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tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Bezoekadres:
Ringselvenweg 2
6002 SW Weert

T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

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

PANNENWEG 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

Weekblad 
digitaal 
lezen?

www.drukkerijvandeursen.nl

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

NIEUW
Per 1 februari ook op

MAANDAG GEOPEND
van 13.00 tot 18.00

Hubert Mackus
Stem 20 maart

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!

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

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

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

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

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

Na 16 jaar heeft het Weerterland 
weer een krachtige stem in het 
dagelijks bestuur van onze pro-
vincie. Gedeputeerde Hubert Mac-
kus (41) uit onze eigen gemeente 
Nederweert legt sinds 2017 al zijn 
energie in Limburg en het Weer-
terland waar zijn hart ligt. Als het 
aan hem ligt, was dit nog maar 
een voorproefje. De nummer 3 op 
de CDA-kandidatenlijst voor de 
provinciale statenverkiezingen
op 20 maart bruist van de plan-
nen en de levenslust.

Elke maandagmorgen om kwart voor 
zeven stapt hij in zijn dienstauto, een 
rijdend kantoor. De telefoon opge-
laden, de tas vol dossiers. Stukken 
voorbereiden en bespreken. Zaken
afstemmen. Lijnen uitzetten. Netwer-
ken aanboren en onderhouden. Ken-
nis ophalen en delen. Van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat. Vaak zeven 
dagen in de week. 

Hubert Mackus heeft maar één vijand: 
de tijd. En dus draait hij met gemak 
werkweken van tachtig uur. “Verve-
lend? Nee hoor, werken geeft me juist 
energie. Ik heb een prachtige baan. Ik 
mag kansen voor Limburg en de regio 
Weert proberen te verzilveren.”

Verbinding zoeken
Uitdagingen zijn er legio. “De maak-
industrie, agro en bouwsector ma-
ken deze regio sterk. Om dat voor 
de toekomst zo te houden, moet het 
hele plaatje eromheen kloppen. Een
aantrekkelijke stad met een goed ves-

CDA-gedeputeerde Hubert Mackus kent maar één werkstand

‘De mouwen omhoog en er tegenaan’

tigingsklimaat en een sterk cultureel 
aanbod. Gezonde, leefbare dorpen. 
Nieuwe woningen voor ouderen en 
starters. Ruimte voor nieuwe natuur. 
Aandacht voor ons cultureel erfgoed, 
voor monumenten die het verhaal 
van de stad en de streek vertellen. 
Alles heeft met elkaar te maken. Een 
sterke stad is gebaat bij een sterk 
platteland en omgekeerd geldt het-
zelfde.”

Hubert Mackus is niet het type be-
stuurder dat met het vingertje wijst 

en zijn zin doordramt. Hij zoekt de 
verbinding, niet alleen omdat dat 
prettiger is, maar omdat goed over-
leg veel meer resultaat oplevert. 
“Als provincie staan we schouder 
aan schouder met de gemeente. We 
bieden ruimte voor woningbouw 
en dragen financieel bij waar het 
kan. Denk aan de restauratie van 
de monumentale kerktoren van Ne-
derweert en de natuurontwikkeling 
rond Sarsven en De Banen. Verder
hebben we samen met Weert het 
EK Triatlon naar deze regio gehaald. 

Het evenement is voor Weert, maar 
de gezonde voeding die we daar op 
de kaart zetten wordt ook hier in 
Nederweert geproduceerd. Het is
deze variatie die mijn werk zo mooi 
maakt.”

Een opgeruimd buitengebied
Als opvolger van gedeputeerde Pa-
trick van der Broeck werd de voor-
malig wethouder van Nederweert in 
2017 voor de leeuwen geworpen. 

Lees verder elders in dit blad.

Heeft u zin in een avond lekker la-
chen? Kom dan naar het nieuwe 
toneelstuk van toneelvereniging 
Mengelmoes. Zij speelt voor u het 
komische avondvullend stuk ‘In
bed met de FIOD’.

Korte inhoud
Jean-Claude is uitvinder en verkoopt 
zijn uitvindingen aan bedrijven. Het 
gaat hem voor de wind totdat hij 
merkt dat hij steeds meer schulden 
krijgt. Als er een inspecteur van de 
FIOD op bezoek komt wordt het hem 
toch duidelijk dat er meer aan de 
hand is….. en dat is het begin van een 
aantal doldwaze gebeurtenissen.
Deze komedie staat onder regie van 
Laurens Gerris.

Wij spelen voor jullie op
23-03-2019 20:00u 
in Zaal Reigershorst Nederweert-Eind
24-03-2019 20:00u 
in Zaal Reigershorst Nederweert-Eind
29-03-2019 20:00u 
in Haaze Hoof Ospel
30-03-2019 20:00u 
in Haaze Hoof Ospel
31-03-2019 20:00u 
in Haaze Hoof Ospel
05-04-2019 20:00u 
in de Pinnenhof Nederweert
06-04-2019 20:00u 
in de Pinnenhof Nederweert

07-04-2019 20:00u 
in de Pinnenhof Nederweert

De zaal is 60 minuten voor aanvang 
van het stuk geopend.

De verwachte speelduur is 2,5 uur 
incl. pauze.

Entreekaarten
De entree bedraagt €10,- per stuk.

Voorverkoop
Het is mogelijk om kaarten in de 
voorverkoop te kopen, dan bent u 
er zeker van dat u een avond lekker 
kunt lachen! De voorverkoop start op 
8 maart 2019 bij:
• Kapsalon Ans - Onze Lieve Vrou-

westraat 67a - Ospel
• Bollen Modeschoenen - Kerkstraat 

45b - Nederweert
Gelieve gepast te betalen, pinnen is 

helaas niet mogelijk!

Meer informatie:
Op onze website www.mengelmoes.
net kunt u terecht voor meer infor-
matie, de spelers, het laatste nieuws, 
de speellocaties, etc.
En like ons op facebook om het laat-
ste nieuws te volgen of gratis kaartjes 
te winnen: via www.facebook.com/
toneelverenigingmengelmoes.

Mengelmoes speelt nieuwe komedie



Programma: week  11

12-03-2019: Nunhem 1 – CENTRAAL 1                                                   
 Hoofdklasse Libre
12-03-2019: CENTRAAL 3 – Veldpoort 2 
(Stevensweert)  1e Klasse C
12-03-2019: CENTRAAL 4 – DDD 6 (Herten)
 5e Klasse B
14-03-2019: DMB 1 (Herten) – CENTRAAL 2                                         
 1e Klasse D
14-03-2019: BDL 6 (Nederweert) – CEN-
TRAAL 5  WBB C- Klasse 
14-03-2019: CENTRAAL 6 – BDL 5 (Neder-
weert)   WBB C- Klasse 
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!   

BDL Biljarten 

Programma: week  11

12-03-2019: BDL 2 – De Tram 3 (Neeritter)                           
 Hoofdklasse Libre
12-03-2019: Biej Stams 1 (Echt) - BDL 3                                   
 1e Klasse E
13-03-2019: Vriendenkring 1 (Roermond) - 
BDL 1  Hoofdklasse Kader
14-03-2019: Montfort 5 - BDL 4 5e Klasse A
14-03-2019: Centraal 6 - BDL 5
 WBB C-Klasse
14-03-2019: BDL 6 – Centraal 5 (Neder-
weert)     WBB C-Klasse

15-03-2019: BC ’t Heukske (Stein) – BDL/
Verheggen Interieurs KNBB Nationale 
Competitie Kader

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

U bent van harte welkom 
bij de wedstrijden!

MEREFELDIA START ACTIE 
SCOREN VOOR DE CLUB

In de periode 13 april tot 11 mei  a.s. zal 
voetbalvereniging Merefeldia wederom 
deelnemen aan de actie Scoren voor de club. 
Ruim 150 jeugdspelers tot en met de leeftijd 
van 12 jaar zullen geld inzamelen voor de fi-
nanciering van de verdere ontwikkeling van 
het voetbaltechnisch jeugdbeleid. 

Dit heeft te maken met twee zaken; op de 
eerste plaats groeit het aantal jeugdleden 
nog steeds,  hetgeen de club noodzaakt tot 
investeringen om het niveau ook in  voetbal-
technische zin op peil te houden en liefst op 
een hoger plan te brengen. Daarmee is ook 
gediend het streven om de toekomst van de 
vereniging op sportief vlak beter te borgen.
De voorbereidingen voor de actie zijn volop 
gaande. De kern van Scoren voor de club luidt 
als volgt: jeugdspelers benaderen ouders, fa-
milie vrienden, kennissen en buurtbewoners 
voor een krasactie ; deelnemers betalen een 
bedrag van maximaal enkele euro’s in ruil 
voor een kortingsvoucher voor diverse amu-
sementsactiviteiten en pretparken. 

De opbrengst komt voor 85% ten goede 
van de club. De vorige actie in 2015 bracht 
€ 3300,- netto op, een heel mooi resultaat 
waarmee de toenmalige doelstelling- het re-
aliseren van een jeugdhoek in het clubhuis-  
mogelijk is geworden.

We hopen dat onze jeugdleden ook dit jaar 
weer een mooi bedrag kunnen ophalen; we 
rekenen op uw medewerking en houden u 
op de hoogte van de verdere voortgang.

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
16 maart Klussen NL Doet
25 maart Kaartavond

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 16 MAART
Sporthal De Bengele Nederweert
F3. MEOS - Rapiditas F1          9.45u.
F2. MEOS - LimMid F1              9.00u.
F1. MEOS - Rapiditas F2            9.00u.
E3. MEOS - Klaverblad/eksplosion’71 E1 9.00u. 
E2. MEOS - Blerick E3             11.00u.
D2. MEOS - Handbal Venlo D3      10.30u.
B1. MEOS - LimMid B2                10.00u.
Sporthal de Heuf Panningen
E1. BEVO E1 - MEOS                   10.40u.
Sporthal Craneveld Venlo
D1. Handbal Venlo D1 - MEOS          13.15u.

ZONDAG 17 MAART
Sporthal De Weert Venray
F4. Manual F1 - MEOS                9.15u.
Sporthal de Wiee Posterholt
E4. Posterholt E2 - MEOS            9.30u.
Sporthal de Berkel Horst
C1. Wittenhorst C1 - MEOS          13.30u.
Sporthal de Bengele Nederweert
A1. MEOS - Born A1          13.00u.
v.Hornehal Horn
DS2. LimMid DS3 - MEOS       15.30u.
DS1. LimMid DS1 - MEOS     13.00u.

DINSDAG 19 MAART
Sporthal De Bengele Nederweert
D.recr. MEOS 1 - MEOS 2       21.00u.

BEKER
WOENSDAG 20 MAART
Sporthal Aoreven Heythuysen
DS1. VIOS DS1 - MEOS             19.30u.

DONDERDAG 21 MAART
Sporthal Budel
D.recr. HBS - MEOS 3            21.00u.

EHBO vereniging 
Nederweert organiseert AED 
cursus en herhalingsles AED

De EHBO vereniging Nederweert organi-
seert een AED cursus op 19 en 26 maart 2019.
De 2 lessen van elk 2,5 uur  worden gegeven 
in de Pinnenhof in Nederweert. Een voor-
opleiding of EHBO-diploma  is niet nodig. 
De minimum leeftijd is 16 jaar, de kosten 
bedragen € 35,00 inclusief examengeld en 
lesmateriaal.  

Voor AED-ers die hun certificaat willen ver-
lengen is er een herhalingsles op 9 april. De 
avond duurt van 19.30 uur tot 22.15 uur en 
de kosten bedragen € 20,00

De lessen worden gehouden in gemeen-
schapshuis de Pinnenhof in Nederweert.

U kunt zich aanmelden voor de cursussen via 
het formulier op de website www.ehboneder-
weert.nl

DORPSRAAD Budschop

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

Onderzoek naar de door IPSO in-
loophuizen, waaronder het Toon 
Hermans Huis Weert, aangeboden 
informele zorg bij kanker wijst uit 
dat 96% van de bezoekers een po-
sitief effect ervaart. Uit dit door 
Sinzer en in samenwerking met 
KWF uitgevoerd onderzoek blijkt 
verder dat 84% van de bezoe-
kers vindt dat door het bezoek 
aan het inloophuis hun kwaliteit 
van leven is verhoogd. Ook hoog 
scoort: beter kunnen ontspan-
nen en beter hulp durven vragen 
door het bezoek aan het inloop-
huis. Daarnaast is vastgesteld 
dat inloophuizen een belangrijke 
bijdrage leveren bij arbeidsparti-
cipatie.   

Psychosociale Oncologische zorg
Het Toon Hermans Huis Weert, dat 
geen betaalde krachten kent en al-
leen met goed opgeleide vrijwilligers 
werkt, is lid van brancheorganisa-
tie IPSO. Bij het Toon Hermans Huis 
kunnen mensen met kanker en hun 
naasten terecht voor laagdrempelige 
psychosociale ondersteuning, contact 
met lotgenoten, informatie en acti-
viteiten gericht op ontspanning, ex-
pressie en verwerking. Het Toon Her-
mans Huis Weert werkt samen met 
een groot aantal zorginstellingen en 
maatschappelijke instellingen. Zie 
voor meer informatie www. toonher-
mansshuisweert.nl 

Relatie met positieve gezondheid 
De effecten die zijn geconstateerd 
blijken goed te passen bij het gedach-
tengoed van de positieve gezond-
heid, zoals die is ontwikkeld door 
Machteld Huber. De definitie van 
gezondheid die zij hanteert betreft: 
het vermogen van mensen om met 
de fysieke, emotionele en sociale le-
vensuitdagingen om te gaan en zo 
veel mogelijk eigen regie te voeren. 
Landelijk bieden inloophuizen voor 
89% van de gasten meerwaarde op 
ten minste drie van de zes domeinen 
van positieve gezondheid.   

Meerwaarde Toon Hermans Huis 
op verbetering kwaliteit van leven

Het grootste effect wordt vastgesteld 
op het maatschappelijk functioneren, 
gevolgd door mentaal functione-
ren, kwaliteit van leven en dagelijks 
functioneren. Uit het onderzoek 
blijkt nadrukkelijk dat inloophuizen 
de zelfregie stimuleren en bijdragen 
aan activering en meedoen binnen de 
samenleving. Het helpt ook dat lan-
delijk 54% van de gasten aangeeft 
zich energieker te voelen door het 
bezoek aan het inloophuis. Een be-
langrijk onderzoeksresultaat omdat 
vermoeidheid klacht nummer één is 
bij kanker.

20 maart Presentatie Richard de 
Hoop en Brechtje Huigevoort 
Op verzoek van het Toon Hermans 
Huis Weert houdt de internationaal 
bekende spreker Richard de Hoop sa-
men met Brechtje Huigevoort onder 
de titel ‘Hoe kan positieve gezond-
heid voor jou klinken?’ op woensdag 
20 maart a.s. een presentatie over Po-
sitieve Gezondheid. Richard de Hoop 
is onlangs in Duitsland 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 is oncologisch 
fysiotherapeut en oedeemtherapeut 
bij LifeStyle health & prevention 
Weert.  Ook begeleidt zij als enthou-
siaste vrijwilligster al jaren de Toons 
Toppers in de voorbereiding naar en 
tijdens de beklimming van de Mont 
Ventoux. 

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.

Georganiseerde misdaad 
in Brabant en Limburg

Dr. Cyrille Fijnaut is een van de 
meest invloedrijke politie-on-
derzoekers van Nederland. Hij 
spreekt op 21 maart over een zeer 
actueel thema: “Maffia in Lim-
burg” bij Bibliocenter Weert. Wel-
ke maatregelen zijn mogelijk bij 
de bestrijding van ondermijnende 
activiteiten van de georganiseer-
de misdaad? Hoe gaan criminelen 
te werk bij drugscriminaliteit, in-
tegriteit van financiële stromen 
en vastgoedfraude? De lezing 
begint om 19.30 uur. Toegang € 
7,50 Reserveer je plaats op www.
bibliocenter.nl.  Je vindt de biblio-
theek aan de Wilhelminasingel 
250, 6001 GV Weert. Er is gelegen-
heid om vragen te stellen. 

De georganiseerde misdaad is een 
veelkoppig monster. Het wortelt in 
zwarte markten, maar haar tentakels 
reiken tot in het sociale leven, in de 
legale economie en in het openbaar 
bestuur. Hoe ga je dat oplossen en 
hoe krijg je dat onder controle? Of is 
beheersbaar een betere term? 

Open Eettafel Leveroy

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

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

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

TE HUUR

Garageboxen in centrum Nederweert
Vrijstaande woning voor tijdelijke verhuur in Nederweert

 Meer info:  
 meijsen@planet.nl
 BV Meijsen Beheer en Beleggingsmaatschappij
 Tel 0495 697312

Landelijke finales vakwedstrijden 
bij CITAVERDE College 

Op 14 en 15 februari vonden de fina-
lewedstrijden voor Dierverzorging en 
Dierenartsassistent van Skills Heroes 
plaats in Limburg. Negen studenten 
van verschillende groene MBO-scho-
len en hun supporters kwamen naar 
het Dierenbeschermingscentrum in 
Born voor deze vakwedstrijden voor 
MBO’ers. De wedstrijden werden ge-
organiseerd door CITAVERDE College 
op het Dierenbeschermingscentrum 
in Born, omdat dit een praktijkloca-
tie van CITAVERDE is en de eigen stu-
denten daar wekelijks praktijklessen 
volgen. 

2 Limburgse studenten van CITA-
VERDE College waren geplaatst voor 
de finales. Jelle van Zinderen was 
onze kandidaat bij Dierverzorging 
en heeft donderdag opdrachten ge-
maakt over kuikens en kippen en op 
vrijdag speelde zijn wedstrijd zich in 
de kattenverblijven van het asiel af. 
Onze kandidaat bij Dierenartsassis-
tent was Sam Verreussel en zij heeft 
2 dagen haar talenten getoond in 
de dierenkliniek. Haar opdrachten 
waren divers en waren gebaseerd 
op contact dat zij had met klanten 
die bij haar aan de balie verschenen 
of die telefonisch contact zochten. 
De opdrachten kwamen voort uit 
rollenspellen met klanten en vari-
eerden van urine- en bloedmonsters 
verzendklaar maken,  een opera-
tiekamer in orde maken voor een 
spoed-keizersnede bij een hond, 
een euthanasiegesprek voeren met 
baasjes van een hond en nog meer 
uit de praktijk gegrepen opdrachten. 
De ‘klanten’ waren afkomstig van de 
acteursopleiding van Arcus College. 
De winnaar bij Dierverzorging was 
een kandidaat van Wellantcollege 
en bij Dierenartsassistent is een stu-
dent van Aeres Nederlands kampioen 
geworden. Onze eigen Sam was 2e, 
Jelle zat helaas niet bij de eerste 3.

Jan-Pieter Janssen, voorzitter College 
van Bestuur CITAVERDE College over 
het meedoen aan deze vakwedstrij-
den: “Het past in onze lijn van het 
bieden van onderwijs op maat om 
onze studenten extra uitdaging aan 
te bieden om zo boven zichzelf uit te 
stijgen. Deelname aan vakwedstrij-

den, waarbij onze uitblinkende stu-
denten voorbereid worden om aan 
Nederlandse kampioenschappen mee 
te doen, past daar helemaal bij”.

Over Skills Heroes vakwedstrijden
Skills Heroes zijn vakwedstrijden voor 
MBO’ers van ieder leerjaar en elk ni-
veau. In verschillende vakrichtingen 
krijgen de studenten tijdens de wed-
strijden dé kans om hun talenten te 
laten zien. 
Skills Heroes heeft als doel het mid-
delbaar beroepsonderwijs te promo-
ten en studenten een uitdagende 
leerervaring te geven. Meedoen aan 
Skills Heroes zorgt voor talentont-
wikkeling bij de deelnemers en cre-
eert vak trots bij zowel de studenten 
en docenten als ouders. Van 20 tot 22 
maart worden in de RAI in Amster-
dam voor een groot aantal beroeps-
richtingen de finales van de vakwed-
strijden georganiseerd. Voor enkele 
beroepswedstrijden (de finales waar-
voor de RAI geen geschikte ruimte is) 
zijn de finales eerder en op diverse 
plaatsen in Nederland. 

CITAVERDE College: groen onder-
wijs voor VMBO, MBO en volwas-
senen
CITAVERDE College is een onderwijs-
instelling voor VMBO en MBO en 
bestaat uit zes verschillende locaties 
door heel Limburg. Deelnemers met 
interesse in de groene sector vinden 
bij het CITAVERDE College een pas-
sende opleiding. Het CITAVERDE Col-
lege heeft oog voor de mogelijkhe-
den en kansen van haar deelnemers. 
Door de juiste begeleiding en flexibi-
liteit brengt het CITAVERDE College 
deelnemers naar een zo goed mo-
gelijk studieresultaat. Daarbij werkt 
het CITAVERDE College veel samen 
met regionale partners in onderwijs, 
maatschappelijke organisaties, over-
heden en de beroepspraktijk. Kijk 
voor meer informatie ook op www.
citaverde.nl.

De video van deze wedstrijden is te 
downloaden via ons VIMEO account:  
https://vimeo.com/319929764 en is 
ook hier te vinden: https://www.cita-
verde.nl/verhalen/skills-finale---dier-
verzorging-en-paraveterinair/ .

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Bijeenkomst Longpunt 
Weert

Thema: Inhalatietechniek
(k)luchtige aanpak ter verbetering van 
uw medicijngebruik, onder leiding van 

Petri Kissen en Corrie Gielen

Op woensdag 20 maart aanstaan-
de organiseert Longpunt Weert 
haar maandelijkse bijeenkomst 
voor longpatiënten en hun naas-
ten. Het thema van deze bijeen-
komst is ‘Inhalatietechniek: (k)
luchtige aanpak ter verbetering 
van uw medicijngebruik’. Deze bij-
eenkomst wordt geleid door Petri 
Kissen van Praktijkondersteuning 
Zuidoost-Brabant (PoZob) en 
longverpleegkundige Corrie Gie-
len. De bijeenkomst is van 14:00 
- 16:00 uur in zaal Keenterhart, 
St. Jozefskerkplein 3 in Weert. De 
zaal is open vanaf 13:30 uur.  

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

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

Dementie, 
wij zijn zelf het medicijn

Dementie is niet te genezen en 
er is ook geen medicijn voor. 
Maar je verkleint de kans op 
deze ziekte door gezonder te 
leven. Irene Heger, medisch psy-
choloog en onderzoeker bij de 
universiteit Maastricht vertelt 
wat je zélf kunt doen om je her-
senen gezond te houden. En daar 
kun je als dertiger en veertiger 
- of nog eerder - mee beginnen. 
Het beste zo vroeg mogelijk. De 
lezing begint om 19.30 uur. Toe-
gang 5 euro. Reserveer je plaats 
op www.bibliocenter.nl. Je vindt 
de bibliotheek aan de Wilhel-
minasingel 250, 6001 GV Weert. 
Er is gelegenheid om vragen te 
stellen. 

Wat kun je je hersenen gezond te 
houden en daarmee mogelijk de-
mentie te voorkomen? Vanaf welke 
leeftijd moet je hierover gaan na-
denken? Wat is de relatie tussen 
leefstijlfactoren, cognitieve func-
ties en dementie-gerelateerde 
breinschade. Op dit soort vragen 
geeft door Irene Heger, medisch 
psycholoog en onderzoeker bij de 
universiteit Maastricht antwoord.  
Het tweede deel van de lezing be-
staat uit een interactieve breinquiz. 
Hierin krijg je tips hoe je zelf je her-
senen in goede conditie houdt. 

Lezing in het kader van de provinci-
ale campagne “Wij zijn zelf het me-
dicijn” van het Alzheimer Centrum 
Limburg. 



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 14 tot en met 23 maart 2019.

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 in zaal Centraal

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, Thijs Moonen van-
wege verjaardag

ZONDAG 17 maart
2e zondag van de veertigdagentijd
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, mevr. L. 
Roost ) – Dora Erkens-Feijen vanwege ver-
jaardag. 
H.Doopsel Haily de Vries, Plataanstraat 12

MAANDAG 18 maart
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 19 maart
H.Jozef
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 20 maart 
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 21 maart
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.15 uur Biechtgelegenheid
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 22 maart
18.30 uur Kruisweg bidden
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 23 maart
H.Turibius de Mongrovejo, bisschop
Vooravond van de 3e zondag van de veer-
tigdagentijd
18.00 uur  H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) – jaardienst Gerda 
Strijbos-van den Hurck.

OVERLEDEN
OP 7 maart was de uitvaart van Miet Roost-
Janssen, zij overleed in de leeftijd van 87 
jaar en woonde Spiertzplein 6.
Moge zij rusten in vrede.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46

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

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

Gelezen in het intentieboek van onze 
kapel.
- Heilige Maria laat mijn man en mij toch 

beter worden, dank U.
- Maria, het is fijn weer hier te zijn na vele 

tegenslagen.
- H. Maria, laat a.u.b. onze dochter beter 

worden, en dat het in haar leven goed 
mag gaan.

Iets om over na te denken:
Daar waar liefde en hoop samenkomt, is 
toekomst.

Iedere zondagmorgen is er een H. Mis 
of Woord en Communiedienst  in de 
kapel opgeluisterd door het eigen koor 
van Schoor o.l.v. Hans Sieben.

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag 
open en iedereen is er van harte welkom. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

Kiest u voor gebaande paden of vaart u uw eigen koers ?

Geuns Uitvaartbegeleiding heeft oor voor uw wensen en oog voor details. Bent u alternatief of traditioneel, modern of klassiek:
samen geven we de uitvaart de ‘kleur’ die u wenst. Wij blijven onafhankelijk, want… waar u ook verzekerd bent, u kunt altijd 
een beroep op ons doen. We bespreken, verzorgen en begeleiden persoonlijke uitvaarten en alle formaliteiten eromheen.

Nederweert-Ospel | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom 
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. 

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Parochie O.L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen Ospel

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

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

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

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 16 - 23 maart 

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

Zondag 17 maart, 2e zondag van de 40-da-
gentijd, 10.00 (Samenzang) voor het welzijn 
van de parochie.

Dinsdag 19 maart, Hoogfeest van de H. 
Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria.

Donderdag 21 maart, 19.00 voor de zieken. 

Zaterdag 23 maart, 19.00 (Samenzang) 
ghm Frens Veugen, ghm ouders Wester-
veen-Hermans, ghm Maria Gertruda Smeets 
en Franciscus Brentjens.

ACOLIETEN: za. 16 maart 19.00: Willem en 
Pieter Tullemans; zo. 17 maart 10.00: Tom 
Kessels, Nick Stijnen; za. 23 maart 19.00: Ma-
thijs van Lierop, Edwin van Rooijen.

VASTENTIJD: tijd vol rijkdom. Gedachten 
op weg naar Pasen.
Hoop is als de zon: ze werpt de schaduwen 
achter ons.
Al wat je doet, doe dat uit liefde.
Straal steeds uit wat in je is, zo zul je steeds 
jezelf zin.
Gelukkig is hij, die de waarde niet zoekt in 
het hebben, maar in het zijn.
Liefde tot de mensen is hun nood voelen en 
hun leed helpen dragen. 
Laat de zon niet ondergaan over je toorn. 
De macht van de zachtheid is onweerstaan-
baar.

Pastoor A. Koumans, OMI.

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 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

Zondag 24 maart 2019 H. Mis om 11.00 uur 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis als jaardienst voor Piet Vossen
H. Mis als jaardienst is voor ouders Hoeben- 
Wilmsen en dochter Els.
H. Mis voor Theu van de Waarenburg. en 
Nel van de Waarenburg Konings . Kleinkind 
Richard en achterkleinkind Emma. Voor hun 
sterfdagen
H. Mis als jaardienst voor ouders Teng en 
Dora Stals-Smolenaers en Pierre Smolenaers
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

Collectebundeling Budschop
De inwoners van Budschop ontvangen tus-
sen 21 en 22 maart 2019 een brief met infor-
matie over de collectebundeling Budschop. 
Deze wordt voor de 8e keer gehouden
De collecte wordt gehouden op 25 en 26 
maart. Op 27 maart is er een naloopronde.
Op de doelenlijst kan men invullen aan wel-
ke doel/doelen men wil geven. 
Er wordt gehandeld volgens het landelijke 
collecteprotocol. Het geld wordt toebe-
deeld aan de doelen zoals alle gevers dat 
hebben ingevuld op de doelenlijst en het 
wordt overgemaakt aan de desbetreffende 
landelijke instellingen. De inwoners worden 
geïnformeerd over de opbrengst van de to-
tale collecte en de verdeling daarvan.
Dit jaar is opbrengst van de vastenactie voor 
pater Piet Cuijpers. Het betreft de verbete-
ring van de hygiëne op een school inIndia, 
zoals toiletten e.d. Wij hopen dat u pater 
Piet Cuijpers een warm hart toedraagt.

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 16 maart 2019  –  23 maart 2019

Zondagmorgen 17 mrt. 09.30 uur:
2de Zondag van de Vasten
Als hgm. voor Pierre Wullems v.w. zijn ver-
jaardag, Als jrgt. voor Anna Nies-Geurts en 
Jel Nies, Als jrd. voor pastoor Nijhof (volks-
zang)

Mededeling:
• Vanuit het dekenaat Thorn wordt er een 

bedevaart georganiseerd naar Den 
Bosch op dinsdag 21 mei 2019. Heenreis 
vanaf 8.00 uur, terugreis vanuit Den Bosch 
17.00 uur. Kosten voor de bus € 20,00.
Aanmelden voor 15 april bij Ria Klaessens, 
tel. 0495-652054. 

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

16 t/m 23 maart 2019

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

ZATERDAG 23 maart: 19.15 uur H. Mis ter 
ere aan de H. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 16 maart Lies Loijen, za-
terdag 23 maart Annie Jonkers.

MISDIENAARS: zaterdag 16 maart Valerie 
Beerens en Niek Wijen, zaterdag 23 maart 
Ayla Beerens en Janne Wijen.

KINDERWOORDDIENST: Kinderen aan-
staande zaterdag 16 maart van harte wel-
kom om 19.15 uur in de sacristie.

 “De mooiste dingen in het leven kun je 
niet zien of aanraken. 

Ze worden gevoeld met het hart..”

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

Na een liefdevolle verzorging in Zorgcentrum St. Joseph te 
Nederweert is in alle rust overleden mijn lieve vrouw, onze 

zorgzame moeder, trotse oma en overgrootmoeder

Ellie Frenken - Swagten
* Heythuysen, 29 mei 1934          † Nederweert, 2 maart 2019

echtgenote van

Jan Frenken

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Rooseveltstraat 46, 6031 BR Nederweert

Wij hebben afscheid genomen van haar op vrijdag 8 maart in  
Crematorium Weerterland.

Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers van 
Zorgcentrum St. Joseph voor de liefdevolle verzorging die 

Ellie heeft mogen ontvangen.

KIENEN 
NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG 15 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 € 75,00. Iedereen 
is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop 

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: 
Maandag 18 maart 11.00-12.30 uur 
en 13.00-14.30 uur yoga*. Woensdag 
20 maart 09.30-12.00 uur kookwork-
shop ‘proeverij van stamppotjes’* / 
19.30-21.00 uur themabijeenkomst 
‘Positieve gezondheid’* in Theater-
café de Huiskamer. Donderdag 21 
maart 10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 
uur workshop schilderen*. Vrijdag 22 
maart 09.30-12.00 uur creatief ate-
lier*. Maandag 25 maart 13.00-15.30 
uur ontspannende voetmassage*.
Deelname aan onze activiteiten is 
voor iedereen die met kanker gecon-
fronteerd wordt en zijn/haar naasten. 
Open inloop op maandag, dinsdag en 
donderdag van 09.00-16.00 uur en op 
woensdag en vrijdag van 09.00-13.00 
uur (* = op afspraak - aanmelden 
kan via: 0495-541444 of voor meer 
informatie zie website www.toonher-
manshuisweert.nl). 

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

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

TE KOOP
Taxus baccata voor haag
50-70cm à €4,-- en 80-100cm à €6,--
Boomkwekerij Saes, 0495-631525

Feestelijke heropening op 5, 6 en 7 april

Grootse verbouwing voor Expert Lambers 
De aankomende weken zal er 
hard gewerkt worden bij Expert 
Lambers en worden de voorbe-
reidingen getroffen om de win-
kel in Nederweert groots te ver-
bouwen. De nieuwe winkel zal in 
het weekend van 5, 6 en 7 april 
feestelijk heropend worden in de 
nieuwste Expert huisstijl. Tot het 
zover is, staan ondernemer Kim 
Lambers en zijn team van Experts 
natuurlijk klaar om u te voorzien 
van de beste service en deskun-
dig advies.   

Er zal veel geboord en getimmerd 
worden en sommige artikelen zullen 
tijdelijk op een andere plek staan. 
Maar verder loopt alles op rolletjes 
bij Expert Lambers. De winkel zal in 
de komende weken een grootse ver-
bouwing ondergaan. Ondernemer 
Kim Lambers is enthousiast: “Het 
wordt een winkel met een open uit-
straling met nieuwe meubels. Er komt 
meer ruimte voor demonstraties en 
het interieur wordt meer gericht op 
ervaring. De sfeer wordt warmer en 
huiselijker. Met dit nieuwe concept 

behouden we natuurlijk wel ons com-
plete assortiment en de beste service. 
Op deze manier wordt winkelen een 
belevenis!” Hoe dat er precies uit 
komt te zien, blijft nog een verras-
sing. “Er moet voor de klanten ook 
nog iets te raden overblijven”, aldus 
de ondernemer. 

Tijdelijk ongemak
Lambers realiseert zich dat de ver-
bouwing hinder voor de klanten met 
zich meebrengt. “Wij doen ons uiter-
ste best de overlast zo beperkt mo-
gelijk te houden en staan ook tijdens 
de verbouwing natuurlijk klaar voor 
onze klanten”, aldus Kim. De nieuwe 
winkel zal in het weekend van 5, 6 en 
7 april feestelijk worden heropend.  

Verbouwingsuitverkoop
Voordat Expert Lambers officieel 
gaat heropenen, kunnen de klanten 
eerst profiteren van een grootse Ver-
bouwingsuitverkoop. De komende 
weken kunt u bij Expert Lambers dan 
ook zeer scherpe prijzen en kortingen 
op verschillende producten verwach-
ten! Maar let wel: OP=OP! 

Harrie’s muziekmiddag 
2019

Ontspanningsmiddag voor alle 
mensen met een beperking en 
voor alle senioren van de ge-
meente Nederweert.

Wanneer: 24 maart 2019
Waar: “Haaze-Hoof” Ospel
Aanvang: 13.30 uur (zaal open 13.00 uur)
Presentatie: Will Knapen

Met medewerking van: 
Thei en Marij
Lustno Muzikantjes
Pierre van Helden
Accordeon Frans Jansen

Opgeven voor deze middag is be-
slist noodzakelijk!
Entreekaarten a € 5.00 verkrijg-
baar bij:

Ospel: “Haaze-hoof”         
dinsdag 22 februari van 14.00 tot 
16.00 uur
Nederweert: “de Pinnenhof”      
donderdag 28 februari van 13.00 tot 
15.00 uur
Budschop: Nellie Michiels 
verkoop vanaf 20 februari
tel. 0495-633758
Leveroy: Mevr Goertz
verkoop vanaf 20 februari
tel. 0495-651826
Nederweert-Eind: Wil Heijnen      
verkoop vanaf 20 februari
tel. 06 47033363
Harrie Stultiëns tel. 0495-633329

Verdere inlichtingen en kaartjes te koop 
bij: Tiny Kierkels  Tel. 0642331193

Meld je aan voor de 
5e garageverkoop 

Rommelroute Nederweert 
op 21 april 2019

Ook dit jaar organiseren we weer een 
Garageverkoop Rommelroute op zon-
dag 21 april 2019 van 10.00 tot 16.00 
uur. Inschrijven en alle verdere infor-
matie vind je op onze website rom-
melroutenederweert.jimbo.com

Geen internet? Een briefje met naam, 
adres en telefoonnummer en 3 euro 
inschrijfgeld in de brievenbus op Lo-
verstraat 1 Nederweert mag ook!

Informatie is ook te vinden op onze 
facebookpagina Rommelroute-ga-
rageverkoop Nederweert. Of stuur 
een mail naar rommelroute.neder-
weert@gmail.com

Van vrijdag 15 maart tot en met 
zondag 17 maart as. wordt onder 
auspiciën van de KNBB (Konink-
lijke Nederlandse Biljart Bond) in 
Zaal Centraal in de Kerkstraat de 
Gewestelijke Finale Libre 1e Klas-
se gehouden. De organisatie is in 
handen van biljartvereniging BDL 
uit Nederweert.

In deze Klasse komen spelers uit die 
een gemiddelde tussen 4.00 en 7.00 
caramboles spelen. Voor alle deel-
nemers geldt dat er in iedere partij 
120 caramboles gemaakt dienen te 
worden. De finalisten hebben zich via 
eerder gespeelde Districtfinales we-
ten te plaatsen. De wedstrijden wor-
den op twee matchtafels gespeeld. 

De winnaar van dit Gewestelijk kam-
pioenschap plaatst zich automatisch 
voor deelname aan het Nederlands 
Kampioenschap dat later in het jaar 

in Hoogeveen wordt gehouden.

De wedstrijden beginnen op vrijdag 
15 maart om 14.00 uur. Op zaterdag 
16 maart en zondag 17 maart wordt 
om 11.00 uur gestart. De prijsuitrei-
king is gepland omstreeks 16.00 uur.

Dankzij een aantal sponsoren is het 
biljartvereniging BDL uit Nederweert 
gelukt om dit evenement naar Ne-
derweert te halen. Daarvoor hartelijk 
dank aan: Verheggen/Interieurs uit 
Weert, Caris Ltd. Nederweert, Cle-
ment Connecting Maarheeze, Wups 
Pub Nederweert, Oog & Oor Wim 
Betzel Weert en RV Zonwering Stram-
proy. 

U bent van harte welkom op de wed-
strijddagen!

Biljartvereniging BDL/Verheggen In-
terieurs Nederweert 

Van 15 t/m 17 maart as. in ZAAL CENTRAAL
Biljarten

Finale gewestelijk kampioenschap 
libre 1e klasse in Nederweert





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

Donderdag 14 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. 

Ron Colbers is sinds januari aan het 
werk als cultuurfunctionaris voor Ne-
derweert. Een veelzijdig musicus met 
een berg aan ervaring. Ron is daarnaast 
breed georiënteerd. Hij heeft naast mu-
ziek ook veel affiniteit met andere kunst 
en cultuur. Al zal muziek de komende 
tijd de boventoon gaan voeren. Want 
samen met de verenigingen en de basis-
scholen gaat hij eerst aan de slag om het 
muziekonderwijs naar een hoger plan te 
tillen. We legden hem een aantal vragen 
voor. 

Wie is Ron?
“Ik ben 52 jaar en woon, na een aan-
tal omzwervingen (Horn, Den Haag, 
Australië), sinds 2008 in Weert. Sinds 
1 januari 2019 ben ik bij Rick actief als 
combinatiefunctionaris Cultuur voor de 
gemeente Nederweert.”

Hoe ziet een werkdag er uit?
“Heel gevarieerd! Op het moment van 
schrijven zit ik nog wel een beetje in 
de inwerkfase, dus hoe het precies gaat 
lopen met ‘de gemiddelde werkdag’, 
is nog niet helemaal met zekerheid te 
zeggen. Mijn donkerbruine vermoe-
den is dat de dagen heel verschillend 
zullen zijn. Een volle dag op kantoor 
kan voorkomen, maar er moeten ook 
regelmatig bezoekjes worden afgelegd 
bij de diverse verenigingen, scholen, de 
gemeente en instellingen. Ook overleg 
met collega-combinatiefunctionarissen 

in de provincie behoort tot de taken. Ik 
ga er dus vanuit dat geen dag hetzelfde 
zal zijn, en dat vind ik persoonlijk wel 
prettig.”

Wat voor werk heb je gedaan?
“Ik werk inmiddels ruim 30 jaar met veel 
plezier als zelfstandig musicus bij diverse 
nationale en provinciale symfonieorkes-
ten, ensembles en theatergezelschap-
pen. Daarnaast heb ik de kans gehad ‘de 
halve wereld’ te mogen afreizen door de 
diverse tournees die ik heb gedaan. En 
daardoor heb ik veel kennis opgedaan 
met andere culturen. Dat zijn voor mij 
onbetaalbare ervaringen waar ik uit kan 
putten bij het geven van mijn lessen hier. 
Ik ben werkzaam bij twee muziekvereni-
gingen, alwaar ik de slagwerkgroepen 
onder mijn hoede heb én de leerlingen 
opleid. Prachtig mooi werk! Je ziet de 
leerlingen opgroeien, zichzelf ontwikke-
len en heel veel plezier beleven aan het 
bespelen van een instrument.”

Welke opleidingen heb je gevolgd?
“Via de basisschool naar de HAVO, St. 
Ursula in Horn, door naar het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag, waar ik ben 
afgestudeerd als, zoals dat toen werd ge-
noemd, Uitvoerend en Docerend musicus 
- Slagwerk Klassiek. Na vele, vele jaren 
ben ik uiteindelijk ook nog begonnen 
met de opleiding Docent Muziek, maar 
die heb ik helaas niet af kunnen maken 
vanwege te drukke werkzaamheden. En 

in navolging daarop ben ik afgelopen 
september begonnen aan de opleiding 
Muziek als Vak, bedoeld om nog meer 
inzicht te krijgen in het onderwijzen van 
muziek.”

Vul je je vrije tijd ook met muziek?
“Vrije tijd? Waar? Wanneer? Muziek 
neemt heel veel tijd in beslag, vooral 
voorbereidende werkzaamheden zoals 
lesvoorbereiding, studie, componeren 
en arrangeren. De ‘werkweek’ is in de 
muziek nooit duidelijk, omdat er altijd 
een flinke overlap is tussen werk en hob-
by. Opvallend: ik heb in die dik 30 jaar 
zelden het gevoel gehad dat ik ‘moest 
gaan werken’. Het is blijkbaar nog steeds 
m’n grote hobby.”

Wat betekent muziek voor jou?
“Inhoud, diepgang, rust, energie, emotie 
en ga zo maar door. Onmisbaar en on-
betaalbaar.”

Wat trekt je aan in de functie?
“Omdat muziek (en cultuur in bredere 
zin) zo belangrijk voor mij is, en ik inmid-
dels weet wat dat allemaal kan brengen, 
ben ik heel gedreven om dat iedereen te 
kunnen laten zien. Iedereen maakt uitein-
delijk zijn/haar eigen keuzes in het leven. 
Dan wil ik ervoor zorgen dat iedereen 
weet dat een van die keuzes ook muziek 
maken kan zijn!” 

We wensen Ron heel veel succes toe!

Meer aandacht voor muziek!
Cultuurfunctionaris Ron Colbers aan de slag

Al jaren verrast onze burgemeester 
tijdens de Sleuteloverdrachten de inwo-
ners die onderscheiden worden met de 
Kolderpin. Maar dit jaar werd hij zelf in 
het Vastelaovendj-zonnetje gezet! 

Uitreiking
Nietsvermoedend begon hij aan zijn 
toespraak tijdens de Sleuteloverdracht, 
maar al snel werd hij onderbroken door 
Will Knapen. Die nam het stokje van 
hem over en maakte op een ludieke ma-
nier bekend dat Henk Evers de Kolder-
pindrager van 2019 is. De burgemeester 
kreeg vervolgens de bijbehorende ver-
sierselen uitgereikt. Dat gebeurde onder 
een luid applaus. Na de uitreiking van 
de Kolderpin beloofde de burgemees-
ter de aanwezigen dat hij tijdens de 
optocht mee zou lopen en dat gebeurde 
vorige week maandag dan ook. 

Burgemeester en Vastelaovendj
Henk Evers is vanaf 1 oktober 2006 
burgemeester van Nederweert, de plaats 
waar hij ook is opgegroeid. Op 1 augus-
tus van dit jaar gaat hij met pensioen. 
Tijdens zijn burgemeesterschap heeft hij 
onze cultuur van Vastelaovendj vieren 
actief uitgedragen en ook zelf beleefd. 

Hij was een trouw bezoeker van de prin-
senrecepties, bonte avonden en andere 
activiteiten van de vier Vastelaovendjve-
reinigingen uit deze gemeente. Jaarlijks 
was hij gastheer tijdens de Sleutelover-
dacht in het gemeentehuis waar alle vier 
de verenigingen dan samen komen. 
 
Sjilvend Alaaf
In 1987 was hij prins Henk I van Car-
navalsvereniging Sjilvend Alaaf in zijn 
toenmalige woonplaats Schinveld.

We feliciteren burgemeester Evers van 
harte met deze eervolle onderscheiding.

Op woensdag 20 maart zijn de Provin-
ciale Statenverkiezingen en de Water-
schapsverkiezingen. 
 
Stempas kwijt  
U kunt tot uiterlijk dinsdag 19 maart om 
12.00 uur een nieuwe stempas aanvra-
gen. Alle aanvragen voor een vervan-
gende stempas zijn alleen nog persoon-
lijk af te halen bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis. 

Meenemen naar stembureau
Als u gaat stemmen, moet u de stempas 
én een geldig legitimatiebewijs meene-
men. Dit bewijs mag op 20 maart 2019 
(de dag van de stemming) maximaal vijf 
jaar verlopen zijn. Op het legitimatiebe-
wijs staat dan ‘geldig tot 21 maart 2014’ 

of elke latere datum. U vindt de locaties 
van de tien stembureaus op onze website.
 
Stemmen bij volmacht
Een andere kiezer kan voor u gaan stem-
men. Degene die uw stem uitbrengt, moet 
op 4 februari 2019 in onze gemeente als 
kiezer staan geregistreerd. De gemachtig-
de moet tegelijkertijd zijn of haar eigen 
stem uitbrengen.  Woont degene die 
namens u stemt net als u in de gemeente 
Nederweert? Vul dan de achterzijde van 
uw stempas in. Voor het machtigen van 
een persoon die niet in de gemeente 
Nederweert woont, moet u het formulier 
Verzoek om bij volmacht te stemmen 
invullen en versturen naar de gemeente. 
Uiterlijk vrijdag 15 maart om 17.00 uur 
moet het verzoek bij ons binnen zijn.

Stemmen met een kiezerspas
Het kan handig zijn om in een andere 
gemeente te stemmen dan die waar u 
staat ingeschreven. In dat geval kunt u 
bij het team Inwoners tot dinsdag 19 
maart om 12.00 uur uw stempas omzet-
ten in een kiezerspas. Voor een schrifte-
lijke aanvraag is het formulier Verzoek 
om een kiezerspas nodig dat uiterlijk 
vrijdag 15 maart om 17.00 uur bij de 
gemeente binnen moet zijn. 

Formulieren verkrijgbaar
De formulieren voor een volmacht en 
een kiezerspas zijn te downloaden op 
www.nederweert.nl, verkrijgbaar bij 
de informatiebalie en telefonisch of 
per mail aan te vragen: burgerzaken@
nederweert.nl.

Uw stem voor de provincie telt

Muziek en andere kunst en cultuur zijn heel belangrijk voor Ron. Hij weet wat dat allemaal kan brengen en wil zich daar dan ook heel graag voor inzetten. 
Foto: Theo van de Wal (Rick)

Gezondheid beschermd
Het college van B&W heeft een hygiëne-
richtlijn vastgesteld voor de omgang met 
dieren in relatie tot gezondheidsrisico’s. 

Activiteiten met dieren, zoals een lamme-
tjesdag, kunnen extra gezondheidsrisico’s 
met zich meebrengen. 

Beschermen
Om bezoekers en medewerkers van een 
dergelijke activiteit of evenement zo goed 
mogelijk tegen infectieziekten te bescher-
men, is het belangrijk dat er hygiëneregels 
worden nageleefd door alle betrokkenen. 

Richtlijn
Daarom is de Hygiënerichtlijn omgang 
dieren in relatie tot gezondheidsrisico's 
opgesteld. De richtlijn roept organisatoren 
van activiteiten of evenementen met dieren 
op hun bezoekers te informeren over de 
hygiëneregels en de noodzakelijke maatre-
gelen daartoe te treffen. Denk bijvoorbeeld 
aan het plaatsen van een wastafel met stro-
mend water, een zeepdispenser, wegwerp-
handdoekjes en een afvalbak.

Consequenties
Een richtlijn is geen juridisch instrument. 
Uitgangspunt is dat richtlijnen door 
betrokkenen worden toegepast. De 
gemeente kan de naleving hiervan niet 
afdwingen. Het bevoegd gezag in deze is 
de GGD en de NVWA. De volledige richt-
lijn is te vinden op www.nederweert.nl. 

Burgemeester Evers is onderscheiden met de 
Kolderpin 2019. Foto: Johan Horst, Nederweert24

Kolderpin voor burgemeester Henk Evers

Deze week starten we op Haveshof in 
Leveroy met rioolwerkzaamheden die 
ongeveer drie weken duren. 
 
In 2007 is een afkoppelplan gemaakt 
voor alle kernen waaronder Leveroy. 

Verminderen water op straat
Om de ‘water op straat’- situaties te 
verminderen, is een rioolverzwaring 
voorzien door Leiverse Velden naar 
de Liesjeshoek. Omdat de tweede 
fase van het uitbreidingsplan Leiverse 
Velden nu bouwrijp wordt gemaakt, 
laten we aansluitend de werkzaam-

heden aan de Haveshof uitvoeren.

Afkoppelen
Tijdens dit werk koppelen we ook de 
verharding van de weg en de voorzijde 
van de woningen af van het gemengde 
rioolstelsel. 

Afsluiting
Hiervoor wordt tijdelijk de kruising 
Liesjeshoek-Haveshof afgesloten. De 
panden aan de Liesjeshoek blijven via de 
Dorpstraat of de Heerbaan met de auto 
bereikbaar. De bewoners van Haveshof 
zijn op de hoogte gebracht.
 

Minder water op straat in Leveroy

Op donderdag 28 maart organiseert de 
gemeente een informatieavond over het 
nieuwe uitbreidingsplan Hoebenakker-
Salmespad in Nederweert. De bijeen-
komst in Zaal Centraal duurt van 19.30 
uur tot omstreeks 21.30 uur. De nieuw-
bouwwijk voorziet in ongeveer 32 wo-

ningen. Circa 20 kavels zijn beschikbaar 
voor zelfbouwers. De overige woningen 
worden projectmatig ontwikkeld. Ieder-
een is van harte welkom. 

Op www.woonwensnederweert.nl kunt 
u terecht voor meer informatie.

 

32 woningen in Hoebenakker-Salmespad



Kandidaat voor de Provinciale Staten verkiezingen
Mechanisch leggen van glasvezel in het buitengebied

Aanleg van buissystemen voor warmtepompen en 
sproei-installaties

www.meijseninfra.net

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

MACHINIST / MONTEUR
voor de Vermeer snijploeg en of tractor

• Werkgebied Nederland en Duitsland
• Geschikte kandidaten kunnen rekenen 

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

Stuur jouw sollicitatie met CV naar 
info@meijseninfra.net
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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

Leuke fleurige voorjaarsmode 
bij Pleunis Mode!

Heerlijk! Genieten van het mooie 
weer en dan natuurlijk zin in nieuwe 
kleding.
De winkel bij Pleunis Mode is klaar 
voor het voorjaar met mooie, leuke 
en draagbare kleding in de maten 34 
tot en met 48. Kleding die bij jou past 
volgens de laatste trends.

Nieuwsgierig naar de trends dit voor-
jaar?
De nadruk ligt op je eigen unieke stijl.
Een groene lifestyle, waarbij duurza-
me technologieën, individualiteit en 
authenticiteit de hoofdrol spelen. De 
authenticiteit zien we terug in nos-
talgische accenten. De trends uit de 
laatste vier decennia van de 20e eeuw 
en Oosterse en Afrikaanse invloeden 
druppelen door in elke collectie.
Samen met de trend van felle kleuren 
en prints brengen de lente- en zo-
mercollecties een kleurrijk en vrolijk 
beeld. De jaren 80 zie je terug in kor-
te jasjes, hippe heuptasjes en polo’s 
met een bijzonder kraagje of opval-
lende print. More is more en hoe fel-
ler hoe beter. 
Duurzaamheid zien we terug in de 
streetwear met retro sporty invloe-
den in moderne stoffen die op lage 
temperaturen wasbaar zijn.
De individualiteit creëren ze samen 
met jou, door steeds wisselende com-
binaties in kleuren en vormen, die ze 
helemaal op jouw stijl afstemmen.

Voldoende geïnspireerd? Dan is het 
de hoogste tijd voor een bezoek aan 
Pleunis Mode. Je kunt dan met eigen 
ogen zien hoe je merken en stijlen 
kan combineren en voelen met hoe-
veel plezier het team van Pleunis 
Mode voor je klaar staat. Zij willen 
ook jou graag laten stralen!

Pleunis Mode verkoopt mode van 
de merken ZoSo, Sandwich, Esqualo, 
Aventures des Toiles, Lizzy&Coco, 
Donna Dura, Taifun, Juffrouw jansen, 
Bianca, Betty Barclay, Arma, Via Ap-
pia, Brax, Rosner, Zerres, Batida, Méri 
Esca, Leo&Ugo,  Dolce Vita, Eroke, 
Capuccino, Vicolo Trivelli, Eleonora
Amadei, Joseph Ribkoff, Pause Café, 
Marie Méro, Gerry Weber Casual, 
Gerry Weber, Signature,  Gollé Haug, 
Barbara Lebek, Siegel, Just White, 
FrankWalder, Sommermann, Etage, 
Gil Bret, Milo, Fuchs&Schmitt, Nederweert en Oirschot. Informatie: bel 040-2062882 of kijk op  

• Schmitz-Engelen (SE) is specialist voor al uw raamdecoratie, gordijnen & stoffen.

´´JE LEEFT MAAR EEN KEER.....

Vestigingen in Leende, Nederweert

CDA-gedeputeerde Hubert Mackus kent maar één werkstand

‘De mouwen omhoog en er tegenaan’
Vervolg voorpagina.

Hubert Mackus nam diens hele por-
tefeuille over: Landbouw, Natuur, 
Openbaar Vervoer, Infra, Rail en Mo-
numenten. “Als wethouder kun je bij 
wijze van spreken op je fiets stappen 
om ergens in je gemeente een pro-
bleem op te lossen. Als gedeputeer-
de kun je niet overal zijn. Je werk-
gebied beperkt zich niet alleen tot 
Limburg, maar strekt zich uit vanuit 
Maastricht uit tot België, Duitsland 
en Den Haag. Je moet goed kijken 
wat er om je heen gebeurt en met de 
juiste mensen praten, oftewel: goed 
luisteren en snel tot de kern door-
dringen. Op basis van de informatie 
die ik ophaal, bekijk ik samen met 
mijn ambtenaren hoe we het beleid 
kunnen bijsturen.”

Diverse dossiers vragen de komen-
de jaren om zijn aandacht. Hubert 
Mackus baalt er naar eigen zeggen 
van dat Nederweert ’s ochtends nog 
steeds in de file staat en blijft in Den 
Haag dan ook strijden voor een ver-
breding van de A2. Maar misschien 
nog wel de grootste uitdaging ligt in 
het buitengebied waar de komende 
jaren tientallen agrariërs met hun be-

drijf gaan stoppen. “Die leegstaande 
stallen moeten netjes opgeruimd 
worden. Daarnaast willen we  agrari-
ers die dat kunnen en willen, helpen 
om een doorstart te maken en zich 
te blijven ontwikkelen. Om het plat-
teland leefbaar te houden, moeten 
we op zoek naar nieuwe economi-
sche dragers voor het buitengebied. 
Dat vraagt per ondernemer om een 
innovatieve en duurzame oplossing. 
Maatwerk dus.”

Energie tanken
Eén ding staat vast. Als Hubert Mac-
kus na 20 maart door mag gaan als 
gedeputeerde, doet hij dat weer met 
volle overgave. De 41-jarige bestuur-
der, die komend najaar september
zijn grote liefde Paulien trouwt, kent 
maar één werkstand: de mouwen 
omhoog en er tegenaan. Het geheim 
van die tomeloze energie? Vier keer 
in de week, bij dag en dauw, hardlo-
pen en fitness. “Zitten is het nieuwe 
roken, zeggen ze. Als gedeputeerde 
zit ik zo’n 1000 uur per jaar in de auto. 
Ik moet bewegen. Als ik ’s avonds om 
elf uur thuiskom, wandel ik nog een 
rondje. Even de dag van me laten af-
glijden en weer nieuwe energie voor 
Limburg tanken.” 

Vier je Kinderfeestje 
in De Groote Peel!

Het is voor ouders vaak een uit-
daging om uit het grote aanbod 
aan kinderfeestjes een keuze te 
maken. Voor kinderen die graag 
buiten spelen is de keuze niet zo 
moeilijk want Staatsbosbeheer
biedt, vanaf Buitencentrum De 
Pelen, speelse Avonturentochten 
in De Groote Peel. 

Op avontuur in de natuur
Elk jaar zijn er honderden kinderen
die meedoen met een Avonturen-
tocht in Nationaal Park De Groote 
Peel. Veel kinderen vinden deze toch-
ten zo leuk dat ze steeds terugkomen 
met hun verjaardag. Gelukkig is er 
voor elke leeftijd een passende tocht. 
Een kleuter kan zo ‘doorgroeien’ tot 
groep 8 en steeds een ander feestje 
doen. 

Voor elke leeftijd een passende tocht
Voor kleuters is er een Kaboutertocht 
waarbij de kleuterkabouters op zoek 
gaan naar sporen van kabouters in de 
Peel. Kinderen van 6 t/m 9 jaar kun-
nen als Handige Hulpboswachter aan 
de slag of Petronella Peelheks helpen 
met klusjes in de natuur. Stoere jon-
gens en meiden van 7 t/m 9 jaar gaan 
de uitdaging aan tijdens de Mossige 
Moerasexpeditie. Deze tocht is ook 
’s avonds mogelijk. Extra spannend! 
Voor kinderen van 8 t/m 11 jaar is er De 
Ruige Roverstocht. Een actieve tocht 
vol spellen en uitdagingen waarbij 
de deelnemers op zoek gaan naar het 
zwarte goud van de Peel. Deelnemers 
aan een Avonturentocht krijgen iets 

lekkers en drinken onderweg en een
verrassing mee naar huis. De jarige 
krijgt nog een extra cadeautje.

Binnen/buiten arrangementen
Er zijn ook twee arrangementen 
waarbij je binnen en buiten combi-
neert. Bij het Nestkastjesarrange-
ment maak je eerst een wandeling 
met een gids en daarna knutsel je 
een stevig nestkastje in elkaar. Gezel-
lig met een kopje chocolademelk en 
een wafel erbij. Voor speurneuzen is 
er een arrangement ‘Speuren naar 
sporen’ met eerst een excursie en 
daarna uilenballen pluizen. Leerzaam 
en leuk! Als ‘toetje’ broodjes bakken 
bij de vuurkorf. Deze arrangementen 
zijn geschikt voor kinderen vanaf 6
jaar.

Maak je natuurfeest compleet
Er is ook een arrangement waarbij 
je, na afloop van het kinderfeestje, 
pannenkoeken of frietjes gaat eten 
bij restaurant De Dorpsherberg.  Zo is 
het natuurfeest compleet en hoef je 
als ouders lekker nergens meer voor
te zorgen. 

Informatie en reserveren
Voor meer informatie over Kinder-
feestjes kijk op: www.staatsbosbe-
heer.nl/depelen  Je kunt ook contact 
opnemen met het Buitencentrum De 
Pelen via: depelen@staatsbosbeheer.
nl of telefonisch: 0495 – 641 497. Het 
Buitencentrum ligt aan de Moostdijk 
15 te Ospel en is geopend op dinsdag 
t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Drie voorstellingen met pop, rock, klassiek, jazz en dans

35e Muziekgala in Munttheater tijdens 
jubileumjaar Philips van Horne

Dit schooljaar bestaan het Mu-
ziekgala 35 en de Philips van Hor-
ne 50 jaar. 
Dit ‘dubbeljubileum’ wordt ge-
vierd met drie galavoorstellingen
in het Munttheater: dinsdag 19, 
Dit dubbeljubileum wordt gevierd 
met drie galavoorstellingen in het 
Munttheater: dinsdag 19, woens-
dag 20 en donderdag 21 maart. De 
voorstellingen beginnen om 19.30 
uur. De kaartjes voor dit muzikaal 
spektakel kosten € 13,50 (inclu-
sief pauzedrankje) en zijn te koop 
bij de balie van het Munttheater 
en via www.munttheater.nl. Het 
LVO Muziekgala (voorheen ‘Van
Horne Muziekgala’) is een jaarlijks 
terugkerende muzikale presen-
tatie van talentvolle leerlingen 
van Het Kwadrant, de Philips van 
Horne en Het College. Er wordt op 
zéér hoog niveau gezongen, ge-
musiceerd en gedanst.

Dit Jubileumgala zal groots gevierd 
worden met medewerking van meer 
dan honderdvijftig leerlingen. 

Zowel onderbouw- als bovenbouw-
leerlingen doen mee aan dit 35e 
Muziekgala. Ook dit jaar is het mu-
ziekaanbod weer zeer gevarieerd. 
Van pop, jazz, klassiek tot instrumen-
taal en koorzang. Er zijn optredens 
van solisten, duo’s en diverse pop- en 
rockbands.  Opvallend in deze jubileu-
meditie is de aanwezigheid van twee 
dansgroepen (waaronder Fresh), met 
in hun gelederen veel leerlingen van 
de Weerter scholen. Op het program-
ma staan onder meer muziekwerken
en songs van: Bach, Abba, Madness, 
Guns N’ Roses, Jett Rebel, Doe Maar, 
Ella Fitzgerald, Golden Earring en 
Matt Simon.

Het Muziekgala staat onder leiding 
van vier muziekdocenten van de Phi-
lips van Horne en Het College: Sharon 
van Dael, Sven Heijman, Saskia van de 
Berg en Fons Heuvelmans. Zij worden, 
in het kader van hun profielwerkstuk, 
organisatorisch bijgestaan door de 
bovenbouwleerlingen Femke Wulms, 
Ellis Janssen, Merel Kupers, Fenne Cor-
stjens, Merel Gertsen en Ilse Steijvers.

Week van de Gezonde Jeugd
In de week voor de Gezonde Jeugd 
(11-15 maart) kan iedereen in Neder-
land laten zien hoe belangrijk het is 
dat jongeren kunnen opgroeien in 
een gezonde omgeving die tevens 
uitnodigt om te spelen en bewegen. 
Gemeenten, maatschappelijke orga-
nisaties, het Nederlandse bedrijfsle-
ven en vele lokale professionals zet-
ten deze week een extra stap vooruit! 
Hierbij ligt de focus op bewegen.

Koning geeft startsein Week voor 
de Gezonde Jeugd
Zijne Majesteit Koning Willem-
Alexander geeft vrijdagmiddag 8
maart in de Werkspoorkathedraal in 
Utrecht het startsein van de Week 
voor de Gezonde Jeugd. De Koning 
opent de week samen met kinderen. 
Zij geven symbolisch het estafette-
stokje door aan alle kinderen in Ne-
derland.

Week voor de Gezonde Jeugd in 
Weert
In de gemeente Weert willen wij ook 
laten zien dat een gezonde omgeving 
belangrijk is. Jongeren Op Gezond 
Gewicht-regisseur Thomas Witjes, 
werkzaam bij Punt Welzijn, roept 
daarom iedereen op om van 11 t/m 
15 maart extra aandacht te hebben 
voor een gezonde leefstijl op school, 
de kinderopvang, vereniging, buurt 
en thuis. Op deze manier zetten we 
met zijn allen een stap vooruit naar 
een gezonde omgeving. 

De volgende activiteiten staan al in 
de agenda tussen 11-15 maart:
• Punt Welzijn (Let’s Move) organi-

seert voor het onderwijs reken- en
taallessen op het schoolplein en 
workshops over gezonde leefstijl, 
bewegen, water drinken en gezon-
de voeding. 

• Dinsdag 12 maart 19.30 - 21.30: Le-
zing van Irene Heger (Universiteit 
Maastricht) bij Bibliocenter – wil-
helminasingel 250 met als onder-
werp “Wij zijn zelf het medicijn”. 
Wat kun je zélf doen om je herse-
nen gezond te houden, en daar-
mee mogelijk dementie te voorko-
men? Vanaf welke leeftijd moet je 
hierover gaan nadenken?

• Woensdag 13 maart 13.45-15.30: 
Voorleesmiddag voor kinderen van 
3-7 jaar bij Bibliocenter – Wilhelmi-
nasingel 250. Er wordt voorgelezen 
uit het verhaal “Het Snoepprinses-
je” en de toegang is gratis. 

• Donderdag 14 maart 14.00-18.00: 
Jongeren op Gezond Gewicht or-
ganiseert in het Keenter Hart een 
workshop “Wie zit er tegenover 
je?”. In deze workshop leer je hoe 
je met verschillende typen ouders 
het gesprek aangaat over de ge-
zondheid van hun kind.

Meer weten over de Week voor de 
Gezonde Jeugd en de activiteiten die 
georganiseerd worden? Neem dan
contact op met Thomas Witjes, tele-
fonisch via 06-31937368 of via email
t.witjes@puntwelzijn.nl. 

Week voor de gezonde jeugd wordt 
o.a. ondersteund door Jongeren Op 
Gezond Gewicht, Punt Welzijn, GGD 
Limburg-Noord, Centrum Jeugd en
Gezin en Bibliocenter. 



Kerkstraat 45b
Nederweert
tel. 0495-626717
www.bollenmodeschoenen.nl
Ook voor al uw schoenreparaties!!

12½ jarig JUBILEUM

FFEEEESSTTWEEKENWEEKENDD
ZatZaterdag 2erdag 23 en zondag 23 en zondag 24 maar4 maartt
Zondag van 13.00 tot 17.00 uur geopend!

Datum:	vrijdag 15 maart

Tijd: 10.00	uur

Mediscope dag 15 maart 
bij Kapsalon Switch

Gezond haar vereist een gezonde hoofdhuid. Door effecten van 
o.a. een dieet, narcose, medicijn gebruik, chemotherapie en stress 
kunnen de groeicyclus en de hoofdhuid verstoord raken. Of het 

nu gaat om een droge, vette of schilferige hoofdhuid, zelfs ernstige
roos en psoriasis, MEDICEUTICALS pakt het probleem aan.

De MEDISCOPE is een extra tool die gebruikt word om klanten 
een beter beeld te geven van de conditie van de hoofdhuid.

De scope vergroot tot 200 keer. Door middel van de scope kan 
er een optimaal en passend advies worden gegeven.

Maak geheel vrijblijvend een afspraak voor advies 
tijdens de MEDISCOPE DAG 15 maart.

KNIPART haarwerken is altijd bereikbaar!
Hannelore Fiers,  Nederweert
M 06 57583970,  E info@knipart.nl
www.knipart.nl

Aandacht voor haar
FOLLEA®

Brugstraat 21 
Nederweert

OPEN HUIS 
DAGEN 

t/m zaterdag 
16 maart

Voor iedere klant 
een leuke verrassing

Laat je stralen!
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Kerkstraat 18 Nederweer t
Tel. (0495) 62 57 85

“Het was op een zonnige dag in het voorjaar, toen ik aanbelde bij 
de haarwerksalon van Hannelore. Eindelijk durfde ik de stap te
zetten om naar een haarwerkspecialist te gaan. Al jarenlang ga 
ik gebukt onder steeds dunner wordend haar. Heb nu alle moed
bij elkaar geraapt en een afspraak gemaakt met KNIPART. Han-
nelore verwelkomt me hartelijk in haar salon en mijn oog valt op 
de haarwerken die al klaarstaan. Allereerst krijg ik een analyse 
van mijn haar en hoofdhuid. “Rond de menopauze verandert er 
veel in onze hormoonhuishouding. Bij de een gaat dit sneller 
dan bij een ander en zie dat dit proces al een hele tijd aan de 
gang is”, stelt Hannelore vakkundig vast. Ik vertel dat het mijn 
zelfvertrouwen behoorlijk geschaad heeft. Samen komen we tot 
de conclusie dat een haarwerk de beste oplossing is en we gaan 
passen. Van een korte coupe tot een  strakke bob. Het is voor mij 
een hele metamorfose en voel me geweldig! Ik kies uiteindelijk 
voor de moderne boblijn. Hannelore knipt en personaliseert het 
model, geheel passend bij mijn gezicht. Na twee uurtjes verlaat 
ik, mét haarwerk én een glimlach van oor tot oor, haarwerksalon 
KNIPART. Mijn vrouwelijkheid is weer terug!”

Haaruitval door Alopecia, chemokuren of medicijnen is een heftige 
ervaring. Hannelore Fiers van KNIPART Haarwerken beseft dat en met
een gedegen kappersvakkennis van ruim 35 jaar én ANKO certificering, 
richt ze zich dan ook op het welzijn en uiterlijk van de vrouw. Ongeveer 
één op de vier vrouwen boven de veertig jaar krijgt last van extreme 
haaruitval. Kaalheid bij vrouwen is in Nederland een taboeonderwerp. 
Vrouwen (en ook mannen) bij wie het haar gaat uitvallen, kunnen hier-
door te maken krijgen met psychische problemen. Veel mensen raken 
in een isolement. Zij durven niet over hun probleem te praten, terwijl 
er tegenwoordig oplossingen zijn voor haarverlies, die niet van echt te 
onderscheiden zijn. “In mijn salon neem ik alle tijd om een dame vak-
kundig te adviseren en een keuze te laten maken uit de uitgebreide 
collectie haarwerken en deelhaarwerken. Bovendien bied ik een on-
derscheidend totaalpakket voor alle budgetten (dus ook voor de wat 
kleinere portemonnee…); alles inclusief verzorging en het eventueel 
kleiner maken van een haarwerk. Daarnaast mag ze me altijd bellen! 
Mijn motto is niet voor niets ‘Aandacht voor haar…’, onderstreept Han-
nelore krachtig! 

Privacy
Haarverlies is vooral bij vrouwen een groot taboe. Kaalheid of kale plek-
ken geeft een vrouw een gevoel van gene, die haar ervan weerhoudt 
om hulp te zoeken. Vaak is men niet bekend met de mogelijkheden 
op het gebied van haarwerken. Niet alleen door het ongekende, maar 
ook verlegenheid en schroom spelen een rol. Mede om die redenen is 
het mogelijk om de salon van KNIPART Haarwerken in alle privacy te 

bezoeken, dat maakt een afspraak aanzienlijk laagdrempelig en geeft 
vertrouwen. Hannelore weet hoe belangrijk het voor een vrouw is om 
anoniem naar de salon te komen en dat haar persoonlijke aandacht
helpt: “Een vrouw die haar haren verliest door chemokuren of medi-
cijnen, Alopecia of andere problemen, wil niets liever dat ik het haar-
probleem snel oplos & met behoud van eigen identiteit, zonder dat 
het zichtbaar is! Het is mooi om te zien, dat een vrouw zich dan weer 
op-en-top vrouw voelt.” 

‘Uitstapje’ 
Het onderhoud van de haarwerken en deelhaarwerken verzorg ik ook. 
Overigens wil ik benadrukken dat mijn aanpak een specialistische 
aanvulling is op de reguliere kapper. De dames die in mijn salon ko-
men, raad ik altijd aan, weer terug te gaan naar hun eigen kapsalon.”
KNIPART Haarwerken is dan ook dé plek voor haarwerken bij volledig 
haarverlies door chemokuren en deelhaarwerken voor gedeeltelijk 
haarverlies door medicijnen, Alopecia, menopauze en andere haarpro-
blemen, maar ook voor specialistische hoofdhuidproblemen die vragen
om verzorging met Mediceuticals. “De dames maken als het ware een 
‘uitstapje’ naar mijn salon”, zegt Hannelore spontaan. 
KNIPART Haarwerken is ANKO gecertificeerd en altijd bereikbaar. Het 
is mogelijk om 7 dagen per week, een afspraak te maken! Voor meer 
informatie ga naar de website, stuur een e-mail of neem telefonisch 
contact op voor een afspraak. 

Een warm welkom bij haarwerkspecialist Hannelore! 

KNIPART haarwerken | Hannelore Fiers| Strateris 2 | 6031 PC Nederweert|
M 06 57583970 | E info@KNIPART.nl | W www.KNIPART.nl 

Tekst: Lemon Lifestyle | Lara Jonkers  www.lemonlifestyle.com 
Foto’s: Irene van Wel & FOLLEA

“Eindelijk de stap gezet…”

Mijn vrouwelijkheid weer terug!
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In de gemeente Nederweert wordt 
dit jaar voor de achtste maal een ge-
zamenlijke collecte gehouden. Daar-
mee wordt een aantal landelijke 
goede doelen in één keer bij de in-
woners van gemeente Nederweert 
onder de aandacht gebracht. De ko-
mende weken willen we de goede 
doelen graag aan u voorstellen. 

De collectanten komen bij u langs:
Budschop 
maandag 25 en dinsdag 26 maart
Nederweert 
maandag 1 t/m vrijdag 5 april
Leveroy 
woensdag 3 t/m vrijdag 5 april
Nederweert-Eind donderdag 4 april
Ospel en Ospeldijk 
maandag 8 en dinsdag 9 april

Alzheimer
1 op de 5 mensen krijgt dementie. 
Alzheimer Nederland werkt aan een 
betere toekomst voor mensen met 
dementie en hun omgeving. Het is 
onze missie om dementie te voorko-
men of te genezen. Het financieren 
van wetenschappelijk onderzoek is 
dé manier om de strijd tegen demen-
tie te winnen. We werken aan ver-
betering van levenskwaliteit, geven 
voorlichting, belangenbehartiging en 
bieden mogelijkheden voor hulp en 
lotgenotencontact.

Longfonds
Het Longfonds investeert veel in we-
tenschappelijk onderzoek. Want ge-
zonde longen zijn van levensbelang. 
Onze dromen? Kapotte longen repa-
reren, een vaccin tegen astma en een 
betere behandeling voor ernstige 
longziekten. Voor dit onderzoek is 
veel geld nodig. U kunt ons daarbij 
helpen, steun ons. Waarom? 
- 1 op de 4 sterfgevallen komt door 

een longziekte.
- voor 1 miljoen mensen in ademnood.

Brandwonden stichting
De Nederlandse Brandwonden Stich-

ting helpt mensen met brandwonden. 
Kort na het ongeval, maar ook later 
in de dagelijkse strijd tegen littekens. 
Wij financieren wetenschappelijk on-
derzoek, ondersteunen artsen en ver-
pleegkundigen, zetten campagnes in 
om brandwonden te voorkomen en 
helpen slachtoffers sterker en weer-
baarder te worden.

EHBO Nederweert
De EHBO vereniging in Nederweert 
is in 1964 opgericht. Vanaf die tijd 
werden er duizenden mensen opge-
leid voor hun EHBO diploma, zowel 
kinderen als ook volwassenen. Naast 
het opleiden verzorgt de vereniging 
ook hulpverlening bij evenementen. 
Elk jaar zijn de vrijwilligers meer dan 
1.000 uur aanwezig bij allerlei festi-
viteiten. Zonder EHBO-ers kunnen 
veel feesten niet doorgaan. De EHBO 
is dus onmisbaar. www.ehboneder-
weert.nl

HandicapNL (voorheen Fonds Ver-
standelijk Gehandicapten)
HandicapNL is de nieuwe naam van 
Fonds Verstandelijk Gehandicapten 
en het Revalidatiefonds. HandicapNL 
maakt mensen met een beperking 
sterker in de samenleving én daagt 
de maatschappij uit hen eerlijke kan-
sen te bieden.
De overheid en maatschappij vragen 
steeds meer van ons. Vaak wordt 
met mooie woorden als ‘participatie’ 
en ‘zelfredzaamheid’ aangegeven 
dat je het voor jezelf maar zo goed 
mogelijk moet regelen. Als je een 
fysieke of verstandelijke beperking 
hebt, kan dat erg lastig zijn. Om ei-
gen keuzes te maken en regie te krij-
gen over je eigen leven heb je kennis, 
vaardigheden, lef en doorzettings-
vermogen nodig. En extra steun van 
de mensen om je heen. HandicapNL 
steunt organisaties en projecten die 
mensen met een handicap helpen 
het heft in eigen handen te nemen. 
Iedereen hoort erbij, iedereen eer-
lijke kansen!

De collectebundelingen van gemeente 
Nederweert presenteren zich

Regio sterk op lijst 
D66 Limburg

Midden-Limburg is sterk vertegen-
woordigd op de lijst van D66 Lim-
burg. Op de lijst staan maar liefst 16 
kandidaten uit de regio. Drie vrou-
wen uit de regio staan hoog op de 
lijst. De 39-jarige Lizbeth Steinbach 
uit Tungelroy staat op plek 5. Lizbeth 
is voorzitter van de Stichting Fokpaar-
dendag Weert. Lizbeth wil zich graag 
inzetten voor de samenleving: “Het is 
tijd voor een sociaal, duurzaam en in-
novatief Limburg. Daar wil ik me de 
komende jaren sterk voor maken.”

Op de plekken 9 en 11 staan twee 
dames uit Roermond, Charlotte van 
Dijk-Pieters en Kitty Bruinsma. Char-
lotte is betrokken bij FAM Netwerk, 
dat is opgericht om vrouwen beter 
bij de politiek te betrekken. Kitty is 
secretaris van de Roermondse D66-
afdeling. Andere kandidaten uit 
Roermond zijn Ger Heyman en afde-
lingsvoorzitter Frits Stevens.

Nederweerter kandidaten
Vanuit Nederweert staan twee kandi-
daten op de lijst: Paul Emans en Leo 
Roos. Paul Emans is al enige jaren 
actief binnen D66 Nederweert en 
stond bij de gemeenteraadsverkie-
zingen vorig jaar op een derde plaats. 
Paul is enorm betrokken bij het the-
ma energie en zet zich ook in bij de 
Nederweerter energiecoöperatie 
Newecoop. Leo Roos heeft veel be-
tekend voor D66 in de regio. Vorige 
maand is hij door de lokale fractie in 
het zonnetje gezet omdat hij zich al 
25-jaar geheel vrijwillig inzet voor de 
partij.

Overige kandidaten uit de regio
Vanuit de gemeente Weert staan er 
drie personen op de lijst. Naast Liz-
beth Steinbach zijn dat voormalig 
Statenlid Bert van Wijk en de 20-ja-
rige Maxim Lenders. Veel kandidaten 
wonen in de gemeente Leudal. Op-
vallende naam is Jort Raemakers op 
plek 30. Jort is barman bij Café Sjaen 
en broer van Tweede Kamerlid Rens 
Raemakers. Twee vrouwen uit Haelen 
staan op de lijst, raadslid Iris Schors 
en Anneke Heijkers. Danielle Peet uit 
Heythuysen staat op plek 40. In Horn 
heeft Rinke de Wit de plek van huidig 
Statenlid Wilma van Dommelen over-
genomen. Zij heeft besloten zich niet 
meer herkiesbaar te stellen. Uit Echt-
Susteren komen twee kandidaten. Dit 
zijn Leny Tanis-van Oers uit Susteren 
en Tom Denis uit Roosteren.

D66 in de regio
D66 is de laatste jaren flink aan het 
groeien in Midden-Limburg. Gede-
puteerde en lijsttrekker Hans Teunis-
sen: “In Roermond bestuurden we al 
mee. Sinds vorig jaar leveren we voor 
het eerst ook wethouders in Leudal 
en Nederweert. Veel jonge talenten 
zorgen voor een krachtig D66-geluid. 
Niet alleen in de steden, maar juist 
ook in de kleine kernen van de regio. 
Dat belooft veel voor de toekomst.”

Gratis cursus ‘Als 
mantelzorger in balans’

Om goed voor een ander te kun-
nen  zorgen, moet je ook goed 
voor jezelf zorgen. Veel mantel-
zorgers zoeken hierin hun weg. 
Hoe houd je de balans tussen er 
zijn voor de ander en goed voor 
jezelf zorgen? Hoe lukt het om 
voor jezelf te kiezen en tijd voor 
jezelf te maken? Hoe herken je bij 
jezelf signalen die je zeggen dat 
het teveel wordt?

Het Algemeen Maatschappelijk Werk 
Midden-Limburg (AMW-ML) biedt 
samen met de mantelzorgondersteu-
ners van Punt Welzijn een cursus aan, 
waarbij je aan de slag gaat met de 
balans tussen zorgen en ontspannen. 

Welke verwachtingen heb ik van me-
zelf? Hoe ga ik om met verwachtin-
gen vanuit de persoon waarvoor ik 
zorg of de omgeving? Hoe kan ik de 
zorg met anderen verdelen? Dit soort 
vragen komen aan bod. Daarnaast 
leer je manieren om jezelf tot rust te 
brengen en je grenzen te herkennen 
en te stellen, maar krijg je ook tips 
hoe je kunt genieten van kleine din-
gen. Hierdoor ben je in staat zinvol 
en effectief gedrag te vertonen om 
zo je mantelzorgtaken in balans te 
brengen met andere zaken die voor 
jou belangrijk zijn. 

De gratis cursus bestaat uit twee dag-
delen en vindt in april plaats. Er is de 
mogelijkheid om deel te nemen in de 
middag of in de avond. 
  
Meer informatie en aanmelden kan 
via dit aanmeldformulier, door te bel-
len naar Punt Welzijn 0495-697900 of 
een email te sturen naar goedbezig@
puntwelzijn.nl.

Eettafel Eind

Donderdag 21 maart: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden  
t/m dinsdag 19 maart voor 19.00 uur.
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

 

Alzheimer Café Weert

Eenmalig wordt het Alzheimer Café 
in Weert verschoven van de 3e maan-
dag van de maand naar de 3e woens-
dag! Op woensdag 20 maart  wordt 
de  theatervoorstelling van RICK ‘Ef-
kès de Weg Kwijt’  in het Alzheimer 
Café vertoond. Deze bijzondere voor-
stelling heeft tot doel meer begrip 
en bewustwording te creëren voor 
mensen met dementie. Want wat is 
dementie eigenlijk? Hoe herken je 
iemand die eraan lijdt en hoe kun je 
hiermee omgaan?
Het toneelstuk bestaat uit meerdere 
losse verhaallijnen waarin verschil-
lende vormen van dementie cen-
traal staan met de daarbij passende 
situaties en waarin de lach, hier en 
daar, zeker niet wordt vergeten. De 
voorstelling is ontstaan op basis van 
improvisaties en persoonlijke ervarin-
gen van de auteurs en is toegankelijk 
en interessant voor al diegenen die 
van dichtbij te maken krijgen of heb-
ben gekregen met mensen met de-
mentie, maar ook voor iedereen die 
er graag meer over wil weten. 

‘Efkes de weg kwijt’ is een initiatief 
van Sociaal Makelaars Cranendonck, 
WMO- commissies Cultuurcraan, ge-
meente Cranendonck en RICK. 
Dankzij de financiële ondersteuning 
van Steunpunt Mantelzorg van Punt 
Welzijn Weert en Stichting Alzheimer 
Midden Limburg kan het Alzheimer 
Café Weert deze bijzondere voorstel-
ling aanbieden. 

Iedereen is van harte welkom in het 
Alzheimer Café!. Zowel mensen met 
dementie en hun partners, mantel-
zorgers, familieleden, zorgverleners, 
als mensen die zich verbonden voelen 
met het onderwerp, jong en oud, ie-
dereen kan zo binnenlopen. Uw eer-
ste kopje koffie of thee is gratis. Voor 
deze avond geldt wel: vol is vol!
Het Alzheimer Café wordt gehou-
den in de grote zaal van Het Keenter 
Hart, St. Jozefskerkplein 3, 6006 ZH te 
Weert en is vanaf 19.00 uur geopend. 
Het programma duurt van 19.30 tot 
21.30 uur. 

Info: 
leny.jonkers@dezorggroep.nl en 
Irene.verheijden@hulpbijdementie.nlSint 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!

Sint Jozef Wonen en Zorg
Kapelkesweg 1, 5768 AW Meijel
Telefoon: 077 466 7878

Zaterdag 16 maart 2019: 
Open Dag Sint Jozef Meijel

NEWECOOP dankt 
bouwbedrijf Teng Wijen

U heeft ze misschien zien staan! Die 
grote borden over windmolens Os-
peldijk langs doorgaande wegen. Nu 
de akkers weer nodig zijn, haalt NE-
WECOOP de borden weer weg. “De 
borden hebben hun werk gedaan”, 
aldus Paul Emans, bestuurslid. “In de 
tijd dat de borden stonden is onge-
veer 150.000 euro extra opgehaald 
voor de financiering van de windmo-
lens. Nu is in totaal ongeveer 385.000 
euro geïnvesteerd door burgers van 
Nederweert”.

De bouwhekken zijn gesponsord door 
bouwbedrijf Teng Wijen. Ron Wijen, 
directeur: “als bouwbedrijf zijn we 
dagelijks betrokken bij duurzaam-
heid. Wanneer we middels deze hulp 
de initiatieven van de coöperatie om 
de mogelijkheden van windenergie 
onder de aandacht te kunnen bren-
gen ondersteunen we dat natuurlijk 
heel graag!”. Paul: “wij zijn bouwbe-
drijf Teng Wijen bijzonder erkentelijk 
voor hun hulp aan onze energiecoö-
peratie. Ook de landeigenaren van de 
gronden waarop de borden stonden, 
zijn wij erg dankbaar. Alsook Ad en 
Piet Ketelaars die de hekken hebben 
geplaatst. Mooi om al het enthousi-
asme en de betrokkenheid te zien om 
Nederweert te verduurzamen”. 

De vergunning is binnen, de Rijkssub-
sidie is toegezegd en de laatste be-
zwaren zijn definitief van tafel. Daar-
door staan alle lichten op groen voor 
de bouw van burgerwindpark Ospel-
dijk eind 2019. Dat de borden nu weg 
zijn, betekent niet dat mensen niet 
meer kunnen investeren. “Investeren 
kan zeker nog, graag zelfs”, aldus 
Paul. “Hoe meer mensen meedoen, 
hoe meer geld in de gemeente blijft. 
Daar is het ons als coöperatie voor en 
door burgers ook om te doen. En na-
tuurlijk spreekt een rendement van 
ongeveer 5% op de investering veel 
mensen aan”. www.newecoop.nl/
participeren.

Verzamelaarsbeurs 
maart 2019

Zondag 17 maart organiseert Verza-
melaarsvereniging “De Peelstreek” 
uit Meijel weer haar maandelijkse 
ruilbeurs.
Het evenement vindt plaats in het 
gemeenschapshuis “D’n Binger”, 
Alexanderplein 2 in Meijel.

Het is een ideale gelegenheid voor 
verzamelaars om hun collectie uit te 
breiden of aan te vullen. Op verza-
melgebied is van alles te vinden zoals 
postzegels, munten,  pennen, bid-
prentjes, geboortekaartjes, ansicht-
kaarten, bankbiljetten, suikerzakjes, 
voetbalplaatjes  etc. 

De openingstijd van de ruilbeurs is 
van 10.00 u tot 13.00 u. Zoals altijd 
zijn er ook veel tafels gereserveerd 
voor ruilers. Alle verzamelaars en 
belangstellenden zijn van harte wel-
kom. Parkeergelegenheid is er vol-
doende.  Entree volwassenen € 1,00 
en kinderen gratis.

Belastingservice FNV 
Weert Telefoonnummer 

bereikbaarheid gewijzigd

Nieuw telefoonnummer:
06 380 881 91

De vrijwilligers van de Belastingser-
vice FNV in Weert zijn telefonisch te 
bereiken op woensdag.

Als lid van de FNV kunt u een afspraak 
maken voor het invullen van uw Aan-
gifte Inkomstenbelasting 2018, graag 
bellen met bovenstaand nummer of 
via de site https://www.afspraakma-
kenfnv.nl.

De invuldagen zijn op woensdag 20 
maart, 27 maart en 3 april 2019.

Lezing: “Kiendje Kiendje 
Keuningske”

Op zondag 31 maart is er in het 
BeekCwartier een lezing met de ti-
tel “Kiendje Kiendje Keuningske”. 
Het thema van deze lezing is de kin-
dertijd in Limburg vanuit het vrou-
wenoog bekeken. Laat u meenemen 
op een reis door de kindertijd in de 
twintigste eeuw. Van geboorte (waar 
komen de kindertjes nu écht van-
daan?) , kleutertijd, communiefeest 
en kinderspel, tot het einde van de 
schooltijd. Met aandacht voor religie, 
kleedgedrag, eet en drinkcultuur en 
wooncultuur. Dat zijn de wegwijzers 
gedurende deze vrolijke reis terug in 
de tijd.

De lezing wordt gegeven door An-
nie Schreuders-Derks van Volkskun-
dig bureau NostalNu. NostalNu biedt 
een verassende blik op de Limburgse 
volkscultuur. Het is de cultuurgeschie-
denis van alledag: herkenbaar voor 
velen, interessant voor iedereen. 

De lezing begint om 14:00 uur met kof-
fie en Weerter vlaai en duurt tot on-
geveer 16:00 uur. De prijs is € 5,- per 
persoon, inclusief koffie met vlaai. 
Aanmelden is niet nodig. Locatie: 
BeekCwartier, Beekstraat 54, Weert. 
Het BeekCwartier is onderdeel van 
Punt Welzijn en een locatie waar 
burgers uit Weert elkaar kunnen ont-
moeten en samen gezellige activitei-
ten ondernemen. 

In november zijn 6 enthousiaste 
vrijwilligers begonnen met het vrij-
willigersteam in Groenewoud, dat 
ondersteund wordt door Algemeen 
Maatschappelijk  Werk en Punt Wel-
zijn. 
Elke week worden er kaarten in de 
brievenbus gedaan in 1 of 2 straten in 
Groenewoud. Op donderdagmiddag 
van 13:30 uur tot 14:30 uur gaat het 
vrijwilligersteam op pad om bij deze 
mensen aan te bellen en de vraag te 
stellen of ze zin hebben in een ge-
sprek. Dit kan over van alles gaan, 
bijvoorbeeld: 
- ik maak me zorgen over iemand;
- ik heb vragen waar ik zelf niet uit 

kom;
- ik word blij als ik iets kan beteke-

nen voor iemand in de buurt;
- ik voel me soms alleen;
- ik vind het spannend om naar een 

activiteit of afspraak te gaan. 

De vrijwilligers weten als geen ander 
hoe het is om een moeilijke periode 
mee te maken en zetten zich vanuit 
hun levenservaring graag voor ande-
ren in. Het komt regelmatig voor dat 
familie en vrienden, of hulpverleners 
van zorg- en welzijn organisaties, 
bij mensen thuis komen en denken: 
“Jammer dat we u niet eerder heb-
ben kunnen helpen. Dan waren de 
problemen wellicht eerder opgelost 

en had de persoon er met of zonder 
begeleiding zelf veel meer aan kun-
nen doen.” Maar helaas is voor velen 
de stap naar deze hulp te groot en 
trekken ze pas aan de bel als het echt 
niet meer gaat.  Het vrijwilligersteam 
helpt voorkomen dat mensen te lang 
wachten om een hulpvraag te stel-
len.

De laatste weken is het team ver-
schillende keer de wijk in gegaan en 
kregen zij positieve reacties van be-
woners. Ook hebben ze enkele be-
woners kunnen helpen door samen 
te kijken naar oplossingen. Zo is er 
gesproken over hoe mensen hun tuin 
mooi kunnen houden als ze zelf het 
onderhoud niet meer kunnen doen, 
wordt er een luisterend oor geboden 
totdat er een maatje is gevonden, of 
samen gebeld naar instanties om af-
spraken te maken.

Wil jij graag anderen helpen en op 
donderdagmiddag op pad gaan met 
het vrijwilligersteam? Of op andere 
tijdstippen mensen ondersteunen 
door samen naar afspraken te gaan? 
Heb je misschien een vraag waar je 
zelf niet uitkomt of ken je iemand die 
een lastige periode doormaakt? Meld 
je dan bij Thera Hurkmans van Punt 
Welzijn via t.hurkmans@puntwelzijn.
nl of 06- 52650943.

Vrijwilligersteam ‘we zijn er voor 
u!’ helpt bewoners in Groenewoud

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Deel je onze droom? 
Sms NIER naar 4333 of kijk wat jij kunt doen op nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2 (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Onze droom voor Mariëlle  
is nierziekten genezen.


