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tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Bezoekadres:
Ringselvenweg 2
6002 SW Weert

T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

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

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

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

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

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

za 09.00 - 17.00  / ma gesloten

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

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

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

wwwwww.tandartspraktijknederweert.nl.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

De winter is een heerlijk seizoen
om naar buiten te gaan. Het lijkt 
misschien een dooie boel in de 
natuur, maar als je op pad gaat 
met een Peelgids ontdek je dat er 
genoeg te beleven is. Staatsbos-
beheer houdt op zondag 17 fe-
bruari een ‘Speuren naar sporen-
tocht’ en op dinsdag 19 februari 
een Vollemaanexcursie in Natio-
naal Park De Groote Peel. Starten 
bij het Buitencentrum De Pelen
aan de Moostdijk 15 te Ospel. 

In de winter zie je veel diersporen
Tijdens een Peel Ontdektocht ga je, 
samen met een Peelgids van Staats-
bosbeheer, op zoek naar diersporen. 
Want door te speuren naar sporen 
ontdek je wat er gebeurt in de na-
tuur. In De Groote Peel kom je spo-
ren van zwijnen, reeën, eekhoorns
en nog veel meer dieren tegen. Na 
afloop kunnen kinderen een uilen-
bal pluizen. Een braakbal, ook wel 
uilenbal genoemd bevat voedselres-
ten die een roofvogel niet kan ver-
teren. Met behulp van zoekkaarten
kun je de botjes determineren. Zo 
kom je er achter welk dier het is. Een 
Peelgids geeft uitleg bij dit foren-
sisch onderzoek.

De Speuren naar sporentocht op 
zondag 17 februari start om 14.00 
uur bij de balie van Buitencen-
trum De Pelen aan de Moostdijk
15 te Ospel. Deelname kost € 5,- 
voor volwassenen en € 3,50 per 
kind. De excursie is 2,5 kilometer 
lang en duurt ongeveer 2 uur. Let 
op: aanmelden online via: www.
staatsbosbeheer/pelenspeuren-
sporen

Donker is niet donker meer!
Wandelen met vollemaan is bijzon-
der en ook een beetje spannend. Als 
de maan haar zilverwitte licht schijnt 
krijgen bomen een schaduw, water
een speelse schittering en het land-
schap een magisch tintje. Donker is 
niet donker meer! Maar wie niet bang 
is voor Dwaallichten, Witte Wieven of 
Dolende Ridders zal zeker genieten
van de unieke sfeer van het Peelland-
schap badend in het zilverwitte licht. 
Bovendien loopt een Peelgids van 

die lachen met de grappen, mensen 
die klappen voor de pronkstukken, 
mensen die trots zijn omdat hun kin-
deren of kleinkinderen meelopen en
mensen die gewoon genieten van het 
plezier van de kinderen. Moeders, 
vaders, kinderen, opa’s en oma’s, tan-
tes, oompjes en buren kom genieten
van het enthousiasme van alle kinde-
ren. En het is de moeite waard!

De route start om 10.41 uur vanaf de 
Schoolstraat – Brugske – Pastoor van 
de Steenstraat – Lambertusstraat –
Brugstraat – Kerkstraat (tot aan de 

Staatsbosbeheer mee. Hij zorgt voor 
een veilige route en zal je vertrouwd 
maken met de geluiden van de nacht. 
Na afloop genieten van een warm 
drankje in de Peelboerderij. 

De Vollemaanwandeling op dins-
dag 19 februari start om 19.30 
uur. Deelname kost € 8,50 voor 
volwassenen en € 6,- per kind, 
inclusief een warm drankje. Re-
serveren online via: www.staats-
bosbeheer.nl/pelenvollemaan De 

kerk). De optocht komt dit jaar dus 
langs Zorgcentrum St. Joseph!

Wij zien jullie langs de route op 
vrijdag 1 maart om 10.41 uur!

Om dit mooie kinderspektakel te 
laten slagen, zijn wij genoodzaakt 
de wegen op de optochtroute 
af te sluiten van 10.30 tot 12.00 
uur, voor de veiligheid van de 
kinderen. Hou daar rekening mee. 
De tandartsen en huisartsen van
Agneshof zijn tijdens de optocht
niet bereikbaar met de auto!

route is 2,5 km lang, duurt 1,5 uur 
en de activiteit is geschikt voor 
alle leeftijden. Zaklampen zijn 
overbodig. 

Startpunt is het Buitencentrum De Pe-
len aan de Moostdijk 15 te Ospel. Het 
Buitencentrum is geopend op dins-
dag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 
uur. Voor meer informatie: depelen@
staatsbosbeheer.nl of neem contact 
op met het Buitencentrum via: 0495 
– 641 497. 

Vrijdag 1 maart

Gezamenlijke wichteroptocht

Activiteitenprogramma Nationaal Park De Groote Peel 

Speuren naar sporen en Vollemaan bij De Pelen
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zand cement stenen isolatie betonvloeren dakpannen

kunststofkozijnen
houten

kozijnen
buiten deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel

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

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

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

Kunststofkozijnen

Douglas hout
op voorraad

Dealer van:
Tuinvisie www.tuinvisie.nl

Trendhout www.trendhout.nl
Dekkerhout (elephant)

www.dekkerhout.nl

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

De basisscholen (Bongerd, Bud-
schop, Kerneel, Klimop), de kin-
dercentra (Hummelhoeve, Hoera, 
ikOOK!) en het Citaverde College 
organiseren gezamenlijk een wich-
teroptocht op vrijdag 1 maart.

De kinderen van deze scholen en kin-
dercentra zijn al weken aan het den-
ken en knutselen om maar met de 
mooiste en/of lolligste creatie voor 
de dag te komen om zo in de prijzen 
te kunnen vallen. Papier, kippengaas, 
behangplaksel of verf, werkelijk alles 
hebben ze uit de kast of uit de gara-
ge gehaald om hun fantasie er op los 
te kunnen laten. En het beloofd een 
schitterend spektakel te worden.

Maar alleen de kinderen kunnen de 
optocht niet laten slagen. Daar ho-
ren dikke rijen publiek bij! Mensen 

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

NIEUW
Per 1 februari ook op

MAANDAG GEOPEND
van 13.00 tot 18.00

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

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Foto: ©Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Foto’s: Nederweert24



WWW.DPSFASHION.NL

Vrijdag 15 februari 12.00-17.00 uur
Zaterdag 16 februari 10.00-17.00 uur

TEGENOVER DE INGANG VAN DE JUMBO

Vanaaf 5 januari 

Carnavalswinkel de Verrassing

www.carnavalswinkeldeverrassing.nl

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

Carnavalswinkel de VerrassingCarnavalswinkel de VerrassingerrassingCarnavalswinkel de VOUTLET

Ni-jwieërt     Hulseweeg 22

BDL Biljarten 
Programma: week 07
Dinsdag 12-02-2019: 
Allerhand 1 (Beesel) - BDL 3 1e Klasse E
BDL 2 – Maasoever 2 (Kessel)

Hoofdklasse Libre

Woensdag 13-02-2019: 
Boekoel 1 - BDL 1 Hoofdklasse Kader

Donderdag 14-02-2019: 
Biej Stams 3 (Echt) - BDL 4 5e Klasse A
Beertje 7 (Maasstraat) - BDL 5 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. 

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

U bent van harte welkom 
bij de wedstrijden! 

Programma: week 07
Dinsdag 12-02-2019: 
ONA 1 (Neeritter) - CENTRAAL 1

Hoofdklasse Libre
CENTRAAL 3 – TOP 3 (Roermond)

2e Klasse C

Donderdag 14-02-2019: 
Veldpoort 1 (Stevensweert) - CENTRAAL 2

1e Klasse D
Odilia 3 (Odiliënberg) - CENTRAAL 4

5e Klasse B
HOOK 7  (Biest) - CENTRAAL 6

WBB C-Klasse

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

U bent van harte welkom 
bij de wedstrijden! 

Vrijdag 15 februari:
TSBV Pendragon MSE-4 -
Jumping Giants MSE-3 9:00

Zaterdag 16 februari:
Almonte MSE-2 -
Jumping Giants MSE-1 16:00

Zondag 3 februari, hebben de spelers van 
heren 2 het opgenomen tegen Aeternitas 
uit Stramproy. Deze wedstrijd tussen de 
tweede en derde plek uit de competitie 
stond garant voor spektakel. Beide teams 
waren erg sterk aan elkaar gewaagd en 
geen van beide had de kans om uit te lopen, 
waardoor het een spannende wedstrijd was 
vanaf minuut 1. Jumping Giants stond ver-
dedigend erg sterk, maar kon de mid-range 
schoten van Aeternitas moeilijk stoppen. 
Vier spelers van Jumping Giants stonden in 
de dubbele cijfers, waarvan Sven uitblonk 
met zijn drietjes en prominente aanwezig-
heid in de verdediging. Uiteindelijk hebben 
de heren met 72-67 kunnen winnen en heb-
ben ze de eerste plek kunnen veroveren.

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 16 FEBRUARI
Sporthal Aoreven Heythuysen
F4. VIOS F1 - MEOS 13.15u.
Sporthal de Bengele Nederweert
F2. MEOS - MEOS F3 9.30u.
F1. MEOS - NOAV F2 9.30u.
E3. MEOS - Handbal Venlo E3 10.00u.
E2. MEOS - Eksplosion’71 E1 11.00u.
E1. MEOS - VIOS E2 11.00u.
D2. MEOS - Rapiditas D3 10.15u.
Sporthal Craneveld Venlo
E4. Handbal Venlo E4 - MEOS 11.25u.
Sporthal St. Theunis Weert
D1. Rapiditas D2 - MEOS 11.00u.
Sporthal de Heuf Panningen
C1. BEVO C2 - MEOS 15.25u.
Sporthal Egerbos Venlo
B1. Blerick B2 - MEOS 15.00u.
DS2. Blerick DS1 - MEOS 19.15u.
Sporthal VEKAhal Helmond
DS1. Swift DS1 - MEOS 20.00u.

ZONDAG 17 FEBRUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
A1. MEOS - NOAV A1 13.00u.

DINSDAG 19 FEBRUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
D.recr. MEOS 1 - BFC 21.00u.

WOENSDAG 19 FEBRUARI
D.recr. LimMid 1 - MEOS 2 21.00u.
D.recr. Expolsion’71 - MEOS 3 20.30u. 

Programma Zaterdag 16 feb. Junioren
RKPVV JO19-1 - Eindse Boys JO19-1 14.00 uur
Vv Hebes JO17-1 - Eindse Boys JO17-1 15.00 uur
Eindse Boys MO17-1 - Baarlo MO17-1 13.00 uur
SV Laar JO15-1 - Eindse Boys JO15-1 11.15 uur
Eindse Boys JO13-1G - SVSH JO13-1G 11.00 uur
Eindse Boys MO13-1 - MBC’13 MO13-1 11.00 uur
RKMSV JO11-1 - Eindse Boys JO11-1 09.30 uur
Eindse Boys JO10-1 - RKVB JO10-1 09.45 uur
Eindse Boys JO9-1G - SHH JO9-5 10.30 uur

Programma Zondag 17 feb. Senioren
Leveroy - Eindse Boys1 14.30 uur
Leveroy 2 - Eindse Boys 2 11.00 uur
Eindse Boys 3 - SSE 3 11.00 uur

Programma Zondag 17 feb. Vrouwen
Eindse Boys VR2 - Lierop VR1 10.15 uur

Mededelingen
Leveroy: Henseveld, Dorpstraat 5a, 6091NJ, 
Leveroy
Donderdag 14 feb kaarten 19.30 uur in de 
kantine
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

Na jaren mauwen eindelijk bouwen!

Afgelopen raadsvergadering zijn er
weer een aantal belangrijke thema’s 
besproken. Zoals gebruikelijk blikken 
we ook dit keer samen met u terug op 
een aantal gebeurtenissen en thema’s 
van de raadsvergadering. Deze keer 
de vergadering van dinsdag 5 februari 
2019. Het centrale thema van de ver-
gadering was (ver)bouwen.

Hotel
Tijdens de raadsvergadering is het 
bestemmingsplan vastgesteld voor 
de bouw van een hotel en andere 
leisure-functies (o.a. een KFC) tussen 
Randweg-West en A2 op de voorma-
lige carpoolplaats. In een bestem-
mingsplan staat vastgelegd wat op 
deze locatie wel en niet gebouwd 
mag worden. Na jaren van discussie 
en wachten gaat de bouw dit jaar ein-
delijk van start. Op onze vraag wan-
neer de bouw start, gaf burgemeester 
Evers aan dat volgens de huidige plan-
ning in september de eerste schop de 
grond in gaat.

We hebben het college opgeroepen 
om te zorgen voor een goede en veilige 
verkeerssituatie, waarbij ook het ver-
keer richting McDonald’s en omgeving 
moet worden betrokken. Ook hebben 
we gewezen op de bijzondere ligging 
aan de entree van onze gemeente. We 
verwachten dat hier een mooi gebouw
komt waar we als Nederweertenaren
trots op kunnen zijn. We zijn dan ook 
tevreden dat het college de bouwplan-
nen toetst op de uitstraling.

Haaze-Hoof
We vinden het belangrijk dat de ker-
nen van Nederweert beschikken over
een gemeenschapshuis en dat deze 
uiteraard in een fatsoenlijke staat 
dient te verkeren. Op het moment dat 
er wordt geïnvesteerd en verbouwd, 
moet dit in onze ogen ook gebeuren 
op een manier die ervoor zorgt dat 
het gemeenschapshuis er nog vele ja-
ren mee vooruit kan. Investeren doe 

Raadpraat
je namelijk niet voor 1 of 2 jaar, maar 
voor de lange termijn. Uit de stukken 
was niet op te maken hoe toekomst-
bestendig Haaze-Hoof zou zijn na 
deze investeringen. Wethouder Cuij-
pers (JAN) gaf aan dat Haaze-Hoof 
met deze investering zeker 10 tot 15 
jaar vooruit kan.

We waarderen het dat Haaze-Hoof 
de verbouwing in eigen beheer uit 
wil voeren en hiermee maar liefst 
€150.000,- denkt te kunnen bespa-
ren. Dit willen ze doen door de in-
zet van vrijwilligers. Dit bewonderen 
wij en juichen we ook van harte toe. 
Hierin hebben we ook alle vertrou-
wen. Dat de gemeenschap in Ospel 
beschikt over een sterke basis vrijwilli-
gers is namelijk al vaker gebleken, vo-
rig jaar nog met de actie “Same sterk 
vör oos kerk”.

Eynderhoof
Eynderhoof wil een Peelboerderij 
bouwen met een bijbehorend land-
schap en erfbeplanting, zoals 100 jaar 
geleden bij veel boerderijen gebrui-
kelijk was. We vinden het mooi om te 
zien dat een dergelijk historisch ge-
bouw herbouwd zal worden door de 
vrijwilligers van Eynderhoof. Om deze 
prachtige historische uitstraling te 
kunnen realiseren heeft Eynderhoof 
een extra stuk grond aangekocht 
waar de boerderij gebouwd gaat wor-
den. We vinden het belangrijk dat ons 
cultuurhistorisch erfgoed behouden
blijft voor de toekomst en kinderen 
kunnen zien hoe het leven in onze ge-
meente er vroeger uitzag. Wij hebben 
dus ook ingestemd met het voorstel 
en zijn erg benieuwd naar het resul-
taat. We gaan graag een keer kijken 
als het gebouw er staat.

Denk mee
Mocht u vragen hebben over onze 
inbreng bij deze of de andere onder-
werpen van afgelopen raadsvergade-
ring stuur ons dan een mail. Dit kan 
naar martin.vanmontfort@d66neder-
weert.nl en kyll.bruijnaers@d66ne-
derweert.nl. Ook goede ideeën, an-
dere vragen of aandachtspunten zijn 
altijd welkom.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert

Cum laude afstuderen op het
mbo, een groot succes

Als allereerste mbo in Nederland 
heeft Gilde Opleidingen in 2017 
de cum laude-regeling ingevoerd. 
Inmiddels zijn al bijna 500 stu-
denten cum laude afgestudeerd.
Studenten geven aan een extra 
uitdaging te zien in hun opleiding 
en zichzelf nog meer te kunnen 
bewijzen. Het landelijke kennis-
punt Onderwijs en Examinering 
heeft naar aanleiding van het 
succes bij Gilde Opleidingen een
handreiking geschreven om an-
dere mbo-scholen ook te stimule-
ren deze regeling in te voeren. Bij 
meer dan 10 andere mbo’s kun je 
nu ook cum laude afstuderen.

Mbo-student kan ook uitzonder-
lijk presteren!
Cum laude slagen was tot 2017 alleen 
voorbehouden aan studenten die 
met een acht of hoger slagen voor 
het hbo of de universiteit. Maar een 
mbo-student kan natuurlijk ook uit-
zonderlijk presteren. Mbo’ers worden
opgeleid voor het echte werk dat in 

ons dagelijks leven verschil maakt.
Ze zijn echt vakmensen en blinken 
daarin uit. “Waarom is het dan wel 
mogelijk om op het hbo of een uni-
versiteit het predicaat cum laude te 
behalen, maar op het mbo niet?” Dat 
vroeg onderwijskundige Dien Mue-
ters van Gilde Opleidingen zich af. Het 
voelde voor haar oneerlijk. Zij ging 
aan de slag om de regeling ook mbo-
proof te maken. En dat is haar gelukt.

Lees de blog over de cum laude-
regeling
Voor meer informatie lees de blog 
van Dien Mueters. Deze is gepubli-
ceerd op www.bazenvanhetmbo.
nl. #Bazenvanhetmbo is een samen-
werkingsverband tussen Gilde Op-
leidingen, CITAVERDE College, Arcus 
College en Leeuwenborgh. Met de 
campagne #bazenvanhetmbo zet-
ten de mbo-scholen ‘bazen van het 
mbo’ in de spotlight, zodat kijkers 
een beeld krijgen van wat het mbo 
te bieden heeft en waar je als mbo’er 
terecht kunt komen.

DORPSRAAD Budschop

Om de bewoners van Budschop 
gelegenheid te geven om met de 
Dorpsraad Budschop te praten, zal 
bij aanvang van iedere vergade-
ring van de Dorpsraad Budschop, 
het eerste half uur beschikbaar zijn 
om met U in gesprek te gaan. Met 
dit inloopspreekuur wil de Dorps-
raad Budschop de communica-
tie met de bewoners bevorderen.
De eerst volgende vergadering is
maandag 18 februari en begint om 
19.30 uur in het zaaltje van de kerk.
Voor verdere informatie over Bud-
schop, verwijzen wij U naar de web-
site : www. Budschopactueel.nl

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

SKO

Hij slaakte een diepe zucht
na het eten van de vrucht
die hij van Eva had aangenomen
terwijl hij wist wat er van zou komen
in ’t zweet des aanschijns zou hij moe-
ten arbeiden
angstig zou Eva onder het baren lijden
zwoegen moest hij voor daaglijks brood
Eva moest hem daar bij helpen
dat zou duren tot hun dood
het gezucht was niet meer te stelpen
wat ze gedaan hadden was niet geniaal
eigen schuld was het, allemaal!

An Cuijpers-Rutjens
www.schrijverskringospel.nl

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

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

MEMBER OF THE KARGRO GROUP

De Stichting Ospels Steunpunt heeft 
dankzij de statiegeld actie een mooi 
bedrag van € 725,-mogen ontvangen.
Wij willen hiervoor de mensen be-
danken die dit mogelijk hebben ge-
maakt, iedereen die het statiegeld 
aan onze stichting heeft gedoneerd, 
inwoners van Ospeldijk, Ospel en de 
supermarkt COOP in Ospel. Dit geld
zal met name worden gebruikt voor 
ons project “Koffie en Kalle”. Een initi-
atief om op een laagdrempelige ma-
nier met elkaar in contact te komen. 
Elke donderdag van 14.00 – 16.00 uur 
staat voor je de koffie, thee en een 
koekje klaar bij de gezellige zitjes in 
het middengedeelte van Haaze-Hoof. 
Tevens is er de mogelijkheid om samen 
met een vrijwilliger een spel te spelen 
of gewoon een praatje te maken.
In de hal van het gemeenschapshuis 
staat een boekenkast met ruilboeken.
Mocht u thuis een boek gelezen heb-
ben dan kan dit geruild worden voor 
een boek uit onze boekenkast.
Kom gerust eens kijken, ieder is van 
harte welkom 

Verzamelaarsbeurs 
Zondag 17 februari organiseert Verzame-
laarsvereniging “De Peelstreek” uit Meijel 
weer haar maandelijkse ruilbeurs. Het 
evenement vindt plaats in het gemeen-
schapshuis “D’n Binger”, Alexanderplein 
2 in Meijel. Het is een ideale gelegenheid 
voor verzamelaars om hun collectie uit te 
breiden of aan te vullen. Op verzamelge-
bied is van alles te vinden zoals postzegels, 
munten,  pennen, bidprentjes, geboorte-
kaartjes, ansichtkaarten, bankbiljetten, 
suikerzakjes, voetbalplaatjes etc. De ope-
ningstijd van de ruilbeurs is van 10.00 u tot 
13.00 u. Zoals altijd zijn er ook veel tafels 
gereserveerd voor ruilers. Alle verzamelaars 
en belangstellenden zijn van harte welkom. 
Parkeergelegenheid is er voldoende.  En-
tree volwassenen € 1,00 en kinderen gratis.

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 21 februari
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel.
We serveren een driegangendiner
voor € 9,- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdag 20 februari.
Nieuwe bezoekers zijn welkom gaar-
ne aanmelden tot datzelfde tijdstip.

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







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

Donderdag 14 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. 

Hoe kunnen we de Kanaalzone aan de 
zijde van Nederweert toekomstbestendig 
inrichten als er geen randweg komt óf als 
er wel een randweg komt. Die vragen zijn 
de afgelopen maanden met belangheb-
benden, bewoners en belangstellenden 
uitgediept. Op woensdag 13 maart be-
spreken we de resultaten met Provinciale 
Staten en de gemeenteraad. De bijeen-
komst is opnieuw een stap in het proces 
om te komen tot een betere verkeersaf-
wikkeling van de A2, N275 en N266.

Tweede alternatief
De provincie Limburg en de gemeente wer-
ken al jaren samen aan de verbetering van 
de huidige verbinding tussen de A2, N275 
en N266. Dit leidde tot een eerste alterna-
tief, beter bekend als de randweg. Provin-
ciale Staten gaven vervolgens opdracht om 
een tweede alternatief uit te werken. Dat 
moest gebeuren volgens de principes van 
het Provinciaal Mobiliteitsplan. 

Uitwerken bestaande tracé
In 2018 kwamen (inhoud)deskundigen 
van betrokken organisaties (stakehol-
ders) en vertegenwoordigers van lokale 
belangengroepen en buurtverenigingen 
(shareholders) zeven keer bij elkaar om 
de opdracht uit te werken. Dat deden 
ze samen met onafhankelijke bureaus 
en de projectgroep. Er kwam een nieuw 
alternatief dat uitgaat van het bestaande 
tracé, dus de huidige N266 langs het 
kanaal Zuid-Willemsvaart. 

Effecten verkeersafwikkeling
Beide alternatieven moeten we op een 

gelijkwaardig niveau uitwerken. Dat is de 
reden dat het tracé langs het kanaal ver-
der onderzocht is. Er is o.a. gekeken naar 
de voor- en nadelen van een rotonde 
bij de Schoolstraat, de aanleg van een 
nieuwe langzaam verkeersbrug, de ef-
fecten voor verkeer, fietsers, voetgangers 
en bewoners. Gelijktijdig vonden er twee 
bijeenkomsten plaats met de bewoners 
van de Molenweg. Want de verkeers-
afwikkelingen op de A2, N275 en N266 
hebben ook effecten op deze belangrijke 
toegangsweg. 

Betrokkenheid
Koos Seerden van Rho Adviseurs bege-
leidde de afgelopen jaren de structuur-
visie Kanaalzone, het opstellen van het 
alternatief voor het voorkeurstracé en 
het gelijkwaardig uitwerken van de ge-
biedsontwikkeling in de Kanaalzone bij 
beide tracés. “Het gemeentebestuur en 
de provincie hebben er voor gekozen om 
nadrukkelijk te werken met participatie, 
zowel door inwoners van Nederweert 
als door stakeholders vanuit bedrijven, 
organisaties en buurgemeenten.”

Complimenten 
“Het project loopt al enige jaren. Dat 
geldt ook voor de participatie”, zegt 
Seerden. “Het valt mij op hoe betrokken 
de inwoners van Nederweert zijn en de 
afgelopen jaren zijn gebleven én dat zij 
uiteindelijk steeds in staat en bereid zijn 
om enerzijds een duidelijke mening te 
hebben, maar anderzijds constructief mee 
te denken en te werken aan de toekomst 
van hun gemeente. Dat lijkt misschien 

vanzelfsprekend, maar dat is het niet. 
Daarom mijn complimenten voor de ma-
nier van samenwerken aan alle inwoners 
en betrokkenen bij dit project!”

Gemeenteraad en Provinciale Staten
Wethouder Cuijpers was bij een aantal 
van de bijeenkomsten aanwezig. “Het 
waren goede sessies, soms emotioneel, 
dat is begrijpelijk. Het gaat immers om 
de toekomst van de eigen omgeving en 
het gaat om de toekomst van Neder-
weert. Op woensdag 13 maart worden 
de gemeenteraad en Provinciale Staten 
geïnformeerd over de stand van zaken 
van het project. Vervolgens vindt nog een 
aantal onderzoeken plaats, waaronder 
het opstellen van een Maatschappelijke 
Kosten Baten Analyse (MKBA) voor het 
nieuwe tracé en het optimaliseren van 
de MKBA van het randweg-alternatief. 
Daarna wordt een afwegingsnotie opge-
steld met alle voor- en nadelen op een rij 
voor beide alternatieven. Het is aan de 
gemeenteraad om een definitief besluit 
te nemen over de Kanaalzone en een ad-
vies te geven aan Provinciale Staten over 
welk alternatief de voorkeur heeft.”
 
Planning en presentaties
Het advies over de alternatieven door 
de raad staat gepland voor juli. Besluit-
vorming door Provinciale Staten zou dan 
in september kunnen plaatsvinden. Op 
www.nederweert.nl staan de presenta-
ties en de verslagen van de bijeenkom-
sten over de gebiedsontwikkeling van de 
Kanaalzone en van de bewonersavonden 
Molenweg/Bredeweg. 

Inrichting Kanaalzone in beeld
Nieuwe stap in verbeteren van verbinding A2, N275, N266

34 x Kolderpin  
Op zaterdag 2 maart begint de Vas-
telaovundj. Traditiegetrouw wordt 
tijdens de Sleuteloverdracht in het 
gemeente huis de Nederweer ter Kol-
derpin toegekend aan iemand die zich 
inzet voor de Vastelaovundj en voor 
de gemeenschap. Dit jaar al voor de 
34e keer! Iedereen kan kandidaten bij 
de burgemeester voordragen, vóór 20 
februari 2019. In onderstaand regle-
ment leest u wie voor de Kolderpin in 
aanmerking kan komen en hoe u een 
voordracht kunt doen.
 
Artikel 1. Doelstelling 
De Kolderpin wordt jaarlijks uitgereikt 
aan een Nederweertenaar die zich 
verdienstelijk maakt voor de Vaste-
laovundj in het bijzon der en voor de 
gemeenschap in het algemeen en/of in 
het afgelopen jaar een serieus pro-
bleem op een ludieke wijze onder de 
aandacht heeft gebracht.

Artikel 2. Samenstelling commissie
Er is een commissie onder leiding 
van de burgemeester die de winnaar 
aanwijst. De commissie bestaat verder 
uit de voorzitter van de gemeenteraad, 
het hoofd van de plaatselijke politie en 
dragers van de Kolderpin.

Artikel 3. Beroepsmogelijkheden
Bezwaren tegen de uitslag kunnen 
worden ingediend bij de Kolderpinwin-
naar van dit jaar binnen drie dagen na 
bekendmaking van de uitslag. Tijdig 
ingedien de bezwaarschriften worden 
bij voorbaat ongegrond verklaard. 
Over de uitslag wordt, behalve met de 
Gezet, niet gecorrespondeerd.

Artikel 4. Kandidaatstelling
Iedere inwoner van Nederweert kan, 
tot enkele dagen vóór Vastelaovundj 
(dit jaar dus uiterlijk op 19 februari), 
gemotiveerde voordrachten aan de 
burgemees ter doen toekomen. In 
dialect gestelde voorstellen maken de 
meeste kans.

Artikel 5. Algemeen
a. Over de zaken die in dit reglement 

niet zijn voorzien, beslist de in arti-
kel 2 genoemde commissie.

b. Iedereen die zich verzet tegen dit 
reglement of tegen de uitslag, ver-
liest het recht ooit in bezit te komen 
van de ‘Nederweerter Kolderpin’.

Aldus bekendgemaakt te Nederweert, 
februari 2019. 
 

De komende vier jaar gaan we nog 
meer aandacht geven aan culturele 
activiteiten en met name aan het on-
derdeel Muziek in de klas. Ook zetten 
we ‘menskracht’ in op de coördinatie 
van de activiteiten van de combinatie-
functionarissen. Alle inwoners moeten 
de mogelijkheid krijgen om op een 
laagdrempelige manier kennis te ma-
ken met sport en cultuur. De overeen-
komsten met de organisaties werden 
op donderdag 7 februari ondertekend 
in het gemeentehuis.

De gemeente Nederweert heeft aan 
het Ministerie van VWS laten weten 
ook voor de periode 2019 t/m 2022 mee 
te willen doen met de Brede Regeling 
Combinatiefuncties. We hebben daarbij 
aangegeven de formatie combinatie-

functionarissen te willen verhogen van 
3,4 naar 3,9 formatieplaatsen en dit is 
inmiddels ook toegekend.

Gesprekken met organisaties
Op basis van de Brede Regeling 
Combinatiefuncties zijn afspraken 
gemaakt met partners zoals het 
onderwijs en Bengele Beweegt. Met 
de kinderopvang en buitenschoolse 
opvang vinden nog gesprekken plaats. 
Ook zijn er gesprekken gevoerd met 
de werkgevers van de combinatiefunc-
tionarissen en de buurtsportcoach. Die 
hebben geleid tot het opstellen van 
samenwerkingsovereenkomsten voor 
de periode 2019 t/m 2022. Bureau 
Negen treedt voor die periode op als 
werkgever van de sportcombinatie-
functionarissen. 

Laagdrempelig kennismaken
In de visie van de gemeente Nederweert 
moeten alle inwoners de mogelijkheid 
krijgen om op een laagdrempelige manier 
kennis te maken met sport en cultuur. 
Door de beoogde dwarsverbanden tussen 
sport, cultuur, onderwijs, buitenschoolse 
opvang, verenigingen, de wijk, kernen en 
de buurt, wordt de sociale samenhang op 
een vernieuwende manier versterkt. Ook 
leesbevordering maakt daar onderdeel 
van uit. 

Uitvoerende handen
Maatschappelijke organisaties zoals sport-
verenigingen en culturele organisaties 
moeten hieraan hun bijdrage kunnen leve-
ren. Door de inzet van combinatiefuncties, 
beweegcoach en leescoördinator kunnen 
deze organisaties worden versterkt en wor-
den de uitvoerende handen gerealiseerd.

Ondertekening van overeenkomsten
Op donderdag 7 februari werden de 
overeenkomsten door wethouder Koolen 
en de werkgevers Land van Horne, Bu-
reau Negen en RICK in het gemeentehuis 
ondertekend. Bibliocenter is de werkge-
ver van de leesconsulente. Deze stichting 
was verhinderd en tekent op een ander 
moment.

Sport en cultuur voor iedereen mogelijk! 

Op maandag 28 januari werden de resultaten gepresenteerd van een informatie- en werkbijeenkomst afgelopen november over de invulling van de Kanaalzone. 
Foto: Nederweert24

Bent u er bij?
De Stichting Bij-zzzaak organiseert 
op donderdag 21 februari een infor-
matieavond over hoe u uw tuin bij- en 
vlindervriendelijk kunt inrichten. Tijdens 
deze bijeenkomst komt u meer te weten 
over het belang van bijen en hoe tuinen 
en openbare ruimtes bij- en vlindervrien-
delijk ingericht kunnen worden. De 
gemeente geeft dan ook een presentatie 
over het afkoppelen van regenwater. 
U bent van harte welkom om 19.30 uur 
in Gasterij de Ontmoeting van Zorgcen-
trum St. Joseph in Nederweert.

 

Op maandag 4 februari brachten burge-
meester Evers en de wethouders Koolen 
en Voss een bezoek aan het diamanten 
bruidspaar Theu en Lies Smeets-Briels.
 
Theu
Theu komt uit een gezin van 9 kinderen 
waarvan hij de op een na oudste is. Het 
gezin woonde aan de Heijsterstraat. Ze 
moesten op jonge leeftijd al hard werken 
en Theu ging al heel vroeg van huis om 
met paard en wagen de melk op te halen 
bij de boerderijen in de buurt. Na een 
aantal jaren in het ketelhuis bij Philips te 
hebben gewerkt, ging Theu de bouw in 
waar hij lang werkzaam was. 

Lies 
Ook Lies komt uit een gezin van 9 kinde-
ren waarvan zij de op een na jongste is. 
Ze groeide op in Schoor. 

Verkering 
Theu en Lies leerden elkaar kennen op 

een dansavond in zaal Harmonie bij 
Nieskens in Nederweert. Na een aantal 
jaren verkering zijn ze op 4 februari 
1959 getrouwd. Theu bouwde zijn 
eigen huis op Boeket in Nederweert en 
daar wonen ze nu al 60 jaar. In 1960 
werd dochter Marian geboren en in 
1962 en 1964 hun zonen Jo en Huub.

Hobby’s genoeg
Naast zijn werk had Theu een grote 
hobby en dat was jagen. 57 jaar lang 
is hij bij de jagersvereniging geweest. 
Door de jaren heen is hij ook oude 
tractoren gaan restaureren. Samen 
met Lies heeft hij vele toertochten 
met de tractor gereden. Lies is sportief 
aangelegd en al 44 jaar lid van de red-
dingsbrigade. Ook tuiniert en fietst ze 
graag. 
 
Theu en Lies Smeets, hartelijk gefelici-
teerd met jullie 60-jarig huwelijk en veel 
geluk voor de toekomst!

Theu en Lies Smeets 60 jaar getrouwd

Vlnr: Raoul Bakkes (Land van Horne), wethouder Koolen, Roy Simons (Bureau Negen) en Emile Florack (RICK).
Mevr. Liesbeth Vogelaar van Bibliocenter kon niet aanwezig zijn. Foto: Nederweert24

Lies en Theu samen met hun kinderen Marian, Jo en Huub en burgemeester en wethouders. 
Foto: Nederweert24



SCHOLEN EN KINDEROPVANG

◊ Dagopvang en
Buitenschoolse opvang

VVE Peuterprogramma 
(voorheen peuterspeelzaal)

Betaalbare opvang

Professionele opvang

◊

◊

◊

Maar vooral een veilige,
goede en gezellige plek 

voor uw kind(eren)voor uw kind(eren)

Annastraat 69
6035 BK Ospel

Telefoon:
0495 - 62 63 63

E-mail:
info@alleskids.eu

Website:
www.alleskids.eu

Kinderdagcentrum, kleinschalig  in 
een landelijke groene omgeving . 
Met buiten een ruime speelweide , 
een speelbosje en diverse dieren. 

We werken met een erkend 
VVE-programma.  

Kindercentrum Hummelhoeve
Arishoek 1, Nederweert
info@hummelhoeve.nl

Meer informatie of aanmelden!? Bel naar 0495 - 58 54 89 of bezoek www.hummelhoeve.nl

AANMELDAVONDEN

CITAVERDE
COLLEGE

�Maandag  11 maart 2019
�Dinsdag     12 maart 2019
     19:00 tot 21:00 uur

Meer informatie:

WWW.CITAVERDE.NL/NEDERWEERT

Pastoor van derSteenstraat 5NEDERWEERT

Okido biedt een VVE peuterprogramma (2 tot 4 jaar)

in de kernen Leveroy en Nederweert-Eind.

In de naschoolse uren bieden we 
buitenschoolse opvang op onze locatie 

in Leveroy en Nederweert-Eind.

www.stichting-okido.nlwww.stichting-okido.nl

Samen met basisschool de Tweesprong (Nederweert-Eind) en ba-
sisschool de Zonnehof (Leveroy) zijn wij in ontwikkeling naar een 
integraal kindercentrum. 

Ons doel is het benutten van kansen bij de ontwikkeling van kin-
deren onder het motto: Samen leren en ontwikkelen in de harten 
van deze kernen. 
We vinden het van groot belang dat binnen deze kernen, een di-
versiteit van opvangmogelijkheden blijft bestaan. 

We bieden de volgende opvangmogelijkheden aan:

Peuterprogramma 
Het peuterprogramma wordt aangeboden aan kinderen in de leef-
tijd van 2 tot 4 jaar op vaste dagdelen per week. Stichting Okido 
is VVE (vroeg en voorschoolse educatie) gekwalificeerd en werkt 

met de methode Peuterplein. Deze heeft een doorgaande leerlijn 
met Kleuterplein waar de basisschool mee werkt. 

Leveroy
Wij starten vanaf februari 2019 op onze locatie in Leveroy met 
voorschoolse opvang, dagopvang, peuterprogramma en na-
schoolse opvang met een groep kinderen in de leeftijd van 0 tot 
13 jaar oud. Nieuw hierin is de opvang voor kinderen van 0 tot 4 
jaar. In deze groep wordt er een totaal aanbod gecreëerd. 
In Leveroy verzorgen wij tevens de tussenschoolse opvang.

Nederweert-Eind 
In Nederweert-Eind bieden wij voor de kinderen van 4 t/m 13 
jaar buitenschoolse opvang. 
De tussenschoolse opvang wordt hier uitgevoerd door een vaste 
groep overblijfkrachten op school.

Binnen de diverse opvangmogelijkheden zorgen (pedagogische) 
medewerkers voor een gevarieerd aanbod van activiteiten voor 
de kinderen.

Stichting Okido



De keuze voor een basisschool is een belangrijke gebeurtenis in het leven van ieder kind.
De school moet veilig, vertrouwd en goed voelen voor kinderen en ouders.

In onderstaand schema ziet u alle scholen van de gemeente Nederweert met een zeer compleet aanbod van onderwijs en opvang.
Deze scholen gaan voor kwaliteit en hoge resultaten. 

Ouders en kinderen zijn van harte welkom tijdens de open dagen en/of informatieavonden.
Schikken de data niet? Bel gerust met de school van uw keuze om een andere afspraak te maken.

Peuters geboren tussen 1 oktober 2015 en 1 oktober 2016 kunnen vóór 1 mei 2019 worden aangemeld.
Kom gerust eens kijken!

Basisschool De Zonnehof
Pastoor de Fauwestraat 11
Leveroy

IKC Budschop
Ospelseweg 18
Nederweert

IKC De Bongerd
De Bengele 2
Nederweert

BS De Schrank 
Siebenstraat 14 
Ospel

Basisschool De Tweesprong
Sint Gerardusstraat 22
Nederweert-Eind

OBS De Klimop IKC
Dokter van de Wouwstraat 39
Nederweert

IKC De Kerneel
Speelhuijs 4
Nederweert

Tel. (0495) 65 40 30
info@zonnehof.nl
www.zonnehof.nl

Tel. (0495) 63 27 77 
info@budschop.nl
www.budschop.nl

Tel. (0495) 63 27 47
info@bsdebongerd.nl
www.bsdebongerd.nl

Tel. (0495) 63 21 56
info@schrank.nl
www.schrank.nl

Tel. (0495) 63 27 12
info@de2sprong.nl
www.de2sprong.nl

Tel. (0495) 63 19 00
info@obsdeklimopnederweert.nl
www.klimopnederweert.nl

Tel. (0495) 63 15 60
info@kerneel.nl
www.kerneel.nl

“School in bedrijf” 13 maart 2019
8.45-11.30 uur.  U kunt een kijkje 
komen nemen in de praktijk en 
informatie verkrijgen.

Informatieavond: 
20 maart 2019, 19.30 uur
‘School in bedrijf’ 22 en 27 
maart 2019, 9.00-11.30 uur

‘School in bedrijf’ 22 en 27 
maart 2019, 9.00-11.30 uur
Presentatie onderwijs-
ontwikkelingen: 10.30 uur

U kunt een afspraak maken 
voor een rondleiding tijdens 
schooluren.

“School in bedrijf” 27 februari 
2019, 8.45-11.30 uur. U kunt 
een kijkje komen nemen in de 
praktijk en informatie verkrijgen.

Informatieavond: 
26 maart 2019, 19.45-21.15 uur

‘School in bedrijf’ 22 en 27 
maart 2019, 9.00-11.30 uur

Informatieavond en ‘school in bedrijf’

Informatie in een persoonlijk 
gesprek na afspraak.
Contactpersoon: 
Monique Luijten

4 april vanaf 17.30 uur
voor nieuwe ouders.
Van 18.00-19.30 uur 
voor iedereen.

31 maart 11.00-13.00 uur

Open avond: 25 maart 
van 18.00-19.30 uur

Informatie in een persoonlijk 
gesprek na afspraak.
Contactpersoon: 
Karin van den Schoor

Kijkochtend:
27 maart, 9.00 - 11.30 uur

31 maart 11.00-13.00 uur

Open dag

Let op: Schrijf uw kind (geboren tussen 1 oktober 2015 en 1 oktober 2016) vóór 1 mei 2019 in!

Altijd een fijne school in de buurt!Altijd een fijne school in de buurt!

L E V E R O Y

Rondleiding op afspraak

Hoera; waar kinderen samen spelen, 
ontdekken en opgroeien!

Hoera in Nederweert

www.hoerakindercentra.nl T: 077-358 97 97

Dagopvang (0-4 jaar)
Peuterprogramma (2-4 jaar)

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
Gastouderopvang (0-13 jaar)

IKC Nederweert: de Kerneel, de Bongerd, Budschop én
Hoera kindercentra verzorgen samen een breed aanbod voor 
kinderen van 0-13 jaar: van 06.30 uur- 18.30 uur en 
gedurende 52 weken per jaar.
Iedereen kan kiezen voor de sfeer, het aanbod, de locatie en 
de vorm van onderwijs die past bij het kind en het gezin.

Open dagen Hoera in 2019:
Locatie Budschop (2-12 jaar)
donderdag 4 april, 17.30-19.30 uur
Locatie de Bongerd (0-12 jaar)
zondag 31 maart, 11.00-13.00 uur
Locatie de Kerneel (0-12 jaar)
zondag 31 maart, 11.00-13.00 uur
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Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

De voorbereidingen voor het Kist-
Kappe editie 2019 zijn weer in volle 
gang!

Zoals gebruikelijk laten we het ook 
dit jaar weer niet na een gevarieerd 
programma aan te bieden met een 
super live band, de állerbeste ‘Groeët 
Ni-jwieërter’ artiesten, een spette-
rend gastoptreden, én een veras-
singsact!

En dat wederom helemaal GRATIS!

De liveband voor deze avond is nie-
mand meer of minder dan ‘De Bad-
mötse’ (jawel!)!! 
Voor de derde keer, en op veler ver-
zoek, hebben we weer de ‘heetste’ 
vastelaovundj-live-band van dit mo-
ment kunnen vastleggen! Check ze 
maar eens op hun website www.bad-
motse.nl, of zoek een optreden van 
hun op op youtube. Je zult er al snel 
van overtuigd raken dat je (ook) deze 
editie van het KistKappe niet aan je 
voorbij kunt laten gaan!

Het gastoptreden zal verzorgd wor-
den door niemand minder dan de 
zevenkoppige groep  ‘De Kloomp, 
bekend van het LVK en alle grote Lim-
burgse Vastelaovundj festivals; een 
primeur voor Nederweert!   

Verder kun je optredens van de al-
lerbeste Ni-jwieërter Vastelaovundj 

artiesten verwachten. 

Net zoals afgelopen KistKappe edi-
ties kun je ook nu weer KistKappe 
Kistjes kopen! Mocht je thuis geen 
kistje meer hebben omdat deze de 
afgelopen edities van het KistKappe 
door te fanatiek ‘oppe kist houwwe’ 
zijn gesneuveld, geen nood: kistjes 
worden door het organiserende Klein 
mèr Neugter ook dit jaar te koop aan-
geboden voor € 3,11. Da’s geen geld 
voor een stukje vakwerk waar je de 
hele avond plezier van zult hebben!
Nieuw bij het KistKappe is dat we in 
het vervolg van elke editie een mooi 
aandenken uitdelen in de vorm van 
een button van ‘KistKappe 2019’. Kun 
je de hele vasteloavundj laten zien 
dat je er écht bij was!

Om niemand teleur te stellen kun je 
vanaf heden een Kistkappe Kistje 
reserveren; stuur hiertoe een email 
naar info@kleinmerneugter.nl. Dan 
reserveren we een kistje en/of een 
button voor jou (uiterlijk tot 21:11u 
met KistKappe).

Mis dit unieke vastelaovundj evene-
ment niet, en noteer vrijdagavond 
1 maart (vastelaovundj-vri-jdig) in je 
agenda!

Graag tot Kistkappe!
Blaoskepel Klein mèr Neugter / De 
Pinnenhof 

Voorbereiding KistKappe 2019 in volle gang

RESERVEER EEN KIST!
Huiskamer Nederweert

Huiskamer Nederweert is op zoek 
naar vrijwilligers en chauffeurs
De Huiskamer Nederweert zoekt en-
kele vrijwilligers en chauffeurs. Voor 
de dinsdagmiddag zijn we op zoek 
naar een chauffeur  en voor de don-
derdagmiddag naar een vrijwilliger 
voor de huiskamer zelf.

 De Huiskamer Nederweert ontvangt 
op deze middagen van 13.30 tot 16.30 
haar gasten. Hiervoor worden allerlei 
activiteiten georganiseerd en na de 
pauze rond 15.00 uur wordt er een 
kaartspel of een ander spel gedaan. 
Zowel bij de activiteiten als bij het 
kaarten helpen de vrijwilligers een 
handje.

De Huiskamer heeft een enthousi-
ast team van vrijwilligers, maar door 
toename van het aantal gasten, zijn 
wij op zoek naar een paar nieuwe 
vrijwilligers. Je hoeft niet elke week 
aanwezig te zijn, met een middag in 
de veertien  dagen zijn we ook al ge-
holpen. Het is heel dankbaar werk en 
je helpt ook nog eens mensen die an-
ders dreigen te vereenzamen.

De Huiskamer biedt de gasten ook 
gratis de gelegenheid om gehaald en 
thuisgebracht te worden als zij zijn 
aangewezen op vervoer en daar zelf 
niet voor kunnen zorgen. Het niet 
mobiel zijn is een van de oorzaken 
van vereenzaming. 

Voor dit vervoer op dinsdagmiddag  
zoeken wij chauffeurs om de gasten 
rond 13.00 uur te halen en rond 16.30 
uur weer thuis te brengen. U hoeft 
als chauffeur niet op de Huiskamer 
te blijven. Wij vergoeden het aantal 
gereden kilometers.

Aanmelden als vrijwilliger of chauf-
feur kan bij: Tjeu van de Mortel, 
tel.nr. 06-34441261, Tiny Plas-
mans, tel.nr. 06-20756435, Anne-
lies Habets, tel.nr. 0495-625662, 
Toos Feijen, tel.nr. 0495-625207. U 
kunt ook mailen naar tjeuvande-
mortel@wxs.nl

Informatie over de Huiskamer Neder-
weert is te vinden op www.huiska-
mernederweert.nl

Aanmelden verenigingen 
Dag van Sport & Bewegen

Koopzondag 28 april staat in het te-
ken van sport en bewegen. Op de 
laatste dag van de jaarlijkse Oranje-
week Weert transformeert de bin-
nenstad tot een waar sportspekta-
kel, waarvoor de inschrijving voor 
sportaanbieders nu is geopend.

Punt Welzijn/Let’s Move en Centrum-
management Weert presenteren 
tijdens de koopzondag de zoge-
naamde Dag van Sport & Bewegen. 
In samenwerking met diverse sport-
verenigingen uit Weert en omgeving 
wordt het centrum omgetoverd tot 
een waar sportspektakel. Op de plei-
nen worden velden uitgezet, wed-
strijden gehouden en presentaties 
gegeven. Bezoekers krijgen de kans 
alle sporten te ontdekken door de 
lange oranje loper over de pleinen 
te volgen. Kinderen kunnen met een 
stempelkaart gratis deelnemen aan 
diverse activiteiten en demonstraties 
en kunnen hiermee leuke sportprij-
zen winnen.
Verenigingen uit de sport- en bewe-

gingsbranche die willen deelnemen 
kunnen zich vanaf nu aanmelden via 
www.oranjeweekweert.nl /deelne-
men. Deelname is volledig gratis.

Oranjeweek Weert
In 2019 presenteert Centrummanage-
ment al voor de negende maal de Oran-
jeweek Weert. In de week van Konings-
dag vindt in het centrum een feestelijk 
programma plaats en beleven bezoe-
kers diverse leuke activiteiten.
Sinds de komst van de koninklijke 
familie naar Weert in 2011 wordt de 
Oranjeweek gevierd. De feestweek 
varieert in lengte omdat de data ge-
baseerd worden op de periode van 
het weekend tot Koningsdag. De 
Oranjeweek vindt in 2019 plaats van 
25 t/m 28 april. Net als bij voorgaande 
edities heeft het programma vooral 
een lokaal-regionaal karakter. Bijzon-
der is dat in 2019 voor het eerst de 
winkels in de binnenstad open zijn op 
Koningsdag, zaterdag 27 april. Meer 
informatie is te vinden op www.oran-
jeweekweert.nl.

Op dinsdagavond 12 februari 20.00 
uur organiseert de Nederweerter 
energiecooperatie NEWECOOP in de 
Pinnenhof een extra informatieavond 
voor wie deel wil nemen aan het col-
lectieve zonnedak “de Winhoeve”. 
We hebben nu ruim 400 panelen 
aangemeld gekregen en er is plaats 
voor meer dan 600 stuks. Vanwege 
de technische aansluiting op het net 
werken we in groepen van 300 pane-
len. Ofwel: er is nog plaats voor bijna 
200 panelen.
Wie op de eigen woning geen ruimte 

of gelegenheid is om zelf zonnepane-
len te plaatsen kan meedoen op het 
collectieve zonnedak dat Newecoop 
aanbiedt. 
De condities zijn financieel aantrekke-
lijk gedurende een periode van 15 jaar.
NEWECOOP streeft naar een duur-
zamer Nederweert door en voor de 
burgers van Nederweert zelf. Dus we 
maken Nederweert niet alleen duur-
zamer, maar de voordelen blijven ook 
binnen de eigen gemeente. 
U bent van harte welkom en de koffie 
staat klaar. 

Extra avond Newecoop zonnedak

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.

Gevraagd carnavalskleding voor kin-
deren 06-123 456 78

OPROEP 
aan alle kunstenaars van 

Nederweert en omstreken 

Elk jaar vindt er in ons dorp het 
evenement “ KUNSTLINT NEDER-
WEERT “ plaats.   Dit jaar zal de 
openingdag plaats vinden op 15 
Juni a.s.

Zowel amateur- als beroeps-kunste-
naars wordt dit jaar opnieuw een  po-
dium geboden om hun werken gedu-
rende drie weken ten toon te  stellen 
aan het publiek van Nederweert.
Het organiserende team, Maruel Jan-
sen, Leny Verdonschot, Ria Klaessens-
Verdonschot en Els Peeters, zijn weer 
gestart met alle voorbereidingen 
voor dit culturele evenement.

WIL JIJ DIT JAAR OOK EXPOSEREN?
Geef je dan op via de website van 
het kunstlint. (www.kunstlintneder-
weert.wixsite.com).
Vergeet niet je huidige mailadres 
door te geven want alle informatie 
gaat via de mail!
Het Kunstlint-team hoopt natuurlijk 
op een groot aantal aanmeldingen 
zodat we ook dit jaar, net als in het 
afgelopen jaar, weer volop kunnen 
genieten van een prachtig Neder-
weerts evenement!

Voor meer info:  
0495-6843450  of  06-24163425

Zaterdagmiddag 9 februari 2019 werd 
door vastelaovundjvereiniging De 
Pinmaekers uit Nederweert de Groe-
etorde van de Pinmaekers uitge-
reikt aan Geer Vaes. Het is pas voor 
tweede keer dat V.V. de Pinmaekers 
deze hoge onderscheiding uitreikt.
De groeëtorde is voor personen wel-
ke zich zeer lange tijd hebben ingezet 
voor V.V. De Pinmaekers en/of de vas-
telaovundj in Limburg en Nederweert 
in het bijzonder.

Decorandes
De decorandes is een vanaf 1991 lid 
van VV de Pinmaekers en maakt al 22 
jaar deel uit van het bestuur. Naast 
zijn bestuurstaak is Geer vanaf 1998 
voorzitter van het optocht comite en 
vanaf 2001 was hij vele jaren betrok-
ken bij de organisatie van de Bore-
broelft. Vanaf 1999 is Geer lid van de 
werkgroep sponsoring en zorgt in die 
hoedanigheid voor de benodigde in-
komsten voor de vereniging. In 2001 

is Geer als Prins voorop gegaan in de 
Ni-jwieërter vastelaovundj.
Vanaf 2001 is hij verantwoordelijke 
voor de EHBO tijdens evenementen 
en tevens hoofd verkeersregelaar. 
Voor de vastelaovundjgezet haalt 
Geer al heel veel jaren advertenties 
op, en samen met Aggie zorgt hij 
voor de penningen van de vereni-
ging. Sinds 2018 is Geer coördinator 
van de seniorenmiddag en zit hij in de 
werkgroep welke de afspraken maakt 
met de horeca van Nederweert.

Geer zit al vele jaren in de werkgroep 
voor de organisatie van de jaarlijkse 
feestavond voor de leden.
Het afgelopen jaar was op het gebied 
van zijn gezondheid zwaar voor Geer 
en zijn familie.
Ondanks dat is Geer een doorzetter 
en een voorbeeld voor velen.

De versierselen werden hem in het 
bijzijn van zijn familie omgehangen.

Hoge onderscheiding voor Geer Vaes

Aanstormend talent Steff Janssen 
wint net zoals 1 jaar geleden weer de 
1ste plaats!                     
Steff heeft donderdagmiddag 7 fe-
bruari  de 1ste prijs van de New Gene-
ration gewonnen met zijn ijs ‘apricot 
& almond pie (abrikozenijs met witte 
chocolade varigato en amandelkro-
kant). Zoals iemand zei: “de abrikoos 
valt niet ver van de boom” 
In april mag Steff gaan strijden in 
Rome. En als hij daar goed scoort mag 

hij Nederland vertegenwoordigen in 
Bologna in 2020. Wij wensen hem 
veel succes in Rome!!

Topijsbereiders en createurs van IJssa-
lon Florence vallen weer in de prijzen

Geslaagde open dag Toon Hermans 
Huis Weert met vele haardonaties

Op Wereldkankerdag 3 februari 
2019 opende het Toon Hermans Huis 
Weert haar deuren. Een geslaagde 
dag met 80 bezoekers waaronder een 
aantal hele speciale. Carool Platteel 
en haar team van Carool Platteel Hair 
en Beauty knipten die dag vele meis-
jes en dames die hun haar doneerden 
ten bate van de Stichting Haarwen-
sen. Iedereen kreeg een prachtige 
make over die werd vastgelegd door 
de fotografen Selva Wilbers en Je-
roen van Schaik. De Stichting Haar-
wensen zorgt ervoor dat met alle 
staarten gratis haarwerken voor zie-
ke kinderen worden gemaakt. Zoals 
een van de dames zei: “Zo mooi dat 
je met zoiets kleins als je haar laten 
knippen zoiets bijzonders voor een 
ziek kind kan betekenen”. Alle da-
mes, jong en oud, gingen na de me-
tamorfose en een rondleiding door 
het huis stralend weer naar huis. 

Kijkje nemen
Tijdens de open dag kwamen er ook 
vele bezoekers “gewoon” een kijkje 
nemen of om deel te nemen aan de 
speciale Yoga workshop die werd 
gegeven door vaste aanbieder in het 
huis Harry Peijs. Een laagdrempelige 
dag om eens kennis te maken met 
deze en de vele andere activiteiten 
die er in het Toon Hermans Huis Weert 
worden georganiseerd voor eenieder 

die met kanker in aanraking komt. Ac-
tiviteiten die gericht zijn op even lek-
ker ontspannen, je laten verwennen 
en het ontmoeten van lotgenoten 
waar ervaringen mee kunnen worden 
gedeeld. Mocht u de open dag gemist 
hebben, geen probleem. Ook tijdens 
de normale openingsuren (ma-di-do 
9.00-16.00 u en wo en vr 9.00- 13.00 
u) kan iedereen die interesse heeft 
binnenlopen op de Graaf Jacobstraat 
nr 1, voor informatie, een kop koffie 
of thee en de gastvrouwen en -heren 
verzorgen graag een rondleiding!

Open Dag en Haardonaties

Binnenkort te huur
Appartement Kerkstraat 34

Nederweert
Inlichtingen tel. 631776

Foto: Nederweert24

Met de start van 2019 gaat Stichting 
Platform Gehandicapten Nederweert 
(SPGN) een bijzonder jaar tegen-
moet. Dit jaar bestaan zij 25 jaar en 
vieren zij hun zilveren jubileum. 

Voorzitter Wiek Verheijen had met 
zijn bestuursleden vorig jaar sterk de 
behoefte aan een frisse wind bij de 
stichting. Er is inmiddels veel actie on-
dernomen.
• Er is een nieuw bestuurslid de 

stichting komen versterken
• Hun logo is vernieuwd
• Er is promotiemateriaal aange-

kocht om zo betere zichtbaarheid 
voor de achterban te creëren

• De overdekte aanhanger die ie-
dereen met een scoot mobiel of 
elektrischerolstoel binnen de ge-
meente Nederweert kan huren is 
bestickerd voor betere bekend-
heid binnen de burgers van Neder-
weert

• Samen met de overige bestuursle-
den is het dagelijks bestuur druk 
bezig met het vernieuwen van hun 
missie, visie en waarden met het 
doel van de stichting voor ogen

Op 21 februari ’19 zal hun jaar verga-
dering plaats vinden in de Gunnerij in 
Nederweert. Het bijzondere hieraan is 
dat er drie gasten zullen aansluiten van-
uit de Federatie van Gehandicapten or-
ganisaties Limburg. Ook is Nederweert 
24 uitgenodigd om het bestuur en hun 
nieuwe promotie materiaal vast te leg-
gen met een digitale camera. 

Dit jubileumjaar zullen zij meerdere 
malen  van zich laten zien en horen 
via Weekblad Nederweert en andere 
vormen van multimedia.

Stichting Platform Gehandicapten 
Nederweert.
“U STAAT ER NIET ALLEEN VOOR”

25 Jaar Stichting Platform 
Gehandicapten Nederweert

Heeft u ooit wel eens een bijzonder 
bloemstukje willen maken ?
Op donderdagmiddag 21 febru-
ari aanstaande om 13.00 uur or-
ganiseert De Gunnerij een aparte 
vorm van bloemschikken. Onder 
leiding van onze creatieve gast-
vrouw Marina maakt u een kleu-
rig boeketje bloemen van ...papier.  
Marina : “Bloemen maken van pa-
pier is een bezigheid waar je niet zo 
snel aan denkt, maar het resultaat 
kan soms verbluffend zijn. Zelf doe ik 
deze vorm van kunst een aantal jaren 

Creatief in De Gunnerij

en het verbaasd mij iedere keer dat 
je met een minimum aan materiaal 
mooie creaties kunt maken. “
Rozen. tulpen, narcissen maar ook 
kleinere bloemen van gekleurd pa-
pier vormen een fleurig geheel dat 
niet misstaat op een tafel of kastje 
in de woonkamer. Bovendien is het 
maken van iets aparts een leuke en 
gezellige bezigheid .”

Iedereen is van harte welkom en de 
prijs is slechts Euro 2,50 inclusief de 
eerste consumptie.
 


