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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’. Nederweert

jouw gezondheid is onze zorg

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

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

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

Openingstijden: di t/m vr 09.00 - 12.30  13.30 - 18.00
Vrijdag koopavond

za 09.00 - 17.00  / ma gesloten

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

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

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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur:
Huib van Deursen

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

De natuur heeft te lijden onder 
stikstof dat door menselijke ac-
tiviteit neerdaalt uit de lucht. De 
Programmatische Aanpak Stikstof 
(PAS) dempt de effecten hiervan. 
In veel Natura 2000 gebieden van 
Staatsbosbeheer worden daarom 
de komende jaren extra beheer-
werkzaamheden in het kader
van de PAS uitgevoerd. Ook in de 
Peelvenen werkt Staatsbosbeheer
hier de komende jaren aan. 

Kansen voor het hoogveen
Boswachter Mirjam: ‘Stikstof is een 
voedingsstof voor planten. Sommige 
plantensoorten gaan daardoor heel
hard groeien waardoor ze andere 
soorten verdringen. Als we niks doen, 
verdwijnen typische hoogveenplan-
ten zoals veenmos, veenpluis en wol-
legras uit de Nederlandse natuur. En
daarmee ook de dieren die daarbij 
horen. In de Peelvenen komen plan-
ten- en diersoorten voor die interna-
tionaal beschermd zijn. De Peelvenen 
hebben dan ook de Natura 2000 sta-
tus en zijn (op Europees niveau) heel 
bijzonder, het is met recht een na-
tuurgebied van internationale waar-
de waar we enorm trots op zijn’. 

Wat gebeurt er? 
De komende jaren gaat Staatsbosbe-
heer aan de slag in de Peelvenen. Een 
pakket aan maatregelen zorgt dat 
de rijkdom aan plant- en diersoorten 
behouden blijft en versterkt wordt. 
Deze werkzaamheden worden naast 
het reguliere werk gedaan. Denk 
hierbij aan het verwijderen van va-
rens, begrazen met vee of maaien om 
het gebied open te houden. Op een 

aantal locaties waar gewerkt wordt 
staan informatieborden. 

Boswachter Mirjam: ‘Het terrein kan
er tijdens de werkzaamheden niet op 
z’n mooist uitzien maar we gaan voor 
het eindresultaat: een vitaal en dy-
namisch hoogveengebied waar plek 
is voor mens en natuur. Na de werk-
zaamheden zal de heide verjongen 
en is er meer ruimte voor veenplan-

ten als veenmos, veenbes, wollegras 
en zonnedauw. Ook dieren zoals de 
noordse witsnuitlibel en de kraanvo-
gel liften mee op de herstelmaatre-
gelen. Een prachtig gebied om van 
te genieten tijdens een wandeling of 
fietstocht. Het werk start begin janu-
ari 2019 en zal enkele jaren duren. 

Meer weten over de PAS?
https://www.brabant.nl/Dossiers/Dos-

Staatsbosbeheer aan de slag voor de PAS

Veerkrachtige natuur in de Peelvenen

siers-op-thema/Natuur-en-Landschap/
Natuurbeleid-wet-en-regelgeving /
Programmatische-Aanpak-Stikstof

Natuurherstel PASmaatregelen
De natuurwerkzaamheden in de 
Peelvenen zijn mogelijk gemaakt 
door financiële steun vanuit de pro-
vincies Limburg en Noord-Brabant en 
het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling..

Afgelopen november is Stichting 
Cuba Adelante weer afgereisd naar 
Cuba. Het was deze keer afwachten 
hoe alles zou verlopen bij de douane 
en immigratie. Gelukkig geen onver-
wachte dingen. Iván van het instituut 
ICAP in Holguin stond al te wachten 
en hij zorgde er voor dat Mieke en 
Gerard zo konden doorlopen en hun 
spullen in de wachtende taxi konden 
inladen. Ze hadden weer een rollator 
en rolstoel, gekregen van Medicura
uit Nederweert, en van huisartsen-
praktijk Ospel hadden ze diverse spul-
len, zoals spuiten, een bloeddrukme-
ter en stethoscoop gekregen. In totaal 
hadden ze 110 kg. aan goederen bij. 
Dit varieerde van kleding, schoeisel 
en beenprotheses tot laptops en van 
keukengerei tot paracetamol. Aan 
alle  weeshuizen is weer een bezoek 
gebracht en de diverse goederen af-
gegeven. Dit jaar stond er een bezoek 
gepland aan een school voor speciaal 
onderwijs, Le Thi Rieng in de stad Hol-
guin. Hier wordt op een eenvoudige 
wijze les gegeven aan kinderen met 
een beperking. Wanneer ze op een 
gegeven moment te veel informa-
tie binnen krijgen, gaan ze naar het 
handenarbeid lokaal om zo hun rust 

Mieke en Gerard reizen af naar Cuba

Stichting “Cuba Adelante” erkend in Cuba

terug te vinden. Ze leren daar o.a. 
bindkoord te maken (dit maken ze 
zelfs van videobanden, op de manier 
van Eynderhoof), schoenreparatie en
bandenplakken. Het was een leuke 
rondleiding met veel uitleg, de uitno-
diging voor volgend jaar staat al weer. 
Een volgend project van de Stichting 
is om mensen te helpen die echt on-

der erbarmelijke omstandigheden
leven. Zij hebben niets, geen keuken, 
geen wc, geen wasgelegenheid. Kun 
je je hierbij iets voorstellen? Mieke en 
Gerard nu wel, omdat ze het met ei-
gen ogen gezien hebben. 

Wilt u voor dit project een fi-
nanciële bijdrage leveren, stort 
uw bijdrage dan op: NL07  KNAB 
07235497 45 onder vermelding
van: project Elsa.

Bij terugkomst kregen Mieke en Ge-
rard bij ICAP een heel verrassende me-
dedeling; de Stichting is nu als Stich-
ting “Cuba Adelante” officieel erkend 
in Cuba. Dit wil zeggen dat er nu op 
een eenvoudige manier de diverse 
overheidsinstanties bezocht kunnen 
worden zoals; weeshuizen, scholen, 
ziekenhuizen, laboratoria etc.. Mieke 
en Gerard kunnen nu zelf aangeven 

wat ze graag willen bezoeken bij hun 
volgende reis. ICAP en de andere in-
stanties vonden het heel belangrijk 
dat zij, hier in Nederland, vooral zou-
den benadrukken hoe het in Cuba is. 
Bij deze willen ze dan ook zeggen: het 
is een prachtig land met een prachtige 
natuur, de mensen zijn gastvrij en on-
danks de vele ellende zien ze het posi-
tief in en lachen veel. Om dit allemaal 
te ervaren moet je er echt eens zijn 
geweest en niet alleen in het hotel 
verblijven met excursies, dan zie je het 
echte Cuba niet. Mieke en Gerard krij-
gen momenteel veel contacten met 
mensen uit heel Nederland die Cuba 
écht hebben gezien. Op een of andere 
manier helpen die mensen zelfstandig 
ook velen in Cuba.

Om ons gehele reisverslag te lezen en 
te zien, kijk dan eens op onze web-
site,  www.stichtingcubaadelante.nl .

Judith’s Dance Point
Kessenichstraat 3 • Weert • 0495 530342

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

V.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërtV.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërt

OETNUUËDIGING
Op zondigmiddig

13 januari 2019 zal aan
 Prins Harm I en zien

Prinses Monique
‘n receptie waere

aangeboje.
Dees receptie wurtj

gehaoje in Zaal Centraal, 
Kerkstraot 59 

in Ni-jwieërt van
13.11 tot 16.49 oor vör

vereiniginge en particuliere.

Um lange wachttiede te vörkome es d’r van 13.11 tot
14.00 oor ein felicitatieblok oetsloetendj vör particuliere.

Eur aanwezigheid stelle vae ten zieërste op pries.

Kiektj ouch op www.pinmaekers.nl

Hulsenweg 1
6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Weekblad digitaal lezen?

www.drukkerijvandeursen.nl

Foto: Nederweert24



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

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

Liturgische kalender 
van 10 tot en met 19 januari.

DONDERDAG 10 januari
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H.Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 11 januari
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in de Mariakapel

ZATERDAG 12 januari
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) – jaardienst Wim en 
Alda Mertens-Hendrix

ZONDAG 13 januari
Doop van de Heer
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
mevr.L.Roost ) –Anna van den Berk-Feijen 
vanwege verjaardag, Toos Knapen-Zwartjens.

MAANDAG 14 januari
Zaliger Petrus Donders, priester
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 15 januari 
H.Arnold Janssen, priester
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis

WOENSDAG 16 januari
Geen Rozenkransgebed en H.Mis

DONDERDAG 17 januari
H.Antonius, abt
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.15 uur Biechtgelegenheid
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 18 januari
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in de Mariakapel

ZATERDAG 19 januari
H.Maria
Vooravond van de 2e zondag door het jaar
14.00 uur Herdenkingsdienst Jeanne Heij-
nen-Kessels
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr.L.Caris) –jaardienst Pierre 
Stienen, jaardienst Tjeu en Mia Gielen-
Janssen, jaardienst Truus Heldens-Hermans 
tevens voor familie Heldens-Hermans

Overleden
Op 31 december was de uitvaart van Tinus 
Gielen, hij overleed in de leeftijd van 84 jaar 
en woonde Paulus Holtenstraat 56. 
Moge hij rusten in vrede.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 13 Januari 
10.00 uur Woord en Communiedienst
-  tot bijzondere intenties

Zondag 20 Januari 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- H. Maria, laat me toch beter worden en m’n 

man ook, en iedereen die ik ken, dank U.
- Lieve maria, dat mijn andere familie ook 

meer liefde en aandacht voor de andere 
mag aanvaarden.

- Maria, help mijn kleinkinderen, zodat ze 
het beter krijgen.

Iets om over na te denken:
Hij die de kunst begrijpt met zichzelf te le-
ven, zal zich nooit vervelen.

Iedere zondagmorgen is er een H. Mis 
of  Woord en Communiedienst  in de 
kapel opgeluisterd door het eigen koor 
van Schoor o.l.v. Hans Sieben.

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag 
open en iedereen is er van harte welkom. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Sint Rochusparochie 
Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie: 
Rabo-bank: NL97RABO 0135506824

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 13 januari 2019
H. Mis om 11.00 uur 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

OASEMORGEN
Maandag 14 januari 2019 is er bijeen-
komst van de OASE-groep in de kerk in 
Budschop. De viering begint om 09.00 uur. 
Tijdens de pauze is er koffie en thee. Ieder-
een is van harte welkom om tijdens deze 
morgen binnen te lopen en samen te bidden

Zondag 20 januari 2019,
H. Mis om 11.00 uur .
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

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 9 - 19 januari 

Zaterdag 12 januari, 19.00 (Samenzang) 
jrd Harry Duijts.

Zondag 13 januari, Feest van de Doop 
van de Heer, 10.00 (Samenzang) ghm Sjeng 
Feijen en Hanna Feijen-Valks, zwd Martha 
van Hulsen-Hekers. 

Donderdag 17 januari, H. Antonius, abt, 
19.00 voor de zieken.

Zaterdag 19 januari, 10.00 Jaarfeest van 
Handboogvereniging Wilhelmina, voor 
levende en overleden leden en het wel-
zijn van de vereniging. 19.00 (Samenzang) 
Graad Kessels (verjaardag), Sjaak Reijnders 
(verjaardag), zwd Guull Janssen. 

ACOLIETEN: za. 12 jan. 19.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 13 jan. 10.00: 
Willem en Pieter Tullemans; za. 19 jan. 19.00: 
Tom en Stan Dirks. 

LACH WAT MEER: Mensen lachen te wei-
nig. Ze lopen zo somber over straat, liggen 
zo lusteloos voor de beeldbuis en kijken 
moe en verveeld naar de duurbetaalde lach 
van de reclamemeisjes en -jongens. 
We hebben niet alleen zure regen, maar meer 
nog zure gezichten. Het wordt tijd dat de 
mensen eens voor de spiegel gaan staan om 
te zien hoe lelijk zij worden als de lijnen van 
lusteloosheid zich aftekenen op hun gezicht. 
Weet je, je bent een stuk verantwoordelijk 
voor je eigen gezicht. Als je lacht wordt een 
lelijk gezicht mooi, en als je lelijk kijkt wordt 
een mooi gezicht lelijk. Je gezicht immers is je 
visitekaartje dat zegt hoe je van binnen bent. 
Verzorg je gezicht, want anderen moeten het 
aanzien. Schoonheidsproducten helpen niet 
veel als je gezicht niet van binnenuit verzorgd 
wordt: vanuit je hart ! En ….. zit je hart in de 
zon, dan is de zon over je gezicht; zit je hart 
vol zorgen, levensmoe en lusteloos, dan te-
ken je zelf lijnen van lelijkheid. Daarom ….. je 
wordt mooier als je glimlacht!

KERSTCOLLECTE: De kerstcollectes voor 
de centrale verwarming brachten de mooie 
som van € 1.112,25 op, weliswaar iets min-
der dan voorgaande jaren. En via de bank 
kwam wederom een gift van € 500,- binnen, 
in totaal dus € 1.612,25 voor de kerkverwar-
ming. Namens de parochiecommissie zeg ik 
u van harte dank voor uw bijdragen. 

VERJAARDAG: Op woensdag 9 januari 
hoop ik weer mijn verjaardag te vieren en 
dan staat de deur van de pastorie uitnodi-
gend voor iedereen open. U bent van harte 
welkom voor een kop koffie/thee of drankje. 

Pastoor A. Koumans, OMI.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 

Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907 
e-mail: leniemackus@gmail.com
website: www.parochies-beno.nl

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

12 t/m 19 januari 2019

ZATERDAG 12 januari: 19.15 uur H. Mis ter 
intentie van St. Gerardus.

ZATERDAG 19 januari: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst ouders v.d. 
Goor-Meulen, jaardienst Piet Beerens en 
Alda Beerens-Verstappen.

LEZERS: zaterdag 12 januari Marjo Timmer-
mans, zaterdag 19 januari Maria van Nieu-
wenhoven.

MISDIENAARS: zaterdag 12 januari Janne 
Wijen en Ayla Beerens, zaterdag 19 januari 
Lois Beerens en Niek Wijen.

KINDERWOORDDIENST: Kinderen aan-
staande zaterdag 12 januari zijn jullie weer 
hartelijk welkom om 19.15 uur in de sacristie.

“Het leven is lastig en ingewikkeld en er is 
niemand die alles volledig onder controle 

heeft.”

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

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

Bij overlijden Tel. 0495-651316 

Week van 12 januari 2019 – 19 januari 2019

Zondagmorgen 13 jan. 09.30 uur:
Als hgm. voor de parochiegemeenschap 
(volkszang)

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.

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

L.K.V. Nederweert

Beste dames,

Wij wensen iedereen nog de 
beste wensen en een goede 

gezondheid voor 2019.

We beginnen op 22 Januari met onze 
kien avond aanvang 19:30 in de Pin-
nenhof.
Iedereen is welkom dus ook niet le-
den. Alvast veel kien plezier.

Groeten het bestuur.

Zijactief St. Catharina

Beste Leden,

Op maandag 14 januari komt Diana 
Flekken voor ons een lezing verzorgen. 
Na enkele jaren als personeelsconsu-
lent te hebben gewerkt kwam ze er-
achter dat dit niet haar passie was. Ze 
wilde zich graag fitter en engerieker 
voelen omdat ze graag dingen wilde 
ondernemen met haar 3 kinderen, 
maar het ontbrak haar aan energie 
tot dat ze contact op nam met een 
gewichtconsulente. Nu coacht ze 
mensen, niet focussen op wat je niet 
mag eten maar kijken naar wat je lek-
ker vindt en dus wel mag eten. Geen 
streng dieet, geen hongergevoel en 
geen moelilijke sportschema’s. Af en 
toe iets ongezonds eten hoort hierbij, 
sterker nog ze adviseert het zelfs. 
We hopen jullie met vele te kunnen 
begroeten,

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur
Zijactief St. Catharina 
Nederweert-Eind
www.zijactieflimburg.nl

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 12 JANUARI
Sporthal Egerbso Venlo
F4. Blerick F1 - MEOS 11.15u.
Sporthal de Bengele Nederweert
F2. MEOS - MEOS F1 8.45u.
F3. MEOS - Hercules’81 E3 10.00u.
E2. MEOS - Bevo E2 10.30u.
E1. MEOS - Manual E1  9.00u.
D1. MEOS - BSAC D1  9.30u.
Sporthal de Heuf Panningen
E4. Bevo F3 - MEOS F4 10.40u.
DS1. Bevo DS2 - MEOS 20.45u.
Jo Gerrishallen Roermond
B1. LimMid B2 - MEOS  17.00u.

ZONDAG 13 JANUARI
Sporthal Aoreven Heythuysen
D2. Vios D1 - MEOS  13.55u.
Sporthal Gulick Tegelen
C1. Klaverblad/Eksplosion’71 C1 - MEOS 12.50u.
Sporthal de Hoven Margraten
A1. Margraten A1 - MEOS 12.15u.
Sporthal Joffer Voerendaal
DS2. Gemini DS1 - MEOS 12.55u.

Tullemans/van Berlo winnaar van 
PIET SEERDEN Koppeltoernooi 2018

Van 27-12 tot en met 29-12-2018 werd in café 
CENTRAAL het tweede Piet Seerden Koppel-
toernooi gehouden. Er werd gespeeld in de 
spelsoorten Libre en Bandstoten. Per dag 
werden 6 wedstrijden op twee matchtafels 
afgewerkt. Er was een goede opkomst voor 
het door BDL georganiseerde toernooi.
De koppels waren door de toernooileiding 
zodanig samengesteld dat sprake was van 
spannende en evenwichtige wedstrijden.
Zowel spelers als overige aanwezigen be-
leefden een gezellig en geslaagd toernooi. 
Winnaar werd het koppel Bair Tullemans 
(BDL) en Jan van Berlo (Centraal). Zij speel-
den de kortste partij en scoorden het hoog-
ste gemiddelde. 
Tijdens de door beide verenigingen geza-
menlijk gehouden Nieuwjaarsontmoeting 
op zondag 6 januari 2019 in café-zaal Cen-
traal vond de huldiging en prijsuitreiking 
plaats. Dank aan medewerkers van café-
Centraal voor de genoten gastvrijheid en 
ambiance tijdens het toernooi en aan Jaap 
Blok voor de prima opzet van het toernooi.

Beide verenigingen wensen u een 
Gezond en Sportief 2019 toe. 

Op vrijdagavond 4 januari is Sander 
Stultjens uitgeroepen als de nieuwe 
prins van KV de Piepkukes uit Neder-
weert-Eind. Dit gebeurde tijdens de 
Pronkzitting in een volledig gevuld 
gemeenschapshuis de Reigershorst.

Prins Sander I is getrouwd met Elles de 
Rijck, die als prinses vol trots aan zijn 
zijde zal staan tijdens het 5 x 11 jarig 
jubileumseizoen van KV de Piepkukes. 
Samen met hun drie kinderen Sterre, 
Faas en Melle wonen zij aan de Vuist-
bijl in Nederweert-Eind. Sander I is 
marketeer bij Mediahuis Limburg, uit-
gever van onder andere De Limburger. 
Elles is werkzaam als SEH-verpleeg-
kundige op de spoedeisende hulp van 
het St. Jans Gasthuis te Weert. Naast 
Sander’s grootste hobby voetbal hou-
den ze allebei van leuke uitjes met 
het gezin of vrienden, tripjes naar het 
buitenland, concerten en natuurlijk 
vastelaovundj. Het Prinsenpaar wordt 
begeleidt door hun adjudanten Rob 
Strijbos en Mark Rietjens. De prins en 
zijn adjudanten zijn al van kleins af 
aan beste vrienden. 

De vastelaovundj van 2019 zal wor-
den gevierd onder het devies:

Foto: Fotostudio HD Nederweert-Eind

Prins Sander I jubileumprins 
KV de Piepkukes

Piepkukes, al 5 x 11 jaor 
van vastelaovendj bezaete,

ouch dit sezoên weurdj 
um noeëts te vergaete!

Prins Sander I heeft de huisorde van 
‘ut leptupke’ ingesteld.

Op zondag 20 januari zal in zaal van 
Nieuwenhoven aan het Pastoor Maes-
plein te Eind de Prinsenreceptie plaats-
vinden, aanvang 13.33 uur. Verenigin-
gen zijn welkom vanaf 15.33 uur.

Zondagmiddag zijn in een goed ge-
vuld Vlikkepelieës Tom Dirks en Yara 
van den Boogaert uitgeroepen als 
zevende jeugdprinsenpaar van de 
Jong Vlikkestaekers uit Ospel. Prins 
Tom II en prinses Yara zullen worden 
bijgestaan door 2 adjudanten: Stijn 
Hendrikx en Manou Stultiëns. Ver-
der maakt de raad van elf dit groepje 
van 15 Jong Vlikke compleet, die met 
de “jeugdvastelaovendj in Doospel” 
voorop zullen gaan.

Prins Tom II (zoon van Edwin Dirks en 
Ingrid Kirkels) woont samen met zijn 
ouders en broers Stan en Wout op de 
Venloseweg. Tom voetbalt bij RKSVO 
en onderneemt na school veel met 
zijn vrienden. 

Prinses Yara (dochter van Thijs van 
den Boogaert en Christian Hermans) 
voetbalt ook bij RKSVO en danst bij 
de Vlikkepöpkes groep 2. Samen met 
haar ouders en zusje Fay woont zij op 
de Meester Hermansstraat. Ook Yara 

Tom en Yara prinsenpaar van de 
Jong Vlikkestaekers

is na school veel buiten te vinden.
Samen hebben zij de orde ingesteld 
van het “Voetballendj pöpke” en zul-
len zijn regeren onder het motto:

“Met dees twieë vastelaovendj-
gekke hejjae niks te klage

Dootj met os mèj….. 
dan gieët ut zeker slage!”

De receptie van de Jong Vlikkestae-
kers is op 3 februari in het Peeljuweel, 
aanvang 14:00 uur.

Uitslag 
kerstpuzzel 
Weekblad voor 

Nederweert
Uit de vele goede inzendingen 
kwamen onderstaande prijswin-
naars uit de bus. Zij kunnen zelf 
hun prijs komen afhalen bij: Druk-
kerij van Deursen bv. Pannenweg 
231 te Nederweert

Esther Kleuskens, 
Sperwerstraat 20, Ospel
N. Moonen,
Steutenweg 10, Nederweert-Eind
Thieu Wijen,
Brugstraat 10A, Nederweert
Petra van Mierlo,
Zandstraat 6, Ospeldijk
A. Charlier,
Lindenstraat 28, Nederweert
Fam. Hermans,
Herman Maashof 2, Ospel
N. Verstappen,
Luitstraat 3, Leveroy
Els Reinders,
Wilgenstraat 6, Nederweert
Fam. Rietjens,
Kruisstraat 32, Nederweert-Eind
Fam Westerveen - Beerens,
Acaciastraat 22, Nederweert

Oplossing kerstpuzzel:
Het is kerstmis als we het vuur van 
de gastvrijheid brandend houden.

Zondag 6 januari 2019 werd tijdens 
de drukbezochte jeugdbontemiddag 
in gemeenschapshuis Reigershorst de 
nieuwe jeugdprins Raf 1 uitgeroepen. 
Deze middag waren er diverse optre-
dens verzorgd door de kinderen, de 
majorettes van St. Lucie, de Kwikster-
tjes, de fabeltjekrant en natuurlijk een 
ludieke slotact waarbij het prinsenpaar 
tevoorschijn kwam via een Get the Pic-
ture foto.

Na de slotact werden de artiesten van 
de slotact gevraagd om te helpen met 
de onthulling van het prinsenpaar. Na 
enkele vragen werd steeds een ge-
deelte van een de grote foto zichtbaar. 
Uiteindelijk was het duidelijk dat Raf I 
de nieuwe prins is van JKV de Krielkes 
en dat hij samen voorop gaat met zijn 
prinses Veerle als 34ste jeugdprinsen-
paar van De Krielkes.

De nieuwe jeugdprins is de 11 jarige 
Raf Nouwen en woonachtig op de 
Ahrensburgerstraat in Eind. Hij zit op 
basisschool De Tweesprong en zijn 
hobby’s zijn voetballen bij Eindse Boys, 
dingen doen die niet mogen en rond-
gapen. Vastelaovendj veerder in hart 
en nieren. Jeugdprins worden van de 
Krielkes was zijn grote droom!

Als prinses heeft hij Veerle Steeghs aan 
zijn zijde. Veerle is 11 jaar, heeft een 
zusje Benthe en woont aan de Steuten-
weg in Eind. Ook zij zit op basisschool 
De Tweesprong. Haar hobby’s zijn 
voetballen bij de Eindse Boys, trampo-

line springen en is ook graag met haar 
handen bezig tijdens het knutselen!

Het prinsenpaar wordt bijgestaan 
door vorst Roel van Hout, adjudante 
Vera Heijnen en natuurlijk de hele 
jeugdraad.

Het komende vastelaovundj seizoen 
zal hij over het Krielkes-rieek regeren 
met zijn devies:

“Nôw ff neet springe of balle, 
deeze vastelaovendj gaon vae knalle!”

Het jeugdprinsenpaar heeft de “orde 
van de hendjige hendjes” ingesteld.

Op zaterdag 19 januari is de jeugd-
prinsereceptie in Café Zaal Bi-j Le-nie, 
aan de Kruisstraat 53 te Eind. Aanvang 
18.00 uur. Aansluitend vindt de hos-
avond voor de jeugd plaats met daarin 
ook de bekendmaking van het jeugd-
boerebruidspaar 2019.

Jeugdprins Raf I en jeugdprinses Veerle 
J.K.V. De Krielkes



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

Donderdag 10 januari 2019

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

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

  Twitter.com/GemNederweert 
  Facebook.com/gemeentenederweert
 06-28448431

De openingstijden staan op onze website.

Mogelijkheden voor het inzien van de officiële 
bekendmakingen.

Website
Op onze website www.nederweert.nl staan 
de bekendmakingen onder Bestuur & 
Organisatie>Bekendmakingen. Een wekelijks 
overzicht van de bekendmakingen vindt u onder 
Inwoners>Actueel>Bekendmakingen pdf.
 
E-mailservice
Een handige service is de gratis e-mailservice 
Bekendmakingen. Als u zich hierop abonneert, 
ontvangt u direct de meest recente lokale, 
maar ook regionale en landelijke bekend-
makingen per e-mail. Aanmelden is eenvoudig. 
Ga naar www.overheid.nl/attenderingsservice. U 
kunt zelf aangeven welke bekendmakingen 
u wilt ontvangen.

Geen internet
Als u niet de beschikking heeft over internet, 
dan kunt u de bekendmakingen inzien op de 
computer in de publiekshal van het gemeente-
huis. Is dit voor u vanwege een fysieke beper-
king niet mogelijk, dan kunt u het wekelijks 
overzicht op verzoek toegestuurd krijgen. 
Belt u dan even met ons Klant Contact Centrum, 
tel. 0495 - 677111. 

Op 24 januari vindt in Nederweert de 
jaarlijkse prokkelnetwerkbijeenkomst 
plaats voor de provincie Limburg. 
Een prokkel is een ontmoeting tussen 
iemand met een verstandelijke beper-
king en iemand zonder. Deze prikke-
lende ontmoetingen bevorderen de 
integratie en participatie van mensen 
met een verstandelijke beperking. Wet-
houder Cuijpers (o.a. sociale domein) 
is verheugd dat Nederweert gastge-
meente is. “Ik hoop dat veel mensen 
zich opgeven voor de bijeenkomst. Het 
wordt sowieso een inspirerende dag.”

Netwerkbijeenkomst
Jaarlijks is er een prokkelweek. Een 
week, bedoeld als voorbeeld en inspira-
tie voor de rest van het jaar. In alle pro-
vincies van Nederland vindt in aanloop 
naar die week een netwerkbijeenkomst 
plaats. Voor de regio Limburg is dat op 
24 januari 2019 om 15.00 uur in het ge-
meentehuis van Nederweert. Tijdens die 
bijeenkomst kan iedereen zich laten in-
spireren door andere prokkelaars en zo 
ontdekken wat je met prokkelen kunt 
doen. Dit jaar staan de bijeenkomsten 
vooral in het teken van samenwerken 
en netwerken op lokaal niveau.

Bakken, knippen en plakken
Vorig jaar won eettafel ‘Onmoeten 
doet Groeten’ met het initiatief ‘Bak-

ken, knippen en plakken’ een zilveren 
prokkel. Deze activiteit is in samenwer-
king met het Rick (Regionaal Instituut 
Cultuur- en Kunsteducatie), Dörpsover-
lek Ni-jwieërt, PSW en de gemeente 
Nederweert gerealiseerd. Er vond een 
feestavond plaats waarbij de deelnemers 
aan de slag gingen met het maken van 
placemats. In heel Nederland waren er 
zo’n 400 prokkels. Hiervan waren er 14 
genomineerd, verdeeld over drie cate-
gorieën: Prokkelen in de Samenleving, 
Mensenrechten Prokkel en Innovatief. 

Wat waren de ervaringen?
Door de activiteit ‘Bakken, knippen en 
plakken’ namen meer mensen met een 
verstandelijke beperking deel aan de 
eettafel dan gebruikelijk. “Ik zat bij 
ze aan de tafel en zag ze genieten”, 
aldus Mia Smeets die de eettafel vaker 
bezoekt. Gerda Tesink vrijwilliger van de 
eettafel vertelt dat bijna iedereen mee 
deed aan de activiteit. “De feestavond 
was ontzettend gezellig, er hing een 
hele fijne sfeer.” Coby Kok neemt we-
kelijks deel aan de eettafel. Zij vond het 
een bijzondere ervaring. Door samen te 
werken en maar gewoon aan de slag te 
gaan werd ze enthousiast. “In korte tijd 
lag er een hele mooie placemat.” “We 
kijken nog altijd met veel plezier naar de 
placemats”, aldus de vrijwilligers en de 
deelnemers van de eettafel. 

Voor wie en wat kun je doen?
Iedereen kan meedoen en het kan 
overal plaatsvinden. Prokkelen kan een 
ontmoeting zijn tussen twee mensen 
maar ook tussen meerdere mensen en/
of in groepsverband. Activiteiten samen 
met organisaties, buurten, bedrijven, 
zorginstellingen, woningcorporaties, 
brandweer e.d. Veel is mogelijk, van 
een wandeltocht tot een Mega Prokkel 
waarbij meerdere organisaties, vrijwilli-
gers en deelnemers samenwerken. Vorig 
jaar ging de Gouden prokkel in de cate-
gorie Samenleving bijvoorbeeld naar de 
Mega Prokkel in Pijnacker. Dat was een 
activiteit waarbij politie, brandweer, ge-
meente en lokale ondernemers samen-
werkten. Maar ook kleine initiatieven 
maken het verschil. Door iets samen te 
doen, leer je elkaar beter kennen. 

Inspiratie opdoen?
Ook enthousiast geraakt? En wil jij, 
jouw organisatie of bedrijf hierin iets 
betekenen. Laat je dan inspireren en 
kom op 24 januari naar het gemeen-
tehuis in Nederweert. De bijeenkomst 
vindt plaats in de Raadzaal van 15.00 
tot 17.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur. 
Aanmelden via www.prokkel.nl/aan-
melden. Meer informatie? Neem dan 
contact op met Karin van Diesen, via 
info@nederweert.nl of kijk op www.
prokkel.nl. 

Prokkelen doen we samen!
Netwerkbijeenkomst prokkelweek in Nederweert

Valpreventie
Bij voldoende deelnemers start op 22 
januari de cursus Vallen Verleden Tijd. 
De cursus is een valpreventie-program-
ma voor gezonde ouderen, waarvan 
wetenschappelijk is aangetoond dat 
het effectief is. Het aantal valinciden-
ten bij ouderen neemt met 46 procent 
af na deelname aan deze training. 

Deelnemers geven aan na het pro-
gramma meer zelfvertrouwen te 
hebben en minder bang te zijn om te 
vallen. De cursus bestaat uit 10 les-
sen. Deze vinden plaats op dinsdagen 
van 15.30 tot 17.00 uur in sporthal De 
Bengele. Voorafgaand aan de cursus 
vindt waar nodig, een valrisico-analyse 
plaats. Op basis van deze analyse 
worden individuele aandachtspunten 
vastgesteld. 

De cursus wordt gegeven door Fysio-
FitnessNederweert, Jouwfysio Weert 
en Susanne Maas/Iris Kunnen Praktijk 
voor Ergotherapie. De kosten bedra-
gen €195,-. Verschillende zorgverzeke-
raars verstrekken vanuit aanvullende 
verzekeringen een eenmalige vergoe-
ding voor een cursus valpreventie. We 
ondersteunen dit initiatief en hopen 
dat de cursus “Vallen Verleden Tijd” op 
termijn leidt tot minder valongevallen 
binnen de gemeente. Meer weten, tel 
0495-625 657 of info@fysiofitnessne-
derweert.nl. 

“Dames en heren, dit is niet mijn laatste 
nieuwjaarsbijeenkomst in Nederweert. 
Natuurlijk, volgend jaar spreekt iemand 
anders u toe. Na meer dan 12 jaar mag 
dat ook wel. Maar “es god bleef” zo zeg-
gen ze in Zuid-Limburg, kies ik volgend 
jaar zeker uw kant...van dit spreek-
gestoelte.” Het waren woorden van 
burgemeester Evers tijdens een drukke, 
gezellige én warme nieuwjaarsreceptie 
in de raadzaal van het gemeentehuis. 

In zijn jaarlijkse nieuwjaartoespraak 
stond burgemeester Evers onder meer stil 
bij de komst van een nieuw college en 
een grotendeels vernieuwde raad. “Het is 
mooi om te zien dat acht maanden na de 
verkiezingen het inhoudelijk geen radica-
le omwenteling bleek te zijn. Natuurlijk 
andere accenten, een nieuwe flow maar 
toch ook -gelukkig- voortbordurend op 
het stevige fundament van jarenlange 
Nederweerter gemeentepolitiek.” 

75 jaar vrijheid 
De burgemeester stond ook stil bij een 
aantal grote belangrijke dossiers waar 
het afgelopen jaar besluiten over zijn 
genomen en hij blikte vooruit op een 
belangrijk thema, vrijheid. “Dit jaar is 
het 75 jaar geleden dat Nederweert is 
bevrijd. Een burgercomité onder leiding 
van Peter Stultiens is doende met het 
organiseren van activiteiten die ook het 
belang en het besef van vrijheid onder de 
aandacht brengt van de jeugd. Het doet 
me deugd dat de jonge raadsleden daar 
een rol in willen vervullen.”

Gemeentecomplimenten 
Na de nieuwjaartoespraak was het tijd 
voor de uitreiking van de Gemeentecom-
plimenten. Het is inmiddels de zevende 
keer dat deze gemeentelijke onderschei-
ding tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt 
uitgereikt. Volgend jaar komt daar een 

nieuwe onderscheiding bij, een ‘jongere 
lintje. U leest er binnenkort meer over.  

Hof van Schoor
Het Gemeentecompliment in de catego-
rie ‘Ondernemend Nederweert’ was voor 
Theeschenkerij Hof van Schoor. Hof van 
Schoor was het eerste theehuis in onze 
gemeente. Tineke en Hans Hofstede wa-
ren pioniers toen zij vele jaren geleden 
in Schoor begonnen. Het zijn positief 
ingestelde en gastvrije ondernemers die 
ook maatschappelijk betrokken zijn. Zo 
bieden ze kansen aan mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.

Brandweer post Nederweert
Het Gemeentecompliment ‘Sociaal 
Nederweert’ is voor de Brandweer, post 
Nederweert. Sinds jaar en dag beschikt 
Nederweert over goed opgeleide en 
betrokken vrijwilligers die verbonden 
zijn met de gemeenschap. Mannen en 
vrouwen die dag en nacht in weer en 
wind voor de gemeenschap klaarstaan. 
Soms in gevaarlijke omstandigheden. 
Vooral het afgelopen jaar werd door de 
vele natuurbranden op hen een groot 
beroep gedaan.

Eindse Boys
Het Gemeentecompliment ‘Sportief Ne-
derweert’ ging naar RKVV Eindse Boys. 
De club viert dit jaar haar 60-jarig jubi-
leum en kenmerkt zich door een grote 
mate van zelfwerkzaamheid en be-
trokken leden. Jaarlijks organiseert de 
club samen met VSN een voetbalweek 
waaraan zo’n 250 kinderen deelnemen. 
Sinds 1982 loopt er een uitwisseling met 
het Duitse TuS Ahrbach.

Foto’s van de receptie, de uitreiking van 
de Gemeentecomplimenten en de volle-
dige tekst van de  nieuwjaarstoespraak 
vindt u op www.nederweert.nl.

Hebt u een vraag voor ons? Dan kunt u 
die ook stellen via WhatsApp of Face-
book! Zo snel mogelijk en uiterlijk bin-
nen 4 uur krijgt u antwoord. 

WhatsApp
Vanaf begin december beantwoorden 
wij ook vragen via WhatsApp! Voeg 
telefoonnummer 06-28448431 toe 
aan uw contactpersonen en kies van-
uit WhatsApp dit contact om ons een 
bericht te sturen. Het is niet mogelijk om 
naar dit nummer te bellen of een sms te 
sturen.

Facebook
Ook via Facebook hebben we graag con-
tact met u. Via facebook.com/gemeen-
tenederweert publiceren we geregeld 
wetenswaardigheden en nieuwtjes. En 
met een privébericht kunt u ook via dit 
kanaal een vraag aan ons stellen.

Zo werkt het
We beantwoorden WhatsApp en 
Facebook-vragen op maandag t/m 
donderdag tussen 08.30 en 16.00 uur en 
op vrijdag tussen 08.30 en 12.00 uur. We 

proberen zo snel mogelijk en uiterlijk 
binnen 4 uur uw bericht te beantwoor-
den. Hebben we meer tijd nodig, dan 
laten we u dat weten.

Uw privacy
Social media en online middelen lenen 
zich prima voor verschillende soorten 
vragen. Privacygevoelige informatie 
delen we niet via deze kanalen. Denk 
bijvoorbeeld aan persoonsgegevens 
of een burgerservicenummer. Daarom 
beantwoorden we via WhatsApp en 
Facebook geen vragen waar privacyge-
voelige informatie voor nodig is. In dat 
geval vragen we u om op een andere 
manier contact met ons op te nemen.

Geen vertrouwelijke gegevens 
Deelt u zelf ook geen vertrouwelijke ge-
gevens zoals uw burgerservicenummer 
via WhatsApp of Facebook. We verwer-
ken persoonsgegevens alleen voor het 
doel waarvoor u ze heeft gegeven en 
in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevens Bescherming 
(AVG). De gesprekken bewaren we één 
jaar.

Gemeentecomplimenten en de beste wensen

Vraag? Stuur ons een Whatsappje of een chatbericht

Vlnr: Burgemeester Evers, het bestuur van Eindse Boys, commandant Henk Stals en Hans en Tineke Hofstede. 
Foto: Nederweert24

Het Zilveren Prokkelteam van vorig jaar kijkt nog met veel plezier terug op de activiteit. 

Duurzaamheid
De energiecoöperatie, scholen, bedrij-
ven, de Boeren van Nederweert en 
nog veel meer mensen en instellingen 
werkten mee aan de eerste duurzaam-
heidskrant. We ontvingen veel posi-
tieve reacties over de krant. De krant 
niet gelezen of niet ontvangen? Er zijn 
gratis exemplaren af te halen in het 
gemeentehuis. 
 
Duurzaamheidskrant 
“We vinden het belangrijk dat we onze 
inwoners kunnen laten zien welke ini-
tiatieven er allemaal zijn op het gebied 
van duurzaamheid”, aldus wethouder 
Voss. 



Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert

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

VACATURE
Voor het team Facilitaire Dienstverlening van de afdeling Bedrijfsvoering 
zijn wij op zoek naar een:

ALLROUND FACILITAIR MEDEWERKER m/v
Parttime: 24 uur per week

Interesse?
De volledige vacaturetekst 
vindt u terug op www.nederweert.nl
Reageren kan tot maandag 21 januari 
2019 via P&O@nederweert.nl

V.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërtV.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërt

V.V. de Pinmaekers startj op 
zaoterdig 12 januari 2019 met de veurverkoup 

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

in Residentie Café de Kleine Winst.

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

M.m.v.: De Kernalies, Vastgepintj, 
Buuttereedner, Magic Bert en Henk, 
Onger veurbehaod, Duo Lars en Ries, 

Tis waat ut is, Celine, Peggy en Maikel, De Hiltons, 
De juniore, De Krottepoffers, 

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

D’r zeen weer 5 aovendj veurstellinge op
1,2,7,8 en 9 februari en ein

middigveurstelling op zondig 3 februari.
Allemaol in de Pinnenhof. 

Aanvang 19.49 en 13.11 oor.

www.pinmaekers.nl

START
VEURVERKOUP

BONTJE AOVENDJ KAARTJES
2019

SE-Raamdecoratie

Nieuwe generatie rolgordijnen met 
veel bediening comfort!

Rolgordijnen zijn praktisch en be-
schikbaar in onbeperkt veel soor-
ten en maten. Ontdek de nieuwe 
mogelijkheden, die deze ‘topper’ 
tot een genot maakt om naar 
te kijken ..en om te bedienen. 
Uw rolgordijn is volledig naar 
smaak samen te stellen. Verschil-
lende Ral kleuren profielen en
steunen zijn verkrijgbaar almede 
Rvs als afwerking. Combineer
daarbij bedieningsgemak en het 
rolgordijn heeft een klasse apart.

Rolgordijnen anno 2018 worden 
steeds vaker uitgerust met een lite-
rise bediening of accumotor. Mede 
door de wetgeving kindvriendelijk 
product,  maakt deze vorm van bedie-
nen veilig en comfortabel. Daarmee 
behoort de ketting of koordbedie-
ning tot de verleden tijd.

Een rolgordijn houdt de zon met een 
simpele handeling buiten: u bepaalt 
zelf de hoeveelheid licht en privacy 
omdat u hem op de gewenste hoogte 
kunt op- en afrollen. Een egaal rol-
gordijn is tijdloos en ook praktisch om 
te verduisteren. Beschikbaar in iedere 

maat voor rechthoekige en vierkante 
ramen, met een enorme diversiteit in 
maten, breedtes en stoffen. Van een 
klein zijraampje, tot een schuin dak-
raam met zijgeleiding. Alles is moge-
lijk, ook voor gebruik in natte ruimtes 
als een badkamer zijn er speciale stof-
fen beschikbaar.

Nieuw zijn ook de XL modellen waar-
bij een rolgordijn wel tot bijna 5 mtr 
breed gemaakt kan worden uit een 
stuk.

Voordelen van rolgordijnen op maat:
- Naar wens samen te stellen
- Voor iedere ruimte i.c.m. de pas-

sende stof en kwaliteit
- Beschikbaar voor ieder rechthoekig 

en vierkant raam
- Passend in ieder kozijn: alu, kunststof, 

draai/kiepkozijnen, dakramen, etc
- Goed te combineren met overgor-

dijnen
- Ook leverbaar in een geslote cas-

sette
- Standaard met kettingbediening
- Lite-rise bediening mogelijk.
- Optioneel gemotoriseerd met 

lichtsensor of afstandsbediening

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

OPRUIMING
BH’s - slips - strings >50%
nachtgoed - badgoed > 20%
(ook voor mannen)

Donderdag 10 jan. kaarten LET OP aanvang 
19.30 uur uur. 
Vervolg competitie 20 jan 2019.

Alle goeds voor 2019 en een gezond en 
sportief voetbaljaar

Voor het  laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

19 jan Jaarfeest
25 jan Knock-out toernooi
2/3 febr. Rayonkampioenschap Indoor
4 febr. Kaartavond
8 febr. Knock-out toernooi
14 t/m 17 febr. 6e Bondswedstrijd 
21 t/m 24 febr. 7e Bondswedstrijd
25 febr. Kaartavond

Boogsport Willem Tell
Nederweert

Zou je ook eens vrijblijvend kennis willen 
maken met de kruisboog- en Handboog-
sport, dan ben je van harte welkom op onze 
trainingen op woensdagavond en zondag-
morgen.
Jeugd: 19.00 tot 20.00 uur (woensdag)
Volwassenen: Woensdag 20.00 tot 23.00 uur 
en zondag 10.00 tot 12.00 uur

Voor inlichtingen: 
info@boogsportwillemtell.nl

Bondswedstrijden 
Zie informatie in het verenigingslokaal

NIEUW IN 2019
IEDERE 2E en 4E VRIJDAG IN DE MAAND 

LUCHTDRUKSCHIETEN

Programma luchtdrukschieten in januari:
Vrijdag 11 januari en 25 januari schieten 
met luchtdruk zonder en in 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  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

WILLEM TELL WENST U ALLEN 
EEN GEZOND EN SPORTIEF 2019

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

Ben je het ook al jaren aan het uitstellen? 
Neem je je iedere keer weer voor om de stap 
nu eens te wagen? Doe het dan…. Geef je 
op voor een dé duikopleiding die de onder-
waterwereld voor je opent!
De Padi Open Water opleiding… dat is de 
basis van iedere duikopleiding. Ze duurt on-
geveer 9 weken en je bent vóór de zomerva-
kantie gebrevetteerd. Je kunt dan over de 
hele wereld duiken! 

Stel het niet langer uit maar start!!

Op 19 januari organiseren we een info 
avond in zwembad Laco/Merenveld Neder-
weert. Je kunt je aanmelden voor de info 
avond via info@duikteamnederweert.nl.
Onze instructeurs en begeleiders zijn er 
klaar voor …. Jij ook?

Wil je wat meer zien van ons duikteam check 
dan onze facebook pagina “duikteam Ne-
derweert” of onze website.

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

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

www.teunissenletselschade.nl

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 17 januari
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel. We serveren een driegangendi-
ner voor € 9,- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdag 16 januari.
Nieuwe bezoekers zijn welkom gaar-
ne aanmelden tot datzelfde tijdstip.

Telefoon; 0495-651893 of 06-12512678
U kunt ons ook op de site Leveroy.nl vinden

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

Klaarstraat 23, 6035 AA Ospel
Tel.: 0495 631207 / 06 54654192
info@erikcaris-timmerbedrijf.nl
www.erikcaris-timmerbedrijf.nl

ken         huis         tuinken         huis         tuin

Leende en Nederweert. Informatie: bel 040-2062822 of kijk op  

Ja, bij Schmitz-Engelen (SE) vind je de nieuwste trends op het gebied van raamdecoratie! 
Van gordijnen uit voorraad, tot accu-bediening op alle type zonweringsproducten. 

ÉCHT, ALLES VOOR MIJN RAMEN?

Vestigingen in Leende

Ja,

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

BDL Biljarten 

Programma: week 02
08-01-2019: De Maasoever 1 (Kessel) - BDL 1
Hoofdklasse Kader
08-01-2019: Buggenum 2 - BDL 3

1e Klasse E
08-01-2019: BDL 2 – Die Drie 2 (Swalmen)

Hoofdklasse Libre
10-01-2019: Mijnheerkens 2 (Roermond) -
BDL 4 5e Klasse A
10-01-2019: Haazehoof 1 (Ospel)-BDL 5

WBB C-Klasse
10-01-2019: BDL 6 – Centraal 6 (Neder-
weert) WBB C-Klasse

11-01-2019: BC Maarland 1 – BDL/Verheg-
gen Interieurs KNBB Nationale Competitie 
Kader

Thuiswedstrijden worden gespeeld in Café-
Zaal Centraal op dinsdag, woensdag, don-
derdag en vrijdag. 
De middagwedstrijden starten om 13.00 
uur (MLBB) en 13.30 uur (WWB). 
De avondwedstrijden om 19.30 uur. 

U bent van harte welkom 
bij de wedstrijden! 

Programma: week 02
07-01-2019: De Maasoever 2 (Kessel) - CEN-
TRAAL 1 Hoofdklasse Libre
08-01-2019: CENTRAAL 3 - Buggenum 3

2e Klasse C
08-01-2019: DDD 6 (Herten) - CENTRAAL 4

5e Klasse B
10-01-2019: Joppe 2 (Meijel) - CENTRAAL 2

1e Klasse D
10-01-2019: CENTRAAL 5 – Micro 4 (Moesel)

WBB C-Klasse
10 -01-2019: BDL 6 (Nederweert - CEN-
TRAAL 6 WBB C-Klasse

Thuiswedstrijden worden in Café-Zaal Cen-
traal gespeeld op dinsdag, en donderdag. 
De middagwedstrijden starten om 13.00 
uur (MLBB) en 13.30 uur (WWB). 
De avondwedstrijden om 19.30 uur. 

U bent van harte welkom 
bij de wedstrijden! 


