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www.tandartsspauwen.nl • Buiten praktijkuren bij spoed 460765

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Bezoekadres:
Ringselvenweg 2
6002 SW Weert

T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

Ook als u Dela verzekerd bent. Bel rechtstreeks voor informatie.

(0495) 625714 

Expert 
Nederweert
uw Sonos
specialist!

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

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

Voortaan hoeft u niet ver meer 
te gaan voor uw vastelaovundjs-
outfit. Aan de Hulsenweg 22 in 
Nederweert vindt u allerhande 
nieuwe feestkleding en acces-
soires voor de carnavalsdagen in 
Carnavalsoutlet ‘De Verrassing’. 
Dichtbij, direct passen en kiezen. 
Goed én goedkoop. 

De carnavalswinkel van Jan Simons is 
terug van weggeweest. Groter, mooi-
er en goedkoper. U vindt er… hoeden, 
pruiken, petten, jassen, complete out-
fits. Brillen in de meest maffe uitvoe-
ringen. Ballonnen, slingers, confetti. 
Shawls, boa’s. Waaiers, vlinder- en 
engelenvleugels. Dierenoutfits en 
bijbehorende accessoires, maskers 
voor jong en oud, tasjes, schoenen en 
schoencovers. ‘Juwelen’, gangsterou-
tfits, steampunk, accessoires, verzin 
het maar. Alles voor jong en oud, da-
mes en heren, jongens en meisjes.
Het aanbod is enorm in de 500m2 gro-
te winkel. Bovendien zijn de prijzen er 
zo idioot laag, dat het onmogelijk is 
om met niets naar huis te gaan. 

Kom naar de winkel aan de Hulsen-
weg 22 om er de kleding te passen, 
óf bestel via de webshop op www.
carnavalswinkeldeverrassing.nl.

Electro World LAKO en EP: Tummers 
slaan handen ineen
Om klanten in de regio Weert be-
ter van dienst te kunnen zijn, slaan 
Electro World LAKO en EP:Tummers 
de handen ineen. Een perfecte com-
binatie; EP:Tummers staat immers 
- net als Electro World LAKO - voor 
service en kwaliteit. Samen gaan zij 
vanaf heden verder onder de naam 
EP:Tummers op de Moesdijk.

Vanaf 18 januari te bezoeken
naast de Gamma
18 januari 2019 is het zover. 
EP:Tummers opent dan de deuren 
van haar nieuwe winkel in Weert, op 
de Moesdijk 2 naast de Gamma. En
het is niet zomaar een winkel, maar 
een ware megastore van maar liefst 
1500m2! Deze prachtige, moderne 
zaak is 7 dagen per week te bezoeken 
en biedt onderdak aan een ruim scala 
aan elektronische apparatuur. U treft 
er bijvoorbeeld ruim 100 wasmachi-
nes en drogers, 120 televisies en 80 
inbouwapparaten aan. Keuze genoeg 
dus! EP:Tummers heeft niet voor 
niets al bijna 100 jaar ervaring op dit 
gebied. Met de komst van dit geves-
tigde familiebedrijf is de gemeente 
Weert dan ook een zeer ervaren elek-
trovakspeciaalzaak rijker. EP:Tummers
staat namelijk voor zeer hoge service 
en een perfecte, vakkundige afhan-
deling van alle aankopen. 

Beleving staat centraal
In de nieuwe, vooruitstrevende 

Groot inkopen, lage prijzen
Jan Simons uit Ospel is geen onbeken-
de in de wereld van de carnavalswin-
kels. Menigeen kocht bij hem al de 
carnavalsspullen. Zijn winkels vindt 
u behalve in Nederweert, ook in Hel-
den-Panningen, Weert, Bergen, Box-
meer en Eindhoven (Kastelenplein en

winkel staat beleving centraal. 
EP:Tummers biedt een uniek win-
kelconcept dat een ware ervaring is. 
Kom bijvoorbeeld langs in de koffie-
corner en geniet van de lekkerste kof-
fiespecialiteiten, vers voor u gezet! 
Of neem plaats in de audio-ruimte, 
en laat u onderdompelen door prach-
tige geluidservaring. Onze demon-
stratrice bakt live de lekkerste hapjes 
en zij toont u meteen hoe de appara-
ten werken. Wilt u zelf met een appa-
raat aan de slag? Ook dat is mogelijk: 

winkelcentrum Woensel). Door groot 
in te kopen, kan hij de klant lage prij-
zen bieden. Doe er u voordeel mee. 

Grote bestelling, leuke korting
Carnavalsoutlet ‘De Verrassing’ in Ne-
derweert is hét adres voor groepen 
die op zoek zijn naar bij elkaar pas-
sende outfits. Kleding kan in grote 
partijen worden geleverd. U wordt 
beloond met een mooie korting op 
de totaalprijs. 

Bestellingen binnen 24 uur geleverd
Bestellingen die geplaatst zijn in de 
winkel of via de webshop, worden 
gegarandeerd binnen 24 uur gele-
verd. Dit is ideaal voor vriendengroe-
pen en verenigingen.

Overig aanbod
Op het adres Hulsenweg 22 in Ne-
derweert vindt u nog meer onder

neem deel aan een gratis kookwork-
shop in de winkel!

Service met een hoofdletter “S”
Kenmerkend voor alle medewerkers 
van EP:Tummers is de grote deskun-
digheid en de uitgesproken klant-
gerichte mentaliteit. EP:Tummers 
beschikt tevens over een eigen be-
zorgdienst en witgoed service. De 
bezorgers zijn echte vakmensen die u
graag helpen met het correct instel-
len van uw apparaat, uitleg geven, of 

hetzelfde dak. Ook voor kinderspeel-
goed, gereedschap, keukenmateria-
len en veel meer kunt u terecht in de 
naastgelegen dumpverkoop. 

Bereikbaarheid
U vindt carnavalsoutlet ‘De Verras-
sing’ aan de Hulsenweg 22 in Neder-
weert. De winkel is goed bereikbaar 
via de Venloseweg / Randweg Ne-
derweert (let op de grote aankondi-
gingsborden). Er zijn voldoende par-
keerplaatsen aanwezig. 

Openingstijden
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur
Vanaf februari ook op zondag ge-
opend van 12.00 – 17.00 uur
Tijdens de carnavalsdagen (3, 4 en 
5 maart 2019) geopend van 10.00 –
14.00 uur

www.carnavalswinkeldeverrassing.nl

de installatie voor u verzorgen. Onze 
witgoed monteurs komen bij u thuis 
langs voor reparaties op locatie, om 
apparaten in te bouwen of om deze 
in te meten. 
Daarnaast beschikt EP:Tummers over 
een Service Center in de winkel, waar 
u 7 dagen per week terecht kun voor 
assistentie met technische proble-
men. 

Kom snel eens langs in de nieuwe me-
gastore, wij verwelkomen u graag!

De carnavalswinkel van Jan Simons is terug van weggeweest

Carnavalsoutlet ook in Nederweert!

Nieuw in Weert! EP:Tummers: 

De grootste elektrovakspeciaalzaak van Limburg

V.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërtV.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërt
OETNUUËDIGING

Op zondigmiddig
20 januari 2019 zal aan

 Prins Armin I, zien
Prinses Indy

en adjudant Amy
‘n receptie waere

aangeboje.
Dees receptie wurtj

gehaoje in de Pinnenhof, 
Kapelaniestraot 4 
in Ni-jwieërt van

14.11 tot 16.11 oor.

Eur aanwezigheid stelle vae ten zieërste op pries.

Kiektj ouch op www.pinmaekers.nl
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zand cement stenen isolatie betonvloeren dakpannen

kunststofkozijnen
houten

kozijnen
buiten deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel

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

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

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

Kunststofkozijnen

Douglas hout
op voorraad

Dealer van:
Tuinvisie www.tuinvisie.nl

Trendhout www.trendhout.nl
Dekkerhout (elephant)

www.dekkerhout.nl

December en januari AKTIE 25% korting
op binnendeuren en Meister laminaat

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nlStultiens

uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

Tel. 0495-53 26 20
Mobiel: 06-30 40 01 02



VRIJDAG 1 FEB
16:30 - 20:00 UUR

OPEN DAG

locatie Nederweert: Pastoor v.d. Steenstraat 5

MAVO in het GROEN biedt VMBO GL en TL 

aan. We zijn een kleinschalige school met een 

warme sfeer en persoonlijke aandacht voor 

de leerling. Wij bieden theorielessen én the-

matisch projectonderwijs. Ook goede 

kaderleerlingen zijn bij ons van harte welkom. 

Een school voor talentvolle doeners!

Ontdek tijdens de  

open dag onze vakken 

Design & Innovation, 

Ondernemen én 

Voeding & Verzorging!

WWW.CITAVERDE.NL/OPENDAG

MAVO in het GROEN

Opfriscursus Verkeersregels
VVN afd. Nederweert

Bent u verkeersdeelnemer en wilt u 
graag eens bijgespijkerd worden over 
de nieuwste verkeersregels? En daar-
bij nog tips krijgen voor zuiniger en 
milieuvriendelijker rijden? Grijp nu uw 
kans. Voor inwoners van de gemeente 
Nederweert wordt een VVN opfriscur-
sus georganiseerd van 3 dagdelen á 2 
uur per dagdeel. Een deskundige voor-
lichter van Veilig Verkeer Nederland 
praat u onder het genot van een kopje 
koffie of thee bij over alle verkeersre-
gels die in de loop der jaren veranderd 
zijn. U kunt daarbij denken aan de tur-
borotondes, spitsstroken, nieuwe belij-
ningen, gewijzigde verkeersregels enz. 
De bijeenkomsten hebben een infor-
matief karakter. Meldt u zich tijdig 
aan want vol is vol. U wordt ge-

acht alle 3 de theorielessen aan-
wezig te zijn. Een praktijkrit in ei-
gen auto is ook mogelijk, hierover 
meer info tijdens de theoriecursus.

Wanneer Donderdag 14, 21 en 28 
maart 2019  
Waar Vergaderzaal Sportcentrum De 
Bengele, De Bengel 8, Nederweert
Tijd Van 20.00 tot 22.00  uur
Kosten € 15,00 voor 3 avonden incl. 
koffie/thee

U kunt zich aanmelden, tot 16 februari 
2019 middels de inschrijfbon of per mail. 
E-mail: nederweert@vvnregio.nl  U ont-
vangt zodra uw betaling is ontvan-
gen een (schriftelijke) bevestiging 
van uw deelname aan de cursus. 

Inschrijfbon Opfriscursus
Ondergetekende wil graag deelnemen aan de opfriscursus in Nederweert op 
de data: 14,21 en 28 maart 2019. Ik ben alle 3 de data aanwezig.
De kosten dient u over te maken NL11 INGB 0006208113 
t.n.v. VVN afd. Nederweert o.v.v. opfriscursus 2109
De bon uiterlijk 16 februari 2019 terugsturen in een voldoende gefrankeerde 
envelop naar, of zelf in de brievenbus doen bij Veilig Verkeer Nederland afd. 
Nederweert p/a Meidoornstraat 15, 6031 XP Nederweert

Dhr. / Mevr *................................................................................................................
(voorletters+achternaam)

Adres............................................................................................................................

Postcode ......................................................................................................................

Woonplaats.................................................................................................................

Telefoon ......................................................................................................................

Geboortedatum..........................................................................................................

E-mail...........................................................................................................................

* doorhalen wat niet van toepassing is

Programma: week 03

15-01-2019: 
CENTRAAL 1 – Libertin 3 (Wessem)

Hoofdklasse Libre
’t Klumpke 3 (Swalmen) - CENTRAAL 3

2e Klasse C
CENTRAAL 4 - ’t Paradies 3 (Roermond)

5e Klasse B

17-01-2019
BDL 5 (Nederweert) - CENTRAAL 5

WBB C-Klasse
CENTRAAL 6 – Haazehoof 1 (Ospel)

WBB C-Klasse

Thuiswedstrijden
Deze worden in Café-Zaal Centraal 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! 

BDL Biljarten 
Programma: week 03

15-01-2019: 
DL 3 – Wessem 1  1e Klasse E
Nunhem 1 - BDL 2  Hoofdklasse Libre

16-01-2019
BDL 1 – Die Drie 1 (Swalmen) Hoofdklasse Kader

17-01-2019
KOT 5 (Roermond) - BDL 4 5e Klasse A
BDL 5 – Centraal 5 (Nederweert) WBB C-Klasse
Beertje 8 (Maasstraat) - BDL 6 WBB C-Klasse

Thuiswedstrijden
Deze worden in Café-Zaal Centraal 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! 

Jong Nederland Budschop 
zoekt leiding!

Jong Nederland Budschop is een jeugdver-
eniging gedragen door vrijwilligers. Door 
middel van afwisselende en eigentijdse acti-
viteiten zetten wij ons in voor de jeugd in Ne-
derweert en omstreken. Bij Jong Nederland 
Budschop is iedereen welkom, dus jij ook! 

Vind jij het leuk om tijdens een wekelijkse 
groepsbijeenkomst kinderen te amuseren 
door middel van sport, spel, creatieve acti-
viteiten en buitenleven Dan zijn wij op zoek 
naar jou!
Neem snel contact op via Info@JongNeder-
landBudschop.nl of kijk op www.Jong-
NederlandBudschop.nl 

Programma zondag 20 jan Senioren
Eindse Boys 1 - GKC/RKHVC 1 14.30 uur
Eindse Boys 3 - MMC Weert 6 11.00 uur
RKVB 3 - Eindse Boys 4 11.00 uur
Eindse Boys 35+1 - GKC/RKHVC 35+1 10.00 uur

Programma zondag 20 jan Vrouwen
SVEB/Sport. ST VR 1- Eindse Boys VR1 11.00 uur

Programma dinsdag 22 jan Senioren
RKSVO 3 - Eindse Boys 2 19.30 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger 
Eindse Boys 1 - GKC/RKHVC 1:
ROOST AGRI b.v. Nederweert
Donderdag 17jan. kaarten aanvang 19.30 
uur uur

Voor het laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

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  25 januari schieten met luchtdruk 
met en zonder 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

SchutterijSt. Barbara Leveroy.

12detrekking van loterij 2018.
1steprijs € 50.00 lotnummer 22522
deprijs € 25.00 lotnummer 2636
3deprijs € 15.00 lotnummer 2706
4det/m de 9deprijs €10.00
lotnummer2588,2718,2698,2611,2574en 
2759.
10det/m 15deprijs lotnummer 2737, 2693, 
2624,2660, 2407, 2659.
De winnaarvan de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking tekomen 
verrichten op dinsdag 12 februari 2019 in 
café-zaalWetemans om 19.30 uur.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag 50+ tegen 50 – op 4 januari
50+
Ruud Westerveen 223
Thijs van de Loo 217
Joseph Jonkers 213
Geer van Bussel 213
Marlies Hekers 208
Harrie de Wit Le 201
Mart van Thuijl 194
Harrie de Wit Lo 188
Jack Winkelmolen 173
Harrie Hermans 152

50-
Luc van de Loo 228
Ronnie Gielen 228
Hans van Bussel 227
Tim Vaes 219
Elfrie van Lierop 218
Anton Hermans 216
Chantal Hekers 201
Wim van Bussel 194
Sjoerd Heijnen 190
Kim Koolen 185
Stefan Koolen 140
50+ had dit jaar t.o.v. van vorig jaar 38 
minpunten.
50- had dit jaar t.o.v. vorig jaar 57 plus-
punten.
50- heeft dit jaar dus gewonnen.

Agenda
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

Zaterdag 19 januari
Vandaag zijn er geen wedstrijden.

Zondag 20 januari
Achilles’71 VSE-2 - Jumping Giants VSE-1 10:00
Achilles’71 MSE-1 - Jumping Giants MSE-1 12:00
Jumping Giants MSE-2 - 
Venlo Sport Crusaders MSE-1 15:00
BC Titans MSE-1 - Jumping Giants MSE-3 17:00

Zaterdag 26 januari en zondag 27 januari
Dit weekend zijn er geen wedstrijden.

Schuttersgilde St. LUCIE

AGENDA JANUARI- FEBRUARI:
17 jan. Bestuursvergadering clubgebouw 
20.00 uur
27 jan. Kaarten en gezellig samenzijn club-
gebouw 13.30 uur
17 febr. Winteractiviteit informatie volgt

De jaarvergadering staat gepland op dins-
dag 12 maart.

Met schuttersgroet.

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 19 JANUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
F4. MEOS - Bevo F1  9.00u.
F1. MEOS - MEOS F3 9.00u.
E4. MEOS - Bevo E4 9.00u.
E3. MEOS - Blerick E3 10.00u.
D2. MEOS - LimMid D2 10.00u.
Sporthal de Wiee Posterholt
F2. Posterholt F1. MEOS 9.00u.
E1. Posterholt E1 - MEOS 10.50u.
Sporthal de Heuf Panningen
D1. Bevo D3 - MEOS 11.40u.
B1. Bevo B1 - MEOS 16.30u.
Sporthal Egerbos Venlo
C1. Blerick C2 - MEOS 16.45u.

ZONDAG 20 JANUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
A. MEOS - Arena A1 13.00u.
DS2. MEOS - Klaverblad eksplosion/
Hercules’81 DS1  15.30u.
DS1. MEOS - Handbal Venlo DS1.  14.15u.

DINSDAG 22 JANUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
D.recr. MEOS 1 - Posterholt 21.00u.

WOENSDAG 23 JANUARI
Sporthal Reuver
D.recr. Hercules’81 - MEOS 3 19.30u.

Wat is de leukste manier om gezond 
te worden? Sporten! Bij Judith’s 
Dance Point vind je naast de vele 
danslessen daarom ook Zumba (Low), 
Drums Alive en Yoga! Waarom zijn 
deze lessen zo leuk én gezond? Dat 
leggen we je graag uit! 

Sporten is goed voor jezelf zorgen
Misschien vind je het lastig om jezelf 
naar buiten te slepen om te gaan spor-
ten, maar op de terugweg voel je je al-
tijd beter. Dat komt door het geluks-
hormoon endorfine dat je tijdens het 
sporten aanmaakt! Wij horen nooit 
iemand zeggen dat ze spijt had dat ze 
naar de les is gekomen, maar we horen 
wel regelmatig dat iemand spijt had 
dat ze niet naar de les is gekomen!

Door regelmatig intensief te bewe-
gen, neemt bovendien je kans op het 
krijgen van een hartinfarct af, ver-
laagt je cholesterolgehalte en daalt 
je bloeddruk. Sporten helpt je daar-
naast om af te vallen, je conditie te 
verbeteren en je hartslag in rust te 
verlagen. Als je al wat ouder bent, 
helpt sporten je ook nog eens om je 
hersenen scherp te houden!

Welke sport is gezond voor jou?
Het fijne aan sporten bij Judith’s 
Dance Point is dat je met onze ritten-
kaarten aan alle groepslessen deel 

kunt nemen. Zo kies je elke week 
waar jij je het beste bij voelt! 

Zumba (low)
Heb je zin in plezier, vrij bewegen en 
opzwepende muziek? Dan heb je zin in 
Zumba! Zumba bestaat uit diverse dan-
sen die allemaal hun eigen pasjes heb-
ben. Je kunt je helemaal uitleven op de 
muziek en al je zorgen achter je laten!

Voor sportieve ouderen of beginnen-
de sporters is er tevens Zumba Low. 
Net zo leuk als Zumba, maar dan een 
tandje minder intensief!

Drums Alive
Een hele pittige, maar ook hele gave 
workout! Tijdens deze les leer je te 
drummen op een grote bal. Je leert 
diverse danspassen en dansjes!

Yoga
Hoe heerlijk het ook is om helemaal 
los te gaan op muziek, soms heeft 
je lijf behoefte aan rust. Die kun je 
bij ons vinden in de vorm van Hatha 
Yoga en Yin Yoga. Beide vormen van 
yoga gebruiken de ademhaling om je 
te leren goed voor jezelf te zorgen!

Weet jij al wat voor jou de gezondste 
sport is? Meld je aan om een proef-
les te volgen en ervaar het zelf! Meer 
info op www.danseninweert.nl.

Sport jezelf gezond bij 
Judith’s Dance Point!

Verzamelaarsbeurs 
januari 2019

Zondag  20 januari organiseert Ver-
zamelaarsvereniging “De Peelstreek” 
uit Meijel weer haar maandelijkse 
ruilbeurs. Het evenement vindt plaats 
in het gemeenschapshuis “D’n Bin-
ger”, Alexanderplein 2 in Meijel.

Het is een ideale gelegenheid voor 
verzamelaars om hun collectie uit te 
breiden of aan te vullen. Op verza-
melgebied is van alles te vinden zoals 
postzegels, munten,  pennen, bid-
prentjes, geboortekaartjes, ansicht-
kaarten, bankbiljetten, suikerzakjes, 
voetbalplaatjes  etc. 

De openingstijd van de ruilbeurs is 
van 10.00 u tot 13.00 u. Zoals altijd 
zijn er ook veel tafels gereserveerd 
voor ruilers. Alle verzamelaars en be-
langstellenden zijn van harte welkom.
Parkeergelegenheid is er voldoende.  
Entree volwassenen € 1,00 en kinde-
ren gratis.

* Geldt op heel veel artikelen met een sticker.

BIJ AANKOOP VAN 
2 ARTIKELEN * 40%

BIJ AANKOOP VAN 
1 ARTIKEL *

 Geldt op heel veel artikelen met een sticker. Geldt op heel veel artikelen met een sticker. Geldt op heel veel artikelen met een sticker. Geldt op heel veel artikelen met een sticker. Geldt op heel veel artikelen met een sticker. Geldt op heel veel artikelen met een sticker. Geldt op heel veel artikelen met een sticker. Geldt op heel veel artikelen met een sticker.

30%
40%40%
50%BIJ AANKOOP VAN 

3 ARTIKELEN * Winter sale!

  NU HOGERE  
KORTINGEN!



Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectroTummers

Tummers

MEGASTORE IN WEERT!

NIEUW!

ALLE WINKELS VIEREN FEEST MEE!  •  KOM LANGS VOOR WAANZINNIGE OPENINGSACTIES!  •  ALLE WINKELS VIEREN FEEST MEE!  •  KOM LANGS VOOR WAANZINNIGE OPENINGSACTIES!  

OPENING
VRIJDAG 18 JANUARI

9.30  -  21.00

WIN  een 65 inch TV t.w.v. €2799!

Naam:

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Woonplaats:

Kom langs in onze nieuwe Megastore in Weert, en maak kans om een 65 inch UHD televisie 

te winnen t.w.v. €2799! Het enige dat u hoeft te doen is op onderstaande strook uw gege-

vens in te vullen en deze in te leveren in de verzamelton in onze nieuwe winkel in Weert.

Onder de inzendingen verloten wij een 65 inch Samsung televisie!

Deelnemen kan t/m 31-01-2019. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Ja, ik wil kans maken op een 65 inch TV t.w.v. €2799,- en geef toestemming om e-mails te ontvangen voor marketing doeleinden.
<– (aankruisen)

7 dagen per week geopend naast de Gamma Gratis levering door eigen bezorgers Bijna 100 jaar ervaring

• 55 inch (139 cm)   • 4K Ultra HD   • Beeldkwaliteit PQI 1300, HDR
• Smart TV   • Clean Cable solution

4K TV / UE55NU7091

499,-649,-

FEESTPRIJS!

55
’’

13
9 

cm

GRATIS BEZORGD!

winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst7

Vanaaf 5 januari 

Carnavalswinkel de Verrassing

www.carnavalswinkeldeverrassing.nl

Vanaaf 5 januari anaaf 5 januari anaaf 5 januari anaaf 5 januari anaaf 5 januari Vanaaf 5 januari anaaf 5 januari V
es geopendj: 

Carnavalswinkel de VerrassingCarnavalswinkel de VerrassingerrassingCarnavalswinkel de VOUTLET

Ni-jwieërt     Hulseweeg 22

Prinsheerlijk vervoer voor 
VV de Pinmaekers

Het prinsenpaar van VV de Pinmae-
kers maakt al jaren gebruik van een 
busje om van de ene naar de andere 
activiteit te rijden.
Ook voor het seizoen 2018-2019 heeft 
Autobedrijf Nijs weer een busje be-
schikbaar gesteld.

Het busje is voorzien van mooie foto’s 
van het jeugd en grote prinsenpaar 
van Nederweert.
Onlangs werd het busjes officieel 
overgedragen aan De hoogheden 
en tot Aswoensdag kunnen ze prins-
heerlijk rond toeren.

Officiële overdracht van het prinsenbusje busje door Erik Nijs 
Foto: Thee Aendekerk

Uitroeping Boerenbruidspaar en 
familie 2019 van De Piepkukes

Nadat op vrijdag 4 januari op het 
eind van de eerste Bonte Avond be-
kend werd dat de nieuwe prins van 
de Piepkukes Sander 1e met zijn prin-
ses Elles als 51e prins in 2019 over het 
Piepkukeriek gaan regeren, werd op
zaterdag 5 januari het Boerenbruids-
paar van 2019 bekend op het einde 
van de 2e Bonte Avond.

Ook deze Bonte Avond was bijzonder 
succesvol, waarbij onze eigen Dindjse 
artiesten het publiek weer kostelijk 
hebben kunnen vermaken met een
avond vol humor, dans en zang.
Het was ook het laatste optreden van 
De Fabeltjeskrant die 11 jaar lang de 
bonte avond afsloot met hun sketch, 
waarbij ze het wel en wee van de 
Dindsje mensen aan de kaak stelden. 

Afsluiting van deze prima geslaagde 
Bonte Avond was de uitroeping van 
het Boerenbruidspaar met haar com-
plete familie. En de Piepkukes zullen 
de Piekukes niet zijn, als er weer niet 
een bijzonder thema bedacht is voor 
de 45e Boerenbruiloft.
Toen de gordijnen open gingen ston-
den daar Stefan Bloemers en Stef 
Huijsmans als Freddie Mercury onder 
de klanken van ‘I want to break free’ 
met de stofzuiger op de bünhe.

Dit onder het thema van 2019:
‘Vae leave op un roze wolk’

Onder groot enthousiasme van het 
publiek en de opzwepende klanken
van YMCA, ABBA en Queen riepen 
Stefan en Stef op een zeer ludieke 
wijze alle leden van de Boerenfamilie 
2019 het podium op:

Als getuigen kwamen naar voren:
Anita Buitenhuis en Tim Broens

De ouders van Bruid Vivian:
Elvira Janssen en Hans van Lierop

Ouders van de Bruid Kim:
Mieke Stultiëns en Jac Mennen

Oma van Bruid Vivian:
Lenie Mackus

Opa van Bruid Kim:
Jan Broens

Daarna was het de beurt aan het Boe-
renbruidspaar van 2019:

Bruidje 1:
Vivian van Frits van Antje van Lemme 
Liëntje en Mia van Belle Frietje Kig-
gen en Leentje Rietjens en van Pierre 
van Wevers Wullum en
van Henny van Pietje van Koëb van 
Sjang vanne baard en klein sikske en 
Drina Geelen
Vivian Verdonschot

En

Bruidje 2:
Kim van John van Lumme Jan en Leen 
van Sille Harrie en van Gemma van 
Toon van Frans van Buchters en van 
Catharina van Tjeu van Es en Tilla Kre-
mers
Kim Scheepers 

Op 16 februari zal het bruidspaar in de 
onecht verbonden worden bij café Le-
nie door de ambtenaar en dominee.
Zorg dat je er bij bent, want dit wil
niemand missen.

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

SKO

Ik slaakte een diepe zucht en.....

‘s Avonds laat ging hij de auto ophalen
een stoere Amerikaanse slee
gas geven en remmen, concentratie op 
de weg.

Achter Breda strekten wegen zich uit,
vrachtwagens, personen auto’s, altijd 
file.

Striemende regen tegen de voorruit.
Zijn ogen doorboorden de duisternis
een scherpe bocht en dan....
over de kop tegen de vangrail aan.

Hij wilde hem laten stilstaan,
zichzelf ook, alles bewoog,
de wereld tolde om hem heen,

Overal sirenes, sirenes sirenes...

en uit het donkere gat, dwaalde de 
stilte neer.

De droom was wollig en warm,
kleine engeltjes, meegevoerd door de
wind,
zaten op wolkjes en lieten af en toe
een gelukszoekertje vallen,

hij had overal pijn, maar waar...
Alleen zijn sleutelbeen gebroken!!!

Ik slaakte een diepe zucht...

©Anja Massee
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

DORPSRAAD Budschop

Om de bewoners van Budschop 
gelegenheid te geven om met de 
Dorpsraad Budschop te praten, zal 
bij aanvang van iedere vergade-
ring 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 communi-
catie met de bewoners bevorderen.
De eerst volgende vergadering is
dinsdag 22 januari en begint om 
19.30 uur in het zaaltje van de kerk.
Voor verdere informatie over Bud-
schop, verwijzen wij U naar de web-
site : www. Budschopactueel.nl

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren





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 16 tot en met 26 januari 2019.

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

ZONDAG 20 januari
2e zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
dhr.W.Engelen ) – Nic van den Boogaert.

MAANDAG 21 januari
H.Agnes, maagd en martelares
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 22 januari 
H.Vincentius, diaken en martelaar
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis

WOENSDAG 23 januari
Geen Rozenkransgebed en H.Mis

DONDERDAG 24 januari
H.Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 25 januari
Bekering van de H.Paulus
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in de Mariakapel

ZATERDAG 26 januari
HH.Timoteüs en Titus, bisschoppen
Vooravond van de 3e zondag door het jaar
18.00 uur  H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) – jaardienst Leo van 
Lier, Theu Gerris

Lectoren- en korenoverleg.
Op 21 januari om 14.00 uur is in het paro-
chiecentrum het lectoren- en korenoverleg.

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 20 Januari 
10.00 uur Woord en Communiedienst
-  tot bijzondere intenties

Zondag 27 Januari 
10.00 uur Woord en Communiedienst
-  tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve Maria, help ons bij ons geluk in de 

toekomst van een nieuw leven.
- H. Maria, Ik wil u vragen voor mij te bid-

den, dat ik kan leven met mijn ziekte, ik 
ben het leven nog niet moe, en voor mijn 
kleinkind, help haar a.u.b.,  bedankt.

- Lieve Maria, zorg dat ik mijn belangrijke 
taak kan vervullen, dat ik de juiste keuzes 
mag maken, dank U.

Iets om over na te denken:
Het is eenvoudiger eerlijk te zijn tegen an-
deren dan tegen jezelf.

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

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag 
open en iedereen is er van harte welkom. 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.

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Parochie 
H. 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

19 t/m 26 januari 2019

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

ZATERDAG 26 januari: 19.15 uur H. Mis, 
voor Miet van Gog-Stultiens, voor de overle-
den leden van de seniorenvereniging.

LEZERS: zaterdag 19 januari Doortje Lin-
ders, zaterdag 26 januari Maria van Nieu-
wenhoven.

MISDIENAARS: zaterdag 19 januari Lois 
Beerens en Niek Wijen, zaterdag 26 januari 
Valerie Beerens en Lobke Houtappels.

“Gelijk is nog geen geluk. Wees kieskeurig 
en ga alleen de strijd aan over onderwer-

pen die er werkelijk toe doen.”

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 19 januari 2019 –  januari 2019

Zondagmorgen  20 jan. 09.30 uur:
Als maandd. voor Pierre Wijers en Mia Wij-
ers-Baetsen (volkszang)

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 19 - 26 januar

Zaterdag 19 januari, 10.00 Jaarfeest van 
Handboogvereniging Wilhelmina, voor le-
vende en overleden leden en het welzijn van 
de vereniging. 19.00 (Samenzang) Graad 
Kessels (verjaardag), Sjaak Reijnders (ver-
jaardag), zwd Guull Janssen. 

Zondag 20 januari, 2e zondag door het 
jaar, H. Fabianus en H. Sebastianus, 10.00 
(Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) ouders 
Salimans-Hermans en zoon Peter.

Donderdag 24 januari, H. Franciscus van 
Sales, bisschop en kerkleraar, 19.00 voor de 
zieken.

Zaterdag 26 januari,  HH. Timoteüs en Ti-
tus, bisschoppen, 19.00 (Samenzang) ghm 
Wiek en Til Huijerjans-Verheijen en schoon-
zoon Albert, ghm Wiel Daems en Fientje 
Daems-van den Berg, ghm Nel Donkers en 
overleden ouders.

ACOLIETEN : za. 19 jan. 19.00 : Tom en Stan 
Dirks; zo. 20 jan. 10.00 : Tom Kessels, Nick 
Stijnen; za. 26 jan. 19.00 : Mathijs van Lierop, 
Edwin van Rooijen.

OVERLEDEN : Op 6 januari jl. overleed Ma-
rie van de Waarenburg-Hoeben, 93 jaar, 
Zorgcentrum Marishof. Moge zij rusten in 
vrede. 

GEBEDSWEEK : Van 18 – 25 januari vindt 
de gebedsweek voor de eenheid plaats.
Door gebed wordt gehoor gegeven aan de
bede van de Heer zelf, dat allen één mogen 
zijn. Deze gebedsweek is een oecumenisch 
initiatief ontstaan in Engeland; in een later 
stadium sloot de katholieke Kerk zich hierbij 
aan. In de eucharistie vieringen van komend 
weekeind kunnen wij om die eenheid bid-
den. 

VERJAARDAG : Vriendelijk dank voor uw 
belangstelling en gelukwensen bij mijn 
verjaardag. Het geeft steeds weer een fijn 
gevoel om dit als uw pastoor te mogen er-
varen.

AGENDA 2019 : Om te noteren in uw agen-
da : zaterdag 2 maart Vastenavond : avond-
mis om 18.00 uur; vrijdag 7 juni H. Vormsel; 
Pinksterzondag 9 juni  1e H. Communie; 
zondag 16 juni processie Sacramentsdag; 
zondag 23 juni Ospel kermis. 

Pastoor A. Koumans, OMI.

1 7 J A N U A R I 2 0 1 9

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 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

Zondag 27 januari 2019 
H. Mis om 11.00 uur 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

KIENEN NEDERWEERT /
ST. ROCHUS

VRIJDAG 18 januari 2019

is de eerstvolgende kienavond in 
Budschop. 
Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St. Rochuskerk, 
Rochusplein 1, Nederweert. De zaal 
is open om 19.00 uur. Het kienen is 
toegankelijk voor iedereen. 
In de jackpot zit € 15,00. Iedereen is 
van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop 

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

Let me sleep at the end of a dream
(Daniel Romano)

Zo plotseling. 
Diep bedroefd en met pijn in ons hart hebben we onze lieve
echtgenote, moeder, schoonmoeder, oma, zus en vriendin 
Jeanne moeten loslaten.

Jeanne Heynen - Kessels
Geboren te Nederweert 29 juni 1945

Overleden te Nijmegen 5 december 2018

Frans

Josje en Heino
Koen, Sofie

Joris en Loes

familie Kessels  - familie Heijnen

Suffolkstraat 10, 6031 JC Nederweert

Op 12 december hebben wij in besloten kring afscheid genomen 
van Jeanne in Crematorium Weerterland.

Graag willen wij alle mensen die Jeanne een warm hart toedra-
gen in de gelegenheid stellen ook afscheid van haar te nemen. 
Wij gedenken haar leven in een eucharistieviering op 19 januari 
2019 om 14.00 uur in de Sint Lambertuskerk te Nederweert. 
Op een later tijdstip zal haar urn worden bijgezet op het paro-
chiekerkhof, gelegen naast voornoemde kerk.

Wij nodigen u van harte uit bij deze eucharistieviering aanwezig 
te zijn.

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de warme belangstelling 
de vele kaartjes, knuffels en bezoekjes tijdens de ziekte en het 
overlijden van 

Frits Kiggen
In het bijzonder woord van dank aan het Groene-Kruis-Team, dok-
ter Gerver, dokters en verplegend personeel Maastricht en Weert.

Doortje Kiggen Meeuwis, kinderen en kleinkinderen

Beste Leden van ZijActief
Nederweert-Eind

Filmavond op dinsdag 12 februari 
2019
Het is een van de populairste ledenac-
tiviteiten van de laatste jaren: de film-
avond! Komende editie vertonen we 
de indrukwekkende film Mary Queen
of Scots op het witte doek. Het ver-
haal is geïnspireerd op het bewogen 
leven van misschien wel de bekendste 
Schotse monarch, Mary Stuart.

Saoirse Ronan vertolkt de rol van 
de charismatische Schotse konin-
gin wiens turbulente leven op het 
hakblok eindigt. Op haar zestiende 
trouwt Mary en wordt zij koningin 
van Frankrijk. Twee jaar later overlijdt 
haar man. De druk om te hertrouwen 
is groot. Daarom keert koningin Mary 
terug naar haar geboorteland Schot-
land om de troon op te eisen. Het 
land staat echter onder het bewind 
van de Engelse Koningin Elizabeth. 
De twee jonge koninginnen kijken 
zowel met angst als met fascinatie te-
gen elkaar op. Ze zijn rivalen op het 
gebied van macht en liefde.

Waar en wanneer?
De filmavond is op dinsdag 12 febru-
ari 2019 om 19.30 uur op zes locaties in 
Limburg: Foroxity Filmarena Roermond.

Programma
Vanaf 19.00 uur: Ontvangst met kof-
fie/ thee en iets lekkers
19.30 uur: Filmvoorstelling
± 20.30 uur: Pauze met een drankje 
en iets te knabbelen
± 22.00 uur: Einde filmavond

Aanmelden via de eigen afdelingen!
Leden kunnen zich tot uiterlijk woens-
dag 23 januari 2019 aanmelden bij de 
eigen afdeling. Zowel leden als vrou-
welijke niet-leden zijn welkom, leden 
betalen €12,00 en niet-leden €15,00, 
dat is inclusief koffie/thee vooraf en 
een consumptie in de pauze. De kosten 
betalen de leden aan de eigen afdeling. 
De entreekaarten worden vooraf naar 
de afdelingen gestuurd, die zullen voor 
verspreiding zorgen. Bij annulering be-
taalt degene de volledige kosten.

Foroxity Filmarena Roermond 
Kazerneplein 4, 6041 TH Roermond 
Parkeergarage Kazerneplein 

Met vriendelijke groet,

De gezamenlijke besturen 
van ZijActief
Groot Nederweert
www.zijactieflimburg.nl

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 21 januari 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 22 
januari 10.30-11.30 uur wandelen* /
13.30-15.30 uur haken*. Donderdag 24 
januari 10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 
uur workshop schilderen* / 13.00-16.00 
uur voetwellness*. Vrijdag 25 januari 
09.30-12.00 uur creatief atelier*. Dins-
dag 29 januari 19.00-20.30 uur infor-
matiebijeenkomst schrijfworkshops*.
Open inloop op maandag, dinsdag en 
donderdag van 09.00-16.00 uur en op 
woensdag en vrijdag van 09.00-13.00 
uur (* = op afspraak - aanmelden 
kan via: 0495-541444 of voor meer 
informatie zie website www.toonher-
manshuisweert.nl). 

Filmavond ZijActief Ospel 
Limburg op dinsdag 

12 februari 2019

Het is een van de populairste leden-
activiteiten van de afgelopen jaren: 
de ZijActief-filmavond! Zoveel mo-
gelijk leden én vriendinnen gaan op 
dinsdag 12 februari 2019 genieten 
van de film ‘Mary Queen of Scotts’ bij 
- DOK 6 Cinema Panningen aanvang 
19.30 uur

Het verhaal is geïnspireerd op het be-
wogen leven van misschien wel de be-
kendste Schotse monarch, Mary Stuart. 

Saoirse Ronan vertolkt de rol van 
de charismatische Schotse konin-
gin wiens turbulente leven op het 
hakblok eindigt. Op haar zestiende 
trouwt Mary en wordt zij koningin 
van Frankrijk. Twee jaar later overlijdt 
haar man. De druk om te hertrouwen 
is groot. Daarom keert koningin Mary 
terug naar haar geboorteland Schot-
land om de troon op te eisen. Het land 
staat echter onder het bewind van de 
Engelse Koningin Elizabeth. De twee 
jonge koninginnen kijken zowel met 
angst als met fascinatie tegen elkaar 
op. Ze zijn rivalen op het gebied van 
macht en liefde. 

Alle vrouwen uit Limburg zijn welkom; 
zowel leden van ZijActief Limburg als 
niet-leden. Leden betalen € 12,- en 
niet-leden € 15,-, inclusief een kop 
koffie of thee bij ontvangst, een con-
sumptie in de pauze en wat lekkers. 

Aanmelden voor deze ZijActief-film-
avond kan tot uiterlijk woensdag 23 
januari 

Penningmeester Toos Kirkels
Tel GSM  na 18.00 uur  06- 52219628 
Bij opgave betalen!
Kijk voor meer informatie op www.
zijactieflimburg.nl.

Wat zo diep in het hart zit
kun je door de dood niet verliezen.
De herinnering aan een bijzonder mens is geboren.

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede
dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan ons mam, oma,
overgrootmoeder en over-overgrootmoeder

To Knapen-Brentjens
weduwe van

Hein Knapen
Zij overleed in de leeftijd van 105 jaar.

Lies en Henk
Alda en Theo
An en Fred †
Wil en Fien
Thieu en Nelly
Maria † Gerard en Renie

Kleinkinderen,
achterkleinkinderen en
achterachterkleinkinderen

Nederweert, 11 januari 2019
Correspondentieadres: Moostenstraat 20, 5758 RX Neerkant

U kunt afscheid nemen van To in zorgcentrum St. Joseph, Brugske 16
Kamer L 03 te Nederweert, op dinsdag 15 januari van 19.00 tot 20.00 uur.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 16 januari om 
10.30 uur in de parochiekerk H. Lambertus, Kerkstraat te Nederweert, 
gevolgd door de begrafenis op de algemene begraafplaats Neder-
weert, Kreijel 19 te Nederweert.

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



& sport

Een bewezen effectief concept
voor gewichtsverlies en een

gezonde leefstijl!

Maak kennis met ons ruime aanbod:
• Personal Training
• Duo Personal Training samen met een vriend, familielid of kennis
• Trainen in kleine groepen onder professionele begeleiding
• Persoonlijk voedingsadvies/sportvoeding
• Zwangerschap (voor, tijdens en na)
• Fysio-fitness (blessurepreventie en buikspier- en onderrug versterking)
• Bedrijfsuitjes, teambuilding en/of bedrijfsfitness

Plan een gratis & vrijblijvend kennismakingsgesprek en kom 
erachter wat BodyDream voor jou kan betekenen!

Meer informatie? Bel of mail! Bekijk ook onze Facebook-pagina en website 
voor enthousiaste klantreviews en blijf op de hoogte van leuke acties. 

• Wij zijn te vinden binnen Sportcentrum De Bengele in Nederweert! •
Personal Training Studio BodyDream • Bengele 8 • 6031 TZ Nederweert

06 33881700 • personalbodydream@gmail.com • www.bodydream-personaltraining.nl

Al vanaf € 15,- per les

Burg Hobusstraat 2 - 6031 VA  Nederweert

Tel 0495-625540 - www.salonjeunesse.nl

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

LIFT
SUMMUM

Behandeling

VERSTEVIGENDE,
LIFTENDE BEHANDELING

Gezicht, Hals en Decolleté

NIEUWSTRIJKT de huid
GLAD

HERMODELLEERT
de gezichtscontour

VERSTEVIGT
het decolleté

DIRECT RESULTAAT:

Ter kennismaking nu € 77,-

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

Aandacht voor haar
FOLLEA®

“Regelmatig hoorde ik; ‘Haaruitval komt toch alleen bij 

mannen voor?’ maar niets is minder waar… Ook vrouwen 

hebben last van tijdelijk en zelfs blijvend haaruitval! De me-

dische term hiervoor is Alopecia . Dacht écht dat ik er maar 

mee moest leren leven. Gewoon accepteren dat het zo is. Het 

dunne haar en zichtbare kale plekken … Dat doet iets met

je zelfbeeld als vrouw. Tot het moment dat ik een dame trof 

met een prachtig kapsel en haar toevallig sprak. ‘Het is een 

haarwerk. Ik heb hetzelfde haarprobleem als jij…’ fluisterde 

ze in mijn oor. Ze adviseerde mij KNIPART Haarwerken. Haar-

werkspecialist Hannelore Fiers heeft mij uitstekend gehol-

pen met een passend en elegant haarwerk. Een écht heden-

daags model. Voel me nu weer zó vrouwelijk en blaak van 

het zelfvertrouwen!” 

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

Privacy
Haarverlies is vooral bij vrouwen een groot taboe. Kaalheid of 
kale plekken geeft een vrouw een gevoel van gene, die haar er-
van weerhoudt om hulp te zoeken. Vaak is men niet bekend met
de mogelijkheden op het gebied van haarwerken. Niet alleen 
door het ongekende, maar ook verlegenheid en schroom spelen 
een rol. Mede om die redenen is het mogelijk om de salon van 
KNIPART Haarwerken in alle privacy te bezoeken, dat maakt een 
afspraak aanzienlijk laagdrempelig en geeft vertrouwen. Hannel-
ore weet hoe belangrijk het voor een vrouw is om anoniem naar
de salon te komen en dat haar persoonlijke aandacht helpt: “Een 
vrouw die haar haren verliest door chemokuren of medicijnen, 
Alopecia of andere problemen, wil niets liever dat ik het haarpro-
bleem snel oplos & met behoud van eigen identiteit, zonder dat 
het zichtbaar is! Het is mooi om te zien, dat een vrouw zich dan 
weer op-en-top vrouw voelt.” 

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

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

Een warm welkom bij haarwerkspecialist Hannelore! 

KNIPART haarwerken | Hannelore Fiers | Strateris 2
6031 PC Nederweert 

M 06 57583970 | E info@KNIPART.nl | W www.KNIPART.nl 

Tekst: Lemon Lifestyle | Lara Jonkers

“Mijn vrouwelijkheid weer terug…” 

Een elegant haarwerk maakt het verschil!



Beauty, wellness & sport

Ontspanningsmassage • Sportmassage • Blessurepreventie

Massagepraktijk DoetGoed bestaat 10 jaar.
In de maand februari krijg je 

€ 10,- korting
op je massage.

Massagepraktijk DoetGoed
Eikenstraat 45 Nederweert 

T 0495 460610 • M 0624765795 • www.doetgoed.nl

Nek- of schouderklachten? 

Voor meer informatie bel 0495 - 625 657 
of bezoek de website www.fysiofitnessnederweert.nl

Staat 40c | 6031 EM Nederweert |  info@fysiofitnessnederweert.nl   

FysioFitnessNederweert zoekt 50 

personen met nekschouderklachten 

die in 5 weken willen ervaren hoe 

het lichaam reageert op gericht 

trainen en bewegen

Ben je bekend met nekschouderklachten, belemmeren deze klachten je 
in het dagelijkse leven, en wil je ervaren wat het effect is van het vol-
gen van ons succesvolle nekschouderprogramma. Meld je dan nu aan!

Doel
Het doel van het programma is om je de effecten van regelmatige 
specifieke training voor je nekschouderregio te laten ervaren. Je zet 
tijdens deze 5 weken de eerste stappen naar sterkere nekschouder-
spieren, minder pijn, meer ontspanning, een betere houding  en een 
verbetering van je algemene fitheid.
Het nekschouderonderzoek wordt op je persoonlijke situatie afgestemd. 
Ook als je nooit of langere tijd niet gesport hebt, kun je deelnemen 
ongeacht je leeftijd en fysieke gesteldheid.

Dit mag je verwachten:
• intake en nekschouderanalyse
• persoonlijke trainingsinstructies voor je  nekschouderspieren
• 2 x per week deelname  aan specifieke groepstraining
• oefeningen om je beweeglijkheid en houding  te bevorderen
• praktische tips en aanbevelingen voor een gezonde en sterke nek-

schouderregio
• eigen bijdrage bedraagt éénmalige € 49,-
• aanmelden kan heel eenvoudig via www.fysiofitnessnederweert.nl 

“Voortdurend wordt aangetoond dat bewegen een gunstig effect 
heeft op onze gezondheid en allerlei klachten doet verminderen. 
Het team van Fysio Fitness Nederweert wil je graag overtuigen dat 
dit ook voor jouw nekschouderklachten geldt.”

Verzeker je van een deelnameplaats en start nú met werken 
aan een sterke nekschouderregio. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 februari 2019!

Wil je van plaatselijk vet af maar ga je 
liever niet onder het mes? Dan is een 
behandeling met de Lipo -plus van Q-
sence iets voor jou. De Lipo-plus werkt 
namelijk met de nieuwste technologie 
van laagfrequent geluidsgolven die 
ervoor zorgen dat diep en “hard”vet 
verminderd wordt.

Deze behandeling is geschikt voor het 
definitief verwijderen van vet en/of cel-
lulitis op de heupen, billen, buik en taille, 
benen en armen. Het eerste resultaat is 
direct meetbaar na slechts een behan-
deling. 

Figuurcorrectie 
met ultrasone 
geluidsgolven!

Voor vragen of informatie: 
www.salonarabesque.nl of 0495-840661

“Mijn ogen zitten in mijn vingers” 

Bert begon zijn massagepraktijk tien jaar geleden met het geven 

van sport- en ontspanningsmassages. Al snel werd masseren zijn 

passie. Bert: “Met een massage kun je een klant een ultiem gevoel 

van rust laten ervaren. Afvalstoffen verlaten het lichaam, evenals 

de opgebouwde spanning. Soms komen daar emoties bij los”.

Een massage is voor iedereen. Het is ontspannend voor lichaam 

en geest. Een moment voor jezelf, een rustmoment om de ba-

lans in je leven terug te brengen. “Het leven is soms zo hectisch, 

een moment voor jezelf kiezen wordt steeds belangrijker. Een 

massage is een onderhoudsbeurt voor je lichaam en geest. Een 

massage voelt heerlijk wanneer je vermoeid of gespannen bent 

en is ideaal als je je eens helemaal wilt ontspannen, vooral als je 

pijnlijke of gespannen spieren hebt”, weet Bert.

Bert geeft klacht gerelateerde massages. Denk aan: nek-, schou-

der-, enof rugklachten. Ook voor hoofdpijn en migraine is een 

massage een hele verlichting. 

Iedereen heeft baat bij massages, ongeacht je leeftijd en licha-

melijke conditie. 

Massagepraktijk DoetGoed

Eikenstraat 45, 6031 VW Nederweert

06 - 24765795

www.doetgoed.nl

10 jaar 
massagepraktijk DoetGoed 

in Nederweert

Ruim 14 jaar geleden maakte Bert Vossen een 

carrière switch vanwege zijn slechtziendheid. Als 

grafisch vormgever wisselde Bert van vak en ging 

voor sport- en ontspanningsmassage in de gezond-

heidszorg. Na het volgen van diverse professionele 

massageopleidingen maakte Bert het masseren 

snel eigen.

Veel  vrouwen en mannen hebben last van overtollig vet en 

cellulitis. Gezonde voeding en regelmatig sporten alleen zijn 

meestal niet voldoende om deze ongemakken op te lossen. 

Zeker als het gaat om de probleemzones, zoals buik, heupen, 

en billen.

Liposuctie  mag dan  door velen worden gezien als het ultieme 
redmiddel, een dergelijke behandelwijze is en blijft risicovol. Om 
over de vaak pijnlijke bijwerkingen en het torenhoge kostenplaat-
je nog maar te zwijgen….

Arabesque salon voor huidverzorging biedt het alternatief: een 
behandeling met het effect van liposuctie, zonder gevaarlijke 
operatie. Deze nieuwe behandelmethode is samen met Huidthe-
rapeute Ingeborg Sonnemans geheel onderzocht en opgezet.

De BQ Lipo Plus werkt met laagfrequent ultrasone geluidsgolven 
(cavitatie), een innovatieve methode die via druk en geluidsgol-
ven het harde vet doet smelten en als het ware vloeibaar maakt.  
Daarna wordt het vrijgekomen vet op een geheel natuurlijke ma-
nier via de lever en urinewegen afgebroken en afgevoerd.

Omdat het membraan van de vetcellen geen functie meer  heeft 
en de vetcel geen capaciteit meer heeft om het vet vast te hou-
den, wordt het ingekapseld en uitgescheiden. Het resultaat is 
definitief. Ons lichaam maakt geen nieuwe vetcellen meer aan. 
Echter is ons lichaam wel in staat om bij een ongezonde levens-
stijl opnieuw lege vetcellen als opslag voor vetten te gebruiken. 
Om op gewicht te blijven is het belangrijk dat u een gezond eet-
patroon aanhoudt en indien mogelijk ook sport, hierdoor  bereikt 
men nog betere resultaten.

Al na een behandeling met de QB Lipo Plus ziet men resultaat.  Na 
6 tot 10 behandelingen is men centimeters in omvang definitief 
kwijt.

De voordelen:
• Verlies in centimeters, zonder sporten
• Doelgerichte aanpak van probleemgebieden zoals heupen, bil-

len, buik en dijen
• Zeer plaatselijke behandeling mogelijk
• Reductie van cellulitis
• Korte behandeling 40/60 minuten
• Geen medische ingreep - geen bijwerkingen.

De behandeling:
Het aantal behandelingen verschilt per persoon en is afhankelijk 
van het resultaat dat u wenst te bereiken. Tijdens de intake wordt 
dit met u besproken en kunnen we samen een behandelplan op-
stellen.

Om teleurstellingen te voorkomen is het verstandig om even te 
kijken met de BMI meter of u onder de grens van 30 valt. Valt u 
hierboven dan kunt u beter eerst proberen zelf of al dan niet met 
hulp af te vallen om onder deze grens te komen.

In de maand januari 2019 kunt u nog een kuur boeken voor een 
introductieprijs. Tevens krijgt u dan de eerste (intake) behande-
ling gratis.

QB Lipo Plus Het alternatief voor Liposuctie



Vrijdagmiddag 11 januari 2019 is me-
vrouw To Knapen-Brentjens overle-
den. Mevrouw To Knapen-Brentjens 
is 105 jaar geworden.
To was getrouwd met Hein (97) die 
in 2011 overleden is, een jaar voordat 
ze 70 jaar getrouwd zouden zijn. Op 
15 april 1913 werd ze geboren op de 
Kuilstraat en samen met haar man, 
vier dochters en twee zonen heeft 
ze lange tijd op de Bredeweg in Ne-
derweert gewoond. In haar jonge 
jaren werkte ze op veel plaatsen als 
dienstmeid. Op 14 april 1942 trouwde 

Oudste inwoner van Nederweert 
overleden 

ze met Hein Knapen van de Kromme-
dijk (op Hales). Lange tijd woonden 
ze op Boeket (nu Braosheuf). Daarna 
verhuisde het gezin in 1977 naar de 
Acaciastraat en inmiddels woonde To 
alweer bijna 25 jaar in Zorgcentrum St 
Joseph. To opende zelf de bouw van 
het nieuwe Zorgcentrum door ’n sym-
bolische “Kers op de taart” te zetten 
met een kraan. To en Hein hebben zes 
kinderen: Lies, Alda, An, Wil, Tjeu en 
Maria (22 jaar geleden overleden), 15 
kleinkinderen, 22 achter-kleinkinde-
ren, 2 achter-achterkleinkinderen.

In een bomvol Peeljuweel in Ospel 
is zaterdagavond 12 januari 2019 de 
48-jarige Bert Jacobs uitgeroepen als 
nieuwe prins van de Vlikkestaekers 
uit Ospel. Bert is de 49e prins van de 
Vlikkestaekers en zal als Prîns Bert I
dit jaar voorop gaan.
Bert is in het dagelijkse leven werk-
zaam op het varkensfokbedrijf van 
Koen Beerens in Nederweert-Eind. Af 
en toe steekt hij ook nog de helpen-
de hand toe op het kalkoenenbedrijf 
van broer Hans. Bert heeft als hobby’s 
skieën, uitgaan, concerten en festi-
vals bezoeken en uiteraard “vastela-
ovendj” vieren. Dit laatste doet hij al 
enkele jaren als vast lid van de Raad
van Elf van V.V. De Vlikkestaekers. 
Als Oranje in het buitenland voetbalt 
dan zijn er weinig wedstrijden waar-
bij Bert niet als trouwe supporter op 
de tribune zit. En één keer per jaar in
augustus organiseert hij samen met 
zijn vriendengroep de befaamde
“Krattefuif”. Binnen V.V. De Vlik-
kestaekers is Bert medeorganisator
van het “Klöppelebâl”.
Prins Bert I heeft de orde van “ ’t kre-
tje ” ingesteld en zal regeren onder 
het motto:
“Neet te bang, dit jaor ‘ne Prîns 

van Bieële Zjang…..!!!”.

Op zondag 27 januari 2019 houdt 
Prins Bert I zijn prinsenreceptie bij het 
Peeljuweel in Ospel.
Iedereen is vanaf 13:00 welkom.

Prins Bert I nieuwe 
prins van de 

Vlikkestaekers Ospel

Toons Toppers 2019 – Samen naar 
de top van de Mont Ventoux!

Dit jaar gaat voor de zevende 
keer in successie een team van 
Toons Toppers de magische berg 
de Mont  Ventoux beklimmen. Op 
dinsdag 12 februari organiseert 
het Toon Hermans Huis Weert een 
informatieavond. Wil je meer we-
ten over deze beklimming meld 
je dan aan voor deze informatie-
bijeenkomst via administratie@
toonhermanshuisweert.nl met 
daarbij je naam en telefoonnum-
mer. Bellen kan natuurlijk ook: 
0495 541 444

Samen naar de top
Wanneer je te horen krijgt dat je kan-
ker hebt, staat je vaak een lange en 
moeilijke weg te wachten. Met de 
nodige kronkels onderweg en spreek-
woordelijke pieken en dalen, niet we-
tende waar je gaat uitkomen. Ieder 
jaar organiseert het Toon Hermans 
Huis Weert een onvergetelijke erva-
ring voor iedereen die weet hoe het is 
om die moeilijke weg af te leggen. Sa-
men fietsen of wandelen we naar de 
top van de Mont Ventoux. Een prach-
tige positieve ervaring na een moei-
lijke periode, waarbij je je lichaam en 
geest letterlijk in beweging zet.

In 2019 gaan we voor de zevende keer 
samen naar de top! De voorgaande 

jaren zijn de deelnemers steeds thuis-
gekomen met onuitwisbare herin-
neringen aan dit unieke evenement. 
Letterlijk met een lach en een traan. 
Wil jij na de diagnose kanker jezelf 
uitdagen, heb je iemand aan kanker 
verloren of draag je anderen in deze 
situatie een warm hart toe? Fiets of 
loop dan met ons mee! Door mee te 
doen haal je een bedrag op dat ten 
goede zal komen aan het KWF en het 
Toon Hermans Huis Weert. Zo help je 
niet alleen jezelf maar ook anderen 
die met deze ziekte te maken krijgen.

Goede voorbereiding
We bedwingen de Mont Ventoux op 
5 en 6 september 2019. Dit kan uiter-
aard niet zonder een goede voorbe-
reiding, waarmee we op tijd willen 
beginnen. Begin april start het infor-
matie- en trainingsprogramma. Toons 
Toppers worden begeleid en getraind 
door een ervaren team. Voor de fiet-
sers bestaat het programma uit we-
kelijks samen trainen, de wandelaars 
doen dat eenmaal per twee weken. 
Beide groepen trainen eenmaal per 
maand in het heuvelachtige zui-
den van Limburg. Verder wordt het 
programma aangevuld met andere 
sportactiviteiten, voedingsadvies en
algemene informatie over de Mont 
Ventoux en het evenement.

Toons Toppers 2018

V.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërtV.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërt

VERVOLG
VEURVERKOUP

BONTJE AOVENDJ KAARTJES
2019

Kaarte vör de bontje aovundj 2019 
zeen verkriegbaar bi-j Bruna 

oppe Lambertushof.
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.

Vri-jdig 8 en zaoterdig 9 februari 
zeen oetverkochtj.

www.pinmaekers.nl

NEDERWEERTS
VERLEDEN

Stichting Geschiedschrijving Nederweert
www.nederweertsverleden.nl  contact@nederweertsverleden.nl
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Komen en gaan
De esculaap in het traliewerk van de deur van restaurant Diverso in de Brugstraat is 
een meesterproef van een Nederweerter smid. Het kunstwerk is het Griekse symbool 
voor genezing. Het hangt er niet voor niets. Want behalve dat in dit monumentale pand
een bierbrouwerij en logement waren gevestigd, was het ook de thuisbasis van diverse
Nederweerter huisartsen, waaronder de Joodse dokter Leonides van Praag. 

In Het Kanton Weert van 30 september 1893 
plaatste het Nederweerter gemeentebestuur
een euforisch bericht. Nadat de gemeente 
lange tijd verstoken was geweest van ge-
neeskundige expertise, was het nu eindelijk
gelukt om een huisarts te vinden en wel in de 
persoon van dokter van Praag. Die had zich 
gevestigd in hotel/logement De Drie Kronen 
(het huidige Diverso). ‘Wij hopen en vertrou-
wen dat de geneeskundige voor goed alhier 
zal blijven’. Dat bleek echter ijdele hoop te
zijn. Lodewijk Leonides van Praag stamde
uit een Joodse familie van medici. Hij was 
geboren te Leiden in 1862. Na zijn universi-
taire studie geneeskunde werd hij arts in het 
Oost-Indisch leger. In Nederweert maakte 
Van Praag zich meteen op velerlei vlak ver-
dienstelijk. In korte tijd bouwde hij een zeer 
drukke praktijk op. Al in december 1893 
werd hij president van de feestcommissie 
die belast was met de festiviteiten rond de 
nieuwbenoemde burgemeester Kreijelmans. 
Tijdens de inauguratie hield hij een vlammen-
de speech. “Ik, die jaren lang in Holland ge-
woond heb, zeg het luide, ik ben er over ver-
baasd, hoe weinig van rijkswege voor onze 
gemeente is gedaan. (…) Leve Nederweert”.
Zoiets ging er hier natuurlijk in als koek. Het 
verslag van Van Praags toespraak eindigde 
dan ook met ‘Een uitbundig gejuich volgt 
deze welgekozen en met talent gesprooken 
woorden’.

Een week na de feestelijkheden vertrok van 
Praag om zich elders te laten behandelen 
aan een verwonding aan zijn hand. Tot grote 
onstentenis korte tijd daarna gevolgd door
zijn ontslagverzoek. Onverwacht dook hij na 
de jaarwisseling weer op. ‘De Heer Dr. van 
Praag heeft heden zijne praktijk alhier her-

vat’, berichtte de krant van 3 februari 1894 
zuinigjes. Het bleek opnieuw niet voor lang
want kort daarna vertrok hij definitief uit Ne-
derweert. Het hoe en wat van zijn komen en 
gaan is in nevelen gehuld. Vast staat dat hij 
in 1902 naar Indië ging en overleed in 1920 
als havenarts in Belawan, een havenstad op 
Sumatra. Terug naar het vertrek van dokter 
van Praag uit Nederweert. Het dorp zat weer 
zonder huisarts. Na lang zoeken vond men in 
1894 een waardige opvolger in de persoon 
van de Friese dokter Hogenhuis, die helaas 
korte tijd later verdronk in het kanaal. Zijn 
opvolger Van der Kar hield het door familie-
omstandigheden maar vijf maanden uit. In
de zomer van 1897 kwam dokter George 
Schmidt naar Nederweert. Die was een ‘blij-
vertje’ en zou zijn ambt tot 1920 vervullen. 
Het was enige tijd een komen en gaan van 
dokters geweest, maar de esculaap (van la-
tere tijd) in Diverso herinnert als constante 
factor aan de jarenlange medische zorg van-
uit De Drie Kronen.

Alfons Bruekers

Het voormalige logement ‘De Drie Kronen’ (nu: 
Diverso). Hier vestigde de dokter van Praag in 
1893 zijn huisartsenpraktijk. Foto uit 1985 van 
Jan Biezenaar, collectie SGN.

Toekomst
Het nieuwe jaar is net begonnen en 
als je goed oplet voel je dat de dagen 
nu al iets langer worden. Wat gaat 
het nieuwe jaar brengen en wat kan 
er beter? 

Laten we het niet meer hebben over 
oude plannen zoals bv een randweg. 
Dat is een achterhaald station, waar 
vrijwel niemand, behalve een enkele 
nimby (niet in mijn achtertuin) nog 
iets in ziet.

Nederweert heeft andere prioritei-
ten dan het oplossen van een niet be-
staand probleem.

Nog even ter herinnering: nut en 
noodzaak van deze randweg zijn, en 
dat is door iedereen, vriend en vijand
erkend, nooit aangetoond. 
Verder: de zogenaamde GOML gel-
den zijn niet nu opeens, maar al vele 
jaren geleden gereserveerd voor ge-
biedsontwikkeling in Midden Lim-
burg dus dat is ook niets nieuws. 

De kanaalzone ofwel de Heerlijck-
heid (what’s in a name?), het park 
voor Budschop is ons  van harte ge-
gund maar mag zeker niet gebruikt 
worden als argument om dit park dan
ook maar uit te breiden naar de an-
dere kant. Nederweert en Budschop 
zijn nu eenmaal gescheiden door een 
kanaal. 

En dan het verkeer: de verkeerspro-
blematiek zit vooral op de N275, de 
weg richting Venlo en haar aanslui-
ting op de A2. De huidige N266 speelt 
daar nauwelijks een rol in. 
Het heeft weinig zin om deze hele 

discussie opnieuw op te starten want 
alle argumenten zijn reeds de revue 
gepasseerd en wij zitten nu in een 
heel andere fase van het proces. We 
zijn nu duizend handtekeningen ver-
der en  zijn als Verontruste Burgers 
van Nederweert nog springlevend en
zeer alert.

Nederweert 2030 lijkt me een mooi 
ijkpunt voor de toekomstige ont-
wikkeling van ons prachtige dorp. In 
plaats van ons te omsluiten met nog 
meer asfalt met geluidsoverlast en 
nog meer fijnstof kunnen we ons di-
recte buitengebied beter reserveren
voor ontspanning en recreatie, want 
de verstedelijking rukt ook hier op. 
Fietsen en andere milieuvriendelijker
vormen van verplaatsen zullen in toe-
nemende mate een rol gaan spelen. 
Laten we er daarom dan ook voor 
zorgen, dat de verkeersveiligheid 
binnen ons dorp toeneemt en laten 
we ons niet opsluiten tussen het ka-
naal en een randweg, want daardoor 
zullen we een sterke toename zien 
van het autoverkeer in het dorp zelf 
en niet alleen op de Molenweg. Dat 
raakt alle inwoners van Nederweert 

De nieuwe coalitie heeft deze bood-
schap ook goed begrepen en stelt 
alles in het werk voor goede fiets-
verbindingen voor schooljeugd en
woon/werkverkeer, maar ook voor 
duurzaamheid en het klimaat. Laten 
we daar vooral voor gaan. Ik wens u
een heel mooi en gezond 2019.

Namens de Verontruste 
Burgers van Nederweert,

Evert Heemstra

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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)



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

Donderdag 17 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. 

Lana Nurulla is dinsdagmiddag 8 
januari in De Gunnerij benoemd als 
Doorzetter van 2018. Kitty Ummels, 
regiocoördinator bij Divosa, legde 
begin november de vraag neer bij 
gemeenten in Midden-Limburg om 
‘Doorzetters’ aan te melden. Iris van 
de Ven, onze regisseur leefbaarheid, 
gaf de naam van Lana door. Kitty heeft 
haar uit alle aanmeldingen binnen de 
regio genomineerd. Lana ontving een 
cadeaubon en een heel mooi boekje 
met haar verhaal en de verhalen van 
andere doorzetters. 

”Wie de indrukwekkende lijst van 
bezigheden van Lana Nurulla ziet, zou 
niet denken dat ze nog in haar inbur-
geringstraject zit”, aldus regiocoördi-
nator Kitty Ummels van Divosa. ”Deze 
vrouw en moeder van drie kinderen is 
gastvrouw bij ontmoetingsproject De 
Gunnerij, serveert soep voor het project 
Soep in de buurt en helpt bij partici-
patieworkshops voor nieuwkomers 
door te tolken en voor lekkere hapjes 
te zorgen. Om haar Nederlands naar 
een hoger niveau te tillen, gaat ze naar 
school. Betaald werk heeft ze nog niet, 
maar dat is ze wel van plan. Het liefst 
zou ze, net als in Syrië, aan de slag 
gaan als secretaresse.”

Voorbeeld voor andere vrouwen
Kitty Ummels ziet in haar een voorbeeld 
voor andere vrouwen. “Haar motivatie 
valt op. Ze grijpt alles aan om vooruit 
te komen.” Binnen de Syrische gemeen-
schap is dat volgens Ummels niet van-
zelfsprekend. Zij ziet dat veel vrouwen 
barrières ervaren. “Lana vervult hierin 
een brugfunctie. Ze neemt andere vrou-
wen letterlijk mee de wijk in.” Ook voor 
de beeldvorming voor de autochtone 
bevolking is haar inzet van grote waarde. 
‘‘Lana laat zien dat ze niet in haar eigen 
kring wil blijven. Ze maakt zich sterk voor 
de gemeenschap.” Wat ze doet is volgens 
de regiocoördinator niet heel groots, 
maar wel van grote waarde. Ummels: 
“Met kleine stapjes kun je op termijn 
iets groots teweegbrengen. Groeibril-
jantjes als Lana moet je koesteren”. Ook 
wethouder Cuijpers en regisseur Iris van 
de Ven zijn onder de indruk van de vele 
activiteiten die Lana oppakt. Ze vinden 
het heel mooi en ook meer dan verdiend 
dat ze deze blijk van waardering heeft 
gekregen.

Ondersteunen van gemeenten
Divosa, de landelijke organisatie voor lei-
dinggevenden op het gebied van sociale 
zaken en werkgelegenheid, investeerde 
de afgelopen twee jaar in de screening 

en matching van statushouders. Onder 
andere door in elke arbeidsmarktregio 
van Nederland een regiocoördinator in 
te zetten voor het meedoen en integre-
ren van statushouders. Per 1 januari liep 
het project in de huidige vorm af. De 
regiocoördinatoren gaan wel door, maar 
ze richten zich nu op het ondersteunen 
van gemeenten bij de inrichting van de 
Nieuwe Inburgering. 

Doorzetter benoemen
Ter gelegenheid van de afloop van het 
oude project pikte Divosa het idee op 
om een Doorzetter te benoemen voor 
het project screening en matching 
vergunninghouders. Het gaat om een 
nieuwkomer die een waardevol traject 
heeft doorlopen/doorloopt waar de re-
giocoördinator trots op is en energie van 
krijgt. Het gaat niet per se om diegene 
die de best betaalde baan heeft binnen 
gesleept. Wel om iemand die een plek in 
de Nederlandse maatschappij heeft ver-
worven. Iemand die het maximale uit de 
geboden ondersteuning heeft gehaald, 
iemand die zijn of haar kracht weer 
heeft hervonden na gevlucht te zijn. 

We feliciteren Lana Nurulla van harte en 
wensen haar en haar gezin veel geluk 
toe.

Doorzetter van 2018 is voorbeeld
"Groeibriljantjes als Lana Nurulla moet je koesteren"

Nog vragen?
Het nieuwe beleid voor het woon- en 
leefklimaat bij plattelandswoningen 
en Ruimte voor Ruimte-woningen is 
vastgesteld door de gemeenteraad op 
18 december 2018. Het beleid kan voor 
u van belang zijn. 

Situaties
Bijvoorbeeld als u een aanvraag wilt 
doen om een plattelandswoning te 
vergunnen. Of als u een Ruimte voor 
Ruimte-bouwtitel heeft die nog niet 
bestemd is. Of als u uw agrarisch be-
drijf beëindigd heeft en uw bedrijfswo-
ning wilt omvormen naar een burger-
woning. 

Toelichting geven
Omdat het onderwerp ingewikkeld is, 
willen we het graag toelichten. 
Als u meer over het beleid wilt we-
ten, kunt u voor 1 februari een e-mail 
sturen naar Esther van der Linden, 
e.vanderlinden@nederweert.nl. 

Informatieavond
Bij voldoende belangstelling houden 
we een informatieavond. Komen er 
niet genoeg verzoeken binnen, dan 
krijgt u een individuele toelichting. 
Het nieuwe beleid is op 11 januari in 
werking getreden. 

Ook op www.nederweert.nl vindt u 
meer informatie over de inhoud van 
het beleid.

In 2016 waren er bij een aantal bedrij-
ven overtredingen met luchtwassers. Bij 
het merendeel was onvoldoende kennis 
van de werking van de luchtwasser de 
oorzaak. Bij toekomstige milieucontro-
les wordt hier daarom extra aandacht 
aan besteed. Inmiddels zijn alle overtre-
dingen opgeheven.

Naar aanleiding van geurklachten 
afkomstig van agrarische bedrijven met 
luchtwassers is in 2016 door de Provincie 
Limburg en de RUD Limburg Noord een 
pilot project opgestart. Hierbij zijn in de 
gemeente Nederweert 15 bedrijven on-
aangekondigd bezocht. Het doel van de 
controles was er primair op gericht om 
het naleefgedrag van de regelgeving 
rondom luchtwassers te verbeteren. 

Overtredingen opgeheven
Uit deze controles is gebleken dat 40% 
van de bezochte ondernemers de regels 
omtrent het gebruik van luchtwas-
sers onvoldoende naleefde. De meeste 
overtredingen waren licht van aard en 
hadden betrekking op gedragsvoor-
schriften. Uit hercontroles is inmiddels 
gebleken dat alle overtredingen zijn 
opgeheven.

Op maandag 28 januari vindt om 19.30 
uur een vervolgbijeenkomst plaats 
over de invulling van de Kanaalzone. 
U bent van harte welkom in de raad-
zaal.

De eerste informatie- en werkbijeen-
komst over de Structuurvisie Kanaal-
zone, in relatie tot de alternatieven 
van de Randweg N275/N266, was op 
dinsdag 27 november. De informatie 
die toen is ‘opgehaald’, is verwerkt en 
wordt nu gepresenteerd. 

Voorkeursalternatief
Het onderzoeken naar de herinrichting 
van de Kanaalzone maakt deel uit van 
een groter project om de verbinding te 
verbeteren tussen de A2, de N275 en 
de N266. Daarvoor zijn in het verleden 
zes alternatieven en vier varianten 
onderzocht. Hieruit kwam een Rand-
weg ten noordwesten van Nederweert, 
met afsluiting van de weg Boeket op 
de Bredeweg, als voorkeursalternatief 

Onvoldoende kennis van werking
De conclusie van de pilot was dat de 
overtredingen in hoofdzaak werden 
veroorzaakt door onvoldoende kennis 
van de werking en onderhoud van de 
luchtwassers. Hieraan zal de komende 
tijd, in de tweede fase van dit project, 
meer aandacht worden besteed.

Hoe verder?
Om de kennis en betrokkenheid te 
verbeteren, wordt als vast onderdeel 
van toekomstige milieucontroles extra 
aandacht besteed aan de werking 
en het onderhoud van de luchtwas-
ser. Agrarische bedrijven waar een 
luchtwasser aanwezig is, ontvangen 
hierover een brief inclusief flyer met 
veel extra informatie.

Win-win
Door een goede bedrijfsvoering van 
de luchtwasser wordt het milieu niet 
onnodig belast. Tevens betekent dit 
voor de ondernemer een aanzienlijke 
Hij kan onnodige reparaties voorko-
men en het stroomverbruik zo laag 
mogelijk houden. Daarnaast wordt de 
overlast voor omwonenden beperkt.

naar voren. Dit alternatief is voorge-
legd aan Provinciale Staten (PS).

Tweede alternatief
Op basis van nieuw provinciaal beleid 
(het Mobiliteitsplan Limburg) beslo-
ten PS vervolgens dat er, naast het 
voorkeursalternatief, een tweede 
alternatief moest komen. Het nieuwe 
alternatief gaat niet uit van de aan-
leg van een randweg, maar van het 
aanpassen van de N275 (Randweg 
Zuid) en de huidige N266 (Aan Vijf-
tien) en het verbeteren van knelpun-
ten. Het besluit heeft gevolgen voor 
de Kanaalzone. 

Keuze maken 
We moeten de visie aanpassen, 
zodat die op projectniveau op een 
vergelijkbaar niveau als de Randweg-
varianten is uitgewerkt. Zodra dit is 
gebeurd, maken Provinciale Staten, 
na een advies van de gemeenteraad, 
een keuze uit de alternatieven.

Onlangs hebben de gemeente en de Wo-
ningvereniging Nederweert de prestatie-
afspraken voor 2019 met een handteke-
ning bezegeld. Hiermee geven we samen 
uitvoering aan het woonbeleid van de 
gemeente. Dit ligt vast in de regionale 
Structuurvisie Wonen uit 2014. Een be-
langrijke opdracht en ambitie: voldoende 
geschikte sociale huurwoningen voor 
mensen die hiervan afhankelijk zijn.

In de prestatieafspraken leggen we vast 
hoe we invulling geven aan de opgaven 
uit het lokale en regionale woonbeleid. 
Onderwerpen die aan bod komen in de 
afspraken voor 2019 zijn o.a. het bouwen 
van nieuwe woningen, het omvormen 
en duurzamer maken van bestaande 
woningen en de leefbaarheid in de wij-
ken. De Woningvereniging (WVN) geeft 
dit jaar voorrang aan het Carisplan: een 
plan voor maximaal 24 sociale huurap-
partementen op de hoeken van de Mgr. 
Kreijelmansstraat en de Harrie Carisstraat 
in Nederweert. 

Inspelen op veranderende  
doelgroepen 
Ook gaat de WVN aan de slag met een 
project om enkele bestaande gezins-
woningen te splitsen in appartementen 
voor eenpersoonshuishoudens. “We 
zien dat onze doelgroep verandert. Er is 
steeds meer behoefte aan een ander type 

woning voor eenpersoonshuishoudens”, 
aldus directeur Corry Keulen van de Wo-
ningvereniging.

Verkopen en investeren 
Om te kunnen investeren in nieuwe wo-
ningen en de aanpassing van bestaande 
woningen, verkoopt de Woningvereni-
ging nog een aantal gezinswoningen. Dit 
geeft starters op de koopmarkt een kans 
om een eigen woning te kopen. “Het 
aanbod van goedkope koopwoningen 
in Nederweert is namelijk heel klein. We 
hebben daarbij wel de afspraak gemaakt 
dat verkoop in de kerkdorpen afhankelijk 
is van de vraag naar sociale huurwonin-
gen”, zegt wethouder Koolen.

Ook Wonen Limburg en huurders 
doen mee
In Nederweert is de WVN de grootste 
corporatie met bijna 1.500 wonin-
gen. Maar ook Wonen Limburg heeft 
woningen in Nederweert (78). Daarom 
doet zij ook mee aan de prestatieaf-
spraken 2019. Net als een vertegen-
woordiging namens de huurders, die 
mee aan tafel zitten. Ook Wonen Lim-
burg zet in op een verdere verduurza-
ming van haar woningen en spant zich 
in om de leefbaarheid in de woonwij-
ken te verbeteren.

Op onze website staan de nieuwe pres-
tatieafspraken. 

Een goede bedrijfsvoering loont!

Uw reacties op de Kanaalzone

Dit jaar voorrang geven aan Carisplan

Wethouder Koolen en directeur Corry Keulen ondertekenen de nieuwe prestatieafspraken voor 2019.

V.l.n.r.: Lana Nurulla, Iris van de Ven, Kitty Ummels en wethouder Cuijpers in De Gunnerij. Foto: Nederweert24



Praktische informatie
16 t/m 24 februari 
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur,
donderdag 21 en vrijdag 22 februari
van 11.00 tot 22.00 uur.

The Hangout – de plek waar o.a. het hoofdpodium 
zich bevind is dagelijks open vanaf 10.00 uur. 

Het Pasar Colours Festival is tijdens alle beursdagen 
geopend van 11.00 tot 19.00 uur. Op donderdag- en 
vrijdagavond tot 22.00 uur en op zondag 24 februari 
tot 18.00 uur. 

Voorverkoop
Entreekaarten zijn te koop bij de ANWB en Primera 
en via huishoudbeurs.nl en kosten in de voorverkoop 
(t/m 15 februari) slechts € 15,95

Een entreekaart van de Huishoudbeurs geeft op 
dezelfde dag ook toegang tot de Negenmaandenbeurs 
(20 t/m 26 februari) en het Pasar Colours Festival. 

Meer info op huishoudbeurs.nl

Waar & wanneer?
20-24 februari 2019 in RAI Amsterdam, hal 8, 9 en 11
Dagelijks van 11.00 – 18.00 geopend en op 
donderdag 21 en vrijdag 22 februari tot 22.00 uur.

Tickets (incl. toegang tot de Huishoudbeurs!)
T/m 19 februari bestel je op negenmaandenbeurs.nl 
je tickets voor € 15,95. Tijdens de beurs betaal je 
online € 17,50 of € 19,50 aan de deur.

Met de trein? Voor € 19,- bestel je een 2e klas 
NS-dagretour van elke willekeurig NS-station naar 
station RAI.

Kijk voor meer info op negenmaandenbeurs.nl

Negenmaandenbeurs 2019: van zwangerschap tot eerste stapjes

Liefde & Lust op de Huishoudbeurs
Van zaterdag 16 februari tot en met zondag 24 februari vindt het grootste vriendinnenfeest van Nederland weer plaats: de 
Huishoudbeurs!  Dit jaarlijkse gezelligste dagje uit staat garant voor heerlijk shoppen, proeven, proberen en… heel veel 
liefde! Het thema van Huishoudbeurs 2019 is namelijk Liefde & Lust. Naast de liefde voor eten & drinken, fashion & beauty, 
huisdieren, wonen, gezondheid, muziek en reizen, is er veel aandacht voor romantiek, worden passies geprikkeld en pikante 
randjes opgezocht.

It’s going to be fun!

Noteer 20 t/m 24 februari in je agenda! Dan kun je je hart ophalen aan al het nieuws in babyland, must-haves, stylingtips, 
kleding, alle merken kinderwagens en nog veel meer! Je vuurt er bovendien ál je vragen af op onafhankelijke experts zodat 
je inhoudelijk helemaal klaargestoomd wordt voor de tijd die komen gaat.

Kras gratis cadeautjes!
Download de vernieuwde Negenmaanden-
beurs app en maak in aanloop naar de beurs 
elke dag kans op leuke babyproducten! 
Haal je gekraste cadeautjes op vertoon van de
app tijdens je bezoek aan de Negenmaandenbeurs op.

negenmaandenbeurs.nl/app

Rupsje Nooitgenoeg
shopper vol leuke producten 
Bestel ‘m nu voor maar € 3,50 op negenmaanden-

beurs.nl. Let op: alleen af te halen op de beursvloer.

Vernieuwde modeshow
Loop er ook tijdens je zwangerschap vlot bij en 
laat je inspireren door zwangerschapsmode 
op de catwalk in hal 11!

Ruim 20 ingerichte babykamers
Met de leukste accessoires, behangetjes en 
muurstickers!

Ook voor kids tot 4 jaar!
Speelgoed, cadeautjes, kleding en
spelen voor dreumes én peuter!

Je favo webshops
Ontmoet ze in real life en krijg persoonlijk 
stylingadvies voor je perfecte 
geboortekaart.

Jouw partner is natuurlijk de liefste
Maar is hij ook de Beste Papa van Nederland? 
Papaklas-initiatiefnemers Sander de Heer en 
Floris Regouin dagen hem uit!

Een mama- of bakfi ets uitproberen? 
In hal 9 vind je een uitgebreid parcours en 
de beste gezinsauto, verkozen door het 
Negenmaandenbeurspubliek!

Het eerste Pop-up Babyrestaurant
Waar je alles leert over verse voeding. 
Receptjes neem je gratis mee!

Ben jij klaar voor de start?
Luister naar de masterclasses én doe actief 
mee met de workshops.
negenmaandenbeurs.nl/programma

Naar hartenlust shoppen bij ruim honderden shops!

Ga naar huis met een nieuwe look Er is genoeg te funshoppen

Geniet van de fashionshows

NIEUW: het ‘Plein der Lusten’
Hier vind je work shops van onder andere 
Christine le Duc waar diverse sekspeeltjes 
de revue passeren, kan je met sexpert 
Mandy Ronda in gesprek gaan over je 
seks en liefdesleven, kan je erotisch leren 
dichten, Pimp je BH en onderga onze VR 
erotisch experience met Mister Grey in de 
hoofdrol!

Artiesten
Tijdens de huishoudbeurs treden diverse 
artiesten op en wordt er elke dag een 
feestje gevierd in The Hangout. 
Zing & dans hier mee met o.a. Charly 
Luske, Samantha Steenwijk, Xander de 
Buisonjé of Monique Smit!

Bij Books & Coffee vind je de meest 
recente boeken, zijn er meet & greets 
met bekende schrijvers en kun je met 
lekkere koffi e aan de grote leestafel 
zitten. In de Happy & Healthy Villa 
worden er naast diverse workshops 
als stoelyoga of mindfulness ook wat 
meer serieuzere topics besproken. Zoals 
Liefde en geld, waar Annemarie van Gaal 
aandacht besteedt aan de fi nanciële 
(on)afhankelijkheid van de vrouw na 

bijvoorbeeld een scheiding leert Wendy 
van Dijk je lichaam lief te hebben met een 
intensieve workout! 

Huishoudbeurs Woonatelier 
Wil je graag interieuradvies of stylingtips 
voor je huis? In het Woonatelier zijn er 
dagelijks stylisten aanwezig om je gericht 
te adviseren. Neem de plattegrond van 
je huis mee en schrijf je in voor een 
speeddate met o.a. Michiel de Zeeuw. 

Pasar Colours Festival
Een Aziatisch tintje op de Huishoudbeurs. 
Bezoekers kunnen hier dagelijks vanaf 
11 uur tot 19.00 uur genieten van lekker 
eten en optredens. Of struin rond op de 
Oosterse markt.

The Model Convention:
ontdekt worden als model?
Ben je tussen de 13 en 30 jaar en wil jij model 
worden? Kom langs bij The Model Convention 
en volg een gratis catwalkworkshop van 
niemand minder dan Mariana Verkerk, o.a. 
bekend van Holland’s Next Top Model. 

Lege batterijen?
Lever in ze in en win!
Doe tien stuks in een zakje met je naam, 
adres, telefoonnummer en email. Lever ze in 
bij de stand van Stibat en ontvang gegaran-
deerd een cadeau. 

Kom als VIP naar de Huishoudbeurs!

Redenen genoeg:
- Eigen VIP-entree in het hart van de 

Huishoudbeurs
- Goodiebag
- Eigen garderobe
- Ontvangst met koffi e/thee & iets lekkers
- Overheerlijke lunch met een drankje
- Tassenbewaarplaats 
- Een lekker wijntje
- Gratis skinanalyse t.w.v. € 60,- inclusief 

huidadvies 
- Beauty touch-up van Manfred Magielse
- Wenkbrauwadvies &-tekenen van Bolero 

Cosmetics

En dit alles voor maar € 39,- 

Unieke Huishoudbeurs shopper
Ook dit jaar zit de shopper weer vol met leuke 
producten en kortingsbonnen. 
Bestel ’m in de voorverkoop voor slechts 
€ 3,50 en haal ‘m op de beursvloer op.

Op zoek naar een kinderwagen? 
Vergelijk alle merken en maak een testritje op 
verschillende ondergronden.

NIEUW!
Babyshoppen in festivalstijl in hal 9! 
Compleet met foodtrucks, chillspots en leuke 
fotomomentjes! Prangende vragen? Vraag 
’t Oma!

Rupsje Nooitgenoeg
shopper vol leuke producten 

Ontmoet ze in real life en krijg persoonlijk 
Ben jij klaar voor de start?
Luister naar de masterclasses én doe actief 
mee met de workshops.
negenmaandenbeurs.nl/programma

NIEUW!

@negenmaandenbeurs_

VOLG ONS! @negenmaandenbeurs

Maandelijkse nieuwsbrief


