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Aandacht voor haar
FOLLEA®

(0495) 625714

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

“Een haar in je soep.”

Hieërlik

Nieuwe gedichten bundel
van Sjannie van Nierop

Limburgs
Ambacht

Wij bereiden onze
kazen in onze eigen
kaasmakerij.
Bekijk onze website voor meer informatie.

“Een haar in je soep.” is de titel
van de tweede gedichtenbundel
van Sjannie van Nierop.
Een boekje met mooie ingrediënten van allerlei soorten gedichtjes die soms een beetje triggeren.
Zoals “een haar in je soep” of het
prachtig gedicht over Slumke!
Slumke, de slimme turfsteker en
Pinmaeker.

Mildershoof Anton en Dorianne Wijen

Banendijk 4 • 6034 SV Nederweert-Eind
Tel. 06-15 62 09 06 / 06-83 24 83 89 • www
www.mildershoof.nl
.mildershoof.nl

Voor al uw Loonwerk, Grondverzet & Container verhuur
o.a. Grondbewerking - Zaaien - Oogsten - Maaien - Houtversnipperen
Diverse containers voor het afvoeren van;
• Puin
• Zand
• Snoeiafval

NOVEMBER

• Hout
• Restafval
• Etc.
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www.stals-weert.nl • 06-83174109 • info@stals-weert.nl

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

In het dialect
Meteen komt de vraag naar boven,
waarom niet in het “plat” ? “Haha,
ik kan helemaal geen echt Ni-jwieërts
lacht Sjannie, dan zou het Zeeuws dialect worden want, al wonen we al
meer dan 23 jaar in Nederweert en
voel ik me Nederweertenaar, ik ben
in Zeeland geboren.
“Bovendien vind ik het voor mensen
van buiten Nederweert ook wel fijn

• Ontwerpen
• Aanleg

• Onderhoud

• Grondverzet

• Boomverzorging

Tel: 06 83 54 30 42
Mail: vancruch
vancruchttenho
enhovvenier
eniers@hotmail.c
s@hotmail.com
om
Web: ww
www.vancruch
ancruchttenho
enhovvenier
eniers.nl
s.nl
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BIJ AANKOOP VAN
2 ARTIKELEN *

BIJ AANKOOP VAN
1 ARTIKEL *

135 JAAR

* Geldt op alle kleding met een sticker.

Laat je stralen!

Senioren Menu voor € 16,50

Bij Gasterij de Brabander

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

Redactie-adres:
Pannenweg 231
Postbus 2724
6030 AA Nederweert
tel. (0495) 63 26 25
info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl
www.facebook.com/
drukkerijvandeursen
Hoofdredacteur:
Huib van Deursen
Afhaaladressen:
cldgroep, Leveroy
Phicoop, Ospel
Albert Heijn, Nederweert
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

Leuk cadeau
“Een haar in je soep” is alweer zo ‘n

juweeltje om op tafel te hebben liggen en tijdens een koffiemomentje af
en toe eens open te slaan. Mooi cadeautje voor Sint en de feestdagen.
De gedichtenbundel van Sjannie en is,

evenals de vorige, te koop bij Bruna
Nederweert voor €15,95 of via info@
sjannievannierop.nl met korting.

Prijswinnaars krijgen prominente
plaats in museumexpositie

KIES JE EIGEN VOORDEEL

30%
25%
20%

dat ze over Slumke de Pinmaeker kunnen lezen.” Aldus Sjannie

Gemeenten en waterschap onthullen beste drie ideeën ‘Lang leve planeet aarde’

VERBOUWINGSOPRUIMING
VERBOUWINGS
BIJ AANKOOP VAN
3 ARTIKELEN *

Slumke
Sjannie vindt het verhaal van Slumke,
het verhaal dat door de tijden en generaties heen door overlevering werd
doorgegeven, altijd zó inspirerend
dat ze het in het boekje verwerkte.
“Slumke hóórt bij Nederweert. Hij was
immers de allereerste Pinmaeker !”
En dat is precies de reden dat het eerste exemplaar van dit boekje werd
aangeboden aan de kersverse prins
Frank I van de Pinmaekers.

Sluis 13, 0495-663 466
wel reserveren

Black Friday Week
minimaal

20% korting
op de hele collectie

Kerkstraat 36 Nederweert
www.durlinger.com
www
.com
*vraag in de winkels naar de voorwaarden

Donderdag 17 november kwamen
Ernest de Groot (dagelijks bestuur
waterschap Aa en Maas), John
Bankers (wethouder gemeente
Asten) en Falco Thijssen (afkoppelcoach gemeente Someren) samen naar Museum Klok & Peel in
Asten om bekend te maken wie de
drie beste en meest innovatieve
ideeën heeft ingezonden tijdens
de eerste periode van het scholenproject ‘Lang leve planeet aarde’.
Deze drie winnaars kregen een
prominente plaats in de expositie
‘Samen het klimaat de baas’.
Expositie en scholenproject zijn al
enige tijd gaande in het kader van
een breed gedragen duurzaamheidscampagne, waarin de gemeenten Asten en Someren, waterschap Aa en
Maas, IVN Asten-Someren, Museum
Klok & Peel én alle basisscholen van Asten en Someren participeren. Doel van
die campagne is om het publiek op een
laagdrempelige manier bewust te maken van de opwarming van de aarde,
de nadelige effecten daarvan en de
kansen om er beter mee om te gaan.
Schoolinzendingen
Als onderdeel van het project ‘Lang
leve planeet aarde’ is aan schoolkinderen uit Asten en Someren gevraagd
hoe zij zelf de nadelige gevolgen van
de klimaatverandering op een innovatieve manier kunnen beperken. Ze
werken die ideeën in groepjes uit. Uit
de resultaten worden iedere periode
de drie beste inzendingen gekozen
en deze krijgen steeds een plaatsje
in de expositie ‘Samen het klimaat de
baas’. Omdat de scholen na elkaar het
zes weken durende project uitvoeren,
komt er dus gedurende het jaar een
continue stroom van nieuwe ideeën
beschikbaar.

Falco Thijssen, Ernest de Groot en John Bankers samen met de prijswinnende scholieren
Prijswinnaars
De drie beste ideeën werden gepresenteerd door Rahaf van de Diamant,
Nina, Lana, Anne, Vince, Willem van
de Antoniusschool, en Izzat van de
Diamant. Hun project was het beste
in respectievelijk de onderbouw, middenbouw en bovenbouw van de deelnemende scholen.
Deze drie periodewinnaars dingen
ook mee naar de prijs van het beste
idee van alle Astense en Somerense
schoolkinderen. Zij mogen in juli hun
idee presenteren aan dijkgraaf Mario
Jacobs van waterschap Aa en Maas en
de burgemeesters Anke van Extel van
Asten en Dilia Blok van Someren. Bovendien zal hun idee op haalbaarheid
worden beoordeeld door gemeenten
en waterschap.

Expositie
In de expositie ‘Samen het klimaat
de baas’ laten waterschap en gemeenten zien hoe zij de nadelige effecten van de klimaatverandering te
lijf gaan. De expositie toont hoe het
waterschap de beekdalen van Beekerloop, de Aa en de Kleine Aa opnieuw
laat meanderen, met overstromingszones en natuurvriendelijke oevers.
Verder toont de expositie hoe de gemeenten Asten en Someren inspelen
op de opwarming van de aarde, met
o.a. besparing in energieverbruik en
inzet van duurzame energiebronnen.
Doel van de expositie is de bezoeker
volop ideeën aan te reiken hoe zelf
dicht bij huis aan de slag te gaan, bijv.
met het vervangen van tegels door
groen, afkoppeling van regenpijpen

Fotograaf: Rob Fritsen/Siris

of aanleg van water absorberende
sedumdaken.
Publieksacties
Museum Klok & Peel nodigt inwoners
van Asten en Someren van harte uit
dit schooljaar de expositie te komen
bezoeken. Aan het schoolproject
deelnemende kinderen ontvangen
tijdens het zes weken durende project een vrijkaartje / kortingskaartje
voor het museum. Hiermee kunnen de kinderen hun (groot-)ouders
rondleiden door de klimaatexpositie.
De kinderen hebben gratis toegang.
Voor twee van hun begeleiders geldt
een kortingsactie: zij betalen het kindertarief van € 5,-. De kortingsactie
geldt niet tijdens schoolvakanties of
evenementen.

Stoppen Fiets4daagse
De Peel startplaats Weert

Roeland en Fauve Schelfhout
Nederlands Kampioen

De plaatselijke organisatie van Fiets4daagse
De Peel, startplaats Weert, heeft moeten
besluiten te stoppen met de organisatie van
dit mooie fietsevenement.
De geslaagde editie van juli 2022 is, zoals
het er nu naar uitziet, de laatste geweest.
De oorzaak van het stopzetten van de
Fiets4daagse De Peel, startplaats Weert, is
het stoppen van een aantal ervaren werkgroepleden, onder meer vanwege de leeftijd. Een zoektocht naar en gesprekken met
geschikte opvolgers en uitbreiding van de
werkgroep heeft helaas niet tot resultaat
geleid. Het niet door kunnen gaan van de
Fiets4daagse in 2020 en 2021 vanwege de
coronapandemie heeft daarbij ook niet
meegeholpen.

Dat ze aan het NK zouden deelnemen was
nog lang onzeker vanwege een hele drukke
planning, maar het bleek uiteindelijk de
juiste beslissing te zijn om er toch voor te
gaan. Voor het tweede jaar op rij winnen
Roeland en Fauve Schelfhout van dansschool
Dansrijck in Nederweert het NK Professional
Show Dance met hun show “Mission Impossible” en daarmee mogen ze zich opnieuw
een jaar lang Nederlands Kampioen Professionals noemen.
In Delft werd het NK Show Dance van de
Nederlandse Algemene Danssport Bond
gehouden voor zowel amateurs als professionals. Roeland en Fauve hebben zich in het
wedstrijdcircuit al een aantal jaren gespecialiseerd show dance en dansen sinds 2016
bij de professionals. Zowel bij de amateurs
als bij de professionals hebben ze samen diverse internationale kampioenschappen gedanst, waaronder WK’s in Chengdu (China),

Kopenhagen, Praag, Wenen en Leipzig. Hun
specialisatie in show dance de afgelopen jaren heeft nu dus voor het tweede jaar op
rij de Nederlandse titel bij de Professionals
opgeleverd.
“We zijn heel blij met deze overwinning en
ook heel tevreden over het niveau dat we
gehaald hebben. Aankomend jaar gaan we
weer een nieuwe show maken, dus we hopen deze positieve lijn door te kunnen trekken.” Zegt Fauve. Deze overwinning in Delft
levert ook direct plaatsing op voor het WK
Show Dance van aankomend jaar. Waar en
wanneer dit WK in 2023 zal plaatsvinden is
nog niet bekend. “Eerst gaan we de show
nog dansen op het Kerstgala bij Dansrijck
op vrijdag 23 december, want onze cursisten zijn natuurlijk ook erg benieuwd om de
show live te kunnen meemaken.” vervolgt
Fauve. “Daarna gaan we ons richten op volgend jaar.”

Eindse Boys en trainer
Enrico Vaessen na dit
seizoen uit elkaar
Sportnieuws HBS Wilhelmina
5e en 6e indoorwedstrijd,
4-5-6 november te Echt
Tim Vaes
Thorben Delsing
Anke Vaes

Hoofdtrainer Enrico Vaessen heeft het bestuur van Eindse Boys te kennen geven,
dat hij zijn huidige verbintenis niet zal verlengen. De oefenmeester uit Stramproy is
momenteel bezig aan zijn 2e seizoen bij de
groen-witten uit Nederweert-Eind. Eindse
Boys hoopt dat dit seizoen, gezien de zeer
prettige samenwerking, met een positief
resultaat kan worden afgesloten.
Met het inpassen van jeugdspelers laat
Vaessen na dit seizoen een jonge selectie
met perspectief achter. Eindse Boys bedankt
Enrico Vaessen voor zijn inzet en passie
welke hij getoond heeft. De club wenst hem
veel succes in het verdere verloop van zijn
carrière.

AGENDA DECEMBER 2022
11 Kerstkienen
LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN
MAJORETTE
Op zondag 13 november vonden de Limburgse Kampioenschappen majorette plaats
in Sporthal de Körref in Meijel. De majorettes stonden met maar liefst 4 shows te stralen tijdens deze wedstrijd. Hier behaalden
ze de volgende geweldige uitslagen:
Ensemble jeugd 3 basis
Jente, Janne, Neele en Jill - 2e plaats
Ensemble senior basis
Nicole, Mariska en Bianca - 2e plaats + NKticket
Janou, Dana, Imme en Loïs - 3e plaats

271
250
244

273
270
248

2e bondswedstrijd,
13-14-15-16 oktober te Hunsel
Recurve
Anton Hermans
Marlies Hekers
Tim Vaes
Martijn Geuns
Chantal Hekers
Luc van de Loo
Mart van Thuijl
Anke Vaes
Elfrie van Lierop
Wil Bloemers
Jordy Geurtjens
Martien van Cranenbroek
Ruud Westerveen
Kim Koolen
Harrie de Wit
Werner Bloemers
Johan van Lierop

221
219
217
210
209
202
200
197
191
186
185
184
180
177
112
104
87

Barebow
Joseph Jonkers

203

Recurve Onder 14
Daan Bijlmakers
Mandy Korsten

169
148

Recurve Onder 12
Anouk Korsten
Kevin Koolen
Sten van de Loo

152
136
73

KERSTKIENEN 2022
Na 2 jaar van afwezigheid vanwege
corona mogen we dit jaar weer. Op
zondag 11 december 2022 organiseert schuttersgilde Sint Lucie het
jaarlijkse Kerstkienen. Noteer het alvast in de agenda, meer informatie
volgt!

De organisatie dankt alle vrijwilligers, medewerkers, sponsoren en deelnemers voor
de steun die zij al die jaren heeft mogen
ontvangen.
Fiets4daagse De Peel met startplaatsen
Deurne, Stiphout en Meijel blijft bestaan.
Zij biedt de voormalige deelnemers van
Weert graag gelegenheid om vanuit deze
startplaatsen aan de mooie Fiets4daagse te
blijven deelnemen.

Oproep voor clubs om deel te nemen in maart 2023

Elk jaar in maart vindt de bekende
Jantje Beton Collecteweek plaats.
Clubs, verenigingen, speeltuinen, kinderboerderijen, scoutinggroepen en jeugdstichtingen
kunnen weer meehelpen om alle
kinderen in Nederland te laten
buitenspelen. Jantje Beton zoekt
nieuwe clubs om te collecteren in
maart 2023.

Langs de deuren en online
Er zijn goede doelen, die tegenwoordig alleen voor online collecteren
kiezen. Jantje Beton collecteert zowel online als langs de deuren met
een collectebus én Ideal QR-code.
Deur tot deur haalt nog steeds het
meeste geld op, maar vlak de online
collecte niet uit. Voor de ene collectant is het een mooie aanvulling om
via whatsapp of online te collecteren,
voor de ander is het een uitkomst om
alleen een online collectebus aan te
maken. Ieder clublid kan dit zelf beslissen en een online collectebus is zo
geregeld vanuit je luie stoel.
Samen een handje helpen
Een op de zes kinderen speelt niet
buiten. Jantje Beton maakt zich

Agenda
10 dec
Sponsoravond sponsoren HBS Wilhelmina
12 dec
4e kaartavond
15-16-17-18 dec
4e bondswedstrijd te Ell
23 dec
“Kerstboom”schieten jeugd
6 jan
Nieuwjaarsreceptie en 50+ vs. 50-

De race om de superbatterij
Overal ter wereld zijn opslagtechneuten en batterijpioniers op zoek naar
manieren om duurzame energie op te
slaan. Van het ontwikkelen van snelle
batterijen tot het opslaan van warmte in basalt en zout. De ontwikkeling

zorgen, want buitenspelen is heel
belangrijk en gezond voor de ontwikkeling van kinderen. Naast de financiële voordelen voor de club biedt
de collecte ook de mogelijkheid om
jongeren te laten bijdragen aan een
betere wereld en andere kinderen in
minder fijne omstandigheden te helpen. Daarom doet Jantje Beton een
oproep om mee te doen aan de collecte. Samen kunnen we meer speeltuinen en speelpleinen vergroenen,
gezonde buurten starten en kinderen
in kwetsbare posities buiten laten
spelen.
Over de Jantje Beton Collecte
De collecteweek van Jantje Beton
vindt plaats van maandag 6 maart tot
en met zaterdag 11 maart 2023. Online collecteren is mogelijk van 1 tot
en met 31 maart 2023. Aanmelden
kan via www.jantjebeton.nl/collecte.

Tuintrend 2023: ode aan de natuur

Schutterij St. Barbara Leveroy.
5 de trekking van de loterij 2022
(november).
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2646,
2de prijs € 25.00 lotnummer 2640,
3de prijs € 15.00 lotnummer 2741,
4de t/m de 9de prijs € 10.00 lotnummer
2575, 2755, 2629, 2767, 2744 en 2570.
10de t/m 15de prijs € 5.00 lotnummer 2693,
2596, 2641, 2625, 2588, 2798.

De gevolgen van klimaatverandering doen ons steeds meer beseffen dat de natuur een ontzagwekkend element in ons leven is.
De bewustwording dat als we de
aarde redden, we ook onszelf redden, zorgt voor urgentie. Naast
angst brengt dit ook daadkracht.
Dat is terug te zien in de steeds
meer verwilderende tuinen.
Natuurlijke sfeer
De natuur krijgt meer vrijheid en tuinen krijgen een verwilderd karakter.
De biodiversiteit wordt verbeterd
door gebruik van veel en vooral verschillende planten in plaats van dezelfde. Tegels en andere verharding
zijn minder belangrijk. Als er verharding wordt toegepast dan is het
halfverharding, dat zich kronkelend
een pad tussen de begroeiing baant.
Kleine buitenplek
Een kleine tuin of een balkon is
geen reden meer om geen groen
te gebruiken, maar juist een motivatie om je ook daar met natuur te
omringen. Op iedere buitenplek,
hoe klein ook, worden levendige

Praat op 8 december mee over
de VPRO Tegenlicht uitzending
De race om de superbatterij tijdens de Tegenlicht Meet Up in
Weert. Tijdens de Meet Up worden er fragmenten uit de aflevering teruggekeken. Daarna kun
je meepraten, je mening delen
en luisteren naar ideeën van anderen. Ook zijn gastsprekers Cees
van Nimwegen, uitvinder van
Cesar Energy Storage en Vincent
Dekker, journalist en columnist
Trouw ‘Vincent wil zon’, te gast.
Peter Ramaekers van Weert Energie is een van de initiatiefnemers
van de batterij die is aangesloten
op het zonnepark in Altweerterheide. Hij schuift aan om meer te
vertellen over deze eerste coöperatieve grote batterij van Nederland.
Wil je graag meedenken en je ideeën
delen of ben je zelf bezig met duurzame energie en de opslag daarvan?
Meld je aan en praat mee.

Het eerste team nam het deze bondswedstrijd op tegen het eerste team van Stramproy en verloor deze onderlinge strijd met
10-0.

Team senior basis
Valerie, Dana, Imme, Nicole, Mariska en Bianca - 2e plaats + NK-ticket
Ook hebben 2 shows de plaatsingspunten
behaald en een NK-ticket bemachtigd. Op 21
en 22 Januari mogen deze majorettes hun
shows vertegenwoordigen tijdens de Nederlandse Kampioenschappen van majorette in
Topsporthal in Almere.

De werkgroep Weert van Fiets4daagse de
Peel kijkt terug op 22 jaar fietsplezier door
Midden-Limburg, Zuidoost Brabant en de
Belgische grensstreek met vele honderden
deelnemers, jong en oud en afkomstig uit
heel Nederland.

Extraatje voor clubkas met collecte
Jantje Beton

Extraatje voor de club
Een voordeel is dat 50% van de opbrengst voor de eigen clubkas is.
Wanneer er extra geld nodig is voor
een clubuitje of er zijn nieuwe materialen nodig, doen clubleden mee
met collecteren. De andere helft gaat
naar de projecten van Jantje Beton. In
2022 is er meer dan € 1.25.000.000 opgehaald door alle collectanten! Er is
dus € 612.000 naar verenigingen overgemaakt ten behoeve van hun eigen
jeugdactiviteiten.

VPRO Tegenlicht Meet Up Weert:
De race om de superbatterij

groenbelevingen gerealiseerd, met
rijke en diverse beplantingen. Dit
gebeurt zowel aan de balustrade, in
potten als verticaal en het liefst allemaal tegelijk. De natuur is overal.
Organische symbiose
Natuurlijke, uitgebalanceerde kleuren zoals bruin- en groentinten zijn
leidend. Aangevuld door subtiel wit,
zacht paars en zacht rood, zonder het
natuurlijke karakter te verstoren. Het
bloemen- en plantengebruik is grillig
en natuurlijk. Planten staan niet meer
rechtop in een strakke potten, maar
vormen samenhang tussen verschillende elementen uit de natuur.
Poëzie in de tuin
Bloembollen zijn een belangrijk onderdeel in de verwilderde tuinsfeer.
Tulpen, narcissen, blauwe druifjes en
hyacinten vergroten het groene volume. Kies vooral voor de botanische
soorten zoals botanische tulpen, narcissen en boshyacinten. Gebruik ze als
een natuurlijk gedicht waar bloembollen binnen de plantencombinatie
overeenkomsten in vorm of compositie krijgen.

van duurzame energieopwekking
gaat snel, maar één van de grootste
uitdagingen van de energietransitie is
opslag. Dat is noodzakelijk om pieken
en dalen in de opwekking van zon- en
windenergie het hoofd te bieden.
VPRO Tegenlicht Meet Up Weert
De Tegenlicht Meet Up in Weert
wordt georganiseerd door Bibliocenter en Theater De Huiskamer. Er
worden actuele onderwerpen behandeld, die eerder zijn uitgezonden bij
VPRO Tegenlicht. Iedere Meet Up zijn
er lokale sprekers aanwezig. Voorafgaand aan elke spreker wordt er een
kort fragment uit een eerdere Tegenlicht uitzending vertoond.
VPRO Tegenlicht onderzoekt op eigenzinnige wijze de (inter)nationale
ontwikkelingen die de wereld van
morgen vormgeven. In Theater De
Huiskamer praten we deze keer over
opslagmogelijkheden en wat dat
voor jou en jouw omgeving betekent.
Praktische informatie
De Tegenlicht Meet Up vindt plaats
in Theater De Huiskamer en is gratis
bij te wonen. De Meet Up begint om
19.30 uur en is rond 21.30 uur afgelopen. Kijk voor meer informatie en
om aan te melden op de website van
Bibliocenter: www.bibliocenter.nl/tegenlicht

Jumbo Roel Heerschap doet mee aan internationale klimaatcampagne de Race To Zero

De vermindering van de CO2 uitstoot moet sneller. Dat is de inzet
van de wereldwijde campagne
‘Race To Zero’. In deze internationale klimaatcampagne werken
bedrijven,
universiteiten,
gemeenten en regio’s samen in de
grootste wereldwijde alliantie.
De Verenigde Naties ondersteunt
de campagne. Jumbo Heerschap,
met vestigingen in Heel, Weert en
Nederweert is een van eerste zelfstandige supermarkten die aan
de campagne meedoet.

nemen en dat willen uitdragen. De
consument moet weten dat ook hun
winkel actief inzet op de klimaatdoelstellingen en een belangrijke impact
maakt en dat zij door hun de keuze
voor deze winkel indirect ook een bijdrage leveren. Het gaat daarbij niet
alleen om de directe energiereductie, maar ook om een daadwerkelijke
beperking van levensmiddelenoverschotten, verpakkingen, energiezuinige vervoermiddelen en gebruik van
restwarmte” aldus Patricia Hoogstraaten, directeur Vakcentrum.

Jumbo Roel Heerschap ontving
tijdens een bijeenkomst in Baarn
een officieel certificaat van deelname uit handen van Christian
Verschueren, Special Advisor,
Race To Zero Breakthroughs 2030:
Retail.

Super Supermarkt Keurmerk
Het Super Supermarkt Keurmerk
wordt toegekend aan ondernemers
die duurzaam, lokaal en maatschappelijk betrokken ondernemen. Het
SSK wordt inmiddels tien jaar toegekend aan ondernemers die zich onderscheiden op zeven thema’s: Lokale
betrokkenheid, Stimulerend personeelsbeleid, Onderscheidend assortiment, Duurzame energie, Slimme logistiek, Veilige omgeving en Bewuste
afvalreductie. De criteria om het
keurmerk te behalen en te behouden
zijn opgesteld in samenwerking met
TNO. Dit jaar viert het SSK keurmerk
haar tienjarig jubileum. Op 16 november werd dit feestelijk gevierd tijdens
het Jubileumcongres.

Er zijn internationaal afspraken gemaakt om te komen tot een CO2 neutrale wereld in 2050. Het gaat echter
niet snel genoeg. Dat wordt deze
week benadrukt op de VN-klimaatconferentie COP 27 in Sharm-el-Sheikh. Het is niet voldoende om er alleen
over te praten, we moeten allemaal
iets doen als we onze wereld en natuur willen beschermen. Vandaar dat
in 2020 door een aantal grote organisaties de Race To Zero is gestart. Sinds
deze maand kunnen ook zelfstandig
winkeliers in Nederland aan de campagne meedoen. Daarbij worden ze
ondersteund door hun brancheorganisatie, het Vakcentrum.
De eerste zelfstandig winkeliers die
aan de Race To Zero meedoen zijn
de supermarktondernemers met het
Super Supermarkt Keurmerk. Deze
ondernemers zijn, voordat zij het
keurmerk kregen, al getoetst op een
groot aantal duurzaamheidsaspecten. Jumbo Roel Heerschap is SSK
gecertificeerd. Met hun deelname
aan de Race to Zero spreken zij nu
ook hun concrete ambitie uit richting
CO2-neutraal ondernemerschap.
“Wij zijn er trots op dat ook MKB
winkeliers hun verantwoordelijkheid

Te huur

Kerkstraat Nederweert
1 of 2 persoons
appartement
op begane grond.
Indeling:
entree, grote woonkamer,
keuken, berging, slaapkamer
en badkamer.
Eigen oprit met
parkeerplaats en tuin.
Telefoon: 06-463 932 35

H.H. Missen weekend
Parochie St. Lambertus
Nederweert
Pastoor Sebastian: pastorie Schoolstraat
2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 0495-631 317);
e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ
Nederweert, kantooruren maandag 10.0011.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel.
0495-625 887): e-mailadres: administratie@
kerknederweert.nl
Daarnaast kunnen misintenties, adreswijzigingen en/of andere parochiezaken als
volgt gemeld worden:
Telefonisch pastoor 0495-631 317.
Een briefje in de brievenbus: pastorie
Schoolstraat 2; of brievenbus parochiecentrum Kerkstraat 58.
per e-mail: administratie@kerknederweert.nl
Ook kunt u gebruik maken van invulformulieren, die u op de website https://www.
kerknederweert.nl/?page_id=1448 aantreft.
Website: https://www.kerknederweert.nl
IBANNUMMER; NL80RABO.0135.5072.27
Liturgische kalender van 24 november tot
en met 3 december 2022.
DONDERDAG 24 november
HH. Andreas Düng Lac, priester en gezellen,
martelaren van Vietnam
09.00 uur - H. Mis in het Parochiecentrum
VRIJDAG 25 november
H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares
09.00 uur – H. Mis in het Parochiecentrum
ZATERDAG 26 november
H. Maria
18.00 uur H. Mis – echtgenoten BruijnaersGielen
ZONDAG 27 november
9.30 uur H. Mis
MAANDAG 28 november
Geen H. Mis
DINSDAG 29 november
9.00 uur H. Mis in Parochiecentrum
WOENSDAG 30 november
Geen H. Mis
DONDERDAG 1 december
09.00 uur - H. Mis in Parochiecentrum
VRIJDAG 2 december
8.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste
09.00 uur – H. Mis in Parochiecentrum
ZATERDAG 3 december
18.00 uur H. Mis – maanddienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst Tjeu van Deursen, Petrus
Hoeben en Margaretha Coolen en kinderen.

Kapel O.L. Vrouw van
Lourdes in Schoor
Voor inlichtingen en of intenties
0495 625288 of 06-11485769
Kerkbijdrage Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46
Zondag 27 November
10.00 uur Woord en Communiedienst
- Voor bijzondere intenties
Zondag 4 December
10.00 uur Woord en Communiedienst
- Voor Theo van Nieuwenhoven ( namens
Buurtgenoten en bekenden)
- Voor bijzondere intenties
Gelezen in het intentieboek van onze Kapel.
- Moeder Maria, mijn leven heeft weer zin
gekregen , daar ben ik U dankbaar voor, en
help ook een voor mij bijzonder persoon.
- Maria, een noveenkaars voor een overleden
vriendin. Rust zacht. En voor vrede op aarde.
- Lieve Moeder Maria, bedankt voor wat U
allemaal doet voor mijn gezin en vrouw,
en voor mijzelf. Dit bedank komt uit mijn
hart, door het goede bericht , nu kan ik
weer van het leven gaan genieten.
Iets om over na te denken:
Bewustzijn is het begin van een andere manier van denken.
De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag
open en iedereen is er van harte welkom.
Het is mooi om te zien dat de weg naar
onze Kapel en Maria zo vaak word gevonden om daar eenieders persoonlijke intentie neer te leggen!!

Sint Rochusparochie
Budschop
Koster: Bert Verheggen, tel. 0495-632 684.
Banknummer Sint Rochusparochie:
Rabo-bank: NL97RABO 0135506824
Voor inlichtingen of intenties telefoon:
06 506 018 03.
E-mail:miagubbels12@gmail.com
Kosten H. Mis € 27,50
Zondag 27 november 2022 Eerste zondag van de Advent
H. Mis om 11.00 uur in de St. Rochuskerk
Pastoor Sebastian Eriyangalath zal de H
Mis verzorgen.
KOOR: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn
van de parochie
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Piet Wullems

Parochie H. Barbara
Leveroy
Website: www.clustertabor.nl
Bankrekeningnummer:
NL15RABO01284.00.625
Bankrekeningnummer kerkbijdrage:
NL47RABO01284.02.474
Opgave misintenties Tel. 0495-651 237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652 054
Bij overlijden Tel. 0495-652 054
Week van 26 nov. 2022 – 3 dec. 2022
Zondagmorgen 27 nov. 09.30 uur:
1ste Zondag van de Advent
Als maandd. voor Pierre Wijers en Mia Wijers-Baetsen, Als hgm. voor de overledenen
van de fam. Schreurs, Als jrd. voor Sjra Stals
en tevens voor Ann Stals-Verstappen, Als
hgm. voor Luci Verstappen-Roost en Grietje
Verstappen
12.30 uur Toediening H. Doopsel aan Bryanna Jorrin-Leal
Mededelingen:
• Op de volgende zondag in november zal
er een eucharistieviering worden gehouden in onze parochiekerk om 09.30 uur
- Zondag 27 november
• Op woensdag 23 november om 19.15
uur bent u welkom om de Taizévierng in
de H. Nicolaaskerk in Heythuysen bij te
wonen. Het thema van deze viering is HUMOR. In de maand december is er geen
Taizéviering
• In het begin van het jaar werd u via een
schrijven geïnformeerd om deel te nemen
aan de Aktie Kerkbalans.
Waardeert u de kerk en het werk van onze
parochie steun dan de aktie kerkbalans.
Uw bijdrage zal in zijn geheel worden bestemd voor het onderhoud van onze kerk
en is welkom op rekeningnummer
IBAN NL47RABO0128402474 o.v.v. kerkbijdrage 2022
Bij voorbaat namens parochie H. Barbara
onze hartelijke dank.
• U kunt iedere dag de Maria-kapel bezoeken voor een persoonlijk gebed of om een
kaarsje op te steken.

Parochie O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen Ospel
Pastoor A. Koumans, OMI Ospel
O.L. Vrouwestraat 53 6035 AN
tel/fax 631307
website: www.parochieospel.nl
e-mail: parochieospel@gmail.com
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 26 november – 3 december
Zaterdag 26 november,
19.00 avondviering,
jrd Jac Jacobs, ghm Toon Jacobs en Dien Jaccobs-van de Moosdijk, ghm Andries Veugen
en Drika Veugen-Wijen.
Zondag 27 november, 1e zondag van de
advent,
10.00 hoogmis,
Jan Geuns (verjaardag), ghm Jan Rietjens en
Fien Rietjens-Stultiens, ghm ouder Kuster en
Johanna Janssen, voor het welzijn van de parochie medewerkenden,
Donderdag 1 december,
19.00 voor de zieken.
Vrijdag 2 december, 1e vrijdag van de
maand (ziekencommunie met Kerstmis).
Zaterdag 3 december, H. Franciscus Xaverius, priester,
19.00 avondviering, zangkoor De Peelklanken, voor het welzijn van de parochie en
parochianen.
MISDIENAARS:
za. 26 nov. 19.00: Rick van Hulsen;
zo. 27 nov. 10.00: Willem, Pieter, Ceciel en
Fien Tullemans;
za. 3 dec. 10.00: Tom en Wout Dirks.
ADVENT:
Met de 1e zondag van de advent wordt onze
blik gericht op Kerstmis. Het duurt nog 4
weken, maar in de liturgie klinkt de vreugde
om de geboorte van het kerstkind al door.
Stellen wij ons hart open en laten we in een
tijd van oorlog en geweld uitzien naar meer
vrede onder mensen en volkeren.
ADVENT, wees bereid:
“Gij weet niet op welke dag uw Heer komt”
(Matteüs 24, 42).
De verbinding in onze maatschappij gaat
achteruit als mensen zich onverschillig opstellen. Tegenover onverschilligheid staat
waakzaamheid. We hoeven dan niet direct
aan gevaren te denken. Waakzaam-zijn is
een goede eigenschap voor iedere mens.
Wie met anderen leeft, in welke relatiepatroon dan ook, is gebaat bij een waakzame
levenshouding. Er gebeuren geregeld zaken
die onze aandacht vragen, anders loopt het
spaak. Niets is helemaal te plannen zodat
we veilig zijn en geborgen. Niemans weet
precies wanneer er licht doorbreekt in duistere momenten. Niemand kan zijn toekomst
naar zijn hand zetten. Daarom is het belangrijk om alert, waakzaam te zijn.
Pastoor A. Koumans, OMI.

uitvaartbegeleiding

Parochie
H. Gerardus-Majella
Contactadres: Lenie Mackus
Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907
leniemackus@gmail.com
website: www.parochies-beno.nl
IBAN nummer: NL96RABO 0135507715
26 november t/m 3 december
ZATERDAG 26 november 1e weekend
Advent: 19.15 uur H. Mis.
MAANDAG 28 november: 19.30 uur
Woorddienst t.g.v. de viering van St. Catharina van vrouwenvereniging Zij-Actief verzorgd door de vereniging.

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid.
Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.
Nederweert-Ospel | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

Groene Kruis
Postbus 694, 5900 AR Venlo
www.groenekruis.nl

De Vier generaties

Groene Kruis Thuiszorg
Telefoon: 088 - 61 088 61
Groene Kruis Ledenorganisatie
Telefoon: 088 - 61 076 54
Voeding en Dieet
Telefoon: 088 - 610 19 64
van 8.30 – 16.30 uur.

ZATERDAG 3 december: 19.15 uur H. Mis.
LEZERS: zaterdag 26 november Wendy van
Nieuwenhoven, zaterdag 3 december Doortje Linders.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
Telefoon: 06 44 34 98 10
van 8.30 – 17.00 uur

MISDIENAARS: zaterdag 26 november
Bregje Wijen en Jolie Stienen, zaterdag 3
december Janne Wijen en Annie Knoops.

Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep
www.dezorggroep.nl

“Zelfvertrouwen betekent niet je jezelf beter
vindt dan ieder ander. Het betekent dat je je
niet hoeft te vergelijken met een ander.”

ANWB AutoMaatje
zoekt Chauffeurs

KIENEN

Doe je graag iets voor een ander en
heb je de beschikking over een eigen
auto? Meld je dan aan als vrijwilliger
en vervoer minder mobiele plaatsgenoten met je eigen auto. Het is dankbaar en gezellig werk en je bepaalt
zelf hoe vaak en wanneer je wilt rijden.

Vrijdag 25 november is er weer
kienen van de KBO Budschop
Kienen is in het kerkgebouw van Budschop.
De zaal is geopend vanaf 19.00 uur.
Voor iedereen toegankelijk, dus niet
alleen voor leden.
Er wordt gekiend voor geldprijzen en
er is een jackpot.
Op 11 november is de jackpot gevallen en er zit nu € 15,- in
Tot ziens VRIJDAG 25 november.
Dit is de laatste keer kienen in 2022.
Bestuur Ouderenvereniging St. Rochus-Budschop

ZijActief St. Catharina
Nederweert-Eind
Beste Leden, dames,
Aanstaande maandag 28 november vindt onze jaarlijkse feestavond
plaats. Hiervoor willen wij jullie van
harte uitnodigen. We starten om
19.30 u. met een woorddienst in
de kerk en vanaf 20.00 u. in de Reigershorst.
De avond wordt verzorgd door Jos
Ramakers van MAGIC GUITAR. Hij is
een gepassioneerd gitarist en speelt
liedjes uit de zestiger en zeventiger
jaren. Er mogen verzoeknummers
worden aangevraagd en de voetjes
mogen ook nog van de vloer!
We zien jullie graag komen en genieten van deze muzikale avond!
Tot de 28ste november!

De namen van links naar rechts:
Tanja van Bilzen, Toos Cuijpers, Nadieh Smedts
Naam van de baby: Julie Houben

Cecaeliafeest Parochie Budschop
Op zondag 13 november vond de
jaarlijkse Cecaeliabijeenkomst voor
de vrijwilligers van de St. Rochusparochie Budschop plaats, voorafgaande
aan een H. Mis om 11.00 uur.
Het is niet altijd eenvoudig om vrijwilligers te vinden maar gelukkig heeft
Budschop nog zo’n 30 vrijwilligers die
zich inzetten voor de kerk en de samenleving.
Pastoor Sebastian opende de bijeenkomst en dankte allen voor hun inzet
voor de parochie. Hij sprak de wens
uit dat zij nog vele jaren dit goede
werk kunnen doen, het zijn de steunpilaren van kerk en samenleving.
De jubilarissen werden gehuldigd.
Dhr Johan Evers ontving de gouden
Rochusspeld wegens 40 jaar lidmaatschap van het St. Rochuskoor, tevens
ontving hij de zilveren speld wegens
25 jaar lid van het kerkbestuur. Mevrouw Mariet van Geleuken ontving
de zilveren Rochusspeld wegens 25
jaar koorlid van het St. Rochuskoor.
Pastoor Sebastian Eriyangalath speld-

de de insignes op als voorzitter van
de Parochiecommissie.
Mevrouw Annie van Nieuwenhoven
kreeg de zilveren Rochusspeld ter ere
van haar 25 jarige inzet als lector van
de kerk. Zij was afwezig en krijgt de
speld en de bloemen later aangeboden door pastoor Sebastian.
Allen ontvingen bloemen en een
mooie oorkonde.
Johan Evers bedankte, als voorzitter
van het St. Rochuskoor, diverse personen wegens hun inzet voor het koor.
O.a. Lei Brangers voor de verzorging
van de muziekmappen, Mariet van
Geleuken omdat ze iedere week voor
de koffie zorgt tijdens de repetitie en
Ben van Helvert als dirigent van het
St. Rochuskoor en dhr. Wim Robben
voor zijn inzet als dirigent van het
zondagskoor.
De aanwezigen konden genieten van
heerlijke vlaai en koffie en thee en
nog een hapje en drankje. Het was
een gezellig samenzijn.

Te koop: kerstbomen

zijactiefnederweerteind@gmail.com
www.zijactieflimburg.nl/nederweerteind

Nordman, blauwspar, Abiës, fraisers en zilversparren
van 0,5 m tot 3 m hoog. Met of zonder kluit, ook in pot.
Wil je de boom kaarsrecht neer zetten dit kan door middel van
de EasyFix. Tevens bij ons te koop de bijbehorende
EasyFix kerstboom standaard.

De Broederschap helpt
Kerstactie voor minima

Elke dag open, zondags ook. ‘s Avonds verlicht.
Eventueel thuisbezorgd.

In december helpt de Broederschap,
in samenwerking met de Weerter
Minima Groep, mensen die het goed
kunnen gebruiken door het inzamelen van artikelen. Met deze actie kunnen we naastenliefde in de praktijk
brengen. De kerken in het dekenaat
Weert helpen hier graag aan mee.
Theo Jongeling, proost van de Broederschap: “Het is inmiddels een
mooie traditie dat de Broederschap
een Kerstactie houdt voor de minima
onder ons. Ook dit jaar is onze actie
weer hard nodig. In deze voor iedereen moeilijke periode zijn veel mensen door omstandigheden aangewezen op giften. U maakt niet alleen de
minima blij. Het is ook een fijn gevoel
iets voor een ander te kunnen doen,
zeker in deze dagen voor Kerstmis.”

Mertens, Molenweg 90, 6031 RC Nederweert

Met hartelijke groeten,
Het bestuur

Hoe doet u mee?
U doet mee door het geven van
houdbare producten, vooral blikken
of potten groenten, vis in blik, wcpapier, waspoeder, schoonmaak- en
toiletartikelen (shampoo, tandpasta,
zeep). Vanaf 7 tot en met 21 december zijn alle kerken in ons dekenaat
inzamelpunten. Dit zijn de kerken van
Weert, Nederweert, Ospel, Altweerterheide, Tungelroy, Laar en Stramproy. Er zullen in de kerken kratjes
klaar staan waar u uw houdbaar
voedsel en andere producten in kunt
afgeven. Let u wel even op de houdbaarheidsdatum die nog minstens
twee maanden geldig moet zijn.
Wij zorgen uiteraard dat uw gift
goed terecht komt. Alvast dank voor
uw goedheid.

Als een deelnemer een rit aanvraagt,
dan wordt deze gekoppeld aan een
chauffeur. Als chauffeur word je hierover gebeld. Als je op het gevraagde
moment kunt rijden, dan krijg je via
de mail de details van de rit. Je haalt
de deelnemer op het afgesproken
moment op en brengt deze na afloop
thuis. Onderweg heb je een praatje
en als het nodig is, help je je passagier. Bijvoorbeeld met het doen van
boodschappen of meelopen naar de
bestemming.
Wij zoeken chauffeurs voor de gemeente Weert en de gemeente Nederweert.
Wat bieden wij?
- Leuk vrijwilligerswerk
- Onkostenvergoeding van 35 cent
per kilometer
Wat vragen wij?
- Sociaal en communicatief vaardig
- Zelfstandig
- Digitaal vaardig
- Representatief
- In bezit van rijbewijs/auto
Heb je interesse om vrijwilliger te
worden voor ANWB AutoMaatje of
wil je hier meer over weten? Neem
contact op met ANWB AutoMaatje in
jouw gemeente.
ANWB AutoMaatje Weert
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 10.00-12.00 uur
Tel: Punt Welzijn 0495-697900
E-mail: automaatje@puntwelzijn.nl
ANWB AutoMaatje Nederweert
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 10.00-12.00 uur
Tel: 06-20274614
E-mail: automaatje@degunnerij.nl

(nabij rotonde Mc Donalds)

EETTAFEL EIND

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

Donderdag 1 december: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats Cafe/Zaal van Nieuwenhoven.

Afscheid VVN
Na 44 jaar hang ik, Tjeu Stultiens,
mijn VVN jas aan de kapstok en ga ik
meer genieten van mijn pensioen.
Dat betekent dat ik, per 1 jan. 2023,
ga stoppen met bestuurlijke en organisatorische werkzaamheden binnen
de afdeling Nederweert van Veilig
Verkeer Nederland.
In die 44 jaar heb ik mij op allerhande
manieren ingezet om de verkeersveiligheid in de gemeente Nederweert
te bevorderen, uiteraard samen met
de collega’s van de afdeling.
Met name de (basis)scholen waren
het grote speerpunt, doch ook mensen met een handicap kregen de aandacht d.m.v. de scootmobielcursus en
voor automobilisten organiseren we
een opfriscursus.
Voorlichting over het veilig gebruik
(en praktische oefeningen) van de Ebike aan senioren.

Statushouders hebben we fiets en
verkeersles gegeven.
Overleg met Politie en gemeente Nederweert vond regelmatig plaats om
verkeersgevaarlijke punten in de gemeente onder de aandacht te brengen.
Inwoners van Nederweert wisten ons
te vinden als zij vragen hadden op het
gebied van verkeer of verkeersregels.
Ik wens de collega’s van de afdeling
veel succes voor de toekomst met dit
belangrijk werk.
Mocht u de afdeling Nederweert
willen bereiken kan dat via nederweert@vvnregio.nl
Ik dank eenieder voor de prettige samenwerking in al die jaren.
Met vriendelijke groet,

Iedere eerste en derde donderdag
van de maand.
Nieuwe deelnemers zijn van harte
welkom.
Bezoekers kunnen zich aanmelden
t/m dinsdag 29 november.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m
dinsdag afmelden.
Aanmelden kan via eettafel.eind@
gmail.com of bellen naar Wil Heijnen
06-203 726 33.
Wie nog meer informatie wil of vragen heeft, we horen het graag.
Denk en houd u aan de RIVM regels.

L.K.V. Nederweert
Beste dames,
Woensdag 30 november hebben we
onze St. Nicolaas middag.
We doen ons best om er een gezellige
middag van te maken.
Aanvang 14 uur in de zaal van de Pinnenhof.
Groeten,
het bestuur.

Tjeu. Stultiens

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.
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OLED 4K TV | OLED55CS6LA
• 55” (140 cm) 4K OLED Smart-tv •
Dolby Vision IQ & Dolby Atmos •
Slimme beeldverbeteringen door de
α9 Gen 5 AI-processor
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DRAADLOZE SMART SPEAKER | ONE SL

Neo QLED 4K TV | QE50QN93BAT
• 50” (127 cm) 4K Neo QLED Smart-tv • Neo QLED-scherm - Prachtig
zwart en sterk contrast • Antireflectie-scherm en Ultra Viewing Angle
• Object Tracking Sound - Het geluid beweegt mee met de actie
• Dolby Atmos voor spectaculair 3D-geluid

• De krachtige speaker voor muziek en meer Briljant geluid voor iedere kamer • Stereogeluid
met twee speakers • Vochtbestendig • Capacitive
touchbediening • Streaming via de Sonos-app,
AirPlay 2 en meer

189.-

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden t/m 28 november 2022.

Exper
pertt LLam
ambers
s
Sint La
Lambertusstraa
at 10
10, Ned
Nederweert | 04
0495-625714

exper
ertt.nl/needer
erw
weer
ertt | ne
neder
erw
weer
ertt@exper
ertt.nl
Speurneuzenmarkt

Poetshulp gevraagd
voor 3 uur per week
in Nederweert Centrum
brief onder nummer 775,
bureau van dit blad.

Eindelijk! D’r keumtj weer
un gezet aan!

De Pinmaeker
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De winkel moet leeg voor onze spectaculaire verbouwing.

Na een meer dan geslaagde eerste
wintereditie van de Speurneuzenmarkt gaat de markt door naar de
tweede editie! Voor de 2e keer op rij
kan de Speurneuzenmarkt twee volle
hallen aanbieden. Beide hallen bij manege de Kraal zijn weer gevuld met alleen maar tweedehands spullen.
Datums
Iedere 3e zondag van de maand oktober tot en met maart in Nederweert.
(20 november 2022, 18 december
2022, 15 januari 2023, 19 februari
2023 en 19 maart 2023)
Geen paardensportspullen deze keer,
maar serviesgoed, kleding, klein meubilair, potten en pannen, woningdecoratie, speelgoed, sieraden en nog
veel meer. Van 9:00 uur tot 15:00 uur
ben je van harte welkom om over de
goed gevulde markt te struinen. De
entree bedraagt €1,- per persoon (tot
12 jaar gratis) en de koffie staat klaar.

De markt is in deze tijden extra welkom. Prijzen in de winkels gaan omhoog, maar budgetten juist omlaag.
Ook Sinterklaas en de hulp-Sinten
kunnen niet altijd het nieuwste en
duurste betalen, dus ook zij weten
steeds vaker de weg naar Rommelmarkten te vinden. Er wordt voor ieder wat wils aangeboden, voor iedere
beurs. Kom zelf eens kijken, dan ben
je vast snel overtuigd!
Plan een leuk dagje uit met het hele
gezin of juist even zonder de kids!
Toevallig heeft Vrienden van de Peel
ook een Cadeautjesmarkt gepland
staan, van 11:00 uur tot 17:00 uur,
dus ideaal om te combineren met de
Speurneuzenmarkt! Scoor de beste
cadeaus voor in de schoen, bij de
open haard of onder de kerstboom.
Ga voor meer informatie naar de website of stuur een mailtje naar info@
speurneuzenmarkt.nl.

Elke laatste zondag van de maand open

Onze winkel krijgt een totale makeover en is zo weer helemaal van deze
tijd. Zowel binnen als buiten gaan
we aan de slag en daar hebben we
flink wat plaats voor nodig. Daarom
starten we met de verbouwingsopruiming. Zo kunnen de vakmannen en
vakvrouwen in een vrijwel lege winkel aan de slag. Help jij mee de winkel
leeg te krijgen??
Bij aankoop van 3 stuks krijg je 30%
korting op alles en daarnaast zijn er
koopjes met kortingen tot wel 70%.
Kom gerust kijken, we hebben nog
ruime keuze in de maten 34 t/m 48.
De winter moet tenslotte nog beginnen.
Ook in de verbouwingsopruiming
adviseert het team van Pleunis Mode
je op een eerlijke en prettige manier
met oog voor detail. En als de kleding
niet 100% perfect zit, vermaken 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, Smashed Lemon, Esqualo, Myrna by NED, Bianca,
Taifun, Lizzy&Coco, Betty Barclay,
Batida, Gil Bret, Select by Hermann
Lange, Marble, Leo&Ugo, Juffrouw
Jansen,Via Appia, Brax, Toni Dress,
Rosner, Gerry Weber, FrankWalder,
Gollé Haug, Sommermann, Milo,
Beaumont, Etage en Lebek.
Pleunis Mode laat je stralen; ook in de
donkere wintermaanden!

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

Volg ons op Facebook en Instagram en
wij houden je op de hoogte van onze
acties en voortgang!

Kies voor infrarood verwarming!

Vastelaovendjgezet

Verbouwingsopruiming
bij Pleunis Mode!

Hoge gasrekening? wel nee
In tegenstelling tot gewone verwarmingssystemen verwarmt infraroodverwarming niet alleen de omgeving maar vooral objecten en personen.
De infraroodverwarmingen produceren een aangenaam en gezond
binnenklimaat. En alles verkrijgbaar in stijlvolle designs.
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Je zit op een verjaardagsfeestje, de
kamer zit vol vrienden en bekenden
en dan komen de verhalen los.
Vaak serieuze onderwerpen, maar
regelmatig komische voorvallen van
buren, kennissen of onbekenden. De
feestvierders bulderen van ut lachen,
en een volgende “stom streek” komt
alweer voorbij. Dan wordt er geroepen “Det is un gooj”, “Det is wat vör
in de vastelaovundj gezet!”. Maar helaas bereiken de komische verhalen
en stom streek de redactie van Vastelaovendjgezet De Pinmaeker niet. Dat
kan anders, want heel Nederweert wil
wel mee lachen. En dat kan!!!
Mail de anekdote of stom streek naar
gezetpinmaekers@outlook.com
Het mag in het Nederlands, Arabisch
of Duits……….de redactie weet er
wel raad mee en in januari kunnen
alle inwoners van Nederweert volop
meelachen.

Infrarood paneel

Infrarood spiegel

Infrarood zuil

Voordelen van infrarood verwarming
• Aangename warmte
warmte
• Efficiënt en energiebesparend
• Groot assortiment
assortiment

• Lage installatiekosten
• Stofvrije verwar
ver warming
ming

Informeer naar de mogelijkheden
en bezoek onze showroom
showroom

Pannenweg 321 • 6031 RK Nederweer
Neder weertt
T. 0495 62 48 47 • info@elektrotechniekneder
info@elektrotechnieknederweer
weert.nl
t.nl
Reparatie en verkoop
keukenapparatuur •
wasmachines •
drogers •
etc •
Peter Eilers
Tel. 06-24184996
www.petereilers.com
info@petereilers.com

www.elektr
www
.elektrotechniekneder
otechnieknederweer
weert.nl
t.nl

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

samen groots, samen doen!

Gemeente

Contact

Donderdag 24 november 2022

Besparen op uw vaste lasten in 2023!
Huishoudens binnen de gemeente
Nederweert kunnen flink besparen op
hun vaste lasten met behulp van de
VoorzieningenWijzer! In november en
december zijn er enkele inloopspreekuren waar u terecht kunt voor hulp en
advies van de Sociaal Raadslieden.
Veranderen van zorgverzekering
In de laatste paar weken van dit jaar
maken zorgverzekeraars hun nieuwe
polissen en premies bekend voor 2023.
Veel mensen gebruiken deze tijd om
verschillende aanbieders te vergelijken
en om eventueel over te stappen van
zorgverzekeraar. Wat zijn de zorgwensen en in hoeverre sluit de huidige
zorgverzekering aan bij die wensen en
behoeften?

Linksboven: Ger Verstegen, manager publieke waarde Wonen Limburg, met de sleutel die overhandigd werd aan de drie nieuwe bewoners.
Rechtsboven: de overhandiging vond plaats in het bijzijn van overige bewoners en wethouder Ten Kate. Links beneden: de starterswoningen aan
Tinnegieter. Rechts beneden: Ger Peeters, corporatiebestuurder Wonen Limburg, samen met een nieuwe eigenaar. Foto’s: Nederweert24

Sleutels voor eigenaren duurzame starterswoningen
Op woensdag 16 november ontvingen
de bewoners van drie starters-koopwoningen in Nederweert de sleutels
van hun nieuwe huis. Samen met de
bewoners van tien andere nieuwbouwwoningen aan Tinnegieter, die er
sinds de zomer wonen, vierden zij dit
moment in het bijzijn van wethouder
Robert ten Kate en Ger Peeters, corporatiebestuurder van Wonen Limburg.
Tinnegieter ligt in de nieuwwijk
Hoebenakker aan de noordzijde van de
kern Nederweert.
Een fijne start
“Het was lange tijd onzeker of we in
aanmerking kwamen voor het kopen
van één van deze drie huizen. We zijn
dan ook erg blij dat we na vandaag
van het huis óns thuis kunnen gaan
maken. Het warme welkom vandaag

zorgt in ieder geval voor een aangename start”, aldus één van de nieuwe
bewoners. De kennismaking tussen de
bewoners vond plaats onder het genot
van een lekkere kop soep.
Aandacht voor alle doelgroepen
Wethouder Robert ten Kate is verheugd
met deze aanvulling op het woningaanbod. “Wonen is topprioriteit! Dat
bleek onlangs nog bij de begrotingsbehandeling van gemeente Nederweert.
Zowel de raad als het college van B&W
onderstreepten daar het belang van
het realiseren van de stevige woningbouwopgave die Nederweert heeft. Aan
de Tinnegieter is daar nu een mooie
stap gezet voor een doelgroep waar we
veel aandacht voor hebben.”
Gevarieerde woonwijk
De corporatie bouwde er zes sociale,

levensloopbestendige huurwoningen,
vier middel-dure huurwoningen en
drie starters-koopwoningen. Met deze
mix aan woningen wordt een thuis geboden aan een brede groep bewoners.
De juiste ingrediënten om er samen
fijn en prettig te wonen.
Voorzien in goede woningen
“We zijn blij dat we in Nederweert
een bijdrage konden leveren in het
woningaanbod. Dat we ondanks de
wooncrisis kunnen voorzien in goede
woningen waar mensen hun thuis
vinden. Wat ons betreft zijn dit niet de
laatste nieuwbouwhuizen die we in
samenwerking met de gemeente gaan
bouwen”, aldus corporatiebestuurder
Peeters.
We wensen de bewoners veel woonplezier toe!

“Enorm veel waardering voor onze ZAPpers”
Je ziet ze regelmatig langs de weg
lopen. Het lichtgroene hesje verraadt
dat het niet zomaar een wandelaar
is. Gewapend met afvalgrijper en
vuilniszak speuren de zwerfafvalpakkers (ZAPpers) de bermen af
en ruimen andermans rommel op.
Wethouder Franssen liep op maandag
21 november een ronde mee met het
ZAPteam Nederweert. Het resultaat:
een zak vol zwerfafval en een berg
voldoening.
ZAPpers zijn inwoners van de
gemeente die vrijwillig zwerfafval
opruimen, bijvoorbeeld als ze een
rondje lopen of de hond uitlaten.
Enorm veel waardering
Maandagochtend 09.00 uur sloot de
wethouder aan bij een groep vrijwilligers die een groot gebied rond het
sportcomplex in Nederweert schoonhoudt. Wethouder Franssen: ”Je kunt

niet anders dan enorm veel waardering hebben voor de 70 vrijwilligers die
het ZAPteam in onze gemeente telt.
Zij rapen in de verschillende kernen
ruim 30 vuilniszakken per week aan
zwerfafval bij elkaar. Samen met de
ZAPpers houden we de dorpen in onze
gemeente opgeruimd.”
Niets moet
Nicole Luijten, beleidsmedewerker Afval van de gemeente Nederweert legt
uit dat je overal mag ZAPpen binnen
de openbare ruimte. “Met inachtneming van de eigen veiligheid natuurlijk”, benadrukt ze. “ZAPpen langs de
in- of uitrit van een snelweg is daarom
niet zo’n goed idee. Maar bijvoorbeeld
wel in het buitengebied, speeltuintjes,
parken, je sportvereniging, … Overal
waar jij het nodig vindt. De volle vuilniszakken worden bij je thuis opgehaald. Hoe vaak je gaat, bepaal je zelf.
Al het zwerfafval dat je opruimt,

is meegenomen. Mocht je nu merken
dat je niet toekomt aan ZAPpen, dan
lever je de materialen weer in.”
Zwerfafvalvrije dorpen
In Leveroy is een kleine groep vrijwilligers actief, zo ook Mariet Claessens.
“In de kern zelf valt het zwerfvuil, op
een enkele plek na, erg mee. Dat is
anders op de uitvalswegen en routes
direct rond de kern. Wij ZAPpers storen ons aan het afval, zoals papiertjes,
blikjes, sigarettenpeuken, plastic
verpakkingen en nog meer dat langs
wegen achteloos wordt achtergelaten. Het is prettig om een rondje te
wandelen en gelijk dat afval mee te
nemen. Maar we vinden ook dat het
eigenlijk niet nodig zou moeten zijn”,
aldus Mariet.
Ook ZAPper worden?
Wil jij ook bijdragen aan een opgeruimde leefomgeving? Meld je dan aan
als ZAP-vrijwilliger op nederweert.nl/
word-zapper-in-nederweert. Je kunt
ook eens met iemand meelopen om
te ervaren of het ZAPpen iets voor jou
is. Hoe meer ZAPpers, hoe schoner de
omgeving! Als je je aanmeldt, krijg je
van de gemeente de ZAP-materialen
in bruikleen. Tijdens het ZAPpen
ben je automatisch verzekerd via de
gemeente tegen ongevallen en schade
aan persoonlijke eigendommen.

Wethouder Franssen loopt mee met ZAPteam
Nederweert. Foto: Nederweert24

Gemeente Nederweert en Poliswijzer
Om dit aanbod makkelijk te kunnen vergelijken, heeft de gemeente
Nederweert samen met Poliswijzer.nl
een vergelijkingswebsite ontwikkeld. U
kunt hier zelf de zorgwensen invullen
en u krijgt vervolgens een passend
en ook vrijblijvend advies. Dit kan via
poliswijzer.nl/nederweert.
Ondersteuning van Sociaal Raadslieden
De Sociaal Raadslieden kunnen helpen bij deze zoektocht naar de best
passende zorgverzekering. Zij zijn
opgeleid om door middel van de VoorzieningenWijzer een passend advies te
geven op basis van de zorgbehoefte. Ze
kunnen, indien gewenst, ondersteunen
bij het overstappen naar een andere
zorgverzekeraar.
Vergelijk en bespaar
Door samen met een adviseur te kijken

naar uw zorgverzekering en andere
regelingen waar u recht op hebt, kan
veel geld bespaard worden. Gemiddeld wordt er tot wel € 500,- per jaar
bespaard per persoon.
Kom langs!
Kunt u hulp gebruiken bij het kiezen
van een passende zorgverzekering of
bij andere financiële zaken? Kom langs
tijdens één van de inloopspreekuren
of neem telefonisch of via mail contact
op. De Sociaal Raadslieden geven niet
alleen antwoord op uw vragen, maar
ze kunnen u ook ondersteunen bij het
overstappen.

Inloopspreekuren
• Maandag 28 november van 10.00 tot
12.00 uur in De Gunnerij, Lambertushof 2, Nederweert
• Dinsdag 29 november van 10.00 tot
11.30 uur in Brasserie Vrienden van
de Peel, Aerthijsplein 3, Ospel
• Dinsdag 6 december van 14.00 tot
15.30 uur in de St Rochuskerk, Rochusplein 1, Budschop
Bellen of mailen
Natuurlijk kunt u ook een afspraak
maken. Dit kan telefonisch via 0886560697 of via mail: raadsliedennederweert@amwml.nl.
VoorzieningenWijzer
De VoorzieningenWijzer is er voor huishoudens in de gemeente Nederweert
met een inkomen tot modaal (circa
36.000 euro bruto per jaar). De wijzer
is in samenwerking met gemeente
Nederweert en Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg geïntroduceerd.

Prikken zonder afspraak bij tijdelijke locaties
De komende weken kunt u in twaalf gemeenten een herhaalprik halen. GGD Limburg-Noord opent tijdelijk, steeds voor één of twee dagen, regionale priklocaties.
Zonder afspraak
Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen bij de tijdelijke en de vaste locaties voor
de herhaalprik of meer uitleg.
Tijdelijke en vaste locaties
De tijdelijke locaties zijn van 09.00 tot 16.00 uur geopend. Op nederweert.nl staat het
overzicht met de vestigingen en op welke dagen ze open zijn. Natuurlijk kunt u ook
terecht bij de twee reguliere locaties in Venlo en Echt.
Kijk voor meer informatie op ggdlimburgnoord.nl/coronavirus/coronavaccinatie.

SML gaat voor een Regio Deal
De zeven gemeenten van Samenwerking Midden-Limburg (SML) dienen
een voorstel in voor een Regio Deal.
Strategische visie
De gemeenten leggen in hun voorstel een strategische visie neer als
antwoord op de uitdagingen in de regio
Midden-Limburg met als titel ‘Transitie
met ambitie’. Essentieel in de visie is
de benadering van onderop: transities
slagen alleen als daarvoor draagvlak
is bij de mensen die het aangaat. De
kosten voor de uitvoering van de visie
zijn berekend op 60 miljoen euro. De
regio hoopt dat het Rijk voor 30 miljoen
euro mee gaat betalen.
Drie opgaven
Opgaven en transities bieden kansen.
Tegelijkertijd hebben ze grote impact.
Daarbij versterken ze elkaar ook nog
in de onderlinge samenhang wat het
extra complex maakt. Door de kenmerken van de regio Midden-Limburg
zijn drie opgaven/transities in deze
regio groter dan in andere regio’s. Het
betreft de transitie van het landelijk
gebied, de opgave rond droogte in met
name stedelijk gebied en de transitie
van de economie en de arbeidsmarkt

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Nederweert
0495-677111
info@nederweert.nl
nederweert.nl
Gemeentehuis • Raadhuisplein 1 • Postbus 2728 • 6030 AA Nederweert

@GemNederweert

om te komen tot een circulaire economie in 2050.
Regio Deal
Het Rijk geeft met Regio Deals impulsen aan belangrijke ontwikkelingen
in Nederlandse regio’s. Het is een
samenwerkingsovereenkomst tussen
Rijk en regio (gemeenten en partners)
om de welvaart in een regio te bevorderen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beoordeelt de ingediende voorstellen van
de diverse regio’s. Naar verwachting
ontvangt SML in het vroege voorjaar
van 2023 hiervan de uitkomst.
Afspraken
Bij een positieve beoordeling werken
Rijk en regio toe naar een Regio Deal.
Ze maken afspraken over onder meer
doel, resultaat, financiële middelen en
de samenwerking. De toekenning van
de uiteindelijke financiële bijdrage van
het Rijk aan een Regio Deal vindt bij
afronding van dit vervolgtraject plaats.
Doel is om half 2023 te starten met
de uitvoering van Midden-Limburgse
Regio Deal ‘Transitie met ambitie’.
Het volledige voorstel is te lezen op
samenwerkingmiddenlimburg.nl.

GemeenteNederweert

De lekkerste
vlaai van
Nederweert!

OPEN VANAF 26 NOVEMBER:
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAGOCHTEND
(overige dagen op afspraak)

STEVENS

TELEVISIES

UW (O)LED-TV
ADRES!

Ook dit jaar weer bij ons verkrijgbaar: EASYFIX -systeem
Zonder problemen de boom rechtzetten
en lang plezier van een groene boom.

Kijk
!
internetsite

Kerstbomenkwekerij Triepels
Herstraat 2 Nederweert • 06-53789687 / 06-50645169

IJZEN!!
ACTIEPR
op onze

De Televisie Specialist
met een verrassend lage prijs!

Het gehele assortiment van
Bakkerij Heerschap gewoon
verkrijgbaar in jouw supermarkt.

LED TV, 4K/8K TV, QLED TV, OLED TV

Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105
Gr
05
BUDEL-SCHOOT (NL)
Tel. 0031 (0)495 49 36 16
www.stevensbudelschoot.nl
www

KINDJE OP KOMST?
Informeer dan eens naar onze
uitgebreide collectie
geboortekaartjes.
Pannenweg 231, 6031 RK Nederweert
Telefoon: 0495-63 26 25 - info@drukkerijvandeursen.nl - www.drukkerijvandeursen.nl

Hoe bevalt het nieuwe boek over
Nederweert eigenlijk?
Oliebollenproeven op molen
de Korenbloem Ospel
Op zaterdag 26 november a.s. (van
10.00 tot 16.00 uur) kunt u op molen
de Korenbloem te Ospel weer oliebollen proeven. Deze oliebollen zijn gemaakt van de eigen “oliebollenmix”.
Dit is een mix van granen uit de regio
en gemalen op de molen. Dus een
echt streekproduct.
Sinds enkele jaren mag de molen de
Korenbloem ook malen voor menselijke consumptie. Door de molenaars
zijn een aantal meelmixen samengesteld die u in de molenwinkel kunt
kopen. Dit zijn o.a. mixen voor het
bakken van diversen soorten brood,
pannenkoeken en andere bakbenodigdheden. Ook zijn er andere
streekproducten te koop zoals jam en
stroop.

Heerschap

Nieuwe gemeentebegroting
Nederweert: alles blijft zoals het is
De gemeenteraad deed er dinsdag 8 november maar liefst zeven
uur over om alles bij het oude te
laten. Uitvoerig werd er gediscussieerd over verlaging van de OZB
met drie tientjes, afschaffing van
de hondenbelasting, en een extra
gemeenteadviseur voor agrarische bedrijven. Maar de grote opgaven van deze tijd bleven nagenoeg onbesproken.
Marieke Manders van GroenLinks
stelde de grote opgaven voor een
goede toekomst in Nederweert nadrukkelijk aan de orde.
Stank, fijnstof, ammoniak en verdroging.
Zij ging in op de stank van intensieve
veehouderijbedrijven die Nederweert
typeert. En de hoge fijnstofbelasting,
de onzichtbare bedreiging van onze gezondheid. En ze wees op onze natuurgebieden de Groote Peel en Sarsven &
De Banen die een kwijnend bestaan
leiden door neerslag van ammoniak en
dalende grondwaterstanden.
De stikstofovermaat is een belangrijke
bedreiging voor onze woningbouwplannen. Als de ammoniakuitstoot
niet voortvarend wordt aangepakt,
kunnen we waarschijnlijk ook onze
woonopgave niet realiseren. Nederweert Anders benoemde het woonprobleem terecht als een topprioriteit
die niet eens als majeur thema benoemd wordt door het college.
Duurzaamheid dient in Nederweert
een vertrekpunt te zijn bij alle beleidsafwegingen. Nederweert zou veel
meer samen kunnen werken met andere gemeenten in het land die duurzame ontwikkeling al langere tijd als
centraal thema gebruiken. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
biedt gemeenten ondersteuning om

Gaat u met de feestdagen bakken
kom naar de molen en proef de oliebollenmix.

SIKKENS VOOR
EEN PROFESSIONEEL
RESULTAAT

tot een integrale benadering van duurzame ontwikkelingsdoelen te komen.
Geen extra inspanningen nodig?
De collegepartijen vonden extra inspanningen voor duurzame ontwikkelingsdoelen niet nodig. Het college
is van mening dat Nederweert alles al
goed doet, maar dan onder een andere noemer.
En er gebeurt hier en daar ook wel
iets. Maar als het gaat om leefbaarheidsproblemen ten gevolge van de
intensieve veehouderij, dan verschuilt
het college zich achter creativiteit van
ondernemers, een abstracte omgevingsvisie, en kijkt het afwachtend
vanachter de muren van het gemeentehuis naar wat provincie, waterschap
en rijk gaan doen.
Bewoners willen anders.
Met deze coalitie blijft alles bij het
oude. Doormodderen uit angst om
echte besluiten te nemen voor een
betere toekomst van Nederweert. Beweging moet komen vanuit inwoners
zelf. En die willen wel. Bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen
lieten
de duurzame partijen (D66, Nederweert Anders en GroenLinks) samen
een groei zien in percentage kiezers
van 1% terwijl de coalitiepartijen
(CDA, JAN en VVD) samen zakten
met 4%. De onwelwillende houding
van de coalitiepartijen naar de oppositie toe doet dan ook geen recht aan
dit gegeven. Hopelijk realiseert de
coalitie zich op tijd dat de grote problemen waar Nederweert voor staat
zich echt niet vanzelf zullen oplossen.
GroenLinks Nederweert zal het gemeentebestuur in elk geval blijven
oproepen om verantwoordelijk beleid te gaan voeren in het belang van
de gezondheid van álle inwoners van
Nederweert.

NU 30% KOR
KORTING
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Op Sikkens
Sikkens muurv
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Foto: Nederweert24
Vanaf vorig weekend is het nieuwe
boek ‘Vizier op Nederweert, in stukjes
en beetjes’ uitgekomen. Een bundeling van 140 korte verhalen over Nederweert en de Nederweertenaren in
historisch perspectief. Ook de tweede
druk is al bijna uitverkocht. De reacties zijn buitengewoon positief.
•
Dit schrijven lezers van het boek na
de boekpresentatie bij Guulke Eten
en Drinken op social media:
• Dhr. M.T.: Begrijpelijk dat jouw
boek aanslaat. Mensen hebben behoefte aan gezellige nostalgische
storytelling. Jouw columns geven
een openhaardgevoel.
• Mw. B.M.: Het opgetelde plezier
van de columns alleen al is voldoende belofte voor veel leesplezier.
• Mw. S. K.-K.: En dan krijg ik vanmorgen een fantastisch mooi boek.
Ik ben er heel blij mee en we gaan
de winter in en dan ga ik het boek
met korte verhaaltjes lezen. Verder
is het een heel leuk kado om met
Kerst te geven. Aanrader!!
• Dhr. H.J.: Ik heb vanmorgen ook
dat geweldig mooie boek over Nederweert gekregen. Ik ben er helemaal weg van, echt gelukkig vooral
ook daarom omdat ik al zo lang
weg ben uit Nederweert. Alfons je
hebt een geweldig succes en heel
hartelijk bedankt voor de moeite.
• Dhr. T.B.: Mooi geschreven, genieten. Na een paar stukjes weer ruilen met mijn vrouw, we hebben het
veel te snel uit vrees ik, maar dan
nog maar eens opnieuw.
• Mw. T. M.-D.: Wat een mooi boek,
Alfons Bruekers een waardevolle
aanvulling voor mijn boekenkast!
Korte artikelen, fijn geschreven en
voor een voordelige prijs. Ik heb er
al vele artikelen gelezen.
• Dhr. G. v. H.: Meer dan tof, prachtige verhalen, en een boek om je
vingers bij af te likken.
• Dhr. J.J.: Het boek ziet er zeer gelikt uit, vooral de kaft met de af-
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beelding is doeltreffend gekozen,
je moet het maar verzinnen. Ook
de opmaak is goed, ieder verhaal
2 pagina’s wat je triggert om snel
naar het volgende verhaal te gaan.
Voor de lezer een genot om kennis
te nemen van al deze verhalen zeker voor jong en oud.
Dhr. M.T.: Terecht dat de gouverneur aandacht besteedt aan een
van de beste story-tellers van Limburg. Van mij krijg je ere titel: De
Limburgse Godfried Bomans.
Mw. F.B.: De beste teksten ontstaan
door betrokkenheid en passie voor
de materie. Jouw werk ten voeten
uit. Gefeliciteerd!
Dhr. G.K.: Zoals een column in
een krant even een rustplek is in
de baaierd van het nieuws, zo zijn
deze stukjes een aangenaam moment van ontspanning in het cijfer- en feitenmateriaal dat de geschiedenis nu eenmaal is. En lezer,
u hoeft niet bang te zijn dat u hier
de draad kwijt raakt. Dit zijn alleen
maar prettige, korte draadjes.
Dhr. A.-J. B.: Dit boek verzamelt de
in de loop van ruim tien jaar opgebouwde lokale kennis van dé kenner van het Nederweerts verleden:
veel leesplezier en inspiratie.
Mw. M.K.: Mijn nachtrust is verstoord, nondedju! Ik kan niet ophouden met lezen in het geweldige
boek ‘Vizier op Nederweert’. Deze
manier van vertellen duwt alle theoretische geschiedenisboeken omver.

Hoe het nieuwe boek dus bevalt?
Prima!
Interesse?
Ook geïnteresseerd in dit dikke en
door Drukkerij van Deursen fraai
vormgegeven boek van maar liefst
324 pagina’s? Er zijn nog slechts zo’n
100 exemplaren beschikbaar dus wees
er snel bij. Het boek is te koop bij BRUNA Nederweert voor slechts € 24,50.
Wie het eerst komt, het eerst maalt.
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Theaterboerderij Boeket
vrijdag 25 & zaterdag 26 november

zondag 27 november 2022
aanvang 15.00 uur • EDDOS
Eddos, singer-songwriter
Intiem huiskamer concert met singer
songwriter Eddos bij de open haard.
Eddos brengt naast covers uit de jaren
70-80 en eigen nummers in de Americana/Folk stijl ook een eerbetoon
aan zijn muzikale helden Neil Young,

Bob Dylan & Townes van Zandt.
Hij begeleidt zichzelf op akoestisch
gitaar en mondharmonica en zijn
stem heeft een warm timbre.
Muziek zorgt voor verbinding en
daarin is Eddos puur en authentiek.
Mede dankzij 30 jaar ervaring in live
muziek brengt hij een ontspannen
sfeer en lekkere luister-muziek.

‘Djuu Toch’ wint Lidjeskonkoer
Nederweert

Zondagmiddag vond in een volle Pinnenhof het Lidjeskonkoer plaats van
VV De Pinmaekers.

de jury. Ook De Ni-jwieërter ladies,
Celine Kuepers en DZN deden mee
aan het Lidjeskonkoer.

Djuu Toch
Het was een spannende strijd. Djuu
Toch won met het nummer: Blaere.
Het was een moeilijke beslissing voor

De nummers werden beoordeeld
door een deskundige jury te weten:
Henk van Gog, Boy Hendrix, Peter
Smolenaers en Brechje Wijen.

Wekelijks een Tophangpot voor een
inwoner van Nederweert
Hoe kan je meedoen om iemand
te verrassen met een mooie tophangpot?
Dat is heel simpel, ieder week plaatst
Bubbles carwash op hun facebookpagina en het Weekblad voor Nederweert in de weekeditie een foto van
de gelukkige winnaar.
Vervolgens kun je via een persoonlijk
bericht op de facebookpagina van
Bubbles carwash of via een invulstrookje in het Weekblad voor Nederweert de naam en de reden doorgeven waarom je een inwoner van de
Gemeente Nederweert wilt verrassen. Het invulstrookje kan ingeleverd
of opgestuurd worden bij/naar Bubbles Carwash Pannenweg 301,
6031 RK in Nederweert.
Vervolgens kiezen zij een winnaar en
deze persoon kan het unieke cadeau
in een prachtige doos van tophangpotten.nl bij Bubbles carwash ophalen in het aansluitende weekend.

Nederweert presenteert
de prinsen voor 2023

In een volle Pinnenhof hebben de
Pinmaekers uit Nederweert zondagmiddag 20 november 2022 de
nieuwe prinsenparen 2023 gepresenteerd.
Nieuwe prins
Als nieuwe prins van Nederweert
werd de 43-jarige Frank van Heugten gepresenteerd.
Prins Frank I is getrouwd met zijn
38-jarige prinses Loes van Heugten
van de Voort.
Samen hebben zij drie kinderen,
Roos, Sem en Tijn en wonen op de
Montgomerystraat in Nederweert.

De winnaars van deze week zijn de
ouders van Marleen Verrijt-Goumans.
De mooie herfstplant is opgehaald
door Marleen.

Invulstrookje
Ik wil graag onderstaande persoon blij maken een Tophangpot
Naam

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

Adres

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

Woonplaats

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

Gegevens aanvrager
Naam

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

Adres

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

Woonplaats

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

Vastelaovendj vieren met de
paplepel ingegeven.
Het kersverse prinsenpaar weet wat
vastelaovendj vieren is en genieten
volop van de Ni-jwieërter vastelaovendj.Prinses Loes fungeerde in
2020 nog als moeder van de bruidegom tijdens de jaarlijkse borebroeleft.
Maar ook gingen de ouders van prinses Loes, Adrie en Lenie van de Voort
in 2000 voorop als prinsenpaar van
V.V. De Pinmaekers, en dochter Roos
is dansmarietje bij de Ni-jwieërter
Pinkus.
Werk en hobby’s
In het dagelijks leven is Frank werkzaam bij de ING bank in Eindhoven.
Loes werkt bij Kindcentrum de Hum-

melhoeve in Nederweert.
Het prinsenpaar heeft diverse hobby’s. Frank speelt in het eerste heren
team en is tevens trainer/coach van
MEOS E1, het team waarin dochter
Roos speelt. Loes heeft tot voor kort
fanatiek gehandbald, maar is inmiddels overgestapt op tennis. Naast actief handballen vervult Frank binnen
MEOS nog diverse functies en is daarnaast penningmeester van het CDA
in Nederweert. In de zomer gaat het
gezin graag op vakantie naar Kroatië.
Adjudanten
Het prinsenpaar zal worden begeleid
door 3 adjudanten en hun dames te
weten: Martin Vossen en Els Vossen-Metsemakers, Rob Gabriëls
& Judith Hoovers en Gunther Hermans & Rianne Schwillens.
Devies
De prins zal het seizoen in Nederweert voorgaan onder zijn devies:
Met dees daag geine bal in de
handj, mer same fieëste in ut Pinnelandj.

Lezingen over beeldende kunst
door John Lommen bij Bibliocenter

John Lommen staat bekend als
een enthousiast spreker die in
staat is je te boeien tot het laatste moment. Hij verzorgt al jaren
lezingen en cursussen over beeldende kunst. Hij was docent aan
de lerarenopleiding en heeft zich
in de loop van de tijd verdiept in
de kunstgeschiedenis. John verzorgt twee lezingen bij Bibliocenter Weert. Op dinsdag 29 november over Frida Kahlo en Diego
Rivera - een paar apart! En op
woensdag 7 december over Niki
de Saint Phalle.
Frida Kahlo en Diego Rivera - een
paar apart! – 29 november
De Mexicaanse Frida Kahlo is een
van de bekendste kunstenaars in de
wereld. Door haar veelbewogen leven, haar bijzondere kunstwerken en
haar eigenzinnige levensstijl werd zij
een icoon en cultfiguur. Zij trouwde
met de in Mexico beroemde muralist
Diego Rivera, die in Nederland nauwelijks bekendheid genoot. Je ervaart
hoe het leven van Frida Kahlo inspiratiebron was voor haar schilderijen. Zij
verbeeldde in die tijd onderwerpen

die in de kunstwereld volstrekt ‘not
done’ waren. Met veel beelden komen in deze lezing hun leven en hun
werk uitgebreid aan de orde.
Niki de Saint Phalle – 7 december
Niki de Saint Phalle: wat een geweldige vrouw! Na een beroerde jeugd
wist de Franse kunstenares zich te
herpakken en maakte ze verrassende
kunst. Die werd niet altijd gewaardeerd door kunstcritici. Maar het
grote publiek reageerde enthousiast.
Kijk maar eens naar haar Nana’s. Ze
zijn een ode aan de vrouwelijkheid,
maar ook aan de kracht van vrouwen.
In de lezing kom je van alles te weten
over een aantal projecten die ze, vaak
samen met Jean Tinguely, heeft uitgevoerd in Europa en de Verenigde
Staten. En natuurlijk komt haar magnum opus, de Tarottuin in Italië, uitgebreid aan bod.
Deelnemen
Beide lezingen vinden plaats bij Bibliocenter Weert en duren van 20.00
tot 22.00 uur. Aanmelden voor de lezingen kan via de website van Bibliocenter.

ALDI nederweert de mooiste van
de wereld? Natuurlijk wel!

Huisorde
Prins Frank heeft “De Orde van het
Wisselbenkske” als huisorde ingesteld.
Tijdens zijn officiële regeerperiode,
die met zijn receptie op zondag 8 januari 2023 begint, reikt hij de orde
uit.

Jeugdprinsepaar van Nederweert
2023

Telefoonnummer ......................................................................................................

Prins Dennis II regeert bij
C.V. De Bengels 2023

Jeugdprinsepaar
Net als in voorgaande jaren zal de
jeugd van Nederweert weer nauw
betrokken worden bij de vastelaovendjviering. Het jeugdprinsepaar
zal in 2023 worden gevormd door
jeugdprins Goof I (Verheijen) en
jeugdprinses Lana (Coolen).

Met een ludiek filmpje en een
heus scooter-ritje door de zaal als
afleidingsmanoeuvre is zaterdag
19 november in een gezellige Pinnenhof Dennis Hermans uitgeroepen als 48 Prîns van C.V. De Bengels.
Prîns Dennis II is 40 jaar en eigenaar
en hovenier bij Hoveniersbedrijf Dennis Hermans. Prîns Dennis II woont
samen met Jessica Ramaekers aan de
Hovensteeg in Nederweert.
Het kersverse Prinsenpaar is beiden
lid van Schutterij St. Antonius en hebben verder als hobby’s, scootertochten maken, tennis en vastelaovundj
vieren.

Het Prinsenpaar wordt bijgestaan
door 3 adjudanten, hun goede vrienden, Ron Kums, Jac Mennen en Tjeu
Janssen.
Prîns Dennis II heeft de orde van “’t
Hovenierke“ ingesteld en zal gaan
regeren onder het devies: Vastelaovundj haotj uch vast, deze Prîns
haaltj alles oet de kast !
De prinsenreceptie zal worden gehouden op zaterdag 21 januari 2023
vanaf 19.41 uur in Zaal Centraal, Kerkstraat 59 te Nederweert.
www.cvdebengels.nl

Jeugdprins
Goof I (10 jaar) is de zoon van Rolf
en Danielle Verheijen. Goof woont
samen met zijn ouders en zus Pom
in de Azaleastraat in Nederweert.
Jeugdprins Goof zit in groep 7a van
IKC De Kerneel en zijn hobby’s zijn:
Vastelaovendj vieren, gitaar spelen,
basketbal, toveren en lekker uit eten.
Jeugdprinses
Jeugd prinses Lana (12 jaar) is een
dochter van Leon en Lilian Coolen
Samen wonen zij in de Geenestraat in
Nederweert. lana zit in groep 8 van
Basisschool De Bongerd en haar hobby’s zijn: zingen, piano spelen, Jong
Nederland en vastelaovendj vieren.

Adjudant
Het jeugdprinsenpaar zal worden bijgestaan door adjudant Noud Meulen.
Noud woont samen met zijn mama
Sanne, bonuspapa Don en broertje
Raf op Tichelveld. Op verschillende
dagen is hij ook te vinden in het Rogstaekersrieëk waar zijn papa Sander,
bonusmama Evelien, broertje Wes en
zusje Linn wonen. De adjudant zit in
groep 8a van IKC De Kerneel Nederweert en heeft als hobby’s Vastelaovendj vieren, voetballen bij Merefeldia, Turnen bij Tensor in Weert, verder
speelt hij graag piano en maakt vlogs
voor zijn Youtube kanaal
Ut jeugdpaar zal de Vastelaovendj in
Ni-jwieërt veurgaon onger ‘t devies:
Meziek zitj os alle drei-j in ut
blood. Fieëste en tampieëste kinne vae kei-j good! Alaaf
Ut jeugdpaar heet de orde van: De
vrolikke noeët ingesteldj.
Het jeugdpaar zal op Zaterdagmiddag 14 januari 2023 een receptie worden aangeboden in de Pinnenhof van
18.00 – 20.30 uur, aansluitend is het
groeët fieëst.

KRASKAARTEN EN TEGOEDBONNEN VOOR EERSTE VIERHONDERD
KLANTEN
Op vrijdagochtend 25 november
wordt om 08.00 uur de nieuwe ALDIvestiging aan de Burgemeester Hobusstraat 33 in Nederweert feestelijk
geopend door filiaalleider Michel Huberts. De sfeer, de inrichting en het
assortiment in de winkel zijn verrassend en vernieuwd. De winkel in Nederweert biedt hiermee de meest recente ALDI-formule. Zo liggen direct
bij binnenkomst versproducten zoals
groente, fruit, vis en vlees. Ook komt
de geur van afgebakken brood je
meteen tegemoet. De goed geteste
en prijswinnende producten, bekend
als de Trots van ALDI, zijn het bewijs
dat naast de beste prijs, hoge kwaliteit bij ALDI hoog in het vaandel staat.
Kraskaarten en tegoedbonnen
Altijd prijs bij de feestelijke opening
van ALDI Nederweert? Natuurlijk
wel! Kras en win. De eerste vierhonderd klanten krijgen bij aankoop van
minimaal
20,- aan boodschappen
een tas met gegarandeerd een aantrekkelijke prijs. Op de kraskaarten
staan prijzen als een retro platenspeler en accu-kruimelzuiger of tegoedbonnen van maximaal

€ 250,-. Voor klanten die naast het
net vissen is er, zolang de voorraad
strekt, een gratis herbruikbare ALDItas. Iedereen is van harte welkom.
Foodtruck
Zin in een feestje? Natuurlijk wel!
Om de openingsdag compleet te
maken staat er een foodtruck op
de parkeerplaats. Daar worden
heerlijke verse gerechtjes met de
producten van ALDI bereid die
klanten gratis kunnen proeven.
Duurzame winkel
Duurzaamheid als één van de belangrijkste pijlers voor ALDI? Natuurlijk
wel! Elke dag werken we aan gezondere, duurzamere boodschappen en
minder afval. Daarnaast betrekken
we regionale aannemers, installateurs en leveranciers bij de verbouwing, worden duurzame bouwmaterialen gebruikt en richten we de
winkels zo duurzaam mogelijk in.
De nieuwe winkel aan de Burgemeester Hobusstraat 33 te Nederweert beschikt over 155 gemeenschappelijke
parkeerplaatsen. De openingstijden
zijn op maandag tot en met zaterdag
van 08.00 tot 20.00 uur. Op zondag
van 10.00 tot 17.00 uur.

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl • 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

