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Ook al bent u Dela of elders verzekerd, wij respecteren
de polisvoorwaarden. U bent dus vrij om ons als uitvaart-
ondernemer te kiezen zonder het risico op ‘meerkosten’. Nederweert

jouw gezondheid is onze zorg

Kerkstraat 42, tel. 63 26 96
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8.30-18.30 uur
Zaterdag: 10.00-14.00 uur

Buiten deze tijden belt u 
voor spoed recepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

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

za 09.00 - 17.00  / ma gesloten

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

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

Ad & Sidonie Swinkels hebben de 
afgelopen 20 jaar met veel plezier 
gewerkt op hun Buxuskwekerij in 
Ospel. Naast de kwekerij waren 
zij leerbedrijf voor jongeren die 
een BBL-opleiding volgden, zij
vinden het fijn om te begeleiden 
en te zorgen.

Geen opvolgers
De intensiviteit van de kwekerij heb-
ben Ad en Sidonie de laatste jaren 
afgebouwd en aangezien beide 
dochters in Amsterdam wonen en er
geen opvolging is wilden zij aan de 
kwekerij graag een andere bestem-
ming geven.
De rustige ligging in de landelijke 
omgeving nabij Nationaal park De 
Groote Peel, de mooie ruimtes in de 
bedrijfshal, het veilige en ruim op-
gezette buitenterrein en de vrolijke 
aanwezigheid van de boerderijdieren 
deed hen besluiten er een Zorgkwe-
kerij van te maken. 

Zorgkwekerij
Een zorgkwekerij kan men vergelij-
ken met een zorgboerderij; het aan-
bieden van betekenisvolle binnen- 
en buitenactiviteiten. Zo kunnen
zij ervoor zorgen dat mensen meer 
bewegen, sociale contacten hebben, 
buiten zijn, een gevarieerd dagpro-
gramma hebben en goed eten en 
drinken. 
Uit onderzoek is gebleken dat het 
helpen verzorgen van dieren, naar 
buiten gaan, gezamenlijk koken of 
helpen met (moes)tuinieren, positie-

Zorgkwekerij De Peeldijk

Van Buxuskwekerij naar zorgkwekerij

ve invloed heeft op de kwaliteit van 
leven. Voor ouderen met een zorg-
vraag en mensen met een licht ver-
standelijke beperking, is het mogelijk 
om onder begeleiding een veilige en 
ontspannen dag door te brengen. 
Op Zorgkwekerij De Peeldijk biedt 
men de deelnemers een gestructu-
reerde daginvulling aan, welke te-
gemoet komt aan de wensen van de 
cliënt. Zij stimuleren zoveel mogelijk 
wat men nog wél kan, de natuur 
helpt hierbij vaak een handje. Ieder-
een kan met activiteiten meedoen die 
hij of zij prettig vindt, niets moet.......
alles mag!

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

Dagbesteding
In de kleinste bedrijfshal, waar vroe-
ger de buxus geknipt werden en ver-
zendklaar werden gemaakt, is een
sfeervolle TUINKAMER gebouwd. 
Hier vinden alle binnen activitei-
ten plaats, denk hierbij aan: Gezel-
schapsspelletjes, geheugentraining,
muziek maken en zingen, oude foto’s 
bekijken en herinneringen ophalen, 
bloemstukjes maken, schilderen, 
knutselen of handwerken. De cliënt 
mag meehelpen met het voorberei-
den van de warme maaltijd, daarna 
eet iedereen gezamenlijk aan de ge-
zellige tafel in de Tuinkamer. Er heerst 

een huiselijke sfeer. In de namiddag is 
er mogelijkheid om een uurtje te rus-
ten in een van de relaxstoelen.
In de bedrijfshal zijn, op stahoogte 
voor de ouderen, diverse moestuin-
bakken geplaatst, waar men kan in-
zaaien en zelf kan moes-tuinieren. 

Buiten is er ook mogelijkheid om te 
helpen in de grote moestuin, het ver-
zorgen en voeren van de geitjes en 
kippen, er kunnen bloemen geplukt 
worden in de pluktuin. 

Lees verder elders in dit blad.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

NIEUW
Per 1 februari ook op

MAANDAG GEOPEND
van 13.00 tot 18.00

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!

Reigershorst Nederweert-Eind

Zaterdag 23 maart 
Zondag 24 maart 

Haazehoof Ospel

Vrijdag 29 maart 
Zaterdag 30 maart 
Zondag 31 maart 

Pinnenhof Nederweert

Vrijdag 5 april 
Zaterdag 6 april 
Zondag 7 april 

Toneelvereniging
Nederweert-Eind

www.mengelmoes.net

Voorverkoop vanaf zaterdag 9 maart bij: 
Bollen Modeschoenen Nederweert & Kapsalon Ans Ospel

Aanvang: 20.00 uur    Zaal open: 60 minuten voor aanvang    Entree: 10 euro

In bed met de FIOD

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

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.

V.l.n.r. Tiny Swinkels-Joosten  en Sidonie & Ad Swinkels

Buitengewone Belevenissen bij Staatsbosbeheer

Geniet van vogelconcerten in De Groote Peel
Staatsbosbeheer introduceert dit 
jaar de ‘12 Buitengewone Bele-
venissen’: elke maand zetten we 
een bijzonder natuurfenomeen
centraal om zo iedereen uit te 
dagen de natuur in te gaan. Die 
fenomenen wil iedereen namelijk 
ooit in zijn of haar leven meege-
maakt hebben én ze zijn gewoon 
om de hoek te beleven. 

In maart start de lente en de eerste 
vogels laten zich horen. De Buiten-
gewone Belevenis van maart past 
perfect bij dit lentegevoel: want wat 
is er nou mooier dan op de vroege 
ochtend de vogels te horen fluiten. 
De mooiste concerten vind je wat ons 
betreft in de natuur! Ga met ons mee 
om dit natuurfenomeen te ervaren. 
We nemen je mee door een van onze 
gebieden, laten de mooiste plekken
zien, en leren je een aantal vogels 
herkennen zodat je indruk kan ma-
ken op je vrienden.

Vogelconcerten in De Groote Peel
Op zondag 24 maart en zondag 7 april
kun je in Nationaal Park De Groote 
Peel meedoen met een Vroege Vo-
gelwandeling. Samen met een peel-
gids van Staatsbosbeheer ga je luis-
teren en kijken naar de blauwborst, 

de fitis, de tjiftjaf, de roodborsttapuit 
en andere vogels die elk jaar, na een 
overwintering in zuidelijke streken, 
terug naar De Groote Peel keren 
om te broeden. Nationaal Park De 
Groote Peel is een belangrijk gebied 
voor broedvogels. Er zijn ongeveer 90 
soorten waargenomen. Het is altijd 
verrassend wat je tegenkomt!

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

De Vogelexcursies in Nationaal
Park De Groote Peel starten op 
zondag 24 maart en zondag 7
april om 8.00 uur bij de ingang 
van het Buitencentrum De Pelen
aan de Moostdijk 15 te Ospel. De 
route is 6 kilometer lang en duurt 
ongeveer 2,5 uur. Deelname kost 
€ 6,- per persoon. Reserveren on-

line via: www.staatsbosbeheer.
nl/vogelsgrootepeel

Alles voor en over vogels in Bui-
tencentrum De Pelen
Na afloop van de excursie kun je in het 
Buitencentrum De Pelen en in de Peel-
boerderij terecht voor een hapje en 
drankje.   Lees verder elders in dit blad



Expert Lambers
Sint Lambertusstraat 10, Nederweert, (0495) 625714

facebook.com/Expert-Nederweert

VERBOUWINGS-

OPRUIMING
BIJ EXPERT LAMBERS!

De aankomende weken zal er hard gewerkt worden bij Expert Lambers en 

worden de voorbereidingen getroffen om de winkel in Nederweert te verbouwen. 

De nieuwe winkel zal in het weekend van 5, 6 en 7 april feestelijk heropend worden 

in de nieuwste Expert huisstijl. Voordat het zover is, kunt u eerst profiteren van een 

grootse verbouwingsuitverkoop. 

KOEL-/VRIESCOMBINATIE |

• 230 liter netto koelen en 98 liter netto vriezen 
• No frost: geen ijsvorming • Energieklasse A++

COMBIMAGNETRON | ECM153WIT

• Grill, heteluchtoven en magnetron met 25 liter 
inhoud • 3 vermogensstanden en digitale timer

4K UHD OLED TV | OLED55E8

• 55” (139 cm) 4K Ultra HD OLED Smart-TV 
• Geïntegreerde soundbar

KOEL-/VRIESCOMBINATIE | RB33J3205WW

PROFITEER NU!
55”

139 cm
 

4K
UHD

VOOR ALLE AANBIEDINGEN GELDT 

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

KOM VOOR NOG  NAAR ONZE WINKEL!

2499,-

1799,-

549,-

399,-119,-

89,-

Open dag 30 maart

Kans op nattigheid bij 
(water)Scouting Nederweert

Zaterdag 30 maart opent Waterscou-
ting Nederweert van 10.00 tot 15.00 
uur haar poorten om het grote publiek 
mee te laten spelen met hun wekelijk-
se, spetterende avonturen. Deze open 
dag is iedereen van jong tot oud wel-
kom op ‘de Thuishaven’ van de water-
tak van Scouting Nederweert op Steer 
3a aan de Zuid-Willemsvaart. Deze 
gezellige dag is bedoeld om enthou-
siastelingen en waterratten kennis te 
laten maken met de supertoffe water-
kant van Scouting. De groep bestaat 
(van jong naar oud) uit dolfijnen, wa-
terscouts, waterexplorers en loodsen.

Om de bezoekers te laten proeven van 
het leven van een waterscoutinglid zul-
len op en om het water diverse activi-
teiten worden uitgezet. Daarnaast zal 
iedereen gedurende de dag de kans 
krijgen om een kijkje te nemen in de 
haven waar een aantal kano’s, net ge-
verfde lelievletten en een echt zeiljacht 
liggen te pronken. De ‘target’ van de 
dag is om met je team zoveel mogelijk 
spullen voor je boot te verzamelen door 
middel van het winnen van spellen. 

In de ochtend bijten de bevers, welpen 
en dolfijnen (4 t/m 11 jaar) de spits af 
met een knopenwedstrijd, een slalom 

in de haven, verschillende puzzels en 
nog veel meer. ‘s Middags zijn de (wa-
ter)scouts en (water)explorers (11 t/m 
17 jaar) aan de beurt. Deze teams zul-
len het tegen elkaar opnemen tijdens 
een aantal uitdagingen. Er wordt on-
der andere een wrikwedstrijd (wrikken 
is een manier van roeien met één riem) 
en een roeiwedstrijd georganiseerd. 
Mocht je zin hebben in een wedstrijdje 
katapult schieten, dan kan dat na het 
maken van je eigen katapult. Na zowel 
de ochtend- als de middagspellen gaan 
we over op een ‘show your boat ronde’ 
en wordt er een prijs uitgereikt.

Lijkt dit je harstikke leuk? Kom dan 
zeker effe koekeloeren of nog beter: 
meedoen! Wie weet ben je er aan het 
aan einde van de dag dan wel voor in 
om een keertje terug te komen. Klinkt 
goed toch? We zien je graag!

Emballage-actie Philips van Horne en 
Jumbo Heerschap voor school in Malawi 

In het kader van het 50-jarig be-
staan van de Philips van Horne 
organiseert de jubileumcommisie 
van de school, samen met Jumbo 
Heerschap, van 25 maart t/m 22 
april, een grote emballage-actie 
voor het jubileumonderwijspro-
ject van de Philips van Horne in 
Malawi. Alle vijf supermarkten 
van de Jumbo-Heerschap groep 
in de regio Weert doen mee met 
deze ‘statiegeld actie’. 
Het officiële startsein van de actie 
is op maandag 25 maart om 11.00 
uur bij de nieuwe winkel van Jum-
bo Heerschap aan het St Jobplein 
op Leuken. Aanwezig zijn o.a. de 
jubileumcommissie van de ‘Phi-
lips’, enkele personeelsleden van 
Jumbo-Heerschap en de Weer-
ter wethouder (en oud-leerling) 
Geert Gabriëls. 

Malawi
Tijdens het gehele schooljaar wordt 
er geld ingezameld voor de ‘Chipala’ 
school, een school in een krottenwijk 
in Liliongwe, de hoofdstad van Ma-
lawi. Het land Malawi, ook wel het 
‘Warme Hart van Afrika’ genoemd, 
behoort tot de tien armste landen 
van de wereld. 
De Chipala school telt maar liefst 
8500 leerlingen, 75 leerkrachten en 
22 klaslokalen. De gemiddelde klas-
sengrootte varieert van 100 tot 350 
leerlingen. De meeste kinderen krij-
gen les in de openlucht in zeer stof-
fige of modderige omsdtandigheden. 
Leermiddelen zijn practisch niet aan-
wezig.

Het streven van de Philips van Horne 
is om 18.000 euro bij elkaar te krijgen 
voor de bouw van twee klaslokalen. 
Naast de emballage-actie bij Jumbo-
Heerschap is er al meer dan 3500 euro 
bij elkaar gelopen door gymnastiekle-
raar Bert van Dijk tijdens de internati-
onale marathon in Tokyo en bracht de 
verkoop van vinyl in Theater de Huis-
kamer meer dan 1000 euro op. Tevens 
staat op het programma een spon-
sorloop voor leerlingen.  Bovendien 
organiseert de school op zondag 2 
juni, in nauwe samenwerking met  AV 
Weert en TWC Weert, een grote wan-
del- en fietsfestijn onder de naam ‘de 
Philips van Horne Bloem van Weert’.

Informatie over de Philips van Horne-
Jumbo Heerschap actie is te vinden 
op www.philipsvanhorne50.nl en Fac-
bookpagina @pvh50 en www.jumbo-
heerschap.nl

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

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

www.teunissenletselschade.nl

Vastelaovendjveerders
Waât hebbe vae, Prîns Bert I, Jeugd-
prîns Tom II en Jeugdprinses Yara op 
Doospel, bî-j de Vlikkestaekers, ‘ne ge-
weldjige vastelaovendj moge belaeve.

Det de vastelaovendj op Doospel lae-
ftj bî-j groeët en klein det wiste vae 
al, mer det ’t zoeë schoeën is um in 
oos dörp veurop te gaon det haaje 
vae noeëts dörve droûme.

Vanaaf oos oetropinge tot aan As-
goonsdig waâs ‘t ein groeët fieëst. 
Met optraejes van Döbbel 3, Bjorn en 
Mieke en de Toddezek ging de vaste-
laovendj fantastisch van start en dit 
hebbe vae same doorgetrokke tot oos 
aaftakeling op deesdigaovendj. Deze 
vastelaovendj zulle vae as Prînsepaar 
vanne Vlikke en de Jóng Vlikke dan 
ouch noeëts vergaete.
Langs deze weeg wille vae gaer ‘n 
aantal minse bedânke di-j ‘n bî-jdrage 
hebbe gelevertj aan de vastelaovendj 
van 2019.

As Jeugdprîns Tom II en Jeugdprinses 
Yara wille vae gaer edereîn bedânke 
dae d’r met os twieë vastelaovendjs-
gekke ‘ne geweldjige vastelaovendj 
van heet gemaaktj! Ouch wille vae 
oos twieë adjudânte Manou en Stijn 
met de hieële Raod van Elf en de 
Vreêndje van de Raod bedânke vör de 
schoeëne tiêd. 
En neet te vergaete Drej Kieër Niks 
di-j speciaal vör de Jóng Vlikke ‘n 

liedje hebbe gemaaktj. Met in ‘t be-
zundjer de commissie vör alles waât 
die vör os gedaon hebbe. En neteurlik 
alle aojers van de Jóng Vlikke!!

As Prîns Bert I wil ich Vorst Eric, veur-
zitter Mourk en de hieële Raod van 
Elf en aanhang bedânke vör deze 
geweldjige tiêd, dae vae same hebbe 
moge mej make. Ouch wil ich mien 
groentjes Joost en Nikee speciaal 
bedânke vör heure hûlp, advies en 
taxi service. Dao naeve wil ich ouch 
oos pap en mam en de rest vanne 
femilie bedânke det ze d’r altiêd en 
overal bî-j wore. En as leste wil ich 
miêne vreêndjegroep vanne Kratte-
fuif bedânke want same met zoeë ‘ne 
groeëte groep hebbe vae d’r ‘n onver-
gaetelik fieëst van gemaaktj!

Dao naeve wille vae same Oze Hoem-
pa, schlagerzangers Dao Geuns, ‘t 
optochtcomité en alle optochtdael-
nemers, oos zöstervereiniginge en 
alle vastelaovendjveerders bedânke 
vör deze schoeëne tiêd dae vae noe-
ets mieër zulle vergaete. ‘t Waâs 
alle daâg ein groeët fieëst met dees 
twieë vastelaovendjsgekke en dae 
van Bieële Zjang!!!

Bedânktj! Bedânktj! Bedânktj!

Prîns Bert I

Jeugdprîns Tom II – Jeugdprinses Yara

Sint Jozef Wonen en Zorg verzorgt voor een groot aantal inwoners 
van Meijel, Neerkant, Ospel en Nederweert Tafeltje-dek-je maal-
tijden. Op alle dagen van de week brengen onze vrijwilligers een 
heerlijke warme 3-gangen maaltijd bij u thuis. Ook kunnen we de 
maaltijd koelvers leveren zodat u zelf de maaltijd kunt verwarmen 
op een door u gewenst tijdstip.

• Door middel van een keuzeformulier kunt u zelf het menu samen-
stellen. Bovendien bepaalt u ook zelf op welke dagen u gebruik wilt 
maken van Tafeltje-dek-je waarbij wij uitgaan van minimaal 1 dag 
in de week.

• Het is ook mogelijk om tijdelijk gebruik te maken van Tafeltje-dek-
je, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of gedurende een 
revalidatieperiode.

• Alle informatie hierover kunt u verkrijgen bij onze keuken, tel.nr 
077-466 78 78.

Tafeltje-dek-je



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

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

Liturgische kalender 
van 21 tot en met 30 maart 2019.

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.

ZONDAG 24 maart
3e zondag van de veertigdagentijd
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, dhr. W. 
Engelen) –jaardienst Jef Reijnders, tevens 
voor To Reijnders, Engel Ulen en Mia Ulen-
Reijnders.
H.Doopsel Annamarie en Brenno Verbeek, 
Marxweg 5, Meijel.

MAANDAG 25 maart
Aankondiging van de Heer
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

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

WOENSDAG 27 maart 
19.00 uur Geen H. Mis 

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

VRIJDAG 29 maart
18.30 uur Kruisweg bidden
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 30 maart
Vooravond van de 4e zondag van de veer-
tigdagentijd
18.00 uur  H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, mevr.L.Caris) –

OVERLEDEN
Op 15 maart was de uitvaart van Jaqueline 
Ritzen-van Leuven, zij overleed in de leeftijd 
van 93 jaar en woonde in zorgcentrum Ma-
rishof te Maarheeze.
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 24 Maart
10.00 uur Woord en Communiedienst 
- tot bijzondere intenties

Zondag 31 Maart
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze 
kapel.
- H. Maria, ik vraag u voor steun en kracht 

in ‘t vaak zo zware leven, en mis mijn zorg-
zame moeder iedere dag.

- H. Maria, sta de mensen bij die ziek zijn, en 
help ze door deze moeilijke tijd heen.

- H. Maria, bescherm mijn dochter en zorg 
dat zij veilig kan wonen.

Iets om over na te denken:
Je moet niet kijken hoe het zat, maar hoe 
het zitten moet.

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

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

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

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

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Parochie O.L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen Ospel

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

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

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

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 23 - 30 maart 

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

Zondag 24 maart, 3e  zondag van de 
40-dagentijd, 10.00 (Samenzang) Frits Pel-
lemans en Mia Pellemans-Zegveld, Bart en 
Lenie Heldens-Geerlings, 

Maandag 25 maart, Hoogfeest van de aan-
kondiging van de Heer (Maria Boodschap).

Donderdag 28 maart, 18.40 bidden van 
het rozenhoedje; 19.00 voor de vervolgde 
christenen. 

Zaterdag 30 maart, vooravond halfvasten: 
bijzondere aandacht voor het sacrament van 
boete en verzoening met de gebedsactie 
”24 uur voor de Heer”, 19.00 (Samenzang) 
Thieu en Gon Migchels-van Hoef en doch-
ters Truus, Nellie en Martha. 

ACOLIETEN: za. 23 maart 19.00: Mathijs 
van Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 24 maart 
10.00: Tom Kessels, Nick Stijnen; za. 30 
maart 19.00: Tom en Stan Dirks. 

VASTENTIJD, tijd voor bezinning en vol 
rijkdom: 
De hoop brengt het verste doel dichterbij.
Wie om zijn vrienden geeft, geeft niet om tijd.
Ondanks alles: er is toekomst, geloof erin.
Verzoening onderling: een genezende er-
varing.
Niets is sterker dan de zachtheid.
Geduld is als een schat in huis.
Al je diep gelooft, ontdek je steeds opnieuw 
de vreugde van het even.

Pastoor A. Koumans, OMI.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 

Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907 
e-mail: leniemackus@gmail.com
website: www.parochies-beno.nl

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

23 t/m 30 maart 2019

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

ZATERDAG 30 maart: 19.15 uur H. Mis voor 
Frans Beerens voor zijn verjaardag.

LEZERS: zaterdag 23 maart Annie Jonkers, 
zaterdag 30 maart Jolanda Wijen.

MISDIENAARS: zaterdag 23 maart Ayla 
Beerens en Janne Wijen, zaterdag 30 maart 
Lois Beerens en Niek Wijen.

H. DOOPSEL:  op zondag 24 maart zal Lara 
de Wit het H. Doopsel ontvangen. Wij wen-
sen Lara en haar ouders van harte proficiat 
en Gods zegen voor de toekomst.

KERKHOF
De vrijwilligers hebben het gras van de gra-
ven verwijderd. Er zijn mooie betonnen ran-
den geplaatst en er zal geen gras meer inge-
zaaid worden. Vanaf heden mogen er waar 
voorheen gras stond,  bloemen en planten 
gepoot worden. Hiermee zal het kerkhof ze-
ker fleuriger worden.

 “Probeer problemen niet altijd op te lossen 
door eraan te denken; vaak worden ze 

eerder opgelost door er niet aan te denken.”

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

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

Bij overlijden Tel. 0495-651316 

Week van 23 maart 2019 – 30 maart 2019

Zondagmorgen 24 mrt. 09.30 uur:
3e Zondag van de Vasten
Als hgm. voor Grietje Verstappen, Als 
maandd. voor Pierre Wijers en Mia Wijers-
Baetsen (volkszang)

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. 

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

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

Zondag 24 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

Zondag 31 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 Wiel Saes
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

Collectebundeling Budschop
Deze week is de brief van de collectebunde-
ling in de bus gevallen. Hierin vindt u de lijst 
met doelen waarop u kunt aangeven welk 
doel u wilt steunen en voor hoeveel. De 
collectanten komen op maandag 25 maart 
met een naloopronde op 26 maart. Er wordt 
gehandeld volgens het landelijke collecte-
protocol. Het geld wordt toebedeeld aan 
de doelen zoals alle gevers dat hebben in-
gevuld op de doelenlijst en het wordt over-
gemaakt aan de desbetreffende landelijke 
instellingen. De inwoners worden geïnfor-
meerd over de opbrengst van de totale col-
lecte en de verdeling daarvan. De opbrengst 
van de vastenactie is dit jaar voor pater Piet 
Cuijpers. Het betreft de verbetering van de 
hygiëne op een school inIndia, zoals toilet-
ten e.d. Wij hopen dat u pater Piet Cuijpers 
een warm hart toedraagt.

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

L.K.V. Ospel

Dinsdag 26 maart: Mylene avond. 
Deze avond wordt verzorgd door 
Ruud Steuten  en begint om 19.30uur 
in Haaze-Hoof. 

Groetjes, het bestuur.

Zij Actief St martha Ospel 

Beste leden,
Op donderdag 21 maart een avond 
over Veilig Internetbankieren.
Rabobank Weerterland en Cranene-
donck komt bij ons op bezoek. Om 
uitleg te geven, over wat is een IBan 
nummer, hoe gebruik je de Rabo 
bank scanner. En vooral hoe contro-
leer je of alles goed en veilig gaat met 
het betalen. Een leerzame avond.
Graag tot donderdag 21 maart 19.30 
uur in gemeenschaphuis “t Haaze-hoof.

Bestuur St martha Ospel

Senioren Vereniging 
Leveroy

Wij zijn op zoek naar 55+ers die 
gezellig met ons willen bewegen 
onder leiding van M.B.V.O. leid-
ster Simone Kantelberg.
Wij gymen iedere maandag ochtend 
van 10.30u tot 11.30u in gemeen-
schaphuis “Pastoeërskoel”. U kunt 4 
weken gratis met ons meebewegen.
Kom kijken, kom gezellig mee doen.
Evt. vragen? Wies Reijnders, tel nr: 
0495-651 881.

Wij zijn op zoek naar wandelaars.
Op 27 maart ’19 organiseren wij een 
wandeltocht waaraan iedereen (alle 
leeftijden) gratis kan deelnemen. 
Wij wandelen 2x1uur waarin een tus-
senpauze is met koffie of thee. Totale 
afstand van de wandeling bedraagt 
±9km. Vertrek: stipt om 9u bij 
de kerk in Leveroy. De wandeling 
duurt tot ±12u.
Aanmelden is niet nodig, voor evt. 
vragen kunt u contact opnemen met 
een van de initiatief nemers: Theu 
van Roij (0495 651754) of Thijs Reijn-
ders (0623535312).

Zo kunnen bomen in het landschap staan
In rust en helemaal compleet
Zo is ze ook die middag heengegaan
En nooit vergeten wij wat ze voor ons deed

Met verdriet, maar met liefde in het hart hebben wij 
afscheid genomen van ons mam en oma

Zus Ritzen - van Leuven
* Echt, 1 juli 1926

† Maarheeze, 9 maart 2019

echtgenote van 

Charles Ritzen †

Weert:  Huub Ritzen

Nederweert:  May Ritzen

Weert:  Paul Ritzen en Mirjam Ogier
Vince, Jay

Huijbergen:  Jacqueline Ritzen en Peter Hoevenaars
Rien Mertens en Tess Dielissen 

Corr. adres: Familie Ritzen,  p/a Biest 32a, 6001 AR Weert

De plechtige uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 
15 maart in de St. Lambertuskerk te Nederweert. Aansluitend 
hebben wij mam bij pap te ruste gelegd op het parochiekerk-
hof aldaar.

Wij danken iedereen voor alle steun en medeleven.

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 25 maart 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga* /13.00-15.30 
uur ontspannende voetmassage*. 
Dinsdag 26 maart 10.30-11.30 uur 
wandelen* / 13.30-15.30 uur haken*. 
Donderdag 28 maart 10.00-12.00 uur 
en 13.30-15.30 uur workshop schil-
deren*. Vrijdag 29 maart 09.30-12.00 
uur creatief atelier*. Maandag 1 april 
13.30-15.30 uur workshop legpuz-
zels*. Woensdag 3 april 09.30-12.00 
uur kookworkshop ‘Pasen’.
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). 

De Gunnerij was vorige week vrijdag 
het middelpunt van de Internationale 
Vrouwendag 2019 die door LINK ge-
organiseerd werd. Ruim 150 inwoners 
uit Nederweert en daarbuiten hebben 
met belangstelling geluisterd naar de 
verhalen van onze statushouders.

Cultuur 
Het is muisstil wanneer Fatima, Lana, 
Ola en andere nieuwkomers spreken 
over hun leven in een oorlog en hun 
vlucht naar ons land, waarbij zij veel 
opvangplaatsen moesten aandoen 
alvorens zij op hun bestemming in 
Nederweert aankwamen. Zij hadden 
zelf hun verhaal opgeschreven, zodat 
de herinnering en realiteit haast tast-
baar werden. Met emotie in hun stem 
spraken zij hoe zij langzaam maar 
zeker hun bestaan in onze gemeente 
weer konden oppakken.

Onder de vele vragen die door de toe-
hoorders daarna werden gesteld was 
er regelmatig die ene: “Hoe ervaar je 
onze cultuur ?” Fatima lachend : “Jul-
lie zijn direct en open .”

In het begin hadden zij wel de nodige 
moeite met de nauwkeurigheid en 
strakke regelgeving en het betalen van 
belastingen. Zaken die in de landen 
van herkomst totaal anders waren. 

“Maar… wij zijn inmiddels gewend” 
zoals Lana het samenvatte. Ook zij 
kreeg te maken met uitwijken naar 
Palestina door de oorlog in Syrie en 
vooroordelen die in dat land heersen 
aangaande vluchtelingen uit Syrie. 

Op de vraag of zij in de nabije toe-
komst weer terug wilden naar hun 
vaderland werd het stil.. 

Veel aandacht voor heldinnen

De bewondering van de aanwezigen 
was er niet minder om. 

De statushouders ervaren de integra-
tie in ons land en de hulp die zij krij-
gen in onze gemeente als een warm 
bad. Vooral in het begin werden zij 
begeleid en opgevangen door vrijwil-
ligers die hielpen bij het aanmelden 
bij instanties als scholen, bedrijven, 
gemeente en de inburgerings cursus. 

Het vrijwillig en particulier initiatief 
LINK (Leer Iedereen Nederweert Ken-
nen) speelt een belangrijke rol bij het 
spreken van de Nederlandse taal. Ie-
dere vrijdag leren taalcoaches vanaf 
16.00 tot 18.00 uur onze statushou-
ders de taal door eenvoudig gesprek-
ken te voeren. 

Nederweert leerde onze nieuwko-
mers kennen en gaven te kennen dat 
zij de aandacht en de openheid die 
wij ze geven zeer waarderen. 

De Gunnerij en LINK konden terugkij-
ken op een geslaagde Vrouwendag 
2019

Kunstlint Nederweert 
2019

Nog één week de tijd om je als ex-
posant van het Kunstlint Neder-
weert 2019 aan te melden !!

Het jaarlijks terugkerend evenement 
het Kunstlint Nederweert, start dit 
jaar op zondag 16 juni a.s. De orga-
nisatie biedt, aan zowel beroeps-als 
amateur kunstenaars, een podium 
om hun werk in Nederweert aan het 
publiek te kunnen tonen. Aanmelden 
voor deelname kan nog steeds via 
onderstaande link: www.kunstlint-
nederweert.wixsite.com/2018

LET WEL:
Sluitingsdatum voor aanmelden 
is 15 maart a.s.
Voor meer info bel:  0495-6843450

De Gunnerij organiseert op donder-
dag 21 maart aanstaande een crea-
tieve middag die in het teken staat 
van opsieren van flesjes met verschil-
lende materialen. Onze laatste crea 
middag van 21 februari werd dermate 
druk bezocht dat het verzoek tot een 
nieuwe, inspirerende creatieve mid-
dag voor de hand lag. 
Marina: “ Wij waren aangenaam ver-
rast: de deelnemers hadden geduld 
en hielpen elkaar.” 
Graag van te voren reserveren bij De 
Gunnerij. 

De kosten zijn € 3,50 voor de materia-
len en de eerste consumptie.

Crea middag in De Gunnerij

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

Klaarstraat 23, 6035 AA Ospel
Tel.: 0495 631207 / 06 54654192
info@erikcaris-timmerbedrijf.nl
www.erikcaris-timmerbedrijf.nl

timmerwerken         huis         tuintimmerwerken         huis         tuin



Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectroTummers winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst7

TOT €200,- KORTING!

                          TOT €200,- KORTING!

Tummers

Hoge korting bij inruil van uw oude wasmachine of droger!INRUILACTIE!INRUILACTIE!
NU OOK

IN W
EERT!

Wasmachine
WM16O5C2
• A+++-30%   • 9 KG   • 1600 t/pm

• Anti-vlekken systeem   • speedPerfect

• iQdrive motor met 10 jaar garantie1600
T/PM

9
KG

849,-

-/- 150,-
INRUILKORTING

649,-*
* Na €50,- cashback via Siemens

Wasdroger
DV70M5020QW
• Warmtepomp   • A++   • 7 KG
• OptimalDry-technologie
• ProSteam zorgt voor minder kreukels in uw was

619,-

-/- 120,-
INRUILKORTING

499,-
GRATIS 

BEZORGD!

7
KG

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

Zorgkwekerij De Peeldijk

Van Buxuskwekerij naar zorgkwekerij

Vervolg voorpagina.

Er is een mooie Jeu de Boules baan om 
een spelletje te spelen of bij mooi weer 
een ritje te maken op de duo-fiets.

De gevarieerde activiteiten zorgen er-
voor dat de deelnemers een zinvolle 
dagbesteding hebben en ook heel be-
langrijk: de mantelzorger wordt hier-
door een aantal dagen ontlast, zodat 
deze het langer vol kan houden.

Ervaring in de zorg
Uiteraard kunnen zij dit niet alleen en 
prijzen zij zich gelukkig met de volle-
dige begeleiding van schoonzus Tiny 
Swinkels. Zij heeft meer dan 30 jaar 
ervaring in de zorg, met name de ou-
deren zorg en cliënten met een ver-
standelijke beperking.

Indicatie en ondersteuning WMO/
WLZ
Voor het aanvragen van een zorgin-
dicatie voor begeleiding op de Zorg-
kwekerij, die onder dagbesteding valt, 
kunt u terecht bij het loket WMO van 

de Gemeente Nederweert. Heeft u al 
ondersteuning voor bv hulp in de huis-
houding of persoonlijke verzorging, 
dan kunt u een PGB aanvragen voor 
dagbesteding op de Zorgkwekerij.
Een combinatie van Zorg in Natura én 
PGB is dus mogelijk. 
De gemeente bepaalt (na het keu-
kentafel gesprek) of u in aanmerking 
komt voor begeleiding en hoe vaak 
per week.
Wilt u voor uzelf of een familielid 
graag een geschikte dagbesteding, 
aarzel dan niet om contact met de 
Gemeente op te nemen.

Contact
Bezoek eens geheel vrijblijvend Zorg-
kwekerij De Peeldijk aan de Platte-
peeldijk 19 in Ospel of maak snel een 
afspraak voor een rondleiding door 
Ad of Sidonie Swinkels.
Wellicht vindt u het leuk om eens ‘n 
dagje proef te draaien op de dagbe-
steding.
Tel: 0495-641678 of 06-31681141
Kijk ook eens op de website: zorg-
kwekerijdepeeldijk.nl

24 maart 2019 Lenteconcert 
Seniorenorkest Rick Weert

Mensen met passie voor muziek ma-
ken, bundelen op zondag 24 maart 
2019 hun krachten in RICK’s lentecon-
cert. Het Seniorenorkest van RICK 
presenteert dan samen met vocal-
group Mystique en koor Zilvia een 
prachtig en gevarieerd muziekpro-
gramma.

Gezellig samen muziek maken, doen 
de ruim 40 leden van het Seniorenor-
kest Rick al jaren. Ze zijn afkomstig uit 
de hele regio. Iedere vrijdagmorgen 
wordt geoefend in de repetitieruimte 
aan de Schuttebeemd in Weert. Het 
orkest staat onder leiding van dirigent 
Bert Ramakers. Het repertoire bestaat 
uit vlotte marsen, vrolijke walsen, 
swingende polka’s, bekende schlagers 
en populair klassieke werken.

Aan dit concert zal verder medewer-
king worden verleend door vocal-
group Mystique. Een zanggroep van 
4 dames met begeleiding op toetsen. 
Op hun repertoire hebben ze goed 
in het gehoor liggende licht klassie-
ke en populaire nummers. De groep 
staat onder leiding van Monique van 
Heeswijk.

Ook zullen enkele nummers ten ge-
hore worden gebracht door zang-

groep Zilvie. Koor Zilvie bestaat uit 
mensen van allerlei leeftijden met 
een beperking. Het plezier spat van 
hun optreden af. Ze maken er graag 
een feestje van; voor zichzelf en voor 
hun publiek.

Dus zeker een goed begin van deze 
dag, maar ook van het voorjaar: een 
ochtend vol muzikaal genot, ver-
zorgd door het Senioren Orkest RICK 
in samenwerking met vocalgroup 
Mystique en zanggroep Zilvie.

Het lenteconcert zal plaatsvinden
op zondag 24 maart 2019, aan-
vang 11.00 uur in Buurtcentrum 
Moesel, Christinalaan 25, 6006 CJ 
Weert. Toegangsprijs € 5,-- pp in-
clusief een consumptie met wat 
lekkers.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de 
balie van RICK, Wilhelminasingel
12, 6001 GT Weert.

Heeft u nog vragen of wilt u meer 
informatie over het Senioren Orkest 
RICK, bel dan 0495-533954.
Wil je op de hoogte blijven van alle 
activiteiten van RICK, raadpleeg dan 
onze website www.ricknet.nl of volg 
ons op facebook.

Buitengewone Belevenissen bij Staatsbosbeheer

Geniet van vogelconcerten in De Groote Peel
Vervolg voorpagina.

In de winkel van het Buitencentrum 
vind je een ruim assortiment aan 
natuurboeken, Streekproducten en
souvenirs. Voor de vogelliefhebber 
zijn er vogelgidsen en nestkasten ver-
krijgbaar. Ook voor verrekijkers ben 
je bij het Buitencentrum van Staats-
bosbeheer aan het juiste adres. Het 
Buitencentrum is in geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen of 
neem contact op met Buitencentrum 
via: depelen@staatsbosbeheer.nl  of 
telefonisch: 0495 – 641 497. 

Nog meer Buitengewone Beleve-
nissen bij Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer organiseert, in 
verschillende natuurgebieden, het 
hele jaar door Buitengewone Bele-
venissen. In april gaan we op safari 
in eigen land om wild te spotten. 
De maanden erna volgen bloemen-
pracht, eetbare natuur, de natuur bij 
nacht, reeënbronst, monumenten, 
paddenstoelen, werken in de natuur 
en tenslotte in december de roep 
van de bosuil. Wil je weten welke 
excursies waar te beleven zijn, kijk 
dan op www.staatsbosbeheer.nl/ge-
woonbuiten

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten.



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

Donderdag 21 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. 

Jan Vossen uit Ospel redde in 1955 het 
leven van de destijds 3-jarige Angeline 
Jacobs uit Nederweert toen zij in de 
Noordervaart was gevallen. Ze schreef 
een brief aan de burgemeester hierover. 
Hij was erg onder de indruk van het 
verhaal. Samen met mevrouw Rijkers-
Jacobs, haar echtgenoot en kabinetschef 
Giel Bruijnaers ging hij met een vlaai op 
de koffie bij de familie Vossen. Om nog 
maar eens te benadrukken dat een hel-
dendaad als deze niet vanzelfsprekend is 
en dat hij daar diep respect voor heeft.

Wat gebeurde er precies op die koude 
winterdag in 1955, met temperaturen 
onder het vriespunt?

Werken bij familie Jacobs 
Het gezin Jacobs woonde aan de Ven-
loseweg langs de Noordervaart. Hun wo-
ning was deels verwoest door de oorlog 
en moest opnieuw worden opgebouwd. 

Timmerbedrijf Vossen uit Ospel voerde 
de herstelwerkzaamheden uit. Jan Vos-
sen, zoon van de eigenaar en destijds 16 
jaar oud, werkte mee aan de woning van 
het gezin Jacobs.

In ijskoude water gevallen
Terwijl hij aan het werk was, kwam 
een neefje dat bij het gezin Vossen 
inwoonde, naar hem toegerend. Ange-
lientje, het 3-jarige dochtertje van het 
gezin Jacobs, was in de Noordervaart 
gevallen. Jan twijfelde geen moment en 
sprong met zijn kleren en laarzen nog 
aan in het ijskoude water. Hij zag geen 
hand voor ogen, maar op de tast zocht 
hij naar Angelientje. Op enig moment 
voelde hij iets: een klein kind. Met veel 
moeite wist hij met Angelientje aan wal 
te komen.

Weer gewoon aan het werk
Moeder kwam in paniek aangerend en 

nam Angelientje van Jan over. Jan pakte 
zijn fiets om thuis droge kleren aan te 
trekken. Zijn overall en laarzen bevro-
ren onderweg. De dag erna was Jan 
weer gewoon aan het werk. Het leven 
ging in de naoorlogse jaren immers 
gewoon door.
  
Blij met bezoek
Nu mevrouw Angeline Rijkers-Jacobs 
zelf kinderen en kleinkinderen heeft, 
beseft ze meer dan ooit dat zij haar 
leven aan de heer Vossen te danken 
heeft. Ze is dan ook erg blij met het 
bezoek aan haar redder. Herinnering 
aan deze gebeurtenis brengt iedere 
keer emotie met zich mee. Maar het 
doet goed om het verhaal nog eens te 
vertellen. Jan Vossen is later brandweer-
vrijwilliger geworden en lang geweest. 
Misschien was deze gebeurtenis onbe-
wust de aanleiding? 

Een bescheiden redder
Angeline Rijkers-Jacobs dankt haar leven aan Jan Vossen 

Aan het einde van de jaarvergadering van 
Brandweer Post Nederweert op vrijdag 15 
maart werd oud-brandweerman en post-
commandant Iwan Stultiens verrast met 
een Koninklijke onderscheiding.

De burgemeester reikte hem in de raadzaal 
in het bijzijn van zijn familie, vrienden en 
voormalige brandweercollega’s de ver-
sierselen uit, behorende bij de benoeming 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij 
was blij verrast met deze maatschappelijke 
waardering en de persoonlijke woorden 
van burgemeester Evers die hem als post-
commandant van nabij heeft meegemaakt.

Brandweervrijwilliger
De heer Iwan Stultiens (47 jaar) is vanaf 
1 augustus 1996 brandweervrijwilliger 
en postcommandant (van 2010 tot 2017) 
geweest. Per 1 januari 2018 stopte hij met 
zijn vrijwillige brandweeractiviteiten. Dat 
houdt in dat hij bijna 22 jaar in dienst is 
geweest, 22 jaar rekening heeft gehouden 

met de brandweer en 22 jaar opleidin-
gen heeft gevolgd, geoefend heeft en 
is uitgerukt (vaak bij nacht en ontij). 
Dit betekent ook dat het gezin bijna 22 
jaar rekening heeft gehouden met de 
brandweer. 

Bevlogen medewerker
Iwan Stultiens is een betrokken iemand 
die door zijn werkgever (Veiligheidsregio 
Limburg-Noord) als volgt is gekenschetst: 
“We kennen de heer Stultiens als een 
bevlogen medewerker met hart voor de 
brandweer. Hij heeft in de afgelopen 
jaren stevig bijgedragen aan de vol-
waardige robuuste post die Nederweert 
op dit moment is. De heer Stultiens is 
een voorbeeld voor de maatschappe-
lijke meerwaarde die vrijwilligers bij de 
brandweer betekenen”.

We feliciteren Iwan Stultiens van harte 
met zijn Koninklijke onderscheiding. Ere 
wie ere toekomt!

Vier weken geleden plaatste burgemees-
ter Evers zijn eerste column. Onder-
staand kunt u zijn nieuwe column lezen.  

Ineens is het zover. 12,5 jaar burgemees-
ter van Nederweert. Het lijkt lang, maar 
wat gíng het snel voorbij. Heel veel 
gebeurtenissen herinner ik me nog als de 
dag van gisteren. Het vooruitzicht voelt 
nog wat vreemd, maar langzaam maar 
zeker begint het idee te wennen. Vanaf 1 
augustus ben ik ambteloos burger.

Regelmatig wordt me gevraagd of ik het 
plezierig vind om te stoppen. Ik ontmoet 
ook genoeg mensen die op voorhand al 
zeggen dat ik groot gelijk heb. Het is wel 
mooi geweest, zo geven ze aan.

Met het pensioen in aantocht is de onver-
mijdelijke vervolgvraag: Wat ga je doen 
als je dadelijk thuis bent. Best lastig, tot 
voor kort stond ik er nooit bij stil. Veel 

verder dan “op vrijdagmorgen samen 
het huis poetsen” kwamen mijn vrouw 
en ik niet. Logisch wanneer je elke dag 
fluitend naar je werk gaat. 
’Forever young’ schreef ik al in mijn 
vorige column. Twee jaar geleden ging 
ik nog naar Pinkpop. Ik bedoel maar.

Ik ken een oud-burgemeester die op 
enig moment twijfelde of zijn internet-
verbinding het nog wel deed. Hij kreeg 
namelijk van niemand meer een mailtje 
of berichten.

Werk, het is er bij mij zo ingebakken. In 
de jaren dertig van de vorige eeuw, ten 
tijde van de crisis, raakte mijn vader zijn 
baan kwijt. Alle hens aan dek. Werkloos-
heid was hét grote spookbeeld, met die 
gedachte ben ik opgevoed. Als je maar 
werk hebt, als je maar werk hebt...

Werken zit in mijn genen. Het maakt 

me gelukkig. ‘Liever de warmte van een 
baan dan de kilte van een uitkering’, 
zo luidt de uitdrukking. Ze is me op het 
lijf geschreven, al besef ik ook dat niet 
iedereen dat geluk is gegeven.

Ik kijk terug op een mooie ambtsperiode 
waarin ik met heel veel bestuurders heb 
mogen werken. Ik heb voor de aardigheid 
eens navraag gedaan. De afgelopen 12,5 
jaar heb ik samengewerkt met 47 raads-
leden, 13 wethouders en 3 secretarissen/
algemeen directeuren. Best wel veel, als 
ik het zo teruglees. Toch heb ik dat nooit 
zo ervaren. Nederweert voelde nimmer 
als een politieke duiventil. Dat heeft alles 
te maken met de continuïteit van beleid, 
de wil om wat goed gaat ook goed te 
houden en verder te verbeteren. Ik ben 
trots op de rode draad van Nederweert, 
datgene waar we samen, los van politieke 
perikelen, voor staan. Trots is er ook voor 
ons solide en financieel sobere beleid en 
onze zelfstandige positie in de regio.

Een bestuurder moet meebewegen met 
de tijd. Daar blijft een mens mentaal 
jong bij. Ja, het werk is veranderd in 
de afgelopen 12,5 jaar. De overheid die 
alles regelt en betuttelt, ligt ver achter 
ons. Meer dan ooit wil de gemeente 
midden in de gemeenschap staan. Dat 
geldt dus ook voor de burgemeester. 

Ik hou wel van deze mentaliteit. Samen de 
schouders eronder. Laten we maar gewoon 
blijven doen, dat is al bijzonder genoeg.

Henk Evers
Burgemeester

Gewoon doen is al bijzonder genoeg

Angeline Rijkers-Jacobs en Jan Vossen, samen met familie, burgemeester Evers en kabinetschef Giel Bruijnaers. Foto: Nederweert24

Korte weetjes
De stemmen zijn geteld!
De definitieve uitslag van de Provinciale 
Staten-verkiezingen wordt bekendge-
maakt door het Centraal Stembureau in 
Maastricht in een zitting op vrijdag 22 
maart om 10.00 uur of later. Vanwege 
het experiment centraal tellen kan het 
genoemde tijdstip verschoven worden 
naar een later tijdstip op dezelfde dag. 
De Waterschappen zijn verantwoordelijk 
voor het bekendmaken van de uitslag 
voor de Waterschapsverkiezingen. Water-
schap Limburg publiceert de voorlopige 
uitslagen op donderdag 21 maart. Het 
hoofdstembureau in Roermond maakt op 
maandag 25 maart de definitieve uitslag 
bekend. Op vrijdag 22 maart staan de 
processen-verbaal op www.nederweert.nl 
en liggen ze voor iedereen ter inzage in 
het gemeentehuis.

Informatieavond  
Hoebenakker-Salmespad
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. Het plan is 
een uitbreiding van de nieuwbouwwijk 
Hoebenakker aan de noordzijde van 
Nederweert-dorp. Er komen ongeveer 32 
woningen. Circa 20 kavels zijn beschik-
baar voor zelfbouwers. De overige wo-
ningen worden projectmatig ontwikkeld. 
Het plan wordt de eerste aardgasvrije 
nieuwbouwwijk in Nederweert. Samen 
met de toekomstige bouwers en bewo-
ners willen we er graag een duurzame 
wijk van maken. Tijdens de avond vertel-
len we u hier meer over. Ook krijgt u dan 
informatie over de opzet van het nieuwe 
plan en de wijze waarop de kavels uit-
gegeven worden. Iedereen die interesse 
heeft in een bouwkavel of woning of op 
een andere manier belangstelling heeft 
voor het plan, is van harte welkom. Op 
www.woonwensnederweert.nl kunt u 
terecht voor meer informatie.

Geldkrant op de deurmat
In de week van 25 maart valt bij alle 

Koninklijke onderscheiding voor Iwan Stultiens 

Even terug naar 2007. De gemeenteraad gaat op de foto. 

inwoners de Geldkrant in de bus. In 
Nederweert hebben we goede financi-
ele regelingen om armoede te bestrij-
den. We stimuleren onze inwoners om 
hiervan gebruik te maken, zodat ze 
werken aan hun eigen zelfredzaamheid. 
De Geldkrant draagt hieraan bij. Naast 
een overzicht van alle financiële rege-
lingen, staan er handige tips in om grip 
te krijgen op uw uitgaven. Verder geven 
we informatie over waar u terecht kunt 
voor ondersteuning. En de achterzijde 
staat vol met budgetinformatie voor 
jongeren. 

Iwan Stultiens samen met zijn echtgenote Sandra en hun kinderen Maud en Raf. Foto: Nederweert24



DUURZAAMHEID

Vertrouwd & Duurzaam

Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 
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Zonnepanelen zó geregeld 
met Remozon!

www.remozon.nl
Nederweert - Pannenweg 321

Sinds haar oprichting in november 2016 timmert Newecoop stevig aan 
de weg. In een eerder artikel gaven de wind-projectleider Andres Bauer 
en penningmeester Leo Roos al aan hoe het mogelijk is om snel een 
windmolenpark voor te bereiden nabij Ospeldijk. Inmiddels is de vergun-
ning bij de Raad van State in Den Haag goedgekeurd en wordt dit jaar 
gestart met de bouw van vier grote windmolens met een gezamenlijke 
capaciteit van maar liefst 16 Megawatt. De Nederweerter burgers heb-
ben inmiddels al meer dan Ð 385.000,- bijeen gebracht om een eigen 
vermogen in de investering mogelijk te maken. Het windpark wordt 
daardoor voor en door de eigen burgers.
Maar Newecoop doet meer, aldus Cor de Nijs, voorzitter van deze en-
thousiaste coöperatie. We laten ons niet afremmen door klimaatsceptici 
of trage besluitvorming in Den Haag of in Maastricht. Wij schrijven geen 
dikke nota’s maar gaan daadwerkelijk aan de slag. 

Hoe doet Newecoop dat?
Clemens Dijcks, de projectleider voor zonne-energie, wijst op de eerste 
Postcoderoos die in Midden-Limburg tot stand komt. Uiteraard in Neder-
weert. Wie geen gelegenheid heeft om op het eigen dak zonnepanelen 
te plaatsen kan meedoen aan een gezamenlijk project: een collectief 
zonnedak, waarvoor een lid van Newecoop zijn schuurdak beschikbaar 
heeft gesteld. Binnenkort worden hier meer dan 600 zonnepanelen ge-
plaatst waarbij de deelnemers, allen burgers uit Nederweert, binnen 8 
jaar hun investering terug verdienen en daar aansluitend nog eens ge-
durende 7 jaar eenzelfde rendement behalen. Volgende week worden 
daarvoor bij de notaris de statuten vastgelegd voor een eigen satelliet-
coöperatie, inclusief bestuur. 

Zijn er nog andere projecten behalve het windmolenpark en postco-
deroos “de Winhoeve”?
Cor de Nijs: Iedereen is bekend met de Waterkrachtcentrale Roeven bij 
Sluis 15. Daar is sprake van een waterverval van 5 meter, wat in het 
verleden de nodige energie opleverde, geschikt voor 60 woningen. 
Rijkswaterstaat ziet energieopwekking niet langer als haar taak, maar 
gaat wel ingrijpende maatregelen nemen in verband met de toekomst 
van de Noordervaart. Newecoop wil proberen daarop in te haken met 

een betere turbine, waardoor meer dan 200 woningen van stroom kunnen 
worden voorzien. 

En, zegt Clemens Dijcks, inmiddels wordt al weer gewerkt aan en volgend 
project voor opwekking van groen stroom. Samen met enkele partners en 
de gemeente wordt onderzocht of er in het buitengebied van Nederweert 
plaats is voor een heus zonnepark van mogelijk 50.000 panelen, goed voor 
6 Megawatt. Ook hier ontstaat de mogelijkheid voor inwoners van de ge-
meente Nederweert om financieel te participeren.

Richt Newecoop zich met name op grote projecten?
Die zijn belangrijk, zegt Cor de Nijs, want we moeten een heel grote ach-
terstand wegwerken, willen we ons doel halen: In 2035 willen we evenveel 
lokale stroom opwekken als alle huishoudens in Nederweert samen ge-
bruiken. Toch zijn ook kleinere stappen van belang. Voor wie het allemaal 
wat dichter bij huis wil houden beschikt Newecoop sinds enige tijd over 
een eigen energie-coach. Op aanvraag komt Bart Jonkers bij u thuis een 
advies op maat geven, over huisisolatie, zonnepanelen en warmtepomp. 
Maar denk ook eens aan die oude vriezer die ooit naar de schuur is verhuisd 
omdat hij het nog doet. Een stroomvreter, die veel beter te vervangen is 
door een veel energiezuinige, dus ook veel goedkopere vriezer.

Waarom zou je lid worden van Newecoop?
Unaniem geven Clemens en Cor aan dat Nederweert, net als veel andere 
gemeenten, nog heel weinig groene energie produceren. Het gaat over 
nog geen 5 % op dit moment. Toch is er al een omwenteling te consta-
teren. Steeds meer mensen denken nu na over te nemen eigen maat-
regelen, wat zich vertaalt in steeds meer zonnepanelen en warmtecol-
lectoren op de daken. Ook zien we dat grote agrarische bedrijven grote 
hoeveelheden zonnepanelen op hun daken leggen. Weliswaar vooral 
voor eigen gebruik, maar toch….
Cor: Jammer dat de gemeente bij nieuwe bouwvergunningen nog geen 
harde verplichtingen op kan nemen voor zonnepanelen. Zeker als je de 
grote nieuwe loodsen op de Pannenweg ziet, dan is er mogelijk sprake 
van een gemiste kans. Tussen alle bedrijvigheid door wil Newecoop ook 
met deze ondernemers in gesprek om deze vele hectares te gaan benut-
ten.

Wat wil Newecoop de burgers nog meegeven?
Als Nederweert geheel energie-neutraal wil worden moeten er in totaal 
30 grote windmolens komen, alle daken vol met zonnepanelen (totaal 
45 ha) en nog eens 300 hectares aan zonneweides in het buitengebied. 
De burgers kunnen daaraan in belangrijke mate bijdragen door de pro-
jecten financieel te ondersteunen, met als tegenprestatie een mooie 
jaarlijkse rente. Newecoop probeert de projecten zodanig te ontwikke-
len dat 5% rente in beeld komt. Iedereen weet dat geld dat op de spaar-
rekening blijft staan bij een rente van 0,15 % al jaren als dood geld is te 
beschouwen. Samen kunnen we in onze eigen gemeente met ons eigen 
geld onze eigen stroom opwekken. Newecoop wil daarbij belangeloos 
helpen. Het bestuur is onbezoldigd en het meeste projectwerk wordt 
ook onbetaald verricht, maar iedereen is uiterst gemotiveerd. 

Er is dus nog een lange weg te gaan aldus beide heren. Maar ook inzet 
op eigen energiebesparing thuis kan ons al flink op weg helpen. Ne-
wecoop telt inmiddels al 150 leden, die € 10,- per jaar aan contributie 
betalen. 

Doet u ook mee? Lees meer op www.newecoop.nl 

Het succes van de Nederweerter Energie Coöperatie

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Open Eettafel Budschop

Donderdag 28 maart open eettafel 
aanvang 12.00 uur. Vaste bezoekers 
afmelden voor woensdagmiddag 27 
maart 12.00 uur. Nieuwe bezoekers 
aanmelden tot datzelfde tijdstip.
Tel. 633419; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

VELDEKE 
DECLAMATIEWEDSTRIJD  

Het aantal kinderen dat dialect 
spreekt loopt zienderogen terug. 
Toch doet Veldeke alle mogelijke 
moeite om het gesproken en geschre-
ven dialect in stand te houden. Voor 
de jeugd is er de jaarlijkse declamatie-
wedstrijd.  Alle kinderen uit de groe-
pen 3 tot en met 8 kunnen meedoen.
Opgave kan via de scholen van de 
betreffende leerlingen maar aanmel-
den kan ook rechtstreeks via info@
veldekewieert.nl of telefoon/app 06-
10081699.

Na aanmelding wordt een gedichten-
bundel toegestuurd waaruit kinderen 
zelf een gedicht kunnen kiezen. Aan-
melden vóór 30 maart. De finale is op 
zaterdag 13 april.

SKO

Boekenweek 
De dag ploft langzaam voor me neer
even eindeloos als altijd,
maar vandaag heb ik een doel,
de BOEKENWEEK is begonnen

Op de schappen ligt een veelvoud aan 
boeken
mijn keuze heb ik al gemaakt
De kracht van deze auteur 
gevoelens onder woorden

‘s Avonds als de schemering valt
lukt het me om de wereld buiten te 
sluiten
Opgesloten in mezelf komen rust en stilte
als een warme deken uit het niets

IK zoek naar woorden, 
maar ik vind ze niet

Anja Massee.
www.schrijverskringospel.nl

Zeer voordelige tarieven 
voor het opmaken van

jaarrekeningen.

Aangifte
inkomstenbelasting 

voor €60,-.

www.contentfiscaaladvies.nl

Roy Kirkels
06-25301987

Senioren Menu 
voor € 10,80

Bij Gasterij de Brabander
Sluis 13,  0495-663 466 

wel reserveren

Bijeenkomst 
Longpunt Weert

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.  

Deelname is gratis. Doe geen geurtje 
op als je de bijeenkomt bezoekt, veel 
longpatiënten hebben daar last van.



SPECIAL
Op 5 september geeft de gemeente opdracht aan 

aannemer Laudy om de restauratie van de 

Lambertustoren te restaureren. Op 25 fe-

bruari was de starthandeling. “Dit was 

een belangrijke mijlpaal omdat daarmee 

een lange tijd van voorbereidingen af-

gesloten kon worden, waarin achter de 

schermen veel gebeurd is”, aldus de project-

leider John Metselaars. Goed om daarom eens 

terug te kijken naar de belangrijkste mijlpalen.

Belangrijkste mijlpalen
24 nov 2016: Er worden brokstukjes gevonden onderaan de Lambertustoren.

28 nov 2016: Vanuit een telescoopkraan met daaraan een bakje vindt een uitgebreide inspec-

tie plaats van de toren. Losliggende stenen worden al grotendeels weggehaald.

23 dec 2016: Om de veiligheid te waarborgen plaatsen we rondom de toren een overkapping, 

die passanten beschermt tegen eventueel vallende steentjes. Het nieuws rond de 

toren trekt de aandacht van de lokale en regionale pers.

23 jan 2017: De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de toestand van de toren en stelt 

krediet beschikbaar om een restauratieplan op te stellen.

Febr 2017: We schakelen Erfgoedadviesbureau Groen in om het restauratieplan op te stellen.

Febr-nov 2017: Het restauratieplan wordt opgesteld. Er vindt uitvoerig (historisch) onderzoek 

plaats en er worden overleggen gevoerd met deskundigen.

Maart 2017-april 2018: Samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Erfgoedcommissie, het 

kerkbestuur en het Huis van de Kunsten Limburg plegen we overleg waaraan 

het restauratieplan moet voldoen.

Maart-aug 2017: Overleg met provincie over subsidiemogelijkheden. Provincie Limburg besluit 

35% van de kosten te subsidiëren.

April 2017-okt 2017: Onderzoek naar de aanwezigheid van flora en fauna. Er worden drie vleermuis-

soorten aangetroffen, die beschermd moeten worden.

Mei 2017: Nederweertenaren (waaronder oud-bestuurders) slaan de handen in elkaar. Ze wil-

len actief fondsen gaan werven voor de restauratie. De Lambertustoren is immers 

van ons allemaal. 

7 juli 2017: Oprichting Stichting Vrienden van de Lambertustoren, waarbinnen het Comité 

Herstel Lambertustoren ideeën en fondsen gaat werven voor het herstel van de 

toren. Ze steken veel tijd en energie in het organiseren van leuke evenementen 

en acties (o.a. Dag van de Lambertustoren, lezing door Alfons Bruekers, verkoop 

sponsorpakketten, wijn en chocolade, benefietconcert en diner).

Nov 2017-april 2018: We stellen een plan op om de vleermuis zo min mogelijk te verstoren. Vervolgens 

wordt de procedure gevolgd om hiervoor een ontheffing te krijgen. De onthef-

fing wordt afgegeven.

Dec 2017-aug 2018: De procedure is gevolgd om een omgevingsvergunning te krijgen voor de res-

tauratiewerkzaamheden. De vergunning wordt 9 aug 2018 afgegeven.

Maart 2018: Het comité haalt een flinke sponsorbijdrage binnen van het BPD Cultuurfonds.

Juli-aug 2018: We besteden de werkzaamheden aan. We nodigen hiervoor 5 bedrijven uit. 

Aannemer Laudy is de goedkoopste.

4 sept 2018: De gemeenteraad stelt krediet beschikbaar voor de restauratie. Aannemer Lau-

dy krijgt de opdracht en start de voorbereidingen.

Sept 2018-febr 2019: Laudy treft de nodige voorbereidingen (o.a. contracteren onderaannemers, zoe-

ken van passende metselstenen en natuurstenen).

9 okt 2018: Het Comité Herstel Lambertustoren overhandigt de raad een cheque van € 51.000,-

van opgehaalde sponsorbedragen.

25 febr 2019: Burgemeester Evers verricht samen met gedeputeerde Mackus de starthandeling 

van de restauratie.

Hoe nu verder?
De aannemer gaat nu daadwerkelijk starten met de restauratie. In maart 2019 wordt de natuurstenen 

plint hersteld en wordt er gestart met de opbouw van de steiger. Begin april is de steiger zover opge-

bouwd dat begonnen kan worden met het herstel van het metselwerk en natuursteenwerk. Dit loopt 

door tot augustus/september. In mei wordt één van de vier hoektorens er met een kraan afgehaald. 

Nadat het metselwerk onder het torentje is hersteld, wordt deze in juli weer teruggeplaatst. Dit levert 

vast spectaculaire beelden op. In september vinden de meeste werkzaamheden binnen plaats. Zo zijn er 

werkzaamheden aan de ophanging van de klokken, het houtwerk, het schilderwerk en het uurwerk. In 

november wordt de steiger weer afgebroken en het werk opgeleverd.

15 dec 2019 is de restauratie klaar
Op 15 december 2019 is het werk klaar. “We hebben er alle vertrouwen in dat de aannemer de restauratie 

tot een goed einde brengt. Hierna zullen we het werk feestelijk opleveren”, aldus burgemeester Evers.

Restauratie Lambertustoren vanaf 
april 2019 daadwerkelijk van start
Aannemer Laudy volop bezig met de voorbereidingen

Op 5 september geeft de gemeente opdracht aan 

aannemer Laudy om de restauratie van de 

-

-

leider John Metselaars. Goed om daarom eens 

terug te kijken naar de belangrijkste mijlpalen.

 Comité Herstel LambertustorenMet steun van:



Terug in Nederweert

Sinds een aantal weken zijn we weer terug in 
het zwembad in Nederweert, terug op onze 
vertrouwde plek. De afgelopen maanden 
(na de brand in het zwembad) waren een 
uitdaging maar gezamenlijk met onze leden 
en begeleiders hebben we ook deze horde 
genomen. Een woord van dank aan alle be-
geleiders die de afgelopen tijd gependeld 
hebben tussen de verschillende zwembaden 
om alle geplande lessen toch door te laten 
gaan. Nu alles weer bij het oude is gaan we 
er weer volop tegenaan. Opleidingen zijn 
weer begonnen, wekelijkse trainingen met 
uitdagende lessen staan op het programma 
én niet te vergeten proefduiken kunnen we 
weer aanbieden. Heb je zin in een proefduik 
of wil je als voorbereiding op een komende 
vakantie leren snorkelen (ook voor oude-
ren/gezinnen/groepen mogelijk) neem dan 
snel contact met ons op en we kijken samen 
wat we jullie kunnen aanbieden, maatwerk 
is onze specialiteit.
Wil je iets meer van ons te weten komen 
(of heel veel foto’s bekijken)  check dan 
onze website www.duikteamnederweert.
nl, onze facebook pagina Duikteam Neder-
weert of neem rechtstreeks contact met ons 
op via mail : info@duikteamnederweert.nl

Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 9 maart j.l. vond de jaarlijkse Al-
gemene Ledenvergadering plaats. Tijdens 
deze bijeenkomst werden de financiën, het 
algemene reilen en zeilen van de vereniging 
besproken en vond de overdracht van de 
voorzittershamer plaats. Tim Schreurs werd 
als voorzitter opgevolgd door Leon Poran-
kiewicz, die Tim bedankte voor zijn inzet 
de afgelopen jaren als bestuurslid én als 
voorzitter. Zo brachten alle commissies ver-
slag uit van hun werkzaamheden tijdens het 
afgelopen jaar. Een uitblinker was toch wel 
de deelname aan de Zomerbraderie 2018 
in Nederweert, van heinde en ver kwamen 
gegadigden voor een duik in onze duiktank.
Tijdens de vergadering werd één lid extra in 
het zonnetje gezet, Leon Porankiewicz werd 
voor zijn verdiensten en nimmer aflatende 
inzet voor de vereniging benoemd tot ere-
lid, echter hierbij werd wel opgemerkt dat 
hij dit nooit had kunnen doen zonder zijn 
Loes die hem altijd terzijde staat !

Heb je zin in een proefduik of wil je als voor-
bereiding op een komende vakantie leren 
snorkelen (ook voor ouderen/gezinnen/groe-
pen mogelijk) neem dan snel contact met ons 
op en we kijken samen wat we jullie kunnen 
aanbieden, maatwerk is onze specialiteit.
Wil je iets meer van ons te weten komen (of 
heel veel foto’s en films bekijken)  check dan 
onze website www.duikteamnederweert.
nl, onze facebook pagina DuikteamNeder-
weert of neem rechtstreeks contact met ons 
op via mail : info@duikteamnederweert.nl

Vrijdag 22 maart
Tantalus MSE-3 - Jumping Giants MSE-1 19:30

Zaterdag 23 maart
Almonte M16-2 - Jumping Giants M16-1 12:00
Yellow Sox MSE-2 - 
Jumping Giants MSE-2 15:00
BC Langtraat Shooters VSE-1 - 
Jumping Giants VSE-1  16:00
Jumping Giants V18 - 
BC Volharding V18-1 17:00
BV Wyba M20-1 - 
Jumping Giants M20-1  18:00

Zondag 24 maart
Jumping Giants X14-1 - 
Springfield ‘75 X14-1  12:30
Jumping Giants M22-1 - 
BC Kimbria M22-1  12:30
Jumping Giants M18-1 - BC Bladel M18-1 14:30

Zaterdag 9 maart, hebben de meiden een 
erg leuke pot tegen bal gespeeld. De spel-
letjes liepen goed bij ons en we hadden vaak 
de mogelijkheid om een fast break te lopen. 
Er was een strakke verdediging waardoor 
we veel steals hadden. Het was een fijn team 
om tegen te spelen! De eindstand van deze 
wedstrijd was 76-51 voor Jumping Giants.

De meiden van Jumping Giants worden ge-
sponsord door Roost Olie

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 23 MAART
Sporthal de Bengele Nederweert
F4. Meos - BEVO F2                          10.00u.
F1. MEOS - Posterholt F1                  10.00u.
E4. MEOS - Blerick E4                       11.40u.
E1. MEOS - VIOS E1                         10.45u.
D2. MEOS - Posterholt D1                 10.00u.
C1. MEOS - Overpelt C2                    10.45u.
DS2. MEOS - ESC’90 DS2                  20.15u.
DS1. MEOS - ESC’90 DS1                  19.00u.
Jo Gerris hallen Roermond
F3. LimMid F1 - MEOS                        9.45u.
Reinoudhal Susteren
F2. NOAV F1 - MEOS                          11.40u.
D1. NOAV D2 - MEOS                         13.30u.
Sporthal d’n Adelaer Maasbree
E3. BSAC E1 - MEOS                           9.15u.
Sporthal Cranenveld Venlo
E2. Handbal Venlo E2 - MEOS              11.35u.
Sporthal de Heuf Panningen
B1. BEVO B3 - MEOS B1                      14.20u.

ZONDAG 24 MAART
Sporthal de Bengele Nedeweert
A1. MEOS - Olympia/Esia/Adio A1      13.00u.

DINSDAG 26 MAART
Sporthal de Bengele Nederweert
B1. MEOS - Manual B1                         19.45u.
D.recr. MEOS 1 - BSAC                         21.00u.

Vriendschappelijke Wedstrijd met Walbeck (D)

Schutter 15p 25m 15p 18m Verschil
1 Werner Bloemers 49 108 59
2 Hartmut Schwartz 75 114 39
3 Andreas Schickel 85 107 22
4 Michael Niehues 97 119 22
5 Jack Meevis 113 133 20
6 Ronnie Gielen  127 146 19
7 Detlef koppers 114 132 18
8 Kim Koolen 120 136 16
9 Joseph Jonkers 120 134 14
10 Marlies Hekers 118 131 13
11 Kai Radehäuser 118 131 13
12 Tim Vaes  133 140 7
13 Ruud Westerveen  132 134 2
14 Lothar Radcke 137 138 1
15 Thijs van de Loo 136 137 1

Nederlands Kampioenschap indoor voor 
aspiranten te Veldhoven:
* Aya Almansour recurve meisjes t/m 10 220 

punten 3de plaats
* Amna Almansour recurve meisjes 11/12 

jaar 212 punten 8ste plaats

Agenda
25 maart Kaartavond
13/14 april Rayonkampioenschap 25m1p
15 april  Laatste kaartavond
20 april Vriendschapstoernooi

Programma Zaterdag 23 maart Junioren
Eindse Boys JO19-1 - Ysselsteyn JO19-1 15.00 uur
Eindse Boys MO17-1 - RKSVN MO17-1 13.30 uur
Eindse Boys JO17-1 - Sp.Cl Irene JO17-3G 14.00 uur
Leveroy JO15-1G - Eindse Boys JO15-1 13.00 uur
FC ODA JO13-2 - Eindse Boys JO13-1G 11.00 uur
Someren JO11-2 - Eindse Boys JO11-1 10.30 uur
Eindse Boys JO10-1 - Slekker Boys JO10-1 09.45 uur
Heythuysen JO9-1G - Eindse Boys JO9-1G 09.30 uur
Eindse Boys JO8-1G - VV Kessel JO8-2 10.30 uur

Programma Zondag 24 maart. Senioren
GKC/RKHVC 1 - Eindse  Boys 1 14.30 uur
Merefeldia 4 - Eindse Boys 2 11.00 uur
DESM 5 - Eindse Boys 3 11.30 uur
Eindse Boys 4 - Wilhelmina’08 4 11.00 uur
SV Budel 35+1 - Eindse Boys 35+ 09.30 uur

Programma Zondag 24 maart. Vrouwen
Eindse Boys VR1 - SVEB/sport. ST VR1 12.15 uur
Eindse Boys VR2 - sv Laar VR1 10.15 uur

Mededelingen
GKC/RKHVC: Sportlaan 1, 6096BT, Grathem 
Donderdag 21 Maart kaarten 19.30 uur in 
de kantine
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

SchutterijSt. Barbara Leveroy.

2detrekking van loterij 2019.
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2733
2de prijs € 25.00 lotnummer 2727
3de prijs € 15.00 lotnummer 2683
4de t/m de 9de prijs €10.00 lotnummer 
2736, 2638, 2720, 2649, 2584 en 2643.
10de t/m 15de prijs lotnummer 2682, 2593, 
2681, 2621, 2623, 2609.
De winnaarvan de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking tekomen 
verrichten op dinsdag 9 april 2019 in café-
zaalWetemans om 19.30 uur.

BDL Biljarten 

Programma: week  12
Dinsdag 19-03-2019: 
Centraal 1 (Nederweert) - BDL 2                      
 Hoofdklasse Libre
BDL 3 – Biermanshuis 2 (Herkenbosch)        
 1e Klasse E

Woensdag 20-03-2019:
BDL 1 – Joppe 1 (Meijel) Hoofdklasse Kader

Donderdag 21-03-2019: 
BDL 4 – Vriendenkring 4 (Roermond)
 5e Klasse A
BDL 5 – BDL 6   WBB C-Klasse

Vrijdag 22-03-2019: 
BDL/Verheggen Interieurs – Mark Us 
(Stein)  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!

Programma: week  12
Dinsdag 19-03-2019: 
CENTRAAL 1 – BDL 2 (Nederweert)
 Hoofdklasse Libre
KOT 2 (Roermond) - CENTRAAL 3 1e Klasse C
CENTRAAL 4 – DMB 5 (Herten) 5e Klasse B

Donderdag 21-03-2019: 
CENTRAAL 2 – Thorn 2  1e Klasse D
CENTRAAL 5 – Oranjetref 1 (Moesel)             
 WBB C- Klasse 
Micro 4 (Moesel) - CENTRAAL 6
 WBB C- Klasse 

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

U bent van harte welkom 
bij de wedstrijden!   

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

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

TE HUUR
Te huur vakantiehuis in midden 
Frankrijk: natuur, cultuur, historie, 
rust en ruimte Tel. 0495-626334

Landbouwgrond 10 Ha in Neder-
weert 06-833 951 39

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

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Lemmenhoek 82, Ospel met aanhorigheden.

Bouwjaar 1963, opp. perceel ca. 300 m2 inhoud woning 345 m3

Souterrain: bergkelder.
Begane grond: hal met tegelvloer, meterkast (4 groepen met 
aardlekschakelaar) en toiletruimte; doorzonwoonkamer met 

schouwpartij voorzien van gashaard; dichte keuken met tegelvloer 
en keukenopstand voorzien van afzuigkap, koelkast en gaskookplaat; 

vanuit de keuken is er toegang tot de achtertuin.
1e Verdieping: overloop; vier slaapkamers waarvan de vierde slaap-

kamer is voorzien van opstelplaats voor witgoed; doucheruimte.
2e Verdieping: vlizotrap naar bergzolder met dakraam.

Algemeen: verwarming met behulp van gaskachel in woonkamer 
en keuken; warmwatervoorziening m.b.v. Vaillant geiser; 

vrijstaande garage met rolpoort; aanpandige houten tuinberging; 
vrijstaande houten tuinberging; volledig geïsoleerd; rolluiken; 

voortuin met oprit; achtertuin o.a. voorzien van een vrije 
achterom, een terras en erfafscheiding (hout/ steen/ haag).

Vraagprijs € 137.500,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken 
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 5 april 2019.

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

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Mantelzorg dicht bij huis

Afgelopen raadsvergadering zijn er 
weer een aantal belangrijke thema’s 
besproken. Zoals gebruikelijk blikken 
we ook dit keer samen met u terug op 
een aantal gebeurtenissen en thema’s 
van de raadsvergadering. Deze keer de 
vergadering van dinsdag 12 maart 2019.

Mantelzorgwoningen
Als D66 Nederweert hebben we al 
vaker aandacht gevraagd voor goede 
woningen voor alle doelgroepen. 
Mensen hebben een woning nodig 
die past bij de situatie waarin ze zit-
ten. We zijn dan ook verheugd met 
het nieuwe beleid van het college 
rondom mantelzorgwoningen. Man-
telzorg is heel waardevol en voor veel 
mensen hard nodig. Maar mantelzorg 
kan ook erg intensief zijn, zeker als er 
steeds op en neer gereisd moet wor-
den. Sommige inwoners vragen daar-
om aan de gemeente toestemming 
om een tijdelijke woning te bouwen 
voor hun familielid in de eigen tuin, 
waarmee het verlenen van de man-
telzorg makkelijker wordt. Tijdens de 
raadsvergadering hebben we nieuw 
beleid vastgesteld voor dit soort man-
telzorgwoningen. Dit nieuwe beleid 
schept daarvoor de ruimte en maakt 
het aanvragen van een mantelzorg-
woning makkelijker.

Onderhoud St. Gerardus-Majella-kerk
De St. Gerardus-Majella-kerk in Ne-
derweert-Eind is een rijksmonument 
en een beeldbepalend gebouw voor 
het dorp. Het gebouw heeft ook een 
belangrijke maatschappelijke functie 
in de gemeenschap van Eind. Het is 
belangrijk om dergelijk cultureel erf-
goed in stand te houden. Het paro-
chiebestuur gaat binnenkort groot on-
derhoud plegen aan het kerkgebouw. 
Hiervoor hebben ze subsidie gevraagd 
aan het rijk, de provincie en de ge-
meente. Wij konden instemmen met 
het verzoek om €18.660,- bij te dragen 
aan de totale kosten van  €124.400,-.

Momenteel wordt steeds per aan-
vraag bekeken wat we als gemeente 
kunnen doen. Maatwerk is goed, 
maar het is ook belangrijk om goed 
beleid te hebben rondom het in stand 
houden van onze monumentale ge-
bouwen. Het beleid rondom het 

‘buitengewoon herstel van kerken’ 
is sinds 1995 niet meer gewijzigd. We 
hebben het college opgeroepen om 
dit beleid te evalueren. Wethouder 
Voss heeft toegezegd hiermee aan de 
slag te gaan en de uitkomsten te de-
len met de gemeenteraad.

Openbare sportvoorzieningen
We krijgen regelmatig signalen dat er 
behoefte is aan openbare sportvoor-
zieningen in de gemeente. Hierbij 
gaat het bijvoorbeeld om de aanleg 
van pannaveldjes en basketbalvelden. 
We vinden het belangrijk dat onze in-
woners sporten en bewegen. Dit kan 
goed in de openbare ruimte. Daar-
naast willen we jongeren ook stimule-
ren om meer naar buiten te gaan. Als 
er dan vanuit de jongeren ook vragen 
komen voor deze voorzieningen gaan 
we daar graag mee aan de slag.

Ook wordt er regelmatig gevraagd 
om beweegroutes voor senioren aan 
te leggen in de kerkdorpen, waarbij 
de succesvolle beweegtuin bij St. Jo-
seph als voorbeeld wordt genoemd. 
De vraag om goede voorzieningen 
om in de openbare ruimte te sporten 
en bewegen komt dus van zowel jong 
als oud. Als D66 Nederweert gaan we 
daar graag mee aan de slag. Daarom 
hebben we een motie ingediend bij 
de raadsvergadering met de oproep 
om deze voorzieningen aan te leg-
gen. Helaas gaven de andere partijen 
aan niet bereid te zijn om er op dit 
moment geld voor te reserveren.

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft toegezegd met ons voor-
stel aan de slag te gaan en hier op een 
later moment bij de gemeenteraad op 
terug te komen. Burgemeester Evers 
gaf daarbij aan dat voor goede voor-
stellen altijd geld beschikbaar is. Dat 
vinden wij mooi om te horen. Als u ook 
behoefte heeft aan openbare sport- en 
beweegvoorzieningen in uw buurt of 
dorp, laat het ons dan weten. Graag 
komen wij met u in contact, zodat we 
samen kunnen kijken wat er mogelijk is.

Denk mee
Mocht u vragen hebben over onze in-
breng bij deze of de andere onderwer-
pen van afgelopen raadsvergadering 
stuur ons dan een mail. Dit kan naar 
martin.vanmontfort@d66nederweert.
nl en kyll.bruijnaers@d66nederweert.
nl. Ook goede ideeën, andere vragen 
of aandachtspunten zijn altijd welkom.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert

Raadpraat

Vorige week waren we te gast bij de 
modeshows van Pleunis mode. Hier 
werd met een bijzonder wervelende 
show de nieuwe mode voor het voor-
jaar en de zomer getoond. Mode voor 
alle leeftijden en in de maten 34 tot 
en met 48. Van al die leuke kleurtjes 
en bloemenprints krijg je gelijk een 
voorjaarsgevoel en ga je stralen!

Pleunis Mode verkoopt mode van 
de merken ZoSo, Sandwich, Esqualo, 

Modeshows Pleunis Mode

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

Op vrijdag 22 maart 2019 staat 
voor zes leerlingen van Het Col-
lege de Meesterproef op het pro-
gramma. De Meesterproefdag is 
het schoolexamen van het vak ‘On-
derzoeken & Ontwerpen’ en vormt 
de eindfase van het laatste project 
voor de examenleerlingen van het 
Technasium. De vaardigheden die 
door de loop van de middelbare 
school zijn aangeleerd worden 
hierbij ingezet. In woord en beeld 
geven de leerlingen een presenta-
tie aan zowel de opdrachtgever(s) 
als aan het publiek. 

Opdracht
Voor de Meesterproef zochten de 
leerlingen naar een geschikte op-
dracht en naar een opdrachtgever 
met een bèta-technisch probleem. Na 
het formuleren van de opdracht, heb-
ben zij een bepaalde tijd gekregen 
om onderzoek te verrichten, waarbij 
ze door proefondervindelijk onder-
zoek de benodigde resultaten pro-
beerden te behalen. 

Internationaal karakter
Ook dit jaar werd de O&O-Meester-
proef gecombineerd met het bui-
tenlands profielwerkstuk. De exa-
menkandidaat Huib Baetsen heeft 
in november 2018 een deel van zijn 
onderzoek uitgevoerd in Zweden. 
Hier heeft hij voor zijn project on-
derzocht hoe ijshockeytoernooien in 
Zweden georganiseerd worden en 
of hiervan elementen overgenomen 
kunnen worden om vervolgens toe te 
passen bij het ontwikkelen van toer-
nooischema’s.

 Deelnemers
Een overzicht van de deelnemers en 
de titel van hun Meesterproef:
• Huib Baetsen: “Optimalisatie van 

de Champions League”
• Benke Roost & Vere Verdonschot: 

“Hersentumoren”
• Mijna Vos: “Verbetering zwempro-

these”
• Matthijs van Mierlo & Jochem 

Weekers: “Het voertuig van de 
toekomst”

Schoolexamen Onderzoeken & Ontwerpen

MEESTERPROEF TECHNASIUM
‘speuren naar sporen’

Op zondag 24/03/02019 kan je mee 
op pad voor een wandeling met 
als thema ‘speuren naar sporen’.

Samen met een Verkenner ga je op 
zoek naar sporen van dieren in het 
GrensPark Kempen~Broek. Veel die-
ren zijn schuw of worden pas ’s nachts 
actief. Je krijgt ze dus niet makkelijk 
te zien. Daarom gaan we op zoek 
naar de sporen die ze achterlaten in 
het gebied. De Verkenner laat je zien 
hoe je diersporen kan ontdekken en 
hoe dieren leven. Wie weet, vind je 
wel sporen van een bever of een ree?
Om 14u. vertrekken we op de parking 
aan het Mariahof, einde Mariahof-
straat in Bree. De wandeling duurt 
tot 16u.
Kostprijs: 2 € per persoon of 5 € per 
gezin.
Inschrijven, is niet nodig.


