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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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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

Op dinsdag 12 maart om 20.00 uur 
is de bekroonde film Grensgeval 
te zien in Leveroy in zaal Pestoe-
erskoel. Bijzonder hierbij is dat de 
film van Leveroynaar Peter Crins 
voor het eerst te zien is in zijn 
eigen dorp én dat dat gebeurt in 
het bijzijn van Gouverneur Theo 
Bovens. Deze avond wordt geor-
ganiseerd door Fanfare Concordia 
dat dit jaar 90 jaar bestaat. 
De film GRENSGEVAL is een uniek 
document waarin geïnterviewde 
grensbewoners op indringende wijze 
vertellen hoe hun leven in het Mid-
den-Limburgs grensgebied met Bel-
gië beïnvloed werd door de Eerste 
Wereldoorlog. De film verscheen pre-
cies een eeuw na het einde van deze 
oorlog en Crins werkte er net zo lang 
aan als de duur van de oorlog, name-
lijk vier jaar. De muziek voor deze film 
is gecomponeerd door Tim Crins.

Theo Bovens aanwezig als eregast
Na succesvolle voorstellingen in 
Weert, Hamont, Thorn, Valkenswaard 
en Molenbeersel is de film over de 
Eerste Wereldoorlog nu voor het eerst 
in zijn eigen dorp te zien. Peter Crins 
ontving op het Limburg Film Festival 
de Servaas Huysprijs voor zijn film. 
Deze prijs voor de beste amateurfilm 
werd hem uitgereikt door Gouver-
neur Theo Bovens. De Gouverneur zal 
dinsdag 12 maart aanwezig zijn in Le-
veroy en is van huis uit historicus. 

Authentiek materiaal
De verhalen van ooggetuigen vormen
de basis van GRENSGEVAL en wor-
den ondersteund door authentiek
beeldmateriaal en documenten. De 
dialect gesproken film is Nederlands 
ondertiteld en laat zien hoe de strijd 
tussen de grootmachten het leven in 
de grensstreek totaal ontregelt. Oud-
strijders uit de Belgische grensstreek 
getuigen in GRENSGEVAL van die vier 
jaar durende strijd in de loopgraven 
aan de IJzer waar zij gevechten op le-
ven en dood moesten leveren.

De ‘Doodenraad’
Ook het toenmalige grote vluchtelin-
genprobleem, de vermeende deser-
teurs, de ‘Doodendraad’, de mensen-
smokkel, de smokkel van goederen en 
het uitbreken van de Spaanse griep 
komen in deze film aan bod. Deze 

Vastelaovendj vereiniging De 
Pinmaekers uit Nederweert, Car-
navalsvereniging De Bengels uit 
Nederweert-West en Zaal Cen-
traal hebben de handen in elkaar 
geslagen om de vastelaovendj 
viering op zaterdagavond weer 
nieuw leven in te blazen.

De aovendj vanne prins
Op zaterdagavond 2 maart 2019 zal 
voor het eerst “De aovendj vanne 
Prins” worden gehouden.
De prinsengezelschappen, familie, 
vrienden en bekenden zullen na de 
sleuteloverdracht in het Gemeente-
huis onder begeleiding van Hofkepel 
“Klein mer Neugter” naar zaal Cen-
traal trekken.
De prinsen nodigen ook de bezoekers 
van de sleuteloverdracht van harte 
uit, om samen met hen vastelaovundj 
te vieren tijdens “De aovendj vanne 
Prins”.
De “aovendj vanne prins” is na-
tuurlijk voor alle vastelaovendj vier-
ders toegankelijk. 

Fieëst
Prins Harm I van V.V. De Pinmaekers 
en prins Berend I van CV De Bengels 
zullen “De aovendj vanne Prins”

Vastelaovendj feest op zaterdagavond

De aovendj vanne prins nieuw in Nederweert

openen, verder zal er geen protocol 
plaatsvinden maar is er aansluitend
feest met volop muziek.

Muziek
Naast een DJ, zijn er ook live optre-

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

Gouverneur Theo Bovens eregast tijdens vertoning

GRENSGEVAL van Peter Crins te zien in Leveroy 

dens van Huib Hölzken met zijn 
trekzak, Celine Kuepers, de 3 v’s, 
en Djuu Toch.

Gae zeetj genuuedj
De avond start om 21.00 uur in Zaal 

Centraal en de prinsen van Neder-
weert nodigen iedereen uit om sa-
men vastelaovendj te vieren tijdens 
”De aovendj vanne prins 2019”.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

NIEUW
Per 1 februari ook op

MAANDAG GEOPEND
van 13.00 tot 18.00

let op!!!
in verband met vastelaovendj:

Voor het weekblad van 7 maart
advertenties en tekstkopij inleveren uiterlijk op

dinsdag 26 februari vóór 16.00 uur.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Vastelaovendjmaondjig en -dinsdig zeen vae geslote.
De redactie

e-mail: info@drukkerijvandeursen.nl

oorlog hield niet op aan de grens en 
in GRENSGEVAL worden ook aan de 
gevolgen voor Nederlands Limburg 
uitgebreid aandacht besteed. 

Credits
De muziek in de film GRENSGEVAL 
is speciaal hiervoor gecomponeerd 
door Tim Crins, de audiotechniek is in 
handen van Paul Bongers en de grafi-
sche vormgeving is verzorgd door Jo
Brunenberg. 

Waarheidsgetrouw
De jury die de Servaas Huysprijs aan 
Crins toekende, schreef in haar rap-
port: “De maker heeft met Grensge-
val een monument neergezet waarin 
hij op basis van grondige historische 
research en persoonlijke getuigenis-
sen welhaast feilloos regionale en in-
ternationale geschiedenis verweeft. 
De verhalen vol herinneringen, ge-
beurtenissen en de feiten worden op 
een bijzonder toegankelijke manier 
verteld. De passie van de maker voor 
geschiedenis komt tot uitdrukking in 
een respectvolle en waarheidsgetrou-
we benadering van het thema, die 
van begin tot eind boeit. Het onder-
werp overstijgt de regionale invals-
hoek en krijgt door de herkenbare 
verhalen over oorlog een universele 
betekenis. Alleen al daarom is de film 
een waardevol document om te gaan 
zien, te bewaren en door te geven.”

Kaartverkoop
Kaarten voor de film op dinsdag 12 
maart om 20.00 uur kosten €10,- en 
zijn te reserveren via: filmgrensge-

val@gmail.com
Kaarten zijn ook te koop bij Bakkerij 
Küster, Dorpstraat 19 in Leveroy. Er is 
een vrije plaatskeuze en zaal Pestoe-
erskoel aan de Sillenhoek 4 in Leveroy 
is geopend vanaf 19.00 uur. 

Drieluik
De vertoning van deze film is de start 
van een drieluik over de twee wereld-
oorlogen.
Met allereerst op dinsdag 12 maart 
de oercatastrofe van de 20e eeuw: 
de Eerste Wereldoorlog met de film 
GRENSGEVAL.
Op zaterdag 2 november geeft Fan-
fare Concordia in het kader van haar 
90-jarig bestaan een bevrijdings-
concert in het kader van 75 jaar be-
vrijding. Dit concert met filmmuziek 
uit oorlogsfilms wordt ondersteund 
en afgewisseld met beelden en in-
terviews uit de nieuwe film ‘Leveroy 
1940-1945’ van Peter Crins. 
Tenslotte zal later dit jaar deze film 
‘Leveroy 1940-1945’ (Een Midden-
Limburgs dorp in oorlogstijd)  van Pe-
ter Crins en Peter Hermans (Stichting 
Cultuur & Historie) in première gaan. 



Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Mechanisch leggen van glasvezel in het buitengebied

Aanleg van buissystemen voor warmtepompen en 
sproei-installaties

www.meijseninfra.net

Met spoed zoeken wij een ervaren medewerker om ons team te versterken.

MACHINIST / MONTEUR
voor de Vermeer snijploeg en of tractor

• Werkgebied Nederland en Duitsland
• Geschikte kandidaten kunnen rekenen 

op zeer goede arbeidsvoorwaarden
• Ook als ZZP-er ben je welkom
• Ook voor ervaren actieve 65-plussers

Stuur jouw sollicitatie met CV naar 
info@meijseninfra.net

Leende en Nederweert. Informatie: bel 040-2062822 of kijk op  

Ja, bij Schmitz-Engelen (SE) vind je de nieuwste trends op het gebied van raamdecoratie! 
Van gordijnen uit voorraad, tot accu-bediening op alle type zonweringsproducten. 

ÉCHT, ALLES VOOR MIJN RAMEN?

Vestigingen in Leende

Ja,

BDL Biljarten 

Programma: week 08
Dinsdag 19-02-2019: 
BDL 3 – Ramona 2 (Montfort) 1e Klasse E
Libertin 3 (Wessem) - BDL 2 Hoofdklasse Libre

Woensdag 20-02-2019: 
BDL 1 – ’t Stift 1 (Thorn) Hoofdklasse Kader
BDL 4 – Swalmen 5 5e Klasse A

Donderdag 21-02-2019: 
BDL 6 – Hook 7 (Biest) WBB C-Klasse
BDL 5 vrij

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

22-02-2019: BDL/Verheggen Interieurs 
– D’n Babbel/DAS Keukens ( Wintelre) 
Nationale Kadercompetitie

U bent van harte welkom 
bij de wedstrijden! 

Programma: week 08
Dinsdag 19-02-2019: 
CENTRAAL 1 – Die Drie 2 (Swalmen)

Hoofdklasse Libre
Karot 2 (Maasbracht) - CENTRAAL 3

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

5e Klasse B

Donderdag 21-02-2019: 
CENTRAAL 2 – DDD 2 (Herten) 1e Klasse D
CENTRAAL 5 – Beertje 7 (Maasstraat)

WBB C-Klasse
Centraal 6 is vrij

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

U bent van harte welkom 
bij de wedstrijden! 

Programma Zaterdag 23 feb. Junioren
Eindse Boys JO19-1 - SSE/SVSH JO19-1 15.00 uur
Eindse Boys JO17-1 - Reuver JO17-2 14.00 uur
Eindse Boys MO17-1 - GKC/RKHVC MO17-1

13.30 uur
MMC Weert JO15-2 - Eindse Boys JO15-1

12.30 uur
FC Maasgouw JO13-1 - Eindse Boys JO13-1G

11.30 uur
NWC JO11-2 - Eindse Boys JO11-1 10.00 uur
Eindse Boys JO10-1 - SV Laar JO10-5 09.45 uur
Horn JO9-1 - Eindse Boys JO9-1G 09.30 uur
Eindse Boys JO8-1G - SV Heythuysen JO8-2

10.30 uur

Programma Zondag 24 feb. Senioren
Crescentia 1 - Eindse Boys1 14.30 uur
FC Oda 3 - Eindse Boys 2 11.30 uur
Brevendia 4 - Eindse Boys 3 11.30 uur
Eindse Boys 4 - MMC Weert 5 11.00 uur
FC Oda 35+1 - Eindse Boys 35+1 10.00 uur

Programma Zondag 24 feb. Vrouwen
Eindse Boys VR1 - SHH VR1 12.15 uur
Eindse Boys VR2 - SVSH VR1 10.15 uur

Mededelingen
Crescentia : ut Veldje, Kemperveldweg, 6005 
RC, Weert
Donderdag 21 feb kaarten 19.30 uur in de 
kantine
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

Zondag 24 februari:
Jumping Giants V18 - BC Souburg V18-1 10:30
Jumping Giants MSE-1 - Achilles ‘71 MSE-1 12:30

Het Dames 1 team had zondag 10 februari 
een wedstrijd gepland staan tegen Tantalus. 
Op papier leek dit een heftige wedstrijd te 
worden aangezien er met de uitwedstrijd 
slechts met 2 punten verschil gewonnen 
werd. Met dit idee in gedachte gingen de 
dames van start. Al snel kwamen er veel 
goede passjes en konden onze centers San-
ne, Myrthe Sterk en Myrthe van Horik sco-
ren. Hierna volgde de rest van de dames ook 
en viel de ene na de andere bal. Met nog 
een mooi block en een aantal backdoor sco-
res van Laura was het half time en stond het 
op 32-12.
In het derde kwart kwamen we er iets moei-
lijker in en konden de dames van Tantalus 
iets terug komen. We stonden in een zone 
en dit bleek in het begin geen hele goede 
beslissing te zijn aangezien er twee driepun-
ters van Tantalus vielen. In het vierde kwart 
kwamen we sterk terug en vielen er nog 
twee driepunters van Dayenne. De eind-
stand werd uiteindelijk 77-37.

Het is stil in Nederweert 
op zaterdagavond

Inderdaad is het de afgelopen maanden
stil rondom het zwembad in Nederweert 
op zaterdagavond. Helaas kunnen wij nog 
geen gebruik maken van het zwembad tij-
dens onze reguliere trainingsavond, maar 
er gloort hoop aan de horizon. Niet alleen 
gaan we steeds meer richting Lente dit bete-
kent weer lekker buiten duiken, maar ook de 
hernieuwde ingebruikname van het zwem-
bad staat weer voor de deur. De afgelopen 
weken zijn we moeten uitwijken naar andere 
zwembaden in de omgeving, maar met niet 
minder enthousiasme als anders. 
Daarnaast organiseren we met regelmaat 
uitstapjes met een speciaal karakter. Zo gaan 
we op 31 maart naar Burgers Zoo waar ons 
duikteam een exclusieve rondleiding achter 
de schermen krijgt. Hoe speciaal is dat?
Wil je info over duikopleidingen of ge-
woon lid worden van een gezellig team ?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op 
via info@duikteamnederweert.nl.

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

Zondag 10 februari jl; de 3e competitie-
wedstrijd van dit seizoen. 
We zijn met een erg uitgedunde groep 
zwemmers te gast in Haelen. Een kleinere 
locatie, welke goed gevuld wordt door alle 
zwemmers van de verschillende verenigin-
gen. Helaas betekende dit voor de aanwe-
zige supporters dat ze vanaf de kantine de 
wedstrijd moesten volgen. Het zicht was 
voor hun beperkt.

De aanwezige zwemmers hebben hun uiter-
ste best gedaan om de ‘schade’ van onze be-
perkte bezetting zo klein mogelijk te hou-
den. Ondanks de mooie prestaties konden 
ze niet voorkomen dat we in de ranking een 
stuk zijn gedaald. We zijn nu op de 13e plek 
terecht gekomen. Dit is 1 plek verwijderd 
van degradatie!!

Gelukkig kunnen we vanaf 18 februari a.s. 
weer gebruik gaan maken van onze eigen 
trainingsaccommodatie en onze vertrouwde 
trainingsuren. Laten we er met z’n allen nog 
even hard voor aan de slag gaan om bij de 
laatste competitiewedstrijd weer met een fit 
en compleet team aan de start te verschijnen 
zodat we degradatie kunnen voorkomen. Het 
zou toch erg fijn zijn wanneer we, ondanks 
alle tegenslagen/hindernissen van de afgelo-
pen periode, het seizoen goed afsluiten.

Noteer dan ook de volgende wedstrijdda-
tum: 24 maart 2019 vetgedrukt op je 
kalender!!!

De volgende ereplaatsen zijn behaald;
Koen van der Wallen: 50mrt vlinderslag 
3epl, 100 mtr rugslag 3epl.
Loes Mennen: 200 mtr schoolslag 3epl, 100 
mtr rugslag 3epl.
Femke de Wit: 200 mtr schoolslag 2epl, 100 
mtr rugslag 2epl, 50 mtr vlinderslag 2epl.
Danique Klomp: 100 mtr vlinderslag 2epl, 
200 mtr wisselslag 1epl.
Dyonne Klomp: 100 mtr vrije slag 1epl, 200 
mtr wisselslag 1epl.
Aron Snellen: 100 mtr rugslag 3epl. 
Estafettes: 
Heren 100 mtr vrije slag: 
Tom Linsen, Jelmer van Hulsen, Stefan de 
Leeuw en Koen van der Wallen 5e pl.
Dames 100 mtr vrije slag:
Femke de Wit, Loes Mennen, Danique 
Klomp, Dyonne Klomp 1e pl.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag RK Indoor te Ysselsteyn
Ronnie Gielen 270 en 273 Senioren Klasse 1
Tim Vaes 271 en 260 Senioren Klasse 1
Anke Vaes 206 en 221 Junioren Klasse 1

Uitslag RK Indoor te Hunsel
Aya Almansour Aspiranten t/m 10 jaar. 

185 punten Rayon Kampioen
Amna Almansour Aspiranten 11/12 jaar. 

209 punten. 2e plaats

Agenda
21 t/m 24 febr. 7e Bondswedstrijd Stramproy
25 febr. Kaartavond
8 maart Finale Knock-out toernooi
9 maart Vriendsch. wedstrijd met Walbeck(D)
16 maart Klussen NL Doet
25 maart Kaartavond

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 23 FEBRUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
F4. MEOS - Handbal Venlo F2 9.15u.
E4. MEOS - Rapiditas E2 10.00u.
E1. MEOS - Handbal Venlo E1 11.00u.
D1. MEOS - BEVO D2 10.00u.
C1. MEOS - Hercules’81 C1 10.45u.
B1. MEOS - Hercules’81 B1 11.45u.
DS2. MEOS - NOAV DS2 19.00u.
Sporthal St. Theunis Weert
F3. Rapiditas F3 - MEOS 11.10u.
F2. Rapiditas F1 - MEOS 11.55u.
E3. Rapiditas E1 - MEOS 12.45u.
Sporthal d’n Adelaer Maasbree
E2. BSAC E1 - MEOS 10.15u.
Sporthal de Heuf Panningen
D2. BEVO D5 - MEOS 11.35u.

ZONDAG 24 FEBRUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
A1. MEOS - BDC’90 A1 12.00u.

DINSDAG 26 FEBRUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
D.recr. MEOS 3 - HV Stramproy 21.00u.

Optochtroute groeëte optocht 
Nederweert 2019 ingekort

Op maandag 4 maart 2019 zal de 
grote optocht weer door de straten 
van Nederweert trekken. Op verzoek
van de vele jaarlijkse deelnemers is de 
route van de optocht iets ingekort.

Route 2019
De nieuwe route is als volgt: opstellen 
op  St. Rochusplein - Beatrixstraat.
Bernhardstraat - Ospelseweg - St. Ro-
chusstraat - Brugstraat - Loverstraat
Burgermeester Greijmansstraat -
Kapelaniestraat - Pastorieweg - 
St.Willibrordusstraat - Sint-Antoinus-
plein waar de ontbinding zal plaats 
vinden.

Prijzen
Naast de gouwe törve, ‘t Wullemke 
en diverse bekers zijn er voor 2019 
weer een groot aantal geldprijzen te 
winnen. 

Digitaal Inschrijven
Ook dit jaar kunnen de deelnemers 
zich digitaal inschrijven.

Tot en met 23 februari 2019 kan dit 
via de website www.pinmaekers.nl

Inschrijven bij de residentie
Tevens worden de deelnemers in de 
gelegenheid gesteld zich op zaterd-
ag 23 februari in te schrijven bij res-
identie De kleine Winst Kerkstraat 2
Nederweert tussen 11:00-12:00 uur.

Optochtnummer
Het optochtnummer kan afgehaald 
worden op zaterdag 2 maart tussen 
11.00 en 12.00 uur bij Guulke Geenes-
traat 2A in Nederweert.

Prijsuitreiking
Vanaf dit jaar zal de prijsuitreiking 
voor de jeugd en de volwassenen 
samen plaatsvinden.
Om 20.11 uur start de prijsuitreiking 
voor de jeugd, en aansluitend voor de 
volwassenen.
Tevens zal de prijsuitreiking korter 
worden, zodat iedereen daarna volop 
vastelaovendj kan vieren.

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

Schutterij St. Barbara Leveroy.

1detrekking van loterij 2019.
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2598
2de prijs € 25.00 lotnummer 2709
3de prijs € 15.00 lotnummer 2628
4de t/m de 9de prijs €10.00
lotnummer 2616, 2693, 2743, 2655, 2721 en 2706.
10de t/m 15deprijs lotnummer 2756, 2725, 
2582, 2684, 2739, 2760.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op donderdag 7 maart2019 in 
café-zaal Wetemans om 19.30 uur.

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Lemmenhoek 68, Ospel met aanhorigheden.

Bouwjaar 1963, opp. perceel ca. 315 m2 inhoud woning 335 m3

Souterrain: bergkelder.

Begane grond: hal met tegelvloer, meterkast (5 groepen met 

aardlekschakelaar) en toiletruimte; doorzonwoonkamer met 

laminaatvloer; open keuken met tegelvloer, muurkast en keuken-

opstand voorzien van afzuigkap; vanuit de keuken is er toegang 

tot de achtertuin.

1e Verdieping: overloop; drie slaapkamers met laminaatvloer; 

badkamer met douchecabine, wastafel, toilet en witgoedaansluiting.

2e Verdieping: vlizotrap naar bergzolder met dakraam en 

opstelplaats AWB HR combi Cv-ketel (2016).

Algemeen: vrijstaande garage met kantelpoort; aanpandige 

berging; volledig geïsoleerd; rolluiken; voortuin met oprit; 

achtertuin o.a. voorzien van een vrije achterom, een terras, 

een terrasoverkapping en erfafscheiding (hout/ haag).

Vraagprijs € 157.500,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 8 maart 2019.

Voorwaarde is dat gegadigden een woning van WvN vrijmaken of
starter op de woningmarkt zijn.

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Carnaval op basisschool de Schrank

De carnaval staat weer bijna voor de 
deur. Met jeugdprins TOM II en prin-
ses YARA voorop, organiseren we 
samen met c.v. de Vlikkestaekers een 
daverende carnavalsviering op vrij-
dagmiddag 1 maart. 

Om 13.00 start de kinderoptocht van-
af het Aerthijsplein.

De route is als volgt:  Aerthijsplein /
Annastraat / Siebenstraat / Koren-
bloemstraat / Klaproosstraat / Locht-
straat / Reijndersweg / Waatskamp /
Peeljuweel

Viering in het Peeljuweel na de 
optocht.
Na de optocht gaan we naar ’t Peelju-
weel, waar volop gedanst en gehost 
gaat worden. We maken er een ge-
zellige middag van!!!!!!!
Omstreeks 15.00u. start de prijsuit-
reiking door  jeugdprins TOM II en 
jeugdprinses YARA en prins BERT I 
van de Vlikkestaekers.
Na de prijsuitreiking helpen we waar 
nodig de kinderen met oversteken
tot 15.30u.

Team en ouderraad b.s. de Schrank, 
cv De Vlikkestaekers

Foto: Nederweert24



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 21 februari tot en met 2 maart 2019.

DONDERDAG 21 februari
H.Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.15 uur Biechtgelegenheid
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 22 februari
Cathedra van de heilige apostel Petrus
18.30 uur  Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 23 februari
H.Polycarpus, bisschop en martelaar
Vooravond van de 7e zondag door het jaar
18.00 uur  H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) –zeswekendienst Jan 
van Nieuwenhoven, jaardienst Henricus Greij-
mans, tevens voor To Greijmans-Hendrikx en 
zoon Teng, jaardienst Lei Hoeben.

ZONDAG 24 februari
7e zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, mevr. L. 
Roost )

MAANDAG 25 februari
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 26 februari
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 27 februari
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 28 februari
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 1 maart
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 2 maart
Vooravond van de 8e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. H.Dielissen) – maanddienst 
Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst 
Mia Janssen-Berben, Bertha Hoeben-Zent-
jens vanwege verjaardag,  Lisette Gubbels-
Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx, 

Overleden
Op 13 februari was de uitvaart van Fons 
Bruekers, hij overleed in de leeftijd van 88 
jaar woonde Beuldersweg 12.
Moge hij rusten in vrede.

Kapel O.L. Vrouw van
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr. 
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 24 Februari 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 3 Maart
10.00 uur Woord en Communiedienst
-  tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze 
kapel.
- Maria, dat mijn zoon de juiste keuze zal 

maken en gelukkig mag zijn!! Help hem 
a.u.b.

- Maria, bedankt dat ik er mag zijn, en be-
scherm me, en nog lang mag genieten.

- H. Maria, dat mijn moedertje de kracht 
vind om dingen los te laten, en een plaats 
in haar hart kan geven, en dat wij allemaal 
het geluk en liefde mogen vinden.

Iets om over na te denken:
Ik houd van het verleden, maar ik verkies het 
heden

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 23 februari – 2 maart 

Zaterdag 23 februari, H. Polycarpus, bis-
schop en martelaar, 19.00 (Samenzang) voor 
eigen intenties. 

Zondag 24 februari, 7e zondag door het 
jaar, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) 
voor het welzijn  van de parochie. 

Donderdag 28 februari, 18.40 bidden van
het Rozenhoedje; 19.00 voor de vervolgde 
christenen.

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

Zaterdag 2 maart, avondviering Vasten-
avond, 18.00 (Zangkoor De Peelklanken/
harmonie) Mia Jacobs-Weekers. 

ACOLIETEN: za. 23 febr. 19.00: Mathijs 
van Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 24 febr. 
10.00: Mathijs en Luc van Hulsen; za. 2 maart 
18.00: Willem en Pieter Tullemans. 

LACHEN: Lachen …….  op het eerste ge-
zicht misschien een wat vreemd onderwerp 
in de kerkberichten. Dat kan ik me voorstel-
len. Toch wordt het anders als je aan het vol-
gende denkt. 
Wanneer mensen met elkaar echt hartelijk 
lachen, dan groeit er een gezellige sfeer, 
een onderlinge band. We zouden dat de 
lach van het verbond kunnen noemen of 
de lach van de vriendschap. Maar mensen 
kunnen elkaar ook uitlachen en dan groeit 
er een nare sfeer, verwijdering van elkaar. 
We zouden het de lach van de breuk kunnen 
noemen, een zieke onzuivere lach. Lachen
heeft dus kennelijk alles te maken met de 
vraag, hoe mensen met elkaar omgaan. 
Jezus heeft in zijn leven alle nadruk gelegd 
op het goed en fijn omgaan van de mensen 
met elkaar. De zuivere en hartelijke lach 
speelt daarin een grote rol. En nu, met vaste-
jaovundj in aantocht, is samen lachen nog 
extra speciaal !

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 23 februari 2019 – 2 maart 2019

Zondagmorgen 24 febr. 09.30 uur:
Deze hoogmis zal worden opgeluisterd door 
Gemengd Koor Milagri 

Als maandd. voor Pierre Wijers en Mia Wij-
ers-Baetsen, Als jrd. voor pater Tjeu Baetsen, 
Als hgm. uit dankbaarheid, Als jrgt. voor Elly 
v. Roij-Niessen en v.w. haar verjaardag, Als 
zwd. voor Truus Wetemans 

Mededelingen:
• Op woensdag 27 februari 2019 om 19.15 

uur Taizé-viering in parochiekerk van 
Heythuysen;

• De nieuwe nieuwsbrief  van Cluster Ta-
bor ligt in de kerk om mee te nemen naar 
huis. 

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

23 februari t/m 2 maart 2019

ZATERDAG 23 februari: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst voor Sjaak en Gerda Aben-Venner.

ZATERDAG 2 maart: 18.00 uur Woord-
dienst t.g.v. de opening van de vastela-
ovundj m.m.v. K.V. de Piepkukes, de Krielkes 
en Blaoskracht 11, jaardienst voor ouders 
Verheijen-Fonteijn,

LEZERS: zaterdag 23 februari Maria van
Nieuwenhoven.

MISDIENAARS: zaterdag 23 februari Janne 
Wijen en Ayla Beerens.

KINDERWOORDDIENST: Kinderen aan-
staande zaterdag 23 februari hartelijk wel-
kom om 19.15 uur in de sacristie.

 “Waarom zou je jezelf vergelijken met 
anderen? Niemand in de wereld kan beter 

jou zijn dan jij zelf.”

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

Zondag 3 maart 2019, H. Mis om 11.00 uur
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Jaardienst voor Fien Vullings-Michels en 
overleden familieleden.
Lector Lenie Knapen
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

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

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

De familie van 

To Knapen-Brentjens
wil iedereen hartelijk bedanken, die op welke wijze ook het 

lange leven van To zo aangenaam mogelijk hebben gemaakt.

Ook zij die de laatste moeilijke dagen voor een mooi afscheid 
hebben gezorgd.

“” Bedanktj dej je dur woordj””

Inleidingen bij Heemkundevereni-
ging Nederweert 26 februari, 20.00 
uur in Zaal Centraal.

In januari 2018 trok wolvin NAYA, 
afkomstig uit Duitsland en voorzien
van een zendertje, via Nationaal Park 
de Maasduinen, de Maas over. Via de 
Mariapeel en de Deurnese Peel, trok 
ze door Nationaal Park De Groote 
Peel naar het  Weerterbos. Vandaar
naar de Weerter- en Budelerbergen
en naar het moerasgebied bij Dor-
plein. Uiteindelijk eindigde haar reis 
bij Beringen in Belgisch Limburg.

Inmiddels hebben al enkele wolven 
zich in Nederland vast gevestigd, on-
der andere in Nationaal Park De Hoge 
Veluwe.

Daarmee is na bijna anderhalve eeuw 
de wolf weer terug in Nederland. De 
laatste werd in onze contreien, te we-
ten in Heeze, gezien in 1897.
Voorheen waren wolven in veel 
grotere aantallen hier gevestigd. 
Zo vermelden Brabantse archieven 
dat op 15 juli  1804 in Someren een 
grote wolvenjacht werd georgani-
seerd. Blijkbaar zonder succes, want 
op 15 september 1804 organiseren 
de schouten van Someren, Asten en
Budel een nieuwe grote wolvenjacht. 
Uit de gemeenten in Zuid Oost Bra-
bant worden liefst 975 jagers opge-
trommeld, en wel “De sterkste man 
uyt den huys”. Als het gebied zich 
zou uitbreiden, moesten Weert en 

Heemkundevereniging Nederweert

De wolf komt terug
Nederweert elk nog 200 man leve-
ren. Vrijblijvend was dit niet. Niet ko-
men opdagen, of voortijdig afhaken: 
15 stuivers boete; tijdens de jacht de 
kans aangrijpen om een haas, ree of 
everzwijn te verschalken: ook 15 stui-
vers boete.

Rond de wolf hangt al eeuwenlang 
een mysterieus beeld, niet in het 
minst beïnvloed door het sprookje 
rond Roodkapje van de Gebroeders 
Grimm.

Hoog tijd om eens wat dieper in te 
gaan op het dier, de kansen op terug-
komst ook in onze regio, en wat be-
tekent dit voor natuur en landbouw.

Op dinsdag 26 februari 2019 organi-
seert Heemkundevereniging Neder-
weert een avond met twee zeer inte-
ressante sprekers.

Voor de pauze zal WIM TEGELS uit 
Vlodrop. algemeen beschouwd als dé
wolvenspecialist van Limburg, een in-
leiding houden. Na de pauze zal onze 
dorpsgenoot en lid van de Heemkunde 
Vereniging, maar bovenal als gedepu-
teerde van de Provincie Limburg ver-
antwoordelijk voor de portefeuilles 
Landbouw en Natuur HUBERT MAC-
KUS, iets vertellen over het recent door 
de gezamenlijke provincies vastgestel-
de beleid ten aanzien van wolven.

De avond is voor iedereen, dus ook 
niet-leden, gratis toegankelijk.

NOG T/M
25 FEBRUARI

OPRUIMING
70% KORTING

KOM OOK KIJKEN NAAR DE NIEUWE COLLECTIE!
MODESHOWS WOENSDAG 13 MAART

VIND ONS LEUK OP FACEBOOK
EN BLIJF ZO OP DE HOOGTE
VAN HET LAATSTE NIEUWS.

Laat je stralen!

Appartement 
te Huur

Mooi appartement nabij 
centrum van Nederweert.

Indeling: hal, kamer, aparte 
keuken, twee slaapkamers, 
badkamer en apart toilet.
Achter appartementen-

gebouw een eigen berging.

Informatie: 
Ad Jongen 06-109 650 76

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 25 februari 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 26 
februari 10.30-11.30 uur wandelen* /
13.30-15.30 uur haken* / 13.30-15.30 
uur schrijfworkshop*. Donderdag 28 
februari 10.00-12.00 uur en 13.30-
15.30 uur workshop schilderen* /
13.00-16.00 uur voetwellness*. Vrij-
dag 1 maart 09.30-12.00 uur creatief 
atelier*. Maandag 4 en dinsdag 5
maart GESLOTEN i.v.m. Carnaval.
Deelname aan onze activiteiten is 
voor iedereen die met kanker gecon-
fronteerd wordt en zijn/haar naasten. 
Open inloop op maandag, dinsdag en 
donderdag van 09.00-16.00 uur en op 
woensdag en vrijdag van 09.00-13.00 
uur (* = op afspraak - aanmelden 
kan via: 0495-541444 of voor meer 
informatie zie website www.toonher-
manshuisweert.nl). 

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.

PERSONEEL GEVRAAGD
Poetshulp gevraagd voor 4 uur per 
week in Ospel. Reacties sturen naar 
poetshulp@milosoftware.com

GEVRAAGD
Gevraagd uitgebloeide bloembollen 
voor de bijen en vlindertuin van Bosser-
hof dagbesteding tel.nr. 06-24 18 19 57

SKO

Soulmates
Ik denk en jij denkt
maar wij denken anders
twee ideeën 
twee meningen
allebei toch zo waar

wat jij denkt, wat ik denk
lijkt zo verschillend
twee zienswijzen
twee oplossingen
maar is dat niet raar?

Wij zouden kunnen samensmelten
in woord en eveneens in daad
ik lees jouw brein
jij leest het mijne
woorden zo intens gemeend

ik ontfutsel jouw geheimen
jou is een blik in de mijne gegund
ik kruip in jouw hoofd 
jij kruipt in mij
twee in één gedachte vereend

Resi Faessen-Teeuwen
www.schrijverskringospel.nl

Open Eettafel Budschop

Donderdag 28 februari open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 27 februari 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633419; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan





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

Donderdag 21 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. 

Per 1 augustus van dit jaar stop ik als 
burgemeester van de gemeente Neder-
weert. Vele plaatsgenoten heb ik in die 
jaren mogen ontmoeten. Nog steeds 
denk ik met heel veel plezier aan mijn 
beginperiode en aan de willekeurige 
bezoeken aan mensen uit onze kernen. 
Meestal aten we er stamppot bij.

Een aantal onder u zal ongetwijfeld in 
de afgelopen jaren mijn blogs hebben 
gelezen. Daarin berichtte ik u over za-
ken die me bezig hielden. Maar ja, niet 
iedereen heeft toegang tot internet. 
Daarom vond ik het altijd heel leuk en 
inspirerend om met de Nederweertenaar 
te spreken. Bij tal van momenten en op 
vele plekken. Bij 50- en 60-jarige bruilof-
ten en 90-jarige verjaardagen. Natuurlijk 
was er vrijwel altijd familie aanwezig. 
Vanaf de jongste kleinzoon tot de oud-
ste dochter. Ik leerde er veel van.

Deze laatste maanden als burgemeester 
van Nederweert zal ik 1 keer per vier 
weken een column verzorgen in het 
Weekblad voor Nederweert. Waar mijn 
columns precies over zullen gaan, weet 
ik natuurlijk nog niet. Deze gaat in ieder 
geval (ook kort) over het hotel.
Eerst nog dit. De wereld lijkt tegenwoor-

dig aan elkaar te hangen van smeuiige 
versimpelingen in een klein zinnetje. Dat 
was altijd wel zo, maar als mijn moeder 
verzuchtte “Niet klagen maar dragen en 
vragen om kracht”, klonk dat toch echt 
heel anders dan de strijdkreet van de 
Gele Hesjes “Rutte rot op”.

In 1973 werd de democratisch gekozen 
regering van president Allende omver-
geworpen door het Chileense leger 
onder leiding van generaal Pinochet. 
Oprecht verontwaardigd bevond ik me 
onder de tienduizenden -vooral- jonge-
ren in Utrecht. Wij namen de Spaanse 
leuze over: ‘El pueblo unido jamás será 
vencido’ (het verenigd volk zal nooit 
worden verslagen). Onlangs in Venezu-
ela werd de leuze opnieuw door vele 
burgers gescandeerd. Er gaat hoop van 
uit, maar het vervullen van de hoop kan 
soms heel lang duren. Inmiddels ben 
ik meer dan 45 jaar ouder. Sadder and 
wiser en nog steeds hoopvol. 

En dan, ‘ons’ hotel aan de A2. Hoe 
gemakkelijk was het geweest om de 
kwestie stuk te laten lopen. Vergunning 
intrekken? Geen probleem, bestem-
mingsplan wijzigen? Aan me hoela. 
Alleen, het ging er juist om tot de bouw 

van een hotel te komen. Ik wilde 
niet dat het mislukte, dat zou wel 
erg gemakkelijk zijn geweest. Soms 
is het nodig om met de vuist op tafel 
te slaan, meestal vraagt het besturen 
van een gemeente om behoedzaam 
manoeuvreren.

“Minder beweren, méér regeren”, 
zogezegd. U hoort of leest alleen het 
resultaat en denkt: “Dat heeft wel heel 
erg lang geduurd”. Dat klopt, maar 
liever dát dan geen hotel. Gelukkig 
stemde de raad unaniem in met het 
wijzigen van het bestemmingsplan. Een 
verstandig besluit.

We naderen de carnaval. “Geen mooier 
gewicht dan evenwicht” was vroeger 
het devies van wethouder Van de Mor-
tel. Ik ben het nog steeds helemaal met 
hem eens. En de hoop blijft ook altijd. 
Met bewondering kijk ik naar de scho-
lieren die zich inzetten voor een beter 
klimaatbeleid. Forever young maar ook 
Allemaol ein en allemaol pin. Kan het 
nóg mooier?

Henk Evers
Burgemeester

Allemaol ein en allemaol pin
Burgemeester Evers schrijft maandelijkse column

Op de website...
Provinciale Staten- en Water-
schapsverkiezingen
Presentaties en verslagen over 
informatieavond inrichting 
Kanaalzone
Laat uw idee achter voor de 
nieuwe Omgevingsvisie
Vacature beleidsmedewerker 
gebouwenbeheer en erfgoed

www.nederweert.nl

88% tevredenheid
Uit een onderzoek in 2018 blijkt dat 
88% van de inwoners tevreden is over 
de geboden Wmo-ondersteuning. 

Er deden 272 (in 2017 231) personen 
mee. Dit is 38% van de 715 uitgestuurde 
uitnodigingen. Een goed resultaat. 
Waarvoor dank!

Meer tevredenheid
88% (in 2017 was dat 80%) geeft aan 
dat de hulp zorgt voor een verbeterde 
kwaliteit van leven. Ook kan 86% (was 
80%) van de inwoners zich beter red-
den. Deze percentages zijn dus hoger 
dan het jaar ervoor. 

Minder bekendheid 
Minder mensen wisten waar ze zich met 
een hulpvraag moesten melden. 30% 
(was 37%) van de cliënten weet dat zij 
gebruik kunnen maken van een onaf-
hankelijke cliëntondersteuner, iemand 
die helpt de weg te vinden naar zorg en 
ondersteuning. 

Verbeterpunten
De gemeente wil de dienstverlening 

op een aantal punten verbeteren. Zo 
wordt de bekendheid van steunpun-
ten in de dorpen vergroot, moeten 
gesprekverslagen makkelijker worden 
om te lezen en kijken we of een vaste 
contactpersoon vanuit de gemeente 
mogelijk wordt.

Wilt u meer weten over de onder-
zoeksresultaten? Kijk dan op onze 
website.

Na een lange periode van voorberei-
dingen is het zover. De restauratie van 
de Lambertustoren gaat beginnen. Om 
dit historisch moment extra aandacht 
te geven, verricht burgemeester Evers 
op maandag 25 februari om 16.00 
uur de officiële starthandeling. Ook 
gedeputeerde Hubert Mackus is hierbij 
aanwezig. U bent van harte welkom.

Een historisch moment
“Een dergelijke grootschalige restau-
ratie aan de Lambertustoren vindt niet 
vaak plaats”, aldus projectleider John 
Metselaars. “De laatste restauratie van 
deze omvang was in 2010 toen de spits 
gerenoveerd werd. Daarvoor vonden 
er grootschalige restauraties plaats 
in 1899-1902, 1945-1955, 1982-1986 
en 1994. Dit is dan ook een historisch 
moment waar we graag extra aandacht 
aan schenken.”

Iedereen bedankt voor de bijdrage
“Met deze starthandeling willen we 
ook graag iedereen bedanken die een 
bijdrage heeft geleverd. Zowel finan-
cieel als met de inbreng van kennis, 
hebben veel mensen bijgedragen aan 
de restauratie. Vanuit de lokale ge-

meenschap is het ‘Comité herstel Lam-
bertustoren’ opgericht, waaraan velen 
een actieve bijdrage deden. Het comité 
haalde met diverse acties een schitte-
rend bedrag op! Daarnaast ontvingen 
we subsidies van de Provincie Limburg 
en het BPD Cultuurfonds. 

Goed doordacht restauratieplan 
Niet alleen de financiële bijdrage is 
belangrijk geweest. Ook de inbreng van 
kennis op het gebied van de historie 
van de toren en geschikte restaura-
tietechnieken waren van belang voor 
een goed doordacht restauratieplan. 
De adviezen kwamen o.a. van Alfons 
Bruekers, de Erfgoedcommissie en de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het 
is een restauratieplan dat recht doet 
aan de cultuurhistorische waarde van de 
Lambertustoren. De gemeente is ieder-
een zeer dankbaar voor hun bijdrage.

Starthandeling
Op maandag 25 februari om 16.00 uur 
is de officiële starthandeling bij de 
Lambertustoren, in aanwezigheid van 
gedeputeerde Hubert Mackus. U bent 
uiteraard van harte uitgenodigd om te 
komen kijken.

De restauratie wordt mede gesteund 
door:

Comité Herstel Lambertustoren

Restauratie Lambertustoren van start

In januari 2007 bezocht de burgemeester het echtpaar Ton en Maria Triepels en hun zonen Ruud en Ron. Hij werd gastvrij ontvangen door het gezin. 
Het was een leuke ontmoeting waarin veel gespreksonderwerpen de revue passeerden.

Veiligheid voorop
Op dinsdag 26 februari is er een the-
maraad over het nieuwe veiligheids-
beleid. Het plan is samen met Leudal 
en Weert opgesteld. De raadsleden 
krijgen informatie over de belangrijk-
ste thema’s voor de komende vier jaar. 
Ook zullen politie, openbaar ministerie 
en brandweer uitleg geven over actu-
ele ontwikkelingen binnen hun orga-
nisaties en hun visie op het beleidsplan 
geven. Verder komen het provinciale 
risicoprofiel en het regionale gezond-
heidsbeleid van de VRLN aan de orde. 
Het veiligheidsbeleid wordt op dins-
dag 12 maart in de raadsvergadering 
behandeld. Op onze website vindt u de 
complete agenda. Iedereen is welkom 
om 19.30 uur in de raadzaal. 

‘Zwieren, zwaaien en maar draaien, 
nieuwe ronde nieuwe kansen, pak die 
prijzen.’ Wie kent deze kermisuitspra-
ken niet? Het is nog even wachten tot 
de eerste kermis in het voorjaar, maar 
de datums zijn wel bekend. En dus kun-
nen de agenda’s getrokken worden. 

In het verleden werden de kermissen 
georganiseerd door de gemeente.

Privatiseren
Een aantal jaren geleden zijn we 
begonnen met het privatiseren van de 
evenementen. Vanaf 2016 worden alle 
kermissen door een kermisorganisatie 
en/of door inwoners georganiseerd. 

Taken gemeente
De gemeente heeft nog wel een taak 
op het gebied van veiligheid, vergun-
ningverlening en communicatie. Daar-
naast zorgen we dat de verschillende 
partijen en belanghebbenden zaken 
goed op elkaar afstemmen. Denk bij-

voorbeeld aan het afzetten van wegen 
en het inrichten van de openbare 
ruimte.

Data kermissen 
Wanneer kunt u naar de kermis in onze 
gemeente? We zetten de data voor u 
op een rij.

Budschop, van 17 t/m 20 mei 
Nederweert-Eind, van 7 t/m 11 juni 
(Pinksteren) 
Ospel, van 21 t/m 25 juni (de zondag 
voor Petrus en Paulus (29 juni)
Leveroy, van 13 t/m 16 juli (2e zondag 
van juli)
Nederweert, van 23 t/m 27 augustus 
(laatste zondag van augustus)

Meer nieuws
Het nieuws over de kermissen is onder 
meer te volgen via de Facebookpagina 
van Kermis Nederweert. Daarnaast 
besteden we in het Gemeente Contact 
en op onze website in de week voor de 
kermis aandacht aan het programma. 

Wanneer kunt u naar de kermis in 2019?

Over drie maanden start het gezellige kermisseizoen in Nederweert. Foto: Johan Horst, Nederweert24



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!
Altijd verrassend wat je tegenkomt 

in de Peel!
Staatsbosbeheer biedt elke maand 
een Verrassende Veentocht in Na-
tionaal Park De Groote Peel.  Zon-
dag 24 februari is de volgende. Elk 
seizoen en elke route zijn anders 
dus het is elke keer verrassend 
wat je beleeft. Na afloop van de 
wandeling staat er een kopje kof-
fie of thee en een stuk Limburgse 
vlaai voor je klaar om na te ge-
nieten in de Peelboerderij. De ac-
tiviteit start om 13.00 uur bij het 
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

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

Tijdens de Verrassende Veentocht 
ontdek je de mooiste plekjes van De 
Groote Peel. De Peelgids, die deze ex-
cursie begeleidt, heeft een route van 
8 kilometer uitgestippeld. De wande-
ling start en eindigt bij het Buitencen-

trum, maar hoe de route loopt gaat 
hij nog niet verklappen. Het verras-
sende van deze Peeltocht zit niet al-
leen in de route, maar ook in wat je 
onderweg tegenkomt. Elk seizoen is 
anders en elke wandeling ontdek je 
dus weer andere planten en dieren. 
Eind februari is de overgang van win-
ter naar lente al goed merkbaar. Voor-
al bij de vogels. De ‘wintergasten’ zijn 
nog niet vertrokken, maar toch hoor 
en zie je al vogels die druk bezig zijn 
met het aankomende broedseizoen. 
Behalve ganzen kun je onder andere 
de klapekster, de grote zilverreiger en 
de blauwe kiekendief waarnemen. En 
natuurlijk is er in deze periode altijd 
kans op overvliegende kraanvogels.

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

Buitencentrum De Pelen, start-
punt van natuurbeleving
Voor of na afloop van de excursie kun 
je heerlijk struinen door de winkel van 
het Buitencentrum. Hier vind je inte-
ressante boeken, smakelijke streekpro-
ducten en leuke souvenirs. Ook voor 
een hapje en drankje kun je in De Pelen 
terecht. Het Buitencentrum is geopend 
op dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 
17.00 uur. Voor meer informatie: www.
staatsbosbeheer.nl/depelen

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

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

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

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

Reünie garage Geraedts Roermond 
/ WAM Weert

We zijn op zoek naar oud-medewer-
kers van garage Geraedts in Roer-
mond en de WAM (Weerter Automo-
biel Mij)  in Weert .

Als je een van de voormalige me-
dewerkers bent, laat dan je naam 
en emailadres achter  op: reunie-
geraedtswam@gmail.com. 
Geef dit e-mailadres a.u.b. door aan 
mensen die je kent en die bij een van 
de bedrijven gewerkt hebben.

Garage Geraedts en de WAM waren 
tot het midden van de jaren 80 offici-
eel  dealer van DAF en Mercedes. Ge-
raedts was gevestigd aan de Broekhin 
Zuid in Roermond, de WAM  aan de 
Sutjensstraat in Weert. Veel mensen 

hebben daar hun auto gekocht. En 
natuurlijk laten onderhouden.
De afdeling motorenrevisie hield zich 
voornamelijk bezig met het reviseren 
van grote (scheeps)motoren. Moto-
ren van personenauto’s werden in 
die tijd al bijna niet meer gereviseerd 
maar vervangen door een ruilmotor.

Zodra geïnteresseerden zich aan-
gemeld hebben via bovenstaand e-
mailadres, nemen wij zo snel mogelijk 
contact met hen op.
Een definitieve datum van de reünie 
wordt pas vastgesteld als er verder 
geen aanmeldingen meer komen. In-
middels zijn er voldoende mensen die 
geïnteresseerd zijn. De reünie gaat er 
zeker komen.

Carnavalsmiddag Ospel
In de Haaze-Hoof

De gezellige carnavalstijd is weer be-
gonnen. Even alles opzij zetten en 
samen genieten van zang en vrolijke 
klanken. Dit is toch iets wat iedereen 
graag wil. 
Daarom organiseren wij als Zangkoor 
De Peelklanken, in samenwerking 
met de Coconblazers, weer een ge-
zellige carnavalsmiddag voor de seni-
oren van Ospel en omstreken.
Deze middag vindt plaats op donder-
dag 28 februari a.s. van 13.30 uur tot 
±17.00 uur in de Haaze-Hoof te Ospel.
Onder het genot van een heerlijk 
kopje koffie en/of een gezellig drank-
je kunt u genieten van zang, muziek 

en uiteraard ook buut. 
De kleintjes van de school zijn natuur-
lijk ook weer aanwezig om de middag 
extra op te vrolijken en natuurlijk ook 
de prins van de Vlikkestaekers met 
zijn gevolg en de jeugdprins met zijn 
prinses, adjudanten en raad.

Zangkoor De Peelklanken en de Cocon-
blazers hopen, samen met U, er weer 
een gezellige middag van te maken.

Graag tot ziens op donderdag 28 fe-
bruari.

De entree is gratis.

Wichteroptocht op vrijdag 1 maart

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 
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 
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!

Foto: Nederweert24

Op zaterdag 23 februari 2019 zal in 
Nederweert weer de jaarlijks bore-
broeleft worden gehouden.
Het boerenbruidspaar wordt ge-
vormd door Daniek Caris 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 deelnemen aan het bo-
remoosbal, voor de maaltijd heb je 
een “’aetbon” nodig.
Deze “aetbonnen” a € 8,00 zijn ver-
krijgbaar bij Guulke. Op = Op

Nieuwe opzet 41e Borebroeleft 
in Nederweert

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

Wellicht is het u afgelopen Kerst 
opgevallen; de prachtige lichtjes-
boom op het Aerthijsplein. Die 
stond er dankzij de Dorpsraad Os-
pel. De vele positieve reacties op 
de boom waren aanleiding voor 
de Dorpsraad om voor de volgen-
de kerstperioden Ospel nog iets 
verder aan te kleden. 

Zo is het idee ontstaan om de kern 
van Ospel op te lichten met mooie 
Kerstornamenten. De verlichte or-
namenten worden bevestigd aan de 
lantaarnpalen in het centrum van Os-
pel. Om het bedrag van de ornamen-
ten bij elkaar te krijgen hebben we 
uw hulp nodig! 

Geld inzamelen
U als inwoner van of ondernemer in 
Ospel kunt bijdragen aan een super-
gezellige en sfeervolle kerstsfeer in 
de kern van Ospel. Hoe meer geld er 
wordt in ingezameld hoe meer orna-
menten we kunnen aankopen. Als we 
uitgaan van 16 ornamenten en deze 
de komende 5 jaar willen ophangen 
kost dat ca. Euro 12.850,00. Het zou 

natuurlijk fantastisch zijn om meer 
dan het streefbedrag in te zamelen 
zodat we de doorgaande weg verder 
kunnen verlichten.

Wilt u bijdragen? 
U kunt uw donatie overmaken op het 
banknummer van de Dorpsraad Ospel 
IBAN NL 25 RABO 0128 4317 76, onder 
vermelding van Kerstverlichting kern 
Ospel

Als ondernemer kunt u kiezen uit 4 
pakketten:

Bronzen kerstster: euro 50,00
Zilveren kerstster: euro 100,00
Gouden kerstster: euro 250,00
Platinum kerstster:euro 500,00

Bedragen voor de pakketten zijn ex-
clusief BTW

Contact
Kijk voor meer informatie op: www.
dorpsraad-ospel.nl. Neem voor meer 
informatie contact op met de Dorps-
raad Ospel, Tel: 06-23332673 of mail: 
bestuur@dorpsraad-ospel.nl

Dorpsraad Ospel verlicht Ospel

• Opening molen; iedere 2e , 3e 
en 4e zaterdag van de maand 
van 10.00 tot 16.00 uur. De mo-
lenwinkel is dan ook geopend.

• Rondleidingen (gratis); Buiten de 
openingstijden is een bezoek met 
familie of groepjes mogelijk, maak 
een afspraak met de molenaar 
Geert van Winkel;  Tel nr 0495-
633079 of mob nr 06-30457014.

• Bij de rondleidingen laten we u het 
draaien, malen, builen (zeven van 
gemalen graan) en mengen van 
diverse meelsoorten zien. Na de 
rondleiding komt u beneden in de 
molenwinkel. Hier kunt u verschil-
lende meelsoorten kopen incl. de 
recepten voor het bakken van het 
ambachtelijke brood. Ook hebben 
we Cadeau-pakketten om een 
ambachtelijk brood te bakken!

• Za 11 en zondag 12 mei de Natio-
nale Molendagen. De molen is dan 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

• Za 17 en zondag 18 augustus de 
“Ospelse Molendagen” in het 
kader van het 150 jarig bestaan
van de molen. Openingstijden van 
10.00 tot 16.00 uur met als Thema 
“van Boer tot Bakker “. 

• Op zondag 18 augustus zijn er ge-
hele dag extra activiteiten in ver-
band met het 150 jarig bestaan
van de molen. Er zijn diverse de-
monstraties waar ook de bezoe-
kers aan kunnen deel nemen. 

• Za 14 september de Nationale 
Monumentendag. Openingstij-
den van 10.00 tot 16.00 uur.

• Za 5 en zondag 6 oktober de 
Limburgse Molendagen. Ope-
ningstijden van 10.00 tot 16.00 uur

• Zaterdag 14 december is de 
molen open. Die dag kunt u op de 
molen oliebollen proeven die ge-
bakken zijn met “Oliebollenmix” 
van graan gemalen op de molen.

• Een bezoek aan de molen is prima 
te combineren met het streekmu-
seum Eynderhoof Nederweert-
Eind en/of het nationaal park de 
Groote Peel in Ospel-Dijk of een 
monumentenwandeling over Os-
pel (de molenaar kan hierover 
meer inlichtingen geven).

(Naast Geert van Winkel zijn ook nog 
molenaar; Coen Verberne, Frank Ver-
heijen, Hans Gijsbers en Marc Lame-
rikx.)      

Zo 18 aug 150 jr bestaan

Activiteiten De Korenbloem 2019

Eettafel Eind

Donderdag 21 februari: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden  
t/m dinsdag 19 februari.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden. 

Iemand verrassen? 
Een dinercheque à € 9,-!

Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel:  06 - 20372633
Mail: eettafel.eind@gmail.com

U vindt ons ook op:
www.nederweert-eind.nl/Eettafel Eind

Jaarvergadering Newecoop

Donderdagavond 21 februari houdt 
de Nederweerter enegiecooperatie  
Newecoop haar jaarvergadering.
Deze vindt plaats in de Pinnenhof en 
begint om 19.30 uur.

Leden, maar ook overige belangstel-
lenden worden van harte uitgeno-
digd aanwezig te zijn.


