
W E E K 2 • J A A R G A N G 9 4 • 9 J A N U A R I 2 0 2 0

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!

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

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

eert

Ringselvenweg 2, 6002 SW Weert
www.crematoriumweerterland.nl
0495 54 52 08

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www

eert

Foto: Nederweert24

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

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

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

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30  13.30 - 18.00
Vrijdag koopavond / zaterdag 09.00 - 17.00  / maandag gesloten

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

www.brinkmansoptiek.nl
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EXCLUSIEVE
ONTWERPEN

VOOR WONINGBOUW,
VERBOUW EN

 UTILITEITSBOUW

Boeket 11 • 6031 PR  Nederweert • 06 363 01 352 
info@hugovossen.nl • www.hugovossen.nl

WIE BENT U?
Bent u (bijna) met pensioen? 
Of wilt u nú stoppen?
Wilt u iedere maand een hoger inkomen 
en/of nu extra vermogen ter beschikking?

Gezinstocht bij Buitencentrum De Pelen 

Speuren naar sporen in De Groote Peel! 
Ook in de winter is er veel te be-
leven in de natuur. Daarom houdt 
Staatsbosbeheer op zondag 12 ja-
nuari een Peel Ontdektocht Speu-
ren naar Sporen in De Groote Peel. 
Samen met een Peelgids ga je op 
pad en ontdek je welke dieren in de 
Peel voorkomen. Starten om 14.00 
uur bij het Buitencentrum De Pelen
aan de Moostdijk 15 te Ospel.

Dieren in de winter
De winter is een heerlijk tijd om naar 
buiten te gaan, al is dit seizoen voor 
de dieren in de natuur niet zo’n feest. 
Voedsel is het grootste probleem. 
Veel vogels trekken daarom naar het 
warmere zuiden. Andere dieren leg-
gen een wintervoorraad aan of gaan 
in winterslaap. Maar welke dieren zijn 
de slaapmutsen en wat doen de die-
ren die wakker blijven? Tijdens deze 
Peel Ontdektocht ga je, samen met 
een Peelgids van Staatsbosbeheer, op 
zoek naar sporen van dieren. Want 
door te speuren naar sporen ontdek 
je wat er gebeurt in de natuur. 

Na afloop van de excursie kunnen 
kinderen een uilenbal pluizen. Een
braakbal, ook wel uilenbal genoemd 
bevat voedselresten die een roofvo-
gel niet kan verteren. Bij het uitplui-
zen van zo’n bal komt soms een com-
pleet skelet van een muis of ander 
klein dier te voorschijn. Met behulp 
van zoekkaarten kom je er achter
welk dier het is. Een Peelgids geeft 
uitleg bij dit forensisch onderzoek.

Informatie en aanmelden 
De Peel Ontdektocht speuren naar 

sporen start op zondag 12 januari om 
14.00 uur bij de balie van Buitencen-
trum De Pelen aan de Moostdijk 15 te 
Ospel. Deelname kost € 6,- voor vol-
wassenen en € 4,- per kind (inclusief 
pluisdiploma). De excursie is 1,5 - 2 ki-
lometer lang en duurt, inclusief plui-
zen, ongeveer 2 uur. Zorg voor warme 
kleding (die vies mag worden) en 
liefst waterdichte schoenen. Let op: 
aanmelden vooraf is noodzakelijk en 
kan online via: www.staatsbosbeheer.

Foto: ©Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

nl/pelenspeurensporen Voor meer in-
formatie: depelen@staatsbosbeheer.
nl of telefonisch: 0495 – 641 497.

Op zondag 12 januari geen tijd? Op 
zondag 9 februari en zondag 1 maart 
is er ook een Speuren naar Sporen-
tocht!

En dan … struinen door het Bui-
tencentrum
Voor of na afloop van een activi-

teit kan je heerlijk struinen door de 
winkel van het Buitencentrum. Hier 
vind je (kinder)boeken, streekpro-
ducten, natuur-ontdek-spulletjes en 
leuke souvenirs. Voor een hapje en 
een drankje kun je bij de Peelkiosk 
en Peelboerderij terecht. Het Bui-
tencentrum is geopend op dinsdag 
t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Kijk op www.staatsbosbeheer.nl/de-
pelen voor meer informatie over De 
Pelen. 

V.V. de Pinmaekers start op zaterdag 
11 januari 2020 met de verkoop van 
de Bonte Avond kaartjes.
Na een geweldige serie bonte avon-
den van vorig jaar beloofd ook deze 
voorstelling weer een spektakel te 
worden. 
Er zijn 5 avond voorstellingen op 24, 
25, 30 en 31 januari en 1 februari  en 
een middag voorstelling op zondag 
26 januari 2020 allen in de Pinnenhof. 
Aanvang 19.49 en 13.11 uur.

Gevarieerd programma
Dit jaar is er weer een zeer gevarieerd 
programma, met veel humor en flau-
wekul.

De De Hiltons brengen de sketch 
Toos heet ein date.
Toos is helemaal klaar voor haar eer-
ste date met haar bovenbuurman
Achmed.
De avond verloopt toch wat anders 
als Toos had verwacht.

De mannen van Vastgepintj bren-
gen het stuk Meister Visser deut 
oetspraok.
Een hoog opgelopen conflict tussen 
de buren Bert en Paul dwingt hen om 
Meester Visser in te schakelen. 
En zoals gebruikelijk zorgen zij weer 
voor de nodige hilarische momenten 
waar uiteindelijk het recht zal zegen-
vieren.

Oos juniore van V.V. De Pinmaekers 
zullen ook weer een act opvoeren, 
en zeg nou zelf wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst.

Natuurlijk mag de buutreedner niet 
ontbreken, en zal buutekampioen
2018, Bjorn Smits de zaal weer doen 

bulderen van het lachen met zijn 
nieuwe buut In Baerkes Optiek.

Net als vorig jaar zal het Magic Bert 
met zijn assistent Henk weer een act 
vol knouwel opvoeren.

Omdat de pensioen gerechtigde leef-
tijd is opgetrokken moeten Tjeu en 
Lei van de groep Onger veurbehaod 
gaan solliciteren, dit levert natuurlijk 
weer doldwaze taferelen op.

Lars en Ries nemen u mee naar de 
middelbare school met de nodige kol-
der.

De Kernalies gaan unne aovendj 
kieëne waar zich natuurlijk weer de 
nodige flauwekul afspeelt. 

Tis weej ut is
Terwijl ut gezin vorig jaor nog ging 
kamperen aan ut Gardameer, hebben 
ze besloten om dit jaar met ut vlieg-
tuig op vakantie te gaan.
Vader Maikel is natuurlijk blij om op 
vakantie te gaan tot …… schoonmoe-
der op het  vliegveld verschijnt ! Tis 
weej ut is d’r op oet !

Show
Naast de diverse sketches en optredens 
zal er ook een prachtige “showdans-
act” worden uitgevoerd door X-Otic.
Natuurlijk mogen de dansmarietjes, 
De Ni-jwieërter Pinkus niet ontbreken. 

Muziek
Verder zal de nieuwe schlager ge-
bracht worden door Celine Kuepers. 

11 januari 2020 start verkoop van de Bonte Avond kaartjes 

Bonte avonden Nederweert 

Naast de schlager zal er tijdens de 
voorstelling nog volop muziek zijn.

De muzikale begeleiding is weer in 
handen van Hofkepel Klein Mer 
Neugter.

Uiteraard kunnen de bezoekers ook 
kennis maken met de nieuwe prin-
sen, van V.V. Pinmaekers. 

Entreekaarten kosten € 12,00 en zijn 
zaterdag 11 januari 2020 te koop 
tussen 
17.00 – 18.00 in bij Café De Schans aan 
de St. Rochusstraat in Nederweert.
Vanaf maandag 13 januari gaat de 
verkoop verder bij Bruna aan de Lam-
bertushof.
Wees er snel bij want op is op.

V.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërtV.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërt

OETNUUËDIGING
Op zondigmiddig

12 januari 2020 zal aan
 Prins Maikel I en zien

Prinses Anouk
‘n receptie waere

aangebooje.
Dees receptie wurtj

gehojje in Zaal Centraal, 
Kerkstraot 59 

in Ni-jwieërt van
13.11 tot 16.49 oor vör

vereiniginge en particulieëre.

Um lange wachttieëde te vörkome es d’r van 13.11 tot
14.00 oor ein felicitatieblok oetsloetendj vör particulieëre.

Eur aanwezigheid stelle vae ten zieërste op prieës.

Kiektj ouch op www.pinmaekers.nl



Prins Ruud I nieuwe prins 
KV de Piepkukes

Op vrijdagavond 3 januari is Ruud 
Nouwen uitgeroepen als de nieuwe 
prins van KV de Piepkukes uit Neder-
weert-Eind. Dit gebeurde tijdens de 
uitverkochte Pronkzitting in gemeen-
schapshuis de Reigershorst.
Prins Ruud I is getrouwd met Chan-
tal Clauwers, die als prinses vol trots 
aan zijn zijde zal staan tijdens het ko-
mende seizoen van KV de Piepkukes. 
Samen met hun twee kinderen Raf en 
Roos wonen zij aan de Ahrensburger-
straat in Nederweert-Eind. Ruud I runt 
als zelfstandig ondernemer zijn Tim-
merbedrijf Ruud Nouwen. Chantal 
is werkzaam als assistent-drogist bij 
DA Drogisterij Aendekerk. Naast hun 
grote hobby vastelaovendj houden ze 
allebei van leuke uitjes met het gezin 
of vrienden. Ook is het gezin veel op 
het sportcomplex van Eindse Boys te 
vinden. Ruud en Chantal zijn nauw bij 
de Eindse vastelaovendj betrokken. 
Ruud is bestuurslid van jeugdkarna-
valsvereniging de Krielkes en samen 
maken zij deel uit van vriendengroep 
‘FF anger Kukes’.
Het Prinsenpaar wordt begeleidt 
door hun adjudanten Björn Smits, 
Iwan van de Voort en Niels Graat. 
De vastelaovendj van 2020 zal wor-
den gevierd onder het devies:

Piepkukes, Krielkes, 
eine groeëte kliek,
vae wete ‘t zeker, 

deze vastelaovendj weurdj 
kej sjiek!

Prins Ruud I heeft de huisorde van ‘de 
zaeg’  ingesteld.

Op zondag 19 januari zal in zaal van 
Nieuwenhoven aan Pastoor Maes-
plein 1 te Eind de Prinsenreceptie 
plaatsvinden, aanvang 13.33 uur. Ver-
enigingen zijn welkom vanaf 15.33 
uur.

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 9 tot en met 18 januari 2020.

DONDERDAG 9 januari
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis  –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 10 januari
Geen rozenkransgebed en H. Mis 

ZATERDAG 11 januari
18.00 uur H. Mis (zang, dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. H. Dielissen) – zesweken-
dienst Leonie Cuijpers-van den Kerkhof.

ZONDAG 12 januari
Doop van de Heer
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
mevr. L. Roost) – jaardienst Wim en Alda 
Mertens-Hendrix.

MAANDAG 13 januari
H. Hilarius, bisschop en kerkleraar
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 14 januari
Z. Petrus Donders, priester
18.30 uur rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 15 januari
H. Arnoldus Janssen, priester
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 16 januari
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis  –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 17 januari
H. Antonius, abt
Geen rozenkransgebed en H. Mis 

ZATERDAG 18 januari
H.Maria
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) – jaardienst Pierre 
Stienen, jaardienst Tjeu en Maria Gielen-
Janssen, jaardienst overleden ouders Gie-
len-van Nieuwenhoven en overige familie, 
jaardienst Truus Heldens-Hermans en voor 
familie Heldens en familie Hermans.

Overleden
Op 28 december was de uitvaart van Leentje 
Klaver-Hendrikx, zij overleed in de leeftijd 
van 84 jaar en woonde in zorgcentrum  Hor-
nerheide. Moge zij rusten in vrede.

Koren-lectorenoverleg
Op maandag 20 januari is om 14.00 uur het ko-
ren-lectorenoverleg in het parochiecentrum.

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

11 t/m 18 januari 

ZATERDAG 11 januari: 19.15 uur H. Mis, koor 
De Leeuwerik, ter ere aan de H. Gerardus.

ZATERDAG 18 januari: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst ouders van 
de Goor-Meulen.

LEZERS: zaterdag 11 januari Annie Jonkers, 
zaterdag 18 januari Marjo Timmermans.

MISDIENAARS: zaterdag 11 januari Lois 
Beerens en Jill Vaes, zaterdag 18 januari 
Lobke Houtappels en Niek Wijen.

KINDERWOORDDIENST: kinderen aan-
staande zaterdag 11 januari hartelijk 
welkom om 19.15 uur in de sacristie.

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 

Zondagmorgen 12 jan. 09.30 uur
Als hgm. voor onze parochiegemeenschap 
(volkszang) 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

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2 Tel 631 317 Fax 632 453
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: 06 506 018 03.
U kunt de intenties, kosten per 1 januari 
2019 € 27,50, opgeven via e-mail:
maigubbels12@gmail.com en het bedrag over-
maken op de Rabobank of per enveloppe bij 
Mia Gubbels, St. Antoniusplein 12 te Neder-
weert, met vermelding van uw naam, adres 
en telefoonnummer en de opgave van de mis-
intentie met de gewenste datum. Opgave mis-
intenties twee weken vóór datum. Telefoon-
nummer Parochiecentrum St. Rochus: 631 760. 
Voor het uitreiken van de H. Communie aan 
huis, kunt u contact opnemen met de heer 
Bert Verheggen, tel. 632 684.

Zondag 12 januari 2019 
H. Mis om 11.00 uur  
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

OASEMORGEN
Maandag 13 januari 2019 is er bijeenkomst 
van de OASE-groep in de kerk in Budschop. 
De viering begint om 09.00 uur. 
Tijdens de pauze is er koffie en thee. Ieder-
een is van harte welkom om tijdens deze 
morgen binnen te lopen en samen te bidden

Zondag 19 januari 2020
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

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 11 - 18 januari

Donderdag 9 januari – geen avondmis 
i.v.m. verjaardag.

Zaterdag 11 januari, 19.00 (Samenzang) 
voor eigen intenties. 

Zondag 12 januari, Feest van de Doop 
van de Heer, 10.00 (Samenzang) ghm Sjeng 
Feijen en Hanna Feijen-Valks. 

Donderdag 16 januari, 19.00 voor de zieken.

Zaterdag 18 januari, 10.00 voor levende 
en overleden leden van Handboogschut-
terij Wilhelmina. 19.00 (Samenzang) 
ouders Salimans-Hermans en zoon Peter, 
Graad Kessels (verjaardag). 

ACOLIETEN: za. 11 jan. 19.00: Tom Dirks;  
zo. 12 jan. 10.00: Willem en Pieter Tullemans; 
do. 16 jan. 19.00: Rick van Hulsen; za. 18 jan. 
19.00: Tom Kessels, Nick Stijnen.

VERJAARDAG: Op donderdag 9 januari 
hoop ik weer mijn verjaardag te vieren en 
dan staat de deur van de pastorie uitnodi-
gend voor iedereen open. U bent van harte 
welkom voor een kop koffie/thee of drankje. 

Pastoor A. Koumans, OMI. 

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

Let op!! Woensdag 1 januari geen dienst

Zondag 5 januari (Driekoningen viering)
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 12 januari 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

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

Meer info:

TE HUUR Garageboxen in centrum Nederweert
TE HUUR Appartement in centrum Nederweert

Uitslag 
kerstpuzzel 
Weekblad voor 

Nederweert
Uit de vele goede inzendingen 
kwamen onderstaande prijswin-
naars uit de bus. Zij kunnen (t/m 
31 januari 2020) zelf hun prijs 
komen afhalen bij: Drukkerij van 
Deursen bv, Pannenweg 231 te 
Nederweert.

E. Vossen
Schoor 36, Nederweert
C. Verheijen
Korenbloemstraat 35, Ospel
J. Stockmans
Maastrichtstraat 49, Weert
M. Former
Reulisweg 10, Leveroy
G. van Herten
Tjongerstraat 13, Nederweert- Eind
L. Pothoven
Kerneel 55, Nederweert
F. Silvertant
Meeuwenstraat 51, Ospel
Vossen
H. Hardenstraat 5, Nederweert
P. Zegveld
Kruisstraat 66, Nederweert-Eind
J. Vaessen
Pastorieweg 6, Nederweert

Oplossing kerstpuzzel:
Een sfeervolle witte kerst is een 
wens van velen gezellig naar bui-
ten en samen in de sneeuw spelen.

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.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
Telefoon: 06 - 44 34 98 10
van 8.30 - 17.00 uur

Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep 
www.dezorggroep.nl

Dankbetuiging

De mooie bloemen,
de vele kaarten,

de warme woorden,
de giften voor Zorgboerderij Bosserhof en

de overweldigende belangstelling
hebben ons echt getroost in ons verdriet.

Hartelijk dank voor jullie blijken van medeleven 
na het overlijden van

Leonie Cuijpers - van den Kerkhof
Met een goed gevoel kijken wij terug op de mooie 
afscheidsdiensten in de kerk en in het crematorium.

Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte 
dat ons mam, oma en oma-oma bij velen 

een speciale plaats in het hart had.

De zeswekendienst is op zaterdag 11 januari om 18.00 uur
in de Sint-Lambertuskerk te Nederweert.

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

Het is gedaan, oos Jan is niet meer

Jan Horijon
Jan de Kok 

* 18 januari 1964        † 21 december 2019

Familie Horijon

Nederweert, Burgemeester Greijmansstraat 37

Wij hebben geheel naar wens van Jan in besloten kring afscheid 
van hem genomen.

Correspondentieadres Familie Horijon
p/a Burgemeester Smeetsstraat 21
6096 CH  Grathem

Speciale dank aan mijn broers, zussen, nichtjes en neefjes,
mijn trouwe vrienden en buren, de respectvolle verpleging van 
het Groene Kruis, SJG Weert, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, 
Groepspraktijk Huisartsen Nederweert en Apotheek Maar.

Houdoe, Jan de kok.

Op vrijdag 22 november zijn Jordy en 
Iris Geurtjens-Bloemers trotse ouders 
geworden van hun zoon Kenji.

Vier generaties Geurtjens

Deze gebeurtenis is extra speciaal 
omdat Ton Geurtjens hiermee zijn 
eerste achterkleinkindje mocht ver-
welkomen. Kenji is geboren in het 
ziekenhuis van Weert en is inmiddels 
thuis in Ospel.

Op de foto vier generaties; Kenji 
Geurtjens, papa Jordy Geurtjens (25), 
opa Marc Geurtjens (50) en over-
grootvader Ton Geurtjens (76).

L.K.V.

We wensen al onze leden veel geluk 
en gezondheid voor 2020.
We beginnen 14 januari met een kien 
avond waarbij ook niet leden aanwe-
zig mogen zijn. Aanvang 19:30 uur in 
de zaal van de Pinnenhof.

ZIJ actief

Op maandag 13 januari komt Marcel 
Tinnemans voor ons een lezing ver-
zorgen. 
Hij wil ons graag vertellen over zijn 
reizen, een daarvan zal waarschijnlijk 
zijn de reis naar Rome. Iedereen heeft 
wel een droom die hij later of ooit 
hoopt te realiseren. Hij heeft ervaren 
dat later een relatief begrip is. Dat 
is de reden dat hij een droom heeft 
gerealiseerd. Te voet naar Rome. De 
stad die geschiedenis ademt, die ge-
schiedenis is, de stad die geschiedenis 
maakte, die de geschiedenis brak en 
de stad die nog steeds het centrum is 
van een van de grootste geloven van 
onze moderne tijd. 
Ook willen we graag de mogelijkheid 
bieden om kinder- en volwassenlees-
boeken uit te wisselen, neem de boe-
ken mee in de hoop dat ze nog een 
keer worden gelezen. Als op het ein-
de van de avond je boek(en) niet zijn 
uitverkoren voor een tweede kans, 
willen we je vragen om ze zelf weer 
mee naar huis te nemen.

Met verslagenheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van

Jan Tindemans
Jan was als grondlegger van de PvdA in Nederweert vele jaren 
actief betrokken bij het wel en wee van Nederweert. Hij heeft 
aan de wieg gestaan van het sociaal-democratische en progres-
sieve geluid in de gemeenteraad van Nederweert. Zijn kennis, 
deskundigheid en inzicht is van grote invloed geweest op de 
PvdA afdeling Nederweert. 

Ons medeleven gaat uit naar Saskia en naaste familie.

Bestuur en leden PvdA Nederweert

Herberg Eynderhoof 
op zondagmiddag 

12 januari open

De herberg van het openluchtmuse-
um Eynderhoof is op zondag 12 janu-
ari open van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
Er is dan een discjocky aanwezig die 
plaatjes draait uit de tijd van de juke-
box. De hele middag klinkt de sound 
of the sixties en met deze muziek van 
weleer nemen we je mee terug in de 
tijd van de roerige jaren zestig en de 
kleurrijke jaren zeventig. 

Kom voor gezellige muziek en een 
lekker kopje koffie deze zondagmid-
dag naar Eynderhoof. 

De toegang is gratis.

Senioren Menu voor € 10,80

Bij Gasterij 
de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren



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

Birgit Op de Laak is sinds augustus bur-
gemeester van Nederweert. Of ze zich 
thuis voelt in Nederweert? “Ja, ik voel 
me zeer welkom en ben op mijn plek.” 
Vrijdag 3 januari reikte burgemeester 
Op de Laak de Gemeentecomplimen-
ten uit tijdens de nieuwjaarsreceptie. 
Daar was het ook tijd voor haar eerste 
nieuwjaarstoespraak.
 
Allemaal gewone mensen
De afgelopen vijf maanden kwam de 
burgemeester veel voorbeelden tegen 
van inwoners die zich ‘heel gewoon’ 
sterk maken voor de leefbaarheid van 
hun dorp. Zo opende ze haar toespraak 
in een volle raadzaal. Ze noemde een 
groot aantal voorbeelden, waaronder 
de gedreven dorpsraadvoorzitter Ramon 
Vaes uit Ospel en de buurtjes aan “Hei-
kant” die rond Prinsjesdag een ludieke 
bijeenkomst houden met een eigen eva-
luatie van de wereld en hun straatnaam.
 
Opgaven voor de toekomst
Burgemeester Op de Laak ging ook in 
op een aantal opgaven voor de toe-
komst. Waaronder de verkeersstromen 
in Nederweert waar nu een alternatief 
tracé is gekozen met een serie belangrij-
ke en samenhangende maatregelen. En 
waar het college de provincie nadruk-
kelijk vraagt haar beloftes met betrek-
king tot deze aanpak na te komen. De 
belangrijkste opgave is misschien wel 
de gezamenlijke aanpak in het buiten-
gebied. “We hebben een basis voor 
de moeilijke keuzes van de toekomst 

gemaakt en ik reken erop dat we er in 
slagen ook de uitwerking en uitvoering 
samen vorm te geven,” aldus de burge-
meester. 

Gemeentecomplimenten
Na de toespraak was het tijd voor de 
Gemeentecomplimenten. Het is al de 
achtste keer dat deze onderscheiding 
wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaars-
receptie. De complimenten zijn een blijk 
van waardering en erkentelijkheid voor 
getoonde inzet en verdiensten, maar 
ook een aanmoediging om vooral zo 
door te gaan of een waardering voor 
bijzondere prestaties of vernieuwend of 
bijzonder ondernemerschap.
 
Ondernemend Nederweert
Het eerste compliment, in de categorie 
Ondernemend Nederweert, ging naar 
Zorgboerderij Bosserhof. Ontstaan 
vanuit positief denken en goed onder-
nemerschap. Overgegaan van een kip-
penbedrijf (na de vogelpest) naar zorg-
boerderij in combinatie met aandacht 
voor groen, natuur en natuureducatie. 
De deelnemers staan centraal, maar er 
is ook veel aandacht voor familie en 
mantelzorgers. De zorgboerderij is ook 
gastvrij voor de Stichting Bij-zzzaak en 
de Vogelwerkgroep. Zowel op eco-
nomisch als op natuurlijk en sociaal 
vlak een pareltje aan de rand van ons 
buitengebied.

Sociaal Nederweert
In de categorie Sociaal Nederweert 

ging het compliment naar de Stichting 
Activiteiten Leveroy (SAL) die als doel 
heeft de saamhorigheid en leefbaarheid 
in Leveroy te verbeteren en te vergro-
ten. Daarin slaagt de stichting bijzon-
der goed. De afgelopen jaren vonden 
tal van activiteiten plaats waar de SAL 
een rol in speelde. De Stichting zorgt 
voor verbinding, coördinatie en is een 
‘smeermiddel’ tussen verenigingen bij 
grote dorpsactiviteiten. Zij nam enkele 
jaren geleden het initiatief voor de 
dorpskwis ‘Kwisutwaal’ waar zo’n 200 
tot 250 dorpsgenoten van jong tot oud 
voor in de weer zijn.
 
Sportief Nederweert
Het laatste compliment, in de categorie 
Sportief Nederweert, werd uitgereikt 
aan Lieke Reijnders, Sandra Janssen en 
Leanne Reijnders. Zij waren afgelopen 
jaar het langst trefzeker en werden 
daarmee het winnende drietal tijdens 
het Limburgs Dames Schuttersfeest in 
het Belgische Beek. Het LDS wordt dus 
dit jaar georganiseerd in Nederweert! 
Naast het drietal was het compliment 
ook bedoeld voor de buksmeester, Hans 
Reijnders. 

Toespraak en foto’s
We bedanken iedereen die aanwezig 
was op de nieuwjaarsreceptie. Lees de 
volledige tekst van de nieuwjaarstoe-
spraak van burgemeester Op de Laak 
op onze website. Daar vindt u ook meer 
foto’s van de receptie en de uitreiking 
van de Gemeentecomplimenten. 

Eerste nieuwjaarstoespraak
Gemeentecomplimenten uitgereikt tijdens drukke receptie

Op de website...
 Burgerpeiling buitengebied

 Gratis zoutuitgifte 

 Ook waterklaar in 2020?

 Verdacht signaal? Meld het ons 

www.nederweert.nl

Informatieavond 
N266-N275
De provincie Limburg kondigt bezui-
nigingen aan voor het verbeteren van 
de wegverbinding A2-N275-N266 in 
Nederweert. Onderdelen die belang-
rijk zijn voor de toekomst van Neder-
weert en het verbeteren van drukke 
fietsverbindingen worden geschrapt. 

Deze onderdelen horen tot een plan 
dat samen met belanghebbenden 
(stakeholders) is opgesteld op nadruk-
kelijk verzoek van Provinciale Staten. 
Daarvoor is het Provinciaal mobiliteits-
plan gebruikt. Volgens dat plan staan 
de gebiedsopgaven centraal en wordt 
gekeken hoe mobiliteit hieraan een 
bijdrage kan leveren. Bij het bezuini-
gingsvoorstel wordt vooral op de oude 
manier naar (auto)verkeer gekeken. 

Tijdens een informatieavond op don-
derdag 9 januari om 19.30 uur in het 
gemeentehuis willen wij de stakehol-
ders en andere belanghebbenden en 
belangstellenden informeren over de 
bezuinigingen en het besluitvormings-
proces. De planning is dat PS nu op 
vrijdag 7 februari een besluit nemen 
over de bezuinigingen en over de ver-
betering van de verbinding A2-N275-
N266. Kijk voor meer informatie over 
dit onderwerp op onze website. 

Samen werken aan nieuwe omgevingsvisie
Doet u mee aan burgerpeiling over identiteit van het buitengebied?

Vlnr Burgemeester Op de Laak, het drietal en de buksmeester van Schutterij Sint Antonius, Johanna en Andre Jacobs van Zorgboerderij Bosserhof 
en de bestuursleden van de Stichting Activiteiten Leveroy. Foto: Nederweert24

Zoals u misschien weet werken we 
samen met vele betrokkenen en be-
langhebbenden aan het opstellen van 
een visie voor het buitengebied. We 
hebben al veel informatie opgehaald. 
Omdat de wereld niet stilstaat en het 
buitengebied ook verandert willen we 
toekomstige ontwikkelingen in het 
buitengebied vergelijken met de huidi-
ge identiteit van ons buitengebied. De 
vraag is nu, wat is die identiteit? Neem 
deel aan onze burgerpeiling over dit 
onderwerp. 

Verbonden 
Natuur en boeren. Boeren en natuur. 
Het waren twee onderwerpen die 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbon-
den. En het zijn twee thema’s die horen 
bij de identiteit van Nederweert. Dat 
bleek tijdens een terugkomavond over 
de omgevingsvisie voor het buitenge-
bied op 14 november. De bijeenkomst 
was bedoeld om te horen wat belang-
stellenden vinden van het voorontwerp 
van de omgevingsvisie én om te horen 
of er nog zaken vergeten zijn. 

Identiteit
Tijdens een onderdeel over de identi-

teit kregen de aanwezigen meerdere 
vragen die te maken hebben met het 
‘DNA van Nederweert’. Vragen als ‘wat 
is typisch Nederweert en ‘waar ben je 
trots op’. Uit de informatie die tijdens 
de avond is verzameld én uit eerdere 
bijeenkomsten zijn vijf vragen samen-
gesteld. Deze vragen over ons buiten-
gebied stellen we graag aan u. 

Met alle belangen rekening houden
Wij stellen het zeer op prijs als u even 
de tijd neemt om de vragen te beant-
woorden. Het duurt slechts enkele 
minuten. U helpt ons daarmee bij het 
uitwerken van de omgevingsvisie voor 
het buitengebied van onze mooie 
gemeente. Wilt u meedoen, maar hebt 
u hulp nodig bij het online invullen? 
Bezoek dan de open inlopen in uw 
dorpskern. De medewerk(st)ers helpen 
u graag! 

Beloning
Onder de deelnemers aan de enquête 
verloten we vijf waardenbonnen van 
de Ondernemers Vereniging Neder-
weert (t.w.v. € 25,-). De bonnen zijn vrij 
te besteden bij diverse ondernemers 
van de Ondernemers Vereniging Neder-

weert. Daarvoor dient u aan het  
einde van de vragen wel een geldig  
e-mailadres in te vullen waarmee we  
u na de enquête kunnen bereiken.  
U kunt de vragen invullen tot en met 
21 januari. 

Voorontwerp
De resultaten van de vragen koppelen 
we na het verwerken van de informa-
tie terug via het Gemeente Contact 
en de website www.nederweert.nl/
omgevingsvisie. Daar vindt u ook een 
voorontwerp van de omgevingsvisie. 

Het bruist van de activiteiten in Nederweert. Soms weten we dat niet van elkaar. Maak daarom gebruik van 
de evenementenkalenders Foto: Gemeente Nederweert

Gezinnen in Nederweert die overbe-
last zijn, kunnen een beroep doen op 
Buurtgezinnen.nl, een onafhankelijke 
stichting die opvoedondersteuning biedt 
aan overbelaste gezinnen. Is het even 
teveel? Twijfel niet, neem contact op. 

Wat is buurtgezinnen?
Iedere gemeente heeft gezinnen die 
overbelast zijn. Dan lukt het bijvoor-
beeld even niet meer om voldoende 
tijd en aandacht aan de kinderen te 
besteden. De kinderen worden hiervan 
de dupe. Dit kan er soms zelfs toe leiden 
dat kinderen uit huis worden geplaatst. 
Samen met de gemeenten in Midden-
Limburg West wil Buurtgezinnen.nl 
ervoor zorgen dat kinderen veilig en 
gezond kunnen opgroeien in hun eigen 
gezin.

Hoe werkt het?
Gezinnen die overbelast zijn worden 
gekoppeld aan gezinnen in de buurt die 
ondersteuning willen geven. Deze steun-
ouders zijn ervaren ouders, die graag 
een ander helpen. Onder begeleiding 
van Buurtgezinnen.nl worden samen 
afspraken gemaakt over de inhoud van 

Wist je dat de gemeente Nederweert en 
Nederweert24 een eigen digitale eve-
nementenkalender hebben? Daar kun je 
eenvoudig zelf een activiteit of evene-
ment toevoegen. Handig toch! 

Voor de gehele gemeente
Door jouw activiteit of evenement, groot 
of klein, in de agenda’s te zetten bereik 
je een groter publiek. Ook informeer je 
zo andere organisaties. Dat voorkomt 
misschien dat er dubbele evenementen 
plaatsvinden. En we zorgen er samen 

de ondersteuning. Deze kan bijvoor-
beeld bestaan uit de kinderen naar 
zwemles of sport brengen, ze af en toe 
een weekend, middag of avond opvan-
gen of een huiswerkplek bieden. Ook 
een vaste dag in de week naar school 
of kinderdagverblijf brengen, meegaan 
naar ouderavonden en helpen bij het 
vieren van de verjaardag is mogelijk. 
Een steungezin kan voor een langere 
periode steun bieden. 

Coördinator Nederweert
Vivienne Keuren treedt in Nederweert 
op als coördinator voor Buurtgezinnen.
nl. “Ik wil mij als coördinator actief 
inzetten voor Buurtgezinnen.nl zo-
dat ook de gezinnen in de gemeente 
Nederweert elkaar kunnen vinden. Het 
is dankbaar werk om een bijdrage te 
kunnen leveren aan het zorgen voor 
een prettige en veilige leefomgeving 
voor de kinderen. Zij zijn immers de 
toekomst.” 

Meer informatie? Neem dan vrijblijvend 
contact op via 06-53258240 of vivien-
ne@buurtgezinnen.nl of meldt u aan via 
de website: www.buurtgezinnen.nl.

voor dat we een mooi overzicht krij-
gen voor de hele gemeente. Op dit 
moment is dat overzicht er nog niet.

Evenement toevoegen 
Als je een evenement of activiteit wil 
toevoegen worden enkele gegevens 
gevraagd. Denk aan datum/tijd, een 
korte omschrijving én een afbeelding. 
Na een korte beoordeling van het 
ingevulde formulier (en indien nodig 
een aanpassing) plaatsen we het op de 
evenementenkalender. 

Als het even teveel wordt

Evenement of activiteit promoten

Donderdag 9 januari 2020

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 

 @GemNederweert 

  Facebook.com/GemeenteNederweert

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. 



Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert

Biljartclub Haaze-Hoof Ospel

1) bij de MLBB uit Roermond:
a) team 1 van Haaze-Hoof speelde zijn thuis-
wedstrijd op 16 december tegen DDD uit 
Roermond- Herten en won zijn wedstrijd 
zonder al te veel tegenstand met 6-0.
b} team 2 van Haaze-Hoof speelde zijn thuis-
wedstrijd op 17 december tegen ‘t Klumpke 
4 uit Swalmen. Ons team had de puntjes 
meer dan nodig en deed zijn sportieve plicht 
door met 6-2 te winnen. Uitschieters waren 
Tom Geuns met een hoogste serie van 10 en 
Jan van Hoof met een serie van 12.

2) bij de WBB uit Weert:
a) op  19 december speelde onze koploper 
Haaze-Hoof 1 zijn laatste thuiswedstrijd 
voor de winterstop tegen Centraal 6 uit Ne-
derweert. Na enig angst en zweten wist ons 
team uiteindelijk de wedstrijd in hun voor-
deel te beslissen en wel werd de einduitslag 
4-3 voor Haaze-Hoof 1.

AGENDA JANUARI 2020
10 Nieuwjaarsreceptie
18/19 NK Majorette Almere

NIEUWJAARSRECEPTIE
Wij willen samen met sponsors, begunsti-
gers, supporters, leden, partners en ouders 
terugblikken op 2019, een jaar vol activitei-
ten, waaronder ons schuttersfeest dat mede 
dankzij jullie hulp succesvol is verlopen. 
Natuurlijk kijken we ook vooruit naar 2020 
en de activiteiten die er in dit jaar op de 
agenda staan. Reden om samen met u het 
glas te heffen. 
We hopen u dan ook te verwelkomen op 
vrijdag 10 januari 2020 vanaf 19:00 uur in 
ons verenigingsgebouw “bi-j Liebe” aan de 
Houtsweg te Nederweert-Eind.

V.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërtV.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërt

V.V. de Pinmaekers startj op 
zaoterdig 11 januari 2020 met de veurverkoup 

vanne bontje aovendj kaartjes.
De veurverkoup ès van 17.00-18.00 oor

in Keffee de Schans.

Nao de geweldjige serie bontje aovendje van veurig jaor
beloofdj ouch dees veurstelling weer ‘n spektakel te waere.

M.m.v.: De Kernalies, Vastgepintj, 
Buuttereedner Bjorn Smits, Magic Bert en Henk, 

Onger veurbehaod, Duo Lars en Ries, 
Tis waat ut is, Celine, De Hiltons, De juniore, 

oos dansmarietjes De Ni-jwieërter Pinkus 
en Hofkepel “Klein mer Neugter”.

D’r zeen weer 5 aovendj veurstellinge op
24, 25, 30, 31 januari en 1 februari en ein
middigveurstelling op zondig 26 januari.

Allemaol in de Pinnenhof. 
Aanvang 19.49 en 13.11 oor.

www.pinmaekers.nl

START
VEURVERKOUP

BONTJE AOVENDJ KAARTJES
2020

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foundation - Lingerie - Badmode
www.tullemans-koppen.nl

20%badgoed
nachtgoed
ook voor heren

OPRUIMING
diverse BH’s - slips - strings

HALVE PRIJS

Beste buurtbewoners 
van de wijk Kerneelhoven

Op 18 december jongsleden werd er 
op IKC de Kerneel voor de eerste keer 
een heuse Lichtjestocht gehouden.
Door Uw medewerking heeft het 
kerstfestijn tot een zeeer sfeervol suc-
ces geleid.

Via deze weg willen wij U heeel hart-
lijk danken voor de medewerking.
Bovendien de fantastisch aangeklede 

route met duizenden lampjes, lichtjes 
en muziek maakten de start van de 
kerst een bijzonder warm en saamho-
rig geheel.

Wij wensen U een gelukkig nieuwjaar 
vol met liefde en gezondheid.

namens Oudervereniging en het 
team IKC de Kerneel

Top Nederlandse bands naar Nederweert op 5 & 6 juni

Raadpop pakt samen met Bospop 
uit in 2020

Raadpop en Bospop slaan de handen 
in één om van de zesde uitvoering 
van Raadpop een spectaculaire edi-
tie te maken. Op vrijdag 5 juni 2020 
verzorgt Bospop de line-up met een 
avondvullend programma bestaande 
uit grote Nederlandse bands. Het 
programma wordt binnenkort be-
kend gemaakt, maar we kunnen al-
vast verklappen dat het bands zijn die 
eerder op Bospop gestaan hebben. 
De kaartverkoop voor deze 5 juni 
start in januari.

Zaterdag 6 juni is, net als voorgaande 
jaren, gratis toegankelijk. Voor Raad-
pop biedt de samenwerking een kans 
op vernieuwing van het concept door 

grotere bands te boeken en een geva-
rieerder programma neer te zetten. 
Voorzitter Rolf Verheijen van Raad-
pop verteld: “Nederweert verdient 
een festival als Raadpop, met een 
krachtige partner als Bospop komen 
twee buren samen om te doen wat 
ze het beste kunnen: een te gek feest 
organiseren met top muziek!”. 

Kortom Raadpop powered by Bos-
pop, daar moet je bij zijn. Volg Raad-
pop en Bospop op Facebook voor het 
laatste nieuws.

Wanneer: 5 & 6 juni 2020
Waar: Raadhuisplein Nederweert
Website: www.raadpop.nl

WeertFM  zoekt dj-talent

Ben jij de nieuwe DJ die WeertFM 
zoekt? Zit in jou de nieuwe Jeroen, 
Rob, Marco, Lars, Robin, Jeremy, 
Koen, Edward, Bram of Ruben? Dan is 
WeertFM op zoek naar jou!

WeertFM is het radiostation voor het 
Weerterland en is op zoek naar nieuw 
DJ-talent. Het hele jaar door is Weer-
tFM er op ieder moment van de dag 
met muziek en informatie. WeertFM 
is ‘Jouw band met het Weerterland’.
Wij zijn continu op zoek naar nieuwe 
talenten. Daarom starten we weer
met ‘WeertFM Talent’. De zoektocht 
naar nieuw radiotalent begint met 
een eenvoudige auditie. Hiermee 
kan iedereen zijn of haar talent voor 
radiomaken laten horen. Of je nu al 
ervaring hebt of nog helemaal niet. 
Meedoen met WeertFM Talent is mo-
gelijk tot en met 31 januari. Je kan 
meedoen als je 14 jaar of ouder bent.

Meer informatie over de eerste au-
ditie, en alles wat je verder wil we-
ten over WeertFM Talent, vind je op 
weertfm.nl/talent

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 16 januari
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel.
We serveren een driegangendiner
voor € 9,- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdag 15 januari.
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

9 januari 2020
Dansrijck

Kerkstraat 87
6031 CG Nederweert

15:00 – 16:30 uur
Instructrice: Marianne

Gratis proefles

Country & Line Dance
voor beginners

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

BDL Biljarten

Programma 2020 week 3:
14-01-2020: Die Drie 2 - BDL 2

Hoofdklasse Libre (avond)
14-01-2020: BDL 3 – ’t Klumpke 1

Klasse 1e (avond)
15-01-2020: BDL 1 is vrij

Hoofdklasse Kader (avond)
16-01-2020: Swalmen 5 - BDL 4

Klasse 5A (middag)
16-01-2020: BDL 5 – Carambole 3

C-Klasse(middag)
16-01-2020: Centraal 6 - BDL 6

C-Klasse (middag)

Welkom bij de wedstrijden!

Programma 2020 week 3:
14-01-2020: Montfort 1 - Centraal 1

Hoofdklasse Libre (avond)
14-01-2020: Centraal 3 – Montfort 3

Klasse 2C (avond)
14-01-2020: ’t Paradies 4 – Centraal 4

Klasse 5c (middag)
15-01-2020: Centraal 7 is vrij

C-Klasse (middag) 
16-01-2020: Centraal 6 – BDL 6

C-Klasse (middag)
16-01-2020: Beertje 7 – Centraal 5

C-Klasse (middag)
16-01-2020: Biermanshuis 2 – Centraal 2

Klasse 1D (avond)

Welkom bij de wedstrijden!

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

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

FysioFitnessNederweert, Staat 40c, Nederweert T 0495-218 520
E info@ FysioFitnessNederweert.nl
I www. FysioFitnessNederweert.nl

5-Weeks programma 
vitaliteit bij 55-plussers

De levensverwachting in Nederland is de laatste tientallen jaren sterk 
toegenomen. De belangrijkste gezondheidswinst, die in de komende 
jaren te behalen valt, is een toename van het aantal levens- jaren 
in goede gezondheid. Een gezonde leefstijl kan u helpen zelfstandig 
te blijven wonen, de dingen te blijven doen, die u belangrijk vindt, 
en onafhankelijk te zijn van de hulp van anderen. Kortom een goede 
kwaliteit van leven. 

Tijdens deze periode van 5 weken gaat u 2 x per week 1 uur in kleine 
groepen trainen en tevens krijgt u betrouwbare en begrijpelijke infor-
matie om uw leefstijl en eventuele klachten positief te beïnvloeden. 
Als u een keer verhinderd bent, kunt u die training altijd in overleg 
met de coach inhalen. De training bestaat uit cardiotraining, kracht-
oefeningen en lenigheids- en balansoefeningen. 

De eenmalige kosten bedragen 49 euro 
en u heeft daarna geen verplichtingen.


