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Ook al bent u Dela of elders verzekerd, wij respecteren
de polisvoorwaarden. U bent dus vrij om ons als uitvaart-
ondernemer te kiezen zonder het risico op ‘meerkosten’. Nederweert

jouw gezondheid is onze zorg

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

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

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

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
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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

Bedrijf: Konijnenhouderij Noordman
Plaats: Nederweert
Eigenaren: Stef en Annelies Noord-
man

Elf jaar oud was Stef toen hij
van zijn zakgeld twee hobby-
konijntjes kocht: Knabbel en 
Babbel. Twee vrouwtjes, zo was 
hem verteld. Niet veel later 
kwamen er jongen en wist hij
dat hij een mannetje en vrouw-
tje mee naar huis had gekregen. 
Daarbij bleken het ook nog eens 
vleeskonijnen te zijn. “Met de 
nieuwe konijnen ben ik verder
gaan fokken. De grootgebrach-
te dieren bracht ik in mijn fiets-
kar naar konijnenslachterij Enki 
in Someren.”

Zo maakte Stef Noordman eind jaren
negentig als boerenzoon in Sterksel 
voor het eerst kennis met het vak dat 
hij tegenwoordig met zoveel toewij-
ding beoefent. De konijnenhouderij. 
Aanvankelijk waren zijn ouders niet 
zo enthousiast over zijn hobby. “Toen 
er 120 konijnen in de garage zaten 
en de konijnenpies via de meterkast 
het woonhuis binnen sijpelde, werd 
ik verbannen naar een leegstaande 
stierenstal naast ons melkveebedrijf”, 
lacht Stef. “Daar ben ik opnieuw be-
gonnen, met nieuwe moederkonij-
nen en nieuwe hokken.” 

Na de landbouwschool, Stef was in-
middels 19, ging hij aan de slag bij 
een KI-station in Someren dat bij 
professionele konijnenhouders de 
moederkonijnen insemineert. Via dit 
werk kwam de jonge Brabander ook 
regelmatig bij de konijnenhouderij 
van de familie Ghielen, voormalig 
champignonkwekers uit Nederweert. 
Toen Stef hoorde dat zij met hun 
onderneming wilden stoppen en op 
zoek waren naar een geschikte opvol-
ger ging het balletje rollen. De eerste 
drie jaar huurde hij het bedrijf, sinds 
2016 is hij samen met zijn vrouw An-
nelies de eigenaar van konijnenhou-
derij Noordman aan de Herstraat in 
Boeket. Daarnaast runt hij samen met 
zijn ouders en jongere broer het ou-
derlijk melkveebedrijf in Sterksel.

Oog voor dieren
Ons land telt zo’n veertig professio-
nele konijnenhouders. Stef (32) en 
Annelies (28) Noordman zijn de ben-
jamins. Het vlees dat zij produceren 
gaat hoofdzakelijk naar België, waar 
konijn bijna wekelijks op het menu 
staat en niet, zoals in Nederland, als 
knuffeldier wordt gezien. “Bij ons ligt 
het aaibaarheidsgehalte veel hoger 
en eten we alleen konijn met Kerst 
of Pasen. De sector ligt hier veel meer 
onder een vergrootglas. 

Lees verder elders in dit blad.

“Ut gieët nerges over”
Met als vaste lijfspreuk “Ut gieët 
nerges over” organiseert de Vastela-
ovendsVrouweVereiniging De Kleine 
Winst (VVVDKW) uit Nederweert op 
woensdagavond 20 februari 2019 de 
9e editie van de gezelligste en meest 
verrassende warming-up van de vas-
teloavendj in Nederweert en omstre-
ken.

Daarbij is jong en oud, man-vrouw of 
gender, arm of rijk van harte uitgeno-
digd voor een heerlijk ongedwongen 
maar niet geheel vrijblijvende avond. 
Wie een of meer van de eerste 8 edi-
ties heeft meegemaakt is er mee be-
smet. Wie nieuwsgierig is naar dit 
kleinschalige maar ook bijzondere 
feest van formaat staat niets in de weg 
om aan te schuiven. Land in zicht dus.

Op woensdagvond 20 februari zal de 
NW01 aanmeren aan het steiger van 
eetcafé de Kleine Winst aan de Kerk-
straat in Nederweert. Het is te hopen 
dat de waterstand het dorp op deze 
avond gunstig gezind is en de wind 
uit de goede richting zal komen zodat 
het schip zonder averij de loopplank 
kan naderen. Het anker wordt vlak 
voor 19.00 uur uitgegooid om de eer-
ste gasten veilig aan land te laten. Via 
de loopplank worden de gasten via 
de sloep naar de veilige haven geleid. 
We maken daarbij eerst een foto van
elke passagier om zeker te weten wie 
we mee aan boord nemen.

Stevige bodem
Tussen 19.00 en 20.00 uur zal de be-
manning voor alle gemelde gasten 
eerst zorgen voor een stevige bodem 
om gedurende de reis van de avond 
op de been te kunnen blijven. Rond 
de klok van acht worden de lichten 
van de vuurtoren ontstoken om sa-
men met kapitein en matrozen de 
vaart erin te zetten en van wal te 
steken. De bestemming is ongewis, 
maar we varen samen een mooie en 
romantische toekomst tegemoet.

Nederweert verwacht windkracht 11 !

“Volle vaart vroet” 

Tijdens de avond gaan we met zijn al-
len de boot in. Het is maar de vraag of 
de vaart behouden blijft dan wel zal 
uitmonden in een forse zeeziekte. Je 
moet in ieder geval stevig op de be-
nen blijven staan en tegen een beetje 
deining kunnen. In ieder geval advi-
seren we al onze passagiers om de 
juiste attributen mee te nemen om de 
tocht zo aangenaam maar ook veilig 
mogelijk te laten verlopen.

Alle hens aan dek
Afhankelijk van de weersomstandig-
heden kan het zijn dat het we samen 
moeten hozen, een nat pak halen of 
op het tussendek gezellig kunnen ge-
nieten van de ondergaande zon.
Heb je zin om te vissen, zorg dan 
voor de juiste hengel en lijn. Kun je 
niet zwemmen trek dan je zwemvest 
aan. Wil je duiken, dat kan, maar het 
water is op plaatsen ondiep en mocht 

Hulsenweg 1
6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

Weekblad digitaal lezen?

www.drukkerijvandeursen.nl

Boeren voor Nederweert

De kunst van het konijnen houden

je als paartje een mooie foto willen 
maken op het voordek van onze ei-
gen Titanic, houdt rekening met de 
deining van het schip en houdt elkaar 
stevig vast. De weersverwachting is 
niet te voorspellen, maar we houden 
rekening met windkracht 11. Geen 
zorg, we hebben voldoende red-
dingsvesten aan boord; een goede 
persoonlijke voorbereiding is trou-
wens wenselijk en de kapitein neemt 
geen enkele verantwoordelijkheid 
voor mogelijke averij. Met alle hens 
aan dek en zonder bakzeil te halen 
zullen we uiteindelijk de cruise rond 
middernacht weer beëindigen in de 
veilige haven van de winst waar je 
in het kleine haven café mag blijven 
hangen tot in de kleine uurtjes.

Artiesten
Gedurende de gehele cruise is na-
tuurlijk weer gezorgd voor een 

groot aantal bekende artiesten
door de bemanning zelf geselec-
teerd: Stefan Wolter, Paul Piraat, 
DZN, Neer, Wauwel van Bouwel, De 
Vröllie, KBP, Duo Dik Vör Mekaar, 
Twieë tinte grieës, Djuu Toch, Johan 
Veugelers, Dansriëk, Thea en Mick, 
Moerepetazie.

De bemanning, Thea, Ria, Birte, Kris-
tel en Phil, nodigt jullie van harte uit.
Je kunt gebruik maken van het all-in 
arrangement door je aan te melden 
aan de kombuis bij info@eetcafede-
kleinewinst.nl Kosten hiervoor zijn
22,50 euro voor alleen de drank en 
met eten 30 euro. Maar ook als je 
daarvan geen gebruik van wenst te 
maken en later aan boord wil stap-
pen, hoef je de boot zeker niet te 
missen.

Schip Ahoi en behouden vaart!

j

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

NIEUW
Per 1 februari ook op

MAANDAG GEOPEND
van 13.00 tot 18.00



Prinses Gert & 
Adjudante Mia

Heersers met de carnaval 2019 van: 
De dansgroep 50+ Reigershorst te 
Nederweert-Eind

Proclamatie van Prinses Gert
Ich Prinses Gert dochter van Teune 
sjaak en Marie- Catariene van Stienen 
Gebore in Ell tegenover de kerk. 
As middelste oet ’n gezin van 9 kinjer. 
In 1950 getrouwdj met Luute Louis 
oet Ell. 
Krege 10 kinjer & 9 kleinkinjer en 6 
achterkleinkinjer
Kumtj al 30 joar dansen in Rei-
gershorst in Dindj.

En de spreuk van oos Prinses es:

ZEETJ MET DIE DAAG VAN DE PARTIJ, 
WANT MET ASWOONSDIG ES HET AL 
WEER VEURBIE………………..ALAAF

Schuttersgilde St. LUCIE

AGENDA FEBRUARI – MAART:
17 febr. Winteractiviteit: Sponsoren voor 
de schutterij – de schutterij voor sponsoren.
Opgave voor deelname tot 10 februari.
21 febr. Bestuursvergadering 20.00 clubge-
bouw

MAART:
04 mrt. Geen repetities i.v.m. carnaval
12 mrt. Jaarvergadering 20.00 uur, zaal Bi-j 
Le-nie
16 mrt. NL Doet. – 9 uur clubgebouw
16 mrt. Bowlen bij Pin en pints. Opgeven 
voor 16 februari

Met schuttersgroet.

Programma zondag 9 feb. Junioren
Eindse Boys JO19-1 - Bavos JO19-1 15.00 uur
Eindse Boys JO17-1 - Bieslo JO17-1 14.00 uur
Haelen MO17-1 - Eindse Boys MO17-1 12.00 uur
Eindse BoysJO15-1 - RKSVO JO15-2 12.30 uur
MMC Weert JO13-2 - Eindse Boys JO13-1G 10.45 uur
RKSVN MO13-1 - Eindse Boys MO13-1 09.30 uur
Eindse Boys JO11-1 - RKMSV JO11-2 09.00 uur
DESM JO10-2 - Eindse Boys JO10-1 09.00 uur
Roggel J09-1G - Eindse Boys JO9-1G 10.45 uur
Eindse BoysJO8-1G - SV Laar JO8-3 10.30 uur

Programma zondag 10 feb. Senioren
Eindse Boys 1 - Walburgia 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - Someren 9 11.30 uur
RKSVV 3 - Eindse Boys 3 12.00 uur
Eindse Boys 4 - RKSVO 5 11.00 uur
Eindse Boys 35+1 - Veritas 35+1 10.00 uur

Programma zondag 10 feb. Vrouwen
SJVV VR1 - Eindse Boys VR1 11.00 uur
FC Oda VR1 - Eindse Boys VR2 10.30 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – Wal-
burgia 1: Rabobank Weert-Nederweert e.o.
Donderdag 7 feb. kaarten aanvang 19.30 uur 

Voor het laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Agenda
8 febr. Knock-out toernooi
14 t/m 17 febr. 6e Bondswedstrijd 
21 t/m 24 febr. 7e Bondswedstrijd
25 febr. Kaartavond
8 maart Finale Knock-out toernooi
16 maart Klussen NL Doet
25 maart Kaartavond

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 9 FEBRUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
F3. MEOS - BSAC F1 18.00u.
F2. MEOS - Rapiditas F2 18.00u.
D1. MEOS - Manual D1 18.45u.
DS2. MEOS - BEVO DS3  19.30u.
Reinoudhal Susteren
F1. NOAV F1 - MEOS 10.50u.
Sporthal St. Theunis Weert
E2. Rapiditas E1 - MEOS 13.00u.
Sporthal D’n Adelaer Maasbree
D2. BSAC D2 - MEOS 12.05u.
Sporthal de Tempel Eindhoven
DS1. PSV Handbal - MEOS 19.15u.

ZONDAG 10 FEBRUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
E3. MEOS - BEVO E2 13.00u.
E1 MEOS - Hercules’81 E1 14.00u.
B1. MEOS - Manual B1 15.00u.

Zaterdag 9 februari:
Agathos V18-1 - 
Jumping Giants V18 14:30
BC Bumpers M22-1 - 
Jumping Giants M22-1 16:20

Zondag 10 februari:
BC Heeze MSE-2 - 
Jumping Giants MSE-2 10:00
Jumping Giants MSE-3 - 
Almonte MSE-3 13:00
Jumping Giants VSE-1 -
Tantalus VSE-2 13:00
Jumping Giants MSE-1 - 
Yellow Sox MSE-1 15:00
Jumping Giants M16-1 - 
BC Heeze M16-1 15:00
WBB Giants M20-1 - 
Jumping Giants M20-1 15:15
Jumping Giants M18-1 - 
Blauw-wit M18-1 17:00

De u-20 heeft, zondag 27 januari, het tegen 
Wyba, koploper van de competitie, opgeno-
men. Jumping giants begon met een sterke 
run en na een paar minuten stond het al 8-1, 
maar het team van Wyba liet het hoofd niet 
hangen en kwam weer snel terug op gelijke 
hoogte. Jumping giants speelde erg goed 
samen en heeft goed stand kunnen houden 
door Wesley’s goede defense, Nieks mooie 
floaters en Jacks rustige post moves. In de rust 
stond het 29-50, maar jumping giants wilde 
graag winnen en bleef doorknokken zo hard 
als ze konden. Uiteindelijk waren de fade-
aways van Kevin en spinmoves van Lucas niet 
genoeg en hebben ze met 55-92 verloren.

Boeren voor Nederweert

De kunst van het konijnen houden

Vervolg voorpagina.

Daarom vinden we het belangrijk om 
duidelijk uit te leggen wat we doen.”

Wie met Stef en Annelies door de 
konijnenstallen loopt, ziet en voelt 
hun liefde voor het vak en hun in-
spanningen voor het welzijn van de 
dieren. Menig huiskonijn moet het 
met aanzienlijk minder hygiëne en 
comfort doen. De witte Albino’s van 
de familie Noordman krijgen elke dag 
hun natje en hun droogje. Elk moe-
derkonijn (voedster) heeft haar eigen 
ruime hok, haar kroost verhuist een 
maand na de geboorte naar een spe-
ciale groepshuisvesting, een langge-
rekt kunststof verblijf met open dak, 
voldoende bewegingsvrijheid, een 
schuilbuis, extra stro en speciaal hout 
om de tanden scherp en gezond te 
houden. “Konijnenhouders in Neder-
land lopen wat dierenwelzijn betreft 
mee voorop in de wereld. In China bij-
voorbeeld kan een konijn zich nauwe-
lijks omdraaien, de hokken hebben 
het formaat van een schoendoos. Dan 
hebben we het hier goed geregeld. 
Nergens anders zijn de regels voor 
het welzijn van konijnen zo streng”, 
vertelt Annelies. Ook aan het milieu 
wordt gedacht. De 500 ton mest die 
die konijnen van de familie Noord-
man jaarlijks produceren, wordt in 
Sterksel omgezet in biogas waarmee 
varkensstallen worden verwarmd.

Zesde zintuig
De kunst van het konijnen houden? 
“Zorgen dat de dieren gezond blij-
ven”, zo klinkt het in koor. Stef: “Dat 
bereik je alleen wanneer alles in de 
stal klopt. De beste kwaliteit voer. 
Dag en nacht vers tapwater. Een goed 
binnenklimaat. En strenge hygiëne-
maatregelen. Zodra de hokken leeg 
zijn, worden ze grondig uitgemest, 
schoongemaakt en gedesinfecteerd. 
Daarnaast mag niemand de stal in 
zonder bedrijfskleding en schone 

handen.” Door zijn jarenlange erva-
ring heeft de konijnenhouder een 
zesde zintuig ontwikkeld om ziekte in 
de stal vroegtijdig op te sporen. “Het 
is moeilijk uit te leggen, het is een 
soort instinct. De stand van de ogen, 
de bewegingen, de vacht die wat 
minder glanst; de kunst is om ziekte 
te ontdekken voordat de dieren ziek 
worden. Anders ben je te laat.”

Eerlijk verhaal 
Stef en Annelies vertellen graag het 
eerlijke verhaal. Hoezeer dat wordt 
gewaardeerd, bleek in de zomer van 
2018 maar weer eens tijdens een be-
drijfsrondleiding voor buurbewoners. 
Stef: “Aanvankelijk hoor je vaak: ‘Ach, 
wat zielig’. Dat komt omdat een ko-
nijn in ons land een huisdier is. Zodra 
een dier een naam krijgt, gaan we het 
aaien en raken we er emotioneel aan 
gehecht. Bij kippen werkt het precies 
zo. Eén hobbykip noemen we Tokkie. 
Die mag z’n hele leven blijven rond-
scharrelen, ook als-ie geen eieren 
meer legt. Heb je 1000 kippen, dan 
geef je ze geen naam meer en is het 
een stuk makkelijker om er afstand 
van te doen. Daarbij kun je je ook de 
vraag stellen: waarom zou je wel kip-
pen, varkens en koeien mogen slach-
ten, maar geen konijnen? Zeker als je 
bedenkt hoe gezond konijnenvlees 
is. Omdat een konijn alleen maar 
plantaardig voedsel eet, is het vlees 
mager en zit het boordevol Omega-
vetzuren.”

Ter besluit nog een weetje. Eenmaal 
bevrucht heeft een moederkonijn 
slechts vier weken nodig om haar 
jongen op de wereld te zetten. De 
voedsters van de familie Noordman 
worden elf dagen na de bevalling 
opnieuw geïnsemineerd. Zielig? “In-
tegendeel”, zegt Annelies. “In de 
natuur gaat het nog veel sneller. Als 
de moeder ’s ochtends haar jongen 
werpt, staat de ram ’s avonds alweer 
klaar om haar te dekken.”

MEOS handbal wil de allerjongste jeugd 
op een leuke en speelse manier kennis 
laten maken met handbal, het ienieMINI 
HANDBAL.

Wij bieden in februari t/m mei een reeks 
van 10 trainingen aan voor 4-5-6 jarigen. De 
trainingen worden gegeven in sporthal de 
Bengele in Nederweert op woensdag van 
17.15u tot 18.00u.

Wil je je zoon/dochter kennis laten maken 
met handbal, meld hem/haar dan aan voor 
de kennismakingstraining op 20 februari, 
via mini@meoshandbal.nl. Deze training is 
gratis en verplicht je tot niets.

Is je kind na de kennismakingstraining en-
thousiast geworden, dan kan hij/zij daarna 
nog negen trainingen volgen. Je betaalt 28 
euro voor deze trainingen.

Trainers Evelien van Kempen-Timmermans 
Locatie Sporthal de Bengele, Nederweert
Dag Woensdag
Tijd 17.15 – 18.00u
Duur 45 minuten
Aantal trainingen 10
Startdatum 20 februari
Einddatum 15 mei
Prijs €28,00
Bijzonderheden De 1e training is gratis en 
verplicht je tot niets.
Aanmelden Via mini@meoshandbal.nl

IenieMINI HANDBAL

Biljartvereniging Centraal Nederweert

Programma: week 06
Dinsdag 05-02-2019: 
CENTRAAL 1 – Montfort 1

Hoofdklasse Libre
Amicia 3  (Melick) - CENTRAAL 3

2e Klasse C

Donderdag 07-02-2019: 
CENTRAAL 2 – Avanti 2 (Roermond)

1e Klasse D
CENTRAAL 4 – Karot 4 (Maasbracht)

5e Klasse B
BDL 5 (Nederweert) - CENTRAAL 5

WBB C-Klasse
CENTRAAL 6 – BDL 6 (Nederweert)

WBB C-Klasse

Thuiswedstrijden
Deze worden in Café-Zaal Centraal gespeeld 
op dinsdag, en donderdag. De middagwed-
strijden 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 06
Dinsdag 05-02-2019:
BDL 3 – Vriendenkring 3 ( Roermond)

1e Klasse E

Woensdag 06-02-2019: 
BDL 1 – Roermond/OVU 1

Hoofdklasse Kader
BDL 4 – ’t Paradies 2 (Roermond)

5e Klasse A

Donderdag 07-02-2019: 
De Tram 4 (Ittervoort) - BDL 2

Hoofdklasse Libre
BDL 5 – Centraal 5 (Nederweert)

WBB C-Klasse
Centraal 6 (Nederweert) - BDL 6

WBB C-Klasse

Thuiswedstrijden
Deze worden in Café-Zaal Centraal gespeeld 
op dinsdag, en donderdag. De middagwed-
strijden starten om 13.00 uur (MLBB) en 
13.30 uur (WWB). 
De avondwedstrijden om 19.30 uur.

08-02-2019:
BDL/Verheggen Interieurs – Op de Klos 
1  (Eijsden) Nationale Kadercompetitie

U bent van harte welkom 
bij de wedstrijden! 

SJG Weert

Zwanger? Bezoek de informatie-
avond over ‘de bevalling’

Als je gaat bevallen wil je daarover 
goed geïnformeerd zijn. Daarom ge-
ven een verloskundige uit de regio en 
een verloskundige en gynaecoloog 
uit het ziekenhuis uitleg over de be-
valling, eventuele pijnstilling en over 
“wat er anders kan gaan”. Als het mo-
gelijk is, volgt een rondleiding over de 
verpleegafdeling en de verloskamers. 
Natuurlijk is er ruimte voor het stellen 
van vragen. Deze avond is bestemd 
voor zwangere vrouwen (en hun part-
ner) als voorbereiding op de bevalling.

De informatieavond vindt plaats op 
dinsdag 26 februari a.s. van 19:00 - 
21:00 uur in het Auditorium van SJG 
Weert, Vogelsbleek 5. Aanmelden via 
het inschrijfformulier op de website: 
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of te-
lefonisch bij de afdeling Patiëntenin-
formatie: 0495 – 57 22 05.

Pop Up Galerie Nederweert 
(PUGN) opent op donderdag 7 fe-
bruari om 19.30 uur de 21e expo-
sitie in successie. Een gevarieerde 
expositie met exposanten van ka-
liber en werken van niveau in de 
schilderkunst, beeldhouwkunst 
of zilverbewerking. De opening 
zal, zoals gebruikelijk, muzikaal 
worden begeleid. 

Voel je welkom bij de opening of 
tijdens de openingsuren. 

Exposanten
De Deurnese Angelika Poels toont 
haar mening en visie in haar werken. 
In haar laatste serie ‘From Selfie to 
Art’ stelt zij de selfie-cultuur op social 
media en de daarmee gepaarde op-
pervlakkigheid en vluchtigheid van 
de maatschappij aan de kaak. De sel-
fiecultuur speelt in grote rol in haar 
werk, hoe ondanks nadrukkelijke 
aanwezigheid de echte eigenheid 
verdwijnt en van zichzelf vervreemdt.

De in Landgraaf wonende Neder-
weertenaar Wim Wilmsen heeft een 
passie voor het naar zijn hand zetten 
van stenen tot sculpturen. Gepolijste, 
ronde, glooiende, organische, meest-
al vrouwelijke lijnen zijn het resultaat 
van uren durend ambachtelijk werk. 
Wim ‘schept’ niet alleen in steen, 
maar ook in glas, hout, metaal en 
een combinatie van deze materialen. 

Als Daniëlle de Warem uit Schinveld 
haar persoon in drie woorden moet 
beschrijven, volgt een quote van 
Mark Twain: Believe, Think, Explore, 
Dream , Discover, Create. Het zijn 
woorden die dichtbij de persoon Da-
niëlle de Warem staan. Haar schilde-
rijen zijn zowel figuratief als abstract, 
waarbij zij het omslagpunt opzoekt 
tussen helder en duidelijk naar eigen 
interpretatie door de toeschouwer.

De Sittardse Jos van de Venne volg-
de een universitaire technische oplei-
ding, met een voorliefde voor indus-
triële vormgeving. Dit was destijds 
terug te zien in zijn schilderwerken en 
tekeningen. Na verloop van tijd heeft 
de liefde voor de schilderkunst het 
thema ‘design’ volledig verdrongen. 

Donderdag 7 februari, 19.30 uur

Opening nieuwe expositie in 
Pop Up Galerie Nederweert

Zijn huidige werken zijn sterk gericht 
op abstractie en figuratie. Het zoeken 
naar vormen en structuren speelt een 
belangrijke rol.

De fascinatie voor zilver uit zich bij 
de Weertse Tilly Kraaijvanger in 
haar ‘sierraadsels’. Werken met zilver 
is voor haar een ontdekkingsreis. Zo 
ook het schilderen. Zij schildert op 
doek, maar ook niet mis te verstaan 
zijn de beschilderingen van originele 
designstoelen van Fritz Hansen. Wilt 
u een origineel object in huis, dan zijn 
deze stoelen een absolute must! Alle 
voorzien van een hartverwarmende 
dichtregel of mooie tekstregel.

In zijn schilderkunst laat Maurice 
Lenders, Reuver, zich inspireren door 
patronen, geuren en kleuren uit di-
verse landen en culturen, tradities en 
muziek. Maar ook hedendaagse on-
derwerpen prikkelen de geest, tot ui-
ting komend in zijn werk. Het laatste 
werk is geïnspireerd op het landschap 
van Pampa de Nazca in Peru. Maurice 
brengt dit terug tot patronen waar-
aan hij een eigen interpretatie geeft.

Art Shop
Bezoekers vinden in de Art Shop di-
verse betaalbare kunstwerken, sie-
raden, dichtbundels, beelden, glas-
kunst en artistieke ansichtkaarten 
van voormalige exposanten. Perfect 
geschikt als cadeau, verrassend en al-
tijd uniek. 

Live muziek 
De muziek tijdens de opening van de 
a.s. expositie wordt op donderdag 7 
februari 2019 verzorgd door Beej De 
Roeje, een gitaartrio uit Venlo met 
sfeervolle meezingers. 

Opening: donderdag 7 februari, 
19.30 uur
Adres: Kerkstraat 53 Nederweert
Openingstijden: vrijdag, zaterdag, 
zondag van 13.00 – 17.00 uur.
Expositieduur: vrijdag 8 februari 2019 
t/m zondag 7 april 2019

Voor meer informatie over de expo-
santen en Pop Up Galerie Nederweert 
verwijzen we u graag naar www.po-
pup-galerie.nl. 

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

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

timmerwerken         huis         tuintimmerwerken         huis         tuin

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

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

Verkeerscontrole 
basisschool de Schrank

Rond de basisschool de Schrank  in 
Ospel zijn er een aantal automobilis-
ten die zich niet houden aan de daar 
geldende verkeersregels. Hierdoor 
ontstaan verkeersonveilige situaties 
voor de kinderen die het schoolplein 
willen opgaan of verlaten. Dit geldt 
m.n. aan de zijde van de Korenbloem-
straat, hier wordt door sommige be-
stuurders het stopverbod genegeerd.
Op verzoek van de school en de ou-
derraad heeft VVN Nederweert sa-
men met enkele kinderen van groep 8  
bestuurders aangesproken  die onvei-
lige situaties veroorzaakten. Bestuur-
ders die het stopverbod negeerden 
of op het trottoir parkeerden kre-
gen van de kinderen een rode kaart. 
Hierop  stond het verzoek om zich in 
de toekomst aan de verkeersregels te 
houden, dit i.v.m. de verkeersveilig-
heid in de nabijheid van de school.
Vrijwilligers van VVN Nederweert 
spraken daarna de bestuurder aan op 
hun gedrag.
Deze actie werd gehouden op woens-
dag 23 januari vanaf 12.15 uur en op 
vrijdag 25 januari vanaf  12.00 uur en 
op dinsdag 29 jan. vanaf 08.10 uur.
In totaal zijn 7 bestuurders aange-
sproken op een overtreding en heb-
ben zij het verzoek gekregen zich in 
de toekomst te houden aan de rond 
de school geldende verkeersregels.

VVN afd. Nederweert

Open Eettafel Budschop

Donderdag 14 februari open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 13 februari 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl



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 7 tot en met 16 februari 2019.

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 Cantan-
tes, lector koorleden) – Zeswekendienst Ti-
nus Gielen, jaardienst Martien Beijes, tevens 
voor ouders Beijes-Hermans.

ZONDAG 10 februari
5e zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, mevr.L.Caris)

MAANDAG 11 februari
Onze Lieve Vrouw van Lourdes
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 12 februari
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 13 februari
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 14 februari
HH.Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 15 februari
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 16 februari
H.Maria
Vooravond van de 6e zondag door het jaar
18.00 uur  H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. H.Dielissen) – overleden 
ouders Gielen-van Nieuwenhoven en over-
leden familieleden, overleden ouders Ver-
heijen-van den Kerkhof.

O.F.S.
Op vrijdag 8 februari is de bijeenkomst van 
de O.F.S. in het parochie zaaltje van de st. 
Lambertuskerk, Kerkstraat 58 aanvang 
14.00 uur voorganger is Pater G Heester-
beek O.F.M.

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 10 Februari 
10.00 uur H. Mis
-  tot bijzondere intenties

Zondag 17 Februari 
10.00 uur Woord en Communiedienst
-  tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze 
kapel.
- Maria, bedankt voor de rijkdom van ons 

mooie gezin.
- Maria, ik vraag aan u, zorg dat mijn doch-

ters helemaal beter worden, en gelukkig 
oud worden. Dat is mijn grootste wens, en 
een beetje kracht voor mijzelf.

- Moeder Maria, bid voor mijn lieve oma, 
het is goed zo, rust zacht.

Iets om over na te denken:
Hoop, is het geloof dat het goed komt. Lief-
de, is het vertrouwen dat het goed is.

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 9 – 16 februari 

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

Zondag 10 februari, 5e zondag door het 
jaar, 10.00 (Samenzang) echtpaar Kneep-
kens-Wilmsen en zoon Piet. 

Donderdag 14 februari, 19.00 voor de 
zieken.

Zaterdag 16 februari, 19.00 (Samenzang) 
Gied Huijben, jrd Piet van Laer en To van 
Laer-Jacobs, jrd Maria Knapen-Cuijpers, 
ghm Bèr Moonen (verjaardag).

ACOLIETEN: za. 9 febr. 19.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 10 febr. 
10.00: Willem en Pieter Tullemans; za. 16 
febr. 19.00: Willen en Pieter Tullemans.

OVERLEDEN: Op 25 januari jl. overleed 
Peter Massee, 84 jaar, Houwakkersteeg 8. 
Moge hij rusten in vrede. 

SCHOLA CANTORUM: Op zondag 17 febru-
ari zal de Schola Cantorum van het Ward-In-
stituut de Gregoriaanse mis opluisteren. De 22 
leden van het koor – veelal ook actief in hun 
eigen parochie - komen uit de regio Noord-
Brabant-Limburg en zijn enthousiaste zangers 
van het gregoriaans. Zij willen als schola de 
publieke belangstelling voor het gregoriaans 
stimuleren en kerkgangers deelgenoot maken 
van de eeuwenoude liturgische gezangen.

Pastoor A. Koumans, OMI.

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 9 februari 2019 – 16 februari 2019

Zondagmorgen 10 febr. 09.30 uur:
Als hgm. voor Harrie Hermans (volkszang)

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 10 februari 2019 H. Mis om 
11.00 uur 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

OASEMORGEN
Maandag 11 februari 2019 is er bijeen-
komst van de OASE-groep in de kerk in 
Budschop. De viering begint om 09.00 uur. 
Tijdens de pauze is er koffie en thee. Ieder-
een is van harte welkom om tijdens deze 
morgen binnen te lopen en samen te bidden

Zondag 17 februari 2019, 
H. Mis om 11.00 uur .
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Lector Mariet van Geleuken
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. 

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

9 t/m 16 februari 2019

ZATERDAG 9 februari: 19.15 uur H. Mis, 
voor Truuke Beerens-Doensen voor haar 
verjaardag.

ZATERDAG 16 februari: 19.15 uur H. Mis, 
koor de Leeuwerik, jaardienst voor Annie 
Lempens-Linders, jaardienst voor Truuke 
Beerens-Doensen.

LEZERS: zaterdag 9 februari Annie Jonkers, 
zaterdag 16 februari Jolanda Wijen.

MISDIENAARS: zaterdag 9 februari Lois 
Beerens en Niek Wijen, zaterdag 16 februari 
Valerie Beerens en Lobke Houtappels.

KINDERWOORDDIENST: Kinderen aan-
staande zaterdag 9 februari zijn jullie weer 
hartelijk welkom om 19.15 uur in de sacristie.

“Een mens heeft twee oren en een mond, om 
twee keer zoveel te luisteren als te praten.”

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

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, 
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van ”oos” mam, schoonmoeder en trotse oma

Drina Gommers-Vaes
Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw aan-
wezigheid, de bloemen en de lieve kaarten ons erg goed hebben
gedaan en een grote steun voor ons zijn.

Tiny en Joep
Ria en Herman

Wim
Kleinkinderen

L.K.V. Ospel

Beste leden, hierbij nodigen wij jullie 
uit voor het bijwonen van onze jaar-
vergadering die gehouden zal wor-
den op dinsdag 12 februari in Haaze- 
hoof. Aanvang 19.30.uur.
Groetjes, het bestuur.

Het 19e eeuwse monumentale Clerinx 
orgel in de St. Lambertus is dringend 
aan restauratie  toe. Door bijdragen 
van het Bisdom Roermond, het Kerk-
bestuur, de Provincie Limburg, het 
Gemeentebestuur, Stichting Bon-
homme-Tielens  en het Prins Bernard 
Cultuurfonds is de basisrestauratie 
verzekerd. 

Maar: tijdens de tweede wereldoor-
log zijn de kerk, de toren maar ook 
het orgel zwaar beschadigd. Het or-
gel is toen gerestaureerd met de be-
schikbare materialen. De nieuwe pij-
pen zijn toen van zink gemaakt, wat 
afbreuk doet aan de klank.

Vandaar dat de Stichting Orgelkring 
Nederweert, samen met een actie-
comité, waaronder de Heemkunde-
vereniging Nederweert, op zich ge-
nomen heeft de ontbrekende Euro 
50.000 bijeen te brengen om nu het 
orgel volledig te restaureren.

Tijdens het afscheidsconcert van het 
orgel in november(het gaat in mei 
a.s. naar de orgelwerkplaats) is het 
contract met de restaurateur onder-
tekend, en is tevens de eerste actie 
van de Stichting Orgelkring gestart. 
Aanwezigen konden een vrijwillige 

Aktie voltooiing fonds restauratie 
Clerinx orgel voortvarend van start

bijdrage geven voor het concert, plus 
intekenen op het adopteren van een 
orgelpijp. Behalve de bijdrages á Euro 
2773,00 zijn er tot 1 januari 2019 al 244 
orgelpijpen x Euro 15,00 geadopteerd.

Daarmee zijn inmiddels Euro 6133,00 
bij elkaar gebracht.

Maar in totaal zijn 1663 orgelpijpen 
beschikbaar! 

Wie een bijdrage wil leveren aan de 
restauratie kan dat doen door Euro 
15 (of meerdere orgelpijpen van Euro 
15) over te maken op bankrekening 
NL80RABO 0135507227 tnv RK Kerk 
St. Lambertus ovv “Orgel”, voor nog 
meer informatie zie www.kerkneder-
weert.nl/restauratie-orgel/

Meerdere acties zullen nog volgen.

ZijActief St. Catharina 
Nederweert-Eind

UITNODIGING 
JAARVERGADERING 2019

Beste leden,
Wij willen jullie uitnodigen voor onze 
jaarvergadering op maandag 11 febru-
ari om 19.30 uur in de Reigershorst.

Aansluitend aan onze jaarvergade-
ring komen enkele medewerkers van 
de Gemeente Nederweert ons uitleg 
geven over wat het Steunpunt Eind en 
de Wmo-voorzieningen voor ons kun-
nen betekenen. Aan welke ondersteu-
ning er behoefte is? Bij het steunpunt 
kunnen we terecht met alle vragen op 
het gebied van gezondheid, wonen, 
werk, dagbesteding en voorzienin-
gen. De mensen van het steunpunt 
gaan samen met je aan de slag om 
je weer op weg te helpen. We hopen 
weer vele leden te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten
Het bestuur 
https://www.zijactieflimburg.nl/ne-
derweert-eind Na een zeer geslaagde eerste editie 

organiseert een aantal enthousiaste 
bezoekers van de HangOut, samen 
met het jongerenwerk van Punt Wel-
zijn, op zaterdag 16 februari opnieuw 
een jeugddisco! 

Tijdens de vorige editie waren er 
meer dan 200 jongeren op de jeugd-
disco afgekomen. Een daverend suc-
ces volgens de jongeren. De jeugd 
geeft aan zeer tevreden te zijn met 
de vorige editie en wil hier graag een 
vervolg aan geven.

Dit keer is er gekozen voor het thema: 
‘Heartbeatzz’. Er is gekozen voor dit 
thema vanwege Valentijnsdag dat 
plaats vindt in dezelfde week. Maar 
niet alleen organiseert de jeugd 
Heartbeatzz, ook zullen zij de avond 
zelf invullen. Twee jongeren heb-
ben zich gemeld als DJ en ook de 
bar wordt bemand door deze jonge 
organisatoren, samen met de jonge-
renwerkers.

De disco is voor de 10 t/m 14 jarige 
jeugd een mooie kans om nieuwe 
klasgenoten en andere leeftijdsgeno-
ten te ontmoeten. Wanneer? Zater-
dag 16 februari van 19:00 tot 22.00 
uur. Bij voorkeur blijft iedereen tot 
22.00 uur, zodat ouders/verzorgers 
weten wanneer het kind naar huis 
komt/opgehaald kan worden. 

Speciaal voor jongeren die een Hang-
OutCard hebben is het mogelijk om 
een half uur eerder binnen te komen. 
Door het grote succes van vorige keer, 
is er plek voor maximaal 250 jonge-
ren, dus ben er op tijd bij! VOL=VOL. 
De HangOutCard is aan te vragen in 
de HangOut of via de Facebook pa-
gina van Jongerenwerk Weert. 

De ouders zijn tijdens het feestje na-
tuurlijk niet welkom.
• Waar: Jongerencentrum de Han-

gOut; Vrakkerveld 2a, Boshoven
• Leeftijd: 10 t/m 14 jaar
• Entree: Gratis
• Consumpties: Iedereen krijgt een 

welkomstdrankje. Extra consump-
ties kosten €1,-. In het jongeren-
centrum wordt uiteraard nooit al-
coholische drank geschonken.

Het jongerenwerk richt zich onder 
andere op talentontwikkeling, em-
powerment, ontmoeting en ontspan-
ning. De HangOut is één van onze lo-
caties hiervoor. Het jongerencentrum 
biedt namelijk ook door de weeks 
inlopen en activiteiten aan, specifiek 
gericht op jongeren in de leeftijd van 
10 t/m 14 jaar. Ouders zijn ook altijd 
welkom om een keer een kijkje te 
nemen bij de HangOut. Mochten er 
nog vragen zijn, neem dan contact op 
met het jongerenwerk via tel. 0495-
697900.

Jongeren organiseren voor tweede 
keer jeugddisco!

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

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

Verras je lief met originele 
liefdesverhalen: 

KoffieSpeciaal 14 februari 
bij Bibliocenter

Geniet van de liefde en de verhalen 
van de gepassioneerde vertelster 
Lisette Oosterbosch van de Verhaal-
derij uit Veldhoven bij de “Koffie 
speciaal met een goed verhaal” op 
Valentijnsdag. Deze professionele 
verteller brengt haar verhalen met 
een kwinkslag, soms met een seri-
euze ondertoon, maar altijd zeer ver-
makelijk. Geniet van heerlijke koffie, 
wat lekkers en de liefde natuurlijk! 
Bij Bibliocenter Weert op 14 februari 
2019 van 14.30 tot 15.30 uur. Wilhel-
minasingel 250.  Kosten: € 7,50 (incl. 
2 consumpties en lekkernijen voor 
bij de koffie) . Reserveer je plek op 
www.bibliocenter.nl 

Lisette Oosterbosch vertelt de ver-
halen levendig en beeldend, zodat 
ze haar publiek weet te boeien. Dat 
doet ze sinds 2004 veelvuldig voor 
uiteenlopende toehoorders bij uit-
eenlopende gelegenheden. Deze 
gepassioneerde vertelster geeft ook 
les in de vertelkunst en organiseert 
jaarlijks vertelevenementen, zoals 
de traditionele kerstverhalenwande-
lingen. Ze zweert bij haar lievelings-
motto: voorlezen doe je uit een boek, 
declameren uit het hoofd, vertellen 
uit het hart. 

Gevraagd 
hulp in de huishouding 
2 ochtenden in de week in Leveroy  

06-424 938 82

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans Huis 
Weert ziet er als volgt uit: Maandag 11 
februari 11.00-12.30 uur en 13.00-14.30 
uur yoga*. Dinsdag 12 februari 10.30-
11.30 uur wandelen* / 13.30-15.30 uur 
haken* / 13.30-15.30 uur start schrijf-
workshop ‘Leven is herinneringen 
opbouwen’* / 20.00-21.30 uur infor-
matiebijeenkomst beklimming Mont 
Ventoux 5 en 6 september*. Woens-
dag 13 februari 09.45-12.15 uur ge-
zichtswellness*. Donderdag 14 febru-
ari 10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 uur 
workshop schilderen*. Vrijdag 15 fe-
bruari 09.30-12.00 uur creatief atelier*.
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 infor-
matie zie website www.toonhermans-
huisweert.nl). Deelname aan onze 
activiteiten is voor iedereen die met 
kanker geconfronteerd wordt en zijn/
haar naasten.

ZOEKERTJES
Via sociaal media ontvangt u con-
stant reclame valt het nog wel op!
Vanaf nu ook in het weekblad voor 
Nederweert, zoekertjes tegen een 
aantrekkelijke prijs.
Iets te koop/huur of te koop/huur ge-
vraagd, personeel gezocht.
Plaats een zoekertje voor slechts € 10,00 
incl. BTW maximaal 15 woorden.

Aanleveren stuur een mail naar 
info@drukkerijvandeursen.nl
Vergeet niet uw telefoonnummer of 
waar men kan reageren in uw adver-
tentie te vermelden.

TE HUUR
Binnenkort te huur vrijstaande wo-
ning in het centrum van Nederweert 
info: 0495-123 456

Te huur mooi appartement met lift in 
Nederweert info: 0495-123 456

PERSONEEL GEVRAAGD
Personeel gevraagd leeftijd vanaf 
13 jaar wisselende tijden Cafetaria ’t 
Frietpannetje

Poetshulp gevraagd voor 2,5 uur per 
week bij interesse graag een berichtje 
naar poetshulp@poetshulp.nl

PERSONEEL AANGEBODEN
Ik ben 14 jaar en heb al vaker opge-
past, wil dit meer gaan doen. 
06-123 456 78

GEVRAAGD
Gevraagd carnavalskleding voor kin-
deren 06-123 456 78V
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L.K.V. Nederweert

Beste dames,
19 april is er een lezing over het Toon 
Hermans huis wat ze daar doen en 
waar voor aanvang 19:30 uur op het 
podium.  Dan nog even in het boekje 
staat 28 mei Marcienne dat is de brei-
fabriek dit wordt 21 mei, dames die 
mee willen kunnen zich al aanmel-
den, we moeten ons op tijd op geven 
in verband met de bus.
Groeten het bestuur 



Basisschool De Schrank verdient Wecycle-
certificaat en steunt Jarige Job

Leerlingen van de basisschool 
hielpen familie en bekenden te 
‘wecyclen’ door oude kleine elek-
trische apparaten op school in te 
leveren voor recycling. De school 
ontvangt naast een mooie be-
loning een Wecycle-certificaat 
met 2 sterren. 206 basisscholen 
deden mee met de inzamelactie. 
Deze werd georganiseerd door 
Wecycle, die de inzameling en 
recycling regelt van afgedankte 
elektrische apparaten en ener-
giezuinige lampen.

De school draagt hiermee bij aan zo-
wel het milieu als de maatschappij: de 
afgedankte apparaten worden gerecy-
cled tot nieuwe grondstoffen en Wecy-
cle doneert 10.000 euro aan Stichting 
Jarige Job. Deze stichting bezorgt kin-
deren uit minder bedeelde gezinnen 
een onvergetelijke verjaardag. De ja-
rigen ontvangen een Verjaardagsbox 
met versiering, cadeautjes en trakta-
ties voor op school en thuis. 

Huib Lloyd, directeur Jarige Job: “De 
scholeninzamelactie van Wecycle is 
een geweldige manier om kinderen 
te betrekken bij maatschappelijke on-
derwerpen als armoede en milieu. Op 
een laagdrempelige en tastbare wijze 
zijn kinderen op scholen in actie ge-
komen voor een mooiere leefomge-
ving. Met als concreet resultaat 285 
sociaal geïsoleerde kinderen die hun 
verjaardag weer kunnen vieren met 
een verjaardagsbox van Jarige Job!”

Jan Vlak, algemeen directeur Wecy-
cle: “Onze scholeninzamelactie kent 
alleen maar winnaars. We leren kin-
deren dat je apparaten, die je niet 

meer kunt hergebruiken, moet inle-
veren voor recycling. Door de samen-
werking met Jarige Job krijgen kin-
deren die dat anders zouden missen 
toch een fijne verjaardag. Zo gaan 
circulair en sociaal hand in hand.” 
Naast het certificaat kregen alle deel-
nemende scholen als beloning voor 
hun inspanning een boekenpakket, 
digitale camera of karaokeset. 

Over Wecycle
Wij organiseren in Nederland de inza-
meling en recycling van e-waste. Dit 
doen we voor zes producentenorgani-
saties, waarbij 1.750 producenten en 
importeurs van elektrische apparaten 
en energiezuinige lampen zijn aan-
gesloten. De inzameling en recycling 
organiseren we kostenefficiënt en 
met een maximaal milieurendement. 
We hebben 10.000 inzamelpunten in 
Nederland en werken samen met veel 
inzamelpartners waaronder gemeen-
ten, winkels, installatiebedrijven, 
kringloopbedrijven en met vervoer-
ders en verwerkers van e-waste. Zo 
leveren we dagelijks een bijdrage aan 
de circulaire economie.

In onze Wecycle Service Centers ver-
binden we de circulaire met de so-
ciale economie. Door apparaten te 
sorteren en demonteren, geven we 
mensen die moeilijk meekomen in de 
reguliere arbeidsmarkt perspectief 
op een baan en neemt de kwaliteit 
van recycling toe.

In 2017 hebben wij 107 miljoen kilo e-
waste ingezameld en gerecycled met 
een nuttige toepassing van 97 pro-
cent. Hierdoor is een uitstoot van 345 
miljoen kilo CO2 vermeden.

Inspirerende workshops bij De Pelen 

Het Nationaal Park De Groote Peel 
inspireert niet alleen wandelaars. 
Ook voor workshops biedt de Peel-
natuur een inspirerend decor. Fo-
tograaf Nando Harmsen geeft er 
workshops fotografie. Hij laat zien 
hoe je prachtige foto’s kunt maken 
op verschillende tijdstippen van 
de dag. Marjo van Ginderen biedt 
in de rust van De Pelen workshops 
mindfulness. Deze workshops star-
ten bij het Buitencentrum De Pelen 
aan de Moostdijk 15 te Ospel.

Drie verschillende workshops fo-
tografie
Ga op pad met Fotograaf Nando 
Harmsen en ervaar én fotografeer 
Nationaal Park De Groote Peel. Je 
maakt kennis met het gebied in ver-
schillende seizoenen en op verschil-
lende momenten van de dag. Elke 
workshop heeft dus een ander the-
ma. Een workshop bestaat uit een 
stukje theorie en veel praktijk. Iedere 
deelnemer ontvangt een uitgebreid 
e-book waarin de aspecten van het 
fotograferen aan bod komen, in 
eenvoudige duidelijke woorden. Dit 
e-book is een goede voorbereiding 
voor de workshop en biedt een han-
dig naslagwerk voor later.

Er zijn drie workshops, telkens op een 
ander moment van de dag en een an-
der thema: De eerste workshop is op 
zaterdag 9 maart om 19.30 uur met 
als thema: ‘landschap in het duister’. 
In deze workshop leer je je camera in 
het donker te gebruiken. Waar moet 
je op letten, en wat is mogelijk bin-
nen de grenzen van jouw camera? We 
gaan voor een landschap met stra-
lende sterrenhemel, maar het blijft 
natuurlijk afwachten of het weer 
meewerkt. 

De andere workshops zijn: ‘voor dag 
en dauw’ op zaterdag 7 september 
om 6.00 uur en ‘aan het eind van de 
dag’ op zaterdag 23 november om 
14.30 uur. Elke workshop duurt onge-
veer vier uur. Voor informatie, deel-
namekosten en reserveren: www.
staatsbosbeheer.nl/natuurfotografie-
pelen Voor meer informatie over Nan-
do Harmsen: www.nandoonline.nl

Vervolgworkshop mindfulness
Op zaterdag 30 maart geeft Marjo 
van Ginderen van Flowtime een ver-
volgworkshop mindfulness in Bui-
tencentrum De Pelen. Deze training 
is voor mensen die al kennis hebben 
gemaakt met mindfulness en her-
haling of verdieping zoeken. Een 
mindfulness training helpt vaak om 
bewuster in het leven te staan en 
dichter bij jezelf te blijven, minder 
afhankelijk te zijn van de omstandig-
heden om je heen. Helaas komt het 
voor dat, door de waan van de dag, 
mindfulness wat op de achtergrond 
raakt. Een vervolgworkshop kan dan 
inspireren en verfrissen om weer 
meer vanuit verbinding met jezelf en 
met je omgeving te leven. Heb je een 
cursus of workshop gevolgd en wil je 
deze tools weer graag wat opfrissen 
en verdiepen? Zodat je weer verfris-
send naar het dagelijks leven en naar 
jezelf kunt kijken. En aanvullende 
oefeningen ervaren? Geef je dan op 
voor deze workshop mindfulness 2.0 
in De Groote Peel. Meer informatie:
www.staatsbosbeheer.nl /mindful-
nessgrootepeel 

Het voordeel van een workshop bij 
De Pelen is dat je aanvullend nog een 
heerlijke wandeling in het Nationaal 
Park De Groote Peel kunt maken. 
Dubbel genieten dus!

Foto: ©NandoHarmsen
Winterse perikelen bij Eetpunt  

“Ontmoeten doet groeten”

Dinsdag 22 januari. Het weerbe-
richt gaf al een paar dagen aan dat 
er sneeuw zou kunnen gaan vallen. 
Maar wellicht ging die Nederweert 
niet bereiken. Het was allemaal een 
beetje onzeker. De gasten van het 
Eetpunt werden ’s avonds om zes uur 
verwacht bij restaurant “de Daatjes-
hoeve”. Gedurende de dinsdagmid-
dag werd het echter toch echt me-
nens. Dikke sneeuwvlokken vielen uit 
de lucht en de wereld kleurde al snel 
wit. Meerdere vrijwilligers en chauf-
feurs werden een beetje onrustig. Er 
moesten immers 30 gasten met een 
gemiddelde leeftijd van ruim 85 jaar 
vervoerd worden naar de Daatjes-
hoeve. Zou het lukken om iedereen 
zonder ongelukken in en uit de auto 
te laten stappen? En dan die witte 
vlakte richting de Daatjeshoeve…..
Om vier uur werd besloten de 
Daatjeshoeve te bellen om te polsen 
of er nog iets te regelen viel.
Pieter, de eigenaar en tevens de kok, 
begreep het probleem helemaal. Ook 
hij vond het onverantwoord om de 
gasten van het Eetpunt de reis naar 
de Daatjeshoeve te laten onderne-
men. Hij bood aan om een week later, 
op 29 januari, voor de gasten te ko-
ken. De vrijwilligers van het Eetpunt 
vonden dat zeer coulant van hem. 
Om twee uur van te voren een diner 
voor 34 mensen af te blazen en het 
dan een week later opnieuw te willen 
doen. Bewonderingswaardig!!
Alle gasten werden gebeld en zon-
der uitzondering reageerde iedereen 
met hetzelfde woord: Gelukkig!! 
Vervolgens werd de draad op dinsdag 
29 januari weer opgepakt. Met 34 
mensen was het Eetpunt te gast bij 
de Daatjeshoeve. Bij de deur werden 
ze hartelijk ontvangen door Heske, 
de eigenaresse van de Daatjeshoeve. 
Pieter zorgde voor een heerlijk di-
ner met als voorgerecht een heldere 
rundvlees bouillon met verse groen-
te en als hoofdgerecht een gegrild 
beenhammetje met een lekkere saus, 
diverse groenten en frietjes. Het toe-
tje bestond uit een prachtig uitziend 

en heerlijk smakend gerecht van ver-
schillende mousses, slagroom en nou-
gat. De gasten en vrijwilligers gingen 
allemaal super tevreden naar huis. Ze 
willen Heske en Pieter bedanken voor 
het erg geslaagde uitje. 

Bij het Eetpunt in Nederweert is ie-
dereen, met name senioren en men-
sen met een beperking, welkom om 
samen met anderen gezellig aan tafel 
te komen eten. Elke dinsdag wordt er 
een drie-gangen diner geserveerd dat 
vers bereid wordt door vrijwilligers. 
Drie of vier keer per maand vindt het 
Eetpunt plaats in gemeenschapshuis 
“de Pinnenhof”, één keer per maand 
wordt het Eetpunt verzorgd door tel-
kens een andere horecagelegenheid 
in Nederweert. Na het eten is er de 
mogelijkheid om nog een beetje na 
te kletsen, een kaartje te leggen of 
een spelletje te doen. De prijs voor 
het menu is 8 euro (exclusief eventu-
ele consumpties).

De inloop is vanaf half 6 en er wordt 
gegeten om 6 uur.  
Wanneer u deel wilt nemen aan dit 
Eetpunt kunt u zich aanmelden tot 
vrijdagochtend 12.00 uur voor de vol-
gende dinsdag. U kunt dat doen door 
te mailen naar eetpuntnederweert@
gmail.com of telefonisch op telefoon-
nummer 06 83 15 92 14. Moet u zich 
later toch nog afmelden dan kan dat 
tot uiterlijk maandag 12.00 uur.

Tot hun grote spijt moet het Eetpunt 
met een wachtlijst gaan werken. Lo-
gistiek gezien kan de groep niet meer 
groter worden. U kunt zich echter 
nog steeds aanmelden. Wanneer 
er op een dinsdag open plekjes zijn 
worden de mensen van de wachtlijst 
gebeld.

In de komende weken is het Eetpunt op:
5 februari in de Pinnenhof
12 februari in de Pinnenhof
19 februari bij restaurant “Bi-j Siem” 
(alleen voor de vaste gasten) 
26 februari in de Pinnenhof  

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

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

www.teunissenletselschade.nl

CV de Kakers kijkt terug naar een 
geslaagd Feestweekend

In het weekend van 25, 26 en 27 
januari werd ’t Maxet (gelegen 
tussen Leveroy en Heythuysen) 
weer omgetoverd tot dé feestlo-
catie van CV de Kakers. De loods 
van Aannemersbedrijf Heijmans 
diende als ‘the place to be’ tij-
dens dit feestweekend.

Vrijdag: Vorstwissel
Op vrijdag 25 januari werd het feest-
weekend afgetrapt met de Vorstwis-
sel. Oud Vorst Eric I vierde zijn laatste 
momenten als vorst van CV de Kakers 
en nam samen met zijn adjudant 
Chrit, onder het toezien van vele 
verenigingen uit de buurt, afscheid 
in stijl. Daarna werd het stokje over-
gedragen aan nieuw talent en werd 
vorst Marco I met zijn adjudant Ron 
gehuldigd als nieuwe aanvoerder.
Tevens was deze avond het laatste 
moment voor Prins Roger I. Na een 
prachtig seizoen, heeft ook hij, samen 
met zijn adjudantes, het podium moe-
ten verlaten en alvast plaatsgemaakt 
voor de nieuwe heerser van ’t Maxet.

Zaterdag: Prinsebal
Op zaterdag 26 januari was het tijd 
voor het 47e Prinsebal van CV de Ka-
kers. Oud Prins Roger I droeg de scep-
ter over aan de nieuwe Prins Jeroen 
I (Dings), die na een grote zoektocht 
werd gevonden door Vorst Marco I en 
zijn adjudant Ron.
Prins Jeroen I is in het dagelijks leven 
werkzaam bij de technische dienst 
van de DAF in Eindhoven en speelt 
tuba bij Jonk Geweldj. Prins Jeroen I 
wordt tijdens de Vastelaovend bijge-
staan door zijn adjudanten Wouter 
en Tim. De komende tijd trekt hij door 
het Kakerlandj onder zijn spreuk:

Dees daag de Tuba aane kantj,
gaon ich mét de septer 

door ’t Kakerlandj

Op deze avond waren Joekskapel Ut 
vêttig ûmke uit Leveroy en Joeks-
kapel Jonk Geweldj te gast om di-
verse nummers te spelen. Feestband 
“Pats!” verzorgde de livemuziek de 
rest van de avond en zorgde ervoor 

dat het een feestje werd dat tot in de 
late uurtjes doorging.

Zondag: Jeugdprinsebal
Op zondag 27 januari werd het feest-
weekend voortgezet met het Jeugd-
prinsebal. Jeugdprins Tijn I droeg de 
macht over aan Jeugdprins Timo I, 
die letterlijk het Kakerlandj kwam 
binnengevlogen. Jeugdprins Timo I 
wordt tijdens zijn regeerperiode bij-
gestaan door zijn twee adjudanten 
Saar en Niels, alle drie fanatiek lid van 
Jong Nederland Leveroy. De spreuk 
van Timo I luidt als volgt:
Boem paaf op det vel,
laot os fieëste, kei hel!

Na het officiële gedeelte barste het 
feestje, onder leiding van de DJ, los 
op ’t Maxet. De ballonnenclown 
heeft ook weer voor de mooiste cre-
aties gezorgd voor jong en oud, dus 
het was een geslaagde middag.

CV de Kakers kijkt terug naar een 
geweldig feestweekend, waarin met 
een lach en een traan werd gefeest. 
Dank aan alle verenigingen en vaste-
laovesvierders die aanwezig waren en 
er samen een prachtig feest van ge-
maakt hebben.

Alaaf!

Luister naar de stilte in De Groote Peel

Nationaal Park De Groote Peel is 
een uitgestrekt hoogveengebied 
op de grens van Brabant en Lim-
burg. Het is er niet alleen heel 
mooi, maar ook heel stil. Hoe stil, 
dat kun je ‘horen’ tijdens de Win-
terstiltewandeling op zondag 10 
februari. De excursie start om 11.00 
uur bij het Buitencentrum De Pelen 
aan de Moostdijk 15 te Ospel.

Luister naar de stilte
Nationaal Park De Groote Peel is, 
vanwege het weidse en open karak-
ter, een ideaal gebied voor natuur-
beleving. Vooral in de winter. Weer 
en wind hebben vrij spel en je kunt 
er heerlijk uitwaaien. De grillige sil-
houetten van de kale takken onthul-
len bijzondere doorkijkjes en geven 
het landschap een transparante en 
unieke sfeer.

De Winterstiltewandeling biedt de 
gelegenheid om, even ontsnappend 
aan de hectiek van alle dag, helemaal  
tot rust te komen en optimaal te ge-
nieten van de natuur. Samen met een 
Peelgids van Staatsbosbeheer wandel 
je over Peelbanen en knuppelbrug-
gen in dit uitgestrekte veenmoeras. 
Onderweg zijn een paar belevings-
momenten waarbij de zintuigen wor-
den geprikkeld. Zo ervaar je de na-
tuur nog bewuster en intenser. Deze 

eenvoudige tips voor natuurbeleving 
zijn inspirerend en ook toe te passen 
tijdens andere wandelingen.

Deelname aan de Winterstilte-
wandeling kost € 6,- per persoon 
en de excursie is vooral geschikt 
voor volwassenen. Reserveren is 
noodzakelijk en kan online via: 
www.staatsbosbeheer.nl/pelen-
stilte De excursie duurt ongeveer 
2,5 uur en de afstand is 6 à 8 ki-
lometer. Hou er rekening mee dat 
in de winter sommige paden nat 
zijn. Draag daarom goede, liefst 
waterdichte wandelschoenen.

Op zondag 10 februari geen tijd? 
Dan kun je op zondag 3 maart 
(Carnaval) ook nog meedoen met 
een Winterstiltewandeling in De 
Groote Peel.

Nagenieten bij Buitencentrum De 
Pelen
Voor of na afloop van een wandeling 
kun je heerlijk struinen door de winkel 
van het Buitencentrum. Hier vind je 
boeken, Streekproducten en leuke sou-
venirs. Voor een hapje en een drankje 
kun je bij de Peelkiosk en Peelboerderij 
terecht. Het Buitencentrum is geopend  
op dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 
17.00 uur. Voor meer informatie: www.
staatsbosbeheer.nl/depelen

Foto: Marijke Vaes-Schroën 

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



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

Donderdag 7 februari 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. 

Terugkijkende op het afgelopen jaar 
is dit een jaar van extremen. Een zeer 
zware storm in januari, zeer koud en 
droog in februari, een warm voorjaar 
met in mei op veel plaatsen in Neder-
land wateroverlast, gevolgd door een 
zeer warme en extreem droge zomer 
en najaar. Omstandigheden waar we in 
de toekomst steeds vaker mee moeten 
dealen. Op maandag 21 januari zijn we 
aan de slag geweest met vraagstukken 
over klimaatverandering en wat dat zou 
betekenen voor Nederweert. Het doel 
is het maken van een klimaatadaptatie-
plan.

Een aantal afdelingen van onze ge-
meente zat aan tafel met de GGD, de 
Veiligheidsregio, het Waterschap, de 
Woningvereniging, dorpsraden, onder-
nemers en politieke partijen. De dag 
stond vooral in het teken van bewust-
wording, draagvlak en ambitie.

Klimaatadaptatieplan  
De gemeente Nederweert gaat een 
strategisch klimaatadaptatieplan ma-
ken ter voorbereiding op de klimaat-
verandering. Het plan gaat hoofdzake-
lijk over het stedelijk gebied. Voor het 
landelijk gebied, dat al de gevolgen 
van klimaatverandering heeft onder-

vonden in de vorm van extreem droge 
akkers afgelopen zomer en natschade 
in 2017, lopen aparte projecten met 
diverse partijen.
 
Nadenken over aanpassingen
Klimaatverandering en de gevolgen 
ervan kunnen we niet tegenhouden. 
Wel moeten we nadenken over hoe 
we onze omgeving willen inrichten en 
hoe we ons als gemeenschap willen 
aanpassen (adapteren) aan de gevolgen 
van klimaatverandering. We hebben 
het dan niet over meer windmolens of 
zonneparken. Nee, het gaat hier om 
de thema’s wateroverlast in stedelijk 
gebied, droogte en hittegolven (hit-
testress).

Riool 
We merken bijvoorbeeld dat het riool 
niet altijd meer het water direct kan af-
voeren waardoor meer water op straat 
komt dan we voorheen gewend waren. 
Daar moeten we iets mee. Grotere riool-
buizen aanleggen is niet de oplossing. 
Zeker niet omdat de natte periodes 
worden afgewisseld met droge perio-
des. In die droge periodes hebben we 
het schone regenwater dat we anders 
in de natte periodes via het riool kwijt 
raken juist hard nodig. 

Oplossingen
De oplossingen zijn deels te zoeken in 
aanpassingen aan het rioolstelstel en de 
publieke ruimte. Dat kan betekenen dat 
dit gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de 
inrichting van het park of plantsoen bij u 
om de hoek, de parkeerplaats bij de super-
markt of de inrichting van uw straat en uw 
eigen tuin. Op welke manieren kunnen we 
ons het beste aanpassen, welke beleids-
matige keuzes moeten we maken en wat 
voor beleid hebben we hiervoor nodig?
 
Hoe nu verder?
In een tweede werkbijeenkomst zullen 
we met partijen gaan werken aan wat 
we ambtelijk moeten veranderen, wat 
andere partijen kunnen doen en hoe we 
alle inwoners en bedrijven hierbij kunnen 
betrekken. Denk hierbij aan ingrepen in 
de openbare ruimte, anders bouwen voor 
bepaalde doelgroepen, meer groen en 
minder verharding in het stedelijk gebied 
(ook bij bewoners).

Gevolgen te zien op klimaatatlas 
Hoe kwetsbaar Nederweert is voor wa-
teroverlast, hittestress en droogte kunt u 
bekijken op de verschillende themakaar-
ten op: https:\\wpn.klimaatatlas.net. We 
houden u uiteraard op de hoogte van het 
strategische klimaatadaptatieplan.

Voorbereid op de toekomst
Nederweert aan de slag met het klimaatadaptatieplan

Gaat u prokkelen?
In januari werd in het gemeentehuis 
van Nederweert de provinciale Prokkel-
netwerkbijeenkomst gehouden, ter 
voorbereiding op de Prokkelweek. 

Prokkel
Een Prokkel is een prikkelende ont-
moeting tussen mensen met en zonder 
verstandelijke beperking. Dit jaar is 
de Prokkelweek van maandag 3 t/m 
zaterdag 8 juni. 

Doet u mee?
Stichting Prokkel stimuleert orga-
nisaties, bedrijven, particulieren én 
mensen met een verstandelijke beper-
king om samen iets te doen tijdens de 
Prokkelweek: één week in het jaar als 
voorbeeld en inspiratie voor de rest 
van het jaar. Wilt u, uw organisatie 
en/of bedrijf hierin iets betekenen? 
En kon u niet aanwezig zijn op de 
netwerkbijeenkomst? Kijk dan op 
onze website voor inspirerende voor-
beelden.

Aanmelden
Hebt u een leuk idee en gaat u daar-
mee aan de slag? Vergeet dan niet uw 

Het is een wekelijks terugkerend ritueel: 
inwoners die na het legen van de afval-
bakken moeite hebben om ‘hun eigen 
bak’ terug te vinden. Ze bellen dan met 
het Klant Contact Centrum (KCC) met de 
vraag hoe ze hun bak kunnen herken-
nen. Het meest eenvoudige is om zelf 
een sticker op de container te plakken. 

Uit de telefoontjes en de vragen blijkt 
dat veel inwoners denken dat de kleine 
sticker met adres en streepjescode op 
de buitenkant van de duobak gekop-
peld is aan het huisadres. 

Zelf een sticker plakken
“Dat is niet het geval”, zegt Gerda Bijl-
makers, medewerkster van het KCC. “Er 
zit een chip in de duobak die de koppe-
ling vormt met het wegen van het afval. 
De sticker heeft verder geen functie.”

“Als inwoners hierover bellen, en dat 
gebeurt regelmatig, dan geven wij aan 
dat ze zelf een ‘herkenningsteken’ op 
de duobak mogen plaatsen.

Prokkel aan te melden op de activitei-
tenkalender van de Prokkelweek. Via 
www.prokkel.nl/aanmelden. Hierdoor 
maakt uw initiatief ook kans op een 
Zilveren en/of misschien wel de Gou-
den Prokkel! 
  

Zeker als de containers in grotere groe-
pen bij elkaar staan, is dat handig.“

Op 28 december 2018 is de Lijst ver-
gunningplichtige inrichtingen voor 
het houden van landbouwhuisdieren 
gepubliceerd. In de lijst staan veehou-
derijbedrijven waarvan bij de jaarlijkse 
monitoring van het Nationaal Samen-
werkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL) is gebleken dat ze een over-
schrijding veroorzaken of dreigen te 
veroorzaken van één of meer van de 
grenswaarden voor fijnstof (PM10). In 
onze gemeente staan deze bedrijven 
bekend als ‘fijnstof knelpunten’. Het 
aantal Nederweerter bedrijven op deze 
lijst is afgenomen van 10 naar 7. 

Berekening 
Bij het opstellen van de lijst is uitgegaan 
van de resultaten van de berekeningen 
die het RIVM heeft uitgevoerd voor de 
NSL Monitoring 2018. Deze monitoring 
vindt jaarlijks plaats onder verantwoor-
delijkheid van de minister van Infrastruc-
tuur en Waterstaat, op basis van de door 
de gemeente- en provinciebesturen 
verstrekte zo recent mogelijke gegevens. 

Verschil ten opzichte van vorige lijst
Op de lijst van december 2017 stonden 

10 bedrijven. Nu zijn dat er 7. 4 Bedrij-
ven komen niet meer op de lijst voor. 
1 Bedrijf is toegevoegd. De verschuivin-
gen in de lijst komen voornamelijk door 
wijziging in de achtergrondconcentra-
tie. Deze wordt onder andere gebaseerd 
op de meteorologische omstandigheden 
(het weer) en het gehouden aantal 
dieren volgens de mei-tellingen van het 
voorgaande jaar. 
 
Voorbereidingsbesluit
De gemeenteraad heeft op 5 juli 2018 
een voorbereidingsbesluit genomen 
voor 14 overschrijdingssituaties fijnstof. 
Het voorbereidingsbesluit is genomen 
om ontwikkelingen voor deze bedrij-
ven tijdelijk te bevriezen. Door het 
voorbereidingsbesluit is het op de 14 
locaties tijdelijk niet toegestaan om 
het aantal dieren kippen, kalkoenen of 
eenden uit te breiden. Het voorberei-
dingsbesluit heeft een werkingsduur 
van een jaar. 

Vergunningplichtige lijst
Naast de bedrijven op de vergunning-
plichtige lijst zijn in het voorbereidings-
besluit veehouderijen opgenomen die 

door het ministerie werden aange-
merkt als overschrijdingssituatie. 
Zij kwamen uit de Monitoring van 
het NSL naar voren als bedrijf dat een 
bijdrage levert aan een overschrij-
dingssituatie. Deze bedrijven zijn niet 
de hoofdbron van de overschrijding, 
maar kunnen wel bijdragen aan het 
oplossen van de overschrijdingen van 
andere bedrijven. 

Ook deze bedrijven zijn dus opgeno-
men in het voorbereidingsbesluit. Uit 
nadere berekeningen van het minis-
terie van I en W komt naar voren dat 
met name maatregelen nodig zijn bij 
de bedrijven op de vergunningplich-
tige lijst om de overschrijdingssituaties 
op te lossen. 

Gesprek met knelpuntbedrijven
Dit jaar gebruiken we om het gesprek 
aan te gaan met de knelpuntbedrijven 
om een oplossing te zoeken voor de 
overschrijding. We richten ons daarbij 
met voorrang op de 7 bedrijven die op 
de decemberlijst staan en individueel 
een overschrijding van de normen kun-
nen oplossen. 

Uw duobak herkennen? Plak een sticker

Overschrijdingen fijnstof: van 10 naar 7

Rond (een deel van) het gemeentehuis leggen we een klimaatbestendige groenvoorziening aan. De wadi’s gebruiken we om het regenwater van het dak op te vangen. 
Foto: Nederweert24

Rode potlood
Op woensdag 20 maart zijn de Provin-
ciale Statenverkiezingen en de Water-
schapsverkiezingen. Op onze website 
staat een speciale verkiezingspagina. U 
vindt daar o.a. informatie over het ver-
zoek om een kiezerspas, een volmacht 
en waar u kunt gaan stemmen. In het 
Gemeente Contact leest u binnenkort 
meer over de komende verkiezingen.

  

BsGW verstuurt het gecombineerde 
aanslagbiljet voor de gemeentelijke 
belastingen, de waterschapsbelastingen 
en de WOZ-beschikking vanaf eind janu-
ari verspreid over meerdere dagen. Dit 
onder andere om klantreacties beter te 
kunnen verwerken. De aanslagbiljetten 
worden uiterlijk 28 februari bezorgd.
 
Vervaldata voor dagtekening januari
Als u de aanslag in januari heeft ont-
vangen, dan wijzigen automatisch ook 
de vervaldata en daarmee de betaalter-
mijnen. Voor inwoners die automatische 
incasso hebben, worden de bedragen 
in 10 termijnen van februari tot en met 
november geïnd. Kiest u niet voor auto-
matische incasso, dan zijn de vervaldata 
28 februari en 31 maart.
 
Vervaldata voor dagtekening februari
Voor de aanslagen met dagtekening 
februari verandert er niets. De verval-

data blijven hetzelfde als altijd, namelijk 
31 maart en 30 april. Bij automatische 
incasso worden de bedragen in 10 ter-
mijnen van maart tot en met december 
geïnd.

BsGW
BsGW Belastingsamenwerking Gemeen-
ten en Waterschappen verzorgt het 
heffen en het innen van de belastingen 
namens het Waterschap Limburg en 28 
gemeenten, waaronder ook onze ge-
meente. Als u vragen heeft, kunt u con-
tact opnemen met BsGW. U kunt daar-
voor terecht op de website www.bsgw.nl. 
Met DigiD logt u in op uw persoonlijke 
pagina. Uiteraard is het ook mogelijk om 
te bellen, tel. 088-8420420. Houd uw bur-
gerservicenummer (BSN) bij de hand als u 
belt. Dit kan op werkdagen van 09.00 tot 
17.00 uur. Wilt u schriftelijk reageren? 
Stuur uw reactie dan naar BsGW, Postbus 
1271, 6040 KG Roermond.
   

Belastingaanslag valt in de bus



zondag 10 februari 2019

OPEN STADSWANDELING
IN WEERT

Het thema van deze open stadswande-
ling is: “`Stationskwartier Weert”.

Dit keer staat tijdens de wandeling 
het spoorwegstation Weert en nabije 
omgeving centraal.  De gids vertelt 
over de geschiedenis van de spoorlijn 
en natuurlijk komen er ook verhalen 
over Antje van de Statie aan bod.

Naast het verleden krijgt het he-
den ook volop aandacht. Weert is 
immers een bruisende stad, die 
aan haar toekomst werkt! 

Nieuwsgierig? Loop dan eens met 
onze stadsgids mee. 
De kosten bedragen € 3,-- p.p.
(kinderen tot 12 jaar gratis). 
De wandeling duurt ca. 1,5 uur.
Vertrekpunt: om 14.00 uur op de 
Markt bij de ingang van de Sint Mar-
tinuskerk te Weert. 
Het is uiteraard ook mogelijk om 
op een voor u geschikte datum 
en tijd een stadswandeling te 
boeken. Ook een culinaire stads-
wandeling behoort tot de moge-
lijkheden. Zie onze website www.
stadsgidsenweert.nl

Goede Doel
Donderdagavond 31 januari werd in 
het Thomashuis te Ospeldijk door de 
bewoners samen met het team van 
‘Kerstmarkt Ospeldijk’ een cheque 
van 250 euro overhandigd aan de 
Stichting Hartslag voor Nederweert. 

Dit geld is opgehaald tijdens de jaar-
lijkse Kerstmarkt in Ospeldijk waar 
ook Hartslag voor Nederweert aan-
wezig was om uitleg te geven over het 
belang van een AED in de buurt. Het 
geld wordt gebruikt voor de aankoop 
van een nieuwe AED zodat Ospeldijk 
weer voor veel jaren hartveilig is.

Opbrengst Kerstmarkt Thomashuis 
Ospeldijk voor een nieuwe AED

Hartslag voor Nederweert
Dit jaar ging het Goede Doel naar 
Hartslag voor Nederweert omdat de 
stichting is gestart met een crowd-
funding actie om AED`s te vervangen 
in de kernen en evt. nog een extra
AED aan te schaffen zodat er een nog 
betere dekking is. 
De crowdfunding actie ”Doe mee 
voor een AED” loopt al een tijdje in 
Ospeldijk en Hartslag voor Neder-
weert zal binnenkort het bedrag wat 
is opgehaald met de crowdfunding 
actie bekend maken. 
Voor meer info zie www.hartslag-
voornederweert.nl 

Hoe ziet Haaze-Hoof 
er over 10 jaar uit?

Een jaar geleden stond boven de uit-
nodiging aan alle gebruikers en ver-
enigingen nog: “Bestaat Haaze-Hoof 
over 5 jaar nog?” Nu, een jaar later 
durven we bovenstaande slogan uit 
te spreken. Vanuit die bijeenkomst 
is toen een werkgroep ontstaan die 
zich heeft verdiept in “Hoe verder 
met Haaze-Hoof”. Deze werkgroep 
(“werkgroep accommodaties”) is met-
een aan de slag gegaan. Inmiddels 
zijn we (bijna) een jaar verder en wil-
len we alle inwoners van Ospel de ge-
legenheid geven om zich te laten in-
formeren hoe ver we zijn gevorderd. 

Het voortbestaan van het Gemeen-
schapshuis van en voor Ospel is ook 
een zaak van U! Plannen om te ver-
bouwen en daardoor een betere 
uitstraling te creëren zijn al verge-
vorderd. Ook zijn er al concrete af-
spraken gemaakt over de toekomsti-
ge exploitatie van Haaze-Hoof.

Tijdens deze avond, welke gehou-
den wordt op woensdagavond 13 
februari a.s. zal een verdere uitleg 
gegeven worden m.b.t. de genoemde
ontwikkelingen. 

De agenda voor deze bijeenkomst zal 
er als volgt uitzien:
Aanvang 19.00 uur in gemeen-
schapshuis Haaze-Hoof.
1. Opening
2. Presentatie en toelichting op de 

voorgenomen verbouwing.
3. Pleidooi om voldoende vrijwilli-

gers bijeen krijgen om zodoende 
met z’n allen de verbouwing bin-
nen de gestelde grenzen te kun-
nen verwezenlijken.

4. Vorderingen rondom de toekom-
stige exploitatie van Haaze-Hoof.

5. Rondvraag.
6. Sluiting: 21.30 uur.

Vrijwilligersspreekuur 

Wil je hulp bij het vinden van vrijwil-
ligerswerk of bij het plaatsen van of 
reageren op een advertentie? Dan 
kun je ons bellen of mailen, een af-
spraak maken voor een persoonlijk 
gesprek met een van onze vrijwillige 
consulenten van Goedbezig Weert, of 
gewoon tijdens een spreekuur bij ons 
binnenlopen (Cwartier, Beekstraat 
54, melden bij de receptie).

Vanaf 19 februari draaien we één 
maand een pilot in de middag 
en daarom vindt het spreekuur 
plaats op d.d. dinsdagmiddag van 
14.00 tot 16.00.
Op donderdagochtend vindt het 
spreekuur plaats tussen 9.30 en 12.00.

De vierde editie van ‘Vinyl-Luister-
Spot’ vindt plaats op zondag 10 
februari 2019 in Theater de Huiska-
mer aan de Wilhelminasingel 10b in 
Weert. Te gast zijn de muziekliefheb-
bers: Arie Schepens (56, Budel), Mar-
cel Tinnemans (50, Nederweert), Bert 
Vossen (64; Nederweert), Hans Cor-
stjens (55, Weert) en Ger Rijkers (66, 
Middelburg).

De onlangs overleden, Rock Smits (70; 
Budel/Eindhoven), heeft zijn gehele
rock&roll en rock/pop vinylcollectie 
aangeboden aan Vinyl Luister Spot. 
De opbrengst gaat op speciaal ver-
zoek van Rock Smits naar de ‘Chipala’ 
school in Malawi, het jubileumproject 
van de Philips van Horne. De verkoop 
van de ‘Smits- collectie’ start ná af-
loop van het programma o.l.v. Har-
rold Verheijen en Jos de Graaff. De 
eerste verkoopsessie in januari bracht 
meer dan € 500,- op!

De presentatie van ‘Vinyl-Luister-Spot’ 
is in handen van Jos de Graaff en Jan 
Leenders. Het theatercafé gaat om
13.00 uur open. Het programma start 
om 14.00 uur. Om ca. 16.15 uur is er 
nog een gezellige nazit en start de ver-
koop van vinyl. De toegang is gratis!

Vervolg verkoop lp-collectie voor school in Malawi

Vierde ‘Vinyl-Luister-Spot’ 
in Theater de Huiskamer

De laatste bijeenkomst is op zondag 
10 februari 2019.

Over Vinyl-Luister-Spot
Vinyl-Luister-Spot is een initiatief van 
Jos de Graaff, Peter Vleeshouwers, 
Harrold Verheijen en Jan Leenders, 
vier muziekliefhebbers en verzame-
laars van Vinyl en vintage apparatuur. 
In ‘Vinyl –luister- Spot’ worden platen-
liefhebbers uitgenodigd om iets over
hun favoriete LP (of single) te vertel-
len en een of meer tracks te laten ho-
ren. Er is vooral ook ruimte voor het 
persoonlijke verhaal achter de plaat. 
De gekozen platen worden afgedraaid 
op ‘vintage apparatuur’. Het ligt in 
de bedoeling dat tijdens elke bijeen-
komst een programma wordt gepre-
senteerd rond muziek op vinyl uit de 
jaren ’50 t/m heden. Alle genres (rock 
en roll, pop, rock, metal, soul, country, 
blues en jazz) kunnen aan bod komen.

Interesse?
Platenliefhebbers die mee willen wer-
ken aan de volgende editie(s) kunnen 
zich aanmelden via het inschrijffor-
mulier op www.theaterdehuiskamer.
nl. of via een mail naar Jos de Graaff: 
josdegraaff@hotmail.com. Zie ook 
Facebook-pagina: Vinyl Luister Spot 

Bijeenkomst Longpunt 
Weert

Thema: Kunt u zingen? 
Zing dan mee!

Een vrolijk muzikaal Longpunt als 
voorproefje voor de carnaval, onder 

leiding van Jan Rutjens

Op woensdag 20 februari aan-
staande organiseert Longpunt 
Weert haar maandelijkse bijeen-
komst voor longpatiënten en hun 
naasten. Het thema van deze bij-
eenkomst is ‘Kunt u zingen? Zing 
dan mee!?’. Jan Rutjens bereidt u
alvast voor op de carnaval tijdens 
deze vrolijke en muzikale bijeen-
komst. De bijeenkomst is van 14:00 
- 16:00 uur in zaal Keenterhart, St. 
Jozefskerkplein 3 in Weert. De zaal 
is open vanaf 13:30 uur. 

Bijeenkomsten Longpunt Weert
Iedere maand staat een ander thema 
centraal bij Longpunt Weert. Meestal 
wordt het thema verzorgd door een 
deskundige. Het tweede deel van de 
bijeenkomst wordt gebruikt om erva-
ring uit te wisselen met lotgenoten 
en sociale contacten op te doen. 

Longpatiënten en hun naasten zijn 
van harte uitgenodigd de bijeen-
komsten te bezoeken. Aanmelden of 
lid zijn van Longfonds Weert is niet 
nodig. Deelname is gratis. Doe geen 
geurtje op als je de bijeenkomt be-
zoekt, veel longpatiënten hebben
daar last van.

Zondag 10 - 02- 2019
MANTRAZINGEN

Zo.10 februari van 10.00 uur tot 11.15 
uur is er mantrazingen in de Teunis-
kapel aan de Altweerterkapelstr. 6
te Weert. U bent welkom voor het 
zingen van Oosterse mantra’s en lie-
deren uit Taizé. Mantra’s zijn klanken 
die inspiratie en kracht geven. Man-
tra’s zingen is niet geïnspireerd op 
een bepaalde religie.
Als afsluiting is er de mogelijkheid om 
samen thee te drinken. Meer informa-
tie via Gerrie van Gestel ( 0495) 533232 
of www.mantrazingenweert.nl. 
Je kunt me ook bezoeken op Face-
Book.

V.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërtV.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërt

Op zaoterdig middig 9 februari 2019 kunne de 
seniore van Ni-jwieërt weer geniete van unne 

meziekmiddig met

 De Teddyboys en 
Blaoskepel Speulendjer Wieës.
 De Teddyboys neme uch mei-j trök in de tieëd 

met meziek dae ederein nog kintj, waat te dinke 
van de legendarische nömmers, “’Wij zijn nog steeds 

vrijgezelle” of “De Venus van Milo”. Ut bekindje duo met zang en 
accordeon bezörgtj uch eine onvergaetelikke middig.

Blaoskepel Speulendjer Wieës bringtj uch in de zjuuste stumming. 
Eine groep enthousiaste muzikante speule vör uch bekindje lidjes.

In de pauze ein optre-je van HISTORY 
“artieste van vreuger”

Neteurlik kujje allemaol weer ein dansje 
make, en zal ut prinsegezelschap 

ouch aanwezig zeen.

Tieëdes de middig ontvange 
de seniore allemaol 

ein tas koffie en ein stökske vlaai gratis.

De senioremiddig zal gehojje waere
inne Pinnenhof 

van 12.30 oor tot 16.30 oor.

De zaal gieët ope um 12.00 oor en 
de entree is € 5,00 pp inclusief ein 

stök vlaai en ein tas koffie.

2e Seniore middig

2e Seniore middig
9 februari 2019

Op zaterdag 23 februari 2019 zal in Ne-
derweert weer de jaarlijks borebroeleft 
worden gehouden. Het boerenbruids-
paar wordt gevormd door Daniek Ca-
ris en Robert van Renswouw.

Boremoosbal bij Guulke
De organisatie heeft voor de 41e edi-
tie een aantal vernieuwingen door-
gevoerd waardoor iedereen in de ge-
legenheid is om van begin af aan de 
boreboeleft mee te maken.

Het bruidspaar, familie, vrienden en 
alle geintreseerden komen om 15.30 
uur bij elkaar bij Guulke aan het ho-
recaplein.
Om 16.01 uur start het boremoosbal 
met een heerlijke maaltijd uit groot-
moederstijd. Iedereen kan deelne-
men aan het boremoosbal, voor de 
maaltijd heb je een “’aetbon” nodig.
Deze “aetbonnen” a € 8,00 zijn ver-
krijgbaar op zaterdag 9 februari 
tussen 14.00 en 16.00 uur in de 
Pinnenhof en verder via leden van 
VV de Pinmaekers en natuurlijk bij 
Guulke.

Onecht huwelijk
Vanaf Guulke gaat de stoet om 17.44 
uur naar de Pinnenhof waar het bur-
gerlijk huwelijk zal worden voltrok-
ken door de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand Giel Bruijnaers.
Vervolgens zal om 19.22 uur in een 
korte “’mis” de zegening plaatsvin-
den door pestoer Paul.

Receptie
Na deze plechtigheid kan het kersver-
se paar tussen 20.11 uur en 21.11 uur 
worden gefeliciteerd in zaal Centraal. 
Om 21.30 start het grote bruilofts-
feest en is het borebroeleft in heel 
Nederweert

Orde
Daan Knapen zal als ceremoniemees-
ter fungeren en de orde zal worden 
bewaakt door “Booj” Nick  Steuten

Voor meer informatie zie 
www.pinmaekers.nl

Nieuwe opzet 41e Borebroeleft 
in Nederweert

Op de donderdagen 17 en 31 januari 
gingen verschillende basisscholen uit 
de gemeente Nederweert aan de slag 
met zwerfafval. Dit in het kader van 
het project KERNgezond. 

Samen met de experts van Onsburo 
werd een gastles verzorgt omtrent 
het thema. Op de basisscholen De 
Kerneel, De Bongerd en De Klimop 
uit Nederweert en basisschool De 
Schrank uit Ospel werd de gastles ge-
geven. Tijdens een interactieve pre-
sentatie van Onsburo werd de kennis 
van kinderen over zwerfafval getest 
en werd het nodige uitgelegd over 
hoe zwerfafval ontstaat en wat voor 
impact het op het milieu heet. Dit 
werd gedaan via een filmpje, uitleg 
en een quiz. 

Zo leerden ze bijvoorbeeld dat het 

Scholen aan de slag met zwerfafval

wel 50 jaar duurt voordat een blikje 
drinken is verteerd en dat sommige 
delen van de drinkpakjes helemaal 
niet verteerd kunnen worden!

Uiteindelijk gingen de kinderen in 
groepjes naar buiten, om het af-
val rondom de school op te ruimen. 
Daarbij hielden de kinderen een lijst 
bij met wat ze allemaal vonden. Op 
alle vier de scholen bleek dat plastic 
het meest voorkomende zwerfafval 
is. Dit terwijl plastic niet verteerbaar 
is, en dus altijd in de natuur blijft lig-
gen. De kinderen hebben samen voor
een opgeruimde omgeving rondom
school gezorgd. Op het einde van de 
les gaven de kinderen dan ook aan 
dat zij erop gaan letten dat zij hun 
afval in de prullenbak doen en dat 
zij het ook leuk vonden om samen de 
omgeving schoon te maken!


