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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!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

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

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten.

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

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

VOOR WONINGBOUW,
VERBOUW EN

 UTILITEITSBOUW

Op zondag 31 maart van 10.00-12.00 
uur organiseert OBS De Klimop een 
tweedehands kinderkleding- en speel-
goedbeurs. De beurs wordt gehouden 
in het gebouw van de school, Dr. v.d. 
Wouwstraat 39 te Nederweert.

Behalve voorjaars- en zomerkleding 
(maat 74 t/m maat 176) en speelgoed 
kunnen ook verkleedkleren, auto- en 
fietsstoeltjes en stadsbuggy’s aange-
boden worden.

Alle kleding hangt op maat gesor-
teerd aan kledingrekken, jongens- 
en meisjeskleding hangt apart. 
De entree is gratis. Het is zeker de 
moeite waard om een bezoekje aan 
deze beurs te brengen.

Wil je zelf iets verkopen? Mail dan 
(o.v.v. naam, adres en telefoonnum-
mer) voor een verkoopnummer en

Door Francis Bruekers

Men zegt dat het brandweervirus 
zich vlug verspreidt. Vooral bin-
nen gezinnen grijpt het snel om 
zich heen. Het gezin Sieben uit Ne-
derweert is een van de ‘slachtof-
fers’ van het brandweervirus. Zij
ervaren het zelf echter helemaal 
niet zo. De besmetting die hen ten 
deel viel, lijkt namelijk erfelijk be-
paald te zijn. Henk Sieben (79) gaf 
het brandweervirus door aan zoon 
Edward (49), die het vervolgens 
doorgaf aan zijn zoons Luc (18) en 
Rik (16).

In een familie waar het brandweervi-
rus van generatie op generatie wordt 
doorgegeven, is het haast vanzelf-
sprekend dat verjaardagen en andere 
feestdagen gedomineerd worden
door brandweerverhalen. Helaas is er
in dit artikel beperkt ruimte voor de 
verhalen die opa Henk en vader Ed-
ward op het puntje van hun tong lig-
gen. Daarvoor zouden enkele pagina’s 
benodigd zijn. 

Luc
Luc begon op z’n elfde bij de jeugd-
brandweer. Eerst in Asten, later bij de 
mede door vader Edward opgerichte 
jeugdbrandweer van Nederweert. 
Daar leerde hij onder andere een
ruimte inlopen met perslucht. Vanaf 
zijn 17e loopt hij stage bij de volwas-
sen brandweer. Inmiddels heeft hij 
de goedkeuring binnen om aspirant 
brandwacht te worden, wat betekent 
dat hij als extra brandweerman mee 
mag bij uitrukken. 

Verhalen van vader en opa roepen bij 
Luc een bijna net zo levendige herin-
nering op als bij de vertellers zelf. Luc: 
“Opa heeft ooit het verkeer op de A2 
stilgelegd, toen er een ongeluk was 
gebeurd met een kerosinewagen.” 
“Nou, dat ging niet helemaal zo…”, 

Drie generaties brandweerman in het gezin Sieben

Pas op voor het brandweervirus! 

nuanceert Henk. Luc: “De brand bij de 
boerenbond in Nederweert, dat weet 
ik nog.” Edward: “Dat was in de zomer 
van 2013, toen was jij 12.” Wat hem 
aanspreekt behalve de stoere verha-
len? “Hoe een brand ontstaat en zich 
in no time ontwikkelt.” Luc ziet zich-
zelf in de toekomst wel als bevelvoer-
der, de functie die Edward nu heeft 
en die zijn opa vroeger had bij het 
brandweerkorps. Voorlopig zit hij nog 
op school, in het tweede jaar van de 
opleiding Mechatronica. Een opleiding
waar hij mogelijk nog profijt van kan 
hebben bij de brandweer. 

Zoon Rik draagt ook het brandweervi-
rus bij zich. Evenals Luc startte hij bij 
de jeugdbrandweer. Hij loopt nu stage 
bij het korps. 

Edward
Vader Edward werkte voorheen als 
bakker. Hij werd lid van de vrijwillige 
brandweer op zijn 21e. In 2008 trad hij 
in dienst bij de beroepsbrandweer, of 

Hulsenweg 1
6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs

wat nu de Veiligheidsregio genoemd 
wordt. Als medewerker vakbekwaam-
heid, oefencoördinator en bevel-
voerder ademt Ed brandweer, dag en 
nacht. Dit betekent dat Edward vaak 
van huis weg is. Zijn voorland was ver-
gelijkbaar. 

Henk
Ook opa Henk was drukbezet, door 
zijn werkzaamheden bij de brand-
weer, maar ook doordat hij veel in het 
verenigingsleven deed en nog doet. 
Henk: “Ik werkte als boekhouder toen 
ik gevraagd werd voor de vrijwillige 
brandweer. Hoewel ik het eerst hele-
maal niet zag zitten, kreeg ik er toch 
plezier in.” Dit resulteerde in een vol-
ledige ‘overgave’ aan het brandweer-
wezen van 1969 tot 1995. 

Verhalen
Al die jaren ervaring leveren veel ver-
halen op. Henk: “Toen het pand van 
Cor Dings in de brand vloog. Mam was 
jou (Edward aankijkend) kwijt. Jij was 

op de fiets gesprongen als klein men-
ke, met de laarzen en de leren jas aan, 
om te kijken naar de brand. Ik weet 
ook nog heel goed dat er vier nonnen 
omkwamen bij een frontaal verkeers-
ongeluk. Als ik mijn ogen dicht doe zie 
ik het nog zo voor me. Dat zijn geen 
fraaie beelden. Daar kon ik thuis toch 
nog even last van hebben. Tegenwoor-
dig worden de brandweerlui direct 
bijgestaan door slachtofferhulp. Dan
neem je het toch minder mee naar 
huis!”  Brandweerlieden moeten ech-
ter meer doen dan branden blussen. 
“We mogen ook zwanen redden uit 
een dichtgevroren vijver of een papa-
gaai vangen in een boom”, gedrieën 
lachend. 

De mannen zijn trots op elkaar en op 
dat wat zij doen. Ze kunnen er de hele 
dag over praten. Maar, dat heeft de 
rest van de familie bedongen, op va-
kantie mag er per dag maar één uur 
over brandweerzaken gesproken wor-
den. 

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

NIEUW
Per 1 februari ook op

MAANDAG GEOPEND
van 13.00 tot 18.00

verdere informatie naar: kleding-
beurs@obsdeklimopnederweert.nl

Volg ons ook op facebook: www.face-
book.com/kledingbeursNederweert

Boer Willem en zijn dochter Dientje hebben
het samen �jn op de kinderboerderij. Naast hen 
woont de arrogante Barones van Rattenkruid 
tot Leugenaar. Alles is rustig totdat het nichtje 
Malou met haar broer bij de barones komen 
wonen. Malou wil namelijk graag wereldkam-
pioen tennissen worden. Daarvoor hee� ze een 
eigen tennisbaan nodig vlakbij huis. De per-
fecte plaats daarvoor is …..de kinderboerderij!
Maar hoe kun je die plek in beslag nemen?
De barones bedenkt een gemeen plan. Alinea, 
een fee die alleen door eerlijke mensen gezien 
kan worden, houdt haar in de gaten en probeert 
er een stokje voor te steken. Maar de barones 
laat zich niet zo gemakkelijk aan de kant zetten 
en probeert met behulp van allerlei listen haar 
plan uit te voeren. Kunnen Alinea, boer Willem 
en Dientje met hun dieren de boerderij redden
of zal ze voorgoed plaats moeten maken voor 
de tennisbaan voor de verwende Malou?

Kaartverkoop start vrijdag 8 maart. Geen telefonische reserveringen Alleen contant betalen is mogelijk! 
Meer info: www. Krottepo�ers.nl 

24 en 31 maart om 15:00 uur
29 en 30 maart om 19:00 uur

Voorverkoop: Bruna Gommans • Prijs: €5,-
Locatie: Gemeenschapshuis de Pinnenhof

Regie: Miranda Vaes en Jeannette Dielissen • Auteur: Janneke Nagtzaam

De Krottepo�ers spelen 
speciaal voor de jeugd!

Hubert Mackus
Stem 20 maart

Foto: Nederweer24

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



• 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

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

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag 7e Bondswedstrijd bij 
DE Lauwerkrans te Tungelroy
1e zestal
Thijs van de Loo 222
Ronnie Gielen 221
Tim Vaes 220
Ruud Westerveen 220
Martijn Geuns 219
Anton Hermans 219

1321
2e zestal
Hans van Bussel 209
Elfrie van Lierop 209
Marlies Hekers 208
Luc van de Loo 204
Joseph Jonkers 202
Harrie de Wit(Lo) 201

1233
3e zestal
Chantal Hekers 199
Johan van Lierop 184
Mart van Thuijl 180
Stefan Koolen 169
Martien van Cranenbroek 161
Werner Bloemers 148

1041
Cadetten
Kim Koolen 208

Aspiranten
Amna Almansour 184
Jaison Nolting 173
Aya Almansour 134
Martijn Broens 105

Agenda
8 maart Finale Knock-out toernooi
9 maart Vriendsch. wedstrijd met Walbeck(D)
16 maart Klussen NL Doet
25 maart Kaartavond

WEDSTRIJDSCHEMA
DONDERDAG 7 MAART
Sporthal Heythuysen
D.recr. DV SV VIOS1 - MEOS 1 21.00u.

ZATERDAG 9 MAART
Sporthal de Bengele Nederweert
C1. MEOS - Wittenhorst C1 11.00u.
DS1. MEOS - De Sprint DS1 19.00u.

DINSDAG 12 MAART
Sporthal de Bengele Nederweert
D.recr. MEOS 2 - Posterholt 21.00u.

Zaterdag 9 maart:
BAL MSE-3 - Jumping Giants MSE-3 17:30
BAL M20-2 - Jumping Giants M20-1 17:30

Zondag 10 maart:
Jumping Giants X14-1 - 
BC Titans X14-1 10:30
Jumping Giants M16-1 -
 Springfield ‘75 M16-1 10:30
Gennep Cougars VSE-1 -
Jumping Giants VSE-1 11:30
Jumping Giants M18-1 - 
Vossenberg M18-1 12:30
Jumping Giants V18 - BAL V18-1 12:30
Gennep Cougars MSE-1 - 
Jumping Giants MSE-1 13:15
Jumping Giants M22-1 - 
Dunatos M22-1 14:30

Jumping Giants Let’s Go!

De U12 is nu ook verzekerd van nieuwe tenues! De komende vier jaar is Zuiderhuis de trotse 
sponsor van dit team.

Zuiderhuis sponsor van de U12

Programma Donderdag 28 feb. Vrouwen
Eindse Boys VR2 - Someren/NWC VR1 19.30 uur

Programma Zaterdag  9 maart Junioren
Neerkandia JO19-1 - Eindse Boys JO19-1 14.30 uur
Merefeldia JO17-2 - Eindse Boys JO17-1 13.00 uur
Eindse Boys MO17-1 - Sparta’18 MO17-1 13.30 uur

Programma Zondag 10 maart. Senioren
MBC’13 1 - Eindse Boys1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - RKSVO 3 11.30 uur
FC Maasgouw 3 - Eindse Boys 4 11.30 uur
Eindse Boys 35+1 - GKC/RKHVC 35+1 10.00 uur

Programma Zondag 10 maart. Vrouwen
SVEB/Sporting VR1 - Eindse Boys VR1 11.00 uur

Mededelingen
MBC’13 ;Mortelkoel, St Joostweg 1, 6051 HE, 
Maasbracht
Donderdag 8 Maart kaarten 19.30 uur in de 
kantine
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

AGENDA    MAART – APRIL:

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

APRIL:
07 apr. Instructiemiddag bij schutterij St. 
Severinus Grathem
14 apr. Uitschieten Tinus Stienenbeker en 
schietoefening 14.00 uur clubgebouw
21 apr. Opening schuttersseizoen met kon-
ing schieten

We nodigen de leden uit om op 16 maart 
hun bijdrage te leveren aan NL Doet, voor 
klusjes in en om het clubgebouw. We start-
en om 9 uur.

De minirettes/majorettes die zich hebben 
opgegeven voor de twirlexperience worden 
verzocht om 10.30 uur aanwezig te zijn in 
Optisport recreatiecentrum, Den Asseldonk 
2 in Bergen.

Met schuttersgroet.

Internationale Vrouwendag wordt 
normaliter gevierd op 8 maart. Om-
dat deze datum dit jaar in de Carna-
valsvakantie valt, is gekozen om dit te 
vieren op woensdag 13 maart 2019. 
Het Weerter vrouwennetwerk “Fe-
male Vrouwen en Zaken” besteedt 
al een geruim aantal jaren aandacht 
aan Internationale Vrouwendag mid-
dels een bijeenkomst waarin haar le-
den hun kennis en ervaring delen met 
alle (jonge, startende) vrouwelijke 
ondernemers in de regio.

Gedurende 20 jaar is Female uitge-
groeid tot een bloeiend netwerk met 
45 vrouwelijke ondernemers/leiding-
gevenden, waarbinnen een groot sca-
la van branches vertegenwoordigd is. 
De branches variëren van (zakelijke) 
dienstverlening, horeca, retail, (para)
medisch, openbaar bestuur, produc-
tie/industrie, communicatie, kunst/
cultuur/recreatie en wellness.

Voor de viering van Internationale 
Vrouwendag in 2019 heeft Female 
samenwerking gezicht met de Werk-
groep 08 maart. Deze werkgroep, 
waarvan Carin Rosbergen de initiatief-
nemer en kartrekker is, organiseert dit 
jaar voor de 23e keer de uitreiking van 
de Antje Award. Deze Award wordt 
steeds uitgereikt aan een vrouw, 
woonachtig en/of werkzaam in de ge-
meente Weert, die een bijdrage levert 
aan de bewustwording van de indivi-
duele vrouw en/of een bijdrage levert 

aan de verbetering van de maatschap-
pelijke positie van vrouwen. Kortom 
een Weerter vrouw die zich inspant 
voor vrouwen en door haar omgeving 
als voorbeeld gezien mag worden.

Tijdens een speciale bijeenkomst op 
woensdag 13 maart a.s. in Theater De 
Huiskamer zullen twee gastsprekers 
ieder een zeer interessante lezing 
verzorgen:
- Monique Princen, zelfstandig on-

dernemer en Voorzitter MKB Lim-
burg en Ondernemend Limburg. Zij 
zal uiteenzetten hoe ondernemers 
elkaar kunnen versterken door het 
maken van verbindingen op allerlei 
dossiers en thema’s.

- Thérèse Huijbregts, teamleider op 
de KOALA school in het AZC.
Sinds 2008 verblijft zij ieder jaar 5 
weken in Malawi om daar klein-
schalige projecten op te zetten die 
direct ten goede komen aan de 
“armste der armen”.

Alle belangstellende ondernemers/
leidinggevenden zijn van harte uit-
genodigd om bij deze inspirerende 
avond aanwezig te zijn. Aan het bij-
wonen van deze avond zijn geen kos-
ten verbonden.

De ontvangst in De Huiskamer is 
woensdag 13 maart om 19.00 
Aanmelden kan via de website www.
femalevrouwenenzaken.nl of via 
info@femalevrouwenenzaken.nl

Female combineert Internationale 
Vrouwendag de Antje Award

De debatclub van Het College 
Weert heeft donderdag 21 fe-
bruari 2019 de voorronde van de 
21e editie van ‘Op weg naar het 
Lagerhuis’ op hun naam weten te 
schrijven. In deze grootste lande-
lijke debatwedstrijd, georgani-
seerd door BNN/VARA, wordt op 
zoek gegaan naar het beste de-
bat- en speechtalent van Neder-
land. Het was een leuke en spor-
tieve strijd met een zinderende 
finale in de grote statenzaal van 
het provinciehuis in Maastricht. 
Een finale die werd gewonnen! 
Het College mag zich kampioen 
van Limburg noemen. De enorme 
beker is te bewonderen bij de re-
ceptie van de school.

Voorbereiding
Ter voorbereiding op de wedstrijd 
brachten de debat-leerlingen uit de 
bovenbouw van het VWO veel tijd op 
school door met het oefenen van de-
batteervormen en allerlei stellingen. 
Twaalf van deze leerlingen reisden 
samen met dhr. Maas (samen met 
mevrouw Kouwenberg begeleider 
en coach van de debatgroep) af naar 
Maastricht. Daar namen ze het op te-
gen scholieren van elf verschillende 
scholen in Limburg. In totaal strijden 
dit jaar meer dan tweehonderd mid-
delbare scholen uit heel Nederland 

Debatclub Het College wint Limburgse 
voorronde ‘Op weg naar het lagerhuis’

om de titel van beste debatschool van 
Nederland.

De wedstrijd
De jonge debaters bogen zich over 
enkele prikkelende stellingen. Onze 
leerlingen wisten in de groepsfase 
tweemaal een debat te winnen, maar 
verloren van het Sophianum uit Gul-
pen. Uiteindelijk kwam Het College 
als beste overall nummer 2 uit deze 
fase. In de halve finale wonnen de 
leerlingen overtuigend van het St. 
Ursula uit Horn. In de finale trof Het 
College wederom het Sophianum uit 
Gulpen. En deze finale wonnen ze! 
Het beslissende punt viel bij het on-
derdeel ‘teamwork’ wat de overwin-
ning extra mooi maakte. Emkea Kre-
kels van Het College stond ook nog 
eens in de finale van het onderdeel 
‘V-rede’, het schrijven en voordragen 
van een toespraak/speech. Helaas 
wist ze niet te winnen, maar het was 
een geweldige prestatie dat ze über-
haupt in de finale stond. 

Vervolg
Op vrijdag 15 maart is de landelijke 
achtste finale in Duiven. Het College 
strijdt dan tegen een willekeurige an-
dere provincie-winnaar. Wij wensen 
onze leerlingen heel veel succes! De 
uiteindelijke finale komt live op televi-
sie bij de VARA. De winnaar wint een 
vijfdaagse reis naar de VN in New York.

Caravan Veiligheidsonderzoek 
Veilig Verkeer

Op zaterdag 13 april 2019 bestaat er 
weer de mogelijkheid om uw caravan 
een Veiligheidsonderzoek te laten 
ondergaan! Campers worden niet 
nagekeken. Deze dient u A.P.K. laten 
keuren in een garage. De organisatie 
is in handen van Veilig Verkeer afde-
lingen Weert en Nederweert. Aan 
het Veiligheidsonderzoek zal mede-
werking worden verleend door de 
Rijksdienst voor het Wegverkeer Ven-
lo, door Profile Tyrecenter Peter Stul-
tiens B.V. uit Weert, en door Veilig-
heids regio Noord van de brandweer,
Het Veiligheidsonderzoek omvat de 
gehele techniek inclusief gas, ban-
den, elektrische installatie, techni-
sche toestand van de totale construc-
tie enz. Het Veiligheidsonderzoek zal 
dit jaar weer plaatsvinden bij Allers 
Bedrijfsauto’s aan de Marconilaan op 
het bedrijfsterrein Kampershoek.
De kosten bedragen € 20. voor niet 
leden en € 10. voor leden van Veilig 
Verkeer Nederland. Opgave kan ge-
schieden bij W.Niessen, Jean Verheg-
genstraat 14, 6001 SX in Weert,
Of telefonisch 06-53155240, of per 
e-mail: wil-cor@home.nl. Na opgave 
ontvangt U bericht over tijd en plaats.

Geer van Heugten
Voorzitter Veilig Verkeer afd. Weert
Tel: 06- 13772404

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

Lente-Bridgedrive 
6 april 2019

Op zaterdag 6 april wordt er een 
lente-bridgedrive georganiseerd in 
het Keenter Hart, St. Jozefskerkplein 
3 in Weert. De aanvangstijd is 11.00 
uur en men wordt verzocht om 10.30 
uur aanwezig te zijn. Geïnteresseer-
den kunnen zich tot dinsdag 2 april 
aanmelden bij Jo Douven (Telefoon 
0495-633343 of via e-mailadres joen-
rina@hotmail.com).
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 
per persoon, te betalen voorafgaand 
aan de drive. Deze prijs is inclusief 
lunch. De opbrengst is bestemd voor 
een goed doel. 

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 11 maart 11.00-12.30 uur en 13.00-
14.30 uur yoga*. Dinsdag 12 maart 
09.30-13.30 uur ontspanningsmas-
sage* / 10.30-11.30 uur wandelen* / 
13.30-15.30 uur haken* / 19.30-21.30 
uur Café Toon Doodgewoon - The-
ma ‘Zingeving rond het levenseind ’. 
Woensdag 13 maart 15.00-19.00 uur 
kookworkshop voor nabestaanden*. 
Donderdag 14 maart 10.00-12.00 uur 
en 13.30-15.30 uur workshop schil-
deren*. Vrijdag 15 maart 09.30-12.00 
uur creatief atelier*. Woensdag 20 
maart 09.30-12.00 uur kookworkshop 
‘proeverij van stamppotjes’* / 19.30-
21.00 uur themabijeenkomst ‘Posi-
tieve gezondheid’* in Theatercafé de 
Huiskamer.
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). 

Belastingspreekuur vanaf 
18 maart Bibliocenter Weert 

Bibliocenter organiseert bijeen-
komsten rondom het invullen van 
je belastingpapieren en de toe-
slagformulieren. Vanaf 18 maart 
tot en met 29 april is Wout van der 
Heijden elke maandag van 10 tot 
12.00 uur in de bibliotheek Weert 
om je - op afspraak - te helpen. Bij 
het belastingspreekuur krijg je 
tips en kun je vragen stellen. 

Heb je een concrete vraag over je be-
lastingaangifte of over een toeslag? 
Kom dan naar het spreekuur en neem 
eventuele papieren (b.v. een jaarop-
gave) mee. Het is helaas niet mogelijk 
om tijdens het spreekuur je hele aan-
gifte in te vullen.

Het spreekuur is op afspraak. Neem 
daarvoor contact op met Bep Bocken, 
programmamaker Bibliocenter, e-
mail b.bocken@bibliocenter.nl
Het belastingspreekuur is gratis. Je 
vindt de bibliotheek aan de Wilhelmi-
nasingel 250 in Weert.

Wie wil weten welke dieren in 
Nationaal Park De Groote Peel 
voorkomen kan op zondag 10 
maart meedoen met de Peel Ont-
dektocht Speuren naar Sporen. 
Tijdens deze gezinstocht ontdek 
je van alles over de natuur. Na 
afloop kunnen de deelnemende 
kinderen een uilenbal pluizen. De 
excursie start om 14.00 uur bij het 
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel.

Speuren naar sporen
In De Groote Peel komen veel dieren 
voor. Een aantal diersoorten, zoals 
vogels, amfibieën en insecten, kun 
je tijdens een wandeling zien of ho-
ren. Maar sommige dieren zijn min-
der in beeld. Ze zijn schuw of vooral 
’s nachts actief. Door te speuren naar 
diersporen kom je er achter welke 
dieren in een gebied wonen.

Tijdens een wandeling in de Peel zie 
je veel diersporen. Kijk maar eens op 
het pad. Daar zie je vaak woelsporen 
van wilde zwijnen. Ook pootafdruk-
ken (prenten) en uitwerpselen van 
zwijnen, vossen, reeën en andere 
zoogdieren kom je tegen. En er zijn 
nog meer aanwijzingen voor de aan-
wezigheid van een dier. Tijdens de 
Peel Ontdektocht ga je, samen met 
een Peelgids van Staatsbosbeheer, 
op zoek. Want door te speuren naar 
sporen ontdek je wat er gebeurt in de 
natuur.

Na afloop van de excursie kunnen 
kinderen een uilenbal pluizen. Een 
uilenbal bevat voedselresten die deze 

roofvogel niet kan verteren. Bij het 
uitpluizen kom je soms een compleet 
skelet van een muis of ander klein 
dier te voorschijn. Met behulp van 
zoekkaarten kun je de botjes deter-
mineren.

Informatie en aanmelden
De Peel Ontdektocht Speuren naar 
Sporen start om 14.00 uur bij de balie 
van het Buitencentrum De Pelen aan 
de Moostdijk 15 te Ospel. Deelname 
kost € 5,- voor volwassenen en € 3,50 
per kind. De excursie is 2,5 kilometer 
lang en duurt 1,5 - 2 uur. Zorg voor 
kleding (die vies mag worden). Let 
op: aanmelden vooraf online via: 
www.staatsbosbeheer/pelenspeu-
rensporen Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met het Buiten-
centrum via: depelen@staatsbosbe-
heer.nl of telefonisch: 0495 – 641 497.

NB: dit is de laatste ‘speuren naar 
sporentocht’ van het seizoen, 
maar je kunt deze activiteit ook 
als kinderfeestje aanvragen. Meer 
informatie bij het Buitencentrum!

Buitencentrum De Pelen
Voor of na afloop van een activiteit 
kun je heerlijk struinen door de win-
kel van het Buitencentrum. Hier vind 
je (kinder)boeken, streekproducten, 
natuur-ontdek-spulletjes en leuke 
souvenirs. Voor een hapje en een 
drankje kun je bij de inpandige ho-
recagelegenheid en Peelboerderij te-
recht. Het Buitencentrum is geopend 
op dinsdag t/m zondag van 10.00 
tot 17.00 uur. Voor meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Speurneuzen gezocht 
in De Groote Peel!

Foto: ©Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer



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

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

Liturgische kalender 
van 7 tot en met 16 maart 2019.

DONDERDAG 7 maart
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 8 maart
18.30 uur Kruisweg bidden
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 9 maart
Vooravond van de 1ste zondag van de veer-
tigdagentijd
18.00 uur  H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector  koorleden) – zeswekendienst 
Nellie Mans-Terium, jaardienst Christ Steij-
vers en An Steijvers-Konings, Lies Horijon-
Geelen en Drees Horijon.

ZONDAG 10 maart
1ste zondag van de veertigdagentijd
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, mevr. L. Ca-
ris) – Voor de leden en overleden leden van 
schutterij St. Antonius, in het bijzonder voor 
Leen Reijnders-Schroijen.

MAANDAG 11 maart
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

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

WOENSDAG 13 maart 
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 14 maart
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie, 
voor alle vrijwilligers
Aansluitend vrijwilligersavond bij zaal Cen-
traal

VRIJDAG 15 maart
18.30 uur Kruisweg bidden
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 16 maart
Vooravond van de 2e zondag van de veer-
tigdagentijd
18.00 uur  H. Mis ( zang koor Ospel, lector 
H.Dielissen) – jaardienst Miet Feijen, jaar-
dienst overleden familie Veugelers-de Wit, 
jaardienst Piet Maas, tevens voor Truus 
Maas-Janssen en dochter Nelly, Theu Jans-
sen vanwege verjaardag.

OVERLEDEN
Op 1 maart was de uitvaart van Annie 
Hoeben-Tinnemans, zij overleed in de leef-
tijd van 85 jaar en woonde  Pastoor van der 
Steenstraat 6 A 1.
Moge zij rusten in vrede.

Vrijwilligersavond
Misschien heeft menigeen gedacht dat we 
ze vergeten zijn: onze vrijwilligers. Want 
het was traditie dat begin januari altijd 
een vrijwilligersavond werd gehouden als 
dankbetuiging voor de inzet van de vrijwil-
ligers. Waarderen we onze vrijwilligers niet 
meer? Zeer zeker wel! We vinden ze juist 
heel kostbaar voor onze parochiegemeen-
schap. Wat zouden we zonder onze vrijwil-
ligers zijn?! Zij laten juist zien dat we een 
levende geloofsgemeenschap zijn, waar-
aan ieder naar zijn eigen mogelijkheden 
ook een bijdrage wil leveren. Dit is altijd 
belangrijk geweest, het is nú belangrijk 
en is ook belangrijk voor de toekomst van 
onze parochiegemeenschap(pen). Daarom 
heeft het bisdom ook gevraagd samen na te 
denken over de toekomst van de parochie-
gemeenschap en dit vast te leggen in een 
beleidsplan. Maar wil het beleidsplan meer 
zijn dat wat woorden op papier, dan zijn 
juist vele vrijwilligers nodig. Daarom zijn we 
nog steeds onverminderd dankbaar voor de 
inzet van de vele vrijwilligers en willen we 
dit ook dit jaar tot uiting brengen door een 
vrijwilligersavond aan te bieden. Dit jaar zal 
dat voor het eerst in de maand maart zijn en 
wel op donderdag 14 maart. We beginnen 
met een heilige Mis uit dankbaarheid om 
19.00 uur, waarna we de Kerkstraat over-
steken om de avond voort te zetten in zaal 
Centraal.

Pastoor Schuffelers 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

O.F.S.
Vrijdag 8 maart is de bijeenkomst van de 
O.F.S. in het parochiezaaltje van de St. Lam-
bertuskerk, Kerkstraat 58. Aanvang 14.00 uur.
Voorganger is pater G. Heesterbeek O.S.M.
Tevens zijn die dag leden van het landelijk 
bestuur aanwezig voor pastorale visitatie.
Wij verzoeken u om zo mogelijk aanwezig 
te zijn.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 10 Maart
10.00 uur Woord en Communiedienst
- voor Jan Crins en tevens voor Duur en To 
Crins - Stals en Wiel Smeets - en tot bijzon-
dere intenties

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

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Maria, dank U voor ons eerste kleinkind 

en hopen dat het een gelukkig en gezond 
kindje mag zijn.

- H. Maria, ik vraag steun voor een nieuwe 
fase in mijn leven, dank U.

- Lieve moeder Maria , help mij met mijn 
gezondheid!!! Ik heb heel veel vertrou-
wen in U, bedankt.

Iets om over na te denken:
De vlinder telt geen maanden doch momen-
ten, en heeft tijd genoeg.

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.

Parochie O.L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen Ospel

Pastoor A. Koumans, OMI Ospel
O.L. Vrouwestraat 53 6035 AN

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

Spreekuren:
pastoor: dinsdag + donderdag 10.30-12.00 
pastorie: maandag t/m vrijdag 10.30-12.00 

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 9 -16 maart

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

Zondag 10 maart, 1e zondag van de 40-da-
gentijd, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregori-
aans) ghm Mathieu Loijen en Anna Catha-
rina Bruekers en overleden familie, ghm 
Martinus Schroijen, Maria Schroijen-van 
Grimbergen en dochter Lieske, ghm Leentje 
van den Berg.

Donderdag 14 maart, 19.00 voor de zieken. 

Zaterdag 16 maart, 19.00 (Zangkoor De 
Peelklanken) ghm Toon Hermans en Anna 
Wijen. 

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

DOOPSEL: Door het H. Sacrament van 
het Doopsel zijn Suus van den Boogaard, 
Meester Hermansstraat 1, en Charissa van 
Grootel, Serviliusstraat 102, Weert, in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen. We wen-
sen dopelingen en ouders proficiat en een 
gezegende toekomst. 

VASTENTIJD, maskers af: Vastenavond is 
voorbij, de maskers en de sjmienk kunnen 
af, we zien weer echte gezichten. Gezichten 
die blijheid uitstralen, die somber of bezorgd 
zijn, die aangeven hoe iemand zich voelt. Aan 
de hand daarvan kun je meestal beoordelen 
of je een blije toon kunt aanslaan of een hel-
pende hand moet bieden. Mensen die gebult 
gaan onder het vasten treft je niet meer, dat 
was vroeger wel anders. Tegenwoordig zijn 
er andere vormen om de vasten te vieren en 
daarbij kunnen vastenprikkers voor inspira-
tie zorgen. Lees ze aandachtig en je zult mer-
ken dat zij waarheid bevatten. 
- Bekering betekent altijd bevrijding.
- Een vriendelijk woord is als een eerste 

zonnestraal.
- Vrienden zoek je niet; je krijgt ze door je-

zelf te geven.
- Iedere dag is er iets om dankbaar voor te zijn.
- Sta eens even stil: er is zoveel te beleven.
- Wie kan genieten van kleine dingen, is een 

gelukkig mens.
- Een glimlach is vreugde uit het hart.
- Voor wie ik lief heb, wil ik leven.
- Open je hart voor genegenheid.
- Gedeeld geluk heeft de hoogste waarde. 
Komend weekeinde begint de 40-dagentijd, 
serieus op weg naar Pasen. Ik wens iedereen 
een goede voorbereiding.

Pastoor A. Koumans, OMI.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Website: http://parochie.leveroy.nl
Voor clusterinformatie www.clustertabor.nl

Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 

Bij overlijden Tel. 0495-651316 

Week van 9 maart 2019 – 16 maart 2019

Zondagmorgen 10 mrt. 09.30 uur:
1ste Zondag van de Vasten
Presentatiemis communicanten Leveroy en 
Kelpen-Oler. Pastoor Vankan zal voorgaan 
in deze viering.

Als hgm. voor Jac Frenken v.w. zijn verjaar-
dag, Als jrgt. voor Tinus Stienen en Gerda 
Stienen-Corsten, Theodoor Leunissen en 
Petronella Cuijpers, Als hgm. voor Gerrie 
Peulen-Küster v.w. haar verjaardag

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

6 t/m 16 maart 2019

WOENSDAG 6 maart: 
19.00 uur Aswoensdagviering.

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

ZATERDAG 16 maart: 
19.15 uur H. Mis, koor De Leeuwerik, jaar-
dienst ouders Heijnen-van Tuel, jaardienst 
Sjeng en Marieke Stienen-Bongers.

LEZERS: zaterdag 9 maart Marjo Timmer-
mans, zaterdag 16 maart Lies Loijen.

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

H. DOOPSEL: op zondag 10 maart zullen 
Djoerd Coumans, Mees Thijssen en Jenna 
van Leeuwen het H. Doopsel ontvangen. Wij 
wensen Djoerd, Mees, Jenna en hun ouders 
van harte proficiat en Gods zegen voor de 
toekomst.

“Dromen en opgaan in je eigen fantasie is 
erg fijn, zo hoef je even helemaal 

aan niks te denken.”

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

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

Zondag 10 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

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

Zondag 17 maart 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: 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

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

Open Eettafel Budschop

Donderdag 14 maart open eettafel 
aanvang 12.00 uur. Vaste bezoekers 
afmelden voor woensdagmiddag 13 
maart 12.00 uur. Nieuwe bezoekers 
aanmelden tot datzelfde tijdstip.
Tel. 633419; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

25 en 26 maart 2019

COLLECTEBUNDELING 
BUDSCHOP

Voor de achtste keer is er in Bud-
schop, een gezamenlijke collecte voor 
16 afzonderlijke doelen. De collec-
tebundeling vindt plaats onder ver-
antwoordelijkheid van de Dorpsraad 
Budschop. De inwoners van Budschop 
ontvangen tussen 21 en 22 maart 
2019 een brief met informatie over 
de collectebundeling Budschop. De 
collecte wordt gehouden op 25 en 26 
maart. Op 27 maart is er een naloop-
ronde. Op de doelenlijst kan men in-
vullen aan welke doel/doelen men wil 
geven. Er wordt gehandeld volgens 
het landelijke collecteprotocol. Het 
geld wordt toebedeeld aan de doelen 
zoals alle gevers dat hebben ingevuld 
op de doelenlijst en overgemaakt aan 
de desbetreffende landelijke instel-
lingen. De inwoners worden geïnfor-
meerd over de opbrengst van de to-
tale collecte en de verdeling daarvan.

Wat is de essentie?
- Er wordt maar éénmaal per jaar ge-

collecteerd in plaats van 16 keer.
- Men kan vooraf veel bewuster 

overdenken aan welke doelen men 
geeft en hoeveel. 

Samenstelling werkgroep.
Peter Slegers (beheerder  financiën) 
-  telefoon 633664
Mia Gubbels  - telefoon 632821
Henny Kroezen - telefoon 632155
Piet Wullems – telefoon  625126

L.K.V. Ospel

Beste leden, dinsdag 12 maart  Buurt-
zorg Nederweert komt uitleg geven 
over hun manier van werken, en wat al-
lemaal mogelijk is in de zorg. Ook aan-
wezig Mevr. Jacobs van Zorgboerderij 
Bosserhof. Zij bieden zinvolle dagbeste-
ding aan ouderen met een zorgvraag.
De avond begint om 19.30 uur in Haaze-
Hoof en is voor iedereen toegankelijk. 

Vriendelijke groet, het bestuur.

Zijactief St. Catharina 

Beste Leden,
Op maandag 11 maart komt de Fami-
lie van den Broek er samen met ons 
een gezellige avond van maken. Deze 
zanggroep, die bestaat uit vier broers 
en twee zussen, is regionaal bekend 
door hun zang en muziek. Eerst zon-
gen ze vooral Brabantse liedjes, in-
middels hebben ze een heel breed re-
pertoire. Van Guus Meeuwis en Abba 
tot Wim Sonneveld en Boney M. 
We hopen jullie met vele te kunnen 
begroeten.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur
Zijactief St. Catharina 
Nederweert-Eind
www.zijactieflimburg.nl

20 maart Thema-avond Toon Hermans Huis Weert

Hoe kan positieve gezondheid 
voor jou klinken?

Ook in 2019 houdt het Toon Hermans 
Huis Weert weer een aantal bijzondere 
thema-avonden. De eerste is gepland 
op woensdag 20 maart 2019 in Theater 
de Huiskamer, Wilhelminasingel 10b 
(ingang St.-Raphaëlpad). Onderwerp: 
Positieve gezondheid. En wie kunnen 
daar beter een presentatie over hou-
den dan de bij velen bekende Richard 
de Hoop en Brechtje Huigevoort?  Met 
deze bijzondere sprekers belooft het 
een verrassende en inspirerende bij-
eenkomst te worden. 

Positieve gezondheid
Voormalig huisarts Machteld Huber 
introduceerde het concept positieve 
gezondheid in Nederland in 2012. In 
dit concept wordt gezondheid niet 
meer gezien als de af- of aanwezig-
heid van ziekte, maar als het vermo-
gen van mensen om met de fysieke, 
emotionele en sociale levensuitda-
gingen om te gaan en zoveel moge-
lijk zelf regie te voeren. In deze visie 
is gezondheid niet langer meer strikt 
het domein van de zorgprofessionals, 
maar van ons allemaal. Het gaat im-
mers om het vermogen om met ver-
anderende omstandigheden om te 
kunnen gaan.
Dit thema wordt in het Toon Hermans 
Huis Weert al vanaf 2011 dagelijks 
toegepast.
In het inloophuis voor mensen, die 
geconfronteerd worden met kanker 
en hun naasten zijn alle activiteiten 
gericht op positieve gezondheid. Juist 
omdat het hebben van kanker zoveel 
meer is dan ziek zijn, pijn hebben en 
vermoeid zijn. Zoveel mogelijk zelf de 
regie voeren, daar gaat het om.

Richard de Hoop en Brechtje Hui-
gevoort
We zijn bijzonder blij dat wij over dit 
onderwerp twee bekende sprekers 
hebben kunnen strikken. Richard de 
Hoop is een gepassioneerde profes-
sional, die als inspirerend spreker in-
ternationaal indruk maakt. Onlangs 
is hij in Duitsland nog genomineerd 
voor de titel ‘Spreker van het Jaar’.  
In Weert is hij o.a. bekend als pre-
sentator van de Toon Hermans Huis 
Theatershow in 2016 en tijdens de 
kaarsenceremonie bij de SamenLoop-
voorHoop in 2018. 

Brechtje Huigevoort kennen we als 
oncologisch fysiotherapeut en oe-
deemtherapeut bij LifeStyle health & 
prevention Weert.  Ook begeleidt zij 
als enthousiaste vrijwilligster al jaren 
de Toons Toppers in de voorbereiding 
naar en tijdens de beklimming van de 
Mont Ventoux. Brechtje over positieve 
gezondheid en kanker: “Kanker gaat 
nooit weg, het blijft altijd een onder-
deel van je. Maar het is wel de vraag:  
hoe groot blijft dat onderdeel, waar 
laat je het en welke invloed heeft het 
nog op de keuzes die je nu maakt?”

Aanmelden
De thema-avond (ook inspirerend 
voor mensen die niet zijn geconfron-
teerd met kanker) wordt gehouden 
in Theater de Huiskamer, Wilhelmi-
nasingel 10b in Weert (ingang St.-
Raphaëlpad) en begint om 19.30 uur 
(inloop vanaf 19.00 uur). Aanmelden 
is noodzakelijk via administratie@
toonhermanshuisweert.nl of telefo-
nisch via 0495 – 541 444.

Weert krijgt een 
DrakenbootFestival!

Op zaterdag 29 juni 2019 komt er een 
nieuw festival in Weert: het Kiwanis 
DrakenbootFestival. Spectaculaire 
drakenbootraces op de Zuid-Willems-
vaart, gezellige festiviteiten voor 
jong en oud aan de Werthaboulevard 
en een spetterend optreden van de 
bekende band Guarantee.

Wat gaat er gebeuren?
Kiwanis Weert staat voor ‘Serving the 
Chidren of te World’ en haalt voor het 
goede doel de 2000 jaar oude Chine-
se traditie naar Weert. Een groot aan-
tal teams strijdt op 29 juni 2019 om de 
eerste plek in een sportieve en gezel-
lige drakenbootrace in het kanaal bij 
de stadsbrug. Ieder team vaart een 
aantal keren en de snelste wint. Een 
drakenboot lijkt op een lange kano 
van 12 meter lang en 1 meter breed. 
De boot heeft een drakenkop en –
staart. Een drakenbootteam bestaat 
uit een trommelaar en 16 peddelaars. 
Tijdens de race wordt gevaren over 
een afstand van circa 250 meter. De 
uitdaging is om zo hard mogelijk, 
maar vooral ook gelijkmatig te ped-
delen. Je hoeft geen geoefende roei-
er te zijn om deel te nemen.

Het goede doel
De opbrengst van het Kiwanis Dra-

kenbootFestival wordt gedoneerd 
aan het goede doel: ‘Jeugd in Be-
weging’. ‘Jeugd in Beweging’ staat 
voor een noodzakelijke trendbreuk 
in de toename van het gewicht en 
in het ontstaan van chronische aan-
doeningen. Overgewicht is één van 
de grootste bedreigingen van onze 
volksgezondheid. De helft van alle 
volwassenen leeft op dit moment 
met overgewicht, kijkend naar de 
cijfers van de opgroeiende generatie 
van nu, voorspelt dat niet veel goeds 
voor de toekomst van Nederland. 
Kinderen die opgroeien met over-
gewicht leven minder lang in goede 
gezondheid. Door het aanbieden van 
projecten, waarbij de jeugd wordt 
gestimuleerd meer te bewegen, zet 
‘Jeugd in Beweging’ zich in voor een 
positieve gezondheid voor de jeugd 
in Weert.

Meedoen?
De inschrijving voor bedrijventeams 
staat open. Wil je met jouw collega’s 
en/of relaties een topdag beleven in 
Weert? Kijk op onze website www.
kiwanisdrakenbootfestivalweert.nl 
en schrijf je met een team in!

Of bel met Rocco Blommers, 06-
30720050, voor meer informatie.

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

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

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

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

VOORBEELD
VOORBEELDBinnenkort te huur vrijstaande wo

ning in het centrum van Nederweert 

VOORBEELD
VOORBEELDning in het centrum van Nederweert 

VOORBEELD
VOORBEELD

info: 0495-123 456VOORBEELD
VOORBEELD

info: 0495-123 456
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Waar woonwensen
werkelijkheid worden

frissenmakelaardij.nl

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

www.saelmans.nl

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

Verhuisplannen?

W O N I N G M A K E L A A R D I J

gewoon goed geregeld

hypotheken en verzekeren

Harm van den Einden
Verzekeringsadviseur

t (0492) 33 13 56
w www.vdefa.nl • e info@vdefa.nl

Algemene tips
• Plaats uw huis op zoveel mogelijk websites.
• Zoek een betrokken makelaar die voor meer dan 100% gaat
• Een goede internetpresentatie is heel belangrijk, laat uw makelaar

dus mooie foto’s en een goede tekst maken.
• Doe actief mee en zeg het de makelaar als u de tekst anders wilt hebben
• Last but not least: ga voor een reële vraagprijs. In 90% van de geval-

len klopt de adviesprijs van de makelaar, dus ga er niet te veel onder 
of boven zitten

Bezichtigingstips
• Een opgeruimd en schoon huis is enorm belangrijk. Geen vaat in de

keuken, schoenen in de gang of rondslingerende handdoeken in de
badkamer

• Een goede lichtinval vergroot de kamers en brengt sfeer. Dus strate-
gisch een paar lampen aan en gordijnen, vitrage of luxaflex open. Ook

schone ramen zorgen voor meer licht en sfeer
• Vergeet de tuin niet. Dat betekent dat de entree vrij is van fietsen 

en speelgoed, heggen en grote planten gesnoeid zijn en er geen 
onkruid zichtbaar is

• Een opgeruimde zo leeg mogelijke zolder, schuur, garage en kasten. 
Dat geeft de koper een goede indruk wat er aan bergruimte aanwe-
zig is

Tips van een verkoopstylist
• Zorg voor optimale zichtlijnen. Is er een mooie schouw of een bijzon-

dere lichtinval bij een erker? Zet dan de meubelen zo dat het zicht
daarop valt. Een goede styliste kan de verborgen kracht van een
ruimte naar voren halen

• Maak een bezichtigingbox. Doe spulletjes noodzakelijk voor een be-
zichtiging in een box. Ze zijn dan altijd schoon en paraat voor een
onverwachte kijker. Denk aan mooie handdoekjes en zeepjes voor
de badkamer of een sprei voor de slaapkamer

• Houd lege opbergers paraat. Persoonlijke zaken, denk ook aan deo-
dorant, shampoo of een stapel post moeten gemakkelijk op te ber-
gen zijn. Een echte verzamelaar? Dan kan voor de verkoopperiode
externe opslagruimte huren, een oplossing zijn

• Zet de kat buiten. Er zijn kijkers die allergisch zijn voor dieren of die
snel afknappen op de luchtjes die ze verspreiden. Zet de hond even
bij de buren, doe voederbakken even weg. Luchtjes afkomstig van
oude vloerbedekking of een niet-geluchte slaapkamer, zijn ook af-
knappers. Bij de supermarkt zijn er producten te koop om de geur in
huis te neutraliseren

• De kijker moet zichzelf er zien wonen. Dat gaat beter als ze niet
worden afgeleid door zaken die niet relevant zijn. Doe de toiletbril
naar beneden en kijk of de kapstok niet te vol hangt. Zorg dat er niet
te veel persoonlijke foto’s of uitgesproken schilderijen aan de muur 
hangen

• Kost gaat voor de baat uit. Zeker met dubbele lasten, gaat geld uitge-
ven aan styling tegen het gevoel in. ‘Low budget’, bijvoorbeeld met
accessoires van goede, betaalbare bouwmarkten en woonwinkels,
kan heel veel sfeer in huis worden gebracht. Soms loont het om een
kleine investering te doen, bijvoorbeeld om een muurtje te laten 
stucen als het echt de verkoopkans vergroot

• Bak géén taart. Niet iedereen is fan van baklucht. Bied liever petits 
fours aan of luxe koekjes.

Tips voor de verkoop van uw woning

INTIEME EXPOSITIE IN 
KUNSTCENTRUM WEERT

Zondag 10 maart exposeert Rob Kars 
in het Kunstcentrum aan de IJzeren-
manweg 15, Weert, zijn “Pizzicato 
Paintings “.’Pizzicato’ betekent ge-
tokkeld, niet-gestreken; het “kleinere
werk” dus in de muziek. Omgezet naar 
de schilderkunst wordt het schilderen 
op ansichtkaart formaat. Kars: “Eens, 
nu lang geleden, was ik zeer bedroefd 
en rouwende; bij wijze van spreken 
hing mijn palet al aan de wilgen. Toen 
heeft deze manier van schilderen mij 
uit de impasse gehaald en terugge-
voerd naar het vak. Sindsdien geldt 
voor mij in leven en in kunst: “Wie het 
kleine niet eert...” De tentoonstelling 
duurt één dag, van 10: tot 17:00 uur, 
en is gratis te bezichtigen. De expositie 
in het gebouw van het Kunstcentrum, 
IJzerenmanweg 15, bij De Lichtenberg, 
is open van 11 -17 uur. De kunstenaar is 
aanwezig en de toegang is gratis. 
www.kunstcentrumweert.nl

Lezing Rusteloze Atmosfeer 
door Ton Cruijsen

De lezing de rusteloze atmosfeer laat 
zien dat de atmosfeer die onze aarde 
omhult voortdurend in beweging is. 
Het dagelijks wisselend weerbeeld
kan niemand ontgaan . Temperatuur, 
wind, luchtdruk en neerslag vormen 
de wolken. In de lezing wordt inge-
gaan op het ontstaan van wolken, de 
diverse soorten van wolken. Tevens 
wordt er stilgestaan bij de neerslag 
en de optische verschijnselen. De le-
zing is een  power-point presentatie. 

De lezing vindt plaats op 12 maart 
in het Natuur - en Milieucentrum de 
IJzeren man Geurtsvenweg 4 Weert. 
De aanvangstijd is 19.30 uur en de 
toegang is gratis. 

Voor inlichtingen neem contact op 
met Bert Timmermans (0495-633997) 
of bert.timmermans@upcmail.nl

SKO

De tijd heeft mij veel afgenomen
heimelijk ontfutselde hij mijn jeugd
ineens was daar de tijd gekomen
om afscheid te nemen van veel ge-
neugt

Het haar werd grijs, de botten stijf
en kwamen pijntjes in mijn lijf
maar ook heeft de tijd mij veel gege-
ven
zodat ik tevreden met mijn leven

Zoals het was en is geweest
genoot en geniet ik nog van elk feest
maar ook het geduld heb ik gekregen
om pijn en geluk tegen elkaar af te 
wegen

Het geluk is altijd groter geweest
dan de pijn en het tempeest.

An Cuijpers-Rutjens.
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

Zomerkinderkleding-, 
speelgoed- en babyuitzetbeurs

Heeft u ook al zin om de gardero-
bekast van uw kinderen weer aan te 
vullen met leuke, niet dure kleding? 
Noteer dan het volgende op uw ka-
lender. Vrijdag 5 april 2019 van 
18.30-20.30 uur is er in het gemeen-
schapscentrum “de Zaal”in Stramproy 
weer een beurs waar zomerkinder-
kleding, speelgoed en spullen
van de baby-uitzet wordt verkocht. 
Voor info kinderbeurs@gmail.com

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

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

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

www.teunissenletselschade.nl

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

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



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

Donderdag 7 maart 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. 

Met het vakkundig plaatsen van de 
eerste werkcontainers is vorige week 
maandag de restauratie van de Lamber-
tustoren van start gegaan. Burgemees-
ter Evers bediende de kraan, daarbij 
geassisteerd door gedeputeerde Hubert 
Mackus. De komende weken wordt 
een steiger opgetrokken en verdwijnt 
de toren grotendeels uit het zicht. Op 
15 december zijn de werkzaamheden 
afgerond.

Een historisch moment
De start van de restauratie gebeurde 
onder prachtige weersomstandigheden. 
“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 mo-
ment waar we graag extra aandacht aan 
schenken.”
 

Iedereen bedankt voor de bijdrage
Na een aantal toespraken werd het tijd 
om aan het werk te gaan. Burgemees-
ters Evers en gedeputeerde Mackus 
kregen een helm aangereikt. Daarna 
staken ze de handen uit de mouwen. 
“Met de starthandeling bedanken we 
graag iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd. Zowel financieel als met 
de inbreng van kennis, hebben veel 
mensen bijgedragen aan de restaura-
tie”, aldus burgemeester Evers. “Naast 
subsidies van de Provincie Limburg en 
het BPD Cultuurfonds is vanuit de lokale 
gemeenschap het Comité herstel Lam-
bertustoren opgericht, waaraan velen 
een actieve bijdrage deden. Het comité 
haalde met diverse acties een schitte-
rend bedrag op!” 

Goed doordacht restauratieplan 
De inbreng van kennis op het gebied 
van de historie van de toren en ge-
schikte restauratietechnieken waren van 
belang voor een goed doordacht plan. 
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. “We zijn iedereen 
zeer dankbaar voor hun bijdrage”, 
besluit de burgemeester. 

Afgerond in december
Zodra de steiger is opgetrokken, begint 
het herstel van het metselwerk en het 
natuursteenwerk. Daarna voert de 
aannemer ook in de toren de nodige 
werkzaamheden uit. Op 15 december is 
de restauratie afgerond. 

De restauratie wordt mede moge-
lijk gemaakt door een financiële 
bijdrage van:

Comité Herstel Lambertustoren

"We bedanken iedereen!"
Wachten voorbij voor Wachter van de Peel, restauratie is begonnen

Dampende koffie en thee en vers be-
legde broodjes vormden de aankleding 
van de B&W-kamer tijdens het eerste 
ontbijt voor Nederweerter onderne-
mers, samen met Keyport.

Doel van de bijeenkomst was het creëren 
van bekendheid van Keyport2020 bij de 
ondernemers en bekijken wat Keyport 
voor mogelijkheden biedt voor onderne-
mers in de Keyport-regio.

Ervaringen en uitdagingen  
Onder de aanwezigen waren ook wet-
houder Koolen en bedrijfscontactfuncti-
onaris Bram Thijssen. Ze luisterden met 
veel aandacht naar de ervaringen en 
uitdagingen waar ondernemers en de 
Keyport-regio voor staan. 

Keyport 2020
Keyport 2020 is een samenwerkingsver-
band tussen bedrijfsleven, overheid en 
onderwijs en heeft het behouden en cre-
eren van werkgelegenheid in het werk-
gebied van Keyport 2020 als opgave. 
Het samenwerkingsverband beslaat de 
Midden-Limburgse gemeenten Neder-
weert, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, 
Roermond en Weert en de Brabantse 
gemeente Cranendonck. 

Arbeidsmarkt en uitdagingen  
“Met deze zeven gemeenten, het 
bedrijfsleven en onderwijs, bundelen 
we de krachten om de economische 
structuur van de regio duurzaam te 
versterken en het vestigingsklimaat 
te verbeteren”, aldus Bram Thijssen. 
“Dat doen we onder één noemer: 
Keyport 2020. De drie speerpunten 
die we hanteren zijn Innovatie, On-
dernemerschap en Arbeidsmarktopti-
malisatie.” 

Strategische keuzes
Tijdens de ontbijtsessie kwamen meer-
dere onderwerpen aan bod. Er werd 
ook gesproken over de arbeidsmarkt 
en de uitdagingen die hier momen-
teel spelen. “De economie draait 
goed, maar het personeelstekort 
binnen een aantal sectoren vraagt om 
strategische keuzes. Dan is het goed 
om op deze manier kennis met elkaar 
te delen”, aldus wethouder Koolen.

Tweede ontbijt
In het najaar van 2019 organiseren 
wij een tweede ondernemersontbijt. 
Kijk op www.keyport2020.nl of neem 
contact op met onze bedrijfscontact-
functionaris voor meer informatie. 

Op dinsdag 19 februari vond een 
informatieavond plaats over nieuw 
beleid voor plattelandswoningen en 
Ruimte voor Ruimte (RvR)-woningen. 
Deze woningen kunnen niet worden 
gezien als reguliere burgerwoningen 
en ze nemen ook een andere plek in 
de milieuwetgeving in. Tijdens de 
bijeenkomst bleek dat het onderwerp 
nog veel vragen oproept. We geven 
u daarom een korte toelichting en we 
blikken ook terug op de avond. 

Wat zijn plattelandswoningen?
Zoals gezegd zijn plattelandswonin-
gen en RvR-woningen geen reguliere 
burgerwoningen. Een plattelands-
woning is een bedrijfswoning bij een 
agrarisch bedrijf die bewoond wordt 
door een burger. Een bedrijfswoning 
hoort bij een agrarisch bedrijf als ze 
beide in hetzelfde bouwvlak vallen. In 
het bestemmingsplan is opgenomen 
dat burgers niet in een bedrijfswoning 
mogen wonen. Om deze strijdigheid 
op te heffen, bestaat de mogelijkheid 
van het herbestemmen van de woning 
tot plattelandswoning. Het toegelichte 
beleid geeft aan wanneer het mogelijk 
is een vergunning te krijgen voor een 
plattelandswoning. 

Wat zijn RvR-woningen?
Een RvR-woning is in het verleden toe-
gestaan, omdat er een koppeling was 
gelegd met het slopen van stallen. Dit 
is gedaan in een periode dat er minder 

bekend was over de gezondheidsaspec-
ten van het wonen bij een veehouderij-
bedrijf. Daarom staat in de wet dat ze 
minder beschermd worden tegen geur 
van agrarische bedrijven. Daarnaast 
bestaan er ook woningen bij agrarische 
bedrijven die gestopt zijn. Als mensen 
deze woningen puur als woning willen 
gebruiken, dan ontstaat ook weer strijd 
met het bestemmingsplan. Om die strij-
digheid op te heffen, moet de bestem-
ming gewijzigd worden naar wonen. 
Ook hier geeft het toegelichte beleid 
aan wanneer het mogelijk is de woning 
her te bestemmen tot burgerwoning.

Wat regelt het nieuwe beleid?
Het nieuwe beleid gaat over het woon- 
en leefklimaat bij deze drie typen wonin-
gen. Uitstoot van agrarische bedrijven 
moet aan regels voldoen; ze mogen niet 
te veel op woningen uitstoten. Als aan 
die regels wordt voldaan, is er sprake 
van een aanvaardbaar woon- en leefkli-
maat bij die woning. Eerder was het be-
leid van de gemeente soepel. In 2016 zijn 
onderzoeken naar de gezondheid van 
het wonen bij veehouderijen gepubli-
ceerd. Daaruit blijkt dat er gezondheids-
risico’s verbonden zijn aan het wonen 
dicht bij veehouderijen. Door die onder-
zoeken is het nieuwe beleid strenger 
geworden. De uitstoot op de woningen 
moet vergelijkbaar zijn met reguliere 
burgerwoningen, anders wordt geen 
medewerking verleend aan een vergun-
ning of bestemmingsplanwijziging. 

Kent u de bestemming van uw woning?
Misschien twijfelt u over de bestemming 
van uw eigen woning. Misschien kent u 
de bestemming, maar weet u niet of uw 
woning gelegaliseerd of omgevormd kan 
worden. U kunt navraag doen naar de 
bestemming van uw woning, bij mede-
werkers van team Ruimte en Wonen. Ook 
kunnen zij een eerste check doen naar de 
vergunbaarheid. Als uit een eerste check 
volgt dat er een reële kans is dat de 
woning omgezet kan worden naar een 
plattelandswoning of RvR-woning, dan 
kunt u hiervoor een aanvraag indienen. 
Bij deze aanvraag zal dan met onder-
zoeken aangetoond moeten worden dat 
voldaan wordt aan de voorwaarden zoals 
opgenomen in het beleid. 

Wat is er op de infoavond besproken?
Op de bijeenkomst waren zo'n 30 inwo-
ners aanwezig. Velen van hen gaven aan 
zelf een woning te bezitten waarvan zij 
niet weten of deze verkoopbaar is. Veel 
woningen zijn al lang geleden afgesplitst 
van agrarische bedrijven. Of de bedrijven 
zijn al lang geleden gestopt. De discussie 
ging met name in op de financiële conse-
quenties van het niet kunnen verkopen 
van een woning. De gemeente heeft 
geen zicht op de verkoop van woningen. 
Ze heeft daarom ook geen zicht op de 
aantallen illegale woningen. Wethouder 
Voss heeft toegezegd na te zullen gaan 
of een inventarisatie van deze woningen 
mogelijk is. Uiterlijk 1 augustus 2019 zal 
dit teruggekoppeld worden.

Plattelandswoningen en RvR-woningen

Alle betrokkenen waren bij de starthandeling van de restauratie aanwezig. Ook inwoners kwamen een kijkje nemen. Foto: Nederweert24

Korte weetjes
Folder respijtzorg
Er is een nieuwe folder over respijtzorg 
te downloaden op www.nederweert.
nl. In deze brochure voor mantelzorgers 
geven we u informatie over de moge-
lijkheden van respijtzorg. De mantelzor-
ger kan door deze zorg even ontspan-
nen en tijd voor zichzelf nemen. Neem 
voor meer informatie contact op met 
mantelzorgconsulente Sandra Hermans. 
E-mail: sandra.hermans@dezorggroep.
nl of tel. 06-53289429. Of loop eens bin-
nen bij een steunpunt.
 
Raad vergadert
Op dinsdag 12 maart om 19.00 uur 
begint de raadsvergadering. O.a. de 
benoeming van mevrouw Derks-Vaes 
tot lid van de rekenkamercommissie 
en de verruimde regeling voor man-
telzorgwoningen komen aan de orde. 
Ook een subsidie voor groot onder-
houd aan de kerk in Nederweert-Eind 
en het integraal veiligheidsplan 2019-
2022 worden behandeld. Kijk op onze 
website voor de volledige agenda en 
de bijbehorende stukken. U bent van 
harte welkom.

Rooien van bomen
Op de Hoofstraat en de Steutenweg 
gaan we in totaal 43 zieke bomen 
rooien. Deze zijn aangetast door es-
sentaksterfte waardoor de veiligheid in 
het gedrang komt. In het najaar plaat-
sen we nieuwe gezonde exemplaren op 
deze locaties. 

Met de onthulling van een informatie-
paneel openden wethouder Peter 
Koolen, zijn ambtsgenoot Theo Martens 
uit Asten en gedeputeerde Eric Geurts 
medio februari in Ospeldijk een nieuw 
gedeelte van het fietsrondje Groote Peel. 

Dat gebeurde na een korte wande-
ling en een informeel samenzijn in de 
Peelboerderij. Een bijeenkomst die ach-
teraf veel waardering kreeg. Heel veel 
organisaties zijn betrokken bij de Peel. 
Sommige van de aanwezigen spraken 
elkaar voor het eerst. Er werden goede 
contacten gelegd. 

Twee kilometer
Bij binnenkomst werden de genodigden 
getrakteerd op een filmpje van het fiets-
pad. Projectleider Theo Vleeshouwers 
was daarvoor met de mountainbike en 
helmcamera op pad gegaan. De nieuwe 
fietsverbinding door Nationaal Park De 

Groote Peel is ruim twee kilometer lang 
en vormt een welkome aanvulling op 
het hele fietsknooppuntennetwerk. 

Genieten 
Dus mocht u plannen hebben om op 
de fiets te stappen? Bezoek dan ook 
De Groote Peel tijdens uw fietstocht en 
geniet van al het moois om u heen. 

Op de trappers in De Groote Peel

V.l.n.r.: de wethouders Martens en Koolen en gede-
puteerde Geurts bij de opening. Foto: Nederweert24

Bijpraten tijdens het ondernemersontbijt
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Tijdens een etentje met de fractie van 
D66 Nederweert werd Leo Roos in 
het zonnetje gezet. 
Leo was vorige maand precies 25 jaar 
lid van de partij en al die tijd ook ac-
tief. Reden voor de fractie om hem in 
het zonnetje te zetten met een bosje 
bloemen. Hij was enorm verrast en 
vereerd met deze blijk van waarde-
ring.
 
Langdurige inzet
Leo heeft veel betekend voor de par-
tij. In 1994 heeft hij geholpen met het 
opzetten van het toenmalige D66 Ne-
derweert. Na vier jaar verhuisden een 
aantal leden naar elders en verdween 
D66 uit de raad. De partij leidde ja-
renlang een sluimerend bestaan in 
Nederweert. Leo heeft elke campag-
ne gezorgd dat D66 evengoed zicht-
baar bleef.
 
Hij is betrokken geweest bij het op-
starten van D66 in Weert en heeft 
daar een aantal functies vervuld in 
het bestuur. Zo is hij voorzitter en 
penningmeester geweest. Toen een 
aantal leden in 2015 D66 Nederweert 
nieuw leven wilden inblazen verlegde 
Leo zijn aandacht weer naar zijn ei-
gen Nederweert. 
Voor de derde keer hielp hij mee met 
het opzetten van een lokale afdeling 
en nog steeds is hij actief in de steun-
fractie. Leo zet zich niet alleen in op 
lokaal niveau, maar ook provinciaal 
vertegenwoordigd hij de Nederweer-
ter belangen. 
Daarom heeft hij zich kandidaat ge-
steld voor Provinciale Staten bij de 
komende verkiezingen.

Sint Jozef wonen en zorg doet mee 
aan de Week van Zorg en Welzijn. 
Van 14.00 tot 17.00 uur is iedereen 
van harte welkom om een kijkje 
te komen nemen tijdens de Open 
Dag. Of u nu meer wilt weten over 
de zorg- en dienstverlening of over 
werken bij Sint Jozef, zij staan voor 
u klaar en vertellen u graag meer. 
Komt u zaterdag 16 maart een kop-
je koffie drinken? Sint Jozef rolt de 
rode loper voor u uit! 

‘Hier voel ik mij thuis’
“Voor ons is het heel belangrijk dat 
zowel de bewoners, familie, gasten, 
vrijwilligers én medewerkers zich 
thuis voelen”, vertelt Corine Remmers 
directeur/bestuurder van Sint Jozef. 
“Daar zetten we ons iedere dag voor 
in. Hoe we dat doen laten we graag 
zien! We tonen en vertellen hoe 
kleinschalig wonen er bij ons uitziet 
en wat dementiezorg volgens ons in-
houdt. Tijdens de Open Dag hebben 
we in de Binnentuin een informatie-

markt ingericht. Hier vertellen we 
meer over ‘werken & leren’ (vacatures 
en de Zorgexperience), de vernieuw-
bouwplannen en natuurlijk ook over 
Wonen, Thuiszorg, Tafeltje-dek-je en 
alle activiteiten die we voor onze be-
woners en gasten organiseren.”  

Iedereen is van harte welkom
Proef en beleef de gezellige sfeer bin-
nen Sint Jozef. Koffie met iets lekkers 
staat voor u klaar. Naast een bezoekje 
aan de informatiemarkt kunt u een 
route door het gebouw lopen, een ap-
partement bezoeken of een presenta-
tie over dementie bijwonen. Er worden 
verse wafels gebakken en ook voor 
kinderen zijn er diverse activiteiten. 

Parkeren tijdens de Open Dag
Houdt u rekening met de beperkte 
parkeergelegenheid op het eigen ter-
rein? In de nabije omgeving van Sint 
Jozef zijn voldoende parkeerplaatsen. 

Heel graag tot ziens op 16 maart!

Zaterdag 16 maart 2019: 
Open Dag Sint Jozef wonen en zorg

Joke van Leeuwen 29 maart Bibliocenter Weert 

Boekenweek 2019 
Zo veelzijdig als maar zijn kan, dat 
is multi-talent Joke van Leeuwen 
(1952). Zij is schrijfster van jeugd-
boeken, gedichten en toneel en 
sinds enige tijd ook van romans. 
Ze is ook nog illustrator en perfor-
mer. In de Boekenweek op vrijdag 
29 maart is zij te gast bij Biblio-
center in Weert. Zij gaat in op het 
thema van de Boekenweek “Moe-
der de vrouw” en geeft een voor-
dracht uit en over haar werk. In 
haar boeken vind je onderkoelde 
humor, andersom denken en zoe-
ken naar schoonheid. Aanvang 
19.30 uur. Toegang € 10,- leden en 
€ 15,- niet-leden. Aanmelden via 
www.bibliocenter.nl . Je vindt de 
bibliotheek aan de Wilhelmina-
singel 250, 6001 GV Weert. 

Joke van Leeuwen studeerde grafi-
sche kunsten en geschiedenis in Brus-
sel. In 1978 publiceerde ze haar eerste 
kinderboek en won ze met haar eer-

ste cabaretprogramma alle prijzen op 
het Camerettenfestival. In 2000 kreeg 
ze de Theo Thijssenprijs voor haar kin-
derboekenoeuvre en in 2012 de Con-
stantijn Huygensprijs voor haar hele 
oeuvre.

Juweel met scherpe randjes
In de jaren negentig kwamen haar 
eerste dichtbundel (C.Buddingh’prijs) 
en roman voor volwassenen uit. Voor 
de roman ‘Feest van het begin’ kreeg 
ze de AKO Literatuurprijs. Met ‘Alles 
nieuw’ had ze al op de shortlist van die 
prijs gestaan. Met ‘De Onervarenen’ 
stond ze op de shortlist van de Libris Li-
teratuurprijs. Haar laatste roman ‘Hier’ 
kwam uit in april 2018. Het boek is op 
de longlist geplaatst voor de Libris Li-
teratuur Prijs 2019. “Mooi van taal, 
pijnlijk van inhoud: een juweel met 
scherpe randjes”, schrijft de recensent 
van het NBD. Lees meer over Joke van 
Leeuwen op haar website www.joke-
vanleeuwen.com 

Plan voor Vrijeschool 
Weert

Er zijn plannen om in Weert een vrije-
school op te richten. Of dit een basis-
school of middelbare school wordt en 
óf het plan doorgaat, hangt af van de 
belangstelling. 

Initiatiefneemster is Maddy Hermans 
uit Weert die dit project samen heeft 
opgepakt met Lizet Cobben, direc-
teur van de vrijeschool Christophorus 
in Roermond. “Vrijeschool onderwijs 
is er in de regio Weert niet en wel in 
alle andere steden in Limburg”, ver-
telt Hermans. “ik zie echt dat er een 
behoefte is aan onderwijs dat niet 
alleen maar naar prestaties kijkt en 
resultaten meet, maar veel meer aan-
dacht geeft aan de persoonlijke ont-
wikkeling. De waarde van een kind 
meet je niet met cijfers. We willen 
een plek creëren waar kinderen vrij 
zijn en zich lekker voelen. Er is meer 
in het leven dan rekenen en taal”, 
zegt Hermans, die zelf een dochter 
op de basisschool heeft. 
Om een nieuwe school te starten 
moeten er volgens Cobben zeker 200 
geïnteresseerden zijn. Er zijn al leer-
lingen uit Weert die nu op de vrije 
basisschool Christophorus in Roer-
mond zitten. “Bij elke inloopochtend 
hebben we ouders uit de regio Weert 
hier”, vertelt Cobben. “Dus ik geloof 
zeker dat er behoefte is.” Voor de zo-
mervakantie moet duidelijk zijn of er 
een vrijeschool in Weert gaat komen. 
Er zijn volgens Cobben al leerkrachten 
die hebben laten weten op een vrije-
school in Weert te komen werken. 

Over een paar weken hebben ze een 
gesprek met onderwijswethouder 
Geert Gabriëls. Inmiddels is er een 
Facebooksite Vrije School Weert, waar 
mensen hun belangstelling kenbaar 
kunnen maken. Ook is er meer infor-
matie te krijgen bij Ut Muuëletentje 
in de Beekstraat in Weert, de kinder-
praktijk in de Boshoverbeek en bij het 
gezondheidscentrum aan de Maasei-
kerweg bij Praktijk Uit de knoop. 

Op 20 maart is er een inloopochtend 
bij Christophorus in Roermond waar 
ouders en belangstellenden een kijk-
je kunnen nemen in de school.

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

A LIFE CHANGING EXPERIENCE
Doe mee en schrijf je in: opgevenisgeenoptie.nl

Leo Roos is 25 jaar actief bij D66

Veel vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk zit Leo in het bloed. 
Naast alle vrijwillige inzet voor D66 
heeft hij ook veel gedaan voor het 
verenigingsleven van Nederweert en 
de regio. Hij is bestuurslid geweest 
van een aantal sportverenigingen. 
Sinds 2012 is hij voorzitter van de 
Stichting Nederweert Collecteert, die 
de gezamenlijke collecte voor de goe-
de doelen verzorgt. Daarnaast was 
hij betrokken bij de oprichting van 
de Nederweerter energiecoöperatie 
Newecoop waar hij nu een bestuurs-
functie vervult.
 
D66-familie
De familie Roos is een echte D66-
familie in Nederweert. Leo’s vrouw 
Els is ook jaren enorm actief geweest 
voor de partij en ondersteunt nog 
af en toe op de achtergrond. Zoon 
Paul is sinds een aantal jaar ook lid 
en sinds vorig jaar onderdeel van de 
steunfractie.

Gemengde 
Zangvereniging 

St. Caecilia Ospel

Op de j.l. gehouden Jaarvergadering 
zijn 2 leden gehuldigd wegens 25 
jaar lidmaatschap van de vereniging 
t.w. Mia Spetgens-Claessens en Maria 
Biemans-Hermans. Zij werden door 
voorzitter Bart Vossen persoonlijk 
toegesproken voor hun inzet voor 
de vereniging en trouw repetitie be-
zoek. Er werd een zilveren speldje en 
een bos bloemen aangeboden.

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


