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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 spoedrecepten 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!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

Het inpandig tandtechnisch laborato-
rium Jasper van den Brandt verzorgt al 
uw (spoed-) reparaties aan kunstgebit 

of prothese. Vaak klaar terwijl u wacht. 
Ook voor klikgebit op implantaten 

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nlwww.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

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
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EXCLUSIEVE 
ONTWERPEN

        VOOR WONINGBOUW,
   VERBOUW EN
 UTILITEITSBOUW

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

Nog één keer komen we bij elkaar. 
Niet om acties te bedenken, bakste-
nen te tellen of plannen af te stem-
men. Nee, dit keer om te proosten 
en terug te kijken op het geslaagde 
crowdfundingsproject “Same sterk 
vör oos kerk”.
Het is dinsdagavond 15 januari 2019. 
We staan met de leden van het comi-
té “Same sterk vör oos kerk” en het 
parochiebestuur in het Peeljuweel. Er 
heerst een ontspannen sfeer en allen 
zijn we benieuwd naar het eindsaldo. 

Antoine Hekers houdt zijn laatste 
speech als voorzitter van het actie-
comité. “Het was een bijzondere er-
varing om dit project samen te doen. 
Een project waar ieder naar vermo-
gen aan heeft bijgedragen, zijn net-
werk heeft ingezet, zijn vrije tijd aan 
heeft gespendeerd. Een oproep waar 
Ospel en omgeving massaal gehoor 
aan heeft gegeven.“

En dan is het moment daar; de ont-
hulling van het eindsaldo. Pastoor 
Koumans wordt naar voren geroepen 

om als voorzitter van de parochie-
commissie de cheque in ontvangst te 
nemen. Als een heuse Winston Ger-
schtanowitz trekt Antoine de cheque 
langzaam uit de envelop. Achteraan 
beginnend: 73 eurocenten ….153 Euro 
…. Om de spanning op te bouwen 
vraagt Antoine nog even naar het be-
drag dat ingezameld moest worden…. 
45.000 Euro roepen de aanwezigen en 
dan ontstaat er een magisch moment; 
een stilte die slechts een fractie van 
een seconde duurt waarin we het be-
drag op ons laten inwerken, gevolgd 
door enthousiast geklap en gejoel. 
€61.153,73. Ja, u leest het goed; een-
enzestigduizendhonderddrieënvijftig 
Euro en 73 Eurocent heeft Ospel en 
omgeving gedoneerd. 
Pastoor Koumans dankt alle mensen 
van het actiecomité en de parochie-
commissie en zegt blij te zijn dat dit, 

in zijn tijd als pastoor van Ospel, is ge-
realiseerd. Henk Hermans vertelt over 
het proces van subsidies binnenhalen, 
de renovatie zelf en de hobbels die ge-
nomen moesten worden. Sjef Geuns 
haalt in zijn speech vol mooie anekdo-
tes, nog eens de verschillen aan tussen 
het vergaderen van vroeger en hoe te-
genwoordig wordt vergaderd; met de 
telefoon in de hand om genomen be-
sluiten meteen om te zetten in actie.
Hij dankt namens de Vrienden van de 
parochie iedereen voor zijn inzet.

De bitterballen verschijnen op de bar 
en wij vieren een bescheiden feestje. 
Het actiecomité en de parochiecom-
missie willen iedereen die op welke 
manier dan ook zijn (bak)steentje 
heeft bijgedragen aan deze gewel-
dig geslaagde actie, bedanken. BE-
DANKT, BEDANKT, BEDANKT.

In januari 2019 heeft het CITAVER-
DE College locatie Nederweert 
een eigen robot en lasercutter 
aangeschaft. Met de komst van 
deze apparaten worden leerlin-
gen uitgedaagd op het gebied 
van creatief denken en program-
meren.

Robotica is niet meer weg te den-
ken in onze huidige samenleving. De 
school vindt het dan ook belangrijk 
het onderwijs hierop aan te sluiten. 
Daarnaast schreeuwt het bedrijfs-
leven in de regio om mensen met 
kennis van en vaardigheden in robo-
tica. Een mooie toekomst voor onze 
jeugd! De nieuwe robot, NAO6, zal 
binnen het vak Design & Innovation 
een belangrijke plek innemen. Naast 
programmeren gaan leerlingen ook 
ontdekken welke functionaliteit de 
robot heeft in de sectoren groen, 
economie, techniek en zorg & welzijn. 

CITAVERDE College Nederweert

Programmeren is hot!

Uitdagingen
De lasercutter maakt het voor leer-
lingen nog interessanter. Door 
creatief om te gaan met de vele 
mogelijkheden, kunnen zij zelf uit-
eenlopende producten ontwerpen. 
Vervolgens vraagt het uitsnijden 
van het product om een stukje pro-

Hulsenweg 1
6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

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

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie
trouwkaarten. 

“Same sterk vör oos kerk”

Onthulling eindbedrag crowdfundingsgactie

Het actiecomité, op de foto ontbreekt Carin Sieben      Foto’s: Nederweert24

grammeerwerk, wat de leerlingen 
zelf leren ontwikkelen. En als kers 
op de taart; binnen het vak onder-
nemen hebben zij de mogelijkheid 
om hun zelf bedachte product ook 
nog aan de man te brengen. Die 
uitdagingen maken leerlingen nu al 
enthousiast!

Open dag 1 februari
Bent u benieuwd naar onze nieuwe 
aanwinsten? U bent van harte wel-
kom op de open dag op vrijdag 1 
februari 2019 van 16.30-20.00 uur. 
Koffie, thee en frisdrank staan voor 
u klaar in de compleet vernieuwde 
aula. Tot dan!



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

Programma: week 04 
Dinsdag 22-01-2019:
De Tram 3 (Ittervoort) - CENTRAAL 1

Hoofdklasse Libre
DMB 5 (Herten) - CENTRAAL 4 5e Klasse B

Donderdag 24-01-2019:
CENTRAAL 2 - Egchel 1 1e Klasse D
CENTRAAL 5 - Hook 8 (Biest) WBB / C Klasse
Hook 7 (Biest) - CENTRAAL 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! 

Tweede verenigingscompetitie seizoen 
2018-2019

Zondag 13 januari waren we met onze 
zwemmers te gast in het zwembad Peel 
en Maas te Panningen. Bij deze een “dank 
je wel” aan de medewerkers van LACO Ne-
derweert en Panningen dat we onze thuis-
wedstrijd hier hebben kunnen en mogen 
zwemmen. De samenwerking was helemaal 
prima en we voelden ons ook echt welkom. 
Samen met een groep vrijwilligers, waaron-
der ouders, zwemmers en begeleiders werd 
in korte tijd het bad klaar gemaakt voor de 
wedstrijd. Helemaal super! Zo zie je maar 
weer: “vele handen maken licht werk”. Op 
deze regenachtige zondagmiddag waren er 
4 verenigingen vertegenwoordigd:
ZPC de Rog; Sg. Reset; RZL en wijzelf, ZPC 
Nederweert. Niet allemaal voltallig, want 
ook hier hadden we last van de griep.
Met een druk programma voor de boeg 
gingen we vlot van start. Er werden weer 
goede tijden gezwommen en PR’s behaald. 
Lukte het deze zondag even wat minder, 
dan was er de warme deken van vriend-
schap en steun van collega zwemmers om te 
troosten. Want vooral het “samen zijn” en 
de gezellige sfeer en elkaar steunen is een 
sterk punt binnen onze club. 
Ook voor de nieuwe zwemmers, die het 
vaak spannend vinden, is er veel support en 
wordt er flink aangemoedigd vanaf de kant.

Dat een goede sfeer en gezelligheid leiden 
tot goede resultaten zien we ook terug in 
de uitslagen:
Stef Beelen, 100 meter vlinderslag 2de 
plaats; 200 meter rugslag 3de plaats.
Danique Klomp, 100 meter schoolslag 2de 
plaats, 200 meter vrije slag 1ste plaats.
Dyonne Klomp, 200 meter rugslag 2de 
plaats, 100 meter vlinderslag 2de plaats.
Loes Mennen, 200 meter vrije slag 3de 
plaats.
Martijn Nies, 50 meter schoolslag 1ste 
plaats, 25 meter vrije slag 1ste plaats.
Jenny Smeets, 50 meter schoolslag 3de 
plaats.
Aron Snellen, 100 meter vrije slag 2de plaats.
Koen van der Wallen, 50 meter schoolslag 
3de plaats, 100 meter vlinderslag 3de plaats.
Femke de Wit, 200 meter vrije slag 1ste 
plaats, 50 meter schoolslag 2de plaats, 100 
meter vlinderslag 1ste plaats.

4 x 50 meter vrije slag dames:
Dyonne Klomp, Loes Mennen, Danique 
Klomp en Femke de Wit: 1ste plaats
4 x 100 meter wisselslag heren:
Stefan de Leeuw, Koen van de Wallen, Joop 
Truijen en Tom Linsen: 3de plaats

In totaal werden er 27 PR’s behaald. Super 
goed gedaan allemaal!
Na afloop werden ook de handen weer in el-
kaar geslagen en werd door iedereen mee-
geholpen om alles weer snel en netjes op te 
ruimen. Namens de organisatie dan ook een 
oprecht “dank jullie wel” aan alle begelei-
ders, ouders, en zwemmers voor deze spor-
tieve middag.

Biljartvereniging: 
BDL/Verheggen Interieurs 

Programma: week 04 
Dinsdag 22-01-2019
BDL 2 - De Tram 2 (Ittervoort) 

Hoofdklasse Libre 
Ketelbink 1 (Meijel) - BDL 3 1e Klasse E

Woensdag 23-01-2019
Libertin 2 (Wessem) - BDL 1

Hoofdklasse Kader
Oranjetref 1 (Moesel) - BDL 6 WBB / C Klasse
BDL 4 - Boekoel 6 5e Klasse A

Donderdag 24-01-2019
BDL 5 - Carambole 3 (Boshoven) 

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! 

Programma zondag 27 jan Senioren
MBC’13 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
RKESV 3 - Eindse Boys 2 11.30 uur
Merefeldia 6 - Eindse Boys 3 12.00 uur
Wilhelmina,08 4 - Eindse Boys 4 10.30 uur
Eindse Boys 35+1 - DESM 35+1 10.00 uur

Mededelingen
MBC’13, Mortelkoel, St Joosterweg 1, 6051 HE, 
Maasbracht
Donderdag 24 jan. kaarten aanvang 19.30 
uur uur

Voor het laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag 5e Bondswedstrijd te Ospel
Org. Grensjagers Budel

1e zestal
Ronnie Gielen 226
Martijn Geuns 222
Ruud Westerveen 221
Tim Vaes 218
Thijs van de Loo 214
Luc van de Loo 212

1313
2e zestal
Johan van Lierop 212
Chantal Hekers 210
Hans van Bussel 209
Anton Hermans 207
Marlies Hekers 206
Mart van Thuijl 203

1247
3e zestal
Elfrie van Lierop 201
Harrie de Wit(Le) 200
Joseph Jonkers 199
Martin van Cranenbroek 196
Harrie de Wit(Lo) 196
Frans van Nieuwenhoven 185

1177
Overig
Stefan Koolen 184
Sjoerd Heijnen 176
Bér de Wit 165
Werner Bloemers 123

Cadet
Kim Koolen 178

Aspiranten
Amna Almansour 172
Jaison Nolting 172
Aya Almansour 161
Martijn Broens 101
Dwayne van Cranenbroek 43

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

Afgelopen zaterdag zijn we gestart met 
onze reguliere lessen. Doordat in Neder-
weert nog steeds geen gebruik kan worden 
gemaakt van het zwembad zijn we aange-
wezen op zwembaden in de omgeving om 
ons programma te kunnen draaien, met 
alle complicaties van dien. Zaterdag had-
den we een avond met zgn “droge lessen” 
omdat geen zwembad beschikbaar was. 
Van de nood een deugd gemaakt dus. We 
hebben een verkorte introductie reanima-
tie gegeven, een scenario met een gewon-
de nagespeeld en  een tweetal presenta-
ties over o.a. de Clownfish (ook bekend als 
Nemo) en koraalduivels kwamen aan bod. 
Weliswaar een heel andere invulling van 

Wij zijn gestart!

een trainingsavond als anders, maar niet 
minder interessant.

Herinnering: we hebben nog enkele plaat-
sen vrij in onze Padi Open Water opleiding… 
dé basis van iedere duikopleiding. Ze duurt 
ongeveer 9 weken en je bent vóór de zomer-
vakantie gebrevetteerd. Je kunt dan over de 
hele wereld duiken ! Op 19 januari organise-
ren we een info avond in zwembad Laco Hey-
thuysen. Je kunt je aanmelden voor de info 
avond via info@duikteamnederweert.nl.

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

Voor de laatste keer werden door de 
leden van beugelclub Leveroy de Club-
kampioenschappen 2018/2019 gehou-
den op de beugelbaan “Opheyshof” te 
Leveroy.

Op 28 en 29 december 2018 werden door 
de leden van de beugelclub “Opheyshof” 
de onderlinge clubkampioenschappen ge-
houden.

In de kwart finale speelden de volgende 
leden;
• Jan Baets tegen Paul Heeskens, uitslag 24-30
• Truus Heeskens-Steyvers tegen Conrard 

Schroën, uitslag 30-24
• William Wulms tegen Rob Hobus, uitslag 

24-30

• Wel Coolen tegen Hans van Lierop, uit-
slag 22-30

In de halve finale speelden de volgende 
leden;
• Paul Heeskens tegen Hans van Lierop, uit-

slag 30-24
T• ruus Heeskens tegen Rob Hobus, uitslag 

30-28

De finale werd gespeeld door Paul Heeskens 
tegen Truus Heeskens-Steyvers, deze wed-
strijd werd gewonnen met 30-18 door me-
vrouw Truus Heeskens-Steyvers.
De wisselbeker, geschonken door de firma 
Baets, werd door de heer Jo van de Kruis 
(voorzitter) onder luid applaus uitgereikt 
aan mevrouw Heeskens.  

Het echtpaar Heeskens aan het beugelen in de finale voor de clubkampioenschappen 
2018-2019, baanmeester Conrard Schroën.

Beugelclub Leveroy 
Clubkampioenschappen 2018/2019

WESTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 26 JANUARI
Sporthal de Schans Reuver
F4. Hercules’81 F2 - MEOS 15.10u.
Sporthal de Bengele Nederweert
F3. MEOS - Posterholt F1  9.00u.
F2. MEOS - BSAC F2 9.00u.
E3. MEOS - MEOS E2 9.45u.
D1. MEOS - EHV D1 10.00u.
C1. MEOS - BSAC C1 9.00u.
Sporthal St. Theunis Weert
F1. Rapiditas F1 - MEOS 12.10u.
Reinoudhal Susteren
DS1. NOAV DS1 - MEOS 20.30u.

ZONDAG 27 JANUARI
Sporthal Gulick Tegelen
E4. Eksplosion’71 E2 - MEOS 11.00u.
Sporthal de Berkel Horst
E1. Wittenhorst E1 - MEOS 10.15u.
v. Hornehal Horn
D2. LimMid D3 - MEOS 13.10u.
Sporthal de Bengele Nederweert
B1. MEOS - VIOS B1 12.00u.
Sporthal Aan de Bron Weert
A1. Rapiditas A1 - MEOS 12.00u.
Sporthal Piushof Panningen
DS2. SVVH DS1 - MEOS 13.00u.

DONDERDAG 31 JANUARI
BEKER
Sporthal De Weert Venray
DS1. Manual DS1 - MEOS 20.15u.

Hemelvaart 2019 is de enige echte 10 jarig 
jubileumeditie van TimmerdorpXXL! 

Hier gaan kinderen vanaf donderdag 
tot en met zaterdag met hamers, 
pallets en spijkers timmerwoningen 
bouwen. In de avond van zaterdag 
op zondag kunnen de kinderen zelfs 
blijven slapen in hun zelfgebouwde 
woning. 

TimmerdorpXXL wordt gehouden 
op het Rochusplein, daar zal er plek 
zijn voor 50 timmerwoningen en 300 
deelnemers. We zoeken vrijwilligers 
voor dinsdag 28 mei t/m maandag 
3 juni voor de volgende taken:

Opbouw12.00 - 22.00 - di
Nachtwacht 24.00 - 7.30 - di, wo, do, vr
Opbouw9.00 - 17.00 - wo
Timmercoach 9.00 - 17.00 - do, vr, za
Spelbegeleider 18.30 - 0.00 - za
Opruimen 8.30 - 12.30 - zo
Opruimen 18.00 - 22.00 - ma

Vrijwilligers moeten minstens 16 jaar 
oud zijn. Voor Timmercoaches en 
spelbegeleiders willen we geen fa-
milie van deelnemers, omdat dan de 
kinderen op de bezoekersmiddag op 
zaterdag de familieleden de timmer-
woning in volle glorie kunnen laten 
zien. Ouders kunnen de organisatie 
uithelpen door een nacht te nacht-
waken, eventueel met een bevriende 
mede-ouder.

Zonder deze vrijwilligers kunnen 
we het TimmerdorpXXL niet door 
laten gaan.

Geef je dus zo snel mogelijk op, dan 
kunnen wij alle kinderen een fantas-
tisch TimmerdorpXXL bezorgen!

Op 10 mei houden wij een infoavond 
voor alle vrijwilligers, waar je kennis 
kunt maken met de andere vrijwilli-
gers en de organisatie. Op deze avond 
krijgt u meer informatie over de ver-
schillende taken en een taakverde-
ling. Hier volgt t.z.t. nog een mail van.

Opgeven kan door uw naam, adres, 
telefoonnummer, geboortedatum, 
shirtmaat en de gewenste diensten te 
mailen naar timmerdorp@jongneder-
landbudschop.nl.

Weet u niet zeker of u beschikbaar 
bent maar wilt u wel een herinnering 
ontvangen? Mail ons dan via: timmer-
dorp@jongnederlandbudschop.nl

Meer informatie?
Neem contact op met de organisatie 
via timmerdorp@jongnederlandbud-
schop.nl of via Facebook.

Met vriendelijke groet, 
werkgroep TimmerdorpXXL

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

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

CV de Bengels

Bij deze wordt U uitgenodigd voor de prinsenreceptie van 
Prins Berend I, zijn Prinses Cynthia en hun adjudant Bart. 

De receptie wordt gehouden op zaterdag 26 januari 2019
 van 19.41 tot 21.41 uur in zaal Centraal, 

Kerkstraat 59 te Nederweert.

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

en CV de Bengels een leuke en gezellige avond van. 

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

Heemkundevereniging 
Leivere

De kerken van Leveroy

Het merendeel van de Midden-Lim-
burgse dorpen kent maar 1 parochie-
kerk. Deze werden weliswaar regel-
matig verbouwd en vergroot, maar 
bleven staan op hun oorspronkelijke 
fundamenten. In enkele dorpen werd 
ook wel eens een compleet nieuw 
bouwwerk uit de grond getrokken, 
maar Leveroy spant toch wel de kroon 
met 4 parochiekerken.

Wanneer het, Nederweertse deel van 
het dorp, in 1620 een zelfstandige pa-
rochie wordt moet er natuurlijk ook 
een kerk komen. Een oude kapel, die 
op de grens van het Land van Weert 
en het Graafschap Horn stond, wordt 
dan benoemd als parochiekerk. Begin 
19e eeuw is de kapel te klein en be-
sluit de parochie om een nieuwe kerk 
te bouwen. De toren, waarvan de 
kerk niet de eigenaar is, blijven staan.

Het aantal inwoners van Leveroy 
groeit. Ook wordt het aantal paro-
chianen aangevuld, door nieuwe 
indelingen, waardoor de gedeelten 
van Leveroy die op Heythuysens en 
Baexems grondgebied liggen, bij de 
parochie gevoegd worden. Ook de 
90 jaar oude kerk is in 1920 te klein 
en er moet een nieuwe komen. Ar-
chitect Jos Wielders, bekend van de 
watertoren van Schimmert, wordt 
hiervoor aangetrokken en ontwerpt 
een prachtige kerk. Helaas zijn het de 
wegtrekkende Duitsers die besluiten 
om het kostbaarste sieraad van Leve-
roy in november 1944 de lucht in te 
jagen. De inwoners en het kerkbe-
stuur van Leveroy stonden, na 20 jaar, 
opnieuw voor de taak om een paro-
chiekerk te bouwen. 

Hoe dat allemaal zo gekomen is zal 
Johan Slabbers, van de Heemkunde-
vereniging Leivere u deze avond ver-
tellen.

Donderdag 31 januari 20.00 uur, Café-
zaal Wetemans Leveroy, Entree Gratis.

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 28 januari 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 29 ja-
nuari 13.30-15.30 uur haken* / 19.00-
20.30 uur informatiebijeenkomst 
schrijfworkshop ‘Leven is herinnerin-
gen opbouwen’*. Donderdag 31 ja-
nuari 10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 
uur workshop schilderen*. Vrijdag 1 
februari 09.30-12.00 uur creatief ate-
lier*. Dinsdag 5 februari 09.30-12.30 
uur ontspanningsmassage*. Woens-
dag 6 februari 09.30-12.00 uur kook-
workshop - wintersoep*.
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.toon-
hermanshuisweert.nl). Deelname aan 
onze activiteiten is voor iedereen die 
met kanker geconfronteerd wordt en 
zijn/haar naasten.

ZZP-er 
voor veel voorkomende 

werkzaamheden
Geldige VAR-verklaring
Geldig VCA-certi�caat

Ook op zaterdag beschikbaar

Edward Moonen
06-49508474

Loopt u een straatje mee?

Wervingsweek  21 tot en 
met 26 januari 2019

Help met uw tijd en open deuren. 16 
goede doelen kunnen niet zonder de 
collectant. De opbrengsten worden 
gebruikt voor 16 verschillende maat-
schappelijke doelen.
Hoe meer mensen helpen met de 
collecte van Stichting Nederweert 
Collecteert  , hoe beter. Daarom zoe-
ken wij tijdens onze wervingsweek 
nieuwe vrijwilligers voor onze collec-
teweek van 1 tot en met 5 april 2019. 
Aanmelden kan via Henny Kroezen 
0495-632155 en www.facebook.com/
nederweertcollecteert

Open Eettafel Budschop

Donderdag 31 januari open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 30 januari 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

Harrie’s Muziekmiddag

Zondagmiddag 24 maart 2019
Aanvang 13.30 uur
Zaal “de Pinnenhof” Nederweert
Presentatie: Will Knapen

Met optredens van:
Lustno Muzikantjes
Accordeon Frans Jansen
Thei en Marij
Pierre van Helden

Met in de pauze koffie & vlaai en een
gratis loterij met leuke prijsjes.

Noteer deze datum alvast in uw ka-
lender!

Werkgroep Harrie’s Muziekmiddag
Tiny Kierkels
Acaciastraat 58, telefoon: 06 42331193





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!  

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

• A+++  -30%
• 8 KG   
• 1400 t/pm
• Koolborstelloze motor met 10
  jaar garantie

Wasmachine / WAT28491

499,-699,-

FEESTPRIJS!

GRATIS BEZORGD!

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

Meet & Meal

In 2017 is een initiatief van start 
gegaan onder de noemer “Meet &
Meal. Inmiddels, bijna 2 jaar ver-
der, heeft het evenement 4-maal 
plaatsgevonden. Nederweertena-
ren die elkaar ontmoeten, bij el-
kaar eten; kortom gezelligheid 
troef. 23 maart vindt de volgende 
editie plaats. Aanmelden kan via: 
meetenmeal@gmail.com

Het initiatief
Op 1 januari 2017 besloot een 4-tal 
Nederweertenaren in hun vrien-
den- en kennissenkring te polsen of 
er belangstelling was voor een culi-
naire activiteit met wat verrassings-
elementen. Dat bleek het geval: de 
eerste editie had meteen 50 deelne-
mers!

Het Doel 
Het doel was en is om een beweging 
los te maken waarbij mensen in Ne-
derweert een paar keer per jaar in wis-
selende gezelschappen contact heb-
ben met elkaar. Dit onder het genot 
van een in eigen kring bereid gerecht. 
Doel is om te delen en te verbinden. 
Om onderlinge contacten te leggen, 
te verstevigen of te hernieuwen door 
middel van culinaire gezelligheid.  Het 
doel is nadrukkelijk NIET om culinaire 
hoogstandjes te presenteren, ieder-
een moet mee kunnen doen.

De Spelregels
1. Meet & Meal  vindt 2 keer per jaar 

plaats. Telkens op een zaterdag-
avond, 1 in maart en 1 in novem-
ber. Gestart wordt om 18.00 uur;

2. Een Meet & Meal kent 3 maaltijd-
gangen: een voorgerecht, een
hoofdgerecht en een nagerecht. 
Afgesloten wordt met een geza-
menlijke after party op een exter-
ne locatie.

3. Iedere gang kan het criterium “so-
ber doch humaan” doorstaan; 

4.     Voor elke Meet & Meal wordt een 
schema gemaakt met de volgende 
uitgangspunten: 
· Een aantal paren of singles 

gaat voor circa 4 andere perso-
nen één gerecht voorbereiden
dat uitgeserveerd wordt op 
hun thuisadres. De kokers eten 
zelf mee, er zijn dus telkens cir-
ca 6 personen per maaltijd op 1
adres aanwezig. 

· Voor het uitserveren en nut-
tigen van het gerecht,  het 
goede gesprek daarna  en de 
“fietsreis” naar het volgende 
adres wordt anderhalf uur uit-
getrokken. Daarna start het 
volgende gerecht op een ande-
re locatie met een andere mix 
van gasten;

· Het schema proberen we zo te 
maken dat iedereen gelijkelijk 
belast wordt met koken en 
nuttigen. 

5. Het hele proces vindt plaats met 
gesloten beurzen d.w.z. iedere 
kok neemt de kosten van het door 
hem vervaardigde gerecht voor 
zijn rekening. De organisatie zorgt 
voor de wijn.

6. Deelname staat open voor ieder-
een die woont binnen een straal 
van 3 km vanaf de St. Lamber-
tustoren. Dat betekent dat ieder-
een uit Nederweert-dorp, Bud-
schop en de bebouwde kommen 
van Nederweert-Eind en Ospel 
mee kan doen. Hoe méér zielen, 
hoe meer vreugd!

7. Deelname bedraagt € 15,00 per 
persoon per avond  (kosten wijn, 
after party, e.a.) 

Meedoen? Belangstelling? Mail naar 
meetenmeal@gmail.com.

De Groote Peel verrast; ook in de winter!

Staatsbosbeheer biedt ook in 
2019 elke maand een Verrassende 
Veentocht in Nationaal Park De
Groote Peel. Zondag 27 januari 
is de eerste! Elk seizoen en elke 
route zijn anders dus tijdens deze 
excursie is het elke keer verras-
send wat je beleeft. Na afloop 
van de wandeling staat er een 
kopje koffie of thee en een stuk 
Limburgse vlaai voor je klaar om 
na te genieten. De activiteit start 
om 13.00 uur bij het Buitencen-
trum De Pelen aan de Moostdijk 
15 te Ospeldijk. 

Altijd verrassend wat je tegenkomt
De Groote Peel is het kleinste nationa-
le park van Nederland. Toch heeft dit 
veengebied veel te bieden. Het land-
schap is weids en open met waterplas-
sen, heide en kleine stukken bos. De 
Groote Peel is onder meer bekend om
zijn vogelrijkdom maar ook vanwege 
zijn rijke cultuurhistorie. In de Peel-
streek is vroeger turf gestoken en de 
sporen van dit turfsteekverleden zijn 
nog zichtbaar in het landschap. Zo 
zijn de paden waarover je wandelt de-
zelfde paden waarover de turfsteker
vroeger ‘het zwarte goud’ vervoerde. 
De houten knuppelbruggen zijn van 
latere datum en aangelegd om het 
oorspronkelijke moeras toegankelijk 
te maken voor wandelaars.

Tijdens de Verrassende Veentocht 
ontdek je de mooiste plekjes van De 
Groote Peel. De Peelgids, die de ex-
cursie begeleidt, heeft een route van 
8 kilometer uitgestippeld. De wande-

ling start en eindigt bij het Buitencen-
trum, maar hoe de route loopt gaat 
hij nog niet verklappen. Het verras-
sende van deze Peeltocht zit niet al-
leen in de route, maar ook in wat je 
onderweg tegenkomt. Elk seizoen is
anders en elke wandeling ontdek je 
dus weer andere planten en dieren. 
In de winter ontmoet je de ‘winter-
gasten’, de vogels die in de Peelstreek 
overwinteren. Behalve ganzen zijn in
deze tijd van het jaar onder andere de 
klapekster, de grote zilverreiger en 
de blauwe kiekendief waarneembaar. 
Het overvliegen van grote groepen 
ganzen is een bijzondere beleving die 
je niet snel zult vergeten! 

Deelname aan de Verrassende 
Veentocht kost € 11,- per persoon, 
inclusief koffie en vlaai in de Peel-
boerderij Reserveren via: www.
staatsbosbeheer.nl /pelenveen-
tocht Let op: In natte perioden 
zijn sommige paden in de Peel 
modderig. Zorg dus voor stevige, 
waterdichte schoenen.

Buitencentrum De Pelen, start-
punt van natuurbeleving
Voor of na afloop van de excursie 
kun je heerlijk struinen door de win-
kel van het Buitencentrum. Hier vind 
je interessante boeken, smakelijke 
streekproducten en leuke souvenirs. 
Ook voor een hapje en drankje kun 
je in De Pelen terecht. Het Buiten-
centrum is geopend op dinsdag t/m 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Voor 
meer informatie: www.staatsbosbe-
heer.nl/depelen

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

D66 Limburg stelt vragen
over Kargro Recycling

De fractie van D66 Limburg heeft 
schriftelijke vragen gesteld over de 
belasting van de omgeving door 
het bedrijf Kargro Recycling / Dutch 
Green Carbon. D66 heeft vragen over 
de nieuwe vergunning die het bedrijf 
gaat aanvragen,  omtrent de uitstoot 
van fijnstof en de communicatie rich-
ting omwonenden. Statenlid Hans 
van Wageningen: “Als D66 vinden
we een goed ondernemersklimaat 
belangrijk, waarbij ook genoeg aan-
dacht moet zijn voor milieu en omge-
ving. We verwachten dat het College 
van Gedeputeerde Staten onze vraag 
om aandacht voor milieu en omge-
ving ondersteunt.”

De afgelopen maanden vroeg de
fractie van D66 Nederweert meer-
maals aandacht voor de situatie rond 
Kargro Recycling / Dutch Green Car-
bon. Uit de antwoorden bleek dat 
het bedrijf bezig is met een nieuwe 
vergunningaanvraag. De beantwoor-
ding van deze vragen en signalen 
vanuit de omgeving hebben vragen 
opgeroepen over de nieuwe vergun-
ningaanvraag.

De Provincie Limburg is verantwoor-
delijk voor de vergunningverlening 
en handhaving. Daarom trekken de 
fracties van D66 Nederweert en D66 
Limburg gezamenlijk op.

Stamppottenavond in 
gasterij de Ontmoeting, 

Nederweert

Op donderdag 31 januari wordt er 
in gasterij de Ontmoeting in Neder-
weert een gezellige stamppotten-
avond georganiseerd.

Vanaf 17.30 uur is iedereen welkom 
om bij gasterij de Ontmoeting aan te 
schuiven. “Het zijn altijd erg gezel-
lige avonden, mensen genieten van 
de lekkere stamppotten”, aldus Henk 
de Wit, teamleider catering. “We ser-
veren een lekker kopje soep, diverse 
stamppotten en vlees en uiteraard 
hoort daar een toetje bij. En dat al-
les voor € 13,90 euro per persoon. 
We hopen weer veel mensen uit de 
buurt, familieleden en bekenden van 
cliënten te mogen ontmoeten.”

Iedereen kan zich aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aan-
melden door te bellen naar gasterij de 
Ontmoeting. Deze is dagelijks bereik-
baar tussen 09.30 uur en 18.00 uur via T
(0495) 59 67 26 of stuur een e-mail naar 
sj_voeding@landvanhorne.nl. Aanmel-
den is mogelijk tot en met 28 januari.

Zorgcentrum St. Joseph ligt aan Brug-
ske 16 in Nederweert, aan de Zuid-Wil-
lemsvaart. In gasterij de Ontmoeting 
kunnen mensen dagelijks een driegan-
gen keuzemenu nuttigen voor € 9,50

De Stichting Land van Horne is een or-
ganisatie voor verzorging, verpleging 
en thuiszorg. Met ruim 2.300 mede-
werkers en 1.300 vrijwilligers biedt de 
stichting (thuis)zorg en aanvullende 
diensten aan cliënten in de gemeen-
ten Weert, Nederweert, Leudal, Cra-
nendonck en Someren. 

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlg j

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren



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

Donderdag 24 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 20 november ging de gemeente-
raad akkoord met het voorstel om het 
bestemmingsplan voor de ontwikkeling 
van een supermarkt op de locatie Wijen 
ter inzage te leggen. Achter de scher-
men is daarna hard gewerkt aan de 
documenten. Vanaf vrijdag 25 januari 
t/m donderdag 7 maart 2019 liggen 
het ontwerpbestemmingsplan en de 
ontwerp-omgevingsvergunning Cen-
trum, locatie Burgemeester Hobusstraat 
Nederweert, met alle daarbij behorende 
stukken, ter inzage.

Meerdere sporen bewandelen 
Er is veel gesproken over de ontwik-
kelingen in het centrum. De meningen 
over de juiste oplossingen liepen uiteen. 
Eén ding staat al lang vast: niets doen 
is geen optie. Dus werd er ingezet op 
meerdere sporen en verschillende maat-
regelen. Een deel daarvan is uitgevoerd. 
Zo is de rijrichting aangepast in de Brug-
straat, een gedeelte van de Kerkstraat 
en in de Burgemeester Hobusstraat. 
Daarmee verbeterde de bereikbaarheid. 
Daarnaast is het overleg met de onder-
nemers geïntensiveerd en is een pilot 
opgestart voor de aanpak van leegstand 
in het centrum. 

Groen licht van de raad
Op 20 november kwam daar het groene 
licht van de raad bij voor het bestem-
mingsplan Centrum, locatie Burge-
meester Hobusstraat, Nederweert. Een 
belangrijke stap. Dit bestemmingsplan 
maakt de ontwikkeling van het cen-
trumplan mogelijk waarvoor het college 
van B&W op 12 december 2017 een 

realisatieovereenkomst sloot met de 
ontwikkelcombinatie Rialto Vastgoedont-
wikkeling-Bouwbedrijven Jongen. 

Nieuwe supermarkt
Het bestemmingsplan voorziet in het 
planologisch-juridisch mogelijk ma-
ken van een gebouw met commerciële 
ruimten, waaronder een supermarkt op 
de begane grond en 29 appartementen 
op de verdiepingen. Hiervoor wordt de 
voormalige sporthal annex meubelwin-
kelpand, beter bekend als pand Wijen, 
gesloopt. De directe omgeving wordt 
ingericht als openbare ruimte met daarin 
een forse uitbreiding van het aantal par-
keerplaatsen. 

Het bestemmingsplan maakt ook de uit-
breiding van de Emté en aangrenzend de 
realisatie van commerciële ruimten met 
daarboven maximaal 9 appartementen 
door middel van een wijzigingsbevoegd-
heid mogelijk.

Publicatie bestemmingsplan en coör-
dinatieregeling: wat betekent dit?
De gemeente heeft ervoor gekozen om 
de coördinatieregeling toe te passen. 
Normaal gesproken wordt eerst het be-
stemmingsplan vastgesteld, waarna een 
bouwaanvraag wordt ingediend. In die 
procedure hebben belanghebbenden de 
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen 
na publicatie van het bestemmingsplan. 
Eventueel gevolgd door een beroepspro-
cedure tot aan de Raad van State. Nadat 
het bestemmingsplan is vastgesteld en 
een bouwaanvraag wordt gepubliceerd, 
hebben belanghebbenden de mogelijk-

heid om een bezwaar in te dienen tegen 
de bouwaanvraag, gevolgd door de mo-
gelijkheid voor een beroepsprocedure en 
eventueel hoger beroep.

Bij de coördinatieregeling publiceren we 
het bestemmingsplan en de ontwerp-
omgevingsvergunning gelijktijdig. Dit 
betekent dat belanghebbenden hun 
zienswijze in kunnen dienen met betrek-
king tot het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning. De mogelijkheid 
om apart bezwaar in te dienen tegen de 
omgevingsvergunning vervalt. De ge- 
coördineerde procedure volgt als het 
ware de procedure van het bestem-
mingsplan. Daarbij bestaat de mogelijk-
heid voor de gangbare beroepsprocedu-
re (eventueel tot aan de Raad van State).

Belangen zorgvuldig gewogen 
Wethouder Peter Koolen is blij dat er 
een keuze is gemaakt: “Er is lang en veel 
gesproken met ondernemers, eigenaren 
en andere belanghebbenden. Het is een 
dossier van meerdere besturen. Belan-
gen zijn altijd zorgvuldig afgewogen. 
Op een gegeven moment is de tijd rijp 
dat er in het belang van Nederweert een 
besluit wordt genomen”.

Inzageperiode 
Gedurende de inzageperiode kan ieder-
een ten aanzien van zowel het ont-
werpbestemmingsplan als de ontwerp-
omgevingsvergunning schriftelijk dan wel 
mondeling een gemotiveerde zienswijze 
naar voren brengen. De stukken kunt u 
op afspraak inzien en ze zijn ook raad-
pleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

“Tijd rijp voor een besluit”
Ontwerpbestemmingsplan en -omgevingsvergunning centrumplan ter inzage

Gasloos bouwen
Het is het eerste projectmatige bouw-
plan in de gemeente Nederweert 
waarbij de woningen niet worden 
aangesloten op het gasnetwerk: nieuw-
bouwplan De Heerlijckheid in Meren-
veld. Mooi duurzaam dus. 

Overeenkomst
Medio 2018 ondertekenden de ge-
meente Nederweert en ontwikkelaar 
Janssen de Jong Projectontwikkeling 
de exploitatieovereenkomst voor het 
nieuwbouwplan De Heerlijckheid. Het 
plan ligt aan het nieuwe, gelijknamige 
Kanaalpark De Heerlijckheid langs de 
Zuid-Willemsvaart.

Zonder gas
Bijzonder is dat de woningen niet wor-
den aangesloten op het gasnetwerk. Ze 
zijn zo goed geïsoleerd dat de toekom-
stige bewoners ze kunnen verwarmen 
met een efficiënte warmtepomp. 

14 parkwoningen
De eerste fase omvat 14 grondgebon-
den woningen: een mix van vrijstaand 
geschakelde en twee-onder-een-kapwo-
ningen. De parkwoningen zijn ontwor-
pen door CroonenBuro5 en vormen 
een stedenbouwkundige eenheid. Ze 
bestaan deels uit twee of drie bouwla-
gen met plat dak en hebben allemaal 
een inpandige berging. 

Klaar voor de toekomst 
De woningen in het plan zijn zeer 
compleet en klaar voor de toekomst. 
Daarnaast zijn er nog verschillende mo-
gelijkheden om de woning naar wens 
aan te passen. 

Verkoop gestart
De verkoop is al gestart. Kijk voor actu-
ele informatie over het project op www.
heerlijckwonen.nl of neem contact op 

“We gaan je vrolijkheid missen”, 
“succes met je nieuwe uitdaging” en 
“Nederweert gaat je heel erg missen”. 
Het zijn slechts enkele reacties naar 
aanleiding van het aangekondigde 
vertrek van Joost-Jelmer Kasper. De 
wijkagent kreeg een functie aangebo-
den binnen de politie die hij niet kon 
weigeren.

Hij was een graag geziene persoon 
binnen en buiten de gemeente, de 
boomlange Joost-Jelmer Kasper. In 
eerste instantie vormde hij een duo 
met wijkagent Ivo Kwantes. Toen die 
een andere functie kreeg, werd Joost-
Jelmer hét gezicht van de wijkagent 
van Nederweert.
 
Landelijk platform
“Na bijna zes jaar krijg ik een kans 
binnen onze organisatie die ik niet kon 
weigeren. Ik mag vanuit mijn rol als 
secretaris van het Landelijk Platform 
Professie Wijkagent het land in om aan 
te sluiten bij diverse werkgroepen.” De 
rest van de tijd is Joost-Jelmer actief als 
wijkagent in het centrum van Weert. 

met Woon Totaaladvies in Nederweert 
of Dwars Makelaars in Weert. 

Woonwens
Kijk ook eens op www.woonwensne-
derweert.nl voor meer informatie over 
wonen en bouwen in de gemeente 
Nederweert.

“Het nu kunnen maken van deze stap, 
komt ook doordat ik zoveel ervaring 
heb opgedaan en veel heb geleerd in 
Nederweert”, aldus de wijkagent. 

Bedankt!
Hij bedankt dan ook iedereen voor de 
mooie, warme en vooral leerzame ja-
ren in onze gemeente. “De afgelopen 
jaren heb ik met heel veel mensen 
gewerkt en mogen werken. Ik bedank 
al mijn netwerkpartners, collega’s van 
de gemeente, ondernemers, maar ook 
de burgers. Het waren ontzettend 
mooie jaren.” 

Bram Kurvers
Bram Kurvers gaat de functie van 
Joost-Jelmer Kasper invullen, samen 
met wijkagent Dennie Joosten. Bin-
nenkort stellen we hem voor in het 
Gemeente Contact.

Succes
We bedanken Joost-Jelmer voor zijn 
inzet en wensen hem veel succes voor 
de toekomst. En dat laatste geldt ui-
teraard ook voor zijn opvolger Bram!

Welke thema’s zijn cruciaal om ons 
buitengebied toekomstbestendig te 
maken? Die vraag stond centraal tijdens 
vier sessies waaraan ruim 60 belangheb-
benden en belangstellenden deelna-
men. 

Onder leiding van kunstenaar Rob 
Benders van Regentag werden er een 
aantal moodboards ontwikkeld. Dat 
zijn creatieve collages waar ideeën, 
gedachten en gevoelens een plek krij-
gen. De moodboards leggen de basis 
voor de nieuwe, gezamenlijk gedragen 
omgevingsvisie. Na een gesprek over 
de belangen en ontwikkelingen in 
het buitengebied en de rol die daarin 
verwacht wordt van de politiek, werd er 
een creatieve slag geslagen. Deelnemers 
maakten moodboards over de door hen 
zelf genoemde trefwoorden.

Trefwoorden
Het trefwoord Groener leverde de 
volgende gevoelens en reacties op. ‘Het 
buitengebied is nu druk, viezig en vol. Er 
zijn veel verschillende kleuren aanwezig. 
Dat moet ombuigen.’ Bij het trefwoord 

Belangen realiseren de deelnemers zich 
dat er heel veel verschillende belangen 
spelen. Denk aan die van de overheid, 
van de agrosector, van de natuur, van 
bewoners, et cetera. ‘De overheid moet 
een brug slaan tussen die partijen.’ Bij 
het trefwoord Verantwoordelijkheid 
werd naar de overheid gekeken. ‘De 
overheid moet betrouwbaar én duur-
zaam zijn. Ze moet handelen op basis 
van voldoende kennis en (praktijk)
ervaring.’

Creatieve geest 
Behalve dat er hard werd gewerkt, 
waren de sessies ook leuk. Er is behoef-
te aan bijeenkomsten waar mensen 
samen over een bepaald onderwerp 
nadenken, discussiëren en vervol-
gens iets creëren. “Natuurlijk waren 
en deelnemers die het liefst zo con-
creet mogelijk zijn. “Soms moet je de 
creatieve geest kietelen voordat je tot 
een plan of visie kunt komen”, aldus 
Benders. Op 12 december kwamen alle 
deelnemers samen in de raadzaal om 
van elkaar te horen hoe ze de sessies 
ervaren hebben. 

Respect voor elkaar
Ook deze gezamenlijke discussie ver-
liep energiek. Rob Benders kijkt met 
een erg goed gevoel terug op de bij-
drage van de deelnemers. “Ideeën zijn 
uitgewisseld en nieuwe verbindingen 
werden gelegd. Uit de gezamenlijke 
afsluiting bleek dat de deelnemers res-
pect voor elkaar het allerbelangrijkste 
vinden.” 

In gesprek 
De sessies leverden ook op dat het be-
langrijk is om met elkaar in gesprek te 
zijn en te blijven over de uitdagingen 
en problemen die spelen in het buiten-
gebied. Dit biedt een goede basis voor 
het vinden van oplossingen. “Kern-
woorden zijn: constructief, we moeten 
het samen doen, verbinding tussen 
mensen, vitaliteit en veerkracht”, aldus 
Benders. 

Projectpagina
Een uitgebreider verslag van de vier 
avonden en foto’s zijn te vinden op 
de projectpagina www.nederweert.nl/
omgevingsvisie. 

We bedanken wijkagent Kasper!

Respect voor elkaar het allerbelangrijkst

Een impressie van de toekomstige invulling van de locatie Wijen. Bron: Eugelink Architectuur

Een vertrouwd gezicht in Nederweert: wijkagent Joost-Jelmer Kasper.



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 24 januari tot en met 2 februari 2019.

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

ZONDAG 27 januari
3e zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
mevr. L. Roost ) – Miet Feijen vanwege ver-
jaardag.

MAANDAG 28 januari
H. Thomas van Aquino
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 29 januari 
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 30 januari
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 31 januari
H. Johannes, priester
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 1 februari
Geen Rozenkransgebed en H. Mis 

ZATERDAG 2 februari
Opdracht van de Heer
Vooravond van de 4e zondag door het jaar
18.00 uur  H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr.H.Dielissen) – jaardienst 
Anita Vossen-Janssen en voor Wiel Janssen 
vanwege verjaardag, jaardienst Mia Trois-
fontaine-Potting, Jan Verstappen vanwege 
verjaardag.

Overleden
Op 12 januari was de uitvaart van Jan van 
Nieuwenhoven, hij overleed in de leeftijd 
van 86 jaar en woonde in zorgcentrum 
St.Joseph.
Op 16 januari was de uitvaart van To Brent-
jens-Knapen, zij overleed in de leeftijd van 
105 jaar en woonde eveneens in zorgcen-
trum St.Joseph.
Mogen zij 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 27 Januari 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 3 Februari 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- voor mevr. Kneepkens / Creemers (6 we-
kendienst)
- en tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Maria, vervul al mijn wensen en vergeef 

mijn zonden, voor altijd en eeuwig amen.
- Voor mijn kinderen en kleinkinderen dat 

zij beschermd worden in deze tijd!!! Dank 
je wel Maria, moeder voor ons allen.

- Een kaarsje voor jou Mam!!! hier bij Maria.

Iets om over na te denken:
Koop het in de tijd en gebruik het in de nood.

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

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 26 januari – 2 februari

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

Zondag 27 januari, 3e zondag door het jaar, 
10.00 (Samenzang) Maria Leën en verdere fa-
milie, jrd Frans Loijen (verjaardag), ghm Peter 
Hendricus Hubertus Slaats en Petronella Hen-
drica Heeskens, uit dankbaarheid.

Donderdag 31 januari, H. Johannes (Don) 
Bosco, priester, 18.40 bidden van het rozen-
hoedje; 19.00 voor de zieken.

Vrijdag 1 februari, 1e vrijdag van de 
maand: Ziekencommunie.

Zaterdag 2 februari, Feest van de op-
dracht van de Heer (Maria Lichtmis), 19.00 
(Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) ghm Thieu 
Jacobs en An Jacobs-Duijts, ghm Harrie Veu-
gen, Philomena Rietjens en Maria Jacobs.

ACOLIETEN: za. 26 jan. 19.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 27 jan. 10.00: 
Mathijs en Luc van Hulsen; za. 2 febr. 19.00: 
Tom Kessels, Nick Stijnen. 

DOOPSEL: Door het H. Sacrament van het 
Doopsel zijn Vieve Op ’t Root, Meester Nou-
wenstraat 6 en Lott Knapen, Hoge Notte 55, 
in onze geloofsgemeenschap opgenomen. 
We wensen dopelingen en ouders proficiat 
en een gezegende toekomst. 

TORENRESTAURATIE: Wat een “hels” kar-
wei leek ……. is in onze parochie gerealiseerd 
! Dank zij enthousiaste inspanning en samen-
werking heeft het Comité Restauratie Kerkto-
ren het streefbedrag van € 45.000,- voor de 
torenrestauratie ruimschoots bij elkaar ge-
sprokkeld. Het Comité overhandigde een che-
que van € 61.153,73 aan de Parochie Commis-
sie ! Om als pastoor heel erg trots op te zijn en 
ik spreek nogmaals mijn waardering en dank 
namens de Parochie Commissie uit aan het Co-
mité, spontaan gevormd vanuit enkele grote 
verenigingen. We mogen het even ”hoog van 
de gerestaureerde toren blazen”: Ospel toont 
zich inderdaad “Same sterk vör oos kerk” ! (zie 
ook artikel elders in het weekblad). 

GEZINSBIJDRAGE 2019: Ik aarzel om nu 
maar direct om uw gezinsbijdrage 2019 te 
vragen, maar de Parochie Commissie infor-
meert u deze week over de jaarlijkse Actie 
Kerkbalans 2019, die nodig is voor de norma-
le parochie huishouding. Om die rond te krij-
gen is de jaarlijkse gezinsbijdrage onmisbaar, 
zoals vele parochianen begrijpen en er naar 
handelen door deel te nemen aan deze actie.
In de thuiscirculaire kunt u lezen hoe de pa-
rochie financieel reilt en zeilt. De kosten blij-
ven als regel stijgen, de inkomsten blijven 
nauwelijks op peil. En toch blijven ik en de 
parochie u van dienst zijn, als u een beroep 
op ons doet. En u blijft de parochie steunen 
met hun kerkbijdrage, met uw gewaardeer-
de inzet als vrijwilligers en spontaan bij de 
torenrestauratie. Dank hiervoor. 
Zoals vorig jaar ook omschreven: “De kerk 
is een plek die inspireert. De boodschap, de 
sacramenten zoals doop, de gemeenschap, 
het gebouw, ze geven bezieling voor het 
leven van elke dag. Geef die inspiratie door. 
Geef aan Kerkbalans. Door betrokken te zijn 
in woord en daad bouwt u aan uw gemeen-
schap. U geeft om door te geven. Zo houdt 
u uw kerk in balans”. Ook in 2019.

ANDERE DATUM: Het H. Vormsel is niet –
zoals eerder vermeld – niet op 7 juni, maar 
op vrijdag 24 mei 2019.

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

26 januari t/m 2 februari 2019

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

ZATERDAG 2 februari: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik.

LEZERS: zaterdag 26 januari Maria van Nieu-
wenhoven, zaterdag 2 februari Lies Loijen.

MISDIENAARS: zaterdag 26 januari Valerie 
Beerens en Lobke Houtappels, zaterdag 2
februari Janne Wijen en Ayla Beerens.

KINDERWOORDDIENST: Kinderen aan-
staande zaterdag 26 januari zijn jullie weer 
hartelijk welkom om 19.15 uur in de sacristie.

“Accepteer wat is. Laat los wat is geweest. 
En heb vertrouwen in wat kan zijn.”

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 26 januari 2019 – 2 februari  2019

Zondagmorgen 27 jan. 09.30 uur:
Als hgm. voor Tjeu Cuijpers en Maria Steij-
vers (volkszang)

Mededeling:
• Overleden in de leeftijd van 82 jaar Truus 

Wetemans moge zij rusten in vrede.

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 2019 kost een H. Mis € 27,50. 
U kunt ook de intenties opgeven via e-mail: 
gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag over-
maken op de Rabobank.
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 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

Zondag 3 februari 2019,
H. Mis om 11.00 uur .
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

ACTIE KERKBALANS
“Geef voor je kerk”
Het is erg belangrijk dat het kerkgebouw 
met zijn bijbehorende accommodatie voor 
buurtbijeenkomsten en verenigingsactivi-
teiten  in stand gehouden wordt. Dit kan 
met behulp van uw steun. Wij hopen ook in 
2019 weer op uw steun te mogen rekenen,.
Heel hartelijk dank hiervoor. 

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

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

Mgr. Kreyelmansstraat 39, NEDERWEERT
Tel. 0495 - 632020
www.meigardennederweert.com
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 16-22 uur
vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen
van 11.30 - 22.00 uur
Ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Aanbieding voor afhalen

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)
◆	 Tomatensoep
◆	 Babi Pangang
◆	 Kipfilet in tienkruidensaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (6 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 17,50
Maandmenu (voor 2 à 3 personen)
◆	 Babi Pangang
◆	 Koe Loe Kai
◆	 Kipfilet in tienkruidensaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (8 stuks)
◆	 Gebakken ananas (4 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 21,00

Voor catering & afhaallijst zie:
www.meigardennederweert.com

Elke zaterdag, zondag en 

feestdagen, lopend buffet 

van 17.00 tot 22.00 uur.

Keuze uit Chinese, Indische,

Kantonese, Viëtnamese 
en Japanse gerechten.

Inclusief soep, sushi en ijs.

Exclusief dranken:

€ 15,00 p.p.
4 t/m 11 jr € 7,50 p.p.

CATERING
vanaf 20 personen

op lokatie bezorgen

Sint Jozef Wonen en Zorg verzorgt voor een groot aantal inwoners 
van Meijel, Neerkant, Ospel en Nederweert Tafeltje-dek-je maal-
tijden. Op alle dagen van de week brengen onze vrijwilligers een 
heerlijke warme 3-gangen maaltijd bij u thuis. Ook kunnen we de 
maaltijd koelvers leveren zodat u zelf de maaltijd kunt verwarmen 
op een door u gewenst tijdstip.

• Door middel van een keuzeformulier kunt u zelf het menu samen-
stellen. Bovendien bepaalt u ook zelf op welke dagen u gebruik wilt 
maken van Tafeltje-dek-je waarbij wij uitgaan van minimaal 1 dag 
in de week.

• Het is ook mogelijk om tijdelijk gebruik te maken van Tafeltje-dek-
je, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of gedurende een 
revalidatieperiode.

• Alle informatie hierover kunt u verkrijgen bij onze keuken, tel.nr 
077-466 78 78.

Tafeltje-dek-je

L.K.V. Ospel

Beste leden, dinsdag 29 januari: No-
taris Raemaekers komt uitleg geven 
over erfrecht.  De avond begint om 
19.30 uur in Haaze-Hoof. 

Groetjes, het bestuur.

3 februari Open Dag Toon 
Hermans Huis Weert

Op zondag 3 februari opent het 
Toon Hermans Huis Weert tussen 
11.00 en 15.00 uur de deuren in het 
kader van de jaarlijkse Wereldkan-
kerdag. Ieder jaar een bijzondere ge-
beurtenis waarbij wij veel belangstel-
lenden mogen verwelkomen. Voor
alle bezoekers een informatieve èn 
gezellige dag. 

De gastvrouwen en -heren staan 
klaar om alles te vertellen over het 
Toon Hermans Huis en de activiteiten 
die er georganiseerd worden. Tijdens 
een rondleiding proeft u de sfeer in 
het huis en maakt u o.a. kennis met 
het creatieve atelier en de wellness-
ruimten. 

Haardonaties
Ook dit jaar is Carool Platteel Hair &
Beauty met haar team weer aanwezig 
om haren te knippen ten bate van de 
Stichting Haarwensen. Deze stichting 
zorgt ervoor dat, van al het gedo-
neerde haar, gratis haarwerken wor-
den gemaakt voor zieke kinderen. 

Iedereen die zijn haar doneert, krijgt 
op 3 februari 2019 een complete me-
tamorfose in de vorm van een prach-
tig nieuw kapsel, mooie make-up en 
een vóór- en na-foto, die belangeloos 
gemaakt worden door Selva Wilbers. 
Een belangrijke voorwaarde om haar 
te kunnen doneren is dat er minimaal 
30 centimeter van afgeknipt kan wor-
den en dat het haar niet geverfd is. 

Ook doneren?
Er zijn nog maar enkele plaatsen be-
schikbaar. Dus meld je snel aan via: 
administratie@toonhermanshuis-
weert.nl en vermeld hierbij je naam 
en telefoonnummer. Carool Platteel
neemt dan z.s.m. contact met je op.

Na de LVK finale van 2018 heeft het 
duo Mark & Wilhelmien de smaak te 
pakken! Vrijdag 25 januari zijn ze 
te zien bij de uitzending op L1 tijdens 
de 3e halve finale van het LVK. Net 
als alle andere artiesten onderweg 
naar misschien een plekje in de “gro-
te” finale!

In het liedje waarmee ze strijden om 
de finaleplek, eren ze iedereen die 
“VastelaovundjGek” is. 
“Weken wordt er gewerkt aan zo’n 
nieuw liedje en dan blijft het altijd 
weer spannend wat het publiek er 
van vindt”, aldus Mark Fonteijn. “We 
zijn al super blij met deze halve finale 
plek en genieten ook van de reacties 
van publiek tijdens optredens. Een 
plekje, net als vorig jaar, in de finale 
is natuurlijk ook sjiek”.

De 3e halve finale wordt vrijdag de 
25e uitgezonden van 18:00 uur tot 
20:00 uur bij L1 Radio en TV. Op za-
terdag de 26e is de herhaling van 
13:00 uur tot 15:00 uur. Na iedere 
uitzending is er een half uur gelegen-
heid om per SMS te stemmen. 
“Alle steun is welkom want het aantal 
stemmen kan invloed hebben op al dan 
niet een plekje in de finale” Mark &
Wilhelmien hebben stemnummer: 49.
Stemmen doe je als volgt: SMS naar 
4422 de tekst “LVK (spatie) 49” Je 
kunt 1 keer per mobielnummer een 
stem uitbrengen. 
Op zaterdag 2 februari worden op L1 
radio en TV tussen 13:00 uur en 17:00 
uur de 20 finalisten bekend gemaakt.

 “Vae zeen VastelaovundjGek” is te 
beluisteren via Youtube en Spotify. 

Mark & Wilhelmien in de 
halve finale van het LVK

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

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

Perfetti van Melle Weert 
zet zich in voor jullie!

Hebben jullie een leuke activiteit, klus 
of iets anders leuks op 19 april of wil-
len jullie iets organiseren? Te denken 
valt aan het verzorgen van een lunch, 
bakken met ouderen/mensen met be-
perking, meehelpen met een klus op 
het voetbalterrein of meehelpen bij 
het opknappen van een ruimte…….. 
Meld jullie dan nu aan!

Op 19 april gaat de fabriek van Per-
fetti van Melle voor 1 dag dicht en 
zullen alle medewerkers zich (tussen 
9.00 uur en 15.00 uur) inzetten voor 
goede initiatieven door mee te hel-
pen bij activiteiten/klussen. Daarom
zijn wij op zoek naar jullie! 
Wat kunnen zij op deze dag voor jul-
lie doen?

Uit de aanmeldingen die binnenko-
men worden een aantal activiteiten
uitgekozen.
Perfetti van Melle zal zelf deze keuze 
maken.

Kunnen jullie ergens hulp bij gebrui-
ken……..wacht niet te lang en grijp 
nu deze kans en meld jullie aan! Aan-
melden kan tot 22 februari via de 
website van Goedbezig Weert, www.
goedbezigweert.nu, onder het kopje 
nieuwsberichten.

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren


