ès van 17.00-18.00 oor

in Keffee de Schans.

Nao de geweldjige serie bontje aovendje van veurig jaor
beloofdj ouch dees veurstelling weer ‘n spektakel te waere.

M.m.v.: De Kernalies, Vastgepintj, 
Buuttereedner Bjorn Smits, Magic Bert en Henk, 

Onger veurbehaod, Duo Lars en Ries, 
Tis waat ut is, Celine, De Hiltons, De juniore, 

oos dansmarietjes De Ni-jwieërter Pinkus 
en Hofkepel “Klein mer Neugter”.

D’r zeen weer 5 aovendj veurstellinge op
24, 25, 30, 31 januari en 1 februari en ein
middigveurstelling op zondig 26 januari.

Allemaol in de Pinnenhof. 
Aanvang 19.49 en 13.11 oor.

www.pinmaekers.nl

START
VEURVERKOUP

BONTJE AOVENDJ KAARTJES
2020

Voorverkoop GRATIS jubileumeditie 
2x11 KistKappe op 5 januari

Foto: Nederweert24

Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/weert

Aangepaste
openingstijden 
Rabobankvestiging 
Nederweert

Dinsdag        09:00-17:00 uur
Donderdag 09:00-17:00 uur

Vanaf 1 januari 2020 is de Rabobankvestiging aan 

de Brugstraat 11 beperkter geopend.

De openingstijdens zijn: 

 dinsdag               09.00 - 17.00 uur

donderdag          09.00 - 17.00 uur

De geldautomaat en sealbagautomaat blijven beschikbaar aan

het Raadhuisplein in Nederweert.

Voor zaken die niet telefonisch of via internet kunnen worden

afgehandeld, hebben wij aanvullende service namelijk een

mobiele adviseur. 

De mobiele adviseur geeft u praktische hulp, advies en verleent

service in uw eigen vertrouwde omgeving. 

JESS SOMEREN 
ORGANISEERT EEN REUNIE 
OP ZONDAG 29 DECEMBER 

Jongerencentrum Expand Spirit So-
meren ( JESS ) organiseert op zondag 
29 december a.s. wederom een reü-
nie voor oud leden c.q. bezoekers.
in “ONS CAFE “gelegen aan het Wil-
helminaplein te Someren.
JESS heeft jaren de activiteiten geor-
ganiseerd in voorheen het parochie-
huis en nadien De Ruchte.
Vele activiteiten en bands hebben ge-
regeld voor de Somerense jongeren. 
Door een conflict met de gemeente 
over een nieuwe huisvesting, is het 
jongerencentrum gestopt.
Om de vele mooie herinneringen 
weer eens op te halen heeft het oude 
bestuur besloten om weer eens een 
reünie te organiseren.
Om alles weer een beetje in de oude 
tijd te doen is er een optreden van de 
zangeres “Sterre Weldring“.

Wij hopen dat vele oud leden aanwe-
zig zullen zijn op deze reünie. 
Aanvang 14.00 uur en gratis en-
tree!!!!

Donderdag 26 december aan-
staande, tweede kerstdag, opent 
luxe beddenlabel Lettobeds de 
deuren van haar nieuwe show-
room in Weert. In deze gloednieu-
we winkel aan de Maasstraat kan 
men de verschillende modellen
Lettobeds boxsprings zelf voelen, 
bekijken én natuurlijk proberen.

Comfort upgraden 
De collectie van Lettobeds bestaat 
uit premiumkwaliteit boxspringbed-
den die jarenlang slaapcomfort en 
levensduur garanderen. Daarnaast 
omvat de collectie een selectie luxe 
bedtextiel, speciaal voor boxspring-
bedden. De bedden kun je in een 
handomdraai van look veranderen
door de hoezen van de boxspring en 
het hoofdboard te vervangen. Boven-
dien kun je het comfort eenvoudig 
upgraden. Zo is het mogelijk om een 
vlak bed op een later moment alsnog 
elektrisch verstelbaar te maken, met 

een handige bediening via een app 
op je smartphone of tablet. Vanuit 
het logistiek centrum in Tilburg, waar 
meer dan 1000 bedden uit voorraad 
leverbaar zijn, worden alle Lettobeds 
boxsprings in principe binnen 10 da-
gen gratis geplaatst en geïnstalleerd 
binnen de Benelux.

Koop en Lease
Extra aantrekkelijk is dat klanten hun 
Lettobeds boxspring niet alleen kun-
nen kopen, maar ook kunnen leasen. 

De winkel van Lettobeds (Maasstraat 
36A in Weert) is op tweede kerstdag 
geopend van 10:00 tot 17:00 uur en 
daarna elke zaterdag van 10:00 tot 
17:00 uur.

Meer informatie en online shoppen: 
www.lettobeds.nl

Meer informatie over private lease 
van Lettobeds: www.bedrent.nl

Comfortabel proefliggen op luxe boxsprings

Lettobeds opent showroom in Weert

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Vrijdag 13 december 2019 be-
gonnen V.V. De Vlikkestaekers 
uit Ospel bij het Peeljuweel aan 
haar 44e serie bonte avonden 
met eigen artiesten. Een jubile-
umeditie dus. 

Vlikkepupkes
Na een korte opening werden Vorst 
Eric, Prins Marcel I, Prinses Anita, 
de Raad van Elf en een hele batte-
rij Vlikkepupkes naar boven gehaald 
om de avond officieel af te trappen. 
Daarna volgden verspreid over de 
avond ook nog de andere 3 groepen 
van de Vlikkepupkes. 

MT
Marco en Tijs van MT bespraken met 
zang en teksten in het truckerscafé 
van Tijs de gebeurtenissen die zich 
voordeden tijdens de 22-jarige loop-
baan van Marco als internationaal 
chauffeur. Gezien de lachwekkende 
afloop van elk voorval lijkt niet alles 
daadwerkelijk te hebben plaatsge-
vonden.

JaPiPa’s
De JaPiPa’s kwamen dit keer hele-
maal over vanuit Schotland om een 
optreden met hun doedelzakken te 
verzorgen. Pete McFlurry en Pascal 
McMeule leken hun zaakjes op orde 
te hebben Uiteindelijk werd het op-
treden toch nog met een mooi stuk-
je doedelzakmuziek afgesloten en 
werd ook meteen duidelijk wat er bij 
die Schotten onder hun kilt hangt. 

Allo Allo
De linker en de rechter & co bewe-
zen vorig jaar al dat ze meesters zijn 
in het door elkaar laten lopen van 
oude gebeurtenissen in een eigen-
tijdse setting. Dit keer gingen ze 75 
jaar terug in de tijd en beelden met 
een eigen verhaal uit hoe de bevrij-
ding van Ospel destijds verlopen 
moet zijn. 
Een ontzettend goed in elkaar gezet 
verhaal met grappige lokale persi-
flages op de typetjes van de beken-
de serie Allo Allo. 

Esther Veugen
Moest Esther Veugen vorig jaar nog 
verstek laten gaan vanwege de cur-
sus buuttereedner van Wil Knapen, 
dit jaar stond ze er weer. Als toilet-
juffrouw Nel deed ze uit de doeken 
wat ze zoal als toiletjuffrouw van 
het Peeljuweel meemaakt. En het

blijkt wel dat toiletjuffrouwen geen 
beroepsgeheim hebben. 

Dames vanne Raod
De dames van de raad hadden zich 
weer letterlijk en figuurlijk uit de 
naad gewerkt voor hun sketch met 
blacklight en fluorescerende pop-
pen. Dit jaar kwamen ze als de 
“Witch Doctor” met zijn “Muppap-
hone”. 

Derdje helft
Na hun intrede vorig jaar bracht de 
groep “De derdje helft” dit jaar een 
eigen versie van “Dinner for one” 
ten tonele. Het bekende filmpje met 
de steeds meer dronken wordende 
en over een tijgerkop struikelende 
ober werd in een Ospels jasje gesto-
ken. 

Hieël Doospel Baktj
De Jóng Bótte Vaerze sloten de 
avond af met hun versie van “Hieël 
Doospel Baktj”. De oud Prinsen Rick 
van de Törfstaekers en Joost en Bert 
van de Vlikkestaekers waren de fina-
listen. Heel veel wordt er overigens 
niet gebakken ze zijn druk met an-
dere zaken
Erg leuke verhalen in een leuke set-
ting met zeer grappige en goed ge-
vonden woordgrappen. Maar met 
name de wijze waarop deze mannen 
bekende Ospelnaren kunnen na-
doen blijft toch uit de kunst. 

Muziek
Tussen alle optredens door zongen 
de deelnemers aan de liedjesavond 
hun schlager nog een keer. Uiteraard 
gold dat ook voor de winnaars van 
dit jaar: Van kwaod tot erger(nis) 
met “Veer daâg all in”. Maar ook de 
winnaars van het eerste Doospels 
Wichter Lidjes Festival waren van de 
partij. Dat festival werd gewonnen 
door de BH-tjes met “Gae zeetj zoeë 
gek wie ’n deur”.

Oze Hoempa
En natuurlijk mogen Oze Hoempa 
o.l.v. Harold Geurtjens voor de mu-
zikale omlijsting, de toneelmeesters 
John Steuten en Mourk Koppen, Jan 
Truyen voor het geluid en Ton Sie-
ben voor het licht niet onvermeld 
blijven.

De Vlikkestaekers kunnen weer te-
rugkijken op een geslaagde bonte 
avond. 

44e bonteavonden in Ospel
In Ospel werd zondagmiddag 15 
december 2019 de jeugd bonte 
middag georganiseerd in het
overvolle Peeljuweel te Ospel. 
Kinderen, ouders, opa’s, oma’s en
andere geïnteresseerde namen
alle zit en staanplaatsen in ge-
bruik om de ogen weer uit te kun-
nen kijken naar wat voor talenten 
Ospel hun te bieden heeft.

Presentatie
De middag werd gepresenteerd door
Lars Feijen die dit jaar een nieuwe 
presentatrice voorstelde: Ilona van 
Otterdijk. Om het leeftijdsniveau op 
het podium naar beneden te krijgen 
komt vanuit de zaal oud jeugd prins 
Tom naar voren om deze twee ‘oud-
jes’ te ondersteunen bij het presen-
teren.
Oze Hoempa is present om de bonte 
middag te voorzien van muziek.
Het was een middag met veel zang 
en dans maar ook lachwekkende 
acts. Het jeugd bonte middag comité 
doet een oproep aan alle jeugd van 
gemeente Nederweert dat als je het 
leuk vindt om mee te doen met een 
act dat kenbaar te maken aan het 
comité. Misschien dat het comité kan 
helpen of ondersteunen. Meld je aan 
via: anja.goertz@live.nl.

Hoogtepunten
De hoogtepunten van de middag wa-
ren:
Fay en Lotte met het openingslied en 
het winnend schlagernummer: Gae 
zeetj zoeë gek wie ein deur.
En “’t es weer Vastelaovendj” gezon-
gen door jeugd Prins Lars, jeugd Prin-
ses Lynn, Marit en Tim.
Kyra en Finn zongen op volle kracht 
over een roeëd, gael, greun Vastela-
ovendjhert.
De vrullie van de Raod presenteerden 
een soort ‘poppentheater’ op mu-
ziek. De zaal was muisstil en iedereen 
vond het geweldig.
Als iemand kinderen (en ouderen) 
aan het lachen kan krijgen dan is het 
wel Jan Caris en José op ’t Root. Mu-
ziek maken op een fietspomp. Hoe 
krijgen ze het verzonnen?

Dierentuin?
Omwonende van het Peeljuweel vroe-
gen zich zondagmiddag 15 december 
misschien af of het Peeljuweel veran-
derd was in een dierentuin? Maar ik 
kan iedereen gerust stellen dat het 
gewoon Prins Marcel en Jeugd Prins 
Lars waren die kippen, apen en var-

Jeugd bonte middag te Ospel

kens na deden in de act: De slumste 
mins van d’Oospel gespeeld door 
Dylan,Len,Sep, Liv en Hilke. Heel bij-
zonder dat ze nog zo jong zijn en toch 
zo’n sterke act weten neer te zetten.

Moppentrommel
Zoals de jaarlijkse traditie is tijdens 
de jeugd bonte middag: De moppen-
trommel door Prins Marcel en Prinses 
Anita. Moppen vertellen en koekjes 
eten is altijd een succes.

Dansen
Maar liefst 4 dansgroepen van de 
‘Vlikkenpupkes’ kwamen op het to-
neel. Iedere groep deed ontzettend 
goed hun best. 

Schlager
De winnende schlager van Kwaod tot 
erger(nis) komt in de pauze ook aan 
bod. Steeds meer mensen in Ospel 
kunnen de tekst meezingen.
De leukste afsluiting voor de jeugd in 
Ospel is om zangtrio Drej kieër niks 
op te laten treden. Er wordt nog even 
een feestje gebouwd in de zaal. 
Met dank aan iedereen die deze bon-
te middag weer mogelijk heeft ge-
maakt hopen we volgend jaar weer 
een superleuke bonte middag te mo-
gen organiseren en nieuwe artiesten
te mogen verwelkomen!

Foto: Henk Roemen



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

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

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

Meer info:

TE HUUR Garageboxen in centrum Nederweert
TE HUUR Appartement in centrum Nederweert

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag 4e Bondswedstrijd
Tim Vaes 223
Anton Hermans 222
Luc van de Loo 220
Ronnie Gielen 218
Hans van Bussel 214
Thijs van de Loo 213
Marlies Hekers 211
Mart van Thuijl 211
Elfrie van Lierop 210
Chantal Hekers 207
Martijn Geuns 206
Frans van Nieuwenhoven 206
Harrie de Wit (Le) 203
Joseph Jonkers 195
Kim Koolen 190
Ruud Westerveen 185
Jack Meevis 185
Stefan Koolen 176
Harrie de Wit (Lo) 176
Martien van Cranenbroek 164
Werner Bloemers 124

Aspiranten
Thorben Delsing 209

Agenda
24 dec lokaal gesloten
25 dec lokaal gesloten
26 dec lokaal geopend 10:00u – 12:00u
27 dec lokaal geopend
30 dec Kaartavond
31 dec lokaal gesloten
1 jan lokaal gesloten
3 jan Nieuwjaarstreffen tevens wedstrijd 
50+ vs. 50-
9-12 jan 5e Bondswedstrijd te Echt

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 4 JANUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
E4. MEOS - NOAV E2 10.45u.
E3. MEOS - Manual E1 9.30u.
D3. MEOS - NOAV D4 10.25u.
B1. MEOS - VIOS B1 9.45u.
Sporthal Egerbos Venlo
E1. Blerick E2 - MEOS 13.45u.
Sporthal de Heuf Panningen
D2. BEVO D2 - MEOS 13.00u.
Sportpark St.Theunis Weert
D1. Rapiditas D1 - MEOS 14.00u.

ZONDAG 5 JANUARI
Sporthal Aoreven Heythuysen
E2. VIOS E2 - MEOS 13.55u.
V. Hornehal Horn
A1. LimMid A1 - MEOS 12.45u.
Sporthal de Schop Asten
DS2. De Sprint/Niobe DS3 - MEOS 10.00u.
Sporthal de Bengele Nederweert
DS1. MEOS - De Sprint DS1 12.00u.

MAANDAG 6 JANUARI
D.recr. BEVO 2 - MEOS 3 21.00u.

DINSDAG 7 JANUARI
D.recr. MEOS 1 - MEOS 2 21.15u.

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

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Accordeon/harmonica 
treffen op 29 december 

in Eynderhoof

In de herberg van het openluchtmu-
seum Eynderhoof wordt op zondag-
middag 29 december voor de tweede 
keer een accordeon/harmonica tr-
effen georganiseerd. De sfeervolle 
herberg gaat open om 12.30 uur en 
het eerste optreden is om 13.00 uur. 
Er zullen weer zes optredens zijn van 
amateur muzikanten uit Nederland, 
Belgie en Duitsland. De muzikanten 
wisselen elkaar af en de middag ein-
digt om 17.00 uur. De hele middag 
klinkt gezellige en herkenbare ac-
cordeon- en harmonica muziek.  
Kom voor gezellige muziek en sfeer 
en een lekker kopje koffie deze 
zondagmiddag naar de herberg van 
Eynderhoof. De toegang is gratis.

Repair Café Nederweert
Weggooien? 
mooi niet!

Zaterdag 4 januari van 10:00 – 13:00 
uur is er weer repair café in de Pin-
nenhof.
Namens Repair Café wensen we ie-
dereen een voorspoedig 2020 en dat 
we nog veel geslaagde reparaties mo-
gen uitvoeren.
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. Re-
pair Café is een reparatie werkplaats 
die gerund wordt door vrijwilligers.
Aan de reparaties zijn geen koste 
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.
E-mail: repaircafenederweert@tel-
fortglasvezel.nl
facebook: Repair Café Nederweert 

9 januari 2020
Dansrijck

Kerkstraat 87
6031 CG Nederweert

15:00 – 16:30 uur
Instructrice: Marianne

Gratis proefles

Country & Line Dance
voor beginners

Oud-Weertenaar pater Jos Kuppens 
(77) uit Malawi, bezocht dinsdag 
17 december de Philips van Horne 
scholengemeenschap. Als voorma-
lig directeur van het Centre for So-
cial Concern bracht hij verslag uit 
over de voltooiing van de bouw 
van zes klaslokalen van de Chipala 
school in zijn woonplaats Lilong-
we; lokalen gefinancierd door de 
Weerter school middels acties in 
het jubileumjaar 2019-2019. Tevens 
kreeg Kuppens een rondleiding 
door het in 2017 volledig gereno-
veerde schoolgebouw.

Jos Kuppens: ‘Toen het bedrag (52.000 
euro) van de ‘Philips’ begin septem-
ber binnen was, kon onze lokale aan-
nemer direct beginnen met de bouw 
van de zes lokalen. De lokalen worden 
na kerstmis opgeleverd. Er is op een 
hele duurzame manier gebouwd. Door 
naast de grondstof klei, ook zand en 
cement te gebruiken, zijn de stenen op 
een duurzame manier geproduceerd. 

Met pensioen 
Begin november arriveerde Kuppens 
in Nederland en woonde hij in Rot-
terdam een internationaal congres bij 

onder de noemer ‘The Only Way is Up’; 
een congres  over ‘redelijk basisloon 
voor boeren in ontwikkelingslanden’. 
Jos Kuppens is op 21 augustus met 
pensioen gegaan. Zijn opvolger is Ja-
mes Ngahy uit Tanzania, eveneens lid 
van de Orde van de Witte Paters. Op 
verzoek van de nieuwe directeur blijft 
Kuppens stand-by om desgevraagd ad-
vies te geven en waar nodig te helpen. 
Het Centre for Social Concern (CFSC) is 
overigens door Jos Kuppens zelf opge-
richt in 2002. Het centrum met zestien 
medewerkers houdt zich bezig met het 
bestrijden van de armoede in Malawi, 
een van de tien armste landen van de 
wereld. De belangrijkste taken van het 
CFSC zijn: het kritisch volgen van het 
economisch beleid van de regering en 
het regelmatig aan de kaak stellen van 
corruptie. 

Toekomst
Als het aan Jos Kuppens ligt blijft hij 
zich inzetten voor de strijd tegen de 
armoede in zijn land. ‘Ik heb in al die 
jaren veel contacten opgebouwd;  con-
tacten die ik kan gebruiken voor nieu-
we (onderwijs)projecten en nieuwe 
initiatieven. Mits mijn gezondheid het 
toelaat en ik niemand tot last ben, blijf 
ik in Malawi wonen…’

Jos Kuppens op bezoek bij de Philips van Horne: 

‘De zes lokalen in Malawi zijn klaar.’
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OP HEEL VEEL PRODUCTEN VAN TOPMERKEN

OP HEEL VEEL PRODUCTEN VAN TOPMERKEN

KOM NAAR DE WINKEL

VOOR ALLE EINDEJAARSDEALS

VOOR ALLE EINDEJAARSDEALS

* Niet alle winkels zijn op zondag geopend, kijk voor de openingstijden op Expert.nl/winkels.
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen en acties zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m 29 december 2019.

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



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

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

OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE 
Week 52 en week 1

Maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 uur tot 16.00 uur
Zaterdag 21 en 28 december en zaterdag 4 januari zijn wij gesloten.
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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!

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

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

www.teunissenletselschade.nl

Eindejaarwandeling vanaf Buitencentrum De Pelen

Wandel het jaar uit 
met Staatsbosbeheer!

Wie zich in alle rust wil voorbe-
reiden op Oudejaarsavond kan op 
dinsdag 31 december meedoen 
met de Eindejaarwandeling in Na-
tionaal Park De Groote Peel. De 
excursie start om 11.00 uur in het 
buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. De route 
is ongeveer 12 kilometer lang en 
staat onder begeleiding van een 
Peelgids van Staatsbosbeheer. 
Onderweg wordt een peelneutje 
geschonken en na afloop lekker 
warm worden met een kop soep 
in het buitencentrum. 

De laatste wandeling van het jaar
Voordat het vuurwerk losbarst en 
de kurken knallen kan je een paar 
uur heerlijk wandelen door Natio-
naal Park De Groote Peel. De Einde-
jaarwandeling biedt genoeg rust en 
ruimte om je gedachten de vrije loop 
te laten, het afgelopen jaar te laten 
passeren, maar vooral om heerlijk te 
ontspannen. Een ideale gelegenheid 
om, samen met vrienden, familie of 
(nieuwe) bekenden te genieten van 
een dagje uit. Halverwege de excur-
sie komt de fles met Peelneut tevoor-
schijn en wordt er geklonken op het 
nieuwe jaar. Na afloop samen nage-
nieten met een geurige kop soep in 
het buitencentrum. 

De Groote Peel is het kleinste na-
tionale park van Nederland. Toch 
heeft dit veengebied veel te bieden. 
Het landschap is weids en open met 
waterplassen, heide en kleine stuk-
ken bos. Het gebied is onder meer 
bekend vanwege zijn vogelrijkdom 

maar ook de cultuurhistorie. In de 
Peelstreek is vroeger turf gestoken 
en de sporen van dit turfsteekverle-
den zijn nog zichtbaar in het land-
schap. Zo zijn de paden waarover je 
wandelt dezelfde paden waarover 
de turfsteker vroeger ‘het zwarte 
goud’ vervoerde. De houten knup-
pelbruggen zijn van latere datum en 
aangelegd om het oorspronkelijke 
moeras toegankelijk te maken voor 
wandelaars.

Informatie en aanmelden
Deelname aan de Eindejaarwande-
ling kost € 12,50 inclusief Peelneut en 
soep. Online reserveren is noodzake-
lijk via www.staatsbosbeheer.nl/de-
pelen Let op: De paden in de Peel zijn 
soms modderig. Zorg voor stevige, 
waterdichte schoenen. Denk ook aan 
een lunchpakket en (warm) drinken 
voor onderweg! 

Activiteitenprogramma 2020
De Eindejaarwandeling is de laatste 
activiteit van dit jaar. Maar natuurlijk 
biedt buitencentrum De Pelen ook in 
2020 weer een verrassende en veel-
zijdige Activiteitenkalender. Kijk op 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen of 
vraag de folder aan via: depelen@
staatsbosbeheer.nl

Het Buitencentrum is tijdens de Kerst-
vakantie op maandag t/m zondag van 
10.00 tot 17.00 uur geopend. Ook op 
Nieuwjaarsdag (vanaf 11.00 uur) ! Op 
1ste Kerstdag is het Buitencentrum 
gesloten. De Peelboerderij is ge-
opend op 27, 28 en 29 december van 
10.00 tot 17.00 uur. 

Foto: Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Stichting De Gunnerij Nederweert ontvangt 
€ 1.350,00 van het Oranje Fonds

Stichting De Gunnerij Nederweert 
krijgt een bijdrage van € 1.350,00 van 
het Oranje Fonds voor de aanschaf 
van stoelen, kapstokken, zonnescher-
mendoeken en een koffiezetappa-
raat. Door de aanschaf van meerdere 
comfortabele stoelen, een tweetal 
kapstokken en een goed functioner-
end koffiezetapparaat voor de ont-
moetingsruimte is de stichting in 
staat meer gasten te ontvangen. 
Daarnaast zijn de zonneschermen-
doeken dringend aan vervanging toe.

Anderhalf jaar geleden is het ont-
moetingscentrum in gebruik ge-
nomen. Iedereen kan hier binnen-
lopen om een praatje te maken, de 
krant te lezen, een kopje koffie/ thee 
te drinken, een kaartje te leggen of 
creatief bezig te zijn met het doel 
mensen uit hun isolement te ha-
len. Wekelijks maken statushouders 
gebruik van de inloopmiddag voor 
het taalcafé. Het steunpunt van de 
gemeente Nederweert houdt hier 
wekelijks spreekuur om vragen te 
beantwoorden op het gebied van 
gezondheid, wonen, werk, dagbeste-
ding, voorzieningen en dagelijkse 
ondersteuning. 
Daarnaast houdt Humanitas hier 
wekelijks spreekuur op het gebied 
van eenzaamheid, verlies, opvoeden, 

opgroeien, detentie, begeleidende 
omgangsregelingen, thuisadminis-
tratie en maatschappelijke onderste-
uning. Tevens wordt hulp geboden 
bij problemen met mobiele telefoon, 
tablet of laptop. Voor vergaderingen, 
lezingen en workshops met een so-
ciaal maatschappelijk karakter kan 
een ruimte worden gehuurd voor een 
niet commercieel tarief.
Steeds meer gasten weten de weg te 
vinden naar De Gunnerij.

Ronald van der Giesen, directeur Or-
anje Fonds: “Het Oranje Fonds steunt 
initiatieven die daadwerkelijk een 
verschil maken binnen de samenlev-
ing, die ervoor zorgen dat iedereen 
een plek heeft in de maatschappij. Dit 
initiatief is daar een goed voorbeeld 
van. We verwachten dat deze bijdrage 
het project een mooie stimulans geeft 
om die doelstelling te bereiken.”

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat 
niemand zich buitengesloten voelt en 
iedereen mee kan doen in de samen-
leving. Daarom steunt het jaarlijks 
duizenden projecten die mensen met
elkaar verbinden. Die steun bestaat 
uit geld, aandacht en advies. Koning 
Willem-Alexander en koningin Max-
ima zijn het beschermpaar van het 
Oranje Fonds. 

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke 
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlVoor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl

4K TV / 55UM7100
• MEENEEMPRIJS 
 & BODEMPRIJS
• 55" (140 cm)   
• 4K Ultra HD
• Smart TV   
• Quad-core processor 
• Bluetooth
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Tummers winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst7
VERNIEUWD!
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GRANDIOZE EINDEJAARS

UITVERKOOP!

2E KERSTDAG GEOPEND IN
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           WASMACHINE WAT28695NL
• MEENEEMPRIJS & BODEMPRIJS
• A+++-30%  • 8 KG vulgewicht  • 1400 tpm   • EcoSilence Drive  

• iDos automatische dosering van wasmiddel   • VarioPerfect   • 10 jaar motorgarantie
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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 !

De provincie Limburg kondigt bezuini-
gingen aan voor het verbeteren van de 
wegverbinding A2-N275-N266 in Neder-
weert. Vooral onderdelen die belangrijk 
zijn voor de toekomst van Nederweert 
en het verbeteren van drukke fiets-
verbindingen worden geschrapt. Op 
donderdag 9 januari vindt vanaf 19.30 
uur in de raadzaal een informatieavond 
plaats naar aanleiding van het bezuini-
gingsvoorstel. We nodigen u van harte 
uit om hierbij aanwezig te zijn. 

Advies gemeenteraad
Hoe zat het ook alweer? De gemeente-
raad van Nederweert adviseerde op 9 
juli 2019 aan Provinciale Staten (PS) om 
niet te kiezen voor een randweg, maar 
voor het verbeteren van de huidige ver-
binding A2-N275-N266. Ook de Provinci-
ale Commissie Omgevingsvraagstukken 
Limburg (PCOL) was hier een voorstan-
der van. Volgens planning zou PS deze 
maand (december 2019) definitief de 
keuze bepalen. 

Bezuinigingsdoelstelling Provincie 
Limburg
De provincie legde zichzelf echter een 
forse bezuinigingsopdracht van € 200 
miljoen op voor meerdere infrastructu-
rele projecten, verspreid over Limburg. 
Gedeputeerde Staten (GS) besloten in 
het najaar om het verbeteren van de 
verbinding A2-N275-N266 hierbij te be-

trekken. Het voorstel van GS is om aan 
PS het nieuwe alternatief voor te stel-
len, maar om slechts een beperkt aantal 
onderdelen hiervan uit te voeren.

Overzicht bezuinigingsvoorstel 
De onderdelen die volgens GS moeten 
doorgaan: het verbeteren van de ver-
keersdoorstroming kruispunten Rand-
weg West-Randweg Zuid en Randweg 
Zuid-A2; de aanleg van een fiets-voet-
gangersbrug over de N275 ter hoogte 
van tankstation Total; het opheffen van 
de fietsoversteek bij Mc Donald’s; het 
verbeteren van de doorstroom van de 
rotonde bij Nederweert-Eind.

De onderdelen die volgens GS niet 
worden uitgevoerd: de aansluiting van 
de fiets-voetgangersbrug over de Zuid-
Willemsvaart op Aan Vijftien ter hoogte 
van de Schoolstraat; de aanleg van de 
fiets-voetgangersbrug over de Zuid-Wil-
lemsvaart; het verbeteren van de N266 
tussen de rotonde Hoebenakker en 
Randweg Zuid; het verbeteren van de 
N266 door verbreding fietspad tussen 
de N275 en Brug 15; de aanleg van de 
fietstunnel onder de N275 ter hoogte 
van de Zuid-Willemsvaart; de aanleg 
van de rotonde in Randweg West ter 
hoogte van De Bengele.

Teleurstelling 
Het college van B&W is teleurgesteld 

over de manier waarop het bezui-
nigingsvoorstel is doorgevoerd. Het 
nieuwe alternatief is op nadrukkelijk 
verzoek van Provinciale Staten opge-
steld volgens de uitgangspunten van 
het Provinciaal mobiliteitsplan. Volgens 
dat plan staan de gebiedsopgaven cen-
traal en wordt gekeken hoe mobiliteit 
hieraan een bijdrage kan leveren. Bij 
het bezuinigingsvoorstel wordt vooral 
op de oude manier naar (auto)verkeer 
gekeken. Onderdelen die belangrijk zijn 
voor realisatie van de gebiedsopgaven, 
de toekomst van Nederweert én het 
verbeteren van de drukke fietsverbin-
dingen worden rücksichtslos wegbezui-
nigd.

Informatieavond op 9 januari 2020
Het nieuwe alternatief is samen met 
stakeholders en belanghebbenden 
opgesteld. Tijdens een informatieavond 
op donderdag 9 januari om 19.30 uur in 
het gemeentehuis willen wij de stake-
holders, shareholders en andere belang-
hebbenden informeren over de bezui-
nigingen en het besluitvormingsproces. 
De planning is dat PS nu op vrijdag 7 
februari een besluit neemt over de be-
zuinigingen en over de verbetering van 
de verbinding A2-N275-N266.

Op onze website vindt u een schema-
tisch overzicht van het bezuinigings-
voorstel.

Bezuinigingen N266-N275
Informatieavond op donderdag 9 januari in het gemeentehuis

Geslaagde werksessie Bengele en Uitwijck

Gedeputeerde Staten kondigen bezuinigingsvoorstellen aan waardoor niet alle maatregelen voor de verbetering van de N266-N275 kunnen worden uitgevoerd.

Op donderdagavond 12 december was 
er een werksessie in het kader van de 
gebiedsontwikkeling bij De Bengele en 
De Uijtwijck. De sessie was bedoeld om 
aan de hand van een aantal bouwste-
nen te komen tot een voorkeursscenario 
voor het gebied aan de westkant van de 
kern Nederweert.

Tijdens een onlangs gehouden thema-
raad zijn de verschillende bouwstenen 
binnen het gebied gepresenteerd. Toen 
is ook deze bijeenkomst aangekondigd. 

Grote betrokkenheid
De afgelopen weken heeft de stuurgroep 
de avond voorbereid. Per stakeholder (of 
groep van stakeholders) waren drie per-
sonen uitgenodigd voor de bijeenkomst. 
Vanuit alle stakeholders werd gehoor 
gegeven aan de uitnodiging. Dit laat 
zien dat er een grote betrokkenheid is bij 
deze gebiedsontwikkeling.

Veel steun voor ontwikkeling
De avond werd geleid door Ben van 
Essen. Als eerste kreeg wethouder Peter 
Koolen het woord. Hij benoemde het 
belang van de bijeenkomst en sprak 
zijn waardering uit voor de inzet van 
alle partijen. Vervolgens sprak Niek 
Creemers, voorzitter van stichting De 
Bengele Beweegt. Hij nam de aanwezi-

gen mee in de kansen die het gebied in 
zich heeft. Niet alleen voor alle vereni-
gingen en organisaties die er gevestigd 
zijn, maar ook voor ondernemers en 
heel Nederweert. Tijdens de themaraad 
werd al veel steun geproefd voor de 
ontwikkeling en de betrokkenheid is 
groot. Uitgangspunt is dat we samen 
een plan maken voor een toekomstbe-
stendige sport- en recreatiezone Neder-
weert voor de komende tientallen jaren.

Bouwstenen een plaats geven
Door Chris van Grinsven werd vervol-
gens de werksessie uitgelegd. Chris 
deed onder andere ervaring op bij de 
Open Club Klimmen. Hij deelde zijn 
ervaringen met de aanwezigen. De 
stakeholders werden in drie groepen 
verdeeld en gingen aan de slag om alle 
bouwstenen een plaats te geven in het 
ontwikkelgebied van De Bengele en De 
Uijtwijck.

Drie mogelijke scenario’s
Tijdens het puzzelen ontstond er een 
constructieve discussie met elkaar die 
leidde tot gedragen voorstellen over 
de gebiedsinrichting. Mooi om te zien 
hoe groot de betrokkenheid is en hoe 
alle stakeholders op een constructieve 
manier samenwerken. Er kwamen cre-
atieve ideeën en inzichten en er werd 

goed geluisterd. Dit leidde uiteinde-
lijk tot drie mogelijke scenario’s. Elk 
scenario werd toegelicht en overeen-
komsten en verschillen werden in 
kaart gebracht. 

Plannen voor De Uitwijck
De komende maand zullen de ideeën 
bij elkaar gebracht worden. Met de 
direct omwonenden van De Uijtwijck 
en geïnteresseerde bewoners van de 
wijk West volgt binnenkort een aparte 
sessie waarin verder wordt ingegaan 
op de ideeën voor de inrichting van 
De Uijtwijck. De plannen worden ver-
volgens getoetst op een aantal criteria 
en op juridische, planologische en 
financiële haalbaarheid. Zo ontstaat 
er dan een voorkeursscenario dat door 
de stuurgroep wordt voorbereid. In 
de maand februari komt dezelfde 
groep stakeholders weer bij elkaar 
om samen het voorkeursscenario te 
bespreken. 

Stakeholders 
De stakeholders zijn: RKSV Merefel-
dia, NTC ’72, basisschool De Bongerd, 
binnensportverenigingen sporthal, 
schutterij Sint Antonius, omwonen-
den, stichting De Uijtwijck, stichting 
De Bengele Beweegt en gemeente 
Nederweert.

Het jaar 2019 loopt ten einde. Een jaar 
waarin we afscheid namen van burge-
meester Evers, een jaar waarin we 
burgemeester Op de Laak mochten ver-
welkomen, een jaar waarin we 75 jaar 
bevrijding van de gemeente herdachten 
en een jaar waarin de Lambertustoren 
werd gerestaureerd. Maar ook een jaar 
waaraan iedereen zeer persoonlijke 
herinneringen bewaart.

2020 zal opnieuw een jaar worden met 
veel uitdagingen en nieuwe kansen 
op allerlei gebieden. Daarom willen 
wij graag samen met u toosten op dit 
nieuwe jaar en elkaar het allerbeste 
toewensen.

Wij nodigen u uit voor de Nieuwjaars-
receptie die plaats zal vinden op vrijdag 
3 januari 2020 van 19.00 uur tot 21.00 
uur in de raadzaal van het gemeente-
huis van Nederweert.

Tijdens deze bijeenkomst reiken we voor 

de achtste keer de Gemeentecompli-
menten uit. Deze gemeentelijke onder-
scheiding is een blijk van waardering en 
erkentelijkheid voor betoonde inzet en 
verdiensten, maar ook als aanmoediging 
om vooral zo door te gaan danwel een 
waardering voor bijzondere prestaties 
of vernieuwend of bijzonder onderne-
merschap.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie reikt de 
burgemeester de Gemeentecomplimen-
ten 2020 uit aan:

 Sociaal Nederweert: Stichting Activi-
teiten Leveroy (SAL)
 Sportief Nederweert: het drietal en de 
buksmeester van Schutterij Sint Anto-
nius die het Limburgs Dames Schut-
tersfeest (LDS) hebben gewonnen
 Ondernemend Nederweert: Zorg-
boerderij Bosserhof 

Wij zien u graag tijdens de Nieuwjaars-
receptie en wensen u alvast prettige 
feestdagen en een fijne jaarwisseling.

 

Ophalen kerstboom
Van maandag 6 t/m vrijdag 10 januari
kunt u uw kerstboom weer laten 
ophalen door de gemeente. Binnen de 
bebouwde kom worden de kerstbomen 
vanaf 08.00 uur huis-aan-huis opge-
haald. Inwoners die buiten de bebouw-
de kom wonen, kunnen hun kerstboom 
naar de gemeentegarage brengen.

Route
Op de dag dat we uw duobak leegma-
ken, halen we ook de kerstboom op. 
Er komen twee verschillende wagens. 
Het kan dus zijn dat de kerstboom niet 
tegelijk met uw duobak wordt opge-
haald. De kerstboom moet uiterlijk 
om 08.00 uur aan de straat liggen. De 
duobak moet, zoals altijd, om 07.00 uur 
klaar staan. U kunt uw kerstboom ook 
naar de milieustraat aan de Graafschap 
Hornelaan in Weert brengen.

Geen kluit
Wij verzoeken u dringend géén kerst-
bomen aan te bieden waarbij aan de 
kluit nog zand, een jute zakje, (plastic) 
pot of spijkers zitten. Deze worden niet 
meegenomen. De stam mag niet dikker 
zijn dan 10 cm. De ophaalronde is alléén 

bedoeld voor kerstbomen en niet voor 
overig snoeiafval. Dit afval wordt dan 
ook geweigerd.

Geen verzamelplaatsen
Wij willen u vragen de kerstboom voor 
uw eigen deur aan te bieden en niet op 
één plaats in uw straat te verzamelen.

Buitengebied
Inwoners van het buitengebied kunnen 
hun kerstboom in de ophaalweek naar 
de gemeentegarage brengen. Buiten de 
bebouwde kom worden dus geen kerst-
bomen opgehaald. De gemeentegarage 
ligt aan de Gutjesweg 2. U kunt er terecht 
op dinsdag en donderdag van 08.00 tot 
12.30 uur. Meer weten? Belt u dan met 
de gemeente, tel. (0495) 677111.

Donderdag 26 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

Op woensdag 18 december kregen 
Gerard en Lies Crommentuijn-van de 
Moosdijk uit Nederweert bezoek van 
het college van B&W. Het echtpaar viert 
haar diamanten huwelijk. 

Gerard werd geboren in Asten-Heusden 
en Lies in Ospel. Het liefdesverhaal be-
gon allemaal op de dansvloer bij Pluijm 
in Meijel. Dit bleek de eerste dans naar 
een lang huwelijk.  

In het huwelijksbootje
Na ruim twee jaar verkering trouwde 
het stel op 18 december 1959 voor de 
wet en op 9 januari 1960 voor de kerk. 
Het echtpaar bouwde een huis in Neer-
kant waar ze 15 jaar gelukkig woonden. 
Hier werden ook hun zoon en dochter 
geboren.  

Gezin
Gerard is altijd actief geweest in de weg- 
en waterbouw en Lies was huismoeder. 
Samen deden ze ook de administratie 
voor de FNV Bond. De jaren gingen voor-
bij en het gezin verruilde Neerkant na 15 
jaar voor Maasbracht. Hier hebben ze 28 
jaar gewoond. De kinderen trouwden en 
inmiddels zijn er ook vier kleindochters. 

Trots
Gerard en Lies wonen alweer 17 jaar in 
Nederweert. En nu dan 60 jaar ge-
trouwd! De familie is trots dat ze deze 
mooie mijlpaal mee mag maken. 

We feliciteren het diamanten bruidspaar 
van harte met dit huwelijksjubileum en 
we wensen hen veel geluk voor de toe-
komst.

Feest met een diamanten randje

Gerard en Lies Crommentuijn met hun gezin, burgemeester Op de Laak en wethouder Voss. Foto: Nederweert24

Mooie wensen voor het jaar 2020!



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 26 december 2019 
tot en met 4 januari 2020.

DONDERDAG 26 december 2e kerstdag
H. Stefanus, eerste martelaar
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector 
mevr. L. Roost) –Tot bijzondere intentie
Kerststal bezichtigen 14.00 – 16.30 uur

VRIJDAG 27 december
H. Johannes, apostel en evangelist
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel
Kerststal bezichtigen 14.00 – 16.30 uur

ZATERDAG 28 december
HH. Onnozele Kinderen, martelaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. H. Dielissen) –
Kerststal bezichtigen 14.00 – 16.30 uur

ZONDAG 29 december
H. Familie, Jezus, Maria en Jozef
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
mevr. L. Roost) – Voor alle oude stichtingen.
Kerststal bezichtigen van 14.00 – 16.30 uur

MAANDAG 30 december
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 31 december
Geen rozenkransgebed en H. Mis

WOENSDAG 1 januari Nieuwjaarsdag
H. Maria, Moeder van God
10.00 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector 
mevr. L. Caris) –

DONDERDAG 2 januari
H. Basilius de Grote en Gregorius van Nazi-
anze, bisschoppen en kerkleraren
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis  –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 3 januari
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 4 januari
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) – maanddienst Gerrit 
en Mia Haenen-Teeuwen, Frans Creemers 
vanwege verjaardag, Lisette Gubbels-Jacobs 
en Nellie Jacobs-Hendrikx, overleden ouders 
Saes-Mertens, Frits Bongers en Lies Bongers-
Coolen.

Zondag 5 januari
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector dhr. 
W. Engelen) - jaardienst familie van Heug-
ten.

Overleden
Op 19 december was de uitvaart van Lena 
van der Heijden-van Gerwen, zij overleed in 
de leeftijd van bijna 84 jaar en woonde in 
zorgcentrum St. Joseph.
Moge zij rusten in vrede.

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

24 december t/m 4 januari 

DINSDAG 24 december: 21.00 uur Kerst-
nachtviering, koor De Leeuwerik, jaar-
dienst voor Jan Beerens, voor Antoon van 
Nieuwenhoven en overleden familie, voor 
familie Snijders-van Dijk.

WOENSDAG 25 december KERSTMIS: 
10.00 uur Woorddienst, gezinsviering
m.m.v. jeugdkoor De Sleutels en blazersen-
semble Harmonie Pro Musica.

ZATERDAG 28 december: 19.15 uur H. Mis.

ZATERDAG 4 januari: 19.15 uur H. Mis.

LEZERS: dinsdag 24 december Francien Ver-
heijen, zaterdag 28 december Marjo Tim-
mermans.

MISDIENAARS: dinsdag 24 december Ker-
stavond 21.00 uur Niek Wijen en Lois Bee-
rens.

KINDERWOORDDIENST: kinderen aan-
staande zaterdag  28 december hartelijk 
welkom om 19.15 uur in de sacristie.

De parochiecommissie wenst u een 
vredige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar. 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

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.

KERSTAVOND 24 december 2019
KINDERNACHTMIS om 17.30 uur
Koor: Zondagskoor met medewerking 
van de Jeugdharmonie
Tijdens de H. Mis zal de jeugdharmonie 
enkele kerststukken ten gehore brengen.
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: kinderen
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen
Kinderen zullen het kerstverhaal vertellen.

Woensdag 25 december 2019 KERSTMIS
H. Mis om 11.00 uur Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

Donderdag 26 december is er geen H. 
Mis in Budschop. Voor missen elders zie 
kerkberichten weekblad.

Zondag 29 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

Woensdag 1 januari 2020 is er geen H. 
Mis in Budschop. De mis is dan om 10.00 
uur in de St. Lambertuskerk.
Daarna is er Nieuwjaarsreceptie in het 
parochiezaaltje van de Lambertuskerk.

Zondag 5 januari 2020
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

Na de H. Mis is er Nieuwjaarsreceptie in 
het zaaltje van de St. Rochuskerk.
Iedereen is hiervoor uitgenodigd.

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

Dinsdag 24 december (Nachtmis voor kerst)
19.00 uur Woord en Communiedienst
- voor overleden  Fam. Moonen en overige 
familieleden
- en tot bijzondere intenties

Woensdag 25 december (1e kerstdag)
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Donderdag 26 december (2e kerstdag)
10.00 uur H. Mis
- tot bijzondere intenties

Zondag 29 december  
10.00 uur H. Mis
- tot bijzondere intenties

Let op!! Woensdag 1 januari geen dienst

Zondag 5 januari 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Onze lieve vrouw van Lourdes, een kaarsje 

voor eenzame mensen die net als ik er niet 
bij horen. 

- lieve Maria, voor een goede gezondheid, 
van ons gezin en kleinkinderen.

Iets om over na te denken: 
Wees jezelf zoals je bent, ook al word je ziel 
gekrenkt

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.

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

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

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

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

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

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

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

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

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 24 december 2019 – 5 januari 2020

Dinsdagavond 24 dec. 19.00 uur:
Kerstgezinsviering in onze parochiekerk, 
waarvoor wij u allen van harte uitnodigen. 
Deze viering in samenwerking met de litur-
giegroep, wordt verzorgd door kinderen 
met muziek en zang en een mooi kerstver-
haal met als thema “Ster van het goede 
nieuws”.

Misintentie:
Als jrd. voor Lei Corsten en Wim Kurstjens

Dinsdagavond 24 dec. 22.00 uur:
Nachtmis m.m.v. ensemble van fanfare 
“Concordia” en gemengd koor Milagri.

Misintentie:
Als euchv. voor pastoor Nijhof v.w. kern-
groep parochie H. Barbara

Woensdagmorgen 25 dec. 1ste Kerstdag 
10.00 uur:
De eucharistieviering zal worden opgeluis-
terd door Gregoriaans koor uit Heythuysen 
o.l.v. Luc Jakobs.

Als hgm. voor Pierre Rooyakkers, Lies 
Rooyakkers-Beeren en Ron Rooyakkers, 
Lambert Gubbels en pater Crins

Donderdagmorgen 26 dec. 2e Kerstdag 
09.30 uur:
De eucharistieviering zal worden opgeluis-
terd door gemengd koor Milagri o.l.v. Ester 
Alofs.

Als hgm. voor Liny van Roij-Leunissen en 
Pierre Wullems, pater Tjeu Baetsen, Als 
maandd. voor Pierre Wijers en Mia Wijers-
Baetsen en v.w. haar verjaardag en voor de 
overledenen van de fam. Wijers-Cleutjens

Zondagmorgen 29 dec. 09.30 uur:
Als hgm. voor Mina Schreurs, Als hgm. voor 
alle overledenen van de parochie (volks-
zang)

Woensdagmorgen 1 jan. 11.00 uur:
Clusterviering parochiekerk Heythuysen

Zondagmorgen 5 jan. 09.30 uur:
Hoogfeest van Driekoningen

Deze hoogmis zal worden opgeluisterd door 
gemengd koor “Con Amore” uit Baexem 
o.l.v. Veronika Peerboom-Chujanova.
U bent allen van harte uitgenodigd om deze 
viering bij te wonen.

Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als hgm. voor pas-
toor Nijhof, rector Lambert Gubbels en voor 
alle overleden medewerkers v.w. kerngroep 
parochie H. Barbara, Als hgm. voor Mina 
Schreurs, Als zwd. voor Sjef  Wetemans,  Als 
jrd. voor Wiel Triepels en tevens voor Maria 
Triepels-Wulms, Annie v.d. Kruys-Triepels, 
Wim Triepels en Pierre Triepels  

Mededelingen:
• Tijdens beide kerstdagen is de kerk ge-

opend na de H. Mis tot 11.30 uur om de 
kerststal te bezoeken;

• De speciale nieuwsbrief met informatie 
rondom kerst ligt in de kerk;

• De kerngroep van de parochie H. Barbara 
wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een 
Voorspoedig Nieuw jaar.

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 28 december – 5 januari.

Zaterdag 28 december, Feest van de HH. 
Onnozele kinderen, martelaren, 19.00 (Sa-
menzang) voor het welzijn van de parochie 
en parochianen. 

Zondag 29 december, Feest van de H. 
Familie, Jezus, Maria, Jozef, 10.00 (Samen-
zang) voor het welzijn van de parochie en 
parochianen. 

Dinsdag 31 december, Oudejaarsdag 
2019, H. Silvester I, paus, 19.00 (Samenzang) 
uit dankbaarheid voor de weldaden in het 
afgelopen jaar. 

Woensdag 1 januari, Nieuwjaarsdag 
2020, Hoogfeest van de H. Maria, Moeder 
van God, 10.00 (Samenzang) om heil en ze-
gen in het nieuwe jaar. 

Donderdag 2 januari, geen avondviering.

Zaterdag 4 januari, vooravond viering 
Openbaring des Heren (Driekoningen), 
19.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) ghm 
Harrie en To van Loon-van Laer, ghm Cor van 
den Boom (verjaardag). 

ACOLIETEN: za. 28 dec. 19.00: koster; zo. 
29 dec. 10.00: Willem, Pieter en Ceciel Dirks.

DOOPSELS: Door het H. Sacrament van 
het Doopsel zijn Liv Kneepkens, Kreijel 3, 

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
Weert-centrum, frisse tussenwoning, 
3 slaapkamers, tuin-zuiden, parkeer-
plaats, 2 min NS-station, beschikbaar 
1-1-2020, info: 06-394 019 18.

SKO

Verbondenheid
Subtiel kaarslicht werpt een lange 
schaduw
op de kunstzinnig gevormde ballen
Sfeervol gedekt de grote tafel
er is voldoende plek voor ons allen

Samenzijn met je naasten
Gezelligheid staat voorop
Ontspanning, warmte en liefde
geen sores aan je kop

Een tijd van saamhorigheid
geen plek voor chagrijn
Voor mij persoonlijk,
zou het altijd Kerst mogen zijn

José Bergh-Berben.
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

en Fenne Bos, Panningen, in onze geloofs-
gemeenschap opgenomen. We wensen 
dopelingen en ouders proficiat en een geze-
gende toekomst. 

ZALIG NIEUWJAAR: 
De parochiecommissie en ik persoonlijk 

wensen u allen een Zalig Nieuwjaar. 
Moge er in 2020 zegen rusten op uw 

leven en werken en op onze 
parochiegemeenschap. 

Pastoor A. Koumans, OMI. 

L.K.V  Ospel.

Dinsdag 7 januari Kienen.
De avond begint om 19.30 uur in 
Haaze- Hoof. 
Ook niet leden zijn van harte welkom. 
Vriendelijke groet, het bestuur.

Afgelopen raadsvergadering heb-
ben we weer een aantal belangrijke 
thema’s besproken. Zoals gebruikelijk 
blikken we ook dit keer samen met u 
terug op de raadsvergadering. Deze 
keer de vergadering van dinsdag 17 
december 2019.

Gemeentelijke belastingen 2020
Het belangrijkste onderwerp van de 
raadsvergadering was de gemeente-
lijke belastingen. Elk jaar in december 
worden de belastingen en heffingen 
voor het volgende jaar vastgesteld. 
Dat doen alle gemeenten. We vinden 
het belangrijk dat er op een verant-
woorde manier wordt omgegaan met 
belastingtarieven en dat deze ook eer-
lijk zijn. Daarom hebben we vorig jaar 
de hondenbelasting gehalveerd en 
ook nu weer het pleidooi gehouden 
om deze inkomsten alleen te gebrui-
ken voor hondenvoorzieningen en be-
strijding van hondenpoep.

Gezien de woningen in Nederweert 
gemiddeld met 7,6% in waarde zijn ge-
stegen, zou de OZB die door u betaald 
moet worden ook fors stijgen. De OZB 
is namelijk gekoppeld aan de waarde 
van uw woning. Daarom waren we ook 
blij met het voorstel van het college om 
het belastingtarief voor woningen te 
verlagen. Dit zorgt ervoor dat de OZB 
die een gemiddeld gezin moet betalen 
slechts stijgt met een inflatiecorrectie 
en niet met 7,6% zoals bij ongewijzigd 
belastingtarief zou zijn.

De vervuiler betaalt
Voor ons is een belangrijk principe 
dat de vervuiler betaalt. Dat is bij de 
rioolheffing nu niet het geval. Voor 
elk pand wordt hetzelfde bedrag in 
rekening gebracht, ongeacht hoeveel 
er geloosd wordt op het riool. Ook 
het afkoppelen van regenwater levert 
geen belastingvoordeel op. Wij zou-
den graag zien dat dit eerlijker wordt. 
Dat mensen die meer lozen op het riool 
ook meer betalen en dat het afkoppe-
len van regenwater jaarlijks beloond 
wordt met een lagere belasting. Veel 
andere gemeenten doen dit al. We 
hebben een motie ingediend om dit 
te onderzoeken, zodat we vanaf 2021 
naar een eerlijkere rioolheffing kun-
nen gaan. De andere partijen stonden 
hier sympathiek tegenover en wethou-
der Cuijpers gaf aan ook de huidige 
subsidie voor afkoppelen regenwater 
erbij te willen betrekken. De motie is 
met steun van JAN en Nederweert An-
ders aangenomen.

Afval
Er zijn meerdere redenen waarom de 
kosten voor het verwerken van afval 
stijgen. Dit komt bijvoorbeeld door 
gestegen ophaalkosten van de duo-
bak en door gestegen belastingen 
van het kabinet op de verwerking van 
restafval. Daarom wordt in praktisch 
alle gemeenten de afvalstoffenhef-
fing komend jaar verhoogd met tien-
tallen euro’s. Het college stelde voor 
om de afvalstoffenheffing voor elk 
huishouden met hetzelfde bedrag 
van €22,56 te verhogen. Deze keuze 
vinden wij echter niet eerlijk. Dat de 
afvalstoffenheffing omhoog gaat 
begrijpen we, want de kosten stijgen 
ook. Maar de keuze waarop dat vol-
gens het college moet gebeuren be-
grijpen we niet. Die keuze konden wij 
daarom ook niet steunen.

Raadpraat
Belastingen: de vervuiler betaalt?

Wij willen de kosten laten landen 
waar ze worden gemaakt. Minder af-
val moet voordeliger zijn dan meer 
afval. Dat is het principe ‘de vervuiler 
betaalt’. Daarom stelden wij voor om 
niet de vaste lasten per huishouden 
te laten stijgen, maar om de kiloprijs 
van het afval in de duobak te verho-
gen. Die zou dan stijgen van 15 cent 
per kilo naar 21 cent per kilo. We heb-
ben daarbij aangegeven dat een an-
dere verhouding van de kosten voor 
ons ook bespreekbaar is. Echter gaven 
zowel wethouder Cuijpers als alle an-
dere partijen aan ons voorstel niet te 
steunen.

Luiers recyclen
Omdat de afvalstoffenheffing stijgt 
willen we kijken naar andere manieren 
om inwoners te ontlasten. Het rest-
afval in Nederland bestaat voor 8 tot 
12% uit luiers en incontinentiemateri-
aal. Sinds een aantal jaar is dit echter 
heel goed te recyclen tot biogas, plas-
tic en compost. Veel gemeenten zijn 
daarom al begonnen met het apart 
inzamelen van luiers en incontinentie-
materiaal, meestal met inzamelpunten 
bij kinderopvang, scholen en zorgin-
stellingen. Dat is een makkelijke oplos-
sing en op de meeste plekken ook een 
groot succes. We hebben een motie 
ingediend om dit in Nederweert ook 
te gaan doen.

Het apart inzamelen is niet alleen fi-
nancieel gunstig voor gezinnen met 
jonge kinderen, maar helpt ook aan 
het halen van onze doelstelling. We 
hebben als gemeente het doel gesteld 
om in 2020 nog maar 100 kg restafval 
per persoon te hebben. Nu zitten we 
nog op 130 kg. Dat komt onder an-
dere omdat nog niet iedereen plastic, 
metaal en drankkartons goed scheid. 
Maar dus ook door de vele luiers in het 
restafval. Apart inzamelen van luiers is 
voor veel mensen misschien even wen-
nen, maar is wel een win-win situatie. 
Goed voor de portemonnee én goed 
voor het milieu. Helaas steunde al-
leen Nederweert Anders ons voorstel 
en haalde het dus geen meerderheid. 
Wethouder Voss heeft wel toegezegd 
om dit idee mee te nemen bij het nieu-
we afvalbeleid.

Fijne feestdagen
We wensen u fijne feestdagen, een 
goede jaarwisseling en een mooi, 
gezond en duurzaam 2020 toe. Als u 
onder de kerstboom of tijdens een dis-
cussie met familie of vrienden een idee 
krijgt waarmee de gemeente komend 
jaar aan de slag moet, laat het ons dan 
weten. U kunt ons mailen op martin.
vanmontfort@d66nederweert.nl en 
kyll.bruijnaers@d66nederweert.nl. 
Opmerkingen, vragen of ideeën zijn 
altijd welkom. Wij zien u graag weer in 
2020, tijdens een evenement, op straat 
of bij een raadsvergadering.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert

Januari Australiëmaand 
bij Bibliocenter Weert

We gaan ‘Down Under’

Wil je meer te weten komen over 
Australië? In de maand januari 
kun je terecht bij Bibliocenter 
Weert aan de Wilhelminasingel 
250. Kom genieten van het land 
Australië. Er zijn leuke lezingen, 
een workshop, mooie foto’s en 
typisch Australische lekkernijen.

Australië wordt de laatste jaren 
steeds populairder als vakantiebe-
stemming. Naast bruisende steden als 
Sydney en Melbourne worden uitge-
strekte natuurwonderen, zoals Great 
Barrier Reef, steeds drukker bezocht 
door toeristen. Ook backpacken blijft 
populair bij veel jongeren. 

Ontdek alles over Australië en de 
Aboriginals, de oorspronkelijke be-
woners van Australië. Ook kun je 
meedoen met een kennismakings-
workshop waarin je een zelfgemaak-
te didgeridoo leert bespelen. Ontdek 
wat de magie is van backpacken en 
ontvang unieke reistips. 

Aanmelden kan via de website: www.
bibliocenter.nl/australiemaand 

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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


