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Uit wetenschappelijk onderzoek 
is gebleken dat kinderen die met 
hun ouders het ‘Gewoon Gaaf-
programma’ samen met de
kindertandverzorgende volgen 
70% (!) méér kans op een gaaf 
gebit hebben.

Zouden er desondanks gaatjes 
in het gebit van je kind ontstaan, 
dan worden door het volgen van 
dit ‘Gewoon Gaaf-programma’ 
de gaatjes eerder ontdekt. De 
kindertandverzorgende kan de 
gaatjes en daarmee de belasting 
voor je kind klein houden.
Fijn toch!

Voor de eerste keer in de ge-
schiedenis is een vastelaovundj
nummer uit Nederweert doorge-
drongen tot de halve finale van 
het Limburgs Vastelaovesleedjes 
Konkoer (LVK).

Allemaol
Met het nummer “Allemaol” zal DZN 
(Duo Zonder Naam) een gooi doen
naar een finale plaats van het LVK 
2017. De muziek van het nummer is 
geschreven door Ronald Moonen en 
de tekst is van Huib van Deursen.
DZN wordt gevormd door Daphne 
Scheffers en Maikel Vaes.
Het duo doet al een paar jaar mee 
met het Ni-jwieërter lidjeskonkoer en 
heeft een aantal maal in de finale ge-
staan van het Midden Limburgs Lidjes 
Festival (MLLF) 

Halve finale via L1
Op 20 januari 2017 is het liedje “Al-
lemaol” als 48e aan de beurt in de 3e 
halve finale van het LVK. 
De uitzending is op L1 radio en tillevi-
sie van 18.00 tot 20.00 uur. 
Na deze halve finale kan men van 
20.00 tot 20.30 uur stemmen op het 
nummer.
De herhaling is op zaterdag 21 janu-
ari van 14.00 tot 16.00 uur, ook na 
die uitzending kan men stemmen van 
16.00 tot 16.30 uur.
Natuurlijk wil het DZN Nederweert op 
de kaart zetten en het nummer terug 
zien in de grote LVK finale op 10 febru-
ari in Heerlen. De finale is ook recht-

Uitzending 20 januari op L1

Stem Nederweert de LVK finale 2017 in!

streeks te zien op L1. Om dat te berei-
ken hebben ze uw hulp hard nodig.

Stem instructies
Het is verplicht om op 3 nummers te 
stemmen.
Allemaol uit Nederweert heeft nr. 48.
Naast nummer 48 moet u nog 2 stem-
men uitbrengen op de nummers 41 
t/m 60, anders is uw stem niet geldig.

SMS naar 4422: 
Stem in ieder geval op nummer 48 en 
nog 2 andere nummers met als stem-
advies nummer 50 en 53.  Voorbeeld: 
SMS naar 4422  LVKspatie48spatie-
50spatie53. 

Bellen kan ook naar 0909 - 202 70 30: 
U ontvangt de instructies via de tele-
foon.

Kies het 1e liedje (48) en sluit af met 
een #
Kies het 2e liedje (50) en sluit af met 
een #
Kies het 3e liedje (53) en sluit af met 
een  #

Nederweert op naar
de LVK finale 2017

Vallen Verleden Tijd
Jaarlijks lopen veel mensen letsel 
op als gevolg van een val. Vooral bij 
zelfstandig wonende senioren is er
sprake van een verhoogd valrisico. 
Daarnaast zijn de gevolgen voor deze 
doelgroep vaak ernstig. 
FysioFitnessNederweert  wil u graag 
informeren over haar cursus valpre-
ventie, Vallen Verleden Tijd (VVT). 
Huib Janssen: “Dit is het enige val-
preventie-programma voor gezonde
ouderen in Nederland, waarvan we-
tenschappelijk is aangetoond dat het 
effectief is. Het aantal valincidenten 
bij ouderen neemt met 46 procent af 
na deelname aan deze training. Deel-
nemers geven aan na het programma 
meer zelfvertrouwen te hebben en
minder bang te zijn om te vallen. Ook 
kunnen ze mogelijke gevaren beter 
herkennen en hier beter mee om-
gaan.” Deze cursus is in nauwe samen-
werking met  MDS Weert en TopZorg 
Nederweert opgezet. In beide multi-
disciplinaire netwerken werken fysio-
therapeuten, ergotherapeuten, een
logopedist en een diëtist samen om 
zorg op maat te bieden. “Gezamenlijk 
kunnen we met valpreventie gezond-
heidswinst behalen, met een positie-
ve uitwerking op het zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen en 
functioneren van de ouderen.”
Jacques Hendriks, geriatriefysiothe-
rapeut van TopzorgNederweert legt 
uit wat de cursus valpreventie en val-
training inhoudt: “De cursus bestaat 
uit 10 lessen, van 1,5 uur per les en 
10 personen per groep. Voorafgaand 
aan de cursus vindt een multidiscipli-
naire valrisico-analyse plaats. Op basis 
van deze analyse worden individuele 
aandachtspunten vastgesteld. In de 
cursus wordt geoefend met situaties 
uit het dagelijkse leven.” 

Parcours (5 hele lessen)
Het omgaan met verschillende ob-
stakels uit het dagelijkse leven zoals 
losse stoeptegels of een schuine trot-
toirband, een gladde ondergrond, 

een opstapje om naar een hoge 
plank te reiken of juist bukken bij 
een diep kastje en het omgaan met 
dubbeltaken.

Sport en spel ( 5 halve lessen)
Met behulp van een sport- en spelge-
deelte oefenen we het veilig bewe-
gen in een drukke omgeving, overste-
ken van een drukke weg, tussen veel 
bewegende mensen doorlopen zoals 
in een winkelcentrum, meerdere han-
delingen tegelijkertijd uitvoeren.

Valbeweging ( 5 halve lessen)
Op dikke matten begeleiden we 
zorgvuldig het oefenen van valtech-
nieken en het opstaan na een val. 
Hierdoor neemt de angst voor het 
vallen af en krijgt men meer vertrou-
wen in eigen kunnen.
Voor wie is deze cursus bedoeld?
“Voor thuiswonende ouderen vanaf 
65 jaar, met verhoogd valrisico door 

recente valincidenten of valangst. Ook 
mobiliteitsproblemen zoals moeite 
met handhaven balans of evenwicht 
bij gaan, staan, opstaan of traplopen 
De oudere moet 15 minuten zonder 
hulpmiddel kunnen lopen en er mag 
geen sprake zijn van een aandoening 
waar bij de oudere zich niet mag in-
spannen” aldus Jacques Hendriks. 
Bij voldoende deelnemers gaat de 
cursus in het voorjaar van start op 
dinsdag van 15.30u tot 17u. De cur-
suslocatie is sporthal De Bengele in 
Nederweert. Hier hebben we in het 
recente verleden reeds valtrainingen 
verzorgd, met positieve ervaring. De 
cursus wordt gegeven door Jacques 
Hendriks en Loek van der Putten, fy-
siotherapeut bij MDS Weert. Zij heb-
ben beide de scholing ‘valpreventie 
en valtraining’ gevolgd. 

Aanvullend kan een ergotherapeu-
tische interventie onderdeel uitma-

ken van het totaalprogramma. Aan 
de hand van de ergotherapierichtlijn 
‘Valpreventie’ zal ergotherapeut Iris 
Kunnen-van Bussel beïnvloedbare 
risicofactoren in kaart brengen en
aanpakken, om daarmee de kans op 
vallen te verkleinen. 

Kosten
De prijs van de cursus  bedraagt €185. 
Verschillende zorgverzekeraars ver-
strekken vanuit aanvullende verze-
keringen een eenmalige vergoeding
voor een cursus valpreventie. De 
individuele valrisicoanalyse wordt 
gedeclareerd als fysiotherapeutisch 
consult en valt onder de aanvullende 
zorgverzekering. De ergotherapeuti-
sche inzet wordt vergoed vanuit de 
basisverzekering.

0495-625657  –  info@FysioFitness-
Nederweert.nl  –  Staat 40c 6031 EM 
Nederweert

Korenbloemstraat 53 - 6035 AZ Ospel

I www.wilongo.nl
E info@wilongo.nl
T 06 575 410 77
F 0495 84 21 87

Leo Wilms

Taxaties en bemiddeling bij aan- en verkoop of bij verhuur

Te koop:

appels
Fruitbedrijf Hoeben

Heysterstraat 17
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zand cement stenen isolatie betonvloeren dakpannen

kunststofkozijnen
houten

kozijnen
buiten deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren-Eind
T. 0493 491 419
www.amaas.nl

Wij zijn gevestigd in Someren-Eind
op 10 minuten rijafstand van
Nederweert  en Ospel.

Hoogwaardige producten voor
zakelijke en particuliere  sector!

Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers
• Hoveniers

Voor o.a.
• Keralit gevelpanelen, wanden
• Laminaat, plafonds, deuren

Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.
zaterdag 7.00-13.00 u.

Kunststofkozijnen
Serredaken

Douglas hout
op voorraad

Stijlvolle
Binnen- en buitendeuren

Albo, Skantrea, Bruynzeel
en Wehkamp

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Tuinvisie producten
www.tuinvisie.nl

Sandwich / 
Dakpan panelen

€ 47,90

p/m2 incl btw.

Fraser Zweeds Rabat
22x167 mm zwart
16 jaar garantie op verfafwerking.



Buddyrun
Traditie getrouw begint het nieuwe jaar bij 
Duikteam Nederweert met een buddyrun. 
Een buddyrun is een “strijd” tussen bud-
dyteams willekeurig samengesteld, die een 
parcours afwerken waarin hun behendigheid 
op de proef wordt gesteld. Na ruim 1,5 uur 
waren de winnaars bekend en tijdens een ge-
zellige nieuwjaarsreceptie werden Johan en 
Sam Craemers als winnaars gehuldigd!
2017 betekent voor ons duikteam het 15 ja-
rig bestaan. Dit zal op gepaste wijze worden 
gevierd met en door de leden. 
Duikteam Nederweert neemt ook deel aan 
de Jumbo Heerschap actie  “Heerschap ver-
enigt”. Bij besteding van € 15 bij Heerschap 
Nederweert krijgt u een voucher, deze vou-
cher kunt u doneren aan een vereniging…. 
Bij voorkeur onze vereniging ! De actie loopt 
van 11 januari t/m 21 februari. De opbrengst 
zal volledig ten goede komen aan vernieu-
wing van onze opleidingsmaterialen.
Wil je meer info over ons duikteam, duiken 
in het algemeen of ben je gewoon geïnte-
resseerd in duiken? Loop gerust een keer 
binnen, ook in 2017 ben je welkom op zater-
dagavond in zwembad Laco in Nederweert.
Check ook even onze website www.duik-
teamnederweert.nl voor onze trainings-
agenda en facebook voor heel veel foto’s van 
onze activiteiten zo ook de meest recente 
van onze buddyrun en nieuwjaarsreceptie.

Nederweerts
verledeN

stichting Geschiedschrijving Nederweert
www.nederweertsverleden.nl  contact@nederweertsverleden.nl

Aflevering 115

Glas en glace
In de achttiende eeuw trokken vele Zwitserse en Italiaanse ambachtslieden naar het 
noorden van Europa. Vaak hadden zij het huidige Nederland als bestemming. Hun vaar-
digheden als schoorsteenveger, stucwerker en glasblazer waren zeer gewild in onze 
contreien. Rond 1900 volgde een golf terrazzowerkers en vanaf 1920 kwamen de eerste 
Italiaanse ijsbereiders.

Nederweert werd al vroeg bezocht door 
deze gastarbeiders. Op het huidige adres 
Staat 10 woonden rond 1800 twee am-
bachtslieden uit het Zwitsers-Italiaanse 
grensgebied. Het ging naar alle waarschijn-
lijkheid om glasblazers die hun ambacht 
ten dienste stelden van de ruitenfabricage. 
Uit geblazen glazen cilinders werden kleine 
ruitvormige glaasjes gesneden (vandaar het 
begrip ‘ruit’). Een van de beide lieden heette 
Carel Verza. Zijn naam wordt in 1826 nog 
vermeld maar over hem is verder niet meer 
bekend dan dat hij uit Zwitserland afkomstig 
was. Over zijn collega weten we meer. Diens 
naam was Joannes Baptist Griset. Hij was 
in 1739 geboren in Bellinzona in het Zwit-
serse (maar Italiaans sprekende) kanton Ti-
cino. Al in 1775 was hij in Nederweert actief 
als ‘vinstermaecker’. Na twee jaar kreeg hij 
van het gemeentebestuur een paspoort om 
terug te keren naar zijn geboorteplaats Bel-
linzona. Zijn persoonsbeschrijving leert dat 
hij middelmatig van lengte was, een rond 
en gebruind gezicht had en bruine haren. 
De bezigheden en verblijfplaats van Griset 
voltrekken zich voor bijna 40 jaar aan onze 
waarneming. Vast staat echter wel dat hij uit-
eindelijk weer terugkeerde naar Nederweert 
want in 1815 wordt hij vermeld als inwoner 
van Nederweert-Staat. Daar overleed hij in 
1823 in de leeftijd van 84 jaar.

Niet ver van de plek op Staat waar Griset 
en Verza hun glas fabriceerden, wordt nu 
‘glace’ (ijs) vervaardigd op Italiaanse wijze. 
De in 1984 geopende ijssalon ‘Florence’ in 
de Brugstraat (vroeger ook Staat genaamd) 
scoort al decennialang landelijke prijzen met 
haar veelgeprezen ambachtelijk vervaardigd 
Italiaanse ijs. De eigenaren Marcel en Mar-
jo Janssen hebben zelf voor zover bekend 

geen Italiaanse roots. Dat gold wel degelijk 
voor een andere Italiaanse ambachtsman die 
in Nederweert letterlijk en figuurlijk zijn spo-
ren achterliet. Zijn naam was Joseph (Jos) 
de Monte (1888-1955) en hij was afkomstig 
uit San Giorgio della Richinvelda, een dorpje 
in de Noord-Italiaanse provincie Pordenone. 
Rond 1915 trok hij als gastarbeider naar Lim-
burg waar hij trouwde met de Weertse Catha-
rina Teunissen. Hij stond aan de wieg van het 
gerenommeerde Weerter aannemingsbedrijf 
De Monte. Van origine was hij terrazzower-
ker. In de jaren twintig van de vorige eeuw 
werd menige Nederweerter keuken, bijkeu-
ken of gang door De Monte voorzien van 
de karakteristieke mozaïekvloeren van glad-
geslepen veelkleurige brokjes natuursteen. 
Een van zijn opmerkelijkste objecten ligt 
voor de dorpel van het voormalige winkel-
gedeelte van restaurant ‘Saame bi-j Siem’, 
Kerkstraat 56. Het latijnse woord ‘salve’ 
(wees gegroet, welkom) dat op fraaie wijze 
in het mozaïekvloertje verwerkt is, vormt hier 
al bijna een eeuw lang de begroeting voor 
generaties bezoekers van binnen en buiten 
Nederweert.

 Alfons Bruekers

Terrazzovloertje met ‘salve’ in Kerkstraat 56. 
Foto: Ton Frenken.

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 21 januari
Merefeldia JO17-1 – Someren JO17-1  15:00

Oefenprogramma Jeugd
Zaterdag 21 januari
Sparta’18 JO19-1 – Merefeldia JO19-1  15:15
Merefeldia JO15-1 – SV Budel JO15-1  13:30

Competitieprogramma Senioren
Zondag 22 januari
Merefeldia 5 – Laar 5  11:00

Oefenprogramma Senioren
Zaterdag 21 januari
DESM 2 – Merefeldia 2  18:00

Zondag 22 januari
DESM 1 – Merefeldia 1  14:30

Agenda
Vrijdag 3 februari
Darttoernooi
Vrijdag 10 februari
Rabbuizersbal
Zaterdag 18 februari
Bowlen O13-O11-O9

Uitslagen Golf
Maasgolf 1 – Vlegelke 1   5 – 1
Stamgasten 1 – Vlegelke 2   5 – 7
Vlegelke 3 – Vlegelke 4    5 – 7
 
Programma Golf
Vrijdag 20 –1
Pelikaan 1 – Vlegelke 1
Boszicht 1 – Vlegelke 2
Stamgasten 2 – Vlegelke 3
Vlegelke 4 – Moesdijk 2
 
Programma Libre
Dinsdag 17 – 1
Vlegelke 1 - Vlegelke 2

Veel succes L.B.

Boogsport Willem Tell
Nederweert

NIEUWS
Een van oudsher bekende vereniging Willem 
Tell heeft haar naam gewijzigd, in BOOG-
SPORT Willem Tell. Er is naast het handboog-
schieten een discipline bijgekomen, namelijk 
kruisboogschieten, en daar komt vanaf 
januari 2017 nog een discipline bij.
Vanaf 27 januari kan er 1 x per  maand, 
op de laatste vrijdag met luchtdruk 
(windbuks) geschoten worden. Voor 
meer informatie en de voorwaarden zie 
uitleg bij programma of  info opvragen 
aan Peter Nouwen 0495-632200 of 06-
40077025

Is hiermee jouw  interesse gewekt en zou je 
ook eens vrijblijvend kennis willen maken 
met de kruisboog- en Handboogsport, dan 
ben je van harte welkom op onze trainings-
avond op woensdag
Jeugd: 19.00 tot 20.00 uur
Volwassenen: 20.00 tot 23.00 uur
Wij bieden je gratis 4 proeflessen, en ge-
bruik van materialen

Voor inlichtingen Paul Hermans 0495-625663
e-mailadres : info@boogsportwillemtell.nl

Programma:
27 januari: schieten met luchtdruk zon-
der clubverband
Er wordt de mogelijkheid geboden aan be-
langstellenden  vanaf 10 jaar om gezellig 
met andere schutters samen bezig te zijn 
met een leuke hobby, in een veilig lokaal.
Wij vragen een kleine vergoeding van € 5,- 
voor  het gebruik van het lokaal per per-
soon/keer.
Aanvang 19.30 uur tot ca. 23.00 uur.
Lokatie: Beatrixstraat 47A te Nederweert

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 21 JANUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
F5. MEOS - Hercules’81 F2               17.00u.
F4. MEOS - Manuel F2                      17.45u.
F2. MEOS - Posterholt F2                  15.30u.
F1. MEOS - Noav F2                         16.15u.
D1. MEOS - BFC D3                           9.00u.
B1. MEOS - Handbal Venlo B2             10.30u.
A1. MEOS - SVVH/Vios A1                  12.00u.
DS1. MEOS - Vilt/Be Quick DS1           19.00u.
Sporthal d’n Adelaer Maasbree
F3. BSAC F1 - MEOS                           9.15u.
Sporthal Egerbos
E2. Blerick E1 - MEOS                         9.00u.
 
ZONDAG 22 JANUARI
Sporthal Egerbos Venlo
DS3. Blerick DS2 - MEOS                   11.00u.
Sporthal De Burcht Boekel
DS2. Vespo DS1 - MEOS                     15.00u.
 
DINSDAG 24 JANUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
D-recreant. MEOS B - Swalmen      21.00u.
 
WOENSDAG 25 JANUARI
Sporthal 
D-recreant. Leudal 1 - MEOS A  21.00u.
BEKERWEDSTRIJD
Sporthal de Bengele Nederweert
DS1. MEOS - Optimo DS1                      19.40u.

 

Ondanks ijzel en gladheid was mane-
ge De Kraal in Budschop op zondag 8 
januari weer het schouwtoneel voor 
de traditionele ponyspellendag.

Elk jaar organiseert de Koninklijke 
Nederlandse Hippische Sportfedera-
tie (KNHS) Kring Midden-Limburg 
rond de jaarwisseling deze prach-
tige dag voor de jongste ruiters. De 
kleine ruitertjes dossen zichzelf en 
hun pony op hun mooist uit. Elk jaar 

wordt een ander thema gekozen. Dit 
jaar was het de jacht. Er waren jacht-
hoornblazers en fretten en de kin-
deren konden met hun pony diverse 
spellen doen waaronder ringen op 
een hertengewei gooien. Jagers uit 
Ospel en Budschop hadden jachtat-
tributen ter beschikking gesteld om 
de manege aan te kleden. Met een 
leuk aandenken keerden alle kin-
deren en pony´s moe maar voldaan 
huiswaarts.

Jachthoorngeschal op ponyspellendag

Eindse Boys Nieuws

Sporthal Roerparel St. Odilienberg
Programma Za.21-1-2017 Poule B J011
Oranje Blauw,15 1 - Eindse Boys 1 11.40 uur
Eindse Boys 1 - Helden 2 12.40 uur
Eindse Boys 1 - Spcl Leeuwen2 12.10 uur

Sporthal Baandert Echt
Programma Za.21-1-2017 Poule B J09
Eindse Boys 1 - Conventus’03 1 13.20 uur
SHH 4 - Eindse Boys 1 14.00 uur
Laar 3 - Eindse Boys 1 14.40 uur

Winterprogramma 
Dinsdag 17/1 en 
donderdag 19/1 trainen 19.30 uur
Zondag 22/1 Eindse Boys 1- RKESV 1 11.30 uur
 Eindse Boys 2- RKESV 2 13.40 uur

Mededelingen
Donderdag 19 jan. 2017 kaarten aanvang 
20.00 uur kantine,

Voor het laatste nieuws zie 
www.eindseboys.nl

 

Schuttersgilde St. Lucie 

AGENDA JANUARI:
17 - 01 Bijeenkomst activiteitencommissie
21 – 01 Kleermaker 12.00 uur clubgebouw

KLEERMAKER:
Op zaterdag 21 januari komt de kleerma-
ker. Hij zal rond 12.00 uur aanwezig zijn in 
het clubgebouw aan de Houtsweg. Indien 
er kleding geruild moet worden, of er zijn 
vragen, dan kunt U voor 21 januari  con-
tact opnemen met Mien Verheyen, tel. 06 
55797427.

HEERSCHAP VERENIGT:
Van 11 januari tot 21 februari ontvangt U 
bij Jumbo Heerschap bij iedere € 15.00 een 
voucher. Hiermee kunt U de geselecteerde 
verenigingen  financieel steunen.
Schuttersgilde St. Lucie is ook van de geselec-
teerde verenigingen die blij zouden zijn met 
uw steun. De financiële bijdrage wordt ge-
bruikt voor de jeugdleden en de majorettes.
U kunt de vouchers bij Jack of José inleveren.
Bij voorbaat dank.

Met schuttersgroet.

Uitnodiging ienieMINI trainingen

MEOS handbal wil de allerjongste jeugd op 
een leuke en speelse manier kennis laten 
maken met handbal, het ienieMINI HAND-
BAL. 

Wij bieden in februari, maart en april een 
reeks van 10 trainingen aan voor 4-5-6 ja-
rigen. De trainingen worden gegeven in 
sporthal de Bengele in Nederweert op 
woensdag van 17.15u tot 18.00u. 

Wil je je zoon/dochter kennis laten maken 
met handbal, meld hem/haar dan aan voor 
de kennismakingstraining op woensdag 8 
februari 2017, via mini@meoshandbal.nl 
Deze training is gratis en verplicht je tot 
niets. 

Is je kind na de kennismakingstraining en-
thousiast geworden, dan kan hij/zij daarna 
nog negen trainingen volgen. Je betaalt 25 
euro voor deze trainingen. 

Trainers: Frank van Heugten en Elles van der 
Horst, locatie: Sporthal de Bengele, Neder-
weert, dag: woensdag, tijd: 17.15 – 18.00u, 
duur: 45 minuten, aantal trainingen: 10, 
startdatum: 8 februari, einddatum: 19 april, 
prijs: € 25,00, bijzonderheden: de 1e trai-
ning is gratis en verplicht je tot niets. Aan-
melden: Via mini@meoshandbal.nl

Op zaterdag 21 januari kunt u uw oud ijzer 
weer naar de Zwarteboordweg 5 te Ospel-
dijk brengen tussen 9:30 en 13:00 uur. Bent 
u niet in de gelegenheid om dit zelf te bren-
gen dan kunt u bellen naar 0613285994. Bij 
voorbaat bedankt namens al onze leden!

Kalender 
- 21 Januari Brengdag oud ijzer bij Odilia-

home tussen 9:30 en 13:uur
- 22 Januari Kleermaker bij Odiliahome om 

10:30 uur
- 29 Januari Deelname Solistenconcours LBT 

te Leuken om 13:00 uur
- 4 Februari Luchtbukscompetitie voor alle 

leden en vrienden bij Odiliahome om 
20:00 uur

Schutterij St. Barbara Leveroy.

12de  trekking loterij van 2016 verricht 
door Dhr. J. Coolen.               
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2453  
2de prijs € 25.00 lotnummer 2461    
3de prijs € 15.00 lotnummer 2546 4de  t/m 
de 9de prijs € 10.00
lotnummer 2504,  2498,  2442,  2431,  2514 
en 2329.
10de t/m 15de prijs lotnummer 2543, 2396, 
2557, 2529, 2494 en 2359.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op woensdag 8 februari 2017 in 
café-zaal Wetemans om 19.30 uur.

RKSVO-NIEUWS 

Dinsdag 17 jauari: 
Start training lagere elftallen    19.45 
Leidersoverleg senioren     21.00 

Woensdag 18 januari: 
Overleg jeugdbeleidsplan    19.30 

Zaterdag 21 januari: 
SV Lierop 1 - RKSVO 1   18.00 

Zondag 22 januari: 
SV Lierop 2  - RKSVO 2   11.00 

Week 4: Start trainingen JO19-JO17-
JO15&JO13 

Vrijdag 27 januari: 
Darttoernooi voor alle senioren en JO19 
20.00 

Zaterdag 28 januari: 
Darttoernooi JO13      12.00 
Darttoernooi JO15 & JO17    14.30 

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl 
Hoofdsponsor RKSVO: 

Sanitair & Tegelcentrum Weert 

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

Tevens het adres voor het leegruimen 
van woningen en ophalen van al uw 

overbodige  spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

Tel. 0653442320 
www.hhkoopjes.nl / info@hhkoopjes.nl

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

STEVENS TELEVISIES

Grootschoterweg 105-107  Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616

Open: ma. 10-18 u. · di. GESLOTEN
wo/do. 10-18 u. · vr. 10-20 u. · za. 10-17 u.
www.stevensbudelschoot.nl

UW LED TV ADRES!
In 95% de goedkoopste!

Persoonlijke service
Deskundig advies 

Samsung · Sony · Philips · LG · Sonos

Toon Hermans Huis

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 23 januari 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 24 
januari 10.30-11.30 uur wandelen* 
/ 13.30-15.30 uur haken* / 13.30-
15.45 uur ontspanningsmassage*. 
Woensdag 25 januari 10.30-13.00 uur 
kookworkshop*. Donderdag 26 janu-
ari 10.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur 
workshop schilderen* / 19.00-21.00 
uur Thema-avond Drs. Frank Raat Ra-
dioloog ‘Nauwkeurige en betrouw-
bare diagnose prostaatkanker**. 
Vrijdag 27 januari 09.30-12.30 uur 
creatief atelier*. Zondag 5 februari 
Open Dag en haardonatie voor Stich-
ting Haarwens**. Open inloop maan-
dag t/m donderdag van 09.00-16.00 
uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur 
(* = op afspraak - aanmelden kan via: 
0495-541444 / ** = voor meer infor-
matie en aanmelden zie de website).
Meer info: www.toonhermanshuis-
weert.nl

50x60mm h - Full Colour - week 12

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!



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 van Kerkbestuur Sint-
Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender
van 19 tot en met 28 januari 2017.

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

VRIJDAG 20 JANUARI
Gedachtenis van H.Fabianus, paus en mar-
telaar.
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 21 JANUARI
Gedachtenis van H.Agnes, maagd en mar-
telares.
Vooravond van de 3e zondag door het jaar.
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes,) –jaardienst Pierre Stienen, jaardienst 
Tjeu en Mia Gielen-Janssen.

ZONDAG 22 JANUARI 
Derde zondag door het jaar.
9.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lector
mevr.L.Roost) – Miet Feijen vanwege ver-
jaardag, jaardienst Sjeng van Gemert
12.30 uur H. Doopsel Indy Smolenaers

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

DINSDAG 24 JANUARI
Gedachtenis van H.Franciscus van Sales, bis-
schop en kerkleraar.
18.30 uur Rozenkransgebed. 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel. Tot bijzon-
dere intentie.

WOENSDAG 25 JANUARI
Geen rozenkransgebed en geen H. Mis. 

DONDERDAG  26 JANUARI
Gedachtenis van HH. Timotheus en Titus, 
bisschoppen.
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Aanbidding
18.15 uur Boeteviering
18.30 uur Rozenkransgebed en Biechtgele-
genheid.
19.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 27 JANUARI
Gedachtenis van H.Angela Merici, maagd.
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis. H.Vormsel voor de leerlin-
gen van groep 8.

ZATERDAG 28 JANUARI
Gedachtenis van H. Thomas van Aquino, 
priester.
Vooravond van de 4e zondag door het jaar.
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantantes, 
lector mevr.L.Caris) – jaardienst overleden 
ouders Verheijen-Wijen, jaardienst Anita 
Vossen-Janssen en voor Wiel Janssen vanwe-
ge verjaardag, jaardienst Truus Heldens-Her-
mans, jaardienst Leo van Lier, Theu Gerris.

Ledenadministratie
Het is voor het functioneren van de parochie 
goed om een ledenadministratie te hebben. 
Via een speciaal systeem worden door de 
gemeenten adreswijzigingen doorgegeven
aan de Stichting Interkerkelijke Ledenad-
ministratie (SILA) waarbij de privacy van 
parochianen gegarandeerd blijft. SILA geeft 
deze gegevens dan door aan de betreffende 
kerkgemeenschappen waartoe de betrok-
kene  behoort. Op deze manier kunnen de 
ledenadministratie van de verschillende 
kerkgenootschappen op peil blijven. Nu is 
er in de Tweede Kamer een motie aangeno-
men, die ertoe leidt dat er geen gegevens 
meer aan SILA worden doorgegeven, waar-
door onze ledenadministratie uiteindelijk 
onbruikbaar worden, omdat ze niet meer 
up-to-date zijn. De overheid heeft een in-
ternetconsultatie geopend waar burgers 
op dit besluit kunnen reageren alvorens 
het eventueel tot wet wordt. Vanwege het 
grote belang voor het functioneren van de 
parochie roepen wij de parochianen op om 
inderdaad te reageren en aan te geven dat 
men het niet eens is met het stopzetten van 
het doorgegeven van deze gegevens. De
internetconsultatie is te vinden op www.
internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrp-
vreemdelingen

Reacties moeten plaatsvinden vóór 3 febru-
ari omdat dan de consultatie sluit.

Sint Rochusparochie 
Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2  Tel 631317 Fax 632453
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 50601803.
Per 1 januari 2015 kost een H. Mis € 25,--.
U kunt ook de intenties opgeven via e-
mail: gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag 
overmaken op de Rabo-bank..
Een andere mogelijkheid is het bedrag in 
een envelop af te geven bij Mia Gubbels, St. 
Antoniusplein 12  te Nederweert, met ver-
melding van uw naam, adres en telefoon-
nummer en de opgave van de misintentie 
met de gewenste datum. Opgave misinten-
ties twee weken vóór datum. Telefoonnum-
mer Parochiecentrum St. Rochus: 631760. 
Voor het uitreiken van de H. Communie 
aan huis, kunt u contact opnemen met de 
heer Bert Verheggen, telf. 632684.

Zondag 22  januari 2017
H. Mis om 11.uur, Koor: Zondagskoor
H.Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar:Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

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 januari.

Zaterdag 21 januari, H. Agnes, maagd en 
martelares, 10.00 jaarfeest van Handboog-
vereniging Wilhelmina, voor levende en
overleden leden en het welzijn van de ver-
eniging. 19.00 (Samenzang) ghm Wiek en 
Til Huijerjans-Verheijen en zoon Albert, ghm 
Wiel Daems en Fientje Daems-van de Berg. 

Zondag 22 januari, 3e zondag door het 
jaar,  H. Vincentius, diaken en martelaar, 
10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) jrd 
Piet van Hulsen. 

Donderdag 26 januari, HH. Timoteüs en Ti-
tus, bisschoppen, 18.40 bidden van het rozen-
hoedje, 19.00 voor de vervolgde christenen. 

Zaterdag 28 januari, H. Thomas van Aqui-
no, priester en kerkleraar, 19.00 (Zangkoor 
De Peelklanken) Maria Leën en overleden 
familie, ghm Antoon van Nieuwenhoven, 
ghm Nel Donkers en overleden ouders.

ACOLIETEN: za. 21 jan. 19.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 22 jan. 10.00: 
Harry Geerlings, Kathy Geerlings; za. 28 jan/ 
19.00: Tom Kessels, Nick Stijnen. 

DANK: Deze maand ben ik dus officieel 25
jaar pastoor in Ospel. We vierden dit vorig 
jaar al gelijktijdig met mijn zilveren priester-
jubileum. Bij mijn 1e Ospelse verjaardag was 
het niet zo druk. Maar vorige week maan-
dag – op mijn 25e Ospelse verjaardag – was 
het weer een gezellige drukte. Vele paro-
chianen van alle leeftijden kwamen even de 
pastorie binnenlopen om me te feliciteren. 
Ik dank u allen hartelijk dank voor al uw 
goede wensen, attenties en belangstelling. 
Fijn om te ervaren en een stimulans om sa-
men met u dienstbaar te blijven voor onze 
parochiegemeenschap.

AGENDA 2017: Zaterdag 25 februari Vas-
tenavond: avondmis om 18.00 uur; zater-
dag 22 april presentatie 1e communicanten; 
vrijdag 12 mei H. Vormsel; donderdag 25
mei 1e H. Communie; zondag 18 juni pro-
cessie Sacramentsdag; zondag 25 juni Ospel 
kermis; zondag 29 oktober viering Allerhei-
ligen/Allerzielen. 

Pastoor A. Koumans, O.M.I.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Tel. 0495-651316
Website: http://parochie.leveroy.nl

Bankrekeningnummer: 
NL15 RABO 0128 4006 25

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47 RABO 0128 4024 74

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend, 1ste en 3e 
zondag van de maand na hoogmis 

tot 11.30 uur, voor het opgeven van 
misintenties en andere parochiezaken. 

Week van  20 januari  – 27  januari  2017

Zondagmorgen 22  jan. 09.30 uur:
Presentatiemis communicanten
Pastoor Vankan zal voorgaan in deze viering.

Als hgm. voor ouders Schreurs-Verstappen, 
Nicolaas, Elisabeth, Harrie en Sjra Schreurs, 
Als maandd. voor Pierre Wijers en Mia Wij-
ers-Baetsen (eigen muziek)

12.15 uur Toediening H. Doopsel aan Zoë 
Wijnands.  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.

        ZWANGER, 
            neem dan contact 

       op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

Loverstraat 8, 6031 VD  Nederweert
tel: 06-10644332 www.lenie-chantal.nl
Flexibel op afspraak en zaterdag-ochtend!

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag   22 JANUARI
10.00 uur  Woord- en Communiedienst – Tot 
bijzondere intentie

Parochie 
H. Gerardus-Majella

Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 
Tjongerstraat 3 tel. 626380

b.g.g. in spoedgevallen 06-22617907 
e-mail: leniemackus@outlook.com

website: www.parochie-nederweert-eind.nl
NL96 RABO 0135 5077 15

21  t/m 28 januari 2017

ZATERDAG 21 januari: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst voor ouders 
v.d. Goor-Meulen, jaardienst voor ouders 
Verheijen-Bollen.

ZATERDAG 28 januari: 19.15 uur H. Mis, 
voor Miet van Gog-Stultiens, jaardienst voor 
ouders van Nieuwenhoven-Cuijpers, voor de 
overleden leden van de senioren vereniging.

LEZERS: zaterdag 21 januari Piet van Gog, za-
terdag 28 januari Maria van Nieuwenhoven.

MISDIENAARS: zaterdag 21 januari Pam
Smeets en Ayla Beerens, zaterdag 28 januari 
Lobke Houtappels en Tim Theunissen.

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 21 januari zijn jullie hartelijk welkom 
in de sacristie om 19.15 uur.

“Waarom zou je jezelf vergelijken met 
anderen? Niemand in de hele wereld kan 

beter jou zijn dan jezelf.”

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

Je problemen aanpakken: 
dat doe je zelf, maar niet alleen!
Tel. 088-65 60 600
Dagelijks van 8.30-17.00 uur

Bureau Nederweert 
St. Antoniusplein 21-22 in Nederweert
Spreekuur dinsdag 9.00-10.00
www.amwml.nl  

In crisissituaties buiten kantoortijden:
AMW-ML: 088-65 60 600

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.

Dagverzorging Oranjeflat
Oranjeplein 1a, Weert
Telefoon: 06 443 511 40 

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en
Groene Kruis Vrijwilligerszorg
Telefoon: 088 - 61 088 61
24 uur per dag bereikbaar

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

YOGA
op maandagochtend
en woensdagavond

Nederweert
0495-530752
Mia de Vries

www.yoga-mdv.nl

Bij deze wordt U uitgenodigd voor de prinsenreceptie
van Prins Ivo I, zijn Prinses Maartje
en hun adjudanten Rudi en Remco.

De receptie wordt gehouden op zaterdag 28 januari 2017
Van 19.41 tot 21.41 uur in zaal Centraal,

Kerkstraat 59 te Nederweert

Na deze receptie gaan we door tot in de late uurtjes
met muziek van de Deejays. Kom gezellig langs en
maak er samen met Prins Ivo I, Prinses Maartje

en CV de Bengels een leuke en gezellige avond van.

C.V. DE BENGELS  Nederweert-West          www.cvdebengels.nl 

CV de Bengels

Heemkundevereniging 
Nederweert

De Heemkundevereniging Nederweert 
nodigt u uit voor een bijeenkomst op: 

Dinsdag 24 januari  om 20.00 uur
in zaal Centraal, Kerkstraat 59, 

Nederweert.

Met een inleiding van Thieu Wieërs 
(Geistingen) over; De turbulente af-
scheiding van België en Nederland 
tussen 1830 en 1839.
Bij het congres van Wenen (1814-
1815) besloot men de Zuidelijke en 
de Noordelijke Nederlanden samen 
te voegen onder koning Willem I van 
Oranje Nassau om zodoende een buf-
fer te vormen tegen Frankrijk. In de 
Zuidelijke Nederlanden kwam daar-
na steeds meer weerstand tegen de 
“protestante” koning Willem I. Dit re-
sulteerde in de oproer in september 
1830 in Brussel. België, Luxemburg en 
Nederlands Limburg verklaarde zich 
onafhankelijk. Onder druk van de 
Engelse en Franse politiek beperkte 
zich de militaire ingreep van Koning 
Willem I. Pas in 1839 accepteerde de 
koning de situatie en werd de grens 
vastgesteld. Het duurde nog tot 1843 
tot een en ander bij het verdrag van 
Londen definitief werd geregeld. In 
de periode 1830-1839 werd Neder-
lands Limburg vanuit Den Haag als 
Nederlands beschouwd en vanuit 
Brussel als Belgisch. In de praktijk gaf 
dit nogal eens problemen en verwar-
ring. Ook leidde dit in de praktijk in 
deze regio tot veel steunbetuigingen 
aan Brussel dit tot ergernis van Den 
Haag. Thieu Wieërs  zal deze periode 
en welke gevolgen dit had voor onze 
regio toelichten in deze lezing.
De inleider Thieu Wieërs  was wiskun-
de-leraar bij de Kruisheren in Maaseik. 
Zijn hobby is genealogie en daarna 
was de stap naar historisch onder-
zoek en publicaties klein. Hij was be-
stuurslid van de “Geschied- en heem-
kundige kring het land van Thorn” 
en redacteur van het tijdschrift “de 
Kroetwes”. Ook publiceerde hij over 
de Bokkenrijders in het Maasland, 
boerderij Haegerhof te Geistingen, 
soldaten van Napoleon en andere.

Wij rekenen op een grote opkomst.

Hein Jansen Henk Hermans
voorzitter secretaris

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

De Korenbloem

Korenbloemstraat 3
6035 AX  Ospel
Molenaars; Geert van Winkel, Coen 
Verberne en Hans van Kooij
Korenbloemstraat  2
6035 AZ Ospel
06-30457014 of   0495-633079

Activiteiten 2017
•	 Opening molen; iedere 2e, 3e 

en 4e zaterdag van de maand 
van 10.00 tot 16.00 uur

•	 Op die dagen is de molenwinkel 
ook geopend.

•	 Rondleidingen (gratis); Buiten de 
openingstijden is een bezoek met 
familie of groepjes mogelijk, maak 
een afspraak met de molenaar 
Geert van Winkel; Tel. nr. 0495-
633079 of mob. nr. 06-30457014.

•	 Bij de rondleidingen laten	we u het
draaien, malen, builen ( zeven van 
gemalen graan) en mengen van 
diverse meelsoorten zien. Na de 
rondleiding komt u beneden in de 
molenwinkel. Hier kunt u verschil-
lende meelsoorten kopen incl. de
recepten voor het bakken van het 
ambachtelijke brood. Op bestel-
ling: Cadeau-pakket om een am-
bachtelijk brood te bakken!

Meer Informatie; Geert van Win-
kel tel. nr. 0495-633079 of mob. 
nr. 06-30457014.

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Eetpunt
Ontmoeten doet groeten

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 
vers bereid wordt door vrijwilligers. 
Drie of vier keer per maand vindt het 
Eetpunt plaats in gemeenschapshuis 
“de Pinnenhof”, één keer per maand 
wordt het Eetpunt verzorgd door tel-
kens een andere horecagelegenheid 
in Nederweert. 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 8 euro (ex-
clusief eventuele consumpties).
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 januari in de Pinnenhof
24 januari bij de Daatjeshoeve (alleen 
voor de vaste gasten)
31 januari in de Pinnenhof
7 februari in de Pinnenhof

www.dorpsoverlek-ni-jwieert.nl

Snertwandeling 

De snertwandeling vindt plaats op 
zondag 22 januari 2017.
Deze keer vindt de wandeling plaats 
in het Weerterbos.
Er zijn 2 routes uitgezet : de 1ste wan-
deling is  rond de Oude Graaf .
Een 2de wandeling is “grensover-
schrijdend“. Deze gaat via een stukje 
provincie Noord-Brabant naar het 
Grenskerkmonument en de Uitkijkto-
ren. Beide wandelingen zijn ca. 7 km 
en kunnen ook gecombineerd wor-
den. De start is tussen 10.00 en 12.00 
uur vanuit Wandel- en Fietscafé Peer-
kesbosch. De kosten voor de wande-
ling ( inclusief de snert ) bedragen 
5 euro per persoon. Kinderen tot 12 
jaar betalen 2,50 euro.
Gelieve te parkeren op het parkeer-
terrein van Peerkesbosch.
Wij verzoeken om zich, indien moge-
lijk, vooraf aan te melden bij het
NMC te Weert ( tel.nr. 0495 – 524893).
Na afloop kunt u genieten van snert 
met brood en spek. 
Inlichtingen bij Bert Timmermans 
(0495 – 633997).

DORPSRAAD Budschop

Om de bewoners van Budschop gele-
genheid te geven om met de Dorps-
raad Budschop te praten, zal bij 
aanvang van iedere vergadering van 
de Dorpsraad Budschop, het eerste
half uur beschikbaar zijn om met U
in gesprek te gaan. Met dit inloop-
spreekuur wil de Dorpsraad Budschop 
de communicatie met de bewoners 
bevorderen. 
De eerst volgende vergadering is
donderdag 26 januari en begint om 
19.30 uur in het zaaltje van de kerk.
Voor verdere informatie over Bud-
schop, verwijzen wij U naar de web-
site: www. Budschopactueel.nl

L.K.V. Ospel

Beste leden, 
Dinsdag 24 januari: Toos Verkooyen 
schrijft: Oh, groeit dat zo...ik heb ze 
nog nooit gezien...nooit geweten 
dat ze zo smaken, dit is een greep uit 
enkele reacties na een avond bij een 
vrouwenvereniging. Graag willen we 
jullie een kijkje laten nemen in “onze 
keuken” van de oesterzwam. Infor-
matie over het product en een proe-
verij met een aantal hapjes. We hopen 
jullie allemaal te mogen begroeten 
aldus Toos en Monique. De avond be-
gint om 20.00 uur in Haaze-hoof. 

Met vriendelijke groet,
het bestuur.

LKV afd. Nederweert

Beste dames,
Zijn er nog dames die mee willen naar 
Marcienne. Dit is een breifabriek in 
Duitsland. We gaan daar op 28 maart 
naar toe. Als er niet-leden zijn die 
mee willen kan dat, vol is vol.
Op 7 februari hebben we een lezing 
over “de zorg verandert”, aanvang 
20.00 uur op het podium.

Gegroet,
Het bestuur



Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Maaseikerweg 155, 6005 AD Weert
T 0495-580585 E ziekenvervoerweert@princen.com

www.princen.com

Bij ernstige gezondheidsproblemen heeft u andere zaken 
aan uw hoofd dan vervoer van en naar uw behandelingen. 
De medewerkers van Ziekenvervoer Weert begrijpen dat als 
geen ander. Daarom verzorgen wij al uw zieken vervoer met 
persoonlijke aandacht. Uw zorg is onze specialiteit.

Veilig, Tijdig 
en Comfortabel
Ziekenvervoer Weert

OPRUIMING
BH’s, slips, strings > 50%
Badgoed, nachtgoed > 20%

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foundation - Lingerie - Badmode
www.tullemans-koppen.nl

Een elegant haarwerk maakt het verschil

“Het is écht een onbeschrijflijk 
gevoel als je haren uitvallen door
chemokuren. Ik weet nog precies 
wat het met mij deed. In één keer 
al mijn vrouwelijkheid weg. Ge-
lukkig heeft Hannelore Fiers van 
KNIPART Haarwerken mij uitste-
kend geholpen met een passend
haarwerk. Een elegant model.
De chemobehandelingen blijven
zwaar en het kale koppie ook, 
maar dankzij Hannelore voel ik 
me weer vrouw!”

Haaruitval door Alopecia, chemoku-
ren of medicijnen is een heftige er-
varing. Hannelore Fiers van KNIPART 
Haarwerken beseft dat en met een 
gedegen kappersvakkennis van ruim 
35 jaar én ANKO certificering, richt ze 
zich dan ook op het welzijn en uiter-
lijk van de vrouw. Ongeveer één op 
de vier vrouwen boven de veertig jaar 
krijgt last van extreme haaruitval. 
Kaalheid bij vrouwen is in Nederland 
een taboeonderwerp. Vrouwen (en
ook mannen) bij wie het haar gaat 
uitvallen, kunnen hierdoor te maken 
krijgen met psychische problemen. 
Veel mensen raken in een isolement. 
Zij durven niet over hun probleem te 
praten, terwijl er tegenwoordig op-
lossingen zijn voor haarverlies, die 
niet van echt te onderscheiden zijn.
“In mijn salon neem ik alle tijd om 
een dame vakkundig te adviseren 
en een keuze te laten maken uit de 
uitgebreide collectie haarwerken en
deelhaarwerken. Zodra ze mijn salon 
verlaat met een passend haarwerk of
deelhaarwerk, begeleid ik haar nog 
één jaar lang. Hiermee bied ik een 
onderscheidend totaalpakket voor 
alle budgetten (dus ook voor de wat 
kleinere portemonnee…).
En alles inclusief verzorging en het 
eventueel kleiner maken van een
haarwerk. Daarnaast mag ze me altijd 
bellen! Mijn motto is niet voor niets 
‘Aandacht voor haar…’, onderstreept 
Hannelore krachtig! 

Privacy
Haarverlies is vooral bij vrouwen een 
groot taboe. Kaalheid of kale plek-
ken geeft een vrouw een gevoel van 
gene, die haar ervan weerhoudt om 
hulp te zoeken. Vaak is men niet be-
kend met de mogelijkheden op het 

gebied van haarwerken. Niet alleen 
door het ongekende, maar ook ver-
legenheid en schroom spelen een rol. 
Mede om die redenen is het moge-
lijk om de salon van KNIPART Haar-
werken in alle privacy te bezoeken, 
dat maakt een afspraak aanzienlijk 
laagdrempelig en geeft vertrouwen. 
Hannelore weet hoe belangrijk het 
voor een vrouw is om anoniem naar 
de salon te komen en dat haar per-
soonlijke aandacht helpt: “Een vrouw 
die haar haren verliest door chemo-
kuren of medicijnen, Alopecia of an-
dere problemen, wil niets liever dat 
ik het haarprobleem snel oplos & met 
behoud van eigen identiteit, zonder
dat het zichtbaar is! Het is mooi om 
te zien, dat een vrouw zich dan weer 
op-en-top vrouw voelt.” 

‘Uitstapje’ 
Het onderhoud van de haarwerken 
en deelhaarwerken verzorg ik ook. 
Overigens wil ik benadrukken dat 
mijn aanpak een specialistische aan-
vulling is op de reguliere kapper. De 
dames die in mijn salon komen, raad 
ik altijd aan, weer terug te gaan naar 
hun eigen kapsalon.” KNIPART Haar-
werken is dan ook dé plek voor haar-
werken bij volledig haarverlies door 
chemokuren en deelhaarwerken voor 
gedeeltelijk haarverlies door medicij-
nen, Alopecia, menopauze en andere 
haarproblemen, maar ook voor spe-
cialistische hoofdhuidproblemen die 
vragen om verzorging met Mediceu-
ticals. “De dames maken als het ware 
een ‘uitstapje’ naar mijn salon”, zegt 
Hannelore spontaan. 

KNIPART Haarwerken is ANKO gecer-
tificeerd en altijd bereikbaar. Het is 
mogelijk om 7 dagen per week, een 
afspraak te maken! Voor meer infor-
matie ga naar de website, stuur een 
e-mail of neem telefonisch contact op 
voor een afspraak. 

Een warm welkom bij Hannelore. 

KNIPART haarwerken
Hannelore Fiers
Strateris 2
6031 PC Nederweert
M 06 57583970
E info@KNIPART.nl
W www.KNIPART.nl 

Tweeëndertigste editie Moulin Blues

Hoewel het nog zo’n vier maan-
den duurt, zijn de voorberei-
dingen voor Moulin Blues 2017 
al in volle gang. De organisatie 
heeft inmiddels al negen namen
bekendgemaakt voor de 32e edi-
tie van Moulin Blues, waaronder 
de prestigieuze headliner Doyle 
Braham II. Het bluesfestival in 
Ospel rekent zodoende weder-
om op een flinke toestroom aan 
bezoekers.

Voor velen betekent het de opening 
van het festivalseizoen; het jaarlijkse 
bluesfestival in Ospel dat wordt ge-
houden in het eerste weekend van 
mei. Voor de tweeëndertigste keer 
veranderen de lege akkers in Ospel 
tot een spectaculair blueswalhalla
waar liefhebbers vanuit heinde en 
verre op afkomen. Scheurende gi-
taarsolo’s, swingende piano-riffs en 
knallende drumsolo’s beloven weer 
menig bezoeker het kippenvel op de 
armen te bezorgen. 

Line-up
De negen namen die al bekend wer-
den gemaakt behoren tot de ab-
solute top binnen de bluesscene. 
Namen als The Cash Box Kings, Kirk 
Fletcher Band en Thorbjørn Risager 
& the Black Tornado mogen allang 
als artiesten van statuur worden be-
schouwd. Ook de bekende Doyle 
Braham II is een grootheid binnen de 
blues. Hij speelt al jaren met ‘de gro-
ten der aarde’; Eric Clapton, Otis Rush 
en Susan Tedeschi waren dikwijls mu-
zikale partners van Braham. 

Kaartverkoop
Vanwege het grote animo is dit jaar 
mogelijk om een combiticket aan te 
schaffen. Bezoekers kunnen namelijk 
–in tegenstelling tot voorgaande ja-
ren– nu ook één ticket voor het totale 
weekend kopen. De eerste 350 com-
bitickets worden verkocht tegen een 
speciaal kortingstarief. De kaartver-
koop start op 18 januari om 12.00 uur. 
Meer informatie over de line-up 
en de ticketverkoop is te vinden op 
www.moulinblues.nl

Rabobank verhuist naar nieuwe locatie

Uiterlijk 1 mei 2017 verhuist de 
Rabobankvestiging Nederweert 
naar de Brugstraat 11 in Neder-
weert. Hiermee betrekt de Rabo-
bank in Nederweert een compac-
tere locatie, waar ze haar klanten 
voor service, advies en afspraken
blijft ontvangen. De pinautoma-
ten, stortautomaat en sealbagau-
tomaat blijven beschikbaar op de 
huidige locatie aan het Raadhuis-
plein in Nederweert. 

Met de nieuwe vestiging aan de Brug-
straat in Nederweert beweegt Rabo-
bank Weerterland en Cranendonck 
mee met de veranderende behoeften
en keuzes van haar klanten. Er is min-
der behoefte aan een fysiek bezoek 
aan bankkantoren. Steeds meer men-
sen kiezen voor het gemak van thuis 
bankieren via internet, telefoon, e-
mail of social media. Daarnaast heb-
ben de ontwikkelingen in de ban-
caire sector geleid tot vermindering 
van het aantal medewerkers. Voor de 
bank aanleiding om haar dienstverle-
ning te heroverwegen. 

Tot voor kort was het personeel van 
de Rabobank Weerterland en Cra-
nendonck verdeeld over de vestigin-

gen Weert en Nederweert. Het hand-
haven van beide grote panden in 
Weert en Nederweert is kostentech-
nisch en op basis van duurzaamheids-
overwegingen niet verantwoord. 
Eind november 2016 is dan ook al 
gestart met de renovatie van de ves-
tiging aan het Kasteelplein in Weert 
om daar vanaf 1 mei 2017 alle me-
dewerkers van de Rabobank Weer-
terland en Cranendonck te kunnen
huisvesten. Met uitzondering van de 
medewerkers die de servicekantoren
in Nederweert, Stramproy en Budel 
bemensen. 

Rabobank vindt het erg belangrijk om 
in Nederweert te blijven voor haar 
klanten. Met het pand aan de Brug-
straat 11 in Nederweert hebben we 
een geschikte locatie gevonden om 
onze dienstverlening in Nederweert 
voort te zetten. Binnenkort wordt ge-
start met de inrichting van dit nieuwe 
kantoor. Buiten het feit dat de geld-
automaten aan het Raadhuisplein 
blijven, kunt u straks voor adviesge-
sprekken en servicevragen terecht 
op de Brugstraat. Op uiterlijk 1 mei is 
het kantoor aan de Brugstraat actief. 
Hierover wordt u uiteraard nader op 
de hoogte gehouden.

Toons Toppers 2017 naar Mont Ventoux

Dit jaar gaat voor de vijfde keer 
in successie een team van Toons 
Toppers de magische berg de 
Mont Ventoux beklimmen. Op 
donderdag 9 februari organiseert 
het Toon Hermans Huis Weert e.o.
een informatieavond. Wil je meer 
weten over deze beklimming 
meld je dan aan voor deze infor-
matiebijeenkomst via administra-
tie@toonhermanshuisweert.nl.

Sta jij in 2017 ook op de top?!
Het bereiken van de top van de Mont 
Ventoux is, zeker na een diep dal een 
geweldige prestatie en een onverge-
telijke ervaring. Heb je zelf kanker 
gehad of heb je iemand in je naaste 
omgeving hierbij gesteund dan kan
het stellen van een sportief doel een 
extra stimulans zijn om geestelijk en 
fysiek weer in balans te komen. Daar-
naast is deelname vanzelfsprekend 
ook mogelijk als je het doel (KWF en 
Toon Hermans Huis Weert) een warm 
hart toedraagt. Het Toon Hermans 
Huis Weert e.o. faciliteert het ko-
mend jaar voor de vijfde keer op rij 
mensen die, ten bate van de Stichting 
Groot verzet tegen Kanker, de Mont 
Ventoux op donderdag 30 augustus 
lopend of op 1 september 2017 fiet-
send willen bedwingen. Dit doen we 
met een trainings- en informatiepro-
gramma dat start met een informa-
tieavond op donderdag 9 februari. 

Maximaal aantal deelnemers
De Toons Toppers 2017 gaan dit jaar 
met maximaal 20 wandelaars en 10 

junioren en 10 senioren fietsers op 
pad. Bij meer aanmeldingen zal er 
geloot moeten worden. Voor een 
aantal beginnende fietsers is eventu-
eel een fiets en helm beschikbaar. De 
Stichting Groot verzet tegen Kanker 
steunt zowel het KWF als lokale doe-
len. Het Toon Hermans Huis Weert 
e.o. is één van de lokale doelen die 
door deze stichting wordt gesteund.

Trainingen
De Mont Ventoux bedwing je niet zo-
maar, dit vraagt gedegen training en 
voorbereiding. De begeleiding wordt 
verzorgd door Kirstie Boelaars en Pe-
ter Sijben (fietstrainingen) Marleen 
Bouten (wandeltrainingen), Brechtje 
Huigevoort (oncologisch fysiothe-
rapeut),  Corné Lenders (THHW) en 
Tanja Kools (THHW).
In de aanloop naar de beklimming 
van de Mont Ventoux zal meerdere 
malen per week getraind worden, 
veelal op de fiets of lopend, soms 
ook met andere sportactiviteiten. 
Dit doen we op de fiets gezamenlijk 
wekelijks en één maal per maand in 
het zuiden. De wandelaars trainen 
samen één maal in de twee weken 
en maandelijks in het zuiden. De ove-
rige trainingen vult iedereen zelf in. 
Daarnaast verzorgen we informatie 
avonden op het gebied van voeding, 
trainingsopbouw, de berg etc. 

Aanmelden:
Heb je interesse? Mail je naam en te-
lefoonnummer dan naar adminstra-
tie@toonhermanshuisweert.nl.

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten.

Door een bijdrage van hun klanten 
heeft Pleunis mode een cheque ter 
waarde van € 200,00 mogen aanbie-
den aan Harmonie Sint Joseph Neder-
weert. Dit is het geld dat hun klanten 
betaalden voor de plastic tas in hun 
winkel. 
De cheque is uitgereikt aan de voor-
zitter van de Harmonie, Jos Wille-
kens. “Wat een leuk nieuwjaarsca-
deau! Veel succes voor het team van 
Pleunis Mode, en ik hoop dat ook in 
2017 heel veel klanten weer een plas-
tic tas kopen!”, aldus de kersverse 
voorzitter. De Harmonie kan het geld 
goed gebruiken; bijvoorbeeld voor 
haar instrumentenfonds of het uni-
formenfonds.

Klanten van Pleunis mode bedankt 
voor de bijdrage!

Lezen en schrijven is niet voor ieder-
een even gemakkelijk. Je beseft niet 
altijd hoe vaak het op een dag nodig 
is om goed en begrijpelijk te kunnen 
lezen en schrijven. Een veiligheids-
voorschrift of bijsluiter lezen, een 
formulier invullen of een sollicitatie-
brief schrijven is voor veel mensen 
best lastig. Ook lukt het niet iedereen 
om (klein)kinderen te helpen bij hun 
huiswerk. Of je wilt je Nederlandse 
taal blijven oefenen en verbeteren ná 
je inburgeringscursus. 

Gratis cursus bij Bibliocenter
Midden februari start bij bibliothe-
ken van Bibliocenter in Leudal, Maas-
gouw, Weert en Nederweert de gra-
tis cursus ‘Tel mee met Taal’. Het zijn 
dertig bijeenkomsten van 2 uur. Ken 
je iemand die beter wil leren lezen en 
schrijven? Wijs hem of haar op deze 
cursus. Neem contact op met Toos 
Jenniskens van Bibliocenter. Telefoon

088-2432000 of stuur een e-mail naar 
c.jenniskens@bibliocenter.nl . Voor
meer informatie www.bibliocenter.nl 

Startdata en bibliotheeklocaties:
Weert - 24 januari - 12.30-14.30 uur 
en 18.00-20.00 uur
Maasbracht - 14 februari - 9.30-11.30 uur
Heel - 14 februari - 9.30-11.30 uur
Heythuysen - 14 februari - 9.30-11.30 
uur en 15 februari 18.00-20.00 uur
Nederweert - 17 februari - 9.30-11.30 uur

Laaggeletterd?
De cursus ‘Tel mee met Taal’ is voor 
iedereen die het lezen en schrijven 
van de Nederlandse taal lastig vindt. 
De inhoud wordt aangepast aan wat 
je wilt leren. Ken je iemand die een 
duwtje in de rug kan gebruiken? Het 
is nooit te laat om beter te leren lezen 
en te schrijven. 
De cursus is niet bedoeld voor nieuw-
komers die Nederlands willen leren.

Tel mee met Taal, start gratis taalcursus



Korte weetjes
Informatiegids
Vorige week is bij de inwoners een ge-
meentelijke informatiegids over Neder-
weert in de bus gevallen. FMR Produc-
ties/Lokaal Totaal heeft de gids op eigen 
initiatief uitgegeven. Deze is niet in 
opdracht van de gemeente gemaakt. Als 
u vragen heeft over de inhoud van de 
gids, dan kunt u dus contact opnemen 
met de uitgever zelf: FMR Producties/
Lokaal Totaal, tel. 0223-661425 of via 
www.lokaaltotaal.nl. 

Themaraad
De Agenda van Midden-Limburg bevat 
de ambitie voor de Midden-Limburgse 
gemeenten op het gebied van samen-
werking. De focus ligt hierbij op de 
samenhang van de inhoudelijk belang-
rijke onderwerpen aan de hand van de 
thema’s Aantrekkelijk, Verbindend en 
Groen. Binnen de werkvelden van de 
Samenwerking Midden-Limburg (SML) 
is er gewerkt aan verschillende visies en 
projecten. Ook stelden de partijen een 
economisch profiel voor de regio op en 
vond er een evaluatie over de werkwijze 
plaats. De raadsleden worden in de 
themaraad op dinsdag 24 januari bijge-
praat over bovenstaande zaken. Maar 
ook u bent uiteraard van harte welkom. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur in 
de raadzaal. 

Meepraten over Nederweert?
Bezoekt u dan het overleg van de dorps-
raden met het college van burgemeester 
en wethouders. Jaarlijks informeren 
zij elkaar over allerlei actuele kwesties 
en verschillende leefbaarheidsthema’s. 
Een dorpsraad behartigt het algemeen 
belang van bewoners in een kern. Het 
doel van een dorpsraad is het stimuleren 
en verbeteren van de leefbaarheid in de 
omgeving. Dit gebeurt door de bewo-

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

Wethouder Rick van Meel samen met zijn dochter Pien tijdens de extra raadsvergadering waarin hij werd benoemd. Foto: Nederweert24

"Ik voel me een ontwikkelaar"
In gesprek met wethouder Rick van Meel

“Kijk ik naar mijzelf, dan voel ik me een 
ontwikkelaar. Ontwikkelen is de rode 
draad in míjn leven geweest. Altijd ben ik 
hiermee bezig. Op diverse plekken en in 
diverse vakgebieden.” Het zijn woorden 
van de nieuwe wethouder Rick van Meel 
bij zijn installatie op dinsdag 3 januari. 
We stellen hem graag aan u voor. 

Rick van Meel (35), is geboren in het  
St. Jans Gasthuis in Weert en getogen  
in Ospel. “Een mooi dorp aan de rand 
van de Groote Peel, waar het goed 
vertoeven is”, aldus de nieuwe wet-
houder. Inmiddels woont hij met zijn 
partner Marlous Verboogen (35) vanaf 
2006 samen in buurtschap Schoor. Mar-
lous is eigenaar van kinderdagverblijf 
Hummelhoeve. Samen hebben ze twee 
kinderen: Pien (3) en Mies (2). 

De drie P’s 
In het dagelijks leven was Rick werk-
zaam binnen het management van een 
adviesbureau voor de inrichting en het 
beheer van de openbare ruimte. Daar-
voor was hij o.a. docent, projectma-
nager en vestigingsdirecteur. Hij hield 
zich toen bezig met de ontwikkeling 
van kinderen en jong volwassenen, de 
openbare ruimte en teams, organisaties 
en bedrijven. “Helpen met ontdekken, 
helpen met leren, helpen met vallen en 
helpen met opstaan. In de vrije ruimte 
kun je ontwikkelen. En daar waar je 
ontwikkelt, kun je vallen”, aldus Van 
Meel. Naast zijn managementtaken ad-

viseerde hij op het gebied van participa-
tie en proces- en projectmanagement. 
Het zijn allemaal vaardigheden die 
hij zeker zal gebruiken in zijn nieuwe 
functie. 

Luisteren 
De wethouder is niet onbekend met 
bestuurlijke processen en het politieke 
speelveld. Integendeel. Hij is voor zijn 
benoeming alweer vijf jaar bestuurlijk 
actief voor de Koninklijke Nederlandse 
Heide Maatschappij (KNHM). Momen-
teel is hij nog afdelingsvoorzitter van 
het CDA in Nederweert en is hij lid 
van het algemeen bestuur van CDA 
Limburg. Van deze functie neemt hij 
afstand. Naast een groot aantal vaste 
taken die op hem af komen, wil hij de 
eerste periode van zijn wethouderschap 
gebruiken om gesprekken aan te gaan 
en te luisteren. 

Samen groots, samen doen!
“De gemeente Nederweert kent als 
slogan ‘Samen groots, samen doen!’. 
Dat zegt al dat je iets niet alleen moet 
willen doen, maar dat je elkaar nodig 
hebt als je iets van de grond wil krijgen. 
Dat kunnen direct betrokkenen of de 
omgeving zijn. Belangrijk is dat je nie-
mand vergeet”, aldus de nieuwe wet-
houder. Door gesprekken aan te gaan 
met projectleiders, beleidsmedewerkers, 
belangengroepen en plaatsgenoten 
wil Van Meel zich zo snel mogelijk een 
goed beeld vormen van de stand van 

zaken van zijn portefeuille. 

Uitdagende dossiers
Deze portefeuille bestaat voor een 
groot deel uit die van zijn voorganger, 
Hubert Mackus. De concrete vaststel-
ling van de portefeuille vindt plaats in 
de collegevergadering van 17 januari. 
“Er zitten uitdagende dossiers tus-
sen. De randweg, de kanaalzone, het 
centrumplan, Buitengebied in Balans. 
Als collegiaal bestuur kunnen we ons 
over mooie projecten en onderwerpen 
buigen”, aldus Rick van Meel die zijn 
eerste collegevergaderingen achter de 
rug heeft. 

Vooruit kijken 
Tijdens zijn benoeming was het opval-
lend druk. Veel familieleden, vrienden 
en bekenden waren aanwezig om hem 
te steunen en hem te feliciteren. In 
zijn toespraak zei hij onder meer het 
volgende: “Ik wil nog veel leren op het 
bestuurlijke vlak. Maar ik ben gedreven 
en kijk vooruit naar wat goed is voor 
de toekomst van de gemeente Neder-
weert. Samen met de gemeenteraad, 
het college en vooral samen met ALLE 
inwoners wil ik werken aan de ontwik-
keling van onze schitterende gemeente, 
werken aan óns Nederweert!”

Bestuur en medewerkers van de 
gemeente Nederweert wensen Rick 
van Meel nogmaals veel succes in zijn 
nieuwe functie!

ners hierbij actief te betrekken. In elke 
kern van de gemeente is een dorps-
raad actief. U bent van harte welkom 
in de raadzaal van het gemeentehuis 
op maandag 30 januari om 19.30 uur. 
Wilt u meer weten? Neem dan contact 
op met Harold van der Haar van de 
gemeente.

Donderdag 19 januari 2017

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 14 0495 of 0495-677111
Fax: 0495-633245 
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl 

 Twitter.com/GemNederweert 

 Facebook.com/gemeentenederweert

De openingstijden staan op onze website.

De gratis e-mailservice Bekendmakingen zorgt 
ervoor dat u direct de meest recente lokale, maar 
ook regionale en landelijke bekendmakingen 
per e-mail ontvangt. Aanmelden is eenvoudig. 
Ga naar www.nederweert. nl>Actueel>Officiële 
bekendmakingen. Inschrijven kan met het eigen 
e-mailadres. Vervolgens  ontvangt de abonnee 
de bekendmakingen vanzelf wekelijks via e-mail. 
Het is mogelijk zelf een interesseprofiel samen 
te stellen. 

De officiële bekendmakingen worden weke-
lijks in een duidelijk pdf-overzicht op de website 
geplaatst; het moment van plaatsing wordt ook 
via social media verspreid. 

Het overzicht wordt geprint en bij de infobalie 
van het gemeentehuis neergelegd. Burgers kun-
nen een exemplaar mee naar huis nemen.

Het overzicht hangt aan de rechterzijde van de 
ingang van het gemeentehuis.

In de hal van het gemeentehuis staat een 
computer , zodat iedereen in de gelegenheid  is 
om de bekendmakingen  digitaal in te zien.

Inwoners die niet over internet beschikken en 
een fysieke beperking hebben, kunnen op ver-
zoek het overzicht per post toegestuurd krijgen. 

Overtollig (frituur)vet hoort niet in het 
riool. Limburgse gemeenten, water-
schappen en de waterleidingmaat-
schappij roepen inwoners op om het 
vet niet door de gootsteen of het toilet 
te spoelen, maar weg te brengen naar 
een inzamelpunt. Recycle het, net als 
plastic, glas en oud papier. De schade, 
zoals verstopte riolen en verstoorde 
zuiveringsprocessen, kost de inwoner 
via de belastingen veel geld. 

Bij steeds meer supermarkten, scholen, 
sportclubs en milieustraten staat een 
gele container voor gebruikt vet. Op 
www.vetrecyclehet.nl kunt u uw postco-
de geven en zo snel het dichtstbijzijnde 
inzamelpunt vinden. Limburg heeft zo’n 
120 inzamelpunten voor gebruikt (fri-
tuur)vet.

Verstoppingen
De gemiddelde Nederlander gebruikt 
4 kg frituurvet per jaar. Daarvan wordt 
1,4 kilo thuis verbruikt en 2,6 kilo in 
de horeca. In de horeca wordt op dit 
moment al zo’n 95% ingezameld, via 
consumenten nog maar 20%. Landelijk 
zijn er tussen de 150.000 en 300.000 ver-
stoppingen per jaar. De reiniging van bij-
voorbeeld een liter oliebollenvet kost de 
waterschappen alleen al € 2,80 en dat is 

het dubbele van de kostprijs van het vet 
in de winkel. Het vet stolt in het riool en 
zorgt voor honderden verstoppingen. 
Het verhelpen van die verstoppingen is 
een kostbare zaak. Door gebruikt vet in 
te leveren bij een inzamelpunt hoeven 
er minder kosten te worden gemaakt. 
Hier heeft iedereen dus baat bij!

Van vet naar biobrandstof
Uit landelijk marktonderzoek van 
Intomart GFK 2012 blijkt dat een derde 
van de consumenten resten olie of vet 

uit de pan (warm of koud) nog steeds 
wegspoelt onder de kraan. Op jaarbasis 
is 18.000 ton gebruikt frituurvet beschik-
baar om in te zamelen. Dit is biobrand-
stof voor 15.000 auto’s per jaar. In het 
huidige verkeer kunnen hiervan met 
5% bijmenging 300.000 auto’s per jaar 
rijden. 

Inzamelpunten
Hiervoor hoeven gebruikers van (frituur)
vet alleen het vet in de oorspronkelijke 
verpakking terug te doen en vervolgens 
naar een inzamelpunt te brengen. Vast 
frituurvet kun je eerst laten stollen in 
bijvoorbeeld een plastic fles. Bij vereni-
gingen, supermarkten en scholen staan 
gele kliko's waar het vet in verzameld 
wordt. In onze gemeente vindt u een 
container bij de Emté en Jan Linders. De 
kliko’s worden opgehaald door recycle-
bedrijven die de oude oliën en vetten 
tot biobrandstof verwerken. Sport-, 
muziek- en buurtverenigingen kunnen 
meedoen en krijgen per liter ingezameld 
vet een vergoeding van het recyclebe-
drijf. Kijk op www.vetrecyclehet.nl voor 
meer informatie.

Beter voor het milieu, minder belasting, 
een zakcentje voor verenigingen. Voor-
delen genoeg. Dus vet, recycle het! 

Op de website...
 Sneeuw en gladheid. Waar  

en wanneer wordt gestrooid?
 Het duurzaam bouwloket
 Vegen van wegen

www.nederweert.nl

veiligheid heb ik alle belangen gewo-
gen. Er is gekozen voor een duurzame 
oplossing voor de lange termijn”, 
aldus de burgemeester.

Verkennen en overleggen
De afgelopen tijd is gebruikt voor het 
uitvoeren van een verkenning. De 
locatiekeuze bij de rotonde kwam tot 
stand na overleg met de brandweer en 
belanghebbenden. “Na het raadsbe-
sluit kan het projectplan voor nieuw-
bouw verder worden uitgewerkt. We 
gaan dan opnieuw de gesprekken aan 
met de brandweer en de Veiligheidsre-
gio. De Dorpsraad Budschop en buurt-
bewoners worden persoonlijk geïnfor-
meerd”, aldus burgemeester Evers. 

‘Veiligheid staat altijd voorop”, aldus 
burgemeester Evers in een brief aan 
de raadsleden eind 2016. Daarin werd 
aangekondigd dat de burgemeester 
samen met de Veiligheidsregio Lim-
burg-Noord en het Nederweerter korps 
de bouw van een nieuwe kazerne wil 
onderzoeken. 

Tijdens de raadsvergadering van 
dinsdag 7 februari wordt de gemeen-
teraad gevraagd om in te stemmen 
met de bouw van een nieuwe brand-
weerkazerne op de locatie Smisser-
straat/Randweg, nabij de rotonde van 
Nederweert-Eind. Daarnaast wordt de 
raad voorgesteld om een bedrag van 
€ 50.000,- beschikbaar te stellen voor 
het opstarten van de planologische 
procedure. 

Alle belangen gewogen
De reden voor een nieuwe kazerne is 
onder meer, omdat de kazerne aan de 
Gutjesweg is gedateerd. Aanpassen 
vraagt een flinke investering. Ook de 
ligging is door de huidige verkeers-
structuur in Budschop niet optimaal. 
Daardoor komen wettelijke opkomst-
tijden in het gedrang. “Als portefeuil-
lehouder voor de openbare orde en 

“Kiezen voor een duurzame oplossing”

De huidige brandweerkazerne in Budschop is gedateerd en de ligging kan beter. Foto: Nederweert24

Recycle het vet, voorkom hoge kosten 



& sport

KNIPART haarwerken is altijd bereikbaar!
Hannelore Fiers,  Nederweert
M 06 57583970,  E info@knipart.nl
www.knipart.nl

Aandacht voor haar
FOLLEA®

REVALIDEREN IS OOK EEN KUNST

FysioFitnessNederweert
Staat 40c, Nederweert, T 0495 - 625657

www.fysiofitnessnederweert.nl

Na een trauma, operatie of bij ziekte is een optimale revalidatie een
voorwaarde voor een goed herstel. U wil weer kunnen werken, uw

huishouden doen of sporten. Ons team van deskundige fysiotherapeuten
verstaat de kunst van het revalideren en allen zijn specialisten

op het gebied van bewegen.
U revalideert bij u in de buurt, geen autokosten, geen parkeerkosten.

Indien u na een operatie niet in staat bent om te komen, halen wij u gratis
op met onze haal- en brengservice. Vanzelfsprekend komen wij u ook

thuis behandelen als u om gezondheidsredenen niet in staat bent
naar de praktijk te komen.

 U kiest voor kwaliteit: FysioFitnessNederweert. U heeft áltijd vrije keuze
welke fysiotherapie-praktijk u wenst te bezoeken.

St.  Antoniusplein 21

6031 ED Nederweert

Lid N.V.O. N.O.F. en NRO  e-mail: info@vaneldijk.com

Annalies van Eldijk
Osteopathie en kinderosteopathie

Weert • Heythuysen • Nederweert
Tel. 0495-634376 • www.vaneldijk.com

Ervaar de kracht van de Collageen Booster 
Huidspecialiste Marly introduceert: de Collageen Booster. Een collageen stimulerende 

behandeling met rood licht die de huid steviger, zachter en jonger maakt. Geniet 

van de aangename warmte en ontspan, terwijl uw huid aan het werk wordt gezet!

Collageen Booster Luxe
• Reiniging van de huid
• Peeling
• Serum
• 25 minuten Collageen Booster collageenlicht
• Dagverzorging

Van € 47,50 voor € 39,95

Collageen Booster Basic
• Reinigen van de huid
• 20 minuten Collageen Booster collageenlicht
• Dagverzorging

Van € 30,-  voor € 24,95

HUIDSPECIALISTE

Stad 41 • 6035 AT Ospel
Tel. 0495-460322

huidspecialistemarly.nl

huidtypes en leeftijden. Tevens is
de Collageen Booster behulpzaam
bij het verminderen van roodheid 
en ontstekingen in de huid.

Wanneer beginnen met Colla-
geen Booster lichttherapie?
Hoe eerder u begint met huidverbe-
tering en anti-aging, hoe stabieler 
de conditie van de huid blijft. Vaak 
is na enkele behandelingen al zicht-
baar dat de huid actief reageert, 
en dat de biologische processen in
gang zijn gezet. Voor een blijvende 
en duurzame verbetering van uw 
huid is het aan te raden de lichtbe-
handelingen in kuurverband te on-
dergaan. Voor onderhoud van het 
resultaat wordt aanbevolen eens 
per 4 weken een behandeling met 
de Collageen Booster te ondergaan.

Iedereen wil die lamp, licht in 
plaats van botox.
In de praktijk ervaar ik dat iedereen 
die lamp wil. Het is een aangename 

ontspannende manier van anti-aging. Als mensen eenmaal onder de Col-
lageen Boosterlamp hebben gelegen zijn ze zo enthousiast dat ze de lamp
elke keer bij de behandeling bij boeken. Collageen Booster staat garant 
voor een innovatieve, huidverbeterende en huidverjongende lichttherapie.

Klanten komen naar Huidspecialiste Marly 
voor onze kennis ervaring en enthousiasme.

Uw huid op een veilige manier 
verjongen
Dat kan met het lichtapparaat 
Collageen Booster. Dit speciale, 
aangename en herstellende licht
wordt opgenomen door alle cel-
len in onze huidlagen die verant-
woordelijk zijn voor huidherstel
en regeneratie. Lichtbehandelin-
gen met een speciale frequentie 
worden sinds vele jaren succesvol 
in de geneeskunde- en cosmeti-
cabranche toegepast. Daarnaast 
zijn er talloze wetenschappelijke 
studies, die de werkzaamheid 
bewijzen van lichtbehandelingen 
omtrent huidverjonging.
De Collageen Booster is een snelle 
en buitengewoon natuurlijke me-
thode om meer collageen in de
huid op te bouwen. 

Hoe werkt lichttherapie met 
Collageen Booster?
Het speciale Collageen Booster 
licht is een combinatie van speci-
fiek infrarood- en roodlicht dat via een lamp op de huid wordt 
gericht. De lichtgolven worden opgenomen door de huidcellen 
en zorgen ervoor dat de cel weer voldoende cel-energie aan-
maakt. Hierdoor zijn de huidcellen in staat om op een jonger 
en krachtiger niveau te functioneren. Het licht van de Colla-
geen Booster bevordert niet alleen de zo belangrijke bloedcir-
culatie maar ook een natuurlijke toename (tot 500%) van de 
collageen- en elastineproductie. Er ontstaat versnelde opbouw 
van nieuw collageen, elastine en hyaluron (huideigen vocht). 
Zo ontstaat op een zeer natuurlijke manier weer meer colla-
geen- en elastine in onze huid. Collageen geeft stevigheid aan 
onze huid en elastine is verantwoordelijk voor de elasticiteit 
van onze huid. De huid vertoont daardoor een verbeterde tex-
tuur en volume wat helpt om fijne lijntjes en rimpels te ver-
minderen. Het resultaat: een stevigere, gladdere huid met een 
duidelijk verjongde uitstraling.

Effect, natuurlijke huidverjonging én behoud van een
mooie huid
De unieke filters van de Collageen Booster zorgen ervoor dat 
de lichtstralen bijna identiek zijn aan de natuurlijke bewegin-
gen van ons zonlicht. Dit is heel belangrijk omdat onze huid-
cellen het licht dan beter herkennen en daardoor makkelijker 
de lichtdeeltjes kunnen opnemen. Hoe intensiever en dieper 
opgenomen, des te beter worden de natuurlijke verjongings-
processen in onze huid geactiveerd. Zo kunnen ook de verou-
deringsprocessen worden beïnvloed en afgeremd. 

Voor wie is de Collageen Booster geschikt?
De natuurzuivere behandelingen met de Collageen Booster 
zijn zeer aangenaam en heerlijk ontspannend. Met een beetje 
fantasie waant u zich ergens op een zonnig strand. Het licht is
absoluut veilig en zonder schade, waardoor geen hersteltijd 
nodig is. De lichtbehandelingen zijn daarmee geschikt voor alle 

Huidspecialiste Marly introduceert: Anti-aging op een aangename natuurlijke wijze

LICHTTHERAPIE COLLAGEEN BOOSTER
Natuurlijke huidverjonging

Huidveroudering wordt veroorzaakt door meerdere factoren. Een groot deel van 

deze factoren hebben wij zelf in de hand: stress, weinig slapen, slechte voeding

en roken. Maar helaas is huidveroudering voor een deel een onontkoombaar 

proces, dat begint vanaf het 25ste levensjaar. Gelukkig kunnen we het proces 

van huidveroudering vertragen, mede dankzij de Collageen Booster.



Beauty, wellness & sport

Burg Hobusstraat 2 - 6031 VA  Nederweert
Tel 0495-625540 - www.salonjeunesse.nl

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING    ANTI AGING    ONTHAREN

•	Gezichtsbehandelingen
•	Pedicure
•	Permanente make-up
•	Injectables
•	Kruidenstempelmassage
•	Hot Stonemassage
•	Ontharen

(vergoeding via zorgverzekeraar mogelijk)

• Acnebehandeling
• Microdermabrasie
• T-Away behandelen van o.a.

- pigmentvlekken
- couperose
- spider neavi

• Spray Tan
• Zonnestudio

JeunesseHuidverzorgingsinstituutHuidverzorgingsinstituut JeunesseJeunesse

ONBEPERKT SPORTEN

INCLUSIEF BEGELEIDING

WWW.IFHC.NL ONBEPERKT SPORTEN VANAF €9,95 PER MAAND

ACTIE GELDIG T/M 31 JANUARI 2017. INFORMEER NAAR DE VOORWAARDEN.

2 MAANDEN
GRATIS SPORTEN

+ GRATIS INSCHRIJVEN

Geenestraat 93 • 6031VN  Nederweert • Tel. 06-48734087 
pedique@hotmail.nl • www.pedicurepraktijkpedique.nl

E D IE D I Q U EQ U EQ U E
P E D I C U R E P R A K T I J K

M e d i s c h  &  M e d i s c h  &  CC o s m e t i s c ho s m e t i s c h

10% korting op een behandeling naar keuze,
bij inlevering van deze advertentie. 

• Pedicure
• Spa & Wellness
• French pedicure
• Massage voet en onderbeen

Deze bon is in te leveren tot 1 april 2017 (1 bon per klant).

Aan de Graafschap Hornelaan in Weert, naast het 
Shell tankstation, is op 19 december jl. een nieuwe 
vestiging van il fiore healthcenters geopend. Op-
nieuw vestigde een fitness centrum zich, na een 
totale verbouwing van de locatie, binnen bedrij-
vencentrum De Ring. Il fiore healthcenters staat 
voor een laagdrempelig concept waar iedereen 
welkom is. 

De unieke combinatie van een lage prijs vanaf 
slechts €9,95 per maand, hypermoderne fitness-
toestellen van het topmerk Matrix en een zeer 
complete dienstverlening maakt il fiore healthcen-
ters toegankelijk voor iedereen. Leden kunnen niet 
alleen voor fitness terecht bij il fiore healthcenters 

il fiore healthcenters Weert
Na 9 jaar kunnen we weer sporten aan de Graafschap Hornelaan in Weert

maar ook voor groepslessen, functionele 
training (FunXtion), sauna’s en virtuele 
spinning. Dit allemaal in combinatie met 
zeer ruime openingstijden, doordeweeks 
van 6.30 uur tot 23.00 uur en in het week-
end van 9.00 uur tot 22.00 uur.

De club aan de Graafschap Hornelaan 
opende officieel op 19 december 2016 
haar deuren. Ben je benieuwd naar de 
nieuwe locatie of wil je graag de facilitei-
ten een keertje gratis proberen? Dan kun 
je op de website www.ifhc.nl een gratis 
dagpas aanvragen! Ben je overtuigd en 
schrijf je je voor 31 januari 2017 in als lid 
bij il fiore healthcenters? Dan kun je te-
vens profiteren van de nieuwjaarsaanbie-
ding: tot wel 2 maanden gratis sporten en 
gratis inschrijven ter waarde van €25,-! 

www.ifhc.nl



Is het eerste goede voornemen al gesneuveld? 
Dan is hier een herkansing …… 

Word zanger bij 

Wij zijn een amateurband met een passie voor Ierse muziek. 
Aan het begin van het vorig jaar is onze zanger overleden en na 
een tijd van bezinning zijn we klaar voor de volgende stap. Met 
een nieuwe zanger, die bij voorkeur ook nog eens gitaar speelt. 

Wij repeteren op woensdagavond in De Pinnenhof. 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op onze website: 
www.thenagshead.nl onder het tabblad ‘nieuws’, voor een nadere 
omschrijving van de vacature. 
Een mail sturen kan ook: nagshead@fastmail.fm

TE HUUR
Appartement
Centrum Nederweert

06- 517 517 15

Open Eettafel Budschop

Donderdag 26 januari open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 25 januari 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 633410 of 06-42286693

www.budschopactueel.nl

Nationale voorleesdagen 

Vertelvoorstelling De kleine walvis  

Van 25 januari tot en met 4 febru-
ari zijn weer de Nationale Voor-
leesdagen. De kleine walvis, ge-
schreven en getekend door Benji 
Davies, is Prentenboek van het 
Jaar 2017. Kom zaterdag 28 januari 
naar één van de vertel-en muziek-
voorstellingen bij Bibliocenter 
Weert. Claudia van Roij van Ate-
lier Muziekspelbeweging neemt 
je kindje mee in het verhaal van 
de kleine walvis. Het is een mooi 
verhaal: vertellen in combinatie 
met muziek en meedoen. Dat is 
genieten voor kinderen van 2 jaar 
tot 5 jaar! Ook ouders en groot-
ouders zijn welkom. Er zijn twee 
voorstellingen. Voorstelling 1 van 
10.15 tot 11.00 uur, voorstelling 
2 van 11.30– 12.15 uur. Kosten: € 
5,00 per persoon. Aanmelden via 
de website www.bibliocenter.nl. 
Het adres van de bibliotheek is 
Wilhelminasingel 250 in Weert.

De kleine walvis  
In De kleine walvis woont Boy samen 
met zijn vader en zes katten in een 
vissershuisje. Na een stormachtige 
nacht vindt hij een jonge walvis op 
het strand. Dat is het begin van een 
bijzondere vriendschap... 
In de voorstelling van Claudia zijn 
liedjes die makkelijk blijven hangen. 
Het geheel straalt vooral veel ple-
zier uit en dat maakt voorlezen ex-
tra leuk! Behalve leuk is voorlezen 
ook belangrijk voor de ontwikkeling 
van jonge kinderen. Het prikkelt de 
fantasie en stimuleert de taal- en 
spraakontwikkeling van de kinderen. 
Bovendien maken de kinderen kennis 
met de wereld van boeken. 

Vingerpoppetje: cadeau van de 
bibliotheek
Ben je tussen 2 en 6 jaar? Word je lid 
van de bibliotheek? Tijdens De Nati-
onale Voorleesdagen krijgen nieuwe 
leden het vingerpoppetje van het 
geitje uit het prentenboek van het 
jaar We hebben er een geitje bij! ca-
deau. Bovendien is het lidmaatschap 
gratis en zijn er geen inschrijfkosten. 

Walk&Talk: Bewegen naar 
werk 18 januari 

en Inloopspreekuur loopbaan-
coach 19 januari 

Als je op zoek bent naar een vol-
gende baan verandert er veel in je 
leven. Wil jij ook andere werkzoe-
kenden ontmoeten? Ervaringen 
uitwisselen in een inspirerende 
omgeving? Op woensdag 18 janu-
ari  van 9.30 tot 11.30 uur is in de 
bibliotheek Weert de maandelijk-
se ‘Walk & Talk’ voor werkzoeken-
den. Het thema is: Bewegen naar 
werk: inspiratiesessie door Esther 
van den Bor, Beweegmakelaar bij 
Punt Welzijn. Ken je het gevoel: 
lekker uitwaaien aan zee en zo je 
hoofd leegmaken? Dat kan ook 
door te sporten! Deelname is gra-
tis. Graag van tevoren aanmelden 
op www.bibliocenter.nl  Adres: 
Wilhelminasingel 250 Weert.

Wat is een Walk&Talk?
Wanneer je op zoek bent naar je vol-
gende baan verandert er veel in je 
leven. Daar kun je wel wat hulp bij 
gebruiken. Of geeft het je juist vol-
doening om hulp te geven. Bovendien 
vraag je je misschien af waar al die 
andere werkzoekenden in Weert en 
omgeving te vinden zijn. Je vindt ze 
elke derde woensdag van de maand 
bij Bibliocenter!

NIEUW - Spreekuur loopbaanbe-
geleiding 19 januari
Zoek je een baan of wil je van loop-
baan veranderen? Wil je hulp bij het 
schrijven van een onderscheidende 
sollicitatiebrief of bij de voorberei-
ding op een sollicitatiegesprek? Tij-
dens het gratis spreekuur op woens-
dag 19 januari van 10 tot 11 uur 
is Theo Gitmans, loopbaanbegelei-
der, aanwezig voor gratis professio-
neel advies. Elke derde donderdag 
van de maand 10.00 tot 11.00 uur 
(januari t/m april) Bibliocenter Weert.

Raadpleging randweg 
onderweg

Conform eerdere berichtgeving or-
ganiseert D66 een raadpleging on-
der inwoners van Nederweert over 
de randweg. Bij het weekblad van 
Nederweert editie 12 januari 2017 
was een flyer van D66 gevoegd met 
daarop een stemcode. Daarmee kan 
ingelogd worden op een internet-
omgeving waar u uw mening over de 
randweg kan geven. Bij bewoners met 
een sticker op hun brievenbus waarop 
is vermeld dat geen ongeadresseerd 
drukwerk gewenst is, hebben bezor-
gers de flyer mogelijk niet bezorgd 
hetgeen hen niet te verwijten valt. 
Stuur svp een mail naar randweg@
d66nederweert.nl indien u zo’n stic-
ker heeft en toch graag een flyer 
wenst te ontvangen. Stemmen kan tot 
en met 20 januari 2017. Heeft u nog 
niet gestemd, doe dit dan alsnog! 

Op woensdagochtend 11 en donder-
dagochtend 12 januari stond voor 
Nederweert de derde activiteit van 
KERNgezond powered by Aevitae op 
het programma. De kinderen van de 
groepen 6 (en enkele groepen 5) van 
alle basisscholen in de gemeente Ne-
derweert waren op woensdag 11 en 
donderdag 12 januari te gast bij de 
Geitenfarm van de familie Aarts op 
de Houtsberg in Nederweert-Eind.

De kinderen van de basisscholen De 
Kerneel, De Klimop en De Schrank 
waren op woensdag 11 januari te 
gast en de kinderen van Budschop, 
De Bongerd, De Tweesprong en De 
Zonnehof op donderdag 12 januari. 
Op donderdag mochten Julian en 
Boaz van de Tweesprong een mooie 
trofee in ontvangst nemen voor hun 
winnende foto van de maand. 

Het programma zag er voor de kinde-
ren op beide dagen hetzelfde uit. Ze 
kregen een uitgebreide rondleiding 
over de geitenfarm. Vanuit de skybox 
in de stal konden de kinderen alles 
overzien en zagen ze al 1400 geiten 
rondlopen. Er werd uitgelegd hoe ze 
leven en hoe ze bijvoorbeeld gemol-

KERNgezond Nederweert tussen de geiten

ken worden. Daarnaast speelden de 
kinderen buiten een grote geitenquiz. 
Ze moesten 25 vragen over geiten 
beantwoorden. Diverse feitjes over 
geiten waren verspreid over het ter-
rein. Tussen deze feitjes konden ook 
de goede antwoorden worden gevon-
den. Maar ook de smaakpapillen wer-
den getest. Zo werd er getest of de 
kinderen het verschil konden ontdek-
ken tussen geitenmelk, koemelk en 
sojamelk. Maar uiteraard werden er 
ook stukjes kaas geproefd. Zo ontdek-
ten de kinderen de verschillen tussen 
kaas van de koe en de geit, maar ook 
tussen fetakaas, wat van schapen- en 
geitenmelk wordt gemaakt, en moz-
zarella, van melk van de waterbuffel, 
en wat toegevoegde kruiden voor 
een effect op kaas hebben.

Al met al een erg leuke en leerzame 
ochtend voor de kinderen. De Geiten-
farm kreeg dan ook op beide dagen 
een groot applaus bij de afsluiting 
van de activiteit. De volgende ac-
tiviteit zal plaatsvinden op 7, 8 en 9 
februari. De kinderen gaan dan ge-
rechtjes maken en spellen doen met 
ouderen en mensen met een verstan-
delijke beperking. 

Zondagmiddag 8 januari zijn op een 
zeer druk bezocht Jeugdprinsebal 
Sjors van Deursen (zoon van Frans 
en Ingrid van Deursen) en Lonneke 
Nies (dochter van Marlon en Miranda 
Nies) verkozen tot vijfde jeugdprinse-
paar van de Jong Vlikkestaekers. 

Op zaterdag 14 januari zijn Prins Pe-
ter II en Prinses Erika uitgeroepen tot 
prinsenpaar bij V.V. de Vlikkestaekers 
in Ospel. Prins Peter II en Prinses Erika 
hebben de orde van “ut gesmeerdj 
knipbeurtje” ingesteld. Het devies 
luidt ”Ich kaak tot eur oeëre toe-
ete, dit jaor es de Prins vanne Vlik, 
unne Loeëte!” De Loeëte verwijst 
naar de vriendengroep van het prin-
senpaar, bekend van hun jarenlange 
deelname aan de carnavalsoptocht. 
Peter zal voor de 33e keer deelnemen 
aan de optocht, dit jaar voor het eerst 
vanaf de prinsenwagen. In december 
stond hij nog met de groep Hoeëge 

Prinsenpaar V.V. De Vlikkestaekers

Noeëd op het podium tijdens het lied-
jesfestival van V.V. De Vlikkestaekers. 

Peter en Erika wonen op de Moost-
dijk in Ospel. Zij hebben drie kroon-
prinsen: Roy (15), Stan (14) en Joey 
(11). De jongens zijn ook fanatiek car-
navalsvierders: Roy was in 2012 adju-
dant bij V.V. de Zwamvotten in Ospel-
dijk en Stan is in 2015 uitgeroepen tot 
jeugdprins van de Jong Vlikke. 

Op zondag 29 januari vanaf 13.00 
uur is iedereen van harte welkom om 
Prins Peter II en Prinses Erika te felici-
teren in het Peeljuweel.

Jeugdprinsenpaar Jong Vlikkestaekers
Ze worden dit jaar bijgestaan door 
de adjudanten Sjoerd van Deursen en 
Mex Lankester. Samen met de raad 
van elf en hun adjudanten zullen zij 
voorop gaan in de Doospelse jeugd-
vastelaovundj. 

Sjors en Lonneke zijn beide sportief. 
Sjors voetbalt in de D2 van RKSVO en 
Lonneke handbalt bij MEOS D1. Maar 
het liefst scheuren ze door het zand. 
Sjors met de tractor of brommer in 
en om de wei op de Schinkelsweg en 
Lonneke op de crossbaan aan de Le-
veroysedijk. 

Sjors en Lonneke  hebben de orde van 
ut “crossbelke” ingesteld en regeren 
onder het motto: 

“Unne traktor of motor kinne vae 
mekkelik baas, 

mer beej de Jong Vlikke gaeve 
vae pas echt gaas! 

Op zondag 5 februari hebben Prins 
Sjors I en Prinses Lonneke hun recep-
tie in het Peeljuweel. 
Iedereen is vanaf 14:00 uur uitgeno-
digd. 
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Op 17 januari 2017 is de Spoedpost 
Weert een feit. Vrijdag 13 januari 
vond de officiële opening plaats. 
Met de Spoedpost Weert creëren 
SJG Weert (Spoedeisende Hulp) 
en Meditta (huisartsenpost) één 
loket waar patiënten terecht kun-
nen voor medische hulp die niet 
kan wachten. De huisartsenpost 
Weert verhuist daarmee per 17 ja-
nuari van de Begijnenhofstraat 36 
naar de Vogelsbleek 5 in Weert.
 
Bijna anderhalf jaar geleden tekenden 
Mark Perquin, medisch bestuurder 
van huisartsenorganisatie Meditta en 
Eric Rikkert, algemeen directeur van 
SJG Weert het contract rondom de sa-
menwerking van een gecombineerde 
spoedpost. “Patiëntenzorg zal steeds 
meer een kwestie van samenwerken 
worden. De nieuwe spoedpost is hier 
een voorbeeld van. Het is weer een 
stap vooruit om de zorg voor de pati-
ent zo goed mogelijk te regelen”, laat 
Mark Perquin weten. Iets dat Erik Rik-
kert direct beaamt: “Wij zijn enorm 
blij met deze samenwerking en trots 
op het feit dat we vanaf 17 januari 
één Spoedpost hebben voor de inwo-
ners van de regio Weert.”

Duidelijk en veel patiëntvriendelijker
Het integreren van de Huisartsenpost 
bij de Spoedeisende Hulp van het 
ziekenhuis zorgt voor duidelijkheid 

en is veel patiëntvriendelijker dan de 
huidige situatie. In de toekomst kan 
een patiënt zich in de avond, nacht 
en weekenden melden bij de huisart-
senpost ín het ziekenhuis. Daar wordt 
beoordeeld welke zorg de patiënt 
nodig heeft. Een eventueel recept dat 
de patiënt meekrijgt, kan direct afge-
haald worden bij de dienstapotheek, 
die ook in het ziekenhuis gehuisvest 
is. Een stuk patiëntvriendelijker mede 
omdat de communicatielijnen tussen 
huisartsenpost en ziekenhuis heel 
kort zijn.

Feestelijke opening
Op 13 januari werd de Spoedpost 
Weert feestelijk geopend en kon het 
publiek alvast een kijkje nemen op de 
nieuwe huisartsenpost. In de centrale 
hal van het ziekenhuis werd een film-
pje getoond over de verbouwing van 
de Spoedeisende Hulp en de nieuwe 
huisartsenpost.

Ingang aan de voorzijde
De ingang van de gecombineerde 
Spoedpost Weert bevindt zich aan 
de voorzijde van het ziekenhuis. De 
achteringang is alleen nog toegan-
kelijk voor ambulances. De openings-
tijden van de Huisartsenpost zijn op 
weekdagen van 17.00 uur – 8.00 ’s 
ochtends en in de weekenden en op 
feestdagen de hele dag. De spoedei-
sende hulp is altijd open.

Spoedpost Weert geopend

De jaarlijkse avond voor de vrijwil-
ligers van de St. Lambertusparo-
chie had plaats op donderdag j.l. De 
avond werd traditie getrouw in de 
kerk met een H. Mis uit dankbaar-
heid ingezet. Na de H. Mis begaven 
de vrijwilligers zich naar zaal centraal, 
waar een heerlijk warm buffet werd 
aangeboden. Alvorens daaraan te be-
ginnen sprak pastoor Schuffelers de 
vrijwilligers toe en dankte hun voor 
de vrijwillige inzet het afgelopen jaar. 
Zoals gebruikelijke worden de vrijwil-
ligers gehuldigd die 10, 20 of 30 jaar 
aan een van de werkgroepen heeft 
deelgenomen. Voor die vrijwillige in-
zet werden zij gehuldigd en kregen 
door pastoor het St. Lambertusinsig-
ne opgespeld en werd hun de daarbij 

VRIJWILLIGERSAVOND
behorende oorkonde uitgereikt. Het 
Bronzen insigne (10 jaar) werd opge-
speld bij mvr. E. Gofers, mvr. J. Len-
ders (beiden bloemsiergroep), dhr. 
P. Coolen (kerkhof onderhoud), mvr. 
W. Roost en M. Tullemans (beiden 
kinder-club-woorddienst).
Het Zilver insigne (20)  werd op-
gespeld bij dhr. T. Koolen (kerkhof 
onderhoud) en mvr. M. Verheggen 
(collectant vastenactie en vervolgens 
is zij koster sinds 2011). Enkele vrijwil-
ligers die verhinderd waren aanwezig 
te zijn, zullen het insigne bij gelegen-
heid nog opgespeld krijgen
Na het buffet kreeg het orkest “Sante 
Kroam” een aandachtig gehoor met 
mooie liedjes en afbeeldingen uit het 
verleden. 
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Ook al bent u Dela of elders verzekerd, wij respecteren
de polisvoorwaarden. U bent dus vrij om ons als uitvaart-
ondernemer te kiezen zonder het risico op ‘meerkosten’.


