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eert

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar
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eert

Even behoefte aan rust en een
moment van bezinning voor de 
feestdagen? Loop dan op zondag 
22 december mee met de Winter-
se Stiltewandeling in Nationaal 
Park De Groote Peel. De excursie 
staat onder begeleiding van Peel-
gidsen van Staatsbosbeheer en
start om 11.00 uur bij het Buiten-
centrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospel. 

Geniet van de stilte
Nationaal Park De Groote Peel is, van-
wege het weidse en open karakter, 
een ideaal gebied voor natuurbele-
ving. Vooral in de winter. Weer en 
wind hebben vrij spel en je kunt er 
heerlijk uitwaaien. De grillige silhou-
etten van de kale takken onthullen 
bijzondere doorkijkjes en geven het 
landschap een transparante en unie-
ke sfeer. De Winterse Stiltewande-
ling biedt de gelegenheid om, even 
ontsnappend aan de hectiek van alle 
dag, helemaal  tot rust te komen en 
te genieten van de natuur. 

Samen met een Peelgids van Staats-
bosbeheer wandel je over Peelbanen
in dit uitgestrekte veenmoeras. On-
derweg zijn een paar belevingsmo-
menten waarbij de zintuigen worden 
geprikkeld. Zo ervaar je de natuur 
nog bewuster en intenser. Deze een-
voudige tips voor natuurbeleving zijn 
inspirerend en ook toe te passen tij-
dens andere wandelingen.

Deelname aan de Winterse stilte-
wandeling kost € 5,- per persoon 

Op steeds meer plaatsen in Ne-
derland worden militaire graven 
tijdens kerstavond verlicht met 
kaarsen. Dit is bijvoorbeeld het 
geval in Holten en inmiddels vele 
andere militaire begraafplaatsen.

28 jaar geleden kwam Leena van 
Dam uit het Overijsselse Holten op 
het idee om op kerstavond kaarsjes 
te branden bij de graven op de Cana-
dese begraafplaats in dit dorp. In haar 
geboorteland Finland is de traditie 
om tijdens kerstavond een lichtje te 
ontsteken voor overleden naasten en
het lijkt haar een goed idee om dit ge-
bruik ook te introduceren in Holten. 
Zodoende verlichten kaarsjes vanaf 
1991 jaarlijks de 1394 graven van de 
gevallen soldaten die zijn omgeko-
men tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Dick Jansen uit het Friese Burgum 
kwam op de gedachte, waarom geen 
lichtjes op meer oorlogsgraven in Ne-
derland? Hij zette in 2015 een Face-
book actie op met de gedachte als 15 
tot 20 mensen dit ook gaan doen is dat 
mooi. Maar dat liep anders… de actie 
op de sociale media werd massaal op-
gepikt en door veel mensen gedeeld. 
De respons was ongelofelijk, op kerst-
avond branden er in 2015 op meer dan 
140 plaatsen in Nederland kaarsjes bij 
oorlogsgraven en vorig jaar al bij 335 
oorlogsbegraafplaatsen. Een nieuwe 
Nederlandse waardevolle traditie is 
ontstaan! Honderden mensen zullen
dus ook dit jaar weer bezig zijn om 
lichtjes bij duizenden graven neer te 
zetten. Voor hen die hun leven hebben 
gegeven voor onze vrijheid, nu 75 jaar 
geleden. We vieren dat we sindsdien 
weer in vrijheid leven, in het besef dat 
we met elkaar verantwoordelijk zijn 
om vrijheid door te geven aan nieuwe 
generaties.

Kerstavond Nederweert War Cemetary

“Lichtjes op oorlogsgraven”

Excursie vol beleving vanaf Buitencentrum De Pelen

Geniet van de winterse stilte in De Groote Peel

en de excursie is vooral geschikt 
voor volwassenen. Reserveren
online via: www.staatsbosbe-
heer.nl/pelenstilte De route is on-
geveer 6 kilometer en de excursie 
duurt ongeveer 2 uur. Hou er re-
kening mee dat sommige paden 
nat en modderig kunnen zijn. 

Nagenieten bij Buitencentrum De 
Pelen 
Voor of na afloop van de excursie kan 
je heerlijk struinen door de winkel 
van het Buitencentrum. Hier vind je 
boeken, Streekproducten en leuke 
souvenirs. Voor een hapje en een 
drankje kan je bij de Peelkiosk en in 

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

de Peelboerderij (op zondag) terecht. 
Het Buitencentrum is geopend op 
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 
17.00 uur. In de Kerstvakantie is De 
Pelen ook op maandag geopend. 
Op Eerste Kerstdag is het Buitencen-
trum gesloten. Voor meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Burgemeester mevrouw Birgit Op de 
Laak zal ieders aanwezigheid bijzon-
der op prijsstellen na een stemmig 
woord zal zij de eerste kaars bij het 
graf van Sydney Hyams aansteken.

Na het aansteken van de kaarsen is in 
het parkgedeelte dit jaar voor alle aan-
wezigen de gelegenheid om de “Licht-
jes op oorlogsgraven” avond sfeer- en 
stijlvol met elkaar af te sluiten. 

Voor meer informatie ga naar: www.
lichtjesopoorlogsgraven-nederweert.nl

Ook op het Nederweert War Cemetary 
in Nederweert gaan 362 lichtjes bran-
den op kerstavond dinsdag 24 decem-
ber. Jong en oud die mee willen helpen 
om de lichtjes aan te steken kunnen 
samenkomen op 24 december 2019 
om 19.00 uur voor de ingang van de 
oorlogsbegraafplaats aan de Monseig-
neur Kreijelmansstraat. De initiatief-
nemers Jermain Nicholls en Henny van 
der Steen beschikken op kerstavond
over windbestendige Finse kaarsen. De 
kaarsen blijven dit jaar in de kerstnacht 
tot het ochtendgloren branden.

Een back Piper van Pipers Society Cas-
tle d’Aldenghoor zal op gepaste wijze 
het kaarsen aansteken muzikaal on-
dersteunen. In Pipers Society Castle
d’Aldenghoor leeft de herinnering 
voort aan het The Royal Regiment 
of Scotland The Black Watch. In 1944 
hebben zij in onze contreien zware 
gevechten moeten leveren voor onze 
bevrijding. Op het Nederweert War 
Cemetary hebben 14 The Black Watch 
hun laatste rustplaats gevonden, 
waaronder Sydney Hyams 18 jaar jong 
uit Manchester.

Foto: Marijke Vaes-Schroën 

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

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

containerverhuur 10-40m3

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

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

Foto: Nederweert24
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Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

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

* Geldt op alle kleding met een stickertje

BIJ AANKOOP VAN 
2 ARTIKELEN * 25%

BIJ AANKOOP VAN 
1 ARTIKEL * 20%

30%BIJ AANKOOP VAN 
3 ARTIKELEN *

Winter sale!
WIJ WENSEN U

STRALENDE KERSTDAGEN 

EN EEN MODIEUS 2020!

Laat je stralen!

• Schmitz-Engelen (SE) is specialist voor al uw raamdecoratie, 

´´JE LEEFT MAAR EEN KEER.....

Leende en Nederweert. Informatie: bel 040-2062822 of kijk op  Vestigingen in Leende www.se-raamdecoratie.nl

gordijnen & vloeren.

Arlene heeft enige tijd geleden het 
verzoek bij de gemeente gedaan 
voor het planten van een boom in 
het park. Op dit verzoek is positief 
gereageerd.
Arlene is begaan met mens en na-
tuur, wil zo ook in Nederweert haar 
steentje bijdragen. 

Donderdag 12 december hebben de 
dames van Arléne uitvaartbegelei-
ding een boom geplant in het park 
van Nederweert. Bij deze boom is een 
gedicht geplaatst en Arléne heeft 
hieraan een prijsvraag verbonden!

Lees het gedicht bij de boom. Het ge-
dicht bestaat uit 150 woorden, 18 re-
gels. Laat ons weten wat de woorden 
van regel 12 zijn en maak kans op een 
OVN bon ter waarde van 50 euro! 

Boom geplant en winactie 
Arléne uitvaartbegeleiding

Het antwoord dient vóór 22 decem-
ber verzonden te worden. Dit kan 
via een privébericht op Facebook, 
per e-mail info@arlene-uitvaart.nl of 
door middel van een briefje in onze 
brievenbus op de St. Rochusstraat 17 
Nederweert. Vergeet daarbij niet uw 
naam en telefoonnummer te vermel-
den.

Onder elke 50 inzendingen verlo-
ten we een tegoedbon. De winnaars 
krijgen 23 december een persoonlijk 
bericht. 
Over de uitslag kan niet gecorrespon-
deerd worden.

Letters, woorden, zinnen
samen een verhaal,
soms een gedicht
maken veel compleet.

De woorden van regel 12 zijn

.......................................................................................................................................

naam.............................................................................................................................

adres .............................................................................................................................

telefoonnummer .........................................................................................................

%

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

Programma 2019 week 50:
17-12-2019: Centraal 1 – de Tram 3

Hoofdklasse Libre (avond)
17-12-2019: ABC 2 - Centraal 3

Klasse 2C (avond)
17-12-2019: Centraal 4 – Paradies 3

Klasse 5C (middag)
18-12-2019: Centraal 7 – Oranjetref 1

Klasse (middag) 
19-12-2019: Veldpoort 1 - Centraal 2

Klasse 1D (avond)
19-12-2019: Centraal 5  - BDL 5

C-Klasse (middag)
19-12-2019: Haazehoof 1 - Centraal 6

C-Klasse(middag)

Welkom bij de wedstrijden!

BDL Biljarten

Programma 2019 week 51:
17-12-2019: Nunhem 2 - BDL 2

Hoofdklasse Libre (avond)
17-12-2019: BDL 3 – Biej Stams 1

Klasse 1E (avond)
18-12-2019: BDL 1 – Libertin 2

Hoofdklasse Kader (avond)
19-12-2019: BDL 4 – Biej Stams 3

Klasse 5A (middag)
19-12-2019: Centraal 5 - BDL 5

C-Klasse(middag)
19-12-2019: BDL 6 – Hook 8

C-Klasse (middag)

Welkom bij de wedstrijden!

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Agenda
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
30 dec Kaartavond
31 dec lokaal gesloten
3 jan Nieuwjaarstreffen tevens wedstrijd 
50+ vs. 50-
9-12 jan 5e Bondswedstrijd te Echt

Schutterij St. Barbara Leveroy.

11de trekking van de loterij 2019.
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2571
2de prijs € 25.00 lotnummer 2492,
3de prijs € 15.00 lotnummer 2759, 
4de t/m de 9de prijs €10.00
Lotnummer 2406, 2756, 2641, 2634, 2567 en 
2686.
10de t/m 15de prijs € 5.00 lotnummer 2644, 
2636, 2691, 2680, 2735, 2646.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op dinsdag 14 januari 2020 om 
20.00 uur in het schutters lokaal Sillenhoek 
18a Leveroy.

Programma Za.21 dec. Junioren
Eindse B./Mereveldia MO17-1- Resia/IVO/RKDSVO/
DEC/Arcen/EWC46 MO17-1 14.30 uur

Programma Zondag 22 dec. Senioren 
Eindse Boys 1 - St Joost 1 14.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – St 
Joost 1: Rabobank e.o
Supporters welkom bij de wedstrijden

Voor het laatste nieuws: 
www.eindse boys.nl, 

ook i.g.v. ingelaste wedstrijden

Wedstrijden van BC Haaze-Hoof in week 50 
gespeeld:

1) Bij de MLBB uit Roermond:

a) Team 1: uitwedstrijd van 09-12-2019 te-
gen Meijel 1:

Wedstrijd werd verdiend met 4-2 gewonnen 
door het team van Meijel . Zeer vermeldens-
waard  is de partij van Bill Frenken die  won 
met een hoogste serie van 46 en een gemid-
delde van 8.05: chapeau.

b) Team 2: uitwedstrijd van 10-12-2019 te-
gen TOP 3 uit Roermond:

Wedstrijd werd op dezelfde avond gespeeld 
als Ajax tegen Valencia en ook ons team 
ging helaas de boot in. Uitslag 8-0 voor de 
ploeg uit Roermond,

2) Bij de WBB uit Weert:

Team 1: uitwedstrijd van 12-12-2019 tegen 
De Hook  uit Weert:

Ons team moest  genoegen nemen met een 
verlies van 5-3.
Jammer, maar helaas!

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

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

Word  vriend van de theaterboerderij

Theaterliefhebber,op de valreep van 
2019 willen we jullie graag informeren 
over de start van het theaterjaar 2020.
Wij zijn enthousiast over het pro-
gramma dat we jullie in het nieuwe 
jaar kunnen aanbieden.
Goed nieuws is, dat we voor grotere 
voorstellingen de theaterschuur blij-
ven gebruiken en voor kleinere en
intiemere voorstellingen de theater-
boerderij.

Dragen jullie de theaterboerderij een 
warm hart toe en willen jullie blijven 
genieten van ontroerende, humoris-
tische of  bijzondere voorstellingen, 
word of blijf dan VRIEND van de the-
aterboerderij. Voor 25 euro (of meer) 
per kalenderjaar steunen jullie ons 
non-profit initiatief en……...
* je bent welkom op de vrienden-

avond 14 maart, met theatergroep 
HUN (www.hunspeelt.nl), uiter-
aard gratis

* je kunt als eerste reserveren voor 
het programma van 2020; doe dat 
wel voor de tweede week van ja-

nuari, want daarna gaat het pro-
gramma openbaar op de website

* je kunt eventueel stoelen reserve-
ren

Hoe word je VRIEND?
* Maak het bedrag over op reke-

ningnummer NL 60 INGB 0687 
1672 13 ten name van j.levels met 
vermelding van VRIEND 2020 

* Stuur een mail naar kassa@thea-
terboerderijboeket met daarin de 
reservering voor 14 maart 

Ook nieuw is, dat voor alle voorstel-
lingen de entree 15 euro is. Dit met 
inbegrip van koffie/thee, een con-
sumptie en een hartig hapje.
Wij wensen allen een fantastisch in-
spirerend theaterjaar. Neem contact 
met ons op voor vragen en/of opmer-
kingen.

Meld je aan als vriend via THEATER-
BOERDERIJBOEKET@gmail.com en je 
krijgt op voorhand het programma 
voor 2020 toegestuurd.

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

Gratis proefles Country &
Line Dance voor beginners

9 januari 2020 in Dansrijck
Kerkstraat 87 • 6031 CG Nederweert

15:00 – 16:30 uur
Instructrice: Marianne

Houdt u van country muziek en van 
dansen, dan is dit uw kans om het 
Country & Line Dance onder de knie 
te krijgen. Instructrice Marianne zal 
u stap voor stap de pasjes leren om 
op mooie country muziek te dansen. 
Country & Line Dance wordt in rijen 
gedanst dus een partner is niet perse 
nodig. U bent van harte welkom in de 
prachtige danszaal van Dansrijck .

Aanmelding voor de cursus kan na de 
proefles of via email: djmarianne56@
hotmail.com
Start cursus: donderdag 16 januari
Tijd: 15:00 – 16:30 uur
Lesgeld: 4 euro per les

Mantelzorgers gratis naar film 
over dementie

In Nederland leven naar schatting 
280.000 mensen met dementie. Dit 
aantal neemt de komende jaren fors 
toe. Punt Welzijn maakt zich samen 
met zorgorganisaties sterk voor een 
dementievriendelijke samenleving. De
documentaire ‘Wei’ laat zien wat de-
mentie doet met de persoon die de di-
agnose krijgt én wat het doet met de 
mensen in zijn of haar omgeving. Man-
telzorgers uit Weert en Nederweert 
kunnen de film gratis bezoeken op 17 
januari om 19:00 uur, in de Gotcha! Ci-
nema, Beekstraat 49 in Weert. 

‘Wei’ is een documentaire van Ruud 
Lenssen waarin hij het dementie- en 
mantelzorgtraject van zijn ouders 
vastlegt. Terwijl vader Jac vasthoudt 
aan zijn idyllische wei, worstelt moe-
der Ria met haar rol als mantelzorger 
en komt een onvermijdelijk afscheid 
dichterbij. De natuur en zijn dieren 
geven Jac troost en houvast in een 
steeds verwarrender bestaan. Moe-
der Ria ziet Jac’s achteruitgang met 
lede ogen aan. De zorgen voor haar 
man worden groter en ze moet steeds 

meer van haar eigen leven opgeven. 
Haar gevoelens van liefde en zorg-
zaamheid slaan regelmatig om in frus-
tratie en eenzaamheid. Desondanks 
wil ze Jac thuis verzorgen, zo lang het 
kan. Maar terwijl Jac probeert vast te 
houden aan zijn paradijs komt een on-
vermijdelijk afscheid dichterbij. 

Wei is niet alleen een film over de-
mentie en mantelzorg, maar tevens 
een liefdevol verhaal over de vergan-
kelijkheid van het leven. Naast de 
gratis vertoning op 17 januari draait 
de film ook een aantal keer vanaf 27
december. Kijk voor informatie over 
dagen en kosten op www.gotcha-
weert.nl

Na afloop van de film op 17 januari 
is documentairemaker Ruud Lenssen
aanwezig om een toelichting te geven 
en vragen uit het publiek te beant-
woorden. Ook kun je deze avond met 
vragen terecht bij de mantelzorgon-
dersteuners van Punt Welzijn. Aan-
melden kan via www.puntwelzijn.nl 
of door te bellen naar 0495-697 900.



Aanbiedingen!
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Heijnen BouwmaterialenHoutsberg 16 Leveroy  •  Tel. 0495 651450 •  info@heynenbmh.nl

Wij wensen u fijne feestdagenen een happy new year!

CLDgroep wenst iedereen 

                           fijne feestdagen

Kerst
2

Kerkstraat 18, Nederweert, Tel. 0495 - 62 57 85

Wij wensen julliefijne feestdagen en een 
gezond en gelukkig 

2020!

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

architraven

meranti plaatmateriaal tuinhout plinten

Douglas hout

en laat u inf

n bouwmateriale
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!

Horizontaal: 1 eetgelegenheid 
voor studenten, 5 door die zaak, 12 
stag, 19 smart, 21 foto-opname, 
24 vloeistof om te drinken, 28 
glinstering, 30 knevel, 31 kluis, 
33 eerbaar, 34 heldenroman, 
36 orgelregister, 37 aankleding, 
38 lidwoord, 40 staat in de VS, 
42 aanschaf, 44 overschrijving, 
46 Nederlandse Aardolie 
Maatschappij, 47 beklemming, 
48 afdeling, 49 eigenschap, 50 
meetkundig getal, 51 nauw, 53 
uniek, 55 niet lang, 57 grappig, 
59 onbeweeglijk, 60 steile 
rots, 61 houtachtig gewas, 62 
oude wijnmaat, 63 deel van 
het gezicht, 65 onbuigzaam, 
66 groet, 68 uitschieting van 
wind, 70 gecastreerde big, 71 
dameskleding, 73 dierengeluid, 
75 zangnoot, 76 holmium, 
77 automatische knipperlicht 
installatie, 79 Anno Domini, 81 
kilowatt, 82 kunst, 84 bediende, 
86 bolgewas, 87 op die wijze, 
88 zoogdier, 90 kleefstof, 91 
vreemde munt, 92 hoeveelheid, 
93 juweel, 96 kiemcel, 97 
zangnoot, 99 langwerpig rond, 
101 redactie (afk.), 102 in 
geheime zitting, 104 troefkaart, 
106 elektrocardiogram, 108 olm, 
110 kabel, 112 bewijsstuk, 113 
Belgische Radio en Televisie, 
115 kompasrichting, 117 op dit 
moment, 118 volgens anderen, 
119 voormiddag (afk. Eng.), 120 
klaar, 121 titel, 122 familielid, 
124 bergplaats, 126 mode, 128 
nu, 129 kooi, 131 welnu, 132 
slotwoord, 133 aanbeden figuur, 
135 telwoord, 138 dommekracht, 
141 Bond van Grote en 
van Jonge Gezinnen, 143 
onbeschroomdheid, 147 soort 
spijker, 151 ribfluweel, 155 reeks, 
156 heer, 157 land in Azië, 158 
mannetjesvarken, 160 druiloor, 
161 in oprichting, 163 zitvlak, 
165 quod testor, 166 decimeter, 
168 historische motorfiets, 170 
uitheems cafe, 172 dakterras, 
173 matig koud, 174 graanhuls, 
176 zaak van ondergeschikt 
belang, 179 fruit, 181 Romeinse 
groet, 183 gezinslid, 184 
internationaal, 186 op enig 
tijdstip, 187 oorsprong, 188 
balie, 190 plezier, 191 nummer, 
193 treuzelaar, 195 onzin, 196 
lijst van maaltijdgerechten met 
de kerst, 199 binnenwater, 200 
grapjas, 202 grendel, 205 air, 
208 bediende, 209 duizendtal, 
210 groep dieren, 211 Algemeen 
Beschaafd Nederlands, 
212 wat te eten is, 213 op 
grond van, 215 Collectieve 
Arbeidsovereenkomst, 216 
akkoord, 219 motorschip, 220 
elfde toon, 222 dwarsmast, 224 
langspeelplaat, 225 tijdelijke 
behuizing, 226 gebruik, 228 
centimeter, 229 persoonlijk 
voornaamwoord, 230 boom, 
232 dicht, 233 iemand die 
een hoedanigheid niet meer 
bezit, 234 aangerichte maaltijd, 
235 vloeistof, 237 bezittelijk 
voornaamwoord, 238 bond, 240 
scheuring, 242 pub, 243 pen, 
245 voorzetsel, 246 eventueel, 
247 dagelijks, 249 materie, 252 
persoonlijk voornaamwoord, 253 
klein beetje, 255 Internationaal 

Monetair Fonds, 256 persoonlijk 
voornaamwoord, 257 papegaai, 
259 vocht, 260 Salvation Army, 
261 soort verzekering, 262 
orgaan, 264 coating, 266 boven 
(Eng.), 268 windsteunzijde, 269 
judograad, 270 de dato, 271 
larve, 272 schaapsjong, 274 
breuk, 277 onderworpenheid, 
281 tussenwerpsel, 284 
transpiratie, 287 flinter, 291 
bewust, 294 handel, 296 wapen, 
298 schitteren, 300 eindpunt, 
301 opmerking, 304 groet, 305 
tuingereedschap, 307 voorzetsel, 
308 deel van het genoemde, 310 
aaneenschakeling, 311 heilige, 
312 spoel, 313 fotografische 
afdruk, 314 voegwoord, 315 
lofdicht, 317 nerf, 319 slak, 322 
scherpe kant, 323 gezinslid, 
324 Belgische radio en televisie, 
Nederlands gesproken, 325 
in plaats van, 327 kilometer, 
328 florijn, 329 zangnoot, 331 
enthousiasme, 333 zangnoot, 
334 groep, 336 in het jaar, 
337 gedroogd gras, 338 
Bahein (internetadres), 339 
grondtoon, 341 toneelstuk, 343 
proefversie, 345 ochtendeten, 
347 banier, 348 resonantie, 
349 spreuk, 352 boosheid, 353 
regelmaat, 355 hoofdtelwoord, 
357 grammofoonplaat, 359 
bovendien, 360 vruchtensap, 
361 zeen, 362 een zekere, 363 
dreumes, 364 compagnon, 
365 in voce, 366 persoonlijk 
voornaamwoord, 367 voorzetsel, 
369 tasto solo, 370 bergrug, 
371 Romeins keizer, 373 
zoogdier, 375 bedrog, 377 
gewicht, 378 tijdsverloop, 379 
oppervlaktemaat, 380 teug, 382 
staat in de VS, 384 televisie, 
386 lichtgevende buis, 387 
vroegere keizer van de Russen, 
389 beker, 390 nieuw (Lat.), 391 
gehoororgaan, 393 groente, 394 
titel, 395 domina, 396 aureool, 
397 compositie, 399 namelijk, 
401 millimeter, 402 Perzische 
astronoom, 403 United States, 
404 in memoriam, 405 vrijgevig, 
407 lokmiddel, 408 wedloop, 
411 uitdrukking van toegeving, 
416 kleermakerskrijt, 422 deftige 
vrouw, 426 beetje, 428 uitroep, 
429 aanhechting, 430 gooi, 
431 rit, 433 lichaamsdeel, 434 
metalen bak, 436 mentaliteit, 438 
stoot, 440 computer, 441 grote 
ruimte, 442 formeel bericht, 443 
beginner, 444 werk, 446 gast, 448 
kier, 450 steuntouw, 

452 bovenkleed, 453 bos, 454 
elftal, 455 korf, 456 termijn, 458 
jaspand, 460 bloemetje, 462 
pleister, 464 ongewoon, 465 
aanzienlijk man, 466 aub, 467
slecht klinkende samenklank, 468 
levensteken, 469 gescheiden.

Verticaal: 1 rage, 2 Naamloze 
Vennootschap, 3 stuiver, 4 
zuil, 6 spil, 7 goudsmidsgerei, 
8 walm, 9 zonder vocht, 10 
trekdier, 11 spinsel, 12 deel van 
Afrika, 13 laagwater, 14 aspotje, 
15 vervelend, 16 mak, 17 
voegwoord, 18 droombeeld, 19 
aardkluit, 20 koude lekkernij, 21 
puntje, 22 lidwoord, 23 bijwoord, 
24 veroordeling, 25 kledingstuk, 
26 ad interim, 27 beklimming, 
29 bof, 32 opstopping, 35 klap, 
36 coupe, 37 voederbak, 39 
akkergronden bij een dorp, 41 
bestseller, 43 pluspunt, 45 op 
leeftijd, 47 vaatwerk, 48 vroegere 
onderwijsvorm, 49 kever, 50 baal, 
52 zwarte kraal, 54 persoonlijk 
voornaamwoord, 56 speciale 
uitdrukking, 58 vogel, 59 visual 
interactive (afk.), 60 zanggroep, 
61 barium, 62 streling, 64 dakvorst, 
67 holligheid, 69 aftreksel, 71 
sportartikel, 72 landpunt, 74 
speeksel, 77 vervoermiddel, 
78 opinieonderzoek, 80 ginder, 
83 uitroep van verlichting, 85 
dorpsplein, 87 gereedschap, 89 
soort look, 92 fijnzinnigheid, 94 
paradijs, 95 achterste, 98 aspect, 
100 beits, 103 adellijke titel, 105 
verdieping, 107 ijdeltuit, 109 
acne, 111 halm, 112 aartsvader, 
113 programmeertaal, 114 kreet, 
116 streek, 121 onbezield, 123 
insect, 125 lichaamsdeel, 127 
omgeving, 128 standaard, 130 
velours, 134 gestorvene, 136 
in het bijzonder, 137 bijwoord, 
138 kist, 139 knaagdier, 140 
persoonlijk voonaamwoord, 
142 junior, 144 naschrift, 145 
kraagplooi, 146 vrucht, 148 
als boven, 149 assistent in 
opleiding, 150 aanfluiting, 
152 intelligentiequotient, 153 
Business Software Alliance, 154 
schoolmeester, 157 darmbeen, 
158 gereedschap, 159 malheur, 
162 onder andere, 164 ambiance, 
167 roofvogel, 169 snavel, 171 
loot, 172 nachthemd, 173 krab, 
174 kil, 175 sprookjesfiguur, 
177 gezinslid, 178 geknutsel, 
180 touw, 182 deze nacht, 183 
stip, 185 behendigheid, 186 
oorspronkelijk, 

187 groot glas op een voet, 
188 halfgeleiderlampje, 189 
brandgang, 192 lichaamsdeel, 
194 ten gevolge van, 195 proper, 
197 schuur, 198 persoonlijk 
voornaamwoord, 199 milliliter, 
200 klein in hoeveelheid, 201 
decibel, 203 kledingstuk, 204 
zangnoot, 206 en andere, 207 
deel van de hand, 210 bootje, 
214 bemanning, 217 een beetje, 
218 domoor, 221 kader, 223 
staat in de VS, 227 uitgang, 229 
valwind, 231 baar, 234 rustbank, 
236 vreselijk, 237 voors en 
tegens, 239 jurk, 241 gezwel, 244 
theaterzitplaats, 247 magnetische 
schijf, 248 de volle aandacht in 
beslag nemend, 250 stoer, 251 
treuzelen, 253 lekkerbek, 254 
aanpak, 258 wasbouwsel, 
261 hartelijk, 263 inval, 265 
ongedeerd, 267 deel, 269 dunne 
overjas, 273 dienstmeisje, 274 
aanfluiting, 275 ingenieur (afk.), 
276 uitroep, 277 rangtelwoord, 
278 landbouwwerktuig, 279 
maand, 280 in het uitserste 
geval, 282 jaargang, 283 vogel, 
284 zitplaats, 285 babyledikantje, 
286 telwoord, 288 canon, 289 
oude maat, 290 voorvoegsel, 
291 plaat, 292 extra groot, 293 
adem, 294 afdelingshoofd, 295 in 
afschrift aan, 297 alles verloren 
hebbend, 299 druiloor, 300 
prehistorish dier, 302 elektrisch 
geladen deeltje, 303 tennisterm, 
306 bokaal, 309 zeer goed, 311 
plaat, 312 afwijkend van een 
rechte lijn, 315 uitheemse vrucht, 
316 boom, 318 vogel, 320 idem, 
321 koeiemaag, 323 kleerhanger, 
324 rond voorwerp, 325 in het 
algemeen, 326 vies, 328 pastille, 
330 id est, 332 voorzetsel, 335 eb 
en vloed, 336 reeds, 337 hectare, 
338 buiten dienst, 340 kokertje, 
341 bonk, 342 damp, 344 
predikant, 346 schoon gewicht, 
348 teisteren, 350 grasveld, 
351 penning, 352 soldatenstraf, 
354 bandiet, 356 iemand die 
leest, 358 stalafval, 364 kasgeld, 
368 voormaag, 370 breuk, 372 
lawaai-instrument, 374 gang 
van een paard, 376 snaak, 377 
reukstof, 381 tropische boom, 382 
honingbij, 383 voor elkaar!, 385 
inleiding, 386 muziek, 387 vis, 
388 catastrofe, 390 rijstgerecht, 
392 raam, 395 tweede toon, 396 
assistent, 398 ongerechtigheid, 
400 windvrij, 402 niet lekker, 406 
doek, 407 accoord, 408 advies, 
409 paling, 410 compact disc, 
411 pier, 412 lof, 413 zuilengang, 
414 svp, 415 paardenslee, 417 
waterstofexponent, 418 houtzuur, 
419 materiaal, 420 erkenning, 
421 niemendal, 423 riviertje bij 
Utrecht, 424 Javaanse prins, 
425 delfstof, 427 hoogtepunt, 
428 niet gesloten, 429 eng, 
430 ongelogen, 432 kansspel, 
435 devies, 437 gegevens, 439 
graansoort, 441 departement van 
Benin, 442 mede, 443 houten 
kom, 444 kledingstuk, 445 houten 
kist met gaatjes, 447 deel van 
de mond, 449 duivenhok, 451 
aquariumvisje, 453 persoonlijk 
voornaamwoord, 454 voorzetsel, 
455 kilovolt, 456 titel, 457 
mamma, 459 rivier in Italië, 461 
toon, 463 circa.

Ook dit jaar hebben wij weer ‘n puzzel. 
Na goede oplossing  van kruiswoordraadsel, 
kunt u de uiteindelijke oplossing invullen 

in het onderste diagram.

Onder de goede inzendingen worden
10 cadeaubonnen verloot t.w.v. € 10,--.

Zend de oplossing die u gevonden heeft vóór
3 januari 2020 naar ons kantoor, 

Pannenweg 231, 6031 RK Nederweert.

De prijswinnaars worden bekend gemaakt in het 
Weekblad van donderdag 9 januari 2020.

GIGA GROTE KERSTPUZZEL

Alles waar je echt van houdtzal warmte blijven geven.Ook al is het niet gebleven,’t blij� altijd een deel van jou.Een stukje van je leven…
Alle mensen die in deze donkere dagenhun dierbare extra missen…

… veel warmte begrip,
steun en troost

toegewenst

Roland van den Boom
en medewerkers

Nederweert -  Ospel, december 2019
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VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW - ALLROUND TIMMERWERK

VAKKENNIS BETROUWBAARHEID ENVAKKENNIS,
BETROUWBAARHEID  EN  
KLANTTEVREDENHEID 

HOOG IN HET VAANDEL!

WWW.SCHRE

Houten en kunststof kozijnen,
ramen en deuren (KOMO KEUR)

• alle soorten beglazing
• overkappingen / carports /

daken / dakkapellen / dakramen
• alle voorkomendetimmerwerken in nieuwbouw /

verbouwingen en onderhoudDenkt mee, ontwerpt,organiseert, ontzorgt uw project.

VAKKENNIS, BETROUWBAARHEID EN
KLANTTEVREDENHEID HOOG IN HET VAANDEL!

Wij wWij wij wW ensen u fijne feestij wensen u fijne feestensen u fijne feestij w dagen en een goed en gezond 2020!
WWW.SCHREVENPENDERS.NL | 0620627642 | NEDERWEERT

Autorijschool de Peel
wenst iedereen prettige kerstdagen 

en een 
gelukkig nieuwjaar.Schoor 43 Nederweert, tel. 0495-633369 / 06-44 92 42 63rinyvdpeel@gmail.com
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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 !

Eind september is gestart met het op-
stellen van een nieuw groenbeleidsplan. 
Belanghebbenden en inwoners konden 
en kunnen nog steeds meepraten over 
dit plan. Inmiddels zijn vijf inwoners 
voor hun bijdrage beloond met een 
mooie boom. Wat is de stand van za-
ken? We praten u graag bij. 

In het coalitieprogramma Samen, 
Duurzaam, Verbinden staat dat we ‘de 
aanleg van nieuw groen stimuleren. 
Waar nodig maken we afspraken over 
het herstel en de aanplant’. Om hier op 
hoofdlijnen regels voor te hebben, is 
een nieuw groenbeleidsplan nodig. Het 
oude plan is immers alweer 10 jaar oud.

Beleid maken we samen
Beleid maken we samen. Dat doen we 
zoveel mogelijk met de omgeving, met 
gebruikers en met belanghebbenden en 
belangstellenden. Omdat we de reacties 
van alle inwoners belangrijk vinden, 
hebben we van eind september tot eind 

oktober ideeën en meningen opge-
haald. 

Bedankt voor de medewerking
Dat ophalen gebeurde via gesprekken 
met de belangrijkste gebruikers (sta-
keholders) van openbaar groen. Dat 
gebeurde ook vanuit de nieuwe omge-
vingsvisie voor het buitengebied. En dat 
gebeurde via een enquête die iedereen 
kon invullen op www.nederweert.nl. 
“Iedereen die meegewerkt heeft aan 
het ‘verzamelen van informatie’ willen 
we nogmaals van harte bedanken”, al-
dus wethouder Voss (o.a. Buitengebied 
in Balans en openbare ruimte). 

Een mooie boom
Bij het invullen van de enquête konden 
de deelnemers direct meedingen naar 
een boom. Uiteindelijk werden er vijf 
bomen verloot. Op donderdag 4 decem-
ber reikte wethouder Voss het eerste 
exemplaar uit aan mevrouw Mooren. 
Bij de andere winnaars zijn de bomen 

inmiddels ook bezorgd. 

Plannen samen brengen
De opgehaalde informatie is bij elkaar 
gebracht en verwerkt tot een nieuw ei-
gentijds groenbeleidsplan. Het concept 
begint vorm te krijgen. “De afgelopen 
jaren is er veel veranderd op het gebied 
van groenonderhoud, het gebruik en de 
aanleg van groen. In het nieuwe plan 
brengen we in ieder geval een aantal 
oude plannen samen, zoals het ber-
menbeleid en de groene kaart”, aldus 
groenopzichter Bram Rulkens.

Vaststelling 
De verwachting is dat het concept rond 
maart 2020 aangeboden wordt aan 
de gemeenteraad. Vooraf houden we 
nog een bijeenkomst voor iedereen die 
belangstelling heeft in het openbaar 
groen. Daarna maken we het plan klaar. 
Komend voorjaar kunnen we dan aan 
de slag met de hoofdlijnen van het 
nieuwe beleid. 

Wat doen we met groen? 
Veel veranderingen, meer plannen samenbrengen 

Vanaf 1 januari 2020 gaat Punt Welzijn 
zich inzetten voor mantelzorgers en 
vrijwilligers(organisaties) in de gemeente 
Nederweert. De welzijnsorganisatie sti-
muleert iedereen om het beste uit zichzelf 
en elkaar te halen en heeft veel ervaring. 

Ondersteuning voor mantelzorgers
Momenteel wordt er druk gewerkt 
aan het regelen van een fysiek punt in 
Nederweert voor mantelzorgers, maatjes 
en vrijwilligers. Mantelzorgers krijgen er 
ondersteuning, waardering of gewoon 
een luisterend oor. En ze kunnen er te-
recht voor vragen over wetten en regels, 
het delen van zorg en het combineren 
van mantelzorg met werk.
 

Terugblik op thema-avond sociaal domein

Mevrouw Mooren kreeg de boom uit handen van wethouder Voss. De mannen van Risse Vebego Groen (Roman Vasicek (l) en Hans Beelen (r) 
zorgden dat de boom geplant werd. Foto: Nederweert24.

Op maandagavond 2 december vond 
in het Citaverde College in Nederweert 
een bijeenkomst plaats waar de ge-
meente informatie heeft gegeven over 
verschillende onderwerpen uit het 
sociaal domein. Door het houden van 
een peiling zijn de thema’s bepaald. 
50 inwoners en de raadsfracties kozen 
voor Samen aan de slag en de experi-
menteerregeling, de jeugdzorg en het 
aanvalsplan voor armoede. 

Samen aan de slag, iedereen doet 
mee
Samen met de gemeenten Weert en 
Cranendonck en met vele partners in het 
sociaal domein hebben we één grote ge-
zamenlijke ambitie voor 2022: Iedereen 
telt mee, doet mee en draagt bij naar 
eigen kracht. Samen aan de Slag! Om die 
ambitie te bereiken, experimenteren we 
met activiteiten die bijdragen aan het 
waarmaken van onze ambitie. Bijvoor-
beeld een initiatief op het gebied van 
talentonwikkeling, duurzaam samenwer-
ken of het organiseren van nabijheid. 

Experimenteerregeling
We nodigen iedereen (bedrijven, zorg-
aanbieders, welzijnsorganisaties, scho-
len, verenigingen, inwoners, et cetera) 
uit om voor een goed initiatief gebruik 

te maken van de ‘Experimenteerrege-
ling Samen aan de Slag!’. Alle informa-
tie over financiële ondersteuning en 
het aanvraagformulier vindt u op www.
samenaandeslag.net. Hebt u advies 
nodig, stuur dan een mail naar Maurice 
Lamers: m.lamers@weert.nl.

Hoe houden we de jeugdzorg  
betaalbaar?
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoor-
delijk voor de jeugdhulp/-zorg. Eén van 
de verwachte gevolgen van die decen-
tralisatie was dat de kosten zouden 
afnemen. In de afgelopen jaren zijn de 
kosten echter gestegen. Een belangrijk 
thema is dan ook hoe je als gemeente 
invloed kunt hebben op de financiën. 
Aan welke knoppen kan men draaien?

Uitleg over systeem
Tijdens de thema-avond is uitgelegd hoe 
het jeugddomein in elkaar zit. Die ken-
nis is namelijk nodig om naar de knop-
pen te kunnen kijken. Ten slotte hebben 
we besproken aan welke knoppen de 
gemeente kan draaien en waar we al 
mee aan de slag zijn gegaan. We heb-
ben samen met de gemeenten Weert en 
Leudal op veel thema’s al acties, pilots 
en/of gesprekken lopen. Maar transfor-
matie gaat om gedragsverandering en 

om ontwikkeling en dit veranderen gaat 
niet van vandaag op morgen.

Aanvalsplan armoede 
De gemeenteraad van Nederweert 
heeft op 14 maart 2018 het Aanvalsplan 
Armoede en de bijbehorende acties en 
initiatieven vastgesteld. Het aanvals-
plan heeft als missie het voorkomen en 
terugdringen van armoede en sociale 
uitsluiting onder inwoners, door samen 
te werken en de kracht van Nederweert 
en zijn inwoners te benutten en verster-
ken. Tijdens de presentatie werd stil-
gestaan bij wat we tot nu toe hebben 
gedaan en bereikt en waar de komende 
tijd de focus op ligt. Conclusie is dat er 
een aantal belangrijke en zinvolle initi-
atieven van de grond zijn gekomen. 

Meer regelingen
Denk aan de meedoenregeling, de 
kledingdagen, het kindpakket en de 
sociale raadslieden. De komende tijd 
gaan we inzetten op communicatie om 
nog meer mensen uit de doelgroep 
te bereiken. Bij de ontwikkeling van 
nieuwe initiatieven houden we kinde-
ren, jongeren en verbinding met het 
onderwijs goed in de gaten. En probe-
ren we de ‘verborgen armoede’ in het 
buitengebied beter te signaleren.

In augustus is Birgit Op de Laak geïn-
stalleerd als nieuwe burgemeester van 
de gemeente Nederweert. Sinds vorige 
week is ze ook officieel inwoner van 
Nederweert. 

De burgemeester maakte kennis met 
inwoners, verenigingen, stichtingen, 
dorpsraden en bedrijven. Ze zat raads-
vergaderingen en collegevergaderingen 
voor en ontving kinderen van basisscho-
len. Dat en nog veel meer.

In Ospel
Tussen al de werkzaamheden door was 
de burgemeester ook druk bezig met de 
voorbereidingen van de bouw van haar 
nieuwe duurzame woning in Ospel.  

De eerste maanden van haar ambt 
woonden zij en haar echtgenoot  
Herman Peeters nog in Horst aan de 
Maas. Deze woning is nu verkocht.  
De bouw in Ospel moet nog starten, 
maar vorige week hebben ze hun in-
trek genomen in een tijdelijke woning. 

Warm en hartelijk ontvangen
En dus lieten de burgemeester en haar 
echtgenoot zich inschrijven als inwo-
ners van de gemeente Nederweert. 
Burgemeester Op de Laak voelt zich 
vanaf het begin helemaal thuis: “Ik ben 
enorm warm en hartelijk ontvangen en 
dank daar iedereen voor. Het inschrij-
ven voelde desondanks als een bijzon-
der moment”. 

Donderdag 19 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. 

Onze dienstverlening gaat ook in de 
kerstperiode door. 

Gemeentehuis open
Net als vorig jaar is het gemeentehuis 
beperkt geopend tussen Kerst en Oud 
en Nieuw. Op maandag 23 december, 
dinsdag 24 december, maandag 30 
december en dinsdag 31 december is het 
gemeentehuis open van 09.00 tot 12.30 
uur. Op woensdag 25 december, donder-
dag 26 december, vrijdag 27 december 
en woensdag 1 januari zijn we gesloten. 
Voor calamiteiten zijn we zeven dagen 
per week telefonisch bereikbaar tussen 
07.00 en 22.00 uur. Vanaf donderdag 2 
januari is het gemeentehuis weer nor-
maal geopend. Er is dan voor het eerst 
de nieuwe avondopenstelling van 18.00 
tot 20.00 uur. 

Huisvuilroutes verplaatst 
De huisvuilroutes worden gewijzigd 
tijdens de kerstperiode. De route van 
maandag 23 december wordt gereden 
op zaterdag 21 december. De route van 
dinsdag 24 december verplaatsen we 
naar maandag 23 december en die van 
woensdag 25 december naar dinsdag 
24 december. Donderdag 26 december 
wordt vrijdag 27 december en vrijdag 27 
december wordt zaterdag 28 december. 
Ook met Nieuwjaar zijn er wijzigingen. 
De huisvuilroute van woensdag 1 januari 
wordt verplaatst naar donderdag 2 janu-
ari. Donderdag 2 januari wordt vrijdag 3 
januari en vrijdag 3 januari wordt zater-
dag 4 januari.
 

Fijne feestdagen!

Punt Welzijn is er voor mantelzorgers  
Vrijwilligers verbinden
Op het gebied van vrijwillige inzet 
wordt o.a. ingezet op informatie, ad-
vies, promotie, waardering en deskun-
digheidsbevordering. Daarbij wordt 
gebruikgemaakt van een zogenaamde 
‘digitale sociale marktplaats’. Hierop 
vinden vrijwilligers, verenigingen en 
bedrijven elkaar voor het leggen van 
duurzame verbindingen. Neem alvast 
een kijkje op www.puntwelzijn.nl/socia-
lemarktplaats. 

Contact
Punt Welzijn kunt u bereiken via e-mail: 
mantelzorg@puntwelzijn.nl of via tel. 
0495-697900.

“Inschrijving voelt als bijzonder moment”

Burgemeester Op de Laak en haar echtgenoot Herman Peeters tijdens de inschrijving. Foto: Nederweert24



H.H. Missen In Weekeinde
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel:
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur.

Parochie Sint-Lambertus
Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met 
pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kantoor-
uren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-
11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, 
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887; 
e-mail adres kantoor: administratie@kerkne-
derweert.nl. Voor het overmaken van missti-
pendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 RABO 
01355 072 27 ten name R.K. Kerk St. Lamber-
tus te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender 
van 19 tot en met 28 december 2019.

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.

ZONDAG 22 december
Vierde zondag van de Advent
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
mevr. L. Roost) – overleden echtgenoten An-
toon van den Hurck en To Kessels.

MAANDAG 23 december
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 24 december
19.00 uur Gezinsmis (zang dameskoor 
Cantantes) –Frans van Riet en Tonny van 
Riet-van de Kruijs, Hub Hoche en ouders 
Hoche-Clement, Cees de Jong.
23.00 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector 
mevr. L. Roost) –jaardienst Piet Roost

WOENSDAG 25 december
Hoogfeest van Kerstmis
9.30 uur H. Mis (zang dameskoor Cantantes, 
lector mevr.L. Caris) –
Kerststal bezichtigen 14.00 – 16.30 uur

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

OVERLEDEN
Op 9 december was de uitvaart van Fien 
Bruekers-van de Schoor, zij overleed in de 
leeftijd van 90 jaar en woonde Bredeweg 32.
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

21 t/m 28 december

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

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

DINSDAG 25 december KERSTMIS: 10.00 
uur Woorddienst, gezinsviering m.m.v. 
jeugdkoor De Sleutels en blazersensemble 
Harmonie Pro Musica.

LEZERS: zaterdag 21 december Fred Ney-
ens, dinsdag 24 december Francien Ver-
heijen, zaterdag 28 december Marjo Tim-
mermans.

MISDIENAARS: dinsdag 24 december 
Kerstavond 21.00 uur Niek Wijen en Lois 
Beerens

“Ras, geloof of stand. 
God maakt geen verschil of onderscheid. 

Het Kerstkind komt voor allemaal..” Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Parochie H. Barbara
 Leveroy

Website: http://parochie.leveroy.nl
Voor clusterinformatie www.clustertabor.nl

Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 

Bij overlijden Tel. 0495-651316 

Week van 21 december 2019 – 
5 januari 2020

Zondagmorgen 22 dec. 09.30 uur:
4e Zondag van de Advent
Als hgm. voor Mina Schreurs (volkszang)

Dinsdagavond 24 dec. 19.00 uur:
Zoals al vele jaren gebruikelijk zal ook dit jaar 
op de vooravond van Kerstmis een kinder-
kerstviering worden gehouden, waarvoor 
wij u allen van harte uitnodigen. Deze vie-
ring in samenwerking met de liturgiegroep, 
wordt verzorgd door kinderen met muziek 
en zang en een mooi kerstverhaal met als 
thema “Ster van het goede nieuws”. Er is 
ook een Poolse kerstgroep aanwezig. 
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 Jacobs.
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. m.m.v. pianist Toon Konings.
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 (volkszang)

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 Nieuwjaar.

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 21 - 28 december.

Zaterdag 21 december, 10.00 – 12.00 Zie-
kencommunie aan huis.19.00 (Samen-
zang) ghm Thieu Jacobs en An Jacobs-Duijts 
(verjaardag) en Piet Duijts. 

Zondag 22 december, 4e zondag van de 
advent, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Grego-
riaans) tot bijzondere intentie en voor een 
goede gezondheid. 

KERSTTIJD:
Dinsdag 24 december, Heilige Kerst-
avond en Kerstnacht, 19.30 Gezins- en 
Jongerenmis (kinderkoor van De Schrank en 
harmonie Melodie der Peel) Sjaak en Maria 
Koumans-de Serière du Bizournet, Marion 
Koumans, Nora Koumans, voor kerstvrede 
in de wereld. 

23.00 Nachtmis (Zangvereniging St.Caecilia) 
voor kerstvrede in de wereld.

Woensdag 25 december, Hoogfeest van 
Kerstmis, geboorte van de Heer, 08.30 Da-
geraadsmis, voor kerstvrede in de wereld. 
10.00 Hoogmis (Kerkelijk zangkoor Grego-

riaans) ouders Piepers-Moonen, zoon Pieter 
en schoonzoon Albert, voor kerstvrede in de 
wereld. 

Donderdag 26 december, Tweede Kerst-
dag, Feest van H. Stefanus, eerste mar-
telaar, 10.00 (Zangkoor De Peelklanken) 
voor levende en overleden leden van de 
familie Kiggen-Hermans, voor overlede-
nen en levenden van de familie de Wit-van 
Grimbergen, Sjra Reemers (verjaardag), tot 
bijzondere intentie en voor een goede ge-
zondheid; uit dankbaarheid.

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

ACOLIETEN: za. 21 dec. 19.00: Tom Dirks; 
zo. 22 dec. 10.00: Tom Kessels, Nick Stijnen; 
di. 24 dec. 23.00: Tom Dirks; woe. 25 dec. 
08.30: Willem en Pieter Tullemans; woe. 25 
dec. 10.00: Mathijs van Lierop; do. 26 dec. 
10.00: koster.  

KERSTWENS: 2019 ligt bijna achter ons: het 
mensenleven is een voortdurende reis met 
alle ups en downs. Het nieuwe jaar zal zich 
vullen met gewone mensendingen. Toch zal 
het ook weer een gedenkwaardig en bewo-
gen jaar worden om alles wat mensen doen 
om voor elkaar het leven glans te geven en 
tegelijker tijd alles te doen om die glans te 
verduisteren. Het nieuwe jaar dwingt ons om 
opnieuw naar elkaar toe te gaan. Nieuwjaar 
vraagt om een wens, een hand, een samen-
werking waarvan je op aan kunt.
Over enkele dagen is 2020 een feit. Maar 
dat hoeft geen nachtmerrie te zijn. Integen-
deel, er zijn hoopvolle tekenen aan te wij-
zen: talloze mensen ijveren voor vrede, ge-
rechtigheid en een schoon milieu. Maar we 
kunnen het niet alleen. Ook in het nieuwe 
jaar is Gods zegen kostbaar en onmisbaar. 
Dat heeft het Kerstkind, wiens geboorte 
we ieder jaar opnieuw vieren, ons geleerd. 
God is in en tussen ons mensen. Met Hem 
in gedachten zal in 2020 geen gat te groot 
zijn. Als we maar aandurven om te blijven 
opkomen voor elkaars onvermogen. Als we 
maar iemand vinden die zijn arm om onze 
schouder legt en die we zelf kunnen en mo-
gen omarmen. 

In die zin wens ik u allen ook namens 
de parochie commissie en de parochie 

vrijwilligers een ZALIG KERSTFEEST, 
een mooie jaarwisseling en een goede 

gezondheid voor een gezegend 2020 toe.

KERSTCOLLECTE: De collectes in de kerstvie-
ringen zijn weer bestemd voor de centrale ver-
warming van de kerk. Hoe behaaglijk is het als 
u thuis in gezins- of familieverband de warmte 
van kerstmis ervaart ….. Laat die warmte ook 
in de parochiekerk voelbaar zijn tijdens de 
kerstdagen en toon uw dankbaarheid met een 
gift in de collecteschaal voor de c.v. 

KERSTSTAL: Op 1e  en 2e kerstdag is de 
feestelijk versierde kerk tot 16.00 uur ge-
opend voor een bezoek met (klein)kinderen 
of een stil moment bij de weer met zorg op-
gebouwde kerststal.   

Pastoor A. Koumans, OMI. 

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

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 Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

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

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve Maria, wij vinden het heel fijn om 

voor u een kaarsje te mogen aansteken.
- Maria, ik bid tot U laat de operatie goed 

gaan.
- Maria, zal jij mijn moeder en zusjes de 

kracht geven voor een gezond  leven , 
voornamelijk mijn moeder.

Iets om over na te denken: 
De kerstgedachten uitspreken is je gevoel 
van genegenheid en voldoening uitstralen

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.

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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: 06-394019186

DE OPRUIMING IS 
GESTART BIJ PLEUNIS 

MODE!

Dure maand, maar niet bij Pleunis 
Mode.

De energierekening gaat omhoog. D 
e boodschappen worden duurder en 
de gemeentelijke belastingen gaan 
ook nog eens omhoog! Alles wordt 
duurder! Maar niet bij Pleunis Mode.

Kom en profiteer nu van de  winter-
sale,  die start op 16 december. Bij 3 
stuks krijg je 30% korting op alles!  
Ze hebben nog een ruime keuze in de 
maten 36 t/m 48 en de winter is nog 
lang niet voorbij. Kom gerust een keer-
tje kijken, het team van Pleunis Mode 
adviseert je op een eerlijke en prettige 
manier met oog voor detail. En als de 
kleding niet 100% perfect zit, verma-
ken zij het in hun eigen atelier.

Zoek je nog iets bijzonders voor de 
feestdagen. Bij de sfeervolle kleding 
hebben ze passende en verrassende 
accessoires die je net wat mooier voor 
de dag laten komen.

Bij Pleunis mode vind je kleding van 
de merken Br&dy, ZoSo, Sandwich, 
Donna Dura, Aventures des Toiles, 
Esqualo, Eroke, Eleonora Amadei, Bi-
anca, Taifun, Capuccino, Lizzy&Coco, 
Dolce Vita, Betty Barclay, Gil Bret, 
Joseph Ribkoff, Pause Café, Marie 
Méro, Leo&Ugo, Juffrouw Jansen,Via 
Appia, Brax, Zerres, Rosner, Edition by 
G.W., Gerry Weber, FrankWalder, Gol-
lé Haug, Sommermann, Milo, Beau-
mont, Etage, Siegel en Lebek.

Hoe langer je wacht, hoe groter de 
kans dat je achter het net vist en in de 
kou blijft staan.

Pleunis Mode laat je stralen; 
ook in de donkere 
wintermaanden!

Eetpunt “Ontmoeten doet groeten” 
Alweer bijna een jaar voorbij. Het 
Eetpunt  “Ontmoeten doet groeten 
“draait nu voor het vijfde jaar. Gedu-
rende al die jaren zorgde  slager Leo 
Hermans  tegen een zeer schappelijk 
prijsje ervoor dat de vrijwilligers een 
lekker stukje vlees op tafel konden 
zetten. Daarvoor willen ze hem heel 
hartelijk bedanken. 
Voor de verdere boodschappen is het 
Eetpunt vaste klant bij Jumbo die hen 
daarvoor ook sponsort.
De deelnemende horeca horecagele-
genheden waren in 2019: Restaurant 
de Daatjeshoeve, Restaurant Bi-j Siem, 
Cafetaria Het Pannetje, Theeschen-
kerij Hof van Schoor, Gasterij de Ont-
moeting, Restaurant De Dorpsherberg 
en Café Zaal Centraal. Het Eetpunt  wil 
allen heel hartelijk bedanken voor de 
geweldige samenwerking. De gasten 
en vrijwilligers hebben bij elk restau-
rant genoten van een heerlijk diner en 
veel gastvrijheid.

Bij het Eetpunt in Nederweert is ie-
dereen, met name senioren en men-
sen met een beperking, welkom om 
samen met anderen gezellig aan tafel 
te komen eten. Elke dinsdag wordt 
er een drie-gangen diner geserveerd 
dat drie keer per maand vers bereid 
wordt door vrijwilligers. Eén keer per 
maand wordt er gekookt door Maal-
tijdservice Fer Roost.
Het Eetpunt vindt plaats in de Pin-
nenhof. 
Het komende jaar gaat het gezel-
schap van Eetpunt nog slechts enkele 
keren “Uit-eten” in een horecage-

legenheid omdat de steeds hogere 
leeftijd van de  gasten het niet meer 
toelaat om wat verder gelegen hore-
cagelegenheden te bezoeken.

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

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

In de komende weken is het Eetpunt 
op:
17 december in de Pinnenhof
24 december geen Eetpunt  i.v.m. 
Kerstavond
31  december geen Eetpunt  i.v.m. 
Oudjaar
7 januari in de Pinnenhof

Het Eetpunt “Ontmoeten doet 
groeten” wenst  hun sponsors, 

gasten en vrijwilligers 
Gezellige Kerstdagen en een 
Voorspoedig Nieuwjaar toe!

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 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 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 
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.

Borstvoeding
Een goed begin is het 

halve werk’

Hoe beter je je hebt voorbereid 
op het geven van borstvoeding, 
des te groter is de kans van sla-
gen. Verwacht je binnenkort je 
baby en ga je borstvoeding ge-
ven? Dan is de informatieavond 
‘Borstvoeding’ op dinsdag 7 janu-
ari a.s. interessant voor jou. Lac-
tatiekundige Willy Gielen geeft 
samen met een JGZ verpleegkun-
dige van de GGD Limburg-Noord 
uitleg, praktische informatie en 
tips over het geven van borstvoe-
ding. Deze informatie is ook voor 
de partner interessant. Vanzelf-
sprekend is er gelegenheid om 
vragen te stellen. 

De bijeenkomst vindt plaats op 
dinsdag 7 januari van 19:00 tot 
21:00 uur in het Restaurant van 
SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toe-
gang is gratis. Aanmelden kan via 
het inschrijfformulier op de web-
site: www.sjgweert.nl (zie: Agen-
da) of bij de afdeling Patiëntenin-
formatie, telefoon: 0495 – 57 22 05.

Deze informatiebijeenkomst vindt 8 
x per jaar plaats. De volgende bijeen-
komst is op 31 maart 2020.

Borstvoedingcafé 
Geïnteresseerden zijn ook van harte 
welkom tijdens het maandelijkse 
Borstvoedingcafé bij restaurant ‘eten 
in de proeftuin’ in de Intratuin aan 
de Roermondseweg 147, 6004 PC in 
Weert. De bijeenkomsten zijn op de 
eerste woensdag  van de maand tus-
sen 10:00 en 12:00 uur. 

Het Borstvoedingcafé in Weert is een 
initiatief van Vereniging Borstvoe-
ding Natuurlijk en lactatiekundige 
IBCLC Willy Gielen van SJG Weert. 
Deelname aan het Borstvoedingcafé 
is gratis, eventuele  consumpties zijn 
voor eigen rekening.

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

Als een heup of knie versleten is, kan 
een gewricht vervangende prothese 
een oplossing bieden. Bij een versle-
ten heup of knie is het kraakbeen in 
het gewricht aangetast of in zijn ge-
heel verdwenen. Wilt u meer weten 
over de verschillende mogelijkheden 
en wat het vervangen van een heup 
of knie nu precies behelst? Op woens-
dag 8 januari a.s. organiseert SJG 
Weert een informatiebijeenkomst 
rond dit thema. De informatieavond 
vindt plaats van 19:00 tot 21:00 uur 
in het Restaurant van SJG Weert, 
Vogelsbleek 5. De toegang is gratis. 
Aanmelden kan via het inschrijffor-
mulier op de website: www.sjgweert.
nl (zie: Agenda) of telefonisch bij de 
afdeling Patiënteninformatie: 0495 – 
57 22 05.

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren


