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blijft een uniek bezit!
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www.crematoriumweerterland.nl
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Aandacht voor haar
FOLLEA®

(0495) 625714

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

18 maart in de Lambertus kerk

www.tandartsspauwen.nl • Buiten praktijkuren bij spoed 460765

Uniek concert in Nederweert

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

Openingstijden: di t/m vr 09.00 - 12.30 13.30 - 18.00
Vrijdag koopavond
za 09.00 - 17.00 / ma gesloten

Op 18 maart a.s. zal er om 15.00
uur een uniek concert plaats vinden in de Lambertus kerk.
Een kort gesprek met de drie initiatiefnemers Fons Jacobs namens
het Comité restauratie Lambertustoren, voorzitter Thijs Beijes
van Bel Canto en voorzitter Jos
Willekens van Harmonie St. Joseph.
Hoe is dit initiatief tot stand gekomen?
De eerste vraag is natuurlijk; Hoe is dit
initiatief tot stand gekomen? Fons Jacobs. Het burgercomité Lambertustoren zet zich in om deze 550 jaar oude
toren op te knappen en voor de 22ste
keer over te dragen aan de volgende
generatie. Naast het vergroten van de
betrokkenheid van de Nederweerter
bevolking bij dit restauratie proces
is ook de bedoeling dat vanuit deze
generatie ook een financiële bijdrage
wordt verleend. Thijs Beijes sluit daarbij aan en zegt dat al snel de beide
muziek verenigingen met elkaar contact gezocht hebben en kwamen tot
de conclusie dat deze betrokkenheid
tot uitdrukking gebracht kan worden

Wanneer?
- Zondag
11 maart
om 15.00 uur
- Vrijdag
16 maart
om 19.00 uur
- Zaterdag
17 maart
om 19.00 uur
- Zondag
18 maart
om 15.00 uur

door het organiseren van een benefiet concert.
Succesvol
Jos Willekens herinnert daarbij aan
het bijzonder succesvolle “Guulke’s

De Krottepoffers spelen: ‘Het Huis van Tante Agaat’
In maart kan de jeugd van Nederweert weer genieten van het nieuwste
jeugdstuk van de Krottepoffers: ‘Het Huis van Tante Agaat’.
Meer info via
www.krottepoffers.nl - Kaartverkoop: Bruna Gommans € 5,00
Regie: Pieter Ritzen - Auteur: Rob van Vliet

lakeside Music Night” in april vorig jaar. Op 18 maart gaan we weer
zoiets speciaals doen, maar met een
andere muzikale inslag en uitstraling.
Waar moeten we dan aan denken?
Thijs Beijes, inhoudelijk hebben we
de beide dirigenten bij het programma van deze dag betrokken en is er
in overleg met elkaar gekeken naar
een aantrekkelijk programma waarin
het koor Bel Canto, maar ook harmonie St. Joseph een belangrijke rol zal
vervullen.
Waardevolle invulling
Jos Willekens vult aan door de te zeggen dat daarnaast is gezocht naar een
waardevolle aanvulling van buiten.
Fons Jacobs verklapt dat we erin geslaagd zijn de veelzijdige musical artieste van midden Limburgse bodem

OPENINGSWEEKEND

17 en 18 februari 13.00 - 17.00 uur

Suzan Seegers voor deze middag te
contracteren.
Daarnaast zal ook het Balkan Orchestra van Radomir Vasiljevic zorgen
voor een unieke muzikale middag in
de Lambertuskerk van Nederweert.
Kaartjes
Kortom het enthousiasme van deze
drie voorzitters staat borg voor de
kwaliteit van dit bijzondere benefiet
concert op 18 maart, aanvang 15.00
uur in de Lambertuskerk in Nederweert. De kaartverkoop hiervoor is
inmiddels gestart. Via de website van
het Comité herstel Lambertustoren,
als ook via de harmonie St. Joseph
en het koor Bel Canto kunt U reeds
kaartjes reserveren. Binnenkort zullen ook een aantal voorverkoop
adressen bekend worden gemaakt.

Boeren van Nederweert

SGO NEDERWEERT
Stichting Gezondheid en Ontspanning

• Muziektherapie-waterbed
Diverse behandelingen voor pijnverlichting en ontspanning
• Sauna-units
Voor ontspanning en verminderen gezondheidsklachten
• Zoutcabine / Halotherapie
Stimuleren van de luchtwegen en de huid
• Energetische therapie
Zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleren
• Schoonheids- / Massagesalon
Diverse mogelijkheden/behandelingen
• Indoor & Outdoor trainingsstudio
Binnen en buiten sporten onder begeleiding

STICHTING GEZONDHEID EN ONTSPANNING

Roeven 4 • 6031 RN Nederweert • info@sgo-nederweert.nl • Tel. 0495-585013

WWW.SGO-NEDERWEERT.NL

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

Geboortekaartjes???
Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert

Hoofdredacteur:
Huib van Deursen
Afhaaladressen:
cldgroep, Leveroy
Phicoop, Ospel
Ko-Du service, Eind
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

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

Elke dag vooruit met de geit
Eigenaren: Bennie en Heleen Aarts/
Daniëlle Horyon
Bedrijf: Geitenfarm De Houtsberg
Voor de beste stoel in de Johan
Cruijff Arena moet je diep in de
buidel tasten. In NederweertEind zit je voor noppes op de eerste rij.
Zo’n 1500 dagtoeristen en scholieren
bestijgen jaarlijks de houten trap naar
de skybox van Geitenfarm De Houtsberg. Vanachter het glas maken ze
live kennis met het leven van moeder
de geit en de gezonde en heerlijke
zuivelproducten die zij voortbrengt.
Het is een prachtig schouwspel, daarboven in de nok. In de ruim opgezette stal, waar het daglicht en de
frisse wind van buiten vrij spel hebben, worden 1400 geiten dagelijks in
de watten gelegd. Ze mekkeren dat
het een lieve lust is, krijgen hun natje
en hun droogje en belonen die goede
zorg met duizenden liters geitenmelk. Melk die door melkfabrieken
in Nederland, Duitsland en Frankrijk
wordt verwerkt tot lekkere geitenkaas en gezonde zuivelproducten als
yoghurt, karnemelk en kwark.
“We hebben geen geheimen, we
willen laten zien wat we hier doen”,
vertelt Daniëlle Horyon. Als stagiaire
van de HAS maakte de Nederweertse
in 2010 voor het eerst kennis met de
geiten van de familie Aarts. Ze was
er niet meer weg te slaan, leerde alle
kneepjes van het vak en is sinds 2016
medevennoot binnen de geitenfarm
aan de Houtsberg die in de jaren negentig door Bennie Aarts werd opgericht.

Foto: Nederweert24 | Johan Horst
Groeibriljant
Een rondgang in de skybox laat er
geen misverstand over bestaan: de
geitenhouderij is al lang geen hobby
meer, het is serious business. Bennie
en Heleen Aarts en Daniëlle Horyon
zijn pioniers in deze nog jonge markt
die elk jaar met zo’n 3 tot 5 procent
groeit. “Door de combinatie van ‘lekker en gezond’ zijn geitenproducten
populairder dan ooit. In bijna elk
restaurant staat wel geitenkaas op
de menukaart. Die populariteit slaat
over op de consument thuis die ook
steeds meer geitenmelk en andere

zuivelproducten van de geit koopt.
Geitenmelk is licht verteerbaar, bevat meer essentiële vetzuren, vermindert het risico op diabetes en zit
vol biostoffen die je afweersysteem
versterken. Hetzelfde geldt voor geitenvlees. Botermals en heel gezond”,
aldus Bennie.
Nog een korte les vanuit de skybox:
Als een geit zeven maanden oud en
gezond is, kan de bok zijn werk doen.
Na een dracht van vijf maanden worden de lammetjes geboren. De één
jaar oude opfokgeit is vanaf dat mo-

ment melkgeit. De Geitenfarm houdt
dit hele proces - van geboorte tot
aflammeren - in eigen hand. Aan de
Houtsberg, de Bergenweg en op een
huurlocatie aan Roeven worden de
geiten kunstmatig geïnsemineerd met
het sperma van jonge topbokken. Na
de geboorte (het aflammeren) worden
de lammeren grootgebracht of aan andere opfokkers verkocht. Het grootste
deel van de melkgeiten gaat naar het
melkgeitenbedrijf van de familie Aarts
aan de Bergenweg in Leveroy.
Lees verder elders in dit blad.

D66 investeert
in onderwijs

Programma 18 feb. Senioren
Leveroy 1 - Eindse Boys 1
Wilhelmina’08 3 - Eindse Boys 4
Eindse Boys 35+1 - RKMSV 35+1

14.30 uur
10.30 uur
10.00 uur

Zondag 18 feb. Vrouwen
RKHBS VR1 - Eindse Boys 1
Eindse BoysVR2 - SVC 2000 VR1

11.00 uur
10.15 uur

Mededelingen
Donderdag 15 feb. kaarten aanvang 20.00 uur
Supporters welkom bij de wedstrijden
Voor het laatste nieuws zie:
www.eindseboys.nl

WEDSTRIJDSCHEMA
ZONDAG 18 FEBRUARI
Sporthal Strijthagen Landgraaf
A1. BDC’90 A1 - MEOS
13.00u.
DINSDAG 20 FEBRUARI
Sporthal Venray
D.recr. Manual - MEOS A

21.00u.

Boogsport Willem Tell
Nederweert
Zou je ook eens vrijblijvend kennis willen
maken met de kruisboog- en Handboogsport, dan ben je van harte welkom op onze
trainingsavond op woensdag
Jeugd: 19.00 tot 20.00 uur
Volwassenen: 20.00 tot 23.00 uur
Voor inlichtingen Paul Hermans 0495-625663
e-mailadres: info@boogsportwillemtell.nl
Voor de leden: de indoor en bondswedstrijden komen er weer aan, zie kalender in het
clubgebouw
Programma:
Vrijdag 23 februari: schieten met luchtdruk zonder clubverband
Er wordt de mogelijkheid geboden aan belangstellenden 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 voor niet
leden van € 5,- incl. 1 consumptie voor het
gebruik van het lokaal per persoon/keer
Aanvang 19.30 uur tot ca. 23.00 uur.
Lokatie: Beatrixstraat 47A te Nederweert

Sportnieuws
HBS Wilhelmina
Uitslag van de RK Indoor Bij de Grensschutters te Reuver op 4 februari.
* Luuk Hendriks cadet recurve 2 191 en 213
door naar de finaleronden 1/8 finale gewonnen met 6-4 1/4 finale verloren met 3-7
* Ronnie Gielen recurve 1 263 en 272 door
naar finaleronden 1/8 finale verloren 2-6
* Tim Vaes recurve 1 227 en 265 niet door
naar finaleronden
* Anke Vaes junior 1 242 en 213 door naar
finaleronden 1/8 finale verloren 4-6
Agenda
16 februari Knock-out toernooi
17 februari Schaatsen te Eindhoven
22/23/24/25 febr. 6e Bondswedstrijd Bij St.
Hubertus Stramproy
2/3/4 maart 7e Bondswedstrijd bij Willem
Tell Nederweert
5 maart Kaartavond
9 maart Knock-out toernooi
16 maart Jaarvergadering
26 maart Kaartavond

Zondagmiddag 4 februari 2018, op naar Haelen voor onze derde Landelijke verenigingscompetitie. Helaas niet compleet,omdat ook
bij de Nederweertse zwemclub, een aantal
zwemmers was geveld door de griep.
Met een iets minder groot team, soms een
beetje kwakkelend, door griepverschijnselen of blessures, gingen we vol goede moed
en enthousiasme richting zwembad.
In tegenstelling tot veel andere zwembaden, was het daar in eerste instantie koud!
Echt wel. Maar dat probleem werd verholpen toen eenmaal de verwarming op volle
toeren draaide. Na het inzwemmen kwam
iedereen weer een beetje los en was het
wachten op de eerste start. Dat was meteen
de estafette van de Heren, 4 x 100 meter
wissel. Bij de Heren hadden we al te maken
met een “invaller”. Niemand minder dan
Ivar Snellen moest ons Herenteam redden.
Met rugslag, als eerste zwemmer zette Ivar
een mooi PR neer. Hij zwom maar liefst 113
% met 1.14.26! Keurig gedaan Ivar. Trots op
onze zwemmers die zomaar meedoen bij de
“grote” jongens om punten te scoren.
Een vergelijkbare situatie deed zich voor
bij de Dames. Niet in estafette maar bij de
senioren open Dames: Daar zwom Solenn
Hoeben een prachtige race: Zij kon als “jonkie” in de 100 meter vrije slag een mooie
derde positie vast houden en in de 200 meter schoolslag als eerste aantikken! Knappe
prestatie! Ook al onze andere zwemmers
hebben deze middag goed gepresteerd en
gezwommen voor een goede tijd. Dat leverde maar liefst 33 nieuwe PR’s op. De grootste verbetering werd gezwommen door Sylvia Kin: een PR van 129 % op de 50 meter
vrije slag. Als begeleiders, trainers en vrijwilligers van ZPC zijn we trots op zo’n wedstrijd
team: vooral zo doorgaan!
De uitslagen:
Heren senioren open 4 x 100 meter wisselslag:
Ivar Snellen, Frank Gielen, Stefan de Leeuw
en Tom Linsen
3de plaats
Dames, senioren 2 en later, 4 x 100 meter vrije slag:
Femke de Wit, Lise van der Elsen, Danique
Klomp en Dyonne Klomp
1ste plaats
Meisjes, jeugd 2 en later, 4 x 50 meter
wisselslag:
Kimberley Jacobs, Julia van Rijt, Fenne Bours
en Maike Flinsenberg
2de plaats
Danique Klomp, Solenn Hoeben, Rachelle
Luimes en Dyonne Klomp
1ste plaats
Stef Beelen
100 meter rugslag
200 meter wisselslag
Lise van der Elsen
50 meter vrije slag
200 meter rugslag
Solenn Hoeben
100 meter vrije slag
200 meter schoolslag
Danique Klomp
100 meter rugslag
200 meter wisselslag
Dyonne Klomp
50 meter vrije slag
50 meter vlinderslag
Thessa Leijssen
50 meter schoolslag
Benjamin Lubbinge
50 meter vrije slag
50 meter vlinderslag
Rachelle Luimes
100 meter rugslag
200 meter wisselslag
Loes Mennen
100 meter vrije slag
Aron Snellen
50 meter vrije slag
50 meter vlinderslag
Ivar Snellen
200 meter rugslag
Femke de Wit
50 meter vrije slag
200 meter rugslag

3de plaats
2de plaats
2de plaats
2de plaats
3de plaats
1ste plaats
2de plaats
2de plaats
1ste plaats
1ste plaats
3de plaats
1ste plaats
1ste plaats
3de plaats
3de plaats
2de plaats
2de plaats
3de plaats
3de plaats
1ste plaats
1ste plaats

Gezinstocht over vogels vanaf
Buitencentrum De Pelen
Staatsbosbeheer houdt op zondag 18 februari een Peel Ontdektocht voor gezinnen in Nationaal
Park De Groote Peel. Het thema
van deze excursie is ‘vogels in
de winter’. Na afloop pinda’s rijgen in het Buitencentrum. Er zijn
twee excursies op een dag die om
11.00 en 14.00 uur starten bij het
Buitencentrum De Pelen aan de
Moostdijk 15 te Ospel.

het grootste probleem. Veel vogels
trekken daarom naar het warmere
Zuiden. Maar er zijn ook vogels die
lekker thuis blijven. Tijdens een korte wandeling kom je er achter wat
de ‘wintergasten’ en wat de standvogels van De Groote Peel zijn. Na
afloop van de excursie kun je pinda’s
rijgen. Als je die in de tuin hangt
kan je thuis ook lekker vogels kijken.
Dubbele pret!

Hoe komen de vogels de winter door?
Op zondag 18 februari kun je, samen met een Peelgids, op zoek naar
‘vogels in de winter’. Tijdens een
sPEELse gezinstocht ontdek je van
alles over de natuur en vooral over
de vogels. Onze gevederde vrienden
hebben het in dit koude kikkerland
niet zo gemakkelijk. Voedsel is vaak

De Peel Ontdektochten starten
om 11.00 uur en om 14.00 uur bij
de balie van De Pelen. Er zijn dus 2
tochten op een dag. Deelname kost
€ 5,- voor volwassenen en € 3,50
per kind. De excursie is 2,5 kilometer lang en duurt 1,5 uur. Aanmelden via: 0495 – 641 497 of per mail:
depelen@staatsbosbeheer.nl

D66 gaat uit van de eigen kracht
van mensen. Belangrijk daarbij is dat
mensen gelijke kansen krijgen. Goed
onderwijs legt hiervoor de basis. We
willen dat ieder kind kansen krijgt op
een goede toekomst, ongeacht de afkomst van het kind.
Onderwijs is dé duurzame investering
voor de toekomst. Daarom maakt
D66 zich hard voor goed onderwijs
met eerlijke kansen voor iedereen,
ook in Nederweert.
D66 wil dat alle kinderen worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is aandacht nodig: voor
leerlingen die moeite hebben om mee
te komen, maar ook voor die leerlingen
die een extra uitdaging kunnen gebruiken. Er moet aandacht zijn voor cognitieve vaardigheden, lichaamsbeweging, sociale ontwikkeling van het kind
en voor de thuissituatie van het kind.
Wij vinden het belangrijk dat iedere
kern een basisschool heeft en dat het
schoolgebouw ook voor andere activiteiten gebruikt kan worden. Het
is belangrijk dat de gemeente investeert in voorschoolse educatie. Kinderen moeten de mogelijkheid hebben om zonder een taalachterstand
en/of sociale achterstand te starten
op de basisschool. Alle kinderen verdienen namelijk gelijke kansen.
D66 investeert in de toekomst van
onze kinderen en kleinkinderen. Kunnen wij op uw steun rekenen?

DORPSRAAD Budschop
Om de bewoners van Budschop gelegenheid te geven om met de Dorpsraad 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 inloopspreekuur wil de Dorpsraad Budschop
de communicatie met de bewoners
bevorderen.
De eerst volgende vergadering is
maandag 19 februari en begint om
19.30 uur in het zaaltje van de kerk.
Voor verdere informatie over Budschop, verwijzen wij U naar de website : www. Budschopactueel.nl

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

STEVENS
TELEVISIES

UW (O)LED TV ADRES!

De Televisie Specialist
met een verrassend

LAGE PRIJS!

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

Open Eettafel Budschop
Donderdag 22 februari open eettafel
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woensdagmiddag 21 februari 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot datzelfde tijdstip.
Tel. 633104; 633410 of 626493
PANNENWEG 117 NEDERWEERT
T (0495) 631 224 | WWW.KESSELS-INSTALLATIES.NL

www.budschopactueel.nl

JAN Themacafé Verkeer
en Bereikbaarheid
Op donderdag 22 februari organiseert de partij JAN het themacafé
Verkeer en Bereikbaarheid. Tijdens
deze bijeenkomst gaat JAN onder
meer nader in op hun thema Verkeer
en Bereikbaarheid uit het Verkiezingsprogramma 2018-2022, waaronder het project Randweg. Daarnaast
zal JAN met de aanwezigen spreken
over verkeersveilige inrichting van
het binnen- en buitengebied van Nederweert en de bereikbaarheid van
voorzieningen en alle kernen.
Het themacafé vindt plaats om 19.30
tot 21.00 uur in Café Zaal Le Winne,
Boeket 6 in Nederweert. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Zij
kunnen zich aanmelden via: info@
jan-nederweert.nl.

Harries muziekmiddag
Zondagmiddag 4 maart 2018
Aanvang 13.30 uur
Gemeenschapshuis “de Pinnenhof”
Nederweert
Presentatie: Theu Timmermans
Met optredens van:
• Stef en Annelies
• Henry van Geneijgen
• Accordeonduo v/d Eijnden
• Party Kryner
Met in de pauze koffie & vlaai en gratis loterij.
Noteer de datum in uw agenda.
Nederweert Pinnenhof:
15 februari van 13.00 tot 15.00 uur
Ospel Haazehof:
22 februari van 14.00 tot 16.00 uur
Buschop
Tel. 0495-633758 Mvr. Michiels
Leveroy
Tel. 0495-651826 Mvr. Goertz
Eind Tel. 0495-626271 Dhr. Heijnen
Harrie Stultjens Tel. 0495-633329
Inl: Tiny Kierkels
Tel. 0495-633495 --- 06-42331193

Expert
Nederweert
uw Sonos
specialist!
(0495) 625714

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251
www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl
Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

SKO
Koude voeten en een druppelneus
dat gaan we nu weer krijgen
we hebben helemaal geen keus
nu kwakkelend de dagen rijgen
aan die troosteloze grijzen
met de mist en regenvlagen
gelukkig zijn ze kort, de dagen
’s avonds begint de gezelligheid
de enige troost in deze kwakkeltijd
PS. dit vloeide druppelend uit mijn pen
omdat ik zelf aan het kwakkelen ben!
An Cuijpers- Rutjens.
www.schrijverskringospel.nl

Muziekmiddag in het
Keenter Hart
Op zondag 25 februari organiseren
Land van Horne Zuyderborgh en
Punt Welzijn weer een gezellige Muziekmiddag in wijkgebouw Keenter
Hart. Zangvereniging Creatura verzorgt deze middag de muziek.
Creatura is in ’n aantal jaren gegroeid
tot een veelzijdige zangvereniging
met een gevarieerd repertoire van
religieus, gregoriaans tot operette,
opera en popmuziek evenals wereldlijke hedendaagse gezellige muziek
in verschillende vormen, van zowel
koor, als ook ensembles en solisten.
De middag duurt van 14.30 tot 16.30
uur en is voor iedereen toegankelijk.
De entree is helemaal gratis dus dit
wilt u niet missen.
Noteer deze datum dus alvast in uw
agenda!
Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Mariska Sanders, Punt Welzijn. Telefoon:
06-44965292. E-mail: m.sanders@
puntwelzijn.nl.
Wijkgebouw Keenter Hart: Sint Jozefskerkplein 3, 6006 ZH Weert. Telefoon: 0495 – 462 090.

Boeren van Nederweert

Elke dag vooruit met de geit
Vervolg voorpagina.
“Onze locaties vormen samen een
gesloten bedrijf. Om de insleep van
dierenziektes tot een minimum te beperken, is er al ruim twintig jaar geen
enkele geit of bok van buitenaf aangekocht”, vertelt Bennie wiens vrouw Heleen de bedrijfsadministratie verzorgt.
Innovaties
Opgegroeid op Moost, precies op de
grens van Limburg van Brabant, verruilde hij in 1994 het rundveebedrijf
van zijn ouders voor een nieuwe uitdaging in de geitenhouderij. Collegaagrariërs verklaarden hem voor gek,
maar een geitenboer is net zo eigenwijs als zijn geiten, lacht Bennie. “Hij
denkt al snel dat-ie het beter kan dan
een ander. Ik hou ervan om te pionieren, om te vernieuwen. Samen met
diverse onderzoeks- en marktpartijen
tillen we het bedrijf naar een steeds
hoger niveau. Of zoals het spreekwoord zegt: Vooruit met de geit.”
Bij alle vernieuwingen staat het welzijn en de gezondheid van de dieren
voorop. De stal, het melksysteem, het
voer, de waterbakken en het speelmateriaal: alles moet “geitproof” zijn.
De stal aan de Bergerweg is uitgerust
met een speciale carrousel waarin 84
geiten zowel gemolken als gevoerd
worden. Na elke melkbeurt kunnen ze
zich uitkuren op een 80 meter lange
klauterbaan hoog in de stal. Verder
pakken de geiten zelf hun stro van
een grote strouif. Doordat deze ruif
langzaam van voor naar achter beweegt, wordt het strooisel gelijkmatig over de stal verdeeld. Een andere
machine rijdt drie keer per uur op en
neer om de geiten van vers ruwvoer
te voorzien. Daniëlle: “Daarbij houden we de gezondheid van de dieren
scherp in de gaten. Via een kleine

chip in het oor wordt elke geit automatisch herkend en registreren we
alle vorderingen. Van de hoeveelheid
melk tot de temperatuur en de kwaliteit van de melk. En daar stemmen we
het voer dan weer op af. Onze geiten
geven jaarlijks 4,7 miljoen liter melk.
Het is heel simpel: Hoe beter ze het
hebben, hoe meer melk ze geven.”
Dankbaar
Verdeeld over Nederweert-Eind en
Leveroy werken er bij de Geitenfarm
twintig mensen. Daarnaast is de onderneming een erkend leerbedrijf
voor studenten van het mbo en hbo
en zelfs de universiteit. Daniëlle en
Bennie sturen de medewerkers aan
en zetten de lijnen uit, maar vertoeven het liefst in de stal. Tussen de geiten, hoe irritant die soms ook kunnen
zijn. Daniëlle lachend: “Een geit is
nieuwsgierig en hartstikke eigenwijs.
Om hier te kunnen werken, moet je
echt iets met deze dieren hebben.
Onze medewerkers hebben die passie
en het geduld. Dát maakt hen uniek.”
De gedachten van Bennie gaan terug
naar de brand van februari 2017 die
een deel van zijn geitenboerderij in
Leveroy in de as legde. De materiële
schade was groot, maar van ondergeschikt belang. “Het enige wat voor
mij telde was dat onze geiten mede
door de inzet van brandweer en politie op tijd werden gered. Buurtbewoners hielpen mee om de dieren
buiten in de wei bij elkaar te houden.
Je wilt niet weten hoe dankbaar ik al
die mensen daarvoor ben. Een van de
agenten maakte een selfie tussen de
geiten. Geweldig om te zien.”
Wil jíj het geitenleven van dichtbij beleven? Kom dan gerust eens een kijkje
nemen. De skybox van Geitenfarm De
Houtsberg is voor iedereen gratis toegankelijk

Budschop kermis
Zoals u bekend is wordt in 2018 het
park in Budschop in het kader van
de aanpak Kanaalzone grondig gerenoveerd. U als inwoner hebt daar
ook inspraak ingehad. Deze renovatie betekent dat er in 2018 geen
kermisattracties op dit terrein, samen met Nederweert-kermis, geplaatst kunnen worden omdat dan
de renovatie nog niet is afgerond.
Andere locaties, buiten het Rochusplein, zoals b.v. de Rochusstraat, zijn
niet beschikbaar omdat er in het kader van calamiteiten er altijd zorggedragen moet worden voor een mogelijke ontsluiting via de Rochusstraat
naar Hulsenweg etc..
Voor 2019 en volgende jaren kunnen
in het park alleen kleinere attracties
geplaatst worden omdat door de
nieuwe inrichting van het park er voor
grotere attracties geen ruimte is.
Gelet hierop is in samenspraak met
Dorpsraad Budschop, de exploitant
van cafe de Schans en kermisorganisatie Swinkels Events naar een oplossing gezocht om de kermis voor Budschop te behouden.
Oorspronkelijk was er de suggestie om
voor 2018 met Pasen in Budschop een
volwaardige kermis te organiseren,
deze kermis zou dienen als proef teneinde te bezien of dit ook voor de volgende
jaren gecontinueerd kon worden.
Om de mening als inwoner van Budschop te horen is door de Dorpsraad
Budschop een enquête opgezet met
de vraag of u instemt met een aparte kermis voor Budschop met Pasen.
156 reacties hebben wij terugontvangen waarvan 60% aangaf geen voorstander te zijn van een gescheiden
kermis op dit tijdstip en vanwege ook
andere redenen.
Als wij het hierbij gelaten zouden

hebben zou dit betekenen dat er in
2018 in Budschop géén kermis zou
plaatsvinden, immers het park is niet
beschikbaar, alternatieve locaties
zijn er niet en de kermisexploitanten
willen niet op het Rochusplein staan
gelijktijdig met de kermis in de kern
Nederweert.
Met inachtneming van het bovenstaande is met de Dorpsraad
Budschop, cafézaal de Schans, kermisorganisatie Swinkels Events en
gemeente nogmaals gekeken naar
een oplossing om de kermis voor Budschop in stand te houden.
Voorstel is hierbij voor Budschop in
het weekend van 15 juli 2018 (3e zondag van juli) een aparte, volwaardige,
kermis te organiseren waarbij wij de
bezoekers en inwoners van Budschop
bevragen naar hun ervaringen teneinde te bezien of wij ook voor 2019
en volgende jaren op deze voet door
kunnen gaan.
Indien er toch de voorkeur wordt gegeven om vanaf 2019 de koppeling
te blijven zoeken met de kermis in
Nederweert betekent dit dat in Budschop enkel kleinere attracties in het
gerenoveerde park en op brug 15 geplaatst worden.
Om het vorenstaande verder aan u
toe te lichten organiseren wij op donderdag 22 februari om 19.30 uur bij
cafézaal de Schans een bewonersbijeenkomst.
Samen hopen wij tot een oplossing te
komen in het belang van Budschop.
Draagt u een warm hart toe aan de
leefbaarheid van Budschop?
Kom dan naar deze bijeenkomst.
Dorpsraad Budschop, cafézaal de
Schans, kermisorganisatie Swinkels
Events en gemeente Nederweert.

Januaristorm in natuurgebieden
van Het Limburgs Landschap
Op donderdag 18 januari teisterde een heftige storm Nederland.
Limburg kreeg er ongekend van
langs; ook de natuurgebieden
van Het Limburgs Landschap
werden niet ontzien. Nog steeds
wordt er gewerkt om wegen
en wandelpaden vrij te krijgen
van omgevallen bomen. Flinke
overlast dus, maar Het Limburgs
Landschap ziet ook de positieve
kanten aan deze natuurlijke vorm
van bosbeheer.
Natuurlijk bosbeheer
Beheer in de bossen van Stichting het
Limburgs Landschap is vooral gericht
om een zo rijk mogelijk dieren- en
plantenleven mogelijk te maken. De
storm heeft daarbij een handje geholpen. Een mooi voorbeeld vormen de

grote omgevallen bomen. Zij maken
open plekken in het bos en zorgen
dat het licht, inclusief de zonnewarmte weer tot de bosbodem kan reiken.
De omhoog staande wortelkluit geeft
extra variatie en reliëf en biedt nestgelegenheid aan vogels, maar ook
aan solitaire bijen. In de ontstane kuil
kan achtergebleven regenwater en
de opengewerkte bodem ook weer
zorgen voor nieuwe natuurkansen.
De dikke stam zal nog lang en prominent aanwezig blijven en zorgen voor
veel nieuw leven. Een bekende kreet
is immers dat ‘dood hout leeft’. Vele
dieren leven in en van het dode hout,
mossen benutten het als groeiplaats
en paddenstoelen zullen het uiteindelijk volledig afbreken. De januaristorm: een vloek, maar voor natuurlijk
bosbeheer ook een zegen.

Parochie O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen Ospel
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 Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met
pastoor volgens afspraak (tel. 631317);
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.0011.00 uur voor het bestellen van HH. Missen,
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887;
e-mail adres kantoor: administratie@kerknederweert.nl. Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 RABO
01355 072 27 ten name van Kerkbestuur SintLambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl
Liturgische kalender
van 15 tot en met 24 februari 2018.
DONDERDAG 15 februari
Geen Aanbidding, rozenkransgebed en H. Mis
VRIJDAG 16 februari
18.30 uur Kruisweg bidden
19.00 uur H. Mis in Mariakapel -Tot bijzondere intentie
ZATERDAG 17 februari
Zeven HH stichters van de servieten
Vooravond van de eerste zondag van de
veertigdagentijd
18.00 uur (zang dameskoor Cantantes,
lector mevr.L.Caris) – zeswekendienst Lies
Breukers-Knapen tevens voor Thei Breukers
en Cor Breukers, zeswekendienst Truus Kessels, jaardienst overleden ouders Gielen-van
Nieuwenhoven en overige familie, overleden ouders Verheijen-van den Kerkhof.
ZONDAG 18 februari
eerste zondag van de veertigdagentijd
9.30 uur H.Mis (zang Herenkoor, lector
mevr.L.Roost) – Wiel van Gemert vanwege
verjaardag.
MAANDAG 19 februari
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Jozeph
DINSDAG 20 februari
18.30 uur rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel – Tot bijzondere intentie.
WOENSDAG 21 februari
H.Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar
Geen rozenkransgebed en H.Mis
DONDERDAG 22 februari
Sint Petrus Stoel
18.15 Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis - Tot bijzondere intentie
VRIJDAG 23 februari
H. Polycarpus, bisschop en martelaar
18.30 uur Kruisweg bidden
19.00 uur H. Mis in Mariakapel - Tot bijzondere intentie
ZATERDAG 24 februari
Vooravond van de tweede zondag van de
veertigdagentijd
18.00 uur (zang dameskoor Cantantes, lector dhr.W.Engelen) – maanddienst Mia Truijen, jaardienst Henricus Greijmans tevens
voor To Greijmans-Hendrikx en zoon Teng,
jaardienst Mia Jansen-Berben, overleden
echtgenoten Respen-Moonen, overleden
ouders Custers-Verheijen, zoon Pierre en
schoonzonen Harrie, Harrie en Graad.
Overleden
Op 9 februari was de uitvaart van Lies van
den Hurck-Kessels, zij overleed in de leeftijd
van 93 jaar en woonde de laatste jaren in
zorgcentrum St.Joseph.
Moge zij rusten in vrede.

Parochie H. Barbara
Leveroy
Website: http://parochie.leveroy.nl
Bankrekeningnummer:
NL15RABO01284.00.625
Bankrekeningnummer kerkbijdrage:
NL47RABO01284.02.474
Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054
Bij overlijden Tel. 0495-651316
Week van 17 februari – 24 februari 2018
Zondagmorgen – 18 febr. 09.30 uur:
1ste Zondag van de Vasten
Als maaandd. voor Pierre Wijers en Mia Wijers-Baetsen, Als jrd. voor pater Tjeu Baetsen,
Als zwd. voor Wim Kurstjens (volkszang)
11.30 uur Toediening H. Doopsel aan Nikki
Vermij.
Mededeling:
• Achter in de kerk ligt de eerste nieuwsbrief van 2018 van cluster Tabor die u mee
kunt nemen naar huis.

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
Woensdag 14 februari: Aswoensdag.
Geen dienst.
Zondag 18 februari: 1ste zondag van de
veertigdagentijd.
10.00 uur: Woord- en Communiedienst tot
bijzondere intentie.
Dit is een dienst met samenzang.
Zondag 25 februari: 2de e zondag van
de veertigdagentijd.
10.00 uur: Woord- en Communiedienst tot
bijzondere intentie.
Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Een speciaal gebed voor mijn lieve vriend.
Dat de operatie voorspoedig mag verlopen.
- Help mijn zoon,Maria.
Dat hij vandaag veel rust heeft bij het maken van zijn examen.
Ik zeg U ook dank namens zijn schoonmoeder en zijn vriendin.
- Maria, sorry dat ik kwaad was!
Mijn moeder zei altijd….
“Geluk helpt soms, maar moedig zijn helpt altijd.
De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag
open en iedereen is er van harte welkom.

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 opgeven 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 email: 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 vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en de opgave van de misintentie
met de gewenste datum. Opgave misintenties twee weken vóór datum. Telefoonnummer 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 18 februari 2018
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen
Zondag 25 februari 2018
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
H. Mis voor Theu van de Waarenburg voor
zijn sterfdag en kleizoon Richard en achterkleindochter Emma.
H. Mis als jaardienst is voor ouders HoebenWilmsen en dochter Els
Lector: Leny Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

Parochie
H. Gerardus-Majella
Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus
Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907
e-mail: leniemackus@gmail.com
website: www.parochie-nederweert-eind.nl
IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

Pastoor A. Koumans, OMI Ospel
O.L. Vrouwestraat 53 6035 AN
tel/fax 631307
In spoedgevallen boodschap inspreken.
Spreekuren:
pastoor: dinsdag + donderdag 10.30-12.00
pastorie: maandag t/m vrijdag 10.30-12.00
IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en
Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79
KERKDIENSTEN 14 - 24 februari
Woensdag 14 februari, Aswoensdag, –
vasten- en onthoudingsdag,
09.00 en 19.00 ter voorbereiding op de veertigdagentijd/vastentijd.
Na beide diensten wordt het Askruisje opgelegd.
Zaterdag 17 februari,
19.00 (Drumband schutterij St. Odilia)
Bèr Moonen (verjaardag), Mia Knapen-Cuijpers, Piet van Laer en To van Laer-Jacobs.
Zondag 18 februari, 1e zondag van de
veertig dagentijd,
10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans)
ghm Harry Loijen (verjaardag) en Anna
Loijen-van Nieuwenhoven, ghm Herman en
Leonie Bongers en dochter Mia.
Donderdag 22 februari,
18.40 bidden v an het rozenhoedje,
19.00 voor de vervolgde christenen.
Zaterdag 24 februari,
19.00 (Samenzang)
ghm Antonetta Reemers, ghm Gied Huyben.
ACOLIETEN:
za. 17 febr. 19.00: Tom Kessels, Nick Stijnen.
zo. 18 febr. 10.00: Mathijs van Lierop, Edwin
van Rooijen;
za. 24 febr. 19.00: Mathijs en Luc van Hulsen.
VASTENTIJD:
De vastenavond is gevierd en als christen gelovigen gaan we ons voorbereiden op Pasen.
In de 40-dagentijd gaat de kerk op weg, geleid door de verhalen van het volk van God.
De verhalen uit de Schrift herinneren ons
aan de weg van bevrijding uit e onderdrukking, aan de weg van Jezus Christus die door
lijden en dood is gegaan en het nieuwe leven bij God-Vader heeft ontsloten.
Aan het begin van deze 40-dagentijd stellen
wij een gebaar: we worden getekend met
as, symbool van vergankelijkheid. “Stof zijt
gij en tot stof zult ge wederkeren”. We horen de oproep om ons te bekeren. Bekering
houdt in dat we ons afkeren van alles wat
tot afbraak en dood leidt en ons toekeren
naar God, in volle overgave. Om op weg te
gaan naar Pasen.
DRUMBAND:
a.s. Zaterdag zal de drumband van Schutterij St. Odilia, Ospeldijk, de eucharistieviering
opluisteren. Dankzij een groep jeugdige
leden is de drumband weer springlevend.
Onlangs behaalden zes leden fraaie resultaten bij solistenwedstrijden van de Limburgse
Bond voor Tamboerkorpsen. Proficiat leden
en korps ! Zaterdag kunt u de drumband in
actie zien en horen.
PAUSELIJKSE GEBEDSINTENTIE FEBRUARI:
“Nee” zeggen tegen corruptie: Dat allen
die macht hebben op materieel, politiek of
geestelijk terrein, zich niet laten verleiden
tot corruptie.
Pastoor A. Koumans, O.M.I.

L.K.V. Nederweert
Beste dames,
Dinsdag 20 februari hebben we een
lezing, wegens omstandigheden gaat
het thema vluchtelingen niet door.
In plaats komt Yvon Tuinmans met de
lezing “Veilig op weg”.
Aanvang 19.3 uur op het podium.
Gegroet, het bestuur

KIENEN

14 t/m 24 februari 2018
WOENSDAG 14 februari: 19.00 uur Aswoensdagviering.
ZATERDAG 17 februari: 19.15 uur H. Mis,
koor De Leeuwerik, jaardienst voor Annie
Lempens-Linders, jaardienst voor Truuke
Beerens-Doensen, jaardienst voor Riek Sleutels-Dings.
ZATERDAG 24 februari: 19.15 uur H. Mis,
jaardienst voor Sjaak en Gerda Aben-Venner.
LEZERS: zaterdag 17 februari Maria van
Nieuwenhoven, zaterdag 24 februari Marjo
Timmermans
MISDIENAARS: zaterdag 17 februari Pam
en Sien Smeets, zaterdag 24 februari Valerie
Beerens en Janne Wijen.
KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. zaterdag 17 februari zijn jullie hartelijk welkom om 19.15 uur in de sacristie.
“Optimisme is een geluk magneet.
Als je positief blijft, zullen goede dingen
en mooie mensen naar je toe trekken.”

Op woensdag 21 februari organiseert Buurtvereniging “De Locht”
weer een kienavond. Deze wordt
gehouden in café “De PRINS” in
Ospel. Het kienen begint om 20.00
uur, aansluitend aan de jaarvergadering. Naast leden van de buurtvereniging zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom.

Zijactief ST Martha
KIENEN!!
Donderdag 22 Februari is onze volgende avond in de Haaze-hoof om
19.30 uur.
Deze avond gaan we kienen. Vergeet
niet opzet blokjes mee te brengen.
Breng de buurvrouw, zus of vriendin
maar mee, iedereen is welkom.
Vriendelijke groet
bestuur Zijactief Ospel

uitvaartbegeleiding

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

Opendagen 17 en 18 februari

SGO Nederweert opent de deuren
Op 17 februari 2018 opent SGO in
Nederweert haar deuren
STICHTING GEZONDHEID & ONTSPANNING (SGO) is een kleinschalig
ontspanningcentrum en is gespecialiseerd voor mensen welke hun
lichamelijke gezondheid belangrijk
vinden, een beperking en of pijnklachten hebben.
MUZIEKTHERAPIE-WATERBED:
Het is een unieke vorm van therapie/
pijnbestrijding of als ontspanning
voor iedereen in deze drukke en
stressvolle maatschappij.
Ontspanning is één van de prettigste
dingen die een mens kan ondergaan.
Het helpt tegen pijn, verdriet, stress
en het levert een geluksgevoel op.
Daarnaast is het gezond, in tijden van
ontspanning laadt het lichaam zich
op. Iedereen kan een muziektherapie
op ons waterbed ondergaan, ongeacht of men klachten heeft of niet.
Het kan ook een preventieve werking
hebben op het lichaam, bijvoorbeeld
bij stressvolle werkomstandigheden
of situaties.
De werking van het muziektherapiewaterbed is o.a. geschikt voor;
• Pijnklachten
• Spierkramp en Spasmen
• Reuma en Bechterew
• Angst, Depressie, Stress, Burn-out
• Migraine en hoofdpijn
• Tremoren, Parkinson, Ziekte van
Huntington
• Dementie
• Pijnklachten bij kanker en/of bijverschijnselen van chemotherapie
• Traumatische ervaringen
• Vele andere klachten van het bewegingsapparaat
Geschikt voor iedereen, alle leeftijden en heeft een positief effect op
pijnklachten en stemming.
SAUNA-UNITS
SGO beschikt over moderne sauna
units voorzien van traditionele en/of
infra-rood technologie. Toegankelijk
voor 1-8 personen, inclusief douche,
kleedruimte en toegankelijk voor
mensen met of zonder een beperking/handicap (rolstoel toegankelijk).
Zo is bijvoorbeeld de luxe infraroodsauna aangepast met electrische verstelbare zitbank, verstelbare stralers
en een extra brede toegang.
De infrarood straling heeft een posi-

Groene Kruis Thuiszorg
Groene Kruis Ledenorganisatie
Telefoon: 088 - 61 088 61
24 uur per dag bereikbaar.

tieve werking op het lichaam wat vermindering van klachten doet ervaren.
Indien gewenst zijn deze units ook
individueel te reserveren zodat u volledige privacy geniet.
Het gebruik van bijvoorbeeld de
infrarood therapie kan zeer bevorderlijk zijn voor o.a. reuma, spieren,
gewrichtsklachten, huidklachten, artrose, psoriasis, eczeem, acne, etc.

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

ZOUTTHERAPIE/HALOTHERAPIE:
De zoutcabine ontstaat een klimaat
dat vergelijkbaar is met die in een
zoutgrot/zoutmijn.
Dit klimaat heeft een sterk natuurlijk
effect dat uw gezondheid verbeterd.
Voor eenieder en dan met name voor
mensen met long- of huidproblemen
is deze therapie erg geschikt.
ENERGETISCHE THERAPIE:
Alles in de natuur bestaat uit energie
en streeft naar evenwicht/balans.
Ons lichaam is voortdurend bezig
deze energiebalans te behouden of
te herstellen. Een energetische natuurgeneeskundige behandeling:
• Richt zich op het herstel van de
energiestroom, het zelf-genezend
vermogen van het lichaam wordt
geactiveerd.
• Kan in principe bij alle klachten
zowel psychisch als lichamelijk worden ingezet.
• Bestaat uit lichte subtiele aanrakingen
• Wordt extra ondersteund door de
werking van het therapeutische
muziekwaterbed.
SCHOONHEIDSSALON / MASSAGESALON
Compleet ingericht voor het verzorgen van schoonheidsbehandelingen
van het gelaat, aangepast aan uw
huidtype. Tevens verschillende massage en lichaamsbehandelingen, zoals: Kokosstempelmassage, Hot-stone
massage, Lichaamspakking, etc.
Ook aangepaste behandelingen voor
specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld mensen met kanker.

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

ZijActief St. Catharina
UITNODIGING
JAARVERGADERING 2018
Beste leden,
Wij willen jullie uitnodigen voor
onze jaarvergadering op maandag
19 februari om 20.00 uur in de Reigershorst. De agenda punten zullen
we nog per mail versturen, voor onze
leden zonder mail, let op je brievenbus. Aansluitend aan onze jaarvergadering komen Anja Hanssen en Marion Vreuls ons uitleg geven over de
inns en outs van het proviciaal bestuur.
We hopen weer vele leden te mogen
begroeten.
Met vriendelijke groeten
Het bestuur
ZijActief St. Catharina Nederweert-Eind
www.zijactieflimburg.nl

Spot-Away-behandeling
Gezichtsbehandelingen
Hot Stone massage
Spa behandelingen
Lichaamsmassage
Sportmassage
Spray-tan

Stichting Gezondheid & Ontspanning
ligt in een rustgevende omgeving
Roeven 4
6031 RN Nederweert
(naast Trinkenshof)
Telefoon 0495 585013
Email info@sgo-nederweert.nl
www.sgo-nederweert.nl

Trouwkaarten??

Loverstraat 12 • 6031 VD Nederweert
Tel. 0495-840661
www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Eetpunt
“Ontmoeten doet groeten”

Heemkundevereniging Nederweert

Bij het Eetpunt in Nederweert is iedereen, met name senioren en mensen 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 telkens 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 (exclusief 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 volgende dinsdag. U kunt dat doen door
te mailen naar eetpuntnederweert@
gmail.com of telefonisch op telefoonnummer 06 83 15 92 14
Moet u zich later toch nog afmelden
dan kan dat tot uiterlijk maandag
12.00 uur.

Lezingen voor de
Heemkundevereni ging Nederweert.
Het verleden, heden en de toekomst van de Noordervaart.
Dinsdag 20 februari om 20.00 uur
zaal Centraal
Koen Krowinkel omgevingsmanager Rijkswaterstaat Z.O. Nederland
zal spreken over de toekomst van de
Noordervaart en Henk Hermans over
het verleden, de historie.
In 1803 besluit Napoleon tot de aanleg van de Noordervaart. In 1810, als
al een gedeelte van het werk is uitgevoerd, wordt de verdere aanleg
stilgelegd. Om de Peel te ontginnen
wordt het kanaal van Nederweert,
eerst tot achter Meijel en later tot
Beringen, bevaarbaar gemaakt. De
aanleg van het kanaal bracht veel
teweeg in deze streek. Komst van
duizenden vreemde arbeiders en het
doorsnijden van de wegenstruktuur.
Het gaf echter ook kansen zoals industrieterreinen en bevloeiing van
droge grond. We zullen de ontwikkeling van het kanaal met de aanleg
van bruggen, wegen veren en duikers
volgen tot verleden jaar.

Sinds vorig jaar is het kanaal definitief gesloten voor de scheepvaart en
wordt het overgedragen aan het Waterschap Limburg. De bruggen zullen
bij de gemeente in eigendom komen.
Koen Krowinkel van Rijkswaterstaat
zal ons meenemen in de globale plannen die er voor de komende 5 jaar liggen voor het kanaal.
Om de Noordervaart goed te kunnen
overdragen is het van belang om een
aantal zaken goed te organiseren, nl:
1. Hoe zorgen we voor voldoende
water voor het achterland?
2. Hoe zorgen we er voordat het kanaal in goede staat blijft?
3. Wat gaat er gebeuren met de
kunstwerken na de overdracht,
bruggen, sluizen, duikers en sifon?
Tijdens de lezing zullen we toelichten
welke antwoorden Rijkswaterstaat
heeft op de bovenstaande vragen.
Activiteiten
Dinsdag 20 maart Jaarvergadering en
inleiding door Jan Schatorje van het
Limburgs Museum
Dinsdag 24 april Clerinxorgel in de St
Lambertuskerk.
Zaterdag 22 september excursie naar
St Odilienberg. Museum, kerk en
klooster.

In de komende weken is het Eetpunt op:
20 februari bij restaurant “bi-j Siem”
(alleen voor de vaste gasten)
27 februari in de Pinnenhof
6 maart in de Pinnenhof

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.

ŏ

Vogelsbleek 18/A

ŏ

6001 BE WEERT

ŏ

(0495) 549 630

ŏ

www.geuns.nl

ŏ

Bijzondere open dag Toon Hermans Huis

Veilig, Tijdig
en Comfortabel
Ziekenvervoer Weert
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 ziekenvervoer met
persoonlijke aandacht. Uw zorg is onze specialiteit.

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

Bientjesweg 7 Ospel - Nederweert
Tel. 06-15403828 www.a2camperstalling.nl

www.princen.com

Steff Janssen van IJssalon Florence
1ste plaats bij De Gouden IJscreatie

In zes minuten tijd maakte hij
vier identieke ijscreaties waarin
onder andere de wedstrijdsmaak
bosbes was verwerkt.

Vier generaties Geuns
Dertien meisjes en dames en 1 jongen doneerden afgelopen zondag in
het Toon Hermans Huis Weert dertig
centimeter van hun haar. Sommigen
hadden er wel drie jaar voor gespaard
en nu eindelijk was het lang genoeg
om geschikt te zijn voor donatie aan
Stichting Haarwensen.
Ieder had zijn eigen reden en motivatie om het haar te willen doneren en
vaak echt toegeleefd naar deze dag.

Fotografe Selva Wilbers zorgde er
voor dat ze allemaal een mooie voor
én na foto ontvangen als herinnering.
Allen zetten zich geheel belangeloos
in en aan het eind van de dag kon
er een dikke envelop met prachtige
staarten naar de Stichting Haarwensen worden verzonden. Deze stichting laat er gratis haarwerken van
maken voor kinderen die door ziekte
hun haar (tijdelijk) verliezen.

“En toch is het dan best een spannend moment om na zoveel tijd straks
ineens met kort haar weer naar buiten te gaan” vertelt Carool Platteel
van Carool Platteel Hair & Beauty. Zij
zette zich de hele dag met haar team
in om iedereen met een prachtige
nieuwe look naar huis te laten gaan.

Gedurende de hele dag was er ook
veel aanloop van mensen die de open
dag benutten om eens rondgeleid
te worden in het Toon Hermans Huis
Weert en zo meer te weten te komen
over de activiteiten die het huis te
bieden heeft voor iedereen die met
kanker in aanraking komt.

NOG T/M 20 FEBRUARI

OPRUIMING

De creatie van IJssalon Florence heet :

Chateau Mirtillo

NU

70% KORTING!

In een mooie halve wijnfles op een
huisgemaakte rode wijn-bosbessaus
liggen 4 ijssmaken: bosbes, framboos, witte chocolade en sinaasappel.
Deze worden aangevuld met verse frambozen en blauwe bessen,
schuimpjes, crocq chocolade, frambozen-spongecake, frambozencrispy en
een verrassende sangriaschuim.
De vele structuren smelten op je tong.
Ijssalon Florence heeft deze titel nu
voor de 5 keer gewonnen.
Top prestatie om steeds zo uitstekend te scoren tijdens de ijswedstrijden. Daarom zijn we super
trots op Steff die voor de eerste
keer de honneurs waarnam tijdens de wedstrijd. Niet alleen wij
zijn trots maar de jury ook want
hij heeft de titel beste nieuwkomer gewonnen.
Vanaf 7 maart is deze ijscreatie verkrijgbaar bij IJssalon Florence in Nederweert.

houten vloeren

stenen

De genomineerde 5 ijssalons worden
gescreend en deze scores van de mysteryguest, de hygiëne controle en
de social media worden opgeteld bij
score van vakmanschap (ijscreatie en
ijs-spatel) en wie daar het beste uitkomt mag zich een jaar de beste IJssalon van het Jaar noemen.
Deze titel heeft IJssalon Florence al 3
maal in de wacht gesleept. Dus duimen maar weer.
Op 24 maart tijdens de international dag van het IJS wordt de
winnaar van IJssalon van het Jaar
2018 bekend gemaakt.
isolatie

betonvloeren

dakpannen

Hout- en bouwmaterialenhandel
Nieuw model
binnendeuren

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

Douglas hout
op voorraad

Tuinvisie producten
www.tuinvisie.nl

Modeshows
woensdag
7 maart

zondag 18 februari
OPEN STADSWANDELING
IN WEERT

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van
Pannendaken - platte daken
Schoorstenen - lood- en zinkwerk
Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

EIND 61 • 6034 SM NEDERWEERT-EIND • TEL. 0495-626673
GSM 06-50290664 • e-mail: info@matkoppendakwerken.nl

CITAVERDE
COLLEGE

Naast het verleden krijgt het heden ook volop aandacht. Weert is
immers een bruisende stad, die
aan haar toekomst werkt!
Nieuwsgierig? Loop dan eens met
onze stadsgids mee.
De kosten bedragen € 2,-- p.p.
(kinderen tot 12 jaar gratis).
De wandeling duurt ca. 1,5 uur.
Vertrekpunt: om 14.00 uur op de
Markt bij de ingang van de Sint Martinuskerk te Weert.
Het is uiteraard ook mogelijk om
op een voor u geschikte datum
en tijd een stadswandeling te
boeken. Ook een culinaire stadswandeling behoort tot de mogelijkheden. Zie onze website www.
stadsgidsenweert.nl

Pauline Jonkers. Op de foto is te
zien (vlnr): Bas Geuns (31), Jan
Geuns (91), Kjell Geuns (1 wk) en
Wil Geuns (57).

OPEN
OPE
N DAG
DAG

Het thema van deze open stadswandeling is: “`Stationskwartier Weert”.
Dit keer staat tijdens de wandeling
het spoorwegstation Weert en nabije
omgeving centraal. De gids vertelt
over de geschiedenis van de spoorlijn
en natuurlijk komen er ook verhalen
over Antje van de Statie aan bod.
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MAVO IN
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HET
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ZATERDAG 24 FEB 2018
10:00 - 13:00 UUR
MAVO
MA
VO in het GROEN biedt VMBO GL en TL aan.
We
W
e zijn een kleinschalige en veilige school met
een warme sfeer en persoonlijke aandacht voor

buiten deuren

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

Kunststofkozijnen
Serredaken

houten kozijnen

deleerling. Wij bieden theorielessen én thematisch
projectonderwijs. Er is aandacht voor ondernemen
en Design & Innovation. Een school voor

binnen deuren

buiten parket

plafond panelen

cement

Ook zijn we genomineerd voor de
titel: IJssalon van het jaar 2018.

kunststof kozijnen

kunstst of panelen

zand

Kom ook kijken
naar de nieuwe
collectie

Op 20 januari is in Ospel Kjell Geuns
geboren en dat betekent dat er nu vier
generaties mannen in de familie zijn.
Kjell is de zoon van Bas Geuns en

Diverse akties op sierbestrating/schutting
Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.
zaterdag
7.00-13.00 u.

bouwhout

meranti

plaatmateriaal

tuinhout

plinten

architraven

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

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

talentvolle doeners!
Graag aandacht voor de
volgende oproep:
Een mevrouw van rond de tachtig
jaar oud, wonende aan de rand van
de kern Ospel, zoekt een vrijwilliger,
die haar 1 x in de week assisteert bij
het opruimen van haar tuin,
dit in verband met een arm breuk van
haar vaste vrijwilliger.
Het betreft hier een kortdurend project tot het moment dat haar vaste
vrijwilliger is hersteld.
Heb je interesse, laat het dan weten
aan de coördinator vrijwilligers van
het Steunpunt Ospel.
Svp contact opnemen via 0495632189 of 13537779.

loca
locatie
Nederweert:
Pastoor v.d. Steenstraat 5

Volg ons ook op social media
Volg
CITAVERDE
TAVERDE
TA
VERDE C OLLEGE Nederweert

WWW.CITAVERDE.NL

GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Mijn beroep?
Wilt u vmbo-scholieren enthousiast
maken voor dat ene mooie beroep,
namelijk uw beroep? Meldt u zich dan
aan als Beroepsbeoefenaar voor On
Stage!
Dat moment op de middelbare school
komt, het begin van keuzes maken
voor de toekomst. Snuffelen, denken,
twijfelen, praten en dromen, horen bij
dat keuzeproces. Maar veel scholieren
weten dan nog helemaal niet precies
wat ze willen.

Donderdag 15 februari 2018
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

Hondenpoep hoort in de afvalbak! Een kleine moeite voor veel woonplezier.

Een belangrijke ‘boodschap’…
Extra controles opruimen hondenpoep
Iedereen ziet heel veel mensen netjes de
hondenpoep opruimen. Op dit moment
krijgen we veel meldingen van overlast
door hondenpoep in de omgeving van
Sportcentrum De Bengele. Ook inwoners
uit andere kernen trekken weleens aan
de bel. Opnieuw doen we dus een oproep
om de poep van uw hond op te ruimen.
Ook gaan we extra controles uitvoeren.
Het niet opruimen van hondenpoep
door hondenbezitters is een gedragsprobleem. Het zijn vaak mensen uit de
eigen wijk die de overlast veroorzaken.
Dit willen we allemaal niet.
Kleine moeite
Het is een kleine moeite voor een hondenbezitter om de uitwerpselen van zijn
of haar hond op te ruimen en de boodschap in de daarvoor bestemde bakken
te deponeren. De gemeente doet de
rest. Wij zorgen ervoor dat de bakken
worden leeggemaakt. Met een kleine
inspanning voor u als hondenbezitter
kunnen wij er samen voor zorgen dat
het woonplezier van alle inwoners in de
gemeente wordt vergroot.

Wat kunnen we zelf doen?
Als u overlast ervaart, kunt u zelf de
eigenaren op hun gedrag aanspreken,
uw klacht doorgeven aan de buitengewoon opsporingsambtenaar of deze
klacht melden via het meldpunt openbare ruimte op onze website. Wij zullen
handhavend optreden als we hondenbezitters betrappen op het niet opruimen
van de hondenpoep. De boete hiervoor
bedraagt € 149,00. Voor het niet aanlijnen van de hond is dat € 104,00! Met
een niet aangelijnde hond op een kinderspeelplaats/speelweide/zandbak of
een ander door het college aangewezen
plaats verblijven, kost u € 149,00.
Huidig beleid
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een aanlijnplicht en een
opruimplicht voor hondenpoep binnen
de bebouwde kom ingesteld. Dit geldt
ook voor de nog braakliggende bouwkavels in de diverse nieuwbouwwijken.
Omdat er een opruimplicht is ingesteld,
zijn in de kernen van Nederweert een
aantal groene hondenpoepbakken
geplaatst, speciaal voor de inzameling

van de hondenpoep. In de kleinen
kernen staan relatief minder afvalbakken, omdat de hond meestal buiten de
bebouwde kom wordt uitgelaten.
Er wordt ons ook vaker de vraag gesteld waarom er geen verbodsbordjes
voor het achterlaten van hondenpoep
staan. Wij willen niet de indruk wekken
dat op plaatsen waar geen bordje staat
het wel mag. Het is overal verboden
binnen de bebouwde kom.
Controles
Onder het motto ‘Geen poep aan de
schoen’ zullen we de komende tijd extra controles uitvoeren om de ontstane
hinder te beperken.
Mentaliteit
Zijn meer bakken de oplossing? Alle
hondenpoepbakken staan op loopafstand van elkaar. Het is een mentaliteitskwestie.
Op onze website kunt u terecht voor
meer informatie over het opruimen van
hondenpoep en de aanlijnplicht.

Doospel Verenigt gaat voor Kern met Pit
Doospel Verenigt is op zaterdag 20
januari officieel genomineerd voor het
predicaat Kern met Pit 2018. Het project
wordt getrokken door Ramon Vaes en
Jeroen Hennissen, namens de Dorpsraad Ospel. Uiteraard gesteund door de
overige bestuursleden en zelfs oudbestuursleden. De vele verenigingen en
stichtingen die Ospel en Ospeldijk rijk
zijn, staan achter dit initiatief. Bij de nominatie waren ook wethouder Geraats
en wethouder Van Meel aanwezig.
Kern met Pit wordt al sinds 1978 georganiseerd door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Deze
organisatie begeleidt bewoners bij de
verbetering van hun buurt, wijk, dorp of
streek. Het biedt ze een steuntje in de
rug om hun project te realiseren.
Pitches 2018
In Grathem vonden ‘s morgens de
pitches voor de nominaties 2018 plaats.
Iedere initiatiefnemer mocht in een
pitch van drie minuten aan een vierkoppige jury uitleggen waarom het initiatief
genomineerd moest worden voor Kern
met Pit 2018. Namens Doospel Verenigt
kon Ramon Vaes in zijn pitch van iets
meer dan 2,5 minuut de jury overtuigen dat Doospel Verenigt een terechte
kanshebber is om Kern met Pit 2018 te
worden. Na afloop volgde een daverend
applaus. De pitch is terug te kijken op de
Facebookpagina van de Dorpsraad Ospel
(www.facebook.com/Dorpsraad.Ospel).

Doospel Verenigt
“Doospel Verenigt heeft als doel alle
verenigingen en stichtingen binnen de
kern Ospel(dijk) te verbinden waarbij
kennis, kunde en elkaars krachten tot uiting komen. Met de nominatie Kern met
Pit willen we Doospel als een bruisende
en levendige kern op de kaart zetten”,
aldus Jeroen en Ramon. Ospel heeft
zo’n 3.500 inwoners en telt tenminste 68
verenigingen en stichtingen.
“We beginnen met deze verenigingen
en stichtingen, om draagvlak te creëren
en een aantal korte termijn verbeteracties op te pakken. Denk aan het bundelen van krachten voor (bestuurs)leden,
het accommodatiebeleid, maar ook aan
het gezamenlijk organiseren van activiteiten. Met een kleinere groep gaan we
werken aan het plaatsen van de stip op

Ramon Vaes (links) en Henk Venner, bestuursleden
van Dorpsraad Ospel, bij de infostand.

de horizon: waar willen we met Doospel
naar toe? Waar willen we staan over vijf
tot tien jaar?”
Concrete plannen voor 2018
Concrete plannen voor 2018 zijn het
opstellen van een gezond en krachtig
fundament om fan te worden van Ospel.
Alle verenigingen en stichtingen kennen
elkaar en benutten dit maximaal.
Ramon en Jeroen: “Daarnaast willen we
een drietal projecten succesvol uitvoeren.
We bepalen momenteel welke drie dit
gaan worden.” Op www.doospelverenigt.
nl kunt u terecht voor meer informatie.
Meedoen!
De afgelopen jaren waren er ook al nominaties voor andere Nederweerter initiatieven. Denk aan het predicaat Kern
met Pit 2015 voor de dorpsquiz Kwisutwaal uit Leveroy of Bijzzzaak (2016)
uit Nederweert. Met Doospel Verenigt
wordt volop ingezet om als winnaar
voor 2018 uitgeroepen te worden. Bent
u ook zo’n actieve inwoner en gaat u
aan de slag met een leefbaarheidsinitiatief? Laat u inspireren en neem eens
een kijkje op de website www.kernmetpit.nl. Naar verwachting kunt u zich
vanaf 1 september aanmelden voor de
volgende editie.
We feliciteren Doospel Verenigt van
harte met de nominatie Kern met Pit
2018 en wensen de initiatiefnemers veel
succes toe!

Alles mag je worden, behalve ongelukkig
Voor mensen zorgen, dat klinkt goed!
Dan is verzorgende-IG wellicht een goede studiekeuze. Maar wat als je liever
huisarts wilt worden? Voor vele vmboscholieren voelt het alsof ze niet mogen
dromen en dat kan anders. Want: Alles
mag je worden. Behalve ongelukkig.
Beloofd? is een mooi uitgangspunt
voor de toekomst!
Vertellen over uw beroep
De organisatie van On Stage vraagt
inwoners van onze gemeente om mee
te doen met het Beroepenfeest op
woensdag 21 maart in Weert. Daar
kunt u met vmbo-scholieren, o.a. van
het Citaverde College locatie MAVO
in ‘t Groen Nederweert, praten over
uw beroep. Voor meer informatie en
aanmelden kunt u terecht op www.
weertonstage.nl.

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 wekelijks
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 kunnen 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 verzoek het overzicht per post toegestuurd krijgen.

Even voorstellen: Sandra Hermans
Sinds januari is Sandra Hermans de
nieuwe mantelzorgconsulent in Nederweert.
“In maart 2016 ben ik begonnen als
coördinator vrijwilligerszorg in Nederweert. En nu werk ik hier ook als
mantelzorgconsulent”, aldus Sandra.

via 06-53289429 of via de mail: sandra.
hermans@dezorggroep.nl. Ook ben
ik regelmatig aanwezig bij de Steunpunten in de kernen. Op maandag in
Nederweert en Leveroy. Op dinsdag in
Budschop en Nederweert-Eind en op
donderdag in Ospel. Heel graag tot
ziens!”

Onschatbare waarde
“Ik werk al 27 jaar met heel veel
plezier in de zorg en heb ervaren dat
mantelzorgers en vrijwilligers van onschatbare waarde zijn voor het welzijn
van de cliënten. Formele zorg en informele zorg kunnen niet zonder elkaar”.
Een noodzaak
“Duurzaam investeren in mantelzorgers en vrijwilligers is meer dan ooit
een noodzaak nu ouderen zo lang
mogelijk thuis blijven wonen. Als mantelzorgconsulent kan ik u informeren
en ondersteunen”.
Bij de steunpunten
Sandra: “Ik ben telefonisch te bereiken

Tevreden over de jeugdhulp?
In 2017 hebben de zeven MiddenLimburgse gemeenten een cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp uitgevoerd. De resultaten zijn onlangs
vastgesteld.
In Nederweert zijn 191 jongeren en
266 ouders gevraagd om aan het
onderzoek mee te doen. Uiteindelijk
heeft 13% van de jongeren en 21%
van de ouders de enquêtelijst ingevuld.
Resultaten
Wat zijn de resultaten van het onderzoek? In Nederweert zijn de inwoners
tevreden over de hulpverleners, de
hulp en de informatie die ze krijgen.
Minder tevredenheid is er over de
samenwerking tussen organisaties.
Driekwart van de respondenten weet
waar ze terechtkunnen voor hulp en
krijgt ook de benodigde hulp. Ruim
de helft van de inwoners die te maken
heeft gehad met jeugdhulp, vindt dat
ze snel zijn geholpen. De respondenten zijn het meest tevreden over het
effect van de hulp op het opgroeien

van het kind. Ook ziet de helft van de
respondenten een positief effect op
de zelfstandigheid, zelfredzaamheid
en participatie.
Vervolg
De resultaten van het onderzoek worden nu meegenomen bij de evaluatie
van het jeugdhulpstelsel in MiddenLimburg West. Ook het Centrum voor
Jeugd en Gezin gaat hiermee aan de
slag. Het feit dat respondenten uit
Nederweert (net als in andere gemeenten) het minst tevreden zijn over
de samenwerking tussen organisaties,
verdient extra aandacht.
Vragen
Voor vragen over het cliëntervaringsonderzoek of het jeugdhulpbeleid
kunt u contact opnemen met Josephien Tullemans-Geuns van het team
Samenleving van de gemeente. Voor
informatie en advies over jeugdhulp
kunt u terecht bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin Midden-Limburg,
tel. 088-4388300.

SCHOLEN EN KINDEROPVANG
Kindercentrum Alles Kids. Een plek om kind te zijn. Spelen staat bij Alles Kids centraal.

en!

Spelen is ontdekken en spelen is groei
Tijdens het opstarten van het kindercentrum hebben we

samen met basisschool De Schrank. Door de activiteiten

ons best gedaan om een kindercentrum te creëren dat op-

die samen worden ondernomen is er een optimale door-

timaal aansluit bij de wensen en werk- en leefgewoontes

gaande lijn van Kindercentrum Alles Kids naar Basisschool

van ouders, om daarmee een brug te slaan tussen hun

De Schrank.

activiteiten buitenshuis en de zorg voor hun kinderen.
Wij vinden dat kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen

Bij Kindercentrum Alles Kids heeft u alles onder 1 dak waar-

tot evenwichtige mensen die hun eigen talenten onderken-

door er vele mogelijkheden worden gecreëerd om samen te

nen en benutten. Daarvoor geven wij ruimte aan de eigen-

ontdekken, te spelen en dus te groeien!!

heid van elk kind, maar tegelijkertijd brengen we het kind
op de hoogte van geldende normen en waarden. Om dit te
kunnen bereiken bieden we het kind veiligheid, structuur en
activiteiten aan die aansluiten op hun belevingswereld. Op
deze wijze hopen wij dat het kind zich prettig zal voelen en
daardoor zelfvertrouwen en vertrouwen in andere zal ontwikkelen. Wij willen een sfeer bieden waarin het kind voor
zichzelf kan opkomen, respect ontwikkelt, waardoor het later positief in de maatschappij zal staan en zelfstandig en
sociaalvaardig is. Kindercentrum Alles Kids is een kleinscha-

de kinderen 4 jaar worden is er een mogelijk tot doorstro-

lige kinderopvang waardoor er gemakkelijk een huiselijke

ming naar de Blitz Kids; de BSO kinderen van 4 tot 13 jaar.

sfeer gecreëerd kan worden. Kindercentrum Alles Kids heeft
3 groepen.

Bij de Mini Kids en de Happy Kids wordt dagelijks gewerkt
met het erkend VVE-programma “Uk en Puk”. Het pro-

Mini Kids; in deze verticale groep zitten de kinderen van 0

gramma werkt met thema’s. Ieder thema duurt 6 weken.

tot 3 jaar. De oudste kids hebben de mogelijkheid om door

Uk en Puk richt zich op de spraak- en taalvaardigheid, so-

te stromen naar de Happy Kids; dit zijn de kinderen van

ciaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuig-

de Mini Kids (vanaf 3 jaar) en de kinderen die het reguliere

lijke vaardigheden. Op een speelse manier worden de kin-

peuterprogramma volgen (voorheen peuterspeelzaal). Als

deren voorbereidt op de basisschool. We werken intensief

Okido biedt een VVE peuterprogramma (2 tot 4 jaar)
in de kernen Leveroy en Nederweert-Eind.
In de naschoolse uren bieden we buitenschoolse
opvang op onze locatie in Nederweert-Eind.

CITAVERDE COLLEGE
Annastraat 69
6035 BK Ospel

◊ Dagopvang en

MAVO
MA
VO IN HE T GROEN

Telefoon:
0495 - 62 63 63

◊

NEDERWEERT PAST V.D. STEENSTR. 5

Buitenschoolse opvang
VVE Peuterprogramma

www.stichting-okido.nl

AANMELDAVONDE
AA
NMELDAVONDE
NMELDA
VONDEN:
MAANDAG 12 MAART 2018
DINSDAG 13 MAART 2018
19:00 TOT 21:00 UUR

(voorheen peuterspeelzaal)
E-mail:
info@alleskids.eu
Website:
www.alleskids.eu

Meer inf
informa
ormatie:

◊

Betaalbare opvang

◊

Professionele opvang

WWW.CITAVERDE.NL/
TAVERDE.NL/
TA
VERDE.NL/
NEDERWEERT

Maar vooral een veilige,
goede en gezellige plek
voor uw kind(eren)

Kindercentrum Hummelhoeve
Arishoek 1, Nederweert
info@hummelhoeve.nl

Kinderdagcentrum, kleinschalig in
een landelijke groene omgeving.
Met buiten een ruime speelweide,
een speelbosje en diverse dieren.
We werken met een erkend
VVE-programma.

Meer informatie
matie of aanmelden!? Bel naar 0495 - 58 54 89 of bezoek www.hummelhoeve.nl

Altijd een fijne school in de buurt!

De keuze voor een basisschool is een belangrijke gebeurtenis in het leven van ieder kind.
De school moet veilig, vertrouwd en goed voelen voor kinderen en ouders.
In onderstaand schema ziet u alle scholen van de gemeente Nederweert met een zeer compleet aanbod van onderwijs en opvang.
Deze scholen gaan voor kwaliteit en hoge resultaten.
Ouders en kinderen zijn van harte welkom tijdens de open dagen en/of informatieavonden.
Schikken de data niet? Bel gerust met de school van uw keuze om een andere afspraak te maken.
Peuters geboren tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2015 kunnen vóór 1 mei 2018 worden aangemeld.
Kom gerust eens kijken!
Informatieavonden/inschrijvingen

LEVEROY

Open dag/inschrijven

Basisschool De Zonnehof

Tel. (0495) 65 40 30
info@zonnehof.nl
www.zonnehof.nl

Basisschool Budschop

Tel. (0495) 63 27 77
info@budschop.nl
www.budschop.nl

Woensdag 14 maart 2018
20.00 uur

Donderdag 22 maart 2018

Basisschool De Bongerd

Tel. (0495) 63 27 47
b.debongerd@bsdebongerd.nl
www.bsdebongerd.nl

‘School in bedrijf’

Open dag:

Woensdag 21 maart 2018

Zondag 25 maart 2018

van 09.00 - 12.00 uur met om 10.30 uur
voorstelling door kleuters

van 11.00 - 13.00 uur

BS De Schrank

Tel. (0495) 63 21 56
info@schrank.nl
www.schrank.nl

‘School in bedrijf’

Open avond

Basisschool De Tweesprong

Tel. (0495) 63 27 12
info@de2sprong.nl
www.de2sprong.nl

‘School in bedrijf’

Woensdag 7 maart 2018
van 08.45 - 11.30 uur

Informatie in een
persoonlijk gesprek
na afspraak 0495-632712

OBS De Klimop IKC

Tel. (0495) 63 19 00
info@obsdeklimopnederweert.nl
www.klimopnederweert.nl

Dinsdag 20 maart 2018
van 20.00 - 21.15 uur

Woensdag 21 maart 2018
van 9.00 - 11.30 uur

IKC De Kerneel

Tel. (0495) 63 15 60
info@kerneel.nl
www.kerneel.nl

Donderdag 22 maart 2018

Open dag:

Pastoor de Fauwestraat 11
Leveroy

Ospelseweg 18
6031 AK Nederweert

De Bengele 2
Nederweert

Siebenstraat 14
Ospel

Sint Gerardusstraat 22
6034 SJ Nederweert-Eind

Dokter van de Wouwstraat 39
Nederweert

Speelhuijs 4
Nederweert

‘School in bedrijf’

Woensdag 21 februari 2018
van 08.45 - 11.30 uur

19, 20 en 22 maart 2018
van 14.00 - 15.45 uur
Aanmelden hiervoor via onze site

van 20.00 - 21.30 uur

‘School in bedrijf’

Woensdag 21 maart 2018
van 09.00 - 12.00 uur

Informatie in een
persoonlijk gesprek
na afspraak 0495-654030

Van 17.30 - 18.00 uur
voor nieuwe ouders.
Van 18.00-19.30 uur
voor iedereen.

Donderdag 29 maart 2018
van 18.30 - 19.30 uur

Zondag 25 maart 2018
van 11.00 - 13.00 uur

Let op: Schrijf uw kind (geboren tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2015) vóór 1 mei 2018 in!

Dé BABYSPECIALISTEN

in Weert en Nederweert

Open dagen Hoera Nederweert 2018
Locatie Budschop
22 maart van 18:00-19:30 uur
Budschop infoavond nieuwe kleuters
14 maart om 20:00 uur
Locatie de Bongerd
25 maart van 11.00-13.00 uur
Locatie IKC de Kerneel
25 maart van 11.00-13.00 uur

Hoera, waar kinderen samen
spelen, ontdekken en opgroeien!
Dagopvang (0-2,5 en 2-4 jaar)
Peuterspeelzaalprogramma
Buitenschoolse opvang

www.hoerakindercentra.nl

T: 077-358 97 97

HISWA * Compleet vernieuwd * 7 T/M 11 maart 2018 * RAI Amsterdam

Geniet van ruim 50.000m2 watersportplezier op HISWA 2018!
Iedereen die zich thuis voelt op het water, kijkt alweer uit naar de start van
het watersportseizoen in het voorjaar. RAI Amsterdam is ook in 2018 de trotse
gastheer van de voorpret. Daar vindt van 7 t/m 11 maart de HISWA Amsterdam
Boat Show plaats, het grootste evenement van Nederland op het gebied van
watersport, lifestyle en recreatie. Op een oppervlakte van ruim 50.000m2 zijn
ook dit jaar weer honderden prachtige boten tot ca. 10 meter te bewonderen.
En natuurlijk kun je er voor iedere boot of watersport weer terecht voor advies, onderdelen, accessoires, primeurs en handige gadgets. Maar daarnaast
gaan er veel nieuwe dingen gebeuren...! Dus jong, oud, beginner of ervaren.
Voor iedereen met een interesse in watersport is een bezoek aan HISWA 2018
zeker de moeite waard.

Handige indeling in werelden
Het evenement is overzichtelijk

Speed. Met het grootste aanbod aan

ingedeeld in verschillende

sloepen, weekenders en tenders ter

watersportwerelden. Van HISWA

wereld kunnen bezoekers in HISWA

Zeilen, met (open) zeilboten, daysailers

Sloep altijd de juiste boot vinden om er

en klassenorganisaties, tot motorboten,

een dagje of misschien wel langer op uit

Nieuw op de HISWA

RIB’s en buitenboordmotoren in HISWA

te trekken.

Verschillende succesvolle, jaarlijks

sprekers in verschillende thema’s

terugkerende onderdelen van het evene-

bijzondere, handige of leerzame

Alle denkbare watersportspullen

Praktische informatie

ment, zoals het Demoplein met leerzame

verhalen vertellen. Zo komen o.a.

Datum:

Geen nieuwe boot nodig, maar wel toe

workshops over bootonderhoud, het

koken aan boord, bekende sporters,

Wo 7 t/m zo 11 maart 2018

aan nieuwe accessoires, onderdelen

Veiligheidseiland voor informatie over

avonturen van ontdekkingsreizigers en

of onderhoudsproducten? Dan biedt de

veiligheid op en om het water en het

duurzaamheid aan bod.

wereld HISWA Onderdelen & Ac-

InnovationLAB met veelbelovende water-

cessoires uitkomst, voor zowel kleine

sport start-ups, ontwikkelingen, trends

Veiling - Bied dagelijks meerdere malen

als grotere boten! In het winkelcentrum

en de genomineerde producten voor de

mee op de mooiste watersportspullen en

Openingstijden:

HISWA Shop kun je terecht om kleding

HISWA Product van het Jaar verkiezing

ga met de beste deals naar huis!

Wo 7 maart

11.00 - 18.00 uur

en andere watersportspullen te shoppen.

zijn weer aanwezig. Maar er is ook een

Do 8 maart

11.00 - 22.00 uur

Daarnaast is er deze editie speciale

heel aantal spectaculaire nieuwkomers!

HISWA Hebbeding - Een overzicht van

Vr

11.00 - 22.00 uur

tien handige gadgets die het varen nog

Za 10 maart

10.00 - 18.00 uur

Strandzuid featuring Haven - Betreed

leuker of makkelijker maken en eigenlijk

Zo 11 maart

10.00 - 18.00 uur

het evenement verrassend via de haven

een musthave zijn voor iedere water-

die vol ligt met boten die uitnodigen tot

sporter.

aandacht voor Lifestyle en Recreatie.

vindt de levensgenieter allerlei zaken die

Rondom een levendige borrelhotspot

het varen nog plezieriger maken.

Funsports Xperience:
boordevol actie op het water (vanaf 8 jr.)

Locatie:
RAI Amsterdam, Europaplein 22

9 maart

Toegangsprijzen:
Online:

uitproberen. Ook zijn er spectaculaire
demonstraties en kun je lekker eten en

Meet & Greet - Verschillende meeting

-dagkaart

€ 12,50

drinken bij het vernieuwde Strandzuid.

points waar je met medewatersporters

-avondkaart

€

8,50
7,50

en experts lekker kunt kletsen en erva-

(vanaf 18.00 uur)

HISWA Mainstage - Het kloppend

ringen kunt delen over jullie gezamenlijke

-Studenten

€

hart van de HISWA, waar inspirerende

passie.

-NS dagretour 2e klas

€ 15,00

Windsurfen, golfsurfen, kitesurfen,

sporten uitproberen in de 50 meter lange

Aan de kassa/tijdens de beurs:

skimboarden, suppen, kneeboarden,

pool of op simulatoren. Daarnaast pre-

-dagkaart

€ 15,00

longboarden en BMX – de sportieve-

senteren bekende merken hun nieuwste

-avondkaart

€ 10,00

ling vindt alles van zijn of haar gading

gear. Je kunt de spullen direct testen of

in de Funsports Xperience. Wegens

kopen en uiteraard ervaringen delen met

Jongeren t/m 16 jaar hebben

overweldigend succes in 2017 is deze

andere funsporters.

gratis toegang!

in 2018 maar liefst twee maal zo groot.

Meer info en het volledige programma

Bezoekers kunnen zelf de verschillende

zijn te vinden op funsportsxperience.nl.

Meer informatie
en kaartverkoop:

Voor de jeugd

www.hiswarai.nl

Ook kinderen kunnen zich op de HISWA

van de zeilsport leren. Ook zélf een echt

volledig uitleven! Buiten in de HISWA

bootje (mee)bouwen behoort tot de

Haven worden verschillende leuke acti-

mogelijkheden. Alles met het doel de

viteiten georganiseerd en de Funsports

kinderen op jonge leeftijd enthousiast te

Xperience biedt jeugd vanaf 8 jaar volop

maken voor de watersport! T/m 16 jaar is

actie op het water. Op de Zeilschool

toegang bovendien gratis.

ervaren jongeren tot 12 jaar hoe het is
om op zeilkamp de gaan en bij Optimist

Kortom HISWA 2018 de perfecte voorbe-

on Tour kunnen ze in echte zeilbootjes in

reiding op het nieuwe - of misschien wel

een groot indoor bad de eerste kneepjes

jouw eerste - watersportseizoen!

Social media:

@HISWAamsterdam

