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Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!
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KEUKEN
inbouwapparatuur
aan vervanging toe?

Bezoekadres:
Ringselvenweg 2
6002 SW Weert
T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

tandartsen
brugstraat 8 • 6031 eg nederweert • t 0495 634227

Aandacht voor haar
Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert
www.expert.nl

FOLLEA®

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

Muzikale middag met live muziek

www.tandartsspauwen.nl • Buiten praktijkuren bij spoed 460765

Senioren middag in Nederweert

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

cement

stenen

isolatie

betonvloeren

dakpannen

Hout- en bouwmaterialenhandel

houten vloeren
plafond panelen

op voorraad

Dealer van:
Tuinvisie www.tuinvisie.nl
Trendhout www.trendhout.nl
Dekkerhout (elephant)
www.dekkerhout.nl

buiten deuren

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

Douglas hout

houten kozijnen

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

kunststof kozijnen

kunstst of panelen

zand

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

Op zaterdag middag 9 februari
2019 zal voor de tweede keer een
senioren muziek middag worden
gehouden.
Na het succes van vorig jaar organiseert VV de Pinmaekers voor de
senioren van Nederweert en omgeving weer een muziek middig
met optredens van De Teddyboys,
Blaoskepel Speulendjer Wieës en
de groep History.
De Teddyboys
De Teddyboys nemen u mee terug in
de tijd met muziek die iedereen nog
kent, wat te denken van de legendarische nummers, “’Wij zijn nog steeds
vrijgezelle” of “De Venus van Milo”
Het bekende duo met zang en accordeon bezorgt u een onvergetelijke
middag.
Blaoskapel
Ook Blaoskepel Speulendjer Wieës
brengt u in de juiste stemming
Een groep enthousiaste muzikanten
spelen voor u bekende liedjes.
Muziek uit de oude doos met
History
Tijdens de pauze zal er een optreden
plaatsvinden van History met Liedjes uit de oude doos in live playback

van o.a.: De zangeres zonder naam,
Marije Mathieu, Eddy Wally, Beppie
Kraft en nog veel meer.
Dansen
Natuurlijk is er ook weer ruimte om
een dansje te maken, op de vele bekende liedjes

Koffie met vlaai
Tijdens de muziekmiddag ontvangen
de senioren allemaal een kopje koffie
en een stukje vlaai.
Entree
De seniorenmiddag zal gehouden

worden in de Pinnenhof van 12.30
uur tot 16.30 uur.
De zaal gaat open om 12.00 uur en de
entree is € 5,00 per persoon, inclusief
kop koffie en stukje vlaai.

December en januari AKTIE 25% korting

op binnendeuren en Meister laminaat

binnen deuren

buiten parket

Een lang gekoesterde wens werd werkelijkheid

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

meranti

plaatmateriaal

tuinhout

plinten

architraven

Ontmoetingscentrum De Gunnerij
Vorig jaar startte het ontmoetingscentrum De Gunnerij. Met de
locatie in het centrum van Nederweert werd een lang gekoesterde
wens werkelijkheid. In het afgelopen half jaar mocht het centrum
veel bewoners ontvangen.
Geen drempels
Voorzitter Resie Jennissen is trots op
de mooie locatie. Resie: “Ons eerste
half jaar heeft wel bewezen dat er behoefte is aan warmte, aandacht en gezelschap. Ouderen, maar ook jongere
bewoners zijn inmiddels regelmatige
bezoekers geworden op een plek
waar iedereen zich thuis voelt. Een
praatje, een vraag of een goed gesprek. Ingrediënten voor een prettig
samenzijn. Onze gastvrouwen en heren staan altijd klaar en raken steeds
meer enthousiast door de omgang en
aandacht die wij kunnen geven.”
Gemeente Nederweert
Elke maandagmiddag heeft het
Steunpunt van de gemeente Nederweert spreekuur van 13.00 tot 15.00
uur. U kunt bij een team van professionals hier terecht voor al uw vragen
op het gebied van gezondheid, wonen, werk, dagbesteding, voorzieningen en dagelijkse ondersteuning.
Humanitas
Iedere donderdagmiddag tussen
13.00 en 15.00 uur heeft het Steunpunt Humanitas spreekuur in de Gunnerij. Zij helpen een ieder met vragen
over verlies, eenzaamheid, detentie,
begeleidende omgangsregelingen,
de administratie en over maatschappelijke ondersteuning.

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

Jouw vragen worden zo nodig in een
aparte ruimte besproken en uiteraard
wordt de privacy gewaarborgd.

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

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

Activiteiten
Voor 2019 staan er leuke en bijzondere activiteiten te gebeuren. Zo
kunnen ouderen op de donderdagmiddag om 14.00 uur wandelen. Vrijwilligster Anja: “Ieder in zijn eigen
tempo. We hebben geen haast en het

zijn beslist geen grote afstanden. Na
afloop rusten we even uit met als afsluiting een kop thee/koffie of chocomel met iets lekkers.” Wil je creatief
bezig zijn dan geeft Marina iedere
dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.30
uur een ieder de gelegenheid om zijn
creatieve talenten te ontplooien. Zij
leert je op eenvoudige wijze heuse
kunststukjes te maken met gebruik
van simpele middelen. Zo staat er
voor Pasen een Paas workshop in de
planning. Tevens kun je kaarten. Op
de dinsdagmiddag heeft zich al een
aantal kaartclubjes gevormd, die
je uitnodigen om ook eens mee te
doen.
Er heerst een ongedwongen sfeer
en de deelnemers worden van kof-

fie of thee voorzien door een van de
gastvrouwen. Overigens kun je op
elk gewenst moment kaarten. Op de
vrijdag tussen 16.00 en 18.00 uur worden door taalcoaches ontspannen gesprekken gevoerd met statushouders
en migranten die op een leuke en
snelle manier de Nederlandse taal leren kennen door met elkaar te praten
en ervaringen uit te wisselen.
Ruimte huren
De Gunnerij biedt de mogelijkheid
om de vergaderruimte in het pand
tegen een niet commercieel tarief te
huren. Op kleine schaal kunnen vergaderingen, activiteiten, lezingen,
creatieve workshops, cursussen en
presentaties worden gehouden. De
ruimte heeft gratis Wifi en een white-

board. Voor reservering en informatie kun je contact opnemen met De
Gunnerij tel: 06-54974539 of reserveer via ons email adres: degunnerij@
gmail.com.
Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag – 10.00
uur tot 16.00 uur
Zaterdag – 10.00 uur tot 14.00 uur
Voor taalles alleen op vrijdagmiddag
van 16.00 uur tot 18.00 uur
Het team nodigt je van harte uit eens
binnen te lopen om een praatje te
maken, de krant te lezen, leuke of
minder leuke dingen met elkaar uit
te wisselen, te kaarten of gewoon
een lekker kopje koffie of thee te
drinken.

Repair Café Nederweert
Weggooien? mooi niet!

Programma: week 05
Dinsdag 29-01-2019:
De Tram 2 (Ittervoort) - CENTRAAL 1
Hoofdklasse Libre
CENTRAAL 3 - Montfort 3
2e Klasse C

Zaterdag 2 februari:
BC Lieshout VSE-1 Jumping Giants VSE-1
BC Lieshout MSE-1 Jumping Giants MSE-1

Donderdag 31-01-2019:
Boekoel 3 – CENTRAAL 2
1e Klasse D
Boekoel 7 - CENTRAAL 4
5e Klasse B
Beertje 8 (Maasstraat) - CENTRAAL 5
WBB C-Klasse
CENTRAAL 6 – Beertje 7 (Maasstraat)
WBB C-Klasse

Zondag 3 februari:
Fanatics ‘71 MSE-1 - J
umping Giants MSE-3
Jumping Giants MSE-2 Aeternitas MSE-1
Dunatos M22-1 Jumping Giants M22-1 1

18:15
20:15

12:00
12:30
3:00

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 05
Dinsdag 29-01-2019:
BDL 2 – Vriendenkring 2 (Roermond)
Hoofdklasse Libre
Woensdag 30-01-2019:
Libertin 1 (Wessem) - BDL 1
Hoofdklasse Kader
Donderdag 31-01-2019:
DMB 4 (Herten) - BDL 4
Hook 8 (Biest) - BDL 5
BDL 6 – Hook 7 (Biest)

5e Klasse A
WBB C-Klasse
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!

Sportnieuws HBS Wilhelmina
Uitslag Jaarfeest
Tim Vaes
Anton Hermans
Ronnie Gielen
Elfrie van Lierop
Thijs van de Loo
Luc van de Loo
Martijn Geuns
Frans van Nieuwenhoven
Ruud Westerveen
Johan van Lierop
Joseph Jonkers
Marlies Hekers
Chantal Hekers
Geer van Bussel
Fried Op’t Root
Kim Koolen
Michel Hekers
Mart van Thuijl
Mike Berendsen
Harrie de Wit(Lo)
Stefan Koolen
Martien van Cranenbroek
Sjoerd Heijnen
Zinzie van Lierop
Vilja van Lierop
Peter Stienen

226
224
224
223
219
217
214
213
210
210
208
206
206
204
202
201
195
189
188
182
174
172
170
166
151
130

Agenda
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

De jeugd heeft de toekomst
Dat ons duikteam volwassen aan het worden is blijkt uit het feit dat we elk jaar meer
jubilarissen mogen feliciteren met hun respectievelijk 5, 10 en 15 jarig jubileum. Steeds
meer jeugd is langdurig lid van ons duikteam. Zoals iedereen weet “de jeugd heeft
de toekomst”. Zo ook bij ons, afgelopen zaterdag hadden we een info avond voor een
groot aantal geïnteresseerde jeugdleden
met hun ouders, maar ook volwassenen die
zich lieten voorlichten over de eerstvolgende Padi Open Water opleiding. We hebben
nog een paar plaatsjes beschikbaar, dus…..
wees er snel bij dan kun je nog voor de zomervakantie gebrevetteerd zijn en vervolgens over de hele wereld duiken !
Wil je wat meer zien van ons duikteam check
dan onze facebook pagina “duikteam Nederweert” of onze website.

Senioren Menu voor € 10,80

Bij Gasterij de Brabander
Sluis 13, 0495-663 466
wel reserveren

Programma zondag 3 feb. Senioren
Eindse Boys 1 - SVVH 1
14.30 uur
Wilhelmina’08 2 - Eindse Boys 2 11.00 uur
Eindse Boys 4 - Merefeldia 5
11.00 uur
GKC/RKHVC 35+1 - Eindse Boys 35+1 09.30 uur
Programma zondag 3 feb. Vrouwen
Eindse Boys VR1 - SNA/MBC/EVV VR1 12.15 uur
Eindse Boys VR2 - Someren/NWC VR3 10.15 uur
Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – SVVH 1:
Timmerbedrijf Jan Stals Nederweert-Eind
Donderdag 31jan. kaarten aanvang 19.30
uur uur
Voor het laatste nieuws zie:
www.eindseboys.nl

ZATERDAG 2 FEBRUARI
Sporthal d’n Adelaer Maasbree
F3. BSAC F2 - MEOS
11.10u.
F2. BSAC F1 - MEOS
11.10u.
Sporthal de Bengele Nederweert
F1. MEOS - LimMid F1
9.00u.
E4. MEOS - BSAC E2
9.00u.
E2. MEOS - Handbal Venlo E3
9.45u.
D2. MEOS - Eksplosion’71 D1
9.55u.
Sporthal Egerbos Venlo
E3. Blerick E2 - MEOS
11.10u.
D1. Blerick D2 - MEOS
13.10u.
Sporthal Maasbree
D.recr. BASC - MEOS 2
19.30u.
ZONDAG 3 FEBRUARI
Sporthal de Schans Reuver
F4. Hercules’81 F1 - MEOS
14.25u.
Sporthal Aoreven Heythuysen
C1. VIOS C2 - MEOS
14.40u.
Sporthal De Wiee Posterholt
B1. Posterholt B1 - MEOS
14.00u.
Sporthal de Bengele Nederweert
A1. MEOS - Zwart/wit A1
14.15u.
Sporthal Aaan de Bron Weert
DS2. Rapiditas DS2 - MEOS
14.45u.
Sporthal de Bengele Nederweert
DS1. MEOS - MIC DS1
13.00u.
MAANDAG 4 FEBRUARI
Sporthal Stramproy
D.recr. MEOS 2 - SVM
Sporthal Susteren
D.recr. NOAV - MEOS 1
DINSDAG 5 FEBRUARI
Sporthal Nederweert
D.recr. MEOS 3 - BEVO 1

21.00u.
21.00u.

21.00u.

BRADO danswedstrijd
bij Judith’s Dance Point
Een danswedstrijd, wat is dat een genot om
naar te kijken! Zondag 20 januari hadden
dansliefhebbers uit Weert en omstreken
geluk: bij Judith’s Dance Point werd een
BRADO-wedstrijd georganiseerd. Aan deze
regionale wedstrijd mocht iedereen meedoen: zowel senioren, debutanten alsook
amateurs! Een fantastische kans voor wie
eens een echte danswedstrijd wilde zien,
of misschien wel zelf mee wilde doen. Vele
dansers van Judith’s Dance Point waren dan
ook van de partij om zelf te dansen, dansers
aan te moedigen en te genieten van het
dansspektakel!
Thuiswedstrijd voor dansers van Judith’s Dance Point
Hoewel de wedstrijden van de BRADO professioneel en officieel zijn, staan gezelligheid, sfeer en vooral sportiviteit voorop.
Uniek is dan ook aan deze wedstrijden dat
ze niet alleen openstaan voor ervaren wedstrijddansers, maar ook voor debutanten en
amateurs. Iedere danser mag zich thuis voelen bij de BRADO!
Dat is wel te merken aan het groot aantal
deelnemers van Judith’s Dance Point bij
deze heuse thuiswedstrijd. Volgens deelnemers Nan en Jan-Louis deden zondag 20
januari zo’n 18 dansers en danseressen van
Judith’s Dance Point mee aan deze stijldanswedstrijd. Zij werden voorafgaand aan de
grote dag in de wekelijkse lessen, eventuele
techniektrainingen en soms zelfs privélessen

klaargestoomd om zich tijdens de wedstrijd
van hun beste kant te laten zien.

Genieten staat voorop
Nou, genieten dat deden ze. Alle dansers
die deelnamen aan de BRADO-wedstrijd van
zondag 20 januari! Volgens Nan en Jan-Louis was de sfeer uitzonderlijk goed en hadden
ze erg leuk contact met andere dansers, zowel van Judith’s Dance Point als van andere
dansscholen. De sfeer zat er goed in bij de
hele zaal! Judith kijkt dan ook tevreden terug op een zeer geslaagde wedstrijd. Vele
van haar eigen leden hebben een gezellige,
leerzame en inspirerende danswedstrijd
achter de rug. Wie zelf niet danste genoot
urenlang van prachtige dansshows en Judith
zelf genoot met volle teugen van het dansspektakel dat zich afspeelde in haar eigen
dansschool!
Voel jij je voeten al kriebelen om ook de
dansvloer op te stappen? Eind januari/ begin
februari startten weer nieuwe stijldanscursussen bij Judith’s Dance Point en instromen
kan nog steeds! Kijk voor meer informatie
op www.danseninweert.nl.

Informeer dan eens naar onze
uitgebreide collectie
geboortekaartjes.
Pannenweg 231, 6031 RK Nederweert
Telefoon: 0495-63 26 25 - www.drukkerijvandeursen.nl

Bridgeclub Weert timmert aan de weg

Ieder jaar verzorgd Bridgeclub Weert cursussen voor beginners en gevorderden, terwijl
er voor bridgers die eens aan de clubsfeer
willen ruiken bridgeavonden worden georganiseerd, waaraan je zonder enige verplichting kunt deelnemen.
Wilt u het eens bij Bridgeclub Weert proberen? Neem contact op met Willem Deijsselberg (willemdeijsselberg@gmail.com of 0646355567) of Ton Kok (bcw1952@gmail.com).
De komende periode wordt er een cursus
voor gevorderden gegeven en we starten
weer met bridgeavonden voor beginners:
Bridge “cursus” voor enigszins gevorderden
Vanaf 4 februari 2019 wordt er tijdens
maandagavonden een bridgecursus voor

Vrijwillige klussendienst
Repair Café
De werkzaamheden vinden plaats in de
woning o.a. elektra, klein schilderwerk,
klein timmerwerk en montage werk.
De klussendienst is voor namelijk bedoelt voor mensen met een laag inkomen, niet in staat zijn de klus zelf uitvoeren en geen beroep kunnen doen
op familieleden of vrienden.
De bedoeling is dat de werkzaamheden niet langer dan 4 uur duren.
Het uurtarief bedraagt 4 euro.
Aanmelden van klussen:
tel: 049562155, 0495632519 of
email:
repaircafenederweert@telfortglasvezel.nl of tijdens Repair Café.
facebook: Repair Café Nederweert

Oranje Fonds nodigt uit
om mee te doen met de
collecte 2019

Op het moment suprême is er natuurlijk
toch enige vorm van gezonde spanning: er
zijn opeens wel heel veel ogen op je gericht,
vrienden en familie zitten in de zaal en uiteraard wil je ook genieten van het dansen
zelf. Juryleden letten er immers ook goed
op of je wel met plezier danst!

KINDJE OP KOMST?

De afgelopen tien jaar heeft bridgeclub
Weert een stormachtige groei doorgemaakt: van één speelmoment op dinsdagavond naar 3 avonden en één middag per
week dat je bij Bridgeclub Weert kan bridgen. Zowel de beginnende bridger als de
geoefende competitiespeler kan er op zijn
eigen niveau terecht. Door een unieke samenwerking met voetbalvereniging Wilhelmina ‘08 kunnen we over een eigen home
beschikken die we steeds meer naar onze
wensen kunnen inrichten.

Zaterdag 2 februari van 10:00 – 13:00
uur is er weer repair café in de Pinnenhof.
Zijn er kapotte spullen waarvan je
denkt, ik vind het jammer om ze weg
te gooien o.a. elektrische apparaten,
fietsen, rollators, kleine meubels,
speelgoed of kleding wij zullen proberen deze te repareren en ze hierdoor een tweede leven te geven.
Repair Café is een reparatie werkplaats die gerund wordt door vrijwilligers.
Aan de reparaties zijn geen koste
verbonden, echter zijn materiaalkosten voor eigen rekening. Een kleine
vrijwillige bijdrage voor de reparaties
wordt gewaardeerd.
Bezoekers die kapotte spullen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.

gevorderden gehouden. Deze is bedoeld
voor bridgespelers die minimaal een jaar
wekelijks spelen. De locatie is clubhuis Wilhelmina, Drakesteijn 8 te Weert.
Er wordt steeds een thema behandeld en er
kan per avond worden ingeschreven (stuur
een mailtje naar fonbeerens@gmail.com)
waarbij de kosten € 5 per persoon bedragen
(te voldoen aan de zaal).
Een sessie start om 20:00 uur en duurt twee
à twee en een half uur. De theorie wordt
interactief behandeld en er zullen praktijkoefeningen worden gehouden.
Voor meer informatie kijk op de site: www.
nbbclubsites.nl/club/23007
“Passage” club voor beginnende bridgespelers
Op maandagen is er vanaf 4 februari 2019
gelegenheid om met deskundige begeleiding te bridgen voor echte beginners.
Dit is dan van half acht tot half elf, in clubhuis Wilhelmina, Drakesteijn 8 te Weert.
Er wordt telkens een wedstrijd gespeeld van
ongeveer 20 spellen.
De kosten voor niet-leden van Bridgeclub
Weert bedragen 2 euro per avond.
Wil je meedoen of heb je bekenden die nog
aan het begin van hun bridgecarrière staan?
Aanmelden bij fonbeerens@gmail.com (0614949897)

* Zondag 3 februari, 13.30 uur. Gratis entree *

TEJO CARDINAAL LIVE ON STAGE BIJ
Pop Up Galerie Nederweert

Op de laatste dag van zijn expositie in Pop Up Galerie Nederweert,
treedt Tejo Cardinaal nog eenmaal
op. Tejo, kunstbreier en couterier,
trad al eenmaal eerder op in de galerie. Hij rondt zijn expositiedeelname af met een live playbackoptreden op zondag 3 februari.
Hoewel hij ‘s werelds grootste kunstbreiwerk maakte, zullen de meesten
hem kennen van de carnavalsoptochten in Weert, waaraan hij steevast
deelnam in prachtige door hem zelf
gemaakte flamboyante outfits. In
deze en andere jurken treedt Tejo
nog regelmatig op.
Optreden
Op zondag 3 februari a.s. treedt hij
op in onze galerie, aanvang 13.30 uur.
Zelf zingen, dat is niks voor hem. “Ich
heb un stum wie un krei-j”, aldus
Tejo. Maar playbacken en een performance weggeven, kan hij als geen
ander. Nana Mouskouri, Edith Piaff
en Catharina Valente zijn enkele coryfeeën die behoren tot zijn repertoire.
Voor de geïnteresseerden zal hij na
zijn optreden toelichting geven op
zijn werk als couterier en kunstbrei-

er. Een bezoekje aan de galerie voor
het aanschouwen van zijn optreden
én zijn meesterbreiwerk waaraan hij
meer dan vijf jaren werkte, is meer
dan de moeite waard.
Openingstijden:
vrijdag/zaterdag/zondag 13.00 - 17.00 uur
Optreden Tejo Cardinaal: zondag 3
februari, 13.30 uur
Adres: Kerkstraat 53 Nederweert

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl • Dag en nacht
bereikbaar

• Persoonlijke
begeleiding
Het Oranje Fonds nodigt alle
stichtingen en verenigingen in
gemeente Nederweert uit om
mee te doen met de Oranje Fonds
Collecte 2019. Hiermee kunnen
zij niet alleen de eigen kas spekken, maar ook een groot verschil
maken voor Nederlanders die in
een sociaal isolement zitten of
dreigen te komen. In Nederweert
zijn 5 collectegebieden beschikbaar voor de Oranje Fonds collecteweek, die van 11 t/m 15 juni
gehouden wordt. Een collectegebied claimen kan via www.oranjefonds.nl/collecte. Dit kan zolang
er gebieden beschikbaar zijn of
uiterlijk tot 1 april.
Deelnemende stichtingen en verenigingen mogen de helft van de opbrengst houden om aan hun eigen
maatschappelijke doelstellingen te
besteden. Voorwaarde is dat het geld
in Nederland besteed wordt. De andere helft gaat naar sociale projecten
in de provincie waar gecollecteerd is.
Zo wordt alle opbrengst lokaal besteed. Projecten die ervoor zorgen
dat niemand in Nederland er alleen
voor hoeft te staan. Denk bijvoorbeeld aan Voedselbanken, projecten
die eenzaamheid onder ouderen tegengaan of die ervoor zorgen dat
kinderen met een beperking mee
kunnen doen in de maatschappij.
Iedere euro goed besteed
Het is de vijfde keer dat het Oranje
Fonds deze landelijke collecteweek
organiseert. Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal) zijn
voor rekening van het Oranje Fonds.
RegioBank neemt de kosten voor
het geldtransport op zich. Hierdoor
wordt iedere euro uit de collectebussen besteed aan projecten die onze
samenleving socialer maken.
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er
voor elkaar zijn en iedereen mee kan
doen. Daarom mobiliseert, versterkt
en ondersteunt het zoveel mogelijk
mensen en organisaties die zorgen
dat niemand er alleen voor staat. De
steun bestaat uit inspiratie, advies,
kennis en geld. Het Fonds kan dit
doen dankzij o.a. de Postcode Loterij,
de Nederlandse Loterij, Vrienden en
bedrijven. Koning Willem-Alexander
en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

• 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

Kom buurten in het Taalcafé bij de bieb

Wil jij jou Nederlands verbeteren? Nieuwe mensen leren kennen? Kom buurten in het Taalcafé
bij de bieb. Nederlands leren doe
je achter de computer, in de klas,
op school, met een docent. Maar
de echte taal, Nederlands spreken
en luisteren, dat leer je het beste
in gesprek met anderen. Gezellig
samen een praatje maken. Er is altijd een vrijwillige begeleider bij.
We praten over allerlei onderwerpen. Over familie, gezondheid,
grappige spreekwoorden of een
bijzondere hobby. We zorgen bij
de bieb natuurlijk voor een lekker kopje koffie of thee. Je bent
welkom! Loop gewoon binnen,
vooraf aanmelden is niet nodig.
Waar en wanneer?
Taalcafé Maasbracht Bibliocenter
Wanneer: elke week op woensdag
van 10.00 tot 11.30 uur.
Locatie: de Spil, Suikerdoossingel 55
Taalcafé Nederweert Bibliocenter
Wanneer: elke week op woensdag
van 10.00 tot 11.30 uur
Locatie: Bibliocenter Nederweert, Kapelaniestraat 8
Taalcafé Weert Bibliocenter
Wanneer: elke week op dinsdag van
18.30 tot 20.00 uur
Locatie: Bibliocenter Weert, Wilhelminasingel 250

Open Inloop Taal, oefenen met
schrijven en lezen
Elke donderdagmiddag kun je oefenen met het lezen en schrijven
van de Nederlandse taal. En krijg je
uitleg over de grammatica van NT2
taaldocenten. Loop binnen voor een
gesprek met taalvrijwilligers en kom
oefenen met taalprogramma’s.
Wanneer: elke week op donderdag
van 13.00 tot 15.00 uur
Locatie: Bibliocenter Weert, Wilhelminasingel 250
Taalles Nederlands Tel mee met Taal
Vind je de Nederlandse taal toch nog
lastig? Hoe schrijf ik dat ook alweer?
Hoe zijn de regels van de taal? Kun je
niet vaak genoeg oefenen met spreken? Schrijf je in voor de gratis taalcursus Tel mee met Taal van 35 lessen. Deze cursus is niet bedoeld voor
nieuwkomers.
Waar?
Bij Bibliocenter in de bibliotheek
Heel, Heythuysen, Maasbracht, Nederweert en Weert en in verschillende wijkhuizen in Weert.
Heb je vragen over Nederlands leren
en de mogelijkheden? Kijk op www.
bibliocenter.nl.
Of bel met Toos Jenniskens 0882432000.
E-mail c.jenniskens@bibliocenter.nl .

uitvaartbegeleiding

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

Parochie Sint-Lambertus
Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met
pastoor volgens afspraak (tel. 631317);
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.0011.00 uur voor het bestellen van HH. Missen,
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887;
e-mail adres kantoor: administratie@kerknederweert.nl. Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 RABO
01355 072 27 ten name R.K. Kerk St. Lambertus te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl
Liturgische kalender van 31 januari
tot en met 9 februari 2019.
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 Cantantes, lector mevr.H.Dielissen) – jaardienst
Anita Vossen-Janssen en voor Wiel Janssen
vanwege verjaardag, jaardienst Mia Troisfontaine-Potting, Jan Verstappen vanwege
verjaardag.
ZONDAG 3 februari
4e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector
dhr.W.Engelen ) – maanddienst Gerrit en
Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst Toos Bruekers-Verstappen en Lies Bruekers-van de
Kruijs en Jo Bruekers, jaardienst Jan de Loos.
MAANDAG 4 februari
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph
DINSDAG 5 februari
H.Agatha, maagd en martelares
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel
WOENSDAG 6 februari
HH.Paulus Miki en gezellen, martelaren
Geen Rozenkransgebed en H. Mis
DONDERDAG 7 februari
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis –Tot bijzondere intentie
VRIJDAG 8 februari
H.Hieronymus Emiliani
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel
ZATERDAG 9 februari
H.Maria
Vooravond van de 5e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantantes, lector mevr.L.Caris) – Zeswekendienst Tinus Gielen, jaardienst Martien Beijes, tevens
voor ouders Beijes-Hermans.
OVERLEDEN
Op 19 januari was de herdenkingsdienst
voor Jeanne Heynen-Kessels, zij overleed in
de leeftijd van 73 jaar en woonde Suffolkstraat 10.
Op 28 januari was de uitvaart voor Nellie
Mans-Terium, zij overleed in de leeftijd van
79 jaar en woonde Houtmolen 11.
Mogen zij rusten in vrede.

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

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

2 t/m 9 februari 2019

KERKDIENSTEN 1 - 9 februari

ZATERDAG 2 februari: 19.15 uur H. Mis,
koor De Leeuwerik.
ZATERDAG 9 februari: 19.15 uur H. Mis,
voor Truuke Beerens-Doensen voor haar
verjaardag.
LEZERS: zaterdag 2 februari Lies Loijen, zaterdag 9 februari Annie Jonkers.
MISDIENAARS: zaterdag 2 februari Janne
Wijen en Ayla Beerens, zaterdag 9 februari
Lois Beerens en Niek Wijen.

ACOLIETEN: za. 2 febr. 19.00: Tom Kessels,
Nick Stijnen; zo. 3 febr. 10.00: Mathijs en Luc
van Hulsen; za. 9 febr. 19.00: Mathijs van
Lierop, Edwin van Rooijen.

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 2 februari 2019 – 9 februari 2019
Zondagmorgen 3 febr. 09.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als jrgt. voor Pierre
Wijers en Mia Wijers-Baetsen (volkszang)
Mededeling:
• Begin februari ontvangt u de parochiegids met actuele informatie over onze parochie.
• Speciale aandacht vragen wij voor de actie
Kerkbalans.
• Met uw bijdrage kan onze kerk in Leveroy
blijven voortbestaan.
Kerkbalans
Kerk daar sta je met je deuren open. Wagenwijd. Voor wie trouwen, dopen, vieren, rouwen. Voor wie maar wil luisteren naar een
woord dat verheft, naar een onbeduidend
verhaal van een naaste om een praatje verlegen. Kerk blijf daar staan.
Ik geef om de plek die je biedt.
Waardeert u de kerk en het werk van onze
parochie? Steun ons dan en geef aan de Actie Kerkbalans.
De parochie is ANBI-erkend. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.
Uw bijdrage aan onze parochie is welkom op
rekeningnummer
IBAN NL47RABO 0128402474
Bij voorbaat hartelijk dank.

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

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

Iets om over na te denken:
Haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je
haast hebt.

ACTIE KERKBALANS
“Geef voor je kerk”
Het is erg belangrijk dat het kerkgebouw
met zijn bijbehorende accommodatie voor
buurtbijeenkomsten en verenigingsactiviteiten 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.

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

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.

Donderdag 7 februari, 19.00 voor de zieken.

Parochie H. Barbara
Leveroy

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve Maria , zorg goed voor ons allen, bedankt!
- Lieve moeder Maria, Laat de kinderen hun
weg naar hun ouders terug vinden, bedankt.
- Heilige Maria, help mij a.u.b. dat mijn benen weer volledig beter worden. Heilige
Maria, dat het goed mag gaan met onze
kinderen en gezond mogen blijven.

Kerkbijdrage Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 3 februari, 4e zondag door het
jaar, H. Blasius, 10.00 (Samenzang) voor het
welzijn van de parochie en parochianen. Na
de viering wordt de Blasius-zegen opgelegd.

Zaterdag 9 februari, 19.00 (Zangkoor De
Peelklanken) voor eigen intenties.

Zondag 10 Februari
10.00 uur H. Mis
- tot bijzondere intenties

Voor inlichtingen en of intenties
0495 625288 of 06-11485769

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

“Goede manieren zijn de beste beveiliging
tegen de slechte manieren van anderen.”

Voor het bestellen van H. Missen, het opgeven van intenties en het uitschrijven van
doopbewijzen kunt u contact opnemen met
Mia Gubbels, telefoon: 06 50601803.
Per 1 januari 2019 kost een H. Mis € 27,50.
U kunt ook de intenties opgeven via e-mail:
gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag overmaken op de Rabobank.
Een andere mogelijkheid is het bedrag in
een envelop af te geven bij Mia Gubbels, St.
Antoniusplein 12 te Nederweert, met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en de opgave van de misintentie
met de gewenste datum. Opgave misintenties twee weken vóór datum. Telefoonnummer Parochiecentrum St. Rochus: 631760.
Voor het uitreiken van de H. Communie
aan huis, kunt u contact opnemen met de
heer Bert Verheggen, telf. 632684.

Kapel O.L. Vrouw van
Lourdes in Schoor

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

BLASIUS-ZEGEN: Zondag, de feestdag van
de H. Blasius, wordt na de viering de Blasiuszegen opgelegd tot afweer van keel- en anderen ziektes. Daarbij wordt een gebed uitgesproken over kaarsen die bij de zegening
van de keel worden gebruikt.
EEN PELGRIMSLIED: Ik kijk naar de bergen, want vandaar verwacht ik hulp. Te hulp
komt mij de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. De Heer voorkomt dat je struikelt, hij waakt over je, nooit verslapt zijn
aandacht. Nooit slaapt of sluimert hij.
De Heer zal je beschermen, hij gaat met je
mee; de Heer geeft je schaduw: overdag zal
de zon je niet steken, ’s nachts de maan je
niet ziek maken. De Heer houdt het kwaad
op afstand, hij neemt je in bescherming.
Waar je ook gaat of staat, de Heer waakt
over je, nu en altijd. (Psalm 121).
ZWARTE DAS: Na de toren-concerten is er
een lange zwarte das blijven liggen/verwisseld op het priesterkoor, wellicht van een van
de uitvoerende muzikanten/zangleden. Voor
informatie Mevr. Coba Cuijpers-Bijlmakers.
Pastoor A. Koumans, OMI.

Lourdesreizen 2019
Al ruim 30 jaar werkt het Dekenaal
Lourdescomité regio Weert samen
met de Limburgse Bedevaartorganisatie, nu Huis voor de Pelgrim geheten, voor het organiseren van de pelgrimsreizen naar Lourdes.
In 2019 worden wederom diverse reizen per vliegtuig en per bus georganiseerd. Het bezoek van deze bedevaartplaats wordt altijd weer als een
enorme belevenis ervaren. De reizen
krijgen daardoor voor de deelnemers
een dubbele betekenis.
Aan de Lourdesreizen wordt telkenjare een thema verbonden. Voor 2019 is
dit:” Zalig u die arm zijt” een bekende
zin uit de Bergrede in het evangelie.
Belangstellenden voor de komende reizen kunnen meer informatie opvragen
bij een van onderstaande personen.
CZ verzekerden kunnen een aanvraag
bij hun verzekeraar indienen voor
een bijdrage in de kosten van deze
reis. Ook het Dekenaal Lourdescomité verleent jaarlijks aan de zieke
pelgrims een bijdrage.
Neem contact op met:
In Weert met Chrit Götzen
tel 0495530282 of Harrie Hanssen
tel 0495542410
In Nederweert met Toos Tinnemans
tel 0495633421
In Stramproy met Nellie Craemers
tel 0495563328

Uw witgoed
apparaat stuk?
Expert Nederweert
repareert!
(0495) 625714
Kienen bij BeekCwartier
Zondag 3 februari is er weer een
gezellige kienmiddag in de inloop
van BeekCwartier, Beekstraat 54 in
Weert. De aanvang is om 14.00 uur
en vanaf 13.00 uur is de zaal open. De
prijs per serie is € 6,00.
Er wordt gespeeld voor geldprijzen.
Tevens zal er een loterij plaatsvinden
waarmee leuke prijzen te winnen zijn.
Verdere informatie via telefoonnummer 0495-697900.

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid.
Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.
Nederweert-Ospel | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR Venlo
www.groenekruis.nl

Renovatie kerktoren Ospel afgerond.

Geweldige bijdrage via het actiecomité
Met de aanbieding van een cheque
van ruim € 60.000 door het actiecomité “Same sterk vör oos kerk” aan
de Parochiecommissie Ospel is de renovatie van de kerktoren ook financieel afgerond. Technisch was dit al in
het najaar gebeurd met het herplaatsen van 2 gerenoveerde glas in lood
ramen. Ook wordt nog de laatste
hand gelegd aan de rapportage aan
de subsidiegevers, de Provincie Limburg, het Bisdom Roermond en de
gemeente Nederweert.
Ongelofelijk, zo zei iedereen, is de
opbrengst van de crowdfunding-actie. Ongelofelijk hetgeen het comité
gedaan heeft maar ook ongelooflijk
hoe de Ospelse gemeenschap meegedaan heeft. Aan het begin van de
actie werd gesteld dat er een begroot
tekort was van € 45.000. Dus dat was
het doel van het comité. Uiteindelijk was het tekort hoger als gevolg
van meerkosten. De belangrijkste

meerkosten kwamen voort uit het
feit dat niet 3000 maar ruim 5000
stenen moesten worden vervangen.
Daarnaast waren de duiven al langer een probleem. Nu het steiger er
toch stond zijn duivenwerende netten aangebracht voor de ramen en
galmgaten. Ook is extra onderhoud
gepleegd aan het uurwerk.
Met deze geweldige opbrengst heeft
de Parochiecommissie de renovatie
nagenoeg kostendekkend kunnen
uitvoeren. Een geweldige prestatie.
De parochiecommissie heeft dan ook
de grootst mogelijk dank uitgesproken aan het comité maar zeer zeker
aan de Ospelse gemeenschap en de
vele gulle gevers.
Deze restauratie is mede mogelijk
gemaakt door;
Provincie Limburg
Bisdom Roermond
Gemeente Nederweert

Natuursteen Limburg
Ospel

Natuursteen Limburg

Groot geworden door klein te blijven.

Grafmonumenten

Bouwsector

Wij leveren alle modellen grafmonumenten, ook eigen ontwerpen.

Wij leveren voor zowel de particulier alsook
de bouwsector tegen scherpe prijzen:
- Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.
- Belgische en Ierse hardsteen geschuurd
en gezoet.
- Vele soorten graniet, marmer en travertin.
- Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.
- Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.
- Composiet van het bekende merk Diresco

Door lage overheadkosten en
rechtstreekse import zijn wij sterk
concurrerend.
Vraag om een vrijblijvende kostenopgave, ook als u reeds elders een
offerte heeft aangevraagd.

Alles op het gebied van natuursteen en graniet.

Maatjes voor mantelzorgers

Zorg je voor een ander? Dan kan
het zomaar zijn dat je mantelzorger
bent. Je zorgt een aantal uren per
dag of week voor iemand in je omgeving. Vaak lukt het goed om de
zorg voor een ander te combineren
met het huishouden, het gezin en
hobby’s. Maar soms heb je even een
time-out nodig. Even de zorg loslaten omdat deze stiekem steeds meer
van je vraagt en je eigenlijk meer
tijd voor jezelf zou willen hebben.
Gewoon eens een middagje vrij, tijd
voor je hobby of ergens op bezoek.
Een maatje kan hierin iets betekenen. Deze biedt (bijvoorbeeld een
aantal uur per week) gezelschap
aan degene die zorg nodig heeft en
neemt zo even de zorg van je over.
Een maatje wordt op basis van karakter, interesses en beschikbaarheid gekoppeld aan de mantelzorger en de persoon waarvoor deze
zorgt. Het Steunpunt Mantelzorg

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

KIENEN
NEDERWEERT / ST. ROCHUS
VRIJDAG 1 februari 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 € 30,00. Iedereen
is van harte welkom!
Bestuur KBO afdeling Budschop

Onze Lieve Vrouwestraat 17, 6035 AN Ospel
Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156 mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl

Als je voor iemand zorgt kan het
fijn zijn om de zorg eens even
los te laten. Het Steunpunt Mantelzorg van Punt Welzijn bemiddelt in het vinden van vrijwillige
maatjes die de zorgtaken tijdelijk
overnemen. Op die manier kan de
mantelzorger met een gerust hart
tijd voor zichzelf hebben.

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

Toon Hermans Huis Weert
De agenda voor het Toon Hermans
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maandag 4 februari 11.00-12.30 uur en
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 5 februari 09.30-12.30 uur ontspanningsmassage* / 13.30-15.30 uur haken*.
Woensdag 6 februari 09.30-12.00 uur
kookworkshop - wintersoep*. Donderdag 7 februari 10.00-12.00 uur en
13.30-15.30 uur workshop schilderen*. Vrijdag 8 februari 09.30-12.00
uur creatief atelier*. Dinsdag 12 februari 13.30-15.30 uur start schrijfworkshop ‘Leven is herinneringen
opbouwen’. Woensdag 13 februari
09.45-12.30 uur ‘gezichtswellness’.
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.toonhermanshuisweert.nl). Deelname aan
onze activiteiten is voor iedereen die
met kanker geconfronteerd wordt en
zijn/haar naasten.

STEVENS
TELEVISIES

UW (O)LED TV ADRES!

koppelt het maatje en volgt het contact voor een bepaalde periode.

De Televisie Specialist
met een verrassend

LAGE PRIJS!

Ook kan het voorkomen dat je voor
een korte periode een ‘vervanger’
nodig hebt. Wanneer je bijvoorbeeld
ergens naartoe moet en je de persoon waarvoor je zorgt niet alleen
kunt laten. Ook in zo’n situatie kun je
contact opnemen en wordt er gekeken of er tijdelijk een maatje ingezet
kan worden.
Maatje worden
Er zijn in Weert verschillende mogelijkheden om maatje te worden. Maatjes
om mantelzorgers te ontlasten noemen we een respijtmaatje. Je werkt bij
mensen in de thuissituatie en brengt
tijd door met de persoon die zorg nodig heeft. Zo heeft de mantelzorger
even de mogelijkheid om iets voor
zichzelf te doen en nieuwe energie op
te doen. Er worden geen verzorgende, huishoudelijke of administratieve
werkzaamheden van je verwacht. Gemiddeld kost het je een paar uurtjes in
de week, maar er wordt gekeken naar
wat er voor jou mogelijk is.
Wil je meer weten over maatjes?
Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg via goedbezig@
puntwelzijn.nl of 0495-697900.

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

SKO
Gebrekkige liefde
“Dat klinkt inderdaad pijnlijk meneer
Lus, hoe denkt u dat het komt?”
“Nou ziet u dokter. Ik heb al jaren
een heel erg leuke, lieve maar vooral
mooie vriendin. Stapelverliefd ben ik
op haar! Maar steeds als ik haar ten
huwelijk vraag wijst ze me resoluut
af. Hoe vaak ik ook op mijn knieën ga,
ze lacht me compleet uit en zegt nog
niet klaar te zijn om zich te binden.
Gefrustreerd maar ook moedeloos
word ik er van. De gevolgen zijn dus
overduidelijk.”
“Als u het mij zo rechtuit vraagt zou ik
op zoek gaan naar een nieuwe vriendin in plaats van mijn beide knieën
laten vervangen.”
Hij slaakt een diepe zucht en veegt
zijn ogen droog…

Trouwkaarten??

Kort verhaal in 120 woorden
©José Bergh-Berben
https://www.facebook.com/
Schrijverskringospel

Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

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

ŏ

Vogelsbleek 18/A

ŏ

6001 BE WEERT

ŏ

(0495) 549 630

ŏ

www.geuns.nl

ŏ

GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Raad vergadert
Op dinsdag 5 februari om 19.00 uur vergadert de gemeenteraad in de raadzaal
van het gemeentehuis. Iedereen is van
harte welkom. Op de agenda staan o.a.
de investeringssubsidie voor Stichting
M.F.A. Haaze-Hoof, het uitvoeringsprogramma 2019 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving en uitbreiding van formatie voor toezicht. Ook de
vaststelling van het bestemmingsplan
Leisurekwadrant komt aan de orde. U
vindt de complete agenda op onze site.

We helpen elkaar!

Er zijn verschillende initiatieven om leegstand te voorkomen.
Zo komt er een opwaardering van de gevels in de winkelstraat door het plaatsen van schildjes.

Een mooie winkelstraat
Stand van zaken Pilot Leegstand en enquête voor ondernemers
Eind maart 2018 ontving Nederweert
een subsidie van de Provincie Limburg
voor de uitvoering van het project Pilot
Leegstand. We zijn nu een klein jaar verder. Er is fysiek nog niet veel zichtbaar
voor de buitenstaander. Achter de schermen is er echter het nodige werk verzet
door de werkgroep Pilot Leegstand. Ook
houden we nu een enquête onder alle
ondernemers voor de Winkelmonitor
Plus. Hiermee willen we gegevens verzamelen over de ontwikkelingen in het
centrum, zodat dit ons de mogelijkheid
biedt om hier op in te spelen.
Pilot Leegstand
De pilot is door de provincie opgezet om
leegstand in winkelcentra te verminderen. De verschillende pilots in Limburg
moeten nieuwe initiatieven opleveren
voor de stimulering van winkelcentra,
maar zijn ook vooral bedoeld om te leren van elkaar. Wat kunnen we doen om
leegstand tegen te gaan? Welke aanpak
is succesvol, kijk en leer van wat er niet
werkt.
Aanjagen lokaal ondernemerschap
De pilot in Nederweert is gericht op het
aanjagen van lokaal ondernemerschap.
Dit doen we onder andere door het
opwaarderen van gevels/winkelpanden,
het aantrekken van nieuwe ondernemers, het opstellen van een winkelmonitor en alternatieve pandinvulling. De
pilot is een initiatief van de Ondernemersvereniging Nederweert, Horecavereniging Nederweert, Vereniging van
Vastgoedeigenaren Nederweert en de
gemeente Nederweert.
Gevelsubsidie
Eind oktober is de gevelsubsidie aangekondigd en konden ondernemers en
pandeigenaren zich hiervoor aanmelden.
Er zijn 7 aanmeldingen ontvangen voor
het opwaarderen van gevels/panden. Na
een eerste selectie zijn er 3 locaties die

op basis van de criteria in aanmerking
komen voor de gevelsubsidie. De plannen voor deze locaties worden nu verder
uitgewerkt en definitieve toekenning
van de subsidies vindt eind februari/begin maart plaats. De uitvoering van de
werkzaamheden moet voor juli van dit
jaar gebeuren.
Plaatsen van gevelschildjes
Een ander onderdeel van het opwaarderen van de winkelstraat is het plaatsen
van ornamenten aan lichtmasten en
gevelschildjes. De ontwerpen worden
op dit moment technisch uitgewerkt en
begin maart wordt er gestart met het
plaatsen. Met de schildjes die elk lid van
de ondernemersvereniging op de gevel
krijgt, willen we de verbondenheid
en samenwerking symboliseren. Het
ontwerp sluit ook aan bij de vele oude
karakteristieke panden die het centrum
van Nederweert kent.
Winkelmonitor Plus
In een reguliere winkelmonitor staan
gegevens over de winkelmarkt opgenomen, zoals winkelvloeroppervlakte,
aantal winkels, werkgelegenheid en
dynamiek. De plus die wij hieraan
toevoegen, bestaat uit de ontwikkelingen die er spelen en het toekomstperspectief dat ondernemers zien. Met de
Winkelmonitor Plus willen we gegevens
verzamelen over de ondernemingen
en (winkel)panden in het centrum van
Nederweert. Dit levert ons een duidelijk beeld op van de ontwikkelingen
die spelen in het centrum en het biedt
ons de mogelijkheid om in te spelen op
deze ontwikkelingen.
Enquête invullen
Om deze winkelmonitor te vullen, vragen wij ondernemers en pandeigenaren
in Nederweert om deel te nemen aan
de enquête. De enquête is ook door de
Ondernemersvereniging, Horeca Vereni-

ging Nederweert en de Vereniging van
Vastgoedeigenaren Nederweert verspreid onder de leden.
Bent u als ondernemer of pandeigenaar
niet aangesloten bij één van deze verenigingen? Dan kunt u de enquête digitaal
invullen. De Pilot Leegstand is gericht op
het centrum van Nederweert. De winkelmonitor is opgestart vanuit de pilot,
maar beperkt zich wat ons betreft niet
tot het centrum. Ook ondernemers van
daarbuiten vragen wij om de vragenlijst
in te vullen. Dit kan tot 4 februari.
Actieve werving
De actieve werving is gericht op het aantrekken van (nieuwe) ondernemers voor
leegstaande panden in het centrum. Er is
een kleine werkgroep geformeerd die in
gesprek gaat met pandeigenaren. De input uit de winkelmonitor vormt hiervoor
ook een basis.
Hebt u vragen over de winkelmonitor of
de pilot leegstand? Ook hiervoor kunt
u terecht bij de werkgroep voor actieve
werving. Plannen voor het uitbreiden
van uw winkel of een eventuele verplaatsing naar een ander pand in het
centrum? Of wellicht is uw huidige pand
eigenlijk te groot en zoekt u een kleinere locatie? De werkgroep kan u bij dit
alles ondersteunen.
Werkgroepleden houden spreekuur
De werkgroepleden zijn Thijs Linsen,
Henk Knapen, Frans Duits en Bram Thijssen. Zij houden de komende weken (t/m
maandag 25 februari) een spreekuur op
maandagochtend van 10.00 tot 12.00
uur in het gemeentehuis van Nederweert. Loop gerust binnen als u meer
wilt weten. U kunt zich melden aan de
balie bij het gemeentehuis. Ook kunt u
rechtstreeks contact opnemen met één
van de leden van werkgroep of u meldt
zich via b.thijssen@nederweert.nl.

Extra uitgiftes gratis zakje strooizout
Op vrijdag 1 februari kunt u tussen
12.00 en 14.00 uur een zakje zout komen halen. Er is voldoende voorraad.
Dus ook als u al een zakje afgehaald
heeft, mag u nog een keer gratis zout
komen halen bij de gemeentegarage.
Naar aanleiding van de sneeuwval en
de winterse omstandigheden gaan we
opnieuw zout uitdelen. Op dinsdag 29
januari was de eerste afhaalmogelijkheid bij de gemeentegarage tussen
12.00 uur en 14.00 uur. Ook op vrijdag
1 februari kunt u er terecht van 12.00
tot 14.00 uur.
Pas en legitimatiebewijs
Met deze jaarlijkse actie willen we

u motiveren om de stoep voor uw
woning schoon te houden. Let op:
bewoners moeten de Weerterlandpas
en een legitimatiebewijs meenemen
als ze het zout komen afhalen. Als
u zelf niet kunt komen, is het ook
mogelijk om aan de afhaler uw Weerterlandpas en legitimatiebewijs mee
te geven.
Meehelpen
Evenals voorgaande jaren helpen een
aantal vrijwilligers mee bij het sneeuwruimen als dat nodig is. Op deze
manier willen we er met z’n allen voor
zorgen dat iedereen veilig over straat
kan in tijden van gladheid. Wilt u ook
graag meehelpen als de overlast zich

voordoet? Neemt u dan contact met
ons op via het Klant Contact Centrum.
Op onze website staat meer informatie
over het strooien van wegen.

Op de website...
Ontwerpbestemmingsplan
en -omgevingsvergunning
centrumplan ter inzage
Laat uw idee achter
voor de nieuwe
Omgevingsvisie

www.nederweert.nl

Onlangs heeft de gemeente besloten
om het ondersteuningsprogramma
voor gezinnen uit Nederweert in 2019
voort te zetten. U kunt zich als ouder
aanmelden om andere ouders te helpen met opvoedvragen.
Gestart in 2018
In 2018 is Synthese in onze gemeente
gestart met Ouders Ondersteunen
Ouders. Synthese heeft gewerkt aan
het opbouwen van een netwerk en
het leggen van contacten. Hier gaat
ze dit jaar mee verder. Tegelijk is het
voor een succesvolle voortzetting belangrijk dat inwoners zich aanmelden
om gezinnen met vragen te ondersteunen.
Ouders Ondersteunen Ouders
In het jeugdhulpbeleid wordt ingezet op het normaliseren van opvoedingsvragen. Het is belangrijk om
laagdrempelig ondersteuningsaanbod
te versterken. Het project Ouders
Ondersteunen Ouders voorziet hierin.
Naast het versterken van de eigen
kracht van gezinnen, draagt een succesvolle ondersteuning ook bij aan

Donderdag 31 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 bekendmakingen 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 gemeentehuis. Is dit voor u vanwege een fysieke beperking niet mogelijk, dan kunt u het wekelijks
overzicht op verzoek toegestuurd krijgen.
Belt u dan even met ons Klant Contact Centrum,
tel. 0495 - 677111.

het voorkomen van duurdere vormen
van jeugdhulp.
Helpen?
Hebt u interesse om gezinnen uit
Nederweert te helpen bij eenvoudige
opvoedvragen? Neem dan contact op
met Synthese via tel. (0495) 745930 of
via info@synthese.nl.

Subsidie voor een goed leefbaarheidsidee
Stel, u hebt een leuk idee om de leefbaarheid in uw dorp of buurt te verbeteren. Dat wilt u graag gaan uitvoeren. Maar helaas is er geen geld voor.
Jammer, want zo blijft het bij een idee.
Of toch niet? Nee, want we hebben als
gemeente een krediet beschikbaar voor
nieuwe leefbaarheidsinitiatieven. U
kunt dus subsidie aanvragen voor een
activiteit die bijdraagt aan het meedoen
in de samenleving.
Wij vinden het belangrijk dat inwoners
zich goed voelen in hun leefomgeving
en prettig wonen in onze gemeente.
Daarbij stimuleren en faciliteren we initiatieven van burgers die samen zorgen
voor sociale samenhang in dorpen en
buurten.
Voor drie jaar
De gemeente heeft als extra stimulans
budget vrijgemaakt om goede leefbaarheidsinitiatieven in onze dorpskernen,
buurten en straten te realiseren. Hiervoor stellen we geld beschikbaar voor
een periode van drie jaar.

Ook in de kern Nederweert is een Samentuin.
Foto: Nederweert24

werk, terwijl de kinderen zich vermaken
op de speeltoestellen.

U bent aan zet
Het is nu aan u, inwoners, verenigingen en stichtingen in Nederweert,
om gebruik te gaan maken van deze
subsidie.
De ideeën om de leefbaarheid in uw
dorpskern of buurt te verbeteren,
kunnen betrekking hebben op vele terreinen. Denk bijvoorbeeld aan zorg en
ondersteuning, cultuur, ontmoeting en
ontspanning.

Subsidie voor goede ideeën
Hebt u plannen voor een leefbaarheidsinitiatief met behulp van de subsidie?
Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag doen. We toetsen de aanvraag op
één van de volgende punten:
het bevorderen van sociale activering
en tegengaan van sociale uitsluiting
het bevorderen van betrokkenheid
tussen bewoners en groepen van
burgers
het verrichten van een bijzondere inspanning die verenigingoverstijgend
zijn en het algemeen belang dienen.

Vernieuwend
Een voorwaarde om in aanmerking
te komen voor de subsidie, is dat het
initiatief vernieuwend is en dat het de
dorpskern of buurt aantrekkelijk maakt
om er te wonen (of te werken). Het idee
hoeft niet groot te zijn. Een voorbeeld
van een leefbaarheidsinitiatief is de
Samentuin in Ospeldijk, naast het speelveld. Ouders kunnen in de tuin aan het

Aanvraag indienen
Op www.nederweert.nl/idee vindt u
meer informatie over de leefbaarheidssubsidie. U kunt hier ook het aanvraagformulier downloaden. Nog vragen?
Neem dan contact op met onze regisseurs leefbaarheid Harold van der Haar
of Iris van de Ven. Dat kan telefonisch of
via mail: h.vanderhaar@nederweert.nl
en i.vandeven@nederweert.nl.

Wij zoeken:

een patissier
met grote voorliefde voor chocoladewerk
(24-38 uur)

een bakker
die graag vlaai en stukgoed maakt
(38 uur)
Bij interesse mail naar:
info@bakkerijbroekmans.nl

De lekkerste bakker bij u in de buurt!
www.bakkerijbroekmans.nl

Nieuw seizoen Dao Gaon Vae Weer
op WeertFM Televisie
WeertFM zendt voor het zevende jaar
het vastelaovundj programma ‘’Dao
Gaon Vae Weer’’ uit.
In dit live televisieprogramma wordt
volop aandacht besteed aan alles wat
met de vastelaovundj te maken heeft.
Wekelijks zijn er artiesten, prinsenparen en studiogasten die komen
vertellen over diverse activiteiten en
onderwerpen. Ook dit jaar is er weer
het item ‘’Wi-j ésj noow met? Daarin
praten we bij met oude bekende uit
de vastelaovundj wereld.
In de eerste uitzending op zondag 27

januari is er o.a. het eerste media optreden van de allereerste prins van V.V.
De Zweeloeere te zien, aandacht voor
het 5x11 jubileum van K.V. De Piepkukes en muziek van Moerepetazie.
‘’Dao Gaon Vae Weer’’ wordt vanaf
zondag 27 januari vijf weken lang uitgezonden op zondag tussen 12.00 en
13.00 uur op het tv kanaal van WeertFM televisie. Kabel: Ziggo 40, UPC 36
Glasvezel: KPN 1417, Overige aanbieders 2064
Verenigingen en organisaties kunnen de redactie bereiken via e-mail:
dgvw@weertfm.nl

Spijkerbroeken al v.a. € 29.90

Programma
Theaterboerderij Boeket
bekend!
Op 15 januari j.l. ging het eerste deel
van het programma van Theaterboerderij Boeket online. Een zeer gevarieerd programma met meerdere artiesten uit de regio zoals The Nag’s
Head, Theatergroep Strapatsen en
de kindervoorstelling van de Theaterkist. Maar ook namen buiten de regio
hebben een plek in de programmering, waaronder de cabaretiers Mark
van de Veerdonk en Fabian Franciscus en kleinkunsttrio Rouxlala, waar
weliswaar, de inmiddels uitgevlogen
Weertse, Danielle Absil onderdeel
van uitmaakt.
Fabian Franciscus binnen één dag
uitverkocht
Cabaretier Fabian Franciscus wist binnen 1 dag de zaal uit te verkopen met
zijn voorstelling ‘Vlafeest’. Fabian is
cabaretier en autist. En zo blijkt, een
goede combinatie voor een uitverkochte zaal. Voor de overige voorstellingen zijn nog wel kaarten beschikbaar. Eind maart wordt het tweede
deel van het programma verwacht.
Genieten van puur theater
Bij een bezoek aan Theaterboerderij Boeket kom je niet alleen voor de
voorstelling. Maar ook voor de hele
ambiance op deze prachtige locatie.
De tuin rond de boerderij is aangelegd als boeren tuin met een moestuin, fruitboomgaard, ven en veel
wilde planten en struiken. Bezoekers
kunnen voor en na de voorstellingen
ronddwalen in die natuurtuin. Er
wordt ingespeeld op kleinschaligheid
waar natuur en cultuur hand in hand
gaan. Een warm welkom, betaalbare
prijzen en direct contact met de artiesten zijn belangrijke speerpunten
voor dit theater.

Kerkstraat 18
Neder weer t
Tel. (0495) 62 57 85

Vraag naar de voorwaarden. Actie is geldig van vrijdag
18 januari t/m zondag 3 februari 2019.

Ook geldig bij:
Langstraat 20m, Weert, Tel. (0495) 54 56 45
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Voor meer informatie: www.theaterboerderijboeket.nl

www.carnavalswinkeldeverrassing.nl

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Langstraat 61, Weert - Tel. (0495) 460 441
SE-Raamdecoratie

Plissé- en Duette gordijnen breed
inzetbaar voor speciale ramen

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

Eettafel Eind
Donderdag 7 februari: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven.
Bezoekers kunnen zich aanmelden
t/m dinsdag 5 februari.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m
dinsdag afmelden.
Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel: 06 - 20372633
Mail: eettafel-eind@xs4all.nl
U vindt ons ook op:
www.nederweert-eind.nl/Eettafel Eind
De laatste jaren worden er door
architecten steeds vaker bijzondere kozijnvormen gebruikt in
nieuwbouwwoningen. Het traditionele ‘ronde raam’ is van alle
tijden, maar steeds vaker wordt
er bij kozijnen gebruikt gemaakt
van schuine hoeken, trapezevormen, delen van cirkels en grote
ronde ramen. Hoe breng je hierin
sluitende raamdecoratie aan?
Plissé- en Duette gordijnen weten
hier wel raad mee!
Wat is nou precies een Plissé- of Duette
gordijn? De gemakkelijkste manier om
dit uit te leggen is om het te vergelijken met een waaier. In gesloten vorm
is het een stapeltje gevouwen stof, die
bij het openen van de waaier wordt
gestrekt (uitgewaaierd). Zo is het ook
met dit type gordijnen: de Plissé is in
gesloten vorm zeer compact als een
stapeltje gevouwen stof (geplisseerd).
Bij het uitvouwen blijkt de totale omvang en wordt een groter oppervlakte
bedekt. Een Duette gordijn is exact
hetzelfde als de Plissé, echter dan dubbelwandig uitgevoerd (duo).
Rond, schuin, hoog in de nok…
Zoals een Chinese waaier in het rond
uitvouwt, zo kan ook dit type gordijn
in een raam worden uitgevouwd. Er
zijn versies van halve of kwart cirkels
en ook de openingsrichting varieert
afhankelijk van de situatie. Voor
schuine ramen zijn er verschillende
versies en (standaard)maten. Binnen

grenzen kan de hoek ook passend
op de maat van het raam worden gemaakt. Voor lastige plekken waar je
lastig bij kunt als schuine hoeken in
de nok van een huis, zijn er slimme
oplossingen: denk dan bijvoorbeeld
aan een accugemotoriseerd gordijn
met afstandsbediening.
Top-down en bottom-up versie
Passend bij de gebruikssituatie en
het raam is dit type product verkrijgbaar in versies die naar boven of juist
naar beneden dichtgaan. Een situatie
waarbij dit praktisch kan zijn is bijvoorbeeld een badkamer. In deze situatie kan het voorkomen dat je een
deel van het raam voor de lichtinval
open wilt laten, zonder dat je het
risico wilt lopen op inkijk. Een ‘naar
boven’ sluitend gordijn is dan de oplossing.
Voordelen van Plissé en Duette
gordijnen:
• Perfect op maat te maken voor allerhande kozijnvormen
• In halfronde of heelronde vorm in
verschillende standaardmaten beschikbaar
• Groot aantal verschillende kleuren
en dessins
• Verkrijgbaar in verschillende gradaties doorschijnendheid
• Wasbaar product (volgens gebruiksinstructie)
• Speciale versies voor gebruik in
natte ruimtes (badkamer, keuken)
• Vochtbestendig, het kan wat hebben

Hulseweeg 22

KAARTERS GEZOCHT!
Zoekt u nog iemand om gezellig
mee te kaarten of zoekt u een kaartgroepje waar u bij kunt aansluiten?
Kom dan op donderdag 7 februari
van 10:00 tot 12:00 uur of vrijdag 8
februari van 14:00 tot 16:00 uur naar
het BeekCwartier.
Een vrijwilliger zal dan uw wensen
noteren, zoals welke dag u het beste
uitkomt, welk kaartspel u speelt, etc.
Aan de hand van deze informatie
proberen we u te koppelen aan een
kaartgroep of mensen die ook op
zoek zijn naar kaarters.
BeekCwartier is gelegen in het Cwartier aan de Beekstraat 54. U kunt
uw wensen ook telefonisch kenbaar
maken door te bellen naar tel. 0495697900 van 9:00 tot 12:00 uur en te
vragen naar Tom van den Berg. Mailen kan ook naar beekcwartieractief@puntwelzijn.nl.

OPRUIMING
ALLES
HALVE
PRIJS

Laat je stralen!

Weekblad digitaal lezen?

www.drukkerijvandeursen.nl
Internationaal toneelproject aischylos

Griekse tragedie op Het College
Zondag 3 februari a.s. staan voor
het Aischylosproject de Gymnasiumleerlingen van Het College,
in samenwerking met leerlingen
van het Kwadrant, op het podium in de grote centrale hal van
Het College in Weert. Zij voeren
de Griekse tragedie ‘Hippolytos’
van de Griekse dichter Euripides
op. Maanden hebben de leerlingen samen met leeftijdsgenoten
van vijf scholen uit de Euregio,
onder leiding van de regisseurs
Jeroen Tessers en Laurence Stas,
geoefend voor dit internationale
toneelproject. Het optreden vormt de eerste in een reeks van vijf
optredens op de deelnemende
scholen aan het project. Benieuwd
naar de première? Gratis kaarten
zijn vanaf nu te bestellen.
Voorstelling
Het optreden op Het College vormt
de eerste in een reeks van vijf optredens op de deelnemende scholen
aan het project: Athénée Royal ‘Air
Pur’ (Seraing), Van Maerlantlyceum
(Eindhoven), Het College in samenwerking met Het Kwadrant (Weert),
Sint-Maartenscollege (Maastricht) en
het Bernardinuscollege (Heerlen).
Het belooft een spectaculaire en verrassende voorstelling te worden, te
meer omdat de tragedie in de moedertalen van de acteurs wordt opgevo-

erd; het geheel wordt voorzien van
een vertaling op een scherm naast
het toneel.
Rolverdeling
Van de leerlingen van Het College
spelen Catherine Bosch, Marijn
Segers, Anna Ford, Madelief Vaessen,
Fay van Ooijen, Mart Zuijdgeest, Fleur
Biesmans, Joey Postma (Gymnasium
4) en Ava Walraven (Gymnasium 3)
mee. Charlotte Sijben en Xander Ye
(Gymnasium 5) versterken met hun
resp. blokfluit en piano het orkest dat
onder leiding staat van Willie Arets.
De leerlingen van Het Kwadrant nemen voor de derde keer deel aan het
toneelproject: Layla Smeets en Janou
Brankaert zingen mee met het orkest. Layla Smeets en Janou Brankaert
zingen mee met het orkest. Janou verzorgt tevens de grime. Een groep leerlingen zorgt voor het decor (ontwerp
en uitvoering), te weten Dominique
Effendi, Luuk Duisters, Gino IJkelen,
Olaf Peeters en Renzo van Montfort.
Kaarten
Benieuwd naar het optreden? Gratis
kaarten zijn te bestellen via y.kuik@
stichtinglvo.nl.
Voorstelling: ‘Hippolytos’, zondag
3 februari 2019, aula Het College
Weert, aanvang 19:30 uur. Meer
info via www.aischylos.com.

´´ KEER.....
JE LEEFT MAAR EEN

•

Vestigingen in Leende,, Nederweert en Oirschot. Informatie: bel 040-2062882 of kijk op

.
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5 jaar!
Wij vieren dat graag samen
met u dit jaar ...

Samen naar een nieuw begin
... vertrouwen van de klant
... betrokkenheid met de klant
... succes voor de klant

Uitgave: januari 2019

Financieel gezond
wonen voor 55+'ers
Als u een dagje ouder wordt, komen er een hoop
vraagstukken op u af. Om uw vragen te
beantwoorden, organiseert Rabobank Weerterland en
Cranendonck een viertal bijeenkomsten. Interesse? Meld u dan
aan voor een van de datums via:

rabobank.nl/weert
Wij vieren ons 5 -jarig bestaan….
graag samen met jou!
Over een startende ondernemer
die een mooie start heeft, wordt
met enige regelmaat gezegd dat
die ondernemer de eerste vijf jaar
maar eens moet halen …. en dat
maakt het nog waardevoller voor
ons om met vertrouwen en een
blijvend enthousiasme ons 5-jarig
bestaan te vieren!
Dat doen we dit jaar met een aardige attentie voor iedere nieuwe verkoper en met 5 aantrekkelijke acties
gedurende het hele jaar, die vooral
op onze Facebookpagina te vinden
zijn. Ook is er een mooie actie bedacht voor één van onze opdrachtgevers van de afgelopen 5 jaar en één voor potentiele klanten van verkoop
of aankoop in de loop van 2019.
Bij deze willen we ook onze opdrachtgevers in Nederweert en de dorpen daaromheen hartelijk danken voor het vertrouwen dat zij in ons
kantoor hebben gesteld in de afgelopen vijf jaar, waardoor we ook
hier een vaste voet aan de grond hebben gezet…beter gezegd…menig
bordje in de grond hebben kunnen plaatsen.
Voor mij persoonlijk blijft Nederweert een belangrijke en vertrouwde
omgeving omdat het een tweede thuishaven voor mij is. Mijn moeder
is in Nederweert geboren en getogen en ikzelf - als oudste kleinkind
van de familie Vaessen (van het pleintje) - heb altijd veel tijd doorgebracht bij opa en oma. Echter, de tijd dat ik bij klanten op leeftijd kon
zeggen dat ik een achterkleinkind ben van Riek van Baer van Klokkedrika en Tjeu van Reinder Leen en daarmee meteen duidelijk was wie
ik ben, is nu wel voorbij daar die generatie bijna voorbij is.
Daarom zijn we nu verheugd dat tevreden opdrachtgevers in Nederweert en omgeving dit ook uiten naar familie en bekenden waardoor
we veel contacten opdoen in deze omgeving en verkopen en aankopen
mogen begeleiden en taxaties mogen uitvoeren.
Vijf jaar geleden, net na het dieptepunt van de woningmarkt, startte ik
vanuit huis Sharon Bish Makelaardij en werden de koopaktes letterlijk
aan de keukentafel getekend. Een bijzondere tijd. Inmiddels hebben we
een mooi karakteristiek en huiselijk kantoor aan de Maaspoort 14a in
Weert en zijn we met een klein en krachtig team van drie dames (makelaar/taxateur, assistent makelaar en office-manager) voor onze opdrachtgevers aan de slag. Onze kwaliteit ligt in de persoonlijke aanpak,
de natuurlijke betrokkenheid met de klant en daarmee het bereiken
van zijn of haar doelen. We hebben een mooi vak waarbij het doel van
de klant ook ons doel is! De wisselwerking en directe communicatie
tussen beiden is daarbij de grondslag voor succes.

Verhuisplannen?
Maak vandaag nog een afspraak
en verkoop je woning met succes!

Waar woonwensen
werkelijkheid worden

WONINGMAKELAARDIJ

Wanneer jij meer wilt weten over onze dienstverlening bij verkoop en
aankoop dan kun je altijd contact opnemen met ons kantoor. Samen
naar een nieuw begin …

Onzelievevrouwestraat 2 | 6004 AC Weert
T 0495 - 53 38 93 | E info@saelmans.nl

www.saelmans.nl

frissenmakelaardij.nl

Stultiens

Natuurherstel
in de Mariapeel

Green Deal voor de visie op kringlooplandbouw van het Ministerie van LNV

CITAVERDE College zet handtekening
voor een beter leven

Ga mee op excursie met de boswachter op zondagmorgen 3 februari.
Deze keer gaan we naar een voormalig veenputtencomplex in het noorden van de Mariapeel. Het gebied
wordt hier opener gemaakt door het
verwijderen van jonge berkenopslag.
Een uniek inkijkje in de cultuurhistorie en bijzondere ecologie van het
hoogveen.

Minister Carola Schouten zet haar handtekening onder de Green Deal.
CITAVERDE College is in Limburg dé
onderwijsorganisatie die (aankomende) groene professionals opleidt
en hen leert hoe ze concrete stappen
kunnen zetten op het gebied van een
rijke planten- en dierenwereld, goed
omgaan met afval, een groene leefomgeving in de stad en op het platteland en gezonde voeding. En die
mensen heeft Limburg hard nodig.

in Nederland. Nederland is namelijk
afhankelijk van export van agrarische producten en met onze innovatieve vakkennis zijn wij leiders in de
wereld. Maar alle kostenverlagingen
en productieverhogingen om goed
en goedkoop voedsel te produceren,
hebben ook geleid tot druk op onze
natuur. Kringlooplandbouw kan die
druk gaan wegnemen. De landbouw
en tuinbouw zijn volop in beweging
en willen tegemoetkomen aan wat de
samenleving, de natuur, de bodem,
het water en het ecosysteem van hen
vragen. CITAVERDE leidt vakmensen
hiervoor op, door zowel in het VMBO
als in het MBO hier veel aandacht aan
te geven binnen de lessen.

De Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, heeft in het najaar van 2018 haar
nieuwe visie op kringlooplandbouw
gepresenteerd, waarbij alle boeren
en tuinders – door anders te gaan
werken – veel duurzamer met onze
natuur omgaan.

CITAVERDE College is een onderwijsinstelling voor VMBO en MBO en bestaat
uit zes verschillende locaties door heel
Limburg. Deelnemers met interesse in
de groene sector vinden bij het CITAVERDE College een passende opleiding. Het CITAVERDE College heeft
oog voor de mogelijkheden en kansen
van haar deelnemers. Door de juiste
begeleiding en flexibiliteit brengt het
CITAVERDE College deelnemers naar
een zo goed mogelijk studieresultaat.
Daarbij werkt het CITAVERDE College
veel samen met regionale partners in
onderwijs, maatschappelijke organisaties, overheden en de beroepspraktijk. Kijk voor meer informatie ook op
www.citaverde.nl.

CITAVERDE College heeft met de Minister en met andere groene onderwijsinstellingen een handtekening
gezet onder een afspraak om kringlooplandbouw een belangrijke plaats
te geven in de agrarische opleidingen. Maar ook in de andere opleidingen van CITAVERDE College komt nóg
meer aandacht voor duurzaamheid
en het denken in kringlopen, want
CITAVERDE College wil bijdragen aan
een beter, mooier en leuker leven
voor ons allemaal.
Nederland kan niet zonder onze
agrarische sector, omdat die voor een
groot deel bijdraagt aan de welvaart

Startlocatie: Parkeerplek aan de Zwarte Plakweg te America. Rijdt de weg
uit, aan het einde van de weg (tegen
de Mariapeel aan) is mogelijkheid tot
parkeren. Vanuit hier is het een minuut of 15 lopen de Mariapeel in.
Neem mee: Trek warme (regen-) kleding aan. Het is wat ruig en mogelijk
nat terrein, zorg voor stevig en waterdicht schoeisel. Voor Koffie en thee
wordt gezorgd.
Meer informatie: zie de website van
Staatsbosbeheer de Pelen/excursies
Eentje voor mij, eentje voor jou!
Vanaf 1 februari bij de KoffieBoekerij

Uitgestelde koffie
Als je in het koffiecafé van Bibliocenter Weert een drankje voor jezelf
doet, dan kun je voortaan tegelijk
een “uitgestelde koffie” kopen voor
een ander. Daarvoor kan je vanaf 1
februari terecht in de KoffieBoekerij
van Bibliocenter. Wethouder Martijn
van den Heuvel zal om 11.15 uur de
eerste uitgestelde koffie kopen. Het
idee is eenvoudig. De uitgestelde koffie doe je cadeau. Aan een ander die
het niet zo breed heeft. Aan een onbekende die zin heeft in een lekker
kopje koffie. Dat is een “uitgestelde
koffie”. Een uitgestelde koffie koop
je tegelijk met jouw kopje koffie. De
uitgestelde koffie wordt genoteerd
op een magneetbord met buttons. Zo
is meteen te zien hoeveel uitgestelde
koffies beschikbaar zijn.
Zit je krap bij kas en zin in een lekkere koffie? Vraag in de KoffieBoekerij of er nog uitgestelde koffie is. Het
wordt voor jou geregeld. Ooit begonnen in Napels. En nu ook in Weert, in
de KoffieBoekerij van Bibliocenter.

uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert
Tel. 0495-53 26 20
Mobiel: 06-30 40 01 02

Hulp bij invullen
belastingaangifte
Burgers die geen lid zijn van een vakbond kunnen terecht bij het Servicepunt Belastingen en Toeslagen van
Punt Welzijn voor het invullen van de
belastingaangifte 2019. Deze invuldagen zijn op de vrijdagmiddagen 8,
15 en 22 maart, 5 en 12 april, 24 mei,
28 juni, 20 september, 25 oktober, 22
november en 20 december 2019 van
13.00 – 1700 uur.
Kosten: Aangifte inclusief (eventuele) vervolgafspraak € 15.00; één persoon, één jaargang: € 20,00 fiscaal
partners, één jaargang. Het aanbod is
bedoeld voor burgers met een inkomen op of rond het sociaal minimum.
Voor het invullen van het formulier
heeft men Digid nodig. Info: www.
digid.nl.
Voor het maken van een afspraak kan
men terecht tijdens de spreekuren op
maandag 14 en 28 januari, 18 februari, 11 en 25 maart, 8 april, 6 en 20
mei, 3 en 17 juni, 9 en 23 september, 7
en 21 oktober, 4 en 18 november, 2 en
16 december, tussen 10.00–12.00 uur.
Tijdens deze spreekuren wordt bekeken of u in aanmerking komt voor het
invullen van de aangifte en wordt er
tegen betaling een afspraak gemaakt
voor de invuldagen.
Men dient het volgende mee te nemen: Bewijs van inkomen, bewijs van
spaargeld en vermogen: eigen woning en bewijs van schuldregeling (indien van toepassing), Digid code. Het
Servicepunt Belasting en Toeslagen
wordt gehouden bij Punt Welzijn,
Beekstraat 54, Weert (het oude gemeentehuis). Info: Punt Welzijn, tel.
0495-697900.

Een huis voor Harry in de Nationale
Voorleesdagen
Van 23 januari tot en met 2 februari zijn weer de Nationale
Voorleesdagen. Dit jaar met het
Prentenboek van het jaar Een huis
voor Harry van Leo Timmers. Kom
gezellig naar de interactieve vertelvoorstelling tussen de boeken
bij Bibliocenter Weert. Op zaterdag 2 februari van 14.30 tot 15.15
uur is voor peuters en kleuters en
hun ouders of verzorgers de belevingsvoorstelling van Wapperkids.
Stilzitten hoeft niet. Rennen, trekken, zoeken… dat wel! Aanmelden
op www.bibliocenter.nl/agenda.
Deelname 5 euro.
In de voorstelling gaan peuters en
kleuters met gebaren op ontdekkingstocht door drie prentenboeken die allemaal te maken hebben met verdwalen en weer veilig thuis komen. Een

huis voor Harry is één van prentenboeken in de voorstelling. Wapperkids
heeft er een eigen liedje bij gemaakt.
Harry is een kater. Hij is bijna altijd binnen. Maar als vlinder Vera tikkertje wil
spelen gaat hij mee naar buiten. Dan
verdwaalt Harry in de stad.
Cadeautje bij een gratis jeugdlidmaatschap
Tijdens de Nationale Voorleesdagen
krijgen peuters en kleuters een leuk
welkomstcadeautje (zolang de voorraad strekt) bij het aangaan van een
gratis lidmaatschap. Inschrijven kan bij
elke vestiging of online
Tijdens de Nationale Voorleesdagen
staat bij Bibliocenter, nog meer dan
normaal, het voorlezen aan kinderen
die nog niet kunnen lezen centraal.

Met Broederschap, Mariadraagsters en Groot Sint Martinuskoor

Zondag 3 februari: Maria Lichtmis

Op zondag 3 februari wordt in
de Dekenale St.-Martinuskerk
van Weert Maria Lichtmis gevierd. Deze plechtige hoogmis
start om 10.00 uur. Het Groot
Sint Martinuskoor zingt Missa
brevis a tre voce van M. Haydn.
Deze viering krijgt een extra
feestelijk tintje door de aanwezigheid van onze broedermeesters, Mariadraagsters, bruidjes
en pages. Traditioneel onderdeel van de viering is de lichtprocessie door de kerk.

Eigenlijk heet Maria Lichtmis “de opdracht van Jezus in de Tempel”. Maria en
Jozef brachten hun eerstgeboren zoon
veertig dagen na de geboorte naar de
tempel om Hem aan God op te dragen.
De oude Simeon die in de tempel aanwezig was, noemde Jezus “het Licht
dat alle volkeren verlicht”. Tijdens het
bidden van de rozenkrans op maandag
en zaterdag wordt deze gebeurtenis
herdacht als het vierde Blijde Geheim.
Van harte welkom op 3 februari 2019
om 10.00 uur in de St.-Martinuskerk in
Weert om dit samen te vieren!

De second opinion gaf mij zekerheid om voor operatie te kiezen
Mevr. Spijker (77 jaar): “Al zolang ik mij kan herinneren heb ik last van mijn
heb ik altijd als gezinsverzorgster gewerkt en omdat ik wel van aanpakken wist,

Waar kan ik
meer informatie krijgen?

werd ik vaak geplaatst in grote gezinnen. Dat zware werk heeft vast impact

Best Doctors wordt aangeboden

gehad op mijn beide knieën. Met ouder worden is het wel erger geworden. De

door bedrijven als onderdeel van hun

arts heeft hiervoor best zware medicatie en pijnpleisters voorgeschreven en

secundaire arbeidsvoorwaarden, als

daardoor sloeg de onzekerheid en vermoeidheid toe.”

onderdeel van bancaire producten,

knieën en ben ik onder behandeling bij de orthopeed. In mijn werkzame leven

vanuit lidmaatschappen van belangenorganisaties en door verzekerings-

“Mijn eigen orthopeed wilde niet

Eindelijk weer pijnvrij wandelen

van opereren horen maar een andere

“Het resultaat is geweldig, ik kan nu

orthopeed in de maatschap durfde het

weer pijnvrij wandelen en dat zonder

wel aan, maar met de nodige twijfels.

medicatie. Die scootmobiel heb ik nu

Voor meer informatie, kunt u kijken op

Op advies van onze zorgverzekeraar

zeker niet nodig. Ik zou het dan ook

www.bestdoctors.com/netherlands

hebben we ervoor gekozen een second

iedereen aanraden die twijfelt om via

of kunt u bellen met (+31) 010 282

opinion aan te vragen via Best Doctors.

de zorgverzekeraar te vragen naar een

1657 ook kunt u contact opnemen

Zij hebben mijn dossier opgevraagd en

second opinion van Best Doctors.”

met uw zorgverzekeraar. Wanneer u

maatschappijen zoals bijvoorbeeld CZ,
Interpolis, Delta Lloyd en Generali.

het voorgelegd aan een internationale

geen toegang hebt tot Best Doctors

expert op dit gebied. Wij kregen een zeer

en graag meer wilt weten, stuur dan

uitgebreid verslag terug in het Engels met

een e-mail naar:

een Nederlandse vertaling met daarin

nederland@bestdoctors.com

een voorstel voor de behandeling. Deze

Wat is Best Doctors?

bevestiging was gelukkig geheel in lijn

Best Doctors werkt samen met

Ook kan Best Doctors de behandelend

Best Doctors brengt het second opinion

de database uit ruim 50.000 experts,

met de orthopeed die een operatie wel

topspecialisten uit de hele de wereld en

arts voorzien van waardevolle

proces naar een ander niveau: de service

verdeeld over meer dan 450 specialismen

aandurfde. We voelden ons gesterkt in

kan helpen bij het geven van aanvullende

aanbevelingen. Bij complexe situaties

voegt de beste artsen op wereldniveau

en subspecialismen allen verkozen als

onze beslissing om te opereren. En zo is

gespecialiseerde informatie over de

vragen veel artsen reeds op informele

toe aan de dialoog.

beste in hun vakgebied.

het ook gebeurd in oktober 2016.”

aanvankelijke diagnose.

wijze advies aan hun collegae.
Uitgangspunt van Best Doctors is het

Wat is een second opinion?

stellen van een volledige en complete

‘Second opinion’ betekent letterlijk:

diagnose voor individuele leden, om zo te

tweede mening. U hoeft beslist niet voor

komen tot het beste behandelplan.

iedere behandeling een tweede mening

Al meer dan 28 jaar wordt artsen over de

te vragen. Dat doet u pas, wanneer u

hele wereld gevraagd, wie in hun ogen

klachten heeft die maar niet worden

de toonaangevende specialisten binnen

verholpen, of als u twijfelt aan een

hun vakgebied zijn. Inmiddels bestaat

diagnose of behandelplan.

Hoe werkt het aanvragen van een second opinion?

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

Bel Best Doctors.

Bespreek uw medische
vraag in een vertrouwelijk
telefoongesprek.

Krijg advies over de dienst
die het beste bij u past.

Ontvang de antwoorden die u nodig
hebt om weloverwogen medische
beslissingen te nemen.

