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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 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

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

NIEUW
Per 1 februari ook op

MAANDAG GEOPEND
van 13.00 tot 18.00

Vastelaovendj maandag 4 maart 
2019 is het weer feest op het Ho-
recaplein in Nederweert! Wat ooit 
begon met een bescheiden feest-
je op het horecaplein is inmiddels 
uitgegroeid tot een volwaardig 
vastelaovendj evenement met be-
kende artiesten. Het evenement 
wordt georganiseerd door de ge-
zamenlijke horeca Guulke eten &
drinken, Café Matchpoint en Eet-
café De Kleine Winst i.s.m. H&H 
Producties, Restaria ‘t Pannetje 
en diverse vrijwilligers.

Start van het festival.
Het festival start om 13:30 uur.
Dus vanaf 13:30 uur is het hossen, 
dansen, zwieren en zwaaien tijdens 
Dölle Maondjig.

Artiesten
De organisatie heeft een groot aan-
tal namen naar Nederweert weten te 
halen.
Wat te denken van Marleen Rutten, 
Spik en Span, De Toddezek, Big 
Benny en De leste drej. Tussendoor
zal DJ Sjokske zorgen voor te gekke 
vastelaovundj muziek.

Marleen Rutten
Marleen Rutten is niet meer weg 
te denken uit de Limburgse vastel-
aovendj en heeft op ongeveer ieder 
podium in Limburg gestaan. Mar-
leen stond al diverse malen in de fi-
nale van het LVK. Nummers als “Deze 
nach” “Neet te gluive” of “As ich mer 
danse kin” zullen Nederweert op 
haar grondvesten doen schudden.

Spik en Span
Maar liefst drie maal wonnen zij het 
LVK met de nummers “Es vastela-
ovend Limburg Benne velt” ”Kampi-
oene van de Nach” en “Blieëve”. De 
mannen uit Susteren staan garant
voor een daverend feestje op het ho-
recaplein.

De Toddezek
Het trio uit Grubbenvorst weet wat 
vastelaovendj vieren is, ook zij wis-
ten het LVK maar liefst 3 maal op 
hun naam te schrijven. Nummers als 
“Heej blief ik plekke”, “Ni mieër en 
ni minder” en “Onhendig leedje” zijn 
inmiddels evergreens geworden.

Big Benny
De volkszanger uit Roermond be-
hoeft geen uitleg meer, Big Benny 
staat al meer dan 25 jaar op alle grote 
vastelaovendjpodia van Limburg. Ook 
hij zal het horecaplein op zijn kop zet-
ten met zijn bekende nummers.

De leste Drej
Het trio uit Weert, weet wat vaste-

laovendj vieren is, zij zorgen voor de 
juiste sfeer op het horecaplein en zul-
len zeker hun hit “Kiek waat ’n fieëst”
ten gehore brengen.

De groeëte optocht
Natuurlijk zal ook dit jaar weer de 
groeëte optocht voorbij trekken en 
live worden voorzien van commen-
taar.

Eten en drinken
Natuurlijk heeft de organisatie er ook 
voor gezorgd dat er voldoende gele-
genheid is om de inwendige mens te 
versterken.

Vastelaovendj Maondjig, 
Dölle maondjig op ut Horecaplein.

Er worden rondom vastlaovendj 
veel mooie evenementen geor-
ganiseerd. Ieder evenement met 
zijn eigen karakter, zijn eigen
typerende onderscheidende ver-
mogen. Bij het Kistkappe kan 
iedereen meedoen door middel 
van het op houten kistjes mee-
drummen op het ritme van de 
muziek.

Live muziek
Er is op het podium voortdurend live 
muziek met bijbehorende show te 
zien. De hoofd act is deze editie op ve-
ler verzoek op herhaling: de ‘heetste’ 
Vastelaovendj band van dit moment; 
De Badmötse, welke afgewisseld zal
worden door een gastoptreden van 
sensatie LVK finalist De Kloomp, en 
natuurlijk onze lokale topartiesten: 
Effe Anger Kukes, Dri-j Kieer Niks, 
Celine Kupers, Dao Geuns, Duo 
Dik Vör Mekaar, Djuu Toch! en na-
tuurlijk Maarten. 

Daarnaast is er nog een verrassende 
‘misterie gest’ dus komt dat zien!

Oude tradities
Het KistKappe is een oude Neder-
weerter traditie welke uniek is in 

Limburg en de rest van de wereld. In 
het verre verleden werd op de vrij-
dag voor vastelaovendj in een dorps-
café een bijeenkomst gehouden ter
voorbereiding van het vastelaovendj 
gebeuren. Men verwachte van de 
gasten dat deze allemaal een kistje 
en een houten lepel meebrachten

om zo op het ritme van de muziek 
mee te ‘houwe’. Zo ontstond ook de 
term ‘oppe kist houwe’.

Trouwe bezoekers
Het KistKappe heeft vele trouwe be-
zoekers, en er is een prominente Ni-j-
wieërter Vasteloavendj groep welke 
zelfs zijn naam aan het KistKappe 
heeft ontleent: V.V. De Gekapdje 
Kisjes.  Op het Kistkappe voelt ieder-
een, jong en oud, zich thuis vanwege 
het gevarieerde programma.

Pinnenhof
De locatie is ook dit jaar weer De Pin-
nenhof, welke voor de Vastelaovendj 
wordt omgetoverd tot een sfeervolle 
Vastelaovendj tempel.

Traditioneel vindt KistKappe plaats 
op ‘vastelaovendj vri-jdig’ 1 maart 
2019. De deuren gaan om 20:00 uur
open, en het programma start om 
20:22u. Kom op tijd voor de beste 
plaats! De entree is helemaal gratis!

Geen Kistje
Mocht je geen kistje (meer) hebben: 
geen nood. Het organiserende Klein 
mèr Neugter verkoopt kistjes (met dank 
aan Bert Scheijven) voor € 3,11 per stuk. 
Ook dit jaar zijn er weer buttons van 
‘KistKappe 2019’, deze worden uitge-
deeld aan de eerste 250 bezoekers. Kun 
je iedereen laten zien dat jij er bij was!

Zie ook www.kistkappe.nl en 
www.kleinmerneugter.nl

Met LVK finalist De Kloomp

KistKappe 2019 mis het niet!

Fieëst op het plein

Dölle maondjig op het Horecaplein

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
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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

Nieuw! Diverse wand- en gevelbekleding 
en nieuwe tuintegels en tuinbestrating

Nieuw model
binnendeuren



BDL Biljarten 
Programma: week 09

Woensdag 27-02-2019: 
Beertje 8 (Maasstraat) - BDL 6

WBB C-Klasse

Donderdag 28-02-2019: 
BDL 5 – Beertje 8 (Maasstraat)

WBB C-Klasse

De MLBB heeft in week 09 en 10 geen 
competitiewedstrijden.

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! 

ZPC Nederweert naar Horst voor 
Minioren-junioren deel 3.

Op zondag 17 Februari deed ZPC 
Nederweert mee aan de minioren-
junioren wedstrijd deel 3 in zwembad 
de Berkel te Horst. Slechts een kleine 
groep zwemmers deed mee, maar 
daarom was het niet minder gezel-
lig. Onder begeleiding van Rianne en 
Sylvia gingen 5 zwemmers  beginnen 
aan deze wedstrijd. Iedereen was su-
per gemotiveerd en alle 5 hebben ze 
heel goed gezwommen. Er zijn heel 
veel PR’s gezwommen, mooie keer-
punten en mooie slagen gemaakt. 
Super! Ondanks alle mooie zwemre-
sultaten grepen sommigen net naast 
de medaille. Thessa Leijssen wist 3 
medailles mee naar huis te nemen, 
3de plaats 100 meter vlinderslag, 2de 
plaats 50 meter rugslag en 3de plaats 
50 meter vrije slag! 

Uitslagen van de andere zwemmers:
Quinty Damen: 100 mtr vrije slag 6de 
plaats (PR), en 100 mtr rugslag 6de 
plaats (PR)
Lotte Nies: 50 mtr vrije slag 5de plaats 
(PR), 50 mtr rugslag 6de plaats.
Tim Smits: 100 mtr vrije slag 4de plaats 
(PR), 100 mtr rugslag 6de plaats (PR)
Constance Verheijen: 100 mtr vrije 
slag 4de plaats (PR), 100 mtr rugslag 
5de plaats (PR)

Programma: week 09
Donderdag 28 -02-2019: 
CENTRAAL 5 – CENTRAAL 6 WBB C-Klasse

MLBB heeft in week 09 en 10 geen competi-
tiewedstrijden.

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! 

Zaterdag 2 en zondag 3 maart:
Zijn er geen wedstrijden i.v.m. de carnaval. 
We wensen iedereen een fijne Vaste-
laovendj!

Vrijdag 15 februari mocht het vlaggenschip 
van jumping giants, de heren 3, aantreden 
tegen de studenten van Pendragon. Right 
handed sherrif Ververs schoot met scherp 
en was na 2 minuten al goed voor 10 pun-
ten. De studenten van Pendragon raakten in 
paniek en speelden de rest van de wedstrijd 
tegen zichzelf. In het 4de kwart kwam Gon-
zalez Schouten nog even langs om de wed-
strijd in het slot te gooien met 10 punten. 
Eindscore 34-69, kortom een welverdiende 
overwinning. Dit moest natuurlijk gevierd 
worden met een Tripel in de kantine. Al met 
al een mooie avond voor de heren 3.

Programma Donderdag 28 feb. Vrouwen
Eindse Boys VR2 - Someren/NWC VR319.30 uur

Mededelingen
Donderdag 28 feb kaarten 19.30 uur in de 
kantine
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

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

6e Bondswedstrijd bij De Lauwerkrans Ell
1e zestal
Luc van de Loo 225
Martijn Geuns 225
Tim Vaes 224
Ronnie Gielen 222
Anton Hermans 222
Elfrie van Lierop 219

1337
2e zestal
Johan van Lierop 213
Ruud Westerveen 213
Thijs van de Loo 212
Marlies Hekers 211
Chantal Hekers 207
Hans van Bussel 206

1262
3e zestal
Joseph Jonkers

202
Mart van Thuijl 197
Martien van Cranenbroek 195
Sjoerd Heijnen 163
Harrie de Wit (Lo) 161
Stefan Koolen 155

1073
Cadetten
Kim Koolen 206
Aspiranten
Amna Almansour 185
Jaison Nolting 180
Aya Almansour 179

Agenda
25 febr. Kaartavond
8 maart Finale Knock-out toernooi
9 maart Vriendsch. wedstrijd met 

Walbeck(D)
16 maart Klussen NL Doet
25 maart Kaartavond

Nu online bestellen! 
hubo.nl/duijts-zonwering
Een goed voorbereide klus in huis is sneller klaar, dat is bekend. Uitzoeken van 
je spullen doe je het liefst op de plek van de klus, op je gemak.

Gratis bezorgd vanaf € 100,- Alles wordt thuisbezorgd, van gipsplaat tot schroef!
Afhalen kan ook. Op werkdagen voor 12.00 uur besteld, dezelfde dag na 
16.00 uur af te halen.

Hubo/DUIJTS Zonwering
Kerkstraat 16 - 6031 CH Nederweert
(0495) 62 63 09 - nederweert@hubo.nl 

In-Btween Womenswear •  Burgemeester Vul lersstraat 4 •  Neder weer t
In-Btween Menswear •  Lamber tushof 1 •  Neder weer t

DONDERDAG 7 MAART
MODESHOW VOORJAAR 2019

om 10.00, 14.00 en om 19.30 uur.
Bij een minimum besteding van € 50,- ligt er een leuke attentie voor u klaar. (Zolang de voorraad strekt)
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Modeshow In-Btween 
WoMenswear / Shoetime

Laat je op donderdag 7 Maart 
verrassen door de nieuwste mo-
detrends tijdens onze gebruike-
lijke modeshow.

Met nieuwe duurzame merken zoals 
In-Wear , Part Two en Comme Ça. 
Deze merken werken met veel na-
tuurlijke materialen.

Natuurlijk komt de herenmode van 
In-Btween Menswear ook aan bod.
Met merken zoals Cast Iron, Van-
guard, Meyer en nog veel meer.
De sets zullen worden af gestyled 
met trendy schoenen van Shoe-Time 
Nederweert.

De shows zijn om 10.00 uur , 14.00 uur 
en in de avond om 19.30 uur.
Terwijl u geniet van een kop koffie en 
iets lekkers erbij, presenteren onze 
mannequins de nieuwe, bruisende 
voorjaarscollectie!

Bij aankoop vanaf €50,- ontvangt 
iedere klant een leuke attentie (1 per 
klant zolang de voorraad strekt).

Voorafgaand aan de modeshow op 
Donderdag 7 maart zijn we op maan-
dag en dinsdag met carnaval gesloten 
en vanaf woensdag staat ons team 
weer voor u klaar.

Domus Bona Ventura Nederweert

Proclamatie van Prins Peter I
en Prinses Truus I

Prins Peter I......Zoön van Ziebe Tjeu 
en Goen van Teune Berte Wullem.
As twiedje. In 1976 noa C, Dennis en 
Amy. Inmiddels al dre-j kleinkinjer 
derbeij. Ich bin op det hiele spul hiel 
erg gruüets. Van aaf 2018 woen ich in 
Domus Bona Ventura en doa veul ich 
mig good.
Prinses Truus I ....... dochter van Mil-
ders Jac en Marie van Saôrs Sjang.
Geboore in 1946 as 5e kindj van de 8 
oppe Hieërweeg in Ni-jweërt.
In 2007 noa Domus Bona Ventura 
verhoesj en heb 5 schoeën joare met 
mien mam gewoendj.

En doarnoa met ondersteuning van 
de bewoeners met vul plezeer verder 
blieve woene. Mien hobbie’s zeen 
kaartjes maken, kiene en ‘n kaartje
legge.

Alaaf............vae goan veurop met 
oeze spreuk

Oad, Jonk, Stout of Braaf
Nemes neemt os deze 

Droüm mier aaf

Vae winse uch unne hieële schoeëne 
vasteloavundj !

Internationale 
Vrouwendag in 

Nederweert

Voor alle vrouwen van en uit de ge-
meente Nederweert met dit jaar als 
thema: “Power Vrouwen”
Zij vertellen over hun passie, uitda-
ging, bedrijf en carrière !
Maar liefst 7 power vrouwen uit de 
gemeente Nederweert vertellen hun 
verhaal op deze avond, ieder een an-
dere keuze gemaakt, ze gingen hun 
droom achterna.

Met medewerking van
- Marlous Verboogen (kindercen-

trum Hummelhoeve)
- Hendria Bollen ( Bollen Mode-

schoenen)
- Ramona Smeets- Bollen  ( Pedi-

Sense Pedicure)
- Saskia van leeuwen  (Ons Boe-

renerf)
- Angelia Coolen (Routebureau 

Nederland)
- Marijke Vaes (Buitencentrum 

De Pelen)
- Christianne Sonnemans-Steuten

( JCS- Partyrent)

De Venezuela werkgroep nodigt u uit 
op deze bijzondere avond;
Op Donderdagavond 7 maart 
Gemeenschaphuis Reigershorst  Ne-
derweert-Eind 
Aanvang 19.30 uur
Entree € 5.00 incl. koffie/thee met 
wafel.

Aanmelden voortgezet onderwijs 
     “Wat kies jij?” 

Zit uw kind in groep 8 van de 
basisschool? Dan maakt u dit 
schooljaar met uw kind een keuze 
voor een school voor voortgezet 
onderwijs. Weet u al welke school 
het wordt? Zoekt u een Topsport 
Talentschool? Volgt uw kind 
graag Tweetalig Onderwijs? Of 
kiest hij of zij misschien voor het 
onderwijsconcept Koers, waarbij 
de leerling gepersonaliseerd on-
derwijs wordt aangeboden? De 
scholen van LVO Weert bieden 
een breed onderwijsaanbod met 
veel onderwijskundige extra’s. 
Zo is er altijd wel een school die 
past bij de talenten van uw kind. 
Aanmelden op één van de scholen 
van LVO Weert kan op maandag 
11 en dinsdag 12 maart 2019 van 
19:00 tot 21:00 uur. 

Aanmelden
Leerlingen die in het schooljaar 2019-
2020 starten met vmbo-basis, vmbo-
kader, het Praktijkonderwijs of de 
zesjarige techniekopleiding kunnen 
zich aanmelden op Het Kwadrant. 
Aanmelden voor mavo (incl. mavo 
technologieroute), tweejarige brug-
klas mavo-havo, havo (incl. havo-tto) 
kan op de Philips van Horne. Aanmel-
den voor atheneum (incl. atheneum-
tto) en gymnasium (incl. gymnasium-
tto) op Het College Weert. 

Aanmelden op het BRAVO! College 
Cranendonck kan voor de vierjarige 
mavo, de eerste twee leerjaren van 
vmbo-basis, vmbo-kader en athene-
um en de eerste drie leerjaren van de 
havo. Tevens hopen wij u op zeer korte 
termijn te kunnen berichten dat basis-, 
kader- en mavoleerlingen zich voor het 
schooljaar 2019-2020 ook kunnen aan-
melden voor de zesjarige techniekop-
leiding op het BRAVO! College. 

Tijdens de aanmeldavonden kunt 
u uw kind tevens aanmelden voor 
schoolspecifieke extra’s zoals Sport-
line, het Technasium of het Tweetalig 
Onderwijs.

Aanmelden Koers
Leerlingen kunnen zich ook aanmel-
den voor KOERS (mavo-havo-athe-
neum). De aanmelding voor KOERS 
vindt plaats op Het College. Er geldt 

geen maximum aan het aantal in-
schrijvingen voor KOERS. Alle leerlin-
gen die zich aanmelden, worden ook 
daadwerkelijk bij KOERS geplaatst. 
Ook Het Kwadrant biedt voor de BK-
leerlingen volgend jaar KOERS aan. 
Aanmelden voor KOERS-Het Kwa-
drant kan tijdens de reguliere aan-
meldavonden op Het Kwadrant zelf. 
Het minimale aantal aanmeldingen is 
18 leerlingen. Bij te veel kandidaten 
wordt op basis van loting een keuze 
gemaakt.

Vakmanschapsroute / zesjarige 
techniekopleiding BRAVO! College
Het Cranendonckse bedrijfsleven, 
BRAVO! College, Kr8tig, gemeente 
Cranendonck, Vocaal en het OCC 
hebben de handen ineengeslagen. 
Met het oog op de realisering van een 
duurzame industrie campus META-
LOT zijn de voorbereidingen in volle 
gang voor de ontwikkeling van in-
novatief techniekonderwijs onder de 
vlag van het BRAVO! College. Een en 
ander is nog afhankelijk van interne 
besluitvorming. We hopen u op korte 
termijn te kunnen berichten dat leer-
lingen van de niveaus basis, kader en 
mavo zich voor het schooljaar 2019-
2020 kunnen aanmelden voor deze 
vakmanschapsroute/6-jarige technie-
kopleiding op het BRAVO! College.

Benodigde documenten en aan-
meldformulier
De leerling wordt geacht zelf bij de 
aanmelding aanwezig te zijn. Voor 
het aanmelden zijn de volgende do-
cumenten nodig: 
• Een kopie (voor- en achterkant) 

van een geldig identiteitsbewijs 
van de leerling. 

• Het BSN-nummer van de leerling. 
• Adviesformulier VO van de basis-

school.
• Het ingevulde aanmeldformulier 

(www.lvo-weert.nl)

Locaties
• Het Kwadrant - Thornstraat 7, 

Weert
• Philips van Horne – Herenstraat 

298, Weert
• Het College Weert - Parklaan 1a, 

Weert 
• BRAVO! College Cranendonck – 

Jan van Schoonvorststraat 1, Budel

Eettafel Eind

Donderdag 7 maart: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden  
t/m dinsdag 5 maart.
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

Zeer voordelige tarieven 
voor het opmaken van

jaarrekeningen.

Aangifte
inkomstenbelasting 

voor €60,-.

www.contentfiscaaladvies.nl

Roy Kirkels
06-25301987

Heb je last van angst 
en/of dwang? 

Kom erover praten.

Op vrijdag 15 maart 2019 start de 
Angst, Dwang en Fobie stichting 
in Sittard weer met een nieuwe 
reeks lotgenotenbijeenkom-
sten voor mensen met angst- en 
dwangklachten. De groep komt 
vijf avonden bij elkaar – 1 keer per 
maand – en wordt begeleid door 
getrainde ervaringsdeskundigen.

Gevoelens van angst en dwang kun-
nen je leven behoorlijk ontregelen. 
Misschien ben je bang om de straat 
op te gaan, heb je smetvrees of loop 
je eindeloos te tobben. Je bent zeker 
niet alleen. Het kan heel erg opluch-
ten om erover te praten met andere 
mensen die begrijpen wat je voelt.
Lees hier ervaringen van deelnemers.
Informatie en aanmelden: www.
adfstichting.nl /lotgenotencontact 
Tel: 0343-521031 of lotgenotencon-
tact@adfstichting.nl



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

Parochie Sint-Lambertus
Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met 
pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kantoor-
uren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-
11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, 
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887; 
e-mail adres kantoor: administratie@kerkne-
derweert.nl. Voor het overmaken van missti-
pendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 RABO 
01355 072 27 ten name R.K. Kerk St. Lamber-
tus te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender
van 28 februari tot en met 9 maart 2019.

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, 

ZONDAG 3 maart
8e zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, 
mevr.L.Roost ) – maanddienst Gerrit en Mia 
Haenen-Teeuwen, jaardienst Fien Vullings-
Michels en overleden familieleden.

MAANDAG 4 maart
H. Casimir
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 5 maart
Geen Rozenkransgebed en H. Mis 

WOENSDAG 6 maart Aswoensdag
19.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantantes, 
lector dhr.W.Engelen) met toediening  van
het Askruisje

DONDERDAG  7 maart
HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 8 maart
H. Johannes de Deo,kloosterling
18.30 uur  Kruisweg bidden
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG  9 maart
H. Francisca Romana,kloosterlinge
Vooravond van de 1ste zondag van de veer-
tigdagentijd
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) – zeswekendienst Nellie 
Mans-Terium, Lies Horijon-Geelen en Drees 
Horijon.

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  3  Maart
10.00 uur  Woord en Communiedienst
-  tot bijzondere intenties

Zondag  10  Maart
10.00 uur  Woord en Communiedienst
-  tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Maria, ik steek een kaarsje aan voor het be-

houd van deze kapel.
- H. Maria, waak over mijn zonen en klein-

kinderen .
- Heilige Maria van Lourdes, dat ik eindelijk 

een beetje geluk mag krijgen en minder 
tegenslagen en meer gewaardeerd word, 
dank u wel, tot ziens.

Iets om over na te denken:
Bewaar al je herinneringen goed, je kunt ze 
niet opnieuw beleven.

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 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 2 maart 2019 – 9 maart 2019

Zondagmorgen 3 mrt. 09.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als jrgt. voor Frans 
v.d. Kruijs en Annie v.d. Kruijs-Wijers, Over-
leden ouders Kurstjens-Schmitz en tevens 
voor Leo, Jan, Frans en Wim Kurstjens, Pas-
toor Geurts, overleden ouders en familie 
(volkszang)

Mededelingen:
Op 6 maart aswoensdagviering om 19.15 uur 
in parochiekerk Heythuysen;
Op zondag 10 maart om 09.30 uur presen-
tatiemis in Leveroy communicanten Leveroy
en Kelpen-Oler;
U heeft de parochiegids ontvangen met 
actuele informatie over onze parochie. 
Speciale aandacht vragen wij voor de actie 
kerkbalans. Met uw bijdrage kan onze kerk 
in Leveroy blijven voortbestaan. 

Kerkbalans
Kerk daar sta je met je deuren open. Wagen-
wijd. Voor wie trouwen, dopen, vieren, rou-
wen. Voor wie maar wil luisteren naar een 
woord dat verheft, Naar een onbeduidend 
verhaal van een naaste om een praatje ver-
legen. Kerk blijf daar staan. Ik geef om de 
plek die je biedt.

Waardeert u de kerk en het werk van onze 
parochie? Steun ons dan en geef aan de Actie 
Kerkbalans. De parochie is ANBI-erkend. Gif-
ten zijn fiscaal aftrekbaar.

Uw bijdrage aan onze parochie is welkom op 
rekeningnummer
IBAN NL47RABO 0128402474
Bij voorbaat hartelijk dank. 

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

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 3 maart 2019 
CARNAVALSZONDAG
Is er geen H. Mis in Budschop!!
Voor missen elders zie de kerkberichten in 
het weekblad.

Zondag 10 maart 2019 
H. Mis om 11.00 uur 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Achtste jaardienst voor Thieu Nies
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems. 

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

2 t/m 9 maart 2019

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,

WOENSDAG 6 maart: 19.00 uur Aswoens-
dagviering.

ZATERDAG 9 maart: 19.15 uur H. Mis, 
ter ere aan de H. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 9 maart Marjo Timmer-
mans.

MISDIENAARS: zaterdag 9 maart Lois Bee-
rens en Lobke Houtappels.

“Vastelaovundj! Vier samen de liefde, 
het leven, de lach en de traan.”

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 1 - 9 maart 

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

Zaterdag 2 maart, Vastenavond viering, 
18.00 (Zangkoor De Peelklanken/harmonie) 
Mia Jacobs-Weekers, mnd Frans Willekens. 

Zondag 3 maart, 8e zondag door het jaar, 
Vastenavond, 10.00 (Samenzang) ghm Bèr 
de Win. 

Woensdag 6 maart, Aswoensdag, vasten- 
en onthoudingsdag, 09.00 en 19.00 ter voor-
bereiding op de veertigdagentijd/vasten-
tijd. Na beide diensten wordt het Askruisje 
opgelegd.

Donderdag 7 maart geen avondviering. 

Zaterdag 9 maart,  H. Francisca Romana, 
kloosterlinge, 19.00 Samenzang) ghm Guul 
van Gemert, Miet van Gemert-Venner en 
zoon Gerrit, ghm Til Huijerjans-Verheijen, 
Wiek Huijerjans en schoonzoon Albert. 

ACOLIETEN : za. 2 maart 18.00 : Tom Kes-
sels, Nick Stijnen; zo. 3 maart 10.00 : Mathijs 
en Luc van Hulsen; za. 9 maart 19.00 : Ma-
thijs van Lierop, Edwin van Rooijen. 

VASTEAVOND :
Vasteavond is het feest van de lach. De lach 
die je bevrijdt, de lach die je verlost van de 
ernst. Als je niet kunt lachen, kun je niet 
echt leven. Lachen is gezond, een stralend 
gezicht is een teken van innerlijke en uiter-
lijke gezondheid. Met vastenavond mag je 
lachen, mag je jezelf enkele dagen vergeten, 
mag het kind even in je opstaan. De dwaas-
heid zegeviert, overwint de deftigheid en 
de ijdelheid. Spanningen en tranen maken 
plaats voor de verlossende lach en humor. 
Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je 
hele omgeving is jouw lach de zuurstof : een 
levensnoodzaak. 
Jezelf durven vergeten is ook in onze kerk 
een belangrijk thema. Je kunt alleen geen 
vastenavond vieren, je kunt alleen je gods-
dienst niet belijden. Geloof en humor be-
schermen hart en geest, scheppen nieuwe 
ruimte voor ongekende levensvreugde. Het
is een verloren dag, waarop je niet gelachen 
hebt. 
Vasteavond beginnen we samen, met een 
blijde viering met de harmonie, De Peelklan-
ken en de Vlikkestaekers  en de Jonge Vlik-
kestaekers : wees welkom, om 18.00 uur !
Ik wens u allen gezellige dagen.

Pastoor A. Koumans, OMI.

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

KIENEN 
NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG 1 maart 2019 is de eerst-
volgende kienavond in Budschop. 
Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St. Rochuskerk, 
Rochusplein 1, Nederweert.  De zaal 
is open om 19.00 uur.   Het  kienen is 
toegankelijk voor iedereen. 
In de jackpot zit € 60,00. Iedereen
is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop

L.K.V. Ospel

Beste leden,donderdag 7 maart Inter-
nationale Vrouwendag in Gemeen-
schapshuis Reigershorst in Neder-
weert Eind. Aanvang 19.30.uur. 
Entree €5,- incl. koffie/thee met wa-
fel. Het beloofd een fijne avond te 
worden.

DEKENALE BEDEVAART 
NAAR DEN BOSCH

Dit jaar wordt er voor de zesde keer 
een bedevaart georganiseerd vanuit 
het Dekenaat Thorn. 
Wilt u graag een keer een dag op 
bedevaart gaan naar de Zoete Lie-
ve Vrouw in de St. Janskathedraal 
in Den Bosch? En dan met de waar-
nemend deken, pastoors, kapelaans 
en parochianen uit uw eigen Deke-
naat Thorn? Dan kan dat op dinsdag 
21 mei 2019.
Tot het dekenaat Thorn behoren:
• Cluster Emmaüs: Beegden, Heel, Ell, 

Hunsel, Ittervoort, Neeritter, Thorn,
Wessem.

• Parochie Haler-Uffelse,
• Cluster Kana: Buggenum, Haelen, 

Horn, Nunhem, Heibloem, Neer en 
Roggel.

• Cluster Tabor: Baexem, Grathem, Hey-
thuysen, Kelpen-Oler en Leveroy.

* Kosten: €20,- per persoon. Bij aan-
melden contant betalen. Daarmee is 
de bus betaald, maar verder is niets 
inbegrepen. In Den Bosch zijn vol-
doende eetgelegenheden en u kunt 
ook zelf brood meenemen.
* Heenreis: Vanaf 8.00 uur, afhanke-
lijk van de opstapplaats. De opstap-
plaatsen en vertrektijden hoort u la-
ter, nadat de aanmeldingen bekend
zijn.
* Terugreis: Vanuit Den Bosch om ca. 
17.00 uur.
* Voor de hele organisatie en de goe-
de gang van zaken is het wel wense-
lijk, dat u een Aanmeldingsformulier 
invult met uw naam, adres en tel. 
nummer. Dan kunnen wij u altijd vin-
den. Die formulieren liggen in de kerk 
en/ of op het parochiekantoor.
Aanmelden vóór 15 april via uw 
parochiekantoor of via de bekende 
adressen.

Bestuur Dekenaat Thorn

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: 
Maandag 4 en dinsdag 5 maart
GESLOTEN i.v.m. Carnaval. 
Donderdag 7 maart 10.00-12.00 uur
en 13.30-15.30 uur workshop schilde-
ren*.
Vrijdag 8 maart 09.30-12.00 uur cre-
atief atelier*. Dinsdag 12 maart 09.30-
13.30 uur ontspanningsmassage*.
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).

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

Alles op het gebied van natuursteen en graniet.
Onze Lieve Vrouwestraat 17, 6035 AN Ospel

Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156  mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl 

Grafmonumenten
Wij leveren alle modellen graf-
monumenten, ook eigen ontwerpen.

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

Vraag om een vrijblijvende kosten-
opgave, ook als u reeds elders een 
offerte heeft aangevraagd. 

Bouwsector
Wij leveren  voor zowel de particulier alsook 
de bouwsector tegen  scherpe prijzen:
-  Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.
-  Belgische en Ierse hardsteen geschuurd 

en gezoet.
-  Vele soorten graniet, marmer en travertin.
-  Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.
-  Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.
-  Composiet van het bekende merk Diresco

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlg j

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Spijkerbroeken al v.a. € 29.90

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

Winterse Stiltewandeling 
met Vastelaovendj

Even behoefte aan een rustmo-
ment tijdens het Vastelaovendj?
Kom dan op zondag 3 maart naar 
het Buitencentrum De Pelen. Daar
start om 11.00 uur een Winterse 
Stiltewandeling in het Nationaal 
Park De Groote Peel. De excursie 
staat onder begeleiding van een 
Peelgids van Staatsbosbeheer. 

Luister naar de stilte
Nationaal Park De Groote Peel is, van-
wege het weidse en open karakter, 
een ideaal gebied voor natuurbele-
ving. Vooral in de winter. Weer en 
wind hebben vrij spel en je kunt er 
heerlijk uitwaaien. De grillige silhou-
etten van de kale takken onthullen 
bijzondere doorkijkjes en geven het 
landschap een transparante en unie-
ke sfeer. De Winterse Stiltewande-
ling biedt de gelegenheid om, even 
ontsnappend aan de hectiek van alle 
dag, helemaal  tot rust te komen en 
optimaal te genieten van de natuur. 
Samen met een Peelgids van Staats-
bosbeheer wandel je over Peelbanen
en knuppelbruggen in dit uitgestrek-
te veenmoeras. Onderweg zijn een 
paar belevingsmomenten waarbij de 
zintuigen worden geprikkeld. Zo er-

vaar je de natuur nog bewuster en 
intenser. Deze eenvoudige tips voor 
natuurbeleving zijn inspirerend en 
ook toe te passen tijdens andere wan-
delingen.

Deelname aan de Winterstiltewan-
deling kost € 6,- per persoon en de 
excursie is vooral geschikt voor 
volwassenen. Reserveren online
via: www.staatsbosbeheer.nl/pe-
lenstilte De excursie duurt onge-
veer 2,5 uur en de afstand is 6 à 8
kilometer. Hou er rekening mee dat 
in de winter sommige paden nat 
zijn. Draag daarom goede, liefst 
waterdichte wandelschoenen.

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

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

SJG Weert

Versleten heup of knie, 
ben ik aan een prothese toe?

Als een heup of knie versleten is, kan 
een gewricht vervangende prothese
een oplossing bieden. Bij een versle-
ten heup of knie is het kraakbeen in 
het gewricht aangetast of in zijn ge-
heel verdwenen. Wilt u meer weten 
over de verschillende mogelijkheden 
en wat het vervangen van een heup 
of knie nu precies behelst? Op woens-
dag 20 maart a.s. organiseert SJG 
Weert een informatiebijeenkomst 
rond dit thema. De informatieavond 
vindt plaats van 19:00 tot 21:00 uur 
in het Auditorium van SJG Weert, 
Vogelsbleek 5. De toegang is gratis. 
Aanmelden kan via het inschrijffor-
mulier op de website: www.sjgweert.
nl (zie: Agenda) of telefonisch bij de 
afdeling Patiënteninformatie: 0495 –
57 22 05.

De orthopedisch chirurg, fysiothera-
peut en een verpleegkundige geven 
uitleg over de ‘versleten’ knie en 
heup, behandelingsmogelijkheden, 
soorten protheses, het plaatsen van 
een prothese en de revalidatieperio-
de. Er is ruim gelegenheid om vragen 
te stellen. 

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
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PRINS HARM IPRINS HARM I
V.V. de Pinmaekers - Ni-jwieërtV.V. de Pinmaekers - Ni-jwieërt

“Met de Pin inne handj en de kolder inne kop, 
Saame drei-j daag gaas d’r op! ”

PRINS BEREND IPRINS BEREND I
C.V. de Bengels - Ni-jwieërt-West

“As Blauwvinger en sergeânt, 
neem ich hieël Ni-jwieërt oppe hând!”

PRINS SANDER IPRINS SANDER I
V.V. de Piepkukes - Ni-jwieërt-d’Indj

“Piepkukes, al 5 x 11 jaor van vastelaovendj bezaete,
ouch dit sezoên weurdj um noeëts te vergaete!”

PRINS BERT IPRINS BERT I
V.V. de Vlikkestaekers - Doospel

“Neet te bang, 
dit jaor ‘ne Prîns van Bieële Zjang…..!!!”

2 8  F E B R U A R I  2 0 1 9

PRINS STEFAN IPRINS STEFAN I
V.V. de Losböl - Leivere

“Neet te lang zeivere, 
want ich di-regeer euver Leivere“

PRINSE OLGA IPRINSE OLGA I
V.V. de Törfstaekers - Doospel

“Met mich as Prinse veurop in de stoet, zuut de vastelaovuntj 
beej de Törve d’r dit jaor nét wat angers oet!”

Van de redactie

Het was me een jaartje wel in ons 
prachtige Ni-jwieërt. 

Er is het afgelopen jaar weer heel 
wat gebeurd!

En dan de verkiezingen, het was 
weer een hele stoelendans daar 

aan het raadhuisplein, maar goed 
iedereen heeft na een intensieve 

campagne zijn of haar plekje 
gevonden.

Verder zijn de messen geslepen 
voor de komst van ons hotel, en 

het zal verder nog wel even duren 
alvorens er een besluit gaat vallen 

over al die hoofdpijn dossiers.
Maar………dat is zorg voor 

later, we gaan eerst maar eens 
vastelaovendj vieren.
Over vastelaovendj 

gesproken………Van oudsher is 
de vastelaovendj het feest der 
zotternij, alom werd de spot 

gedreven met de gevestigde orde.
Belangrijk element in dit spel was 
de rolomkering, waarbij de arme 

sloeber drie dagen als vorst of 
prins kon optreden, en de rijkaard, 

verkleed als boerenknecht zijn 
dagelijkse besognes kon vergeten.
Zelfspot vormde hierbij natuurlijk 

een onontbeerlijk onderdeel.
Helaas bij de vele 

carnavalsautoriteiten is de 
omkering van het rolpatroon 

onbekend en de zelfspot nihil.
Laten we het oude rollenpatroon 
weer eens uit de kast halen, zoals 

vastelaovendj bedoeld is.
Eigenlijk moest het, het hele jaar 

door vastelaovendj zijn.
Laten we het echter voorlopig 

houden op de komende vijf dagen.
In ieder geval wensen wij U weer 

eine zalige vastelaovendj

Ut Handjvaegerke

Verder zijn de messen geslepen 
voor de komst van ons hotel, en 

Laten we het oude rollenpatroon 

Vanaaf 14.00 oor
live optrejjes! 

Vanaaf 14.00 oor
live optrejjes! 

ORGANISASIE: GUULKE, MATCHPOINT, DE KLEINE WINST, H&H PRODUCTIES, RESTARIA ‘T PANNETJEGUULKE, MATCHPOINT, DE KLEINE WINST, H&H PRODUCTIES, RESTARIA ‘T PANNETJE

13.30  OOR DJ SJOSKE 
14.00  OOR MARLEEN RUTTEN
14.45 - 15.30 OOR

OPTOCHT KIEKE
15.30  OOR SPIK EN SPAN 
16.00  OOR DE TODDEZÈK
17.15  OOR BIG BENNY
18.00  OOR DE LÈSTE DREJ

OPTOCHT KIEKE
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vastelaovendj zaoterdig 2 mieËrt
Lindeboum  Boetegewoene  Binnezitting

met optrejjes van o.a:  ED en frans, Moerepetazie & Bjorn en mieke

vastelaovendj maondjig 4 mieËrt
Dölle maondjig

De groeëte optocht & DJ SJOSKE
Boeteprogramma dölle maondjig met o.a.:

Marleen Rutten, Spik & span, De toddezèk, Big Benny, de lèste drej

vastelaovendj dinsdig 5 mieËrt
nog net neet de pin d’r in

vastelaovendj woonsdig 6 mieËrt
hieëring schelle

vastelaovendj zondig 3 mieËrt
weem   wurtj   opvolger   van   prins   henk

  www.eetcafedekleinewinst.nl  

Pinmaekers 
zette vernowing door

tieëdes vastelaovendj 2019
De aovendj vanne prins
Op zaoterdigaovendj 2 mieërt 2019 zal vör de ieërste kieër “De aovendj vanne Prins” waere gehojje in zaal Centraal aanvang 
21.00 oor. De prinsegezelschappe van V.V. De Pinmaekers en CV De Bengels, femilie, vrindje en bekindje zulle nao de sleutel-
overdracht in ut Gemeindjehoeës onger begeleiding van Hofkepel “Klein mer Neugter” nao zaal Centraal trekke. De “aovendj 
vanne prins” is neteurlik vör alle vastelaovendj veerders towgankelik. Prins Harm I van V.V. De Pinmaekers en prins Berend I 
van CV De Bengels zulle “De aovendj vanne Prins” opene en d’r zal wieëter gein protocol zeen mer volop muziek van DJ JeePee
en live optredens van Huib Hölzken met zieëne trekzak, Celine Kuepers, de 3 v’s, en Djuu Toch!
Fieëstkeffee
Ut fieëstkeffe op zondig 3 mieërt startj um 19.11 oor.
Optocht route aangepastj 
Maondjig 4 mieërt zal um 14.30 oor de groeëte optocht door Ni-jwieërt trekke.
De optochtroute is  aangepastj wao door dees iets korter zal zeen.

Route
Vertrek 14.30 oor vanaaf St. Rochusplein, Beatrixstraot, Budschop, Bernhardstraot, Ospelseweeg, St. Rochusstraot, Brugstraot, 
Geenestraot, Loverstraot, Burg. Greijmansstraot, overstaek Kerkstraot, Kapelaniestraot, Pastorieweeg, St. Willibrordusstraot, 
St. Antoniusplein wao de ontbinging zal zeen van de optocht. 

Vastelaovendjmuziek
Vae vraoge aan de optochtdeelnemers um zoevöl meugelik Limburgse meziek te drejje.

Afhale optochtvolgnömmers, plattegrond en regelement
Ut optochtnömmer kujje aafhale op zaoterdig 2 Mieërt 2019 tösse 11.00 en 12.00 oor bi-j Guulke Gieënestraot 2A Ni-jwieërt. 
Gae ontvangtj ouch eine plattegrond van de opstelling en ut regelement.

Optochtdeelnemers opgeletj
Gae deendj um 14.00 oor op de towgeweeze plaats te zeen. 

Bekers en prieëze geldj
Volwassene en wichter per categorie eine beker. Eine beker vör de deelnemers welke elders hebbe mei-j getrokke. Törf met 
Gouwe Pin is vör de deelnemer met ut hoeëgst aantal punte (vör volwassene en apaart vör de wichter). Ut Wullemke is vör 
de deelnemer met de meiste punte vör humor.  

Laotj de optocht laeve door eine Euro te gaeve
Steuntj de collecte, di-j hieëlemaol ten goede kumtj aan de optochtprieëze.

Parkeere
Vae vraoge uch um de optochtroute ut St. Rochusplein, St. Antoniusplein en de parkeerplaats aan de Gieënestraot vri-j van auto’s 
te hojje. Dit in ut belang van de optocht en eure auto. Vae danke uch vör eur mei-jwerking 

Bezeuk horecaplein
Nao de optocht bringtj V.V. De Pinmaekers ein bezeuk aan ut horecaplein, wao dölle Maondjig plaatsvingtj met optrejjes van 
De Toddezek, Marleen Rutten, Spik en Span, Big Benny en De Leste drej. 
Prieësoetreiking
De prieësoetreiking op maondjig 4 mieërt zal vör de jeugd en de volwassene starte um 20.11 oor in de Pinnenhof. De prieës-
oetreiking is korter as gebroekelik, zoedet ederein aansloetendj weer volop vastelaovendj kan veere.

Vastelaovendjmiddig “De zeute inval”
Op dinsdagmiddig 5 mieërt zal Vastelaovendjmiddig “De zeute inval” waere bezochtj inne Pinnenhof. Tieëdes de middig welke 
startj um 14.11 oor zulle d’r optrejjes zeen van Celine Kuepers, KBP en zal DJ Niels voor de zjuuste stumming zörge.

Törfoplaoting 
De törfoplating op dinsdig 5 mieërt zal dit jaor vör ut ieërst plaatsvinge op Lambertushof. Um 18.00 oor zulle de sleutels waere 
trök gegaeve aan Burgemeister Evers en zal de törf waere opgelaote.

Abdicatie korter
De abdicatie van jeugdprins Armin I, jeugdprinses Indy, Prins  Harm I en prinses Monique zal starte um  19.49 oor en 21.00 oor.
Sloeëting van de vastelaovendj 2019 is um 21.33 oor.

Hi-j onger trefdje oos komplieët pregram vör alle vastelaovendj daag aan.
Vri-jdig 1 mieërt   
10.50 oor Bezeuk scholeoptocht in centrum Ni-jwieërt en bezeuk aan de schole door Prins Harm I en Prinses Monique en ut 

jeugdpaar Prins Armin I en prinses Indy en de adjudante.

Zaoterdig 2 mieërt 
13.11 oor Jeugdsleutel-overdracht aan Jeugdprins Armin I in ut Gemeindjehoeës van Ni-jwieërt.
19.30 oor Sleuteloverdracht aan Prins Harm I en oetreiking kolderpin in gemeindjehoeës van Ni-jwieërt.
21.00 oor Aovendj vanne Prins in zaal Centraal met optrejjes van DJ JeePee, Celine, De 3 V’s, Djuu Toch! en Huib Hölzken 

met zieëne trekzak.
Zondig 3 mieërt 
19.11 oor Fieëst keffee in zaal Centraal met optrejjes van Marleen Rutten, Stefan Wolter, Johan Veugelers, Manon & Bart

en neteurlik diverse lokale artieste. 

Maondjig 4 mieërt 
11.45 oor Overdracht prinsewages

Officiële overdracht van Prinsewages aan Prins Harm I en prinses Monique en Jeugdprins Armin I en jeugdprinses 
Indy.

14.30 oor Groeëte optocht 2019 + bezeuk horecaplein
Aansloetendj aan de optocht bezeuk aan ut horecaplein

20.11 oor Prieësoetreiking vör de wichter en de volwassene in De Pinnenhof
Aansloetendj bezeuk aan Keffee De Schans

Dinsdig 5 mieërt 
14.11 oor Sloeëting Residentie “De Kleine Winst”
15:11 oor Vastelaovendjmiddig “De zeute inval”

Vertrek nao Vastelaovendjmiddig “De zeute inval” in De Pinnenhof met diverse optrejjes van o.a Celine en KBP.
18.00 oor  Törfoplaoting en abdicatie

Vertrek nao Lambertushof voor ut trok gaeve van de sleutel aan de burgemeister en törf oplaoting.
18.45 oor Vertrek nao de Pinnenhof.
19.49 oor Abdicatie jeugdprins Armin I en jeugdprinses Indy
21.00 oor Abdicatie groeëte prins Harm I en prinses Monique
21.33 oor Sloeëting vastelaovendj seizoen 2019 en naobuurte

Vae winse ederein plezerige vastelaovendjsdaag, onger ut devies van Prins Harm I: 

V.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërtV.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërt

Met  de Pin inne  handj en de kolder inne kop,

Saame drei-j daag gaas d'r op!

Vastelaovendj 2019 in de Pinnenhof
Vri-jdig 1 mieërt
20.11 Kistkappe

met De Badmötse, De Kloomp en diverse lokale artieste

Zaoterdig 2 mieërt
14.00 Vastelaovundj-wichter-middig

Georganiseerdj door CV De Bengels i.s.m. de Pinnenhof met DJ Joske.
Met bezeuk van de jeugd en volwasse Prinsepare en eur gevolg. Dees daele gratis chips 
oet vör de jeugd. Vör ederein towgankelik, consumpsies tege gereduseerdje pries.

Vör de schoeënst verkleidje wichter es d’r unne prieës te winne.

Maondjig 4 mieërt
14.11 Optoch kieke en daonao hosse en springe

op meziek van DJ Niels.
20.11 Prieësoetreiking wichter en volwassene.

NOW!!!! Dinsdig 5 mieërt 14.00 oor

Vastelaovendjmiddig “De zeute inval”
Met einige regelmaat zulle d’r lokale artieste “binne valle” tieëdes “De zeute inval”. De artiest zulle 
vör en met de jeugd optrejje. Waat te dinke van KBP en Celine Kuepers.

DJ Niels
Tösse de optrejjes door zörgtj DJ Niels vör de zjuuste vastelaovendjmeziek en kan d’r volop gedansj 
waere. Neteurlik huurtj bi-j de “zeute inval” zeutigheid.

Vör de jeugd zal ut podium waere gereserveerdj
Heej waere gein aojers en glaaze tow gelaote. Allein mer wichter, plastic bekers 
en unne drinkkabouter wao det de jeugd zelf zien drenkske kan tappe.

Chips
De jeugdprins zal in de loup van de middig chips oetdaele vör de jeugd.

20.11  Start abdikasie.

J Niels vör de zjuuste vastelaovendjmeziek en kan d’r volop gedansj 

, plastic bekers 

N E D EN E D E R WR W E E RE E R TT

WONINGVERENIGING

I.vI.v.m..m. de “de “VVastastelaoelaovvendjsdaagendjsdaag””

is ons kis ons kantantoor oor geslotgeslotenen op op

maandag en dinsdagmaandag en dinsdag

4 en 5 maar4 en 5 maartt

Vri-jdig 1 mieërt Seniore dansaovund-j
vanaaf 19:30 oor. De zaal és open um 19:00 oor

Dinsdig 5 meërt
Vanaaf 14:00 oor staon The Deejays klaor um de wichter

op te werme. Tot de Piepkukes binnen kome um 16:00 oor
kunne ze hosse, springe, renne en fieëste met de hieël

femiêlie. De jeugd vanne Krielkes és dur auch!

Um 18:30 oor begintj de abdicatie vanne Prins en
Jeugdprins. KV de Piepkukes zal daonao 

deze vastelaovundj aafsloeëte

Venlo heeft al 25 jaar de “Boetegewoene 
boetezitting”, maar De Kleine Winst heeft al vele 
jaren haar eigen Boetegewoene binnezitting. binnezitting. 
Net als in Venlo klein begonnen en uitgegroeid oeid 
tot een groot vastelaovendj festijn. Om 11.11 
uur gaat de binnezitting van start.

Grote namen in De Kleine Winst
Paul en Neeltje weten wat vastelaovendj vieren is en 
hebben niet alleen lokale artiesten maar ook klinkende 
namen naar De Kleine Winst  gehaald.

LVK finalist Bjorn en Mieke
Afkomstig uit Venray, zullen Bjorn en Mieke De kleine 
Winst weer op z’n kop zetten en zeker het nummer 
1000 sterre ten gehore brengen.

Ed en Frans
De Kloon, De merrentj, 1000 bruudjes en noem ze maar 
op, de liedjes van Ed en Frans kan iedereen meezingen.

Moerepetazie
De vier mannen van Moerepetazie weten wat 
vastelaovendj vieren is, met hun bekende nummers 
als Dootj met os mej, same eine drinke en Jaqueline 
zorgen zij voor de juiste vastelaovendj sfeer.

Stefan WStefan Wolter
De uit Weert afkomstige Stefan timmert flink aan de 
weg en won met zijn nummer “Dit es zoë schoeën” cmc 
Alaif en stond in de halve finale van het LVK. Stefan 
wist tijdens het MLLF op de 2e plaats te eindigen.

Oude bekenden.
Maar ook lokale gezichten en “’oude” bekenden zoals 
Jos Bouwels en Neer, DJ Joos, KBP, Thea en de Prutsers, 
Dao Geuns, Drej Kieër Niks, Duo Dik Vör Mekaar en 
Twieë Tinte Grieës zullen een optreden verzorgen.

Het mag duidelijk zijn dat de vastelaovendj pas echt 
begint bij De boetegewoene Binnezitting bij De Kleine 
Winst.

Boetegewoene binnezitting in De Kleine WinstBoetegewoene binnezitting in De Kleine Winst

en is, met hun bekende nummers 
Jaqueline 
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Tijdens de vastelaovundj 
zijn wij gesloten op

Zaterdagmiddag 02-03-2019
en maandag 04-03-2019 

en dinsdag 05-03-2019 de gehele dag.

Vae winse uch 
unne schoeëne vastelaovundj

Peelsteeg 7a  |  6031 NN Nederweert
T 0495 - 631927  |  F 0495 632715

info@wielcoolen.nl  |  www.wielcoolen.nl

Zaoterdig 2 mieërt 21.00 oor

AOVENDJ VANNE PRINS
M.m.v. Celine - Djuu Toch - de 3 V’s en Huib Hölzken

Goonsdig 6 mieërt vanaaf 20.00 oor
HIËERINGSCHELLE @Wups Pub

 Celine - Djuu  Celine - Djuu TToch - de 3 och - de 3 och - de 3 och - de 3 och - de 3 och - de 3 och - de 3 V’V’s en Huib Hölzks en Huib Hölzk

Zaal Centraal

met 3 halve finalisten LVK

Vastelaovendj 2019

Maondjig 4 mieërt 14.30 OOR 

optocht met DJ FRENK
Groeëtbieëldj met foto’s en clips. Nao de optocht lekker hosse en springe

Vri-jdig 1 mieërt
Spaarkaslichte Met DJ Bart @ Wups Pub

met 3 halv

Zaal CentraalZaal CentraalZaal CentraalZaal Centraal

Dinsdig 5 mieërt  20.11 oor

abdicatie Vorst Johan 
C.V. de Bengels M.m.v.  DJ Sjoske en lokale artieste

er hosse en sprer hosse en springing

endj!endj!endj!endj!endj!

Ein gooj stumming gewînsj!

Hubert Mackus

2019
Programma vastelaovundjsdaag

VRI-JDIG 1 MIEËRT:

20.30 oor:  Senioren dansaovundj inne Reigershorst

ZAOTERDIG 2 MIEËRT:

17.40 oor  Hijse vanne vlag bi-j ’t Kunstwêrk

18.00 oor  H.Mès in ‘t teiken vanne Vastelaovendj

19.30 oor  Sleuteloverdracht in ’t gemeindjehoês

22.00 oor  tot sloetingstieëd bezeuke vae kefee-zaal

“Bi-j Le-nie”, wao onger angere de Kolderkuûk

bekindj weurdj gemaaktj.

ZOONDIG 3 MIEËRT:

Vri-j te bestee-je door Prins, Prinses, Adjudante, Vorst, 

Raod van Elluf, Damesgarde en gevolg.

MAONDJ-IG 4 MIEËRT:

12.30 oor  Verzamele bi-j kefee “ ’t Verschil” vör vertrek nao

de optocht in Ni-jwieërt.

Nao de optocht bezeuke vae van tot 20.30 oor

kefee-zaal “Bi-j Le-nie” wao eine gezinsmiddig 

met jeugddisco gehaoje weurdj.

20.30 oor  tot sloetingstieëd bezeuke vae kefee-zaal 

“Van Nieuwenhoven”, wao de prieëze van alle 

d’Indjse optochtdaelnemers bekindj zulle waere 

gemaaktj.

DINSDIG 5 MIEËRT:

10.30 oor  tot 13.00 oor “Spek met Ei-jer ontbijt” bi-j “Ons 

Boerenerf” wao Blaoskracht 11 ein “Spek met Ei-jer”-

concert zal speule

14.00 oor  tot 15.30 bi-j kefee-zaal “Bi-j Le-nie”.

15.30 oor  In optocht nao ‘t Kunstwêrk vör ‘t striêke  

vanne vlag.

18.30 oor  bi-j zaal Reigershorst, sloeting vanne
Vastelaovendj met de abdikasie vanne Prins en
Jeugdprins, daonao ‘t kaalplökke vanne 

Piepkuuk.

Vae winse uch eine schoeene vastelaovundj

Fieëstkeffee 2019 in Nederweert
Zondag 3 maart 2019 is weer ut fieëstkeffee in Nederweert. Het fieëstkeffee 
is inmiddels uitgegroeid tot een groot evenement. Diverse bekende en 
lokale artiesten zullen ook dit jaar het podium betreden.

Halve LVK finalisten
De organisatie heeft weer een groot aantal artiesten naar Nederweert 
gehaald. Marleen Rutten, Stefan Wolter, Johan Veugelers en Manon 
& Bart zullen het aanwezige publiek weer laten genieten van vele bekende 
nummers.

Marleen Rutten
Marleen Rutten is niet meer weg te denken uit de Limburgse vastelaovendj 
en heeft op ongeveer ieder podium in Limburg gestaan. Marleen stond al 
diverse malen in de finale van het LVK. 
Nummers als “Deze nach” “Neet te gluive” of “As ich mer danse kin” zullen 
Nederweert op haar grondvesten doen schudden.

Stefan Wolter
De uit Weert afkomstige Stefan timmert flink aan de weg en won met zijn 
nummer “Dit es zoë schoeën” cmc Alaif en stond in de halve finale van het 
LVK. Stefan wist tijdens het MLLF op de 2e plaats te eindigen.

Johan Veugelers
Johan is geen onbekende bij het fieëstkeffee, hij weet de zaal altijd weer 
helemaal op de kop te zetten met zijn accordeon.

Manon en BartManon en Bart
Een jong duo uit Baarlo wat de juiste sfeer weet te maken en vooral de 
jeug zal helemaal los gaan op de meziek.

Lokale artiesten
Naast de bekende artiesten zal ook een keur aan lokale artiesten het 
podium betreden.
Celine Kuepers, De 3 V’s, De Sterre van Steer, Djuu Toch, Drej Kieër 
Niks, De gezösters Kets,  ZuGaBe, en FF anger Kukes.

Gratis entree
Alle reden om zondag mee te komen feesten in Zaal Centraal in Nederweert. 
Het muziekspektakel begint om 19.11 uur en de presentatie is in handen 
van Harm Vaas. De entree is gratis.

in Nederweert

van Harm V

Elektro - Loodgieter - Sanitair - C.V. - Service & Onderhoud
Pannenweg 117, 6031 RK Nederweert, tel: (0495) 63 12 24

info@kessels-installaties.nl

I.v.m. vastelaovendj zeen vae 
geslote t/m dinsdig 
5 mieërt. 
Vae winse uch 
eine gooje vastelaovendj! 

KESSELS INSTALLATIES B.VTIES B.V..



Pinmaekers Nederweert voeren 
vernieuwingen door nieuwingen door 

tijdens vastelaovendj 2019
De aovendj vanne prins
Op zaterdagavond 2 maart 2019 zal voor het eerst “De aovendj vanne 
Prins” worden gehouden, de avond begint om 21.00 uur in zaal Centraal. 
De prinsengezelschappen van V.V. De Pinmaekers en CV De Bengels, 
familie, vrienden en bekenden zullen na de sleuteloverdracht in het 
Gemeentehuis onder begeleiding van Hofkepel “Klein mer Neugter”
naar zaal Centraal trekken. De “aovendj vanne prins”  is natuurlijk 
voor alle vastelaovendj vierders toegankelijk. Prins Harm I van V.V. De 
Pinmaekers en prins Berend I van CV De Bengels zullen “De aovendj 
vanne Prins” openen en zal er geen protocol plaatsvinden maar er 
is aansluitend feest met volop muziek van DJ JeePee en live optredens van Huib Hölzken met zijn 
trekzak, Celine Kuepers, de 3 v’s, en Djuu Toch!

Fieëstkeffee
Het fieëstkeffe op zondag 3 maart start om 19.11 uur. 

Optocht route aangepast en bezoek horecaplein
Maandag 4 maart zal om 14.30 uur de grote optocht door Nederweert 
trekken,
De optochtroute is  aangepast waardoor deze iets korter zal zijn. (voor 
de complete route zie www.pinmaekers .nl) Na de optocht brengen De 
Pinmaekers een bezoek aan het horecaplein, waar “Dölle maondjig”
plaatsvindt met optredens van De Toddezek, Marleen Rutten, Spik en 
Span, Big Benny en De Leste drej. 

PrijsuitrPrijsuitreiking
De prijsuitreiking op maandag 4 maart zal voor de jeugd en de volwassenen starten om 20.11 uur in 
de Pinnenhof. Tevens is de prijsuitreiking korter dan gebruikelijk zodat iedereen aansluitend weer volop 
vastelaovendj kan vieren.

Vastelaovendjmiddig “De zeute inval”
Op dinsdagmiddag 5 maart zal Vastelaovendjmiddig “De zeute inval” 
worden bezocht in de Pinnenhof.
Tijdens de middag welke start om 14.11 uur zullen er optredens zijn van 
Celine Kuepers, KBP en zal DJ Niels voor de juiste stemming zorgen.

Turfoplaoting 
De turfoplating op  dinsdag 5 maart zal dit jaar voor het eerst plaatsvinden op Lambertushof. Om 
18.00 uur zullen de sleutels worden terug gegeven aan Burgemeester Evers en zal de turf worden 
opgelaten.

Abdicatie korter
De abdicatie van jeugdprins Armin I, jeugdprinses Indy, Prins  Harm I en prinses Monique zal starten om 
19.49 uur en 21.00 uur. Sluiting van de vastelaovendj 2019 is om 21.33 uur.

Volledige programma zie elders in dit blad

Ni-jwieërt

Vri-jdig 1 mieërt 2019
van 10.41 oor tot 12.00 oor
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PRINS ARMIN I
PRINSES INDY

V.V. de Pinmaekers - Ni-jwieërt

“Deze vastelaovendj zeejae door 
os kei-j aane Pin,

met Prinses Indy en Prins Armin.”

PRINS RAF I
PRINSES VEERLE

De Krielkes - Ni-jwieërt-d’Indj

“Nôw ff neet springe of balle,
deeze vastelaovendj gaon vae knalle!”

PRINS TOM II
PRINSES YARA

Jong Vlikkestaekers - Doospels - Doospel

“Met dees twieë vastelaovendjgekke 
hejjae niks te klage 

Dootj met os méj…….
Dan gieët uit zeker slage!”

PRINS JELLE II
PRINSES OLIVIA
V.V. de Uulskuukes - Leivere

“Mit de tröt inne handj 
regeere wae euver ut Uulskuuke landj“.

PRINSES MIRTE
PRINSES FENNA

BB.S.S.. De Bongerd

“”Zwumme, turne en meziek vinge vae gaaf,
mer met vastelaovendj zegge vae Alaaf!””

PRINS SJUUL I
PRINSES TEUNTJE

B.S. De Kerneel

 “Vastelaovendj vieëre wie eine jojo, op en 
nieër, same tampieëste kieër op kieër!”

PRINS MACE I
PRINSES HANNAH

O.B.S. De Klimop

“Carnaval of Vastelaovundj, ut ès os um ut aeve,
zoeëlang vae ut met zien alle moôge belaeve”

PRINSES FENNAPRINSES FENNA
B.S.. Budschop Budschop

“Met dees dri-j vröllie weurtj gewes 
eure vastelaovundj ’n groet sukses ”

PRINS JULIAN IPRINS JULIAN I
PRINSES JILL
B.S. De Tweesprong

 “Al aete vaé eedere daag dae boterham 
met z’n twieëje biej-ein,

Met dees daag zeen vae met z’n allen ein!”

De aovendj vanne prins



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

Donderdag 28 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. 

Als gebiedsregisseurs leefbaarheid 
vormen Iris, Joey en Harold de ‘ogen en 
oren’ van de inwoners van de gemeente 
Nederweert. Ze zijn ook een steun voor 
dorpsraden, verenigingen en instan-
ties die in hun omgeving een sociale 
activiteit of maatschappelijk initiatief 
willen beginnen. Joey van Beers is op 1 
februari gestart. 

Ze willen ‘in de buurt zijn’ en weten 
wat er leeft en speelt. Welke trends en 
ontwikkelingen zijn er? Wat gaat goed, 
wat kan beter? Ze leggen verbindingen 
en ze nemen signalen van buiten het 
gemeentehuis mee naar binnen. 

Verdeling over kernen
“Samen met onze collega’s en een grote 
groep gemotiveerde vrijwilligers krijgen 
we veel voor elkaar”, aldus Iris. Uitgangs-
punt is steeds de eigen kracht en zelfstu-
ring van onze inwoners. Harold van der 
Haar werkt in de kern Nederweert, Iris 
van de Ven in Ospeldijk, Ospel en Bud-
schop en Joey van Beers neemt sinds kort 
Eind en Leveroy voor zijn rekening.

Ogen en oren op straat
De belangrijkste boodschap? Harold: 
“We zijn de ogen en oren op straat en 
worden regelmatig aangesproken. Sa-
men met bestuur, collega’s en inwoners 
willen we onder andere de strijd tegen 
eenzaamheid en armoede aangaan, ook 
in het buitengebied. We zijn een soort 
van verbindingsofficieren, vooruit ge-
schoven posten, die mensen met elkaar 
in contact brengen”. 

Subsidie voor leefbaarheids-
initiatieven
Dankzij het leefbaarheidsbudget dat nu 

beschikbaar is, kunnen we erg mooie 
initiatieven van onderop steunen. Iris 
vervolgt: “Met het door de gemeente-
raad ingestelde budget willen we de 
leefbaarheid in de dorpen en kernen in 
Nederweert verder verbeteren. Bewo-
ners nemen zelf verantwoordelijkheid 
door initiatieven aan te dragen en uit 
te voeren. Op www.nederweert.nl/idee 
staat meer informatie over deze subsi-
dieregeling”.

Joey van Beers
Ook nieuwkomer Joey is al heel en-
thousiast over zijn functie: “Ik ben net 
begonnen, maar ik heb in de afgelopen 
weken al veel mensen ontmoet. Het 
gaat in deze rol vooral om het stimule-
ren, het geven van vertrouwen en het 
duidelijk maken dat eigen initiatief en 
ideeën meer dan welkom zijn. De initi-
atiefnemers moeten echt zelf eigenaar 
blijven én het tempo bepalen”. 

Anderen enthousiasmeren
Inwoner Wiek Verheijen: “Je merkt in 
de praktijk dat de regisseurs anderen 
enthousiasmeren. Ze laten duidelijk 
merken dat er ruimte is om zelf met 
ideeën te komen en concreet met iets 
aan de slag te gaan”. Iris vult aan: 
“Samen creatieve oplossingen beden-
ken, win-win, ruimte krijgen en geven, 
herkenbaar zijn en ogen en oren open-
houden voor wat er leeft. Dat is wat we 
willen. Minder vanuit regeltjes denken, 
maar kijken waar écht behoefte aan is”. 

Zoveel mooie voorbeelden
Harold: “We willen een omgeving 
creëren waarin inwoners geïnspireerd 
raken om ideeën met een maatschap-
pelijk doel of een maatschappelijke 
activiteit op te pakken en uit te rollen. 
Mooie en diverse voorbeelden op het 
gebied van leefbaarheid zijn de lichtjes 
op de oorlogsgraven, ‘koffie en kalle’ in 
Ospel, diverse Samentuinen, fietslessen, 
bloembakken, uitleenpunten, het wees-
fietsenproject, ontmoetingsveldjes, de 
Gunnerij en Bij-zzzaak. We kunnen dit 
alleen sámen voor elkaar krijgen. Zo zijn 
ook onze steunpunten unieke voorbeel-
den waar inwoners toe in staat zijn en 
waar Nederweert trots op mag zijn”. 

Veel kracht in Nederweert
Ook wethouder Cuijpers vindt het bij-
zonder dat er al zoveel initiatieven zijn 
gerealiseerd: “Laten zien dat het anders 
kan, mensen actief bij de samenleving 
betrekken en gebruikmaken van elkaars 
kracht en talenten, zijn voor onze ge-
meente mooie uitdagingen. Er zit veel 
kracht in Nederweert”.

Contact opnemen
Wil je aan de slag met een activiteit die 
goed is voor de leefbaarheid? Neem 
dan contact op met de gebiedsregisseur 
van je kern. Het drietal is ook actief op 
social media.

 Nederweert: Harold van der Haar. 
E-mail: h.vanderhaar@nederweert.nl. 
Tel. 06-18115295
 Ospel, Ospeldijk, Budschop: Iris van 
de Ven. E-mail: ivandeven@neder-
weert@.nl. Tel. 06-11436332
 Nederweert-Eind, Leveroy: Joey van 
Beers. E-mail: jvanbeers@nederweert.nl. 
Tel. 06-11249857

“Kijken waar behoefte aan is”
Verbinden, enthousiasmeren en signaleren

Korte weetjes
Ook NIX<18 met Vastelaovendj! 
Dit jaar stuurt de gemeente aan ouders 
van jeugdigen in de leeftijd van 12 tot 
17 jaar gratis informatiemateriaal over 
NIX<18. De factsheet laat in één oog-
opslag zien hoe het in Nederweert is 
gesteld met alcoholgebruik onder 18 
jaar. Het magazine biedt ouders handige 
tips om met hun pubers het gesprek aan 
te gaan over het alcoholgebruik. Wet-
houder Koolen licht de aanleiding voor 
de actie toe: “Juist een feest als carnaval 
is vaak een gelegenheid voor jongeren 
om in aanraking te komen met alco-
hol. Het is bekend dat jongeren vaak 
tijdens carnaval hun eerste alcoholische 
drankje drinken. Het is goed dat ouders 
zich ervan bewust zijn en ook dat ze 
het gesprek hierover met hun kinderen 
aangaan. De informatie die de ge-
meente toestuurt, kan hierbij helpen.” 
Hebt u geen brief ontvangen, maar bent 
u wel geïnteresseerd? Meld dit dan bij 

Josephien Tullemans-Geuns via (0495) 
677111 of j.tullemans@nederweert.nl.

Doet u mee met NLdoet? 
Samen de handen uit de mouwen 
steken om iets voor een ander te be-
tekenen. In de gemeente Nederweert 
gebeurt dat al heel veel. Op vrijdag 
15 en zaterdag 16 maart kan iedereen 
daar nog een schepje bovenop doen 
tijdens NLdoet. Op de website van 
NLdoet zijn inmiddels al ruim twintig 
klussen binnen de gemeente Neder-
weert aangemeld. Wilt u ook een 
steentje bijdragen? De verenigingen 
en organisaties kunnen uw hulp goed 
gebruiken. En reken maar dat het nog 
gezellig is ook! Op www.nldoet.nl ziet 
u een overzicht van de klussen. Hier 
kunt u ook een activiteit aanmelden. 

Op woensdag 20 maart zijn de Provinciale 
Staten- en Waterschapsverkiezingen. Door 
te stemmen, kiest u uw eigen vertegen-
woordigers die vervolgens uw stem kun-
nen laten horen. Zo hebt u invloed op wie 
uw provincie en waterschap gaan besturen.

Kunt u niet stemmen vanwege 
ziekte, vakantie of werk? 
U kunt iemand anders machtigen om 
namens u te stemmen. Diegene brengt 
uw stem dan tegelijkertijd met zijn/haar 
eigen stem uit. Een kiezer mag niet meer 
dan twee volmachten aannemen. U kunt 
op twee manieren een volmacht regelen: 

 Onderhandse machtiging van een ande-
re kiezer uit de gemeente Nederweert 
U kunt een andere kiezer uit de 
gemeente Nederweert onderhands 
machtigen, door het gedeelte op de 
achterzijde van de stempas in te vul-
len. U en degene die u machtigt, on-
dertekenen allebei de volmacht. Geef 

een kopie van het legitimatiebewijs 
mee aan degene die u machtigt. Wilt 
u toch zelf gaan stemmen? Dan kunt u 
de volmacht intrekken. Vraag dan uw 
stempas terug aan de gemachtigde. 
 Schriftelijke volmacht aan een andere 
Limburgse kiezer 
U kunt een andere kiezer uit de pro-
vincie Limburg/Waterschap Limburg 
schriftelijk machtigen, bijvoorbeeld 
als u tijdelijk in het buitenland bent. 
U kunt het formulier (L8) van onze 
website downloaden, afhalen bij de 
infobalie of toegestuurd krijgen. U 
moet het verzoek uiterlijk vrijdag 15 
maart indienen. Degene die namens u 
mag stemmen, krijgt dan een volmacht-
bewijs. U kunt deze volmacht niet meer 
intrekken of alsnog zelf gaan stemmen.

U wilt stemmen in een andere Lim-
burgse gemeente? 
Vraag dan tijdig een kiezerspas aan. U 
kunt het aanvraagformulier (L8) vinden 

op onze website, afhalen bij de infobalie 
of toegestuurd krijgen. Het ingevulde 
formulier moet uiterlijk vrijdag 15 maart 
door ons zijn ontvangen. U kunt ook nog 
tot uiterlijk dinsdag 19 maart, 12.00 uur 
persoonlijk bij onze balie een verzoek 
doen. Neem wel uw geldig identiteitsbe-
wijs en uw stempas mee. Maak hiervoor 
een afspraak via tel. (0495) 677111. 

Stempassen ontvangen
In de week van 25 februari ontvangt u 
beide stempassen voor de verkiezingen. 
Een week later vallen de kandidatenlijs-
ten in de bus.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de speciale 
verkiezingspagina op onze website of bij 
het team Inwoners (verkiezingen), tel. 
(0495) 677111. Ook op www.ikkieslim-
burg.nl, www.waterschaplimburg.nl en 
www.kiesraad.nl kunt u terecht.

 

Elke stem telt op woensdag 20 maart

Harold, Iris en Joey zijn samen in de buurt. Dat doen ze ook regelmatig op de fiets. Foto: Nederweert24

Even anders
Uiteraard zijn we u in de week van 
Carnaval ook van dienst, maar let u dan 
wel op onderstaande wijzigingen.

Gemeentehuis gesloten
Op maandag 4 en dinsdag 5 maart is het 
gemeentehuis gesloten. Voor het doen 
van aangiften van overlijden en geboor-
te (waarbij de aangifte niet kan worden 
uitgesteld tot de eerstvolgende werk-
dag), kunt u op dinsdag 5 maart tussen 
09.30 uur en 10.00 uur telefonisch een 
afspraak maken met de ambtenaar van 
de burgerlijke stand. We zijn tijdens de 
carnavalsdagen voor spoedgevallen wel 
bereikbaar tussen 07.00 en 22.00 uur. 
 
Gewijzigde huisvuilroutes
Ook de huisvuilroutes worden ver-
plaatst. De vuilniswagen begint om 
07.00 uur (behalve op zaterdag om 
06.30 uur) te rijden. De route van 
maandag 4 maart wordt op zaterdag 2 
maart gereden. Dinsdag 5 maart wordt 
woensdag 6 maart; woensdag 6 maart 
wordt donderdag 7 maart; donderdag 7 
maart wordt vrijdag 8 maart en vrijdag 
8 maart wordt zaterdag 9 maart. De 
milieustraat is op maandag gesloten. 

 

Vastelaovendj in Ni-jwieërt. Nog een 
paar dagen en dan draagt burgemeester 
Evers de macht voor de drie dolle dagen 
over aan Prins Harm I van De Pinmaekers 
tijdens de traditionele Sleuteloverdracht 
in het gemeentehuis op zaterdag 2 
maart. Ook wordt op deze avond weer 
de Kolderpin uitgereikt. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur en is vrij toeganke-
lijk voor iedereen. Alleen de raadzaal is 
gereserveerd voor de verenigingen en 
de Kolderpindragers. ’s Middags kan de 
jeugd al genieten van het feest tijdens 
de jeugdsleuteloverdracht.

Sleuteloverdracht
In de door vrijwilligers tot Kolderzaal 
omgebouwde raadzaal van het gemeente-
huis openen om 19.30 uur traditiege-
trouw de Vastelao vendjsvereinigingen uit 
de gemeente Nederweert samen de Vas-
telaovendj en draagt burgemeester Evers 
de macht voor drie dagen over. Ook dit 
jaar zijn De Pinmaekers uit Nederweert, 
De Bengels uit Nederweert-West, De Vlik-
kestaekers uit Ospel en De Piepkukes uit 
Neder weert-Eind uiteraard weer van de 
partij. Het belooft een mooie avond te 
worden met optredens van Will Knapen, 
Ff anger Kukes, Djuu toch, Celine Kue-
pers, Dao Geuns/Oze Hoempa en Hof-
kapel Klein mèr Neugter. Kabinetschef 
Giel Bruijnaers is ceremoniemeester. Dit 
jaar wordt voor de 34e keer de Kolderpin 
uitgereikt aan een persoon uit de ge-
meente Nederweert die zich verdienste-
lijk maakt voor de Vastelaovundj in het 
bijzonder en voor de gemeenschap in het 
algemeen. Iedereen is welkom. Alleen 

voor de zitplaatsen in de raadzaal is een 
toegangskaart nodig.

Jeugdsleuteloverdracht
’s Middags begint om 13.11 uur de 20ste 
jeugdsleuteloverdracht. Uit handen van 
locoburgemeester Peter Koolen ont-
vangt Jeugdprins Armin I van V.V. De 
Pinmaekers dan samen met Prinses Indy 
in de Kolderzaal de sleutel van het ‘ach-
terpörtje’ van het gemeentehuis. Ook 
Jeugdprins Raf I en Prinses Veerle van 
De Krielkes d’Indj, Jeugdprins Tom II en 
Prinses Yara van de Jong Vlikkestaekers 
Doospel en al hun adjudanten, raden 
van 11 en dansmarietjes zijn van de par-
tij. En er zijn natuurlijk ook weer diverse 
optredens. Het wordt een gezellige mid-
dag, verzorgd voor en door de jeugd van 
Nederweert. Iedereen is welkom, maar 
de plaatsen in de Kolderzaal zijn alleen 
voor de jeugd. Daar is een toegangs-
kaart voor nodig. In de aangrenzende 
zalen is echter plaats genoeg. Dus kom 
vooral kijken en genieten! De presenta-
tie is in handen van ceremoniemeester 
Giel Bruijnaers en ook Will Knapen is 
natuurlijk weer van de partij.

 

Maaktj d’r unne schoeëne Vastelaovendj van!

In 2018 droeg burgemeester Evers de macht over 
aan Prins Peet I. Foto: Nederweert24



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

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

SJG Weert 

Borstvoeding
‘Een goed begin is het halve werk’

Verwacht je binnenkort je baby en 
ga je borstvoeding geven? Dan is 
de informatieavond ‘Borstvoed-
ing’ op dinsdag 12 maart a.s. in-
teressant voor jou. Lactatiekun-
dige en kinderverpleegkundige 
Willy Gielen geeft samen met een 
JGZ verpleegkundige van de GGD 
Limburg-Noord uitleg, praktische 
informatie en tips over het geven 
van borstvoeding. Deze informatie 
is ook voor de partner interessant.  

De bijeenkomst vindt plaats op 
dinsdag 12 maart van 19:00 tot 
21:00 uur in het Auditorium van 
SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toe-
gang is gratis. Aanmelden kan via 
het inschrijfformulier op de web-
site: www.sjgweert.nl (zie: Agen-
da) of bij de afdeling Patiëntenin-
formatie, telefoon: 0495 – 57 22 05.

Deze informatiebijeenkomst vindt 8 
x per jaar plaats. De volgende bijeen-
komst is op 7 mei.

Borstvoedingcafé 
Geïnteresseerden zijn ook van harte 
welkom tijdens het maandelijkse 
Borstvoedingcafé bij ‘Dragen en Zo’ 
aan de Graafschap Hornelaan 161, 
6001 AC in Weert. De bijeenkomsten 
zijn op de eerste woensdag  van de 
maand tussen 10:00 en 12:00 uur. 

Deelname aan het Borstvoedingcafé 
is gratis, eventuele consumpties zijn 
voor eigen rekening.

Heldinnen vertellen in De Gunnerij
Op vrijdag 8 maart 2019 wordt de In-
ternationale Vrouwendag in Neder-
weert gevierd in de Gunneij.
Het  thema dit jaar is: HELDINNEN. 
Vrouwen die gevlucht zijn en nu als 
statushouders in ons dorp wonen zul-
len bij ons hun verhaal vertellen. 
Wij nodigen jou graag uit hun erva-
ringen met ons te delen. Het zijn er-
varingen over moed, wanhoop in de 
meest moeilijk denkbare omstandig-
heden.
Het thema van 8 maart dit jaar luidt 
niet voor niets : “ in heel Nederland 
zijn Heldinnen”. 

Moed en overleven
We kennen ze allemaal: van bekende 
tot minder bekende vrouwen. Je kunt 
je laten inspireren door het boek 1001 
Vrouwen uit de Nederlandse geschie-
denis.  Wie is jouw heldin? LINK dacht 
bij die vraag meteen aan de vrouwen 
die na een vlucht uit oorlogsgebieden 
hier nu wonen. Die vrouwen spelen 
een hoofdrol en zeker tijdens de reis 
hier naar toe.  Daarom geven we ze 
een platform om hun verhaal met ie-
dereen uit Nederweert te delen.
Op deze speciale manier brengen 
wij op 8 maart tussen 10.00 en 17.00 
uur de Internationale Vrouwendag

2019 onder de aandacht. Ieder uur 
zal een van de vrouwen haar verhaal 
vertellen. In het uur wat daarop volgt 
hopen wij op een levendig gesprek 
want vragen mogen zeker gesteld 
worden. Een van onze vrijwilligers zal 
als gespreksbegeleider aanwezig zijn 
om hierbij te helpen.

De Gunnerij beschikt over en aparte 
ruimte om in alle rust met elkaar te 
kunnen praten.  Vooraf wordt ieder-
een ontvangen met een kopje koffie 
of thee.
Speciaal voor deze dag hebben de 
vrouwen lekkere koekjes gebakken, 
die door iedere bezoeker als een bij-
zondere lekkernij ervaren zal wor-
den. Een mooie gelegenheid dit zelf 
eens te proeven!  Aanmelden is niet 
nodig maar wil je zeker zijn van  een 
plekje in onze locatie op een tijd dat 
het jou schikt,  stuur dan een emailtje 
naar :  info@link-nederweert.nl met 
vermelding van naam en tijdstip dat
je komt.  Wij regelen dan  dat  jouw 
plaats is gereserveerd. De  toegang is 
geheel GRATIS en voor een ieder vrij 
toegankelijk.
De tijden dat  de vrouwen hun ver-
haal vertellen zijn  11 uur, 12 uur, 14 
uur, 15 uur en 16 uur.

Repair Café Nederweert
Weggooien? mooi niet!

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

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

Zesjarige techniekopleiding van start op Bravo!College

  “Innovatief vakmanschap en sterk 
techniekonderwijs” 

Het BRAVO! College zet met lokale 
partners na ruim 20 jaar het tech-
niekonderwijs in Cranendonck 
weer terug op de kaart! Huidige 
groep 8-leerlingen met het advies 
voor basis, kader en mavo kun-
nen zich voor het schooljaar 2019-
2020 definitief aanmelden voor 
de zesjarige techniekopleiding op 
het BRAVO! College. Een unieke 
vmbo /mbo-techniekopleiding 
waarbij een leerling in zes jaar 
een vakdiploma in de sector tech-
niek behaalt op mbo niveau 2, 3 
of 4. Een belangrijke stap voor het 
onderwijs, de lokale ondernemers 
en de gemeenschap Cranendonck. 

Verbinding bedrijfsleven
Er wordt nadrukkelijk verbinding 
gezocht met het lokale bedrijfslev-
en. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van leslocaties bij de bedrijven uit 
diverse branches. Zodoende blijft de 
overdracht van kennis en het werken 
met de nieuwste materialen up-to-
date. Mbo-opleidingen uit Brabant 
en Limburg hebben zich al gemeld als 
partner om een doorlopende leerlijn 
te realiseren. Door het aanbieden van 
een hoogwaardige en innovatieve 
technische opleiding hopen alle be-
trokkenen dat de leerlingen die nu 
nog dagelijks naar België gaan voor 

vakonderwijs, kunnen worden be-
houden voor de school in Cranen-
donck en lokale technische vacatures 
beter kunnen worden ingevuld. 

Informatie
Er vindt een informatiebijeenkomst 
plaats op donderdag 28 februari om 
19.00 uur bij aannemersbedrijf Vlas-
sak. Hiervoor kunt u zich aanmelden 
via info@bravocollege.nl onder ver-
melding van ‘voorlichting technie-
konderwijs’. Bekijk de film van de 
zesjarige techniekopleiding op www.
bravocollege.nl. Actuele informatie 
over de opleiding is tevens te vinden 
op deze website. 

LVO Weert
Het BRAVO! College maakt onderdeel 
uit van het cluster LVO Weert. Binnen 
dit cluster wordt er samengewerkt 
met de technische opleidingen van 
Het Kwadrant (vakmanschap) en de 
Philips van Horne (technologie). De 
6-jarige techniekopleiding van het 
BRAVO! College geldt als één van 
de pijlers in het regionaal plan ‘Sterk 
Techniek Onderwijs’.

De aanmelddagen op het BRAVO! 
College en de overige scholen van 
LVO Weert zijn op maandag 11 en 
dinsdag 12 maart 2019. 

SPGN 25 jaar

Een bijzondere jaarvergadering don-
derdagmiddag bij de Gunnerij in Ne-
derweert. De Stichting bestaat dit 
jaar 25 jaar en zij presenteerde van-
daag haar vernieuwde look aan de 
inwoners van Nederweert. Wethou-
der Peter Koolen en Regisseur leef-
baarheid Harold van der Haar hebben 
hiervoor extra ruimte gemaakt in hun 
volle agenda.

Jaarvergadering
Met het motto: ”U STAAT ER NIET 
ALLEEN VOOR” op de banners en de 
uitleenkar prominent onder het ver-
nieuwde logo, wil de stichting meer 
bekendheid rondom het bestaan 
creëren bij de inwoners van Ne-
derweert. Bij de vergadering bleef 

het niet alleen bij lekkere vlaai, er 
schoof namelijk ook een gast van de 
Federatie van Gehandicapten orga-
nisaties Limburg aan. Hij kwam een 
kijkje nemen hoe SPGN zich inzet 
voor de burgers van de gemeente 
Nederweert met een handicap, een 
beperking of een chronische aan-
doening.

Verder werd het jaaroverzicht van 
2018 worden doorgenomen. Ook 
presenteerde de stichting de acties 
die in de planning staan voor het 
jubileumjaar 2019 en werd er ver-
gadert over lopende belangrijke 
zaken. Met vereende krachten en 
een frisse wind blijft het motto: “U 
STAAT ER NIET ALLEEN VOOR”.

Sixties Party dansavond 
met Steady State in Haelen

De midden-Limburgse band Steady 
State speelt op zaterdag 16 maart in 
het Trefcentrum Aldenghoor te Ha-
elen. De band brengt die avond een 
programma met veel herkenbare top-
hits uit de 60-er jaren. In drie sessies 
zal er veel variatie worden gebracht.

Vele bezoekers hebben reeds bij vo-
rige ‘Steady State-avonden’ genoten, 
gedanst en zich weer jong gevoeld 
door de muziek die zij op authentieke 
wijze brachten. Vanaf de eerste klan-
ken is de dansvloer vaak al bezet met 

dansers. Uiteraard kan men gezellig 
een biertje, frisdrankje of een glas wijn 
drinken en wat met elkaar praten.

Voor iedereen die deze sfeer van wel-
eer wilt beleven:

Trefcentrum Aldenghoor is te vinden 
aan de Kasteellaan 7a in Haelen. De 
zaal gaat om 20.30 uur open en de 
band start om 21.15uur.

Meer over de band is te vinden op www.
steady-state.nl en natuurlijk op FB.

CV Gekkewêrk dringend 
op zoek naar loods

Wij van carnavalsvereniging Gekke-
wêrk zijn dringend opzoek naar een 
loods voor onze carnavalswagen. 
Na jaren lang creaties te hebben ge-
bouwd ziet het er naar uit dat voor 
ons het doek gaat vallen. Dit jaar 
zijn wij zeker nog van de partij in de 
Weerter optocht en omliggende stre-
ken, maar na de carnavalsdagen ziet 
het er onzeker uit voor ons. 

Ben jij of ken jij iemand die iets ter 
beschikking heeft? Of iemand een tij-
delijke opslag, zodat we nog even tijd 
hebben om te zoeken? 

Stuur dan een mailtje naar; mitchelhen-
drikx1@hotmail.nl  of  Tel: 06-53759193 

Te Huur
Kerkstraat Nederweert
Halfvrijstaand woonhuis met voor- en achtertuin,

garage, keuken en grote woonkamer.
3 slaapkamers en badkamer

Inlichtingen 06-463 932 35

“8 oktober 1944 , 5 uur ’s morgens, 
dat tijdstip vergeet ik nooit meer”

Een jonge knaap, amper 15 jaar 
oud, wordt ’s morgens in alle 
vroegte met zijn vader en een ou-
dere broer en in huis verblijvende 
evacués ruw uit  huis gehaald. Hij 
zal er pas na zeven maanden weer 
terugkeren. Dit is geen fictie, dit 
is werkelijkheid. Lei Linders, (Ne-
derweert-Eind 1929 en vanaf 1952 
woonachtig in Heythuysen) was 
die jongen die op 8 oktober 1944 
bij een Duitse razzia gevangen-
genomen werd om vervolgens 
zeven maanden lang dwangar-
beid in Nazi-Duitsland te moeten 
verrichten. Van de 105 opgepakte 
jongens en mannen in zijn dorp 
zouden er 5 niet levend terugke-
ren naar huis.

Door Pieter Knippenberg voor Via 
Leudal.

De Eerste grote razzia vond plaats op 
zondag 8 oktober. 2000 opgepakte 
‘dwangarbeiders’ werden gedepor-
teerd naar Duitsland. De jeugdige Lei 
Linders was een van hen. Deze razzia 
werd later de ‘kerkrazzia’ genoemd 
omdat de meeste mannen tijdens de 
zondagse mis gevangen genomen 
werden.

Linders , een vitale man van 89, heeft 
zijn herinneringen aan die tijd in een 
klein boekje met de titel Sporen Die 
Bleven gebundeld. De aantekeningen 
die hij tijdens zijn gedwongen verblijf 
op vodjes papier maakte, verstopte 
hij in de voering van zijn ‘Manches-
terse’ jas.  De aantekeningen over-
leefden na de oorlog een wasbeurt 
maar bleken nog altijd leesbaar en 
ze werden door Linders in de jaren 
70 uitgetypt en opgeborgen. Op aan-
dringen van zijn kinderen verwerkte 
hij vele jaren later zijn belevenissen 
als dwangarbeider in een boek.

“Direct na mijn terugkeer was er wei-
nig belangstelling voor de verhalen 
van de gedeporteerden,” zegt Lei Lin-
ders. “Als ik er over wilde vertellen, 
zei mijn moeder dat ik dat maar niet 
moest doen, want volgens haar had 
je nu toch niets meer aan.  Er werd 
nadien dus ook weinig of niet over 
gesproken. Het verleden kun je ech-
ter niet uitwissen en die 7 maanden 
hebben bij mij wel degelijk sporen 

achtergelaten. De onrust slaat ieder 
jaar weer toe rond de viering van de 
Dodenherdenking en de bevrijding. 
Ik slaap dan slecht en heb nachtmer-
ries. Ik heb er ook heel lang géén last 
van gehad. Eigenlijk is dit allemaal 
begonnen nadat ik mijn verhaal op 
papier had gezet”. Lei Linders  vertelt 
mij zijn indrukwekkende verhaal van-
af het moment dat hij thuis opgepakt 
werd tot zijn terugkeer vele maanden 
later. “We waren verraden,” zegt hij, 
“ Die Duitsers wisten precies hoeveel 
mannen ze bij ons moesten opha-
len, maar bewijzen kan ik dat niet”. 
Diverse malen ontsnapte hij in Duits-
land ternauwernood aan de dood. 
Puinhopen na een geallieerd bom-
bardement blokkeerden de uitgang 
van een schuilkelder waarin hij veilig 
dacht te zijn.  Uiteindelijk werd hij 
bevrijd. Toen hij met een door ossen 
getrokken kar door het veld reed, viel 
er een bom zo dichtbij dat hij onder 
het opvliegend zand begraven werd. 
Hij raakte bewusteloos, kwam weer 
bij en wist gewond de boerderij waar 
hij werkte te bereiken. Zijn gehoor 
liet hem daarna nog lang in de steek 
en een litteken op zijn wang getuigt 
nog van dit voorval.

Lei Linders blijkt een vergevingsge-
zinde man. “Ik kan het die Duitsers 
niet allemaal verwijten. Velen van hen 
hadden het ook graag anders gezien, 
maar zij hadden ook maar te gehoor-
zamen. De razzia vond 74 jaar geleden 
plaats maar ik hoop dat mede door 
mijn verhaal deze verschrikkelijke pe-
riode niet vergeten wordt.”

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke 
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlVoor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl

Vorige week bracht een delegatie 
van D66 een werkbezoek aan Her-
pertz op de Pannenweg. Het werk-
bezoek was onderdeel van een fiet-
stocht door Limburg met bezoeken 
aan toonaangevende bedrijven en 
projecten in de provincie. Dit was 
volgens D66 Nederweert een mooie 
kans om het succes van de Pannen-
weg te laten zien. De afgelopen ja-
ren hebben veel bedrijven zich op 
het terrein gevestigd en recent is de 
laatste kavel verkocht. Op de Pan-
nenweg werden de leden van D66 
gastvrij ontvangen door Herpertz 
met een korte presentatie over het 
bedrijf en een rondleiding. Peter 
Koolen: “We zijn tevreden met de 
ontwikkelingen op de Pannenweg 
en trots op bedrijven zoals Herpertz 
die zich hier gevestigd hebben. Ik wil 
Herpertz bedanken voor de gastvrij-
heid.”

Winnaar Weerterlandprijs
Herpertz is sinds mei 2017 gevestigd 
in Nederweert op de Pannenweg. In 
november 2018 heeft het bedrijf de 
Weerterlandprijs gewonnen vanwe-
ge het bijzondere ondernemerschap.

Fietstocht D66 Limburg
D66 zet zich al jaren in voor betere 
fietspaden. In aanloop naar de ver-
kiezingen voor Provinciale Staten 
fietst D66 Limburg de hele provincie 
door. Vorige week ging de fietstocht 
door Midden-Limburg. Na een start-
schot in Weert bij Stal Ehrens ging 
de tocht via Nederweert, Schoor en 
Nederweert-Eind richting het wind-
molenpark bij Neer. Onder de fietsers 
bevonden zich gedeputeerde Hans 
Teunissen, Limburgs Parlementslid 
Hans van Wageningen, Tweede Ka-
merlid Rens Raemakers en Carla Moo-
nen, bestuurslid van VNO-NCW.

Werkbezoek D66 aan Herpertz

Groeëte optocht 
in Nederweert 2019

Vastelaovundjvereiniging de Pinmae-
kers uit Nederweert is verheugd over 
het aantal deelnemers aan de grote 
optocht welke op maandag 4 maart 
door de straten van Nederweert zal 
trekken. Dit jaar zijn er 40 inschrij-
vingen binnengekomen. Opvallen 
is het grote aantal personen welke 
deelneemt aan de stoet, maar liefst 
490 personen.
De 40 nummers zijn onderverdeeld 
in: 15 grote wagens, 5 grote groe-
pen, 3 middengroepen, 6 kleine 
groepen, 4 eenlingen, 2 grote 
jeugdgroepen, 3 kleine jeugd-
groepen, 1 jeugd eenling en di-
verse kapellen en muziekgezel-
schappen.

Gewijzigde route
De optocht start maandag om 14.30 
uur en zal de volgende route volgen
St. Rochusplein, Budschop, Bernhard-
straat, Ospelseweg, St. Rochusstraat, 
Brugstraat, Geenestraat, Loverstraat, 
Burgemeester Greijmansstraat, Ka-
pelaniestraat, Pastorieweg, St Willi-
brordusstraat, St Antoniusplein waar 
de ontbinding zal plaatsvinden. 
De prijsuitreiking voor de jeugd en de 
volwassenen is om 20.11 uur in De Pin-
nenhof.


