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TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze 
uitgebreide collectie trouwkaarten.
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Het Nationaal Park De Groote 
Peel inspireert niet alleen wande-
laars. Ook voor workshops biedt 
de Peelnatuur een inspirerend 
decor. Fotograaf Nando Harmsen
geeft er workshops fotografie. 
Hij laat zien hoe je prachtige fo-
to’s kunt maken op verschillende 
tijdstippen van de dag. De work-
shops starten bij het Buitencen-
trum De Pelen aan de Moostdijk 
15 te Ospel.

Fotograferen in de natuur
Ga op pad met Fotograaf Nando 
Harmsen en beleef én fotografeer 
Nationaal Park De Groote Peel in 
verschillende seizoenen en op ver-
schillende momenten van de dag. 
Elke workshop heeft dus een ander 

Voor de tweede keer in de ge-
schiedenis is een vastelaovundj
nummer uit Nederweert doorge-
drongen tot de halve finale van 
het Limburgs Vastelaovesleedjes 
Konkoer (LVK). 

Laotj ut los
Met het nummer “Laotj ut los” zal 
DZN een gooi doen naar een finale 
plaats van het LVK 2020.
De tekst van het nummer is geschre-
ven door Huib van Deursen, Maikel 
Vaes en Daphne Post- Scheffers.
De muziek is geschreven door Ruben 
Post en Daphne Post - Scheffers.
Het duo stond in 2017 ook in de halve 
finale en doet al verschillende jaren 
mee met het Ni-jwieërter lidjeskon-
koer en heeft een aantal maal in de 
finale gestaan van het Midden Lim-
burgs Lidjes Festival (MLLF) en CMC 
Alaif.

Halve finale via L1
Op vrijdag 17 januari 2020 is het liedje 
“Laotj ut los” als 32e aan de beurt in 
de 2e halve finale van het LVK. 
De uitzending is op L1 radio en tillevi-
sie van 18.00 tot 20.00 oor. 
Na deze halve finale kan men van 
20.00 tot 20.30 uur stemmen op het 
nummer.
De herhaling is op zaterdag 18 janu-
ari van 13.00 tot 15.00 uur, ook na 
die uitzending kan men stemmen van 
15.00 tot 15.30 uur.

Uitzending 17 januari op L1

Stem Nederweert in de LVK finale 2020!

Workshops fotografie met Nando Harmsen

Beleef en fotografeer De Groote Peel 

thema. Een workshop bestaat uit een 
stukje theorie en veel praktijk. Iedere 
deelnemer ontvangt een uitgebreid 
e-book waarin de aspecten van foto-
graferen aan bod komen, in eenvou-
dige duidelijke woorden. Dit e-book 
is een goede voorbereiding voor de 
workshop en biedt een handig na-
slagwerk voor later.

Drie workshops 
De eerste workshop start op zater-
dag 21 maart om 19.00 uur en heeft 
als thema: ‘landschap in het duister’. 
In deze workshop leer je je camera in 
het donker gebruiken. Waar moet je 
op letten, en wat is mogelijk binnen 
de grenzen van jouw camera? We 
gaan voor een landschap met stra-
lende sterrenhemel, maar het blijft 

natuurlijk afwachten of het weer 
meewerkt. 

Op zaterdag 5 september om 6.00 
uur is er een workshop ‘voor dag en 
dauw’. Stap vroeg uit je bed voor een 
prachtige landschapsfoto van dat
ene moment: het krieken van de dag. 
Om dit moment op een spannende 
manier vast te leggen leer je tijdens 
deze workshop onder andere ge-
bruik te maken van het juiste brand-
punt en standpunt. 

De laatste workshop dit jaar is op 21 
november en heeft als thema ‘aan 
het eind van de dag’. De workshop 
start om 14.30 uur. In deze tijd van 
het jaar staat de zon dan al vrij laag. 
Voordeel hiervan is het warme licht 

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

en de lange schaduwen. Met creatief 
gebruik van brandpuntafstand en 
standpunt leer je het landschap op 
een spannende manier vast te leg-
gen. 

Elke workshops duurt ongeveer 
vier uur en is vooral geschikt 
voor de beginnende fotograaf 
met een camera die handmatige 
instelmogelijkheden ter beschik-
king heeft. Voor nachtfotografie
is een systeemcamera of spiegel-
reflex camera aan te raden. Voor 
informatie, deelnamekosten en
reserveren kijk op: www.staats-
bosbeheer.nl/natuurfotografie-
pelen Voor meer informatie over 
Nando Harmsen: www.nandoon-
line.nl

SMS naar 4422: 
LVK 32 (LVK spatie 32) 

Nederweert op naar de LVK finale 2020

Natuurlijk wil DZN Nederweert op de 
kaart zetten en het nummer terug 
zien in de grote LVK finale op 7 fe-

bruari in Echt. De finale is ook recht-
streeks te zien op L1. Om dat te berei-
ken hebben ze uw hulp hard nodig.

Foto: © Nando Harmsen 

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

ALTIJD EEN SCHERPE BLIK
OOK IN DE SNEEUW

containerverhuur 10-40m3

Molenweg 95,  6003 NC  Weert  -  Tel. 06 83 17 41 09

V.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërtV.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërt
OETNUUËDIGING

Op zaoterdigaovundj
18 januari 2020 zal aan

 Prins Willem I, zien
Prinses Lotte

en adjudant Lisa
‘n receptie waere

aangebooje.
Dees receptie wurtj

gehojje in de Pinnenhof, 
Kapelaniestraot 4 
in Ni-jwieërt van

18.11 tot 20.33 oor.

Eur aanwezigheid stelle vae ten zieërste op pries.

Kiektj ouch op www.pinmaekers.nl



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

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

Liturgische kalender 
van 16 tot en met 25 januari 2020.

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 fami-
lie Heldens en familie Hermans.

ZONDAG 19 januari
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
mevr. L Caris) – jaardienst Sjeng van Gemert.

MAANDAG 20 januari
H. Fabianus, paus en martelaar
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
18.30 uur rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 22 januari
H. Vincentius, diaken en martelaar
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 23 januari
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis  –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 24 januari
H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 25 januari
Bekering van de H. Paulus
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector dhr. W. Engelen) –- Theu Gerris

Overleden
Op 9 januari was de uitvaart van Jan Tinde-
mans, hij overleed in de leeftijd van 69 jaar 
en woonde Hoeven 4, Nederweert-Eind.
Moge hij rusten in vrede.

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

18 t/m 25 januari 

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

ZATERDAG 25 januari: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst Peter Beerens en Alda Beerens-
Verstappen.

LEZERS: zaterdag 18 januari Marjo Timmer-
mans, zaterdag 25 januari Doortje Linders.

MISDIENAARS: zaterdag 18 januari Lobke 
Houtappels en Niek Wijen, zaterdag 25 ja-
nuari Ayla Beerens.

“Geef de dingen die je doen glimlachen 
nooit op.”

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 18 januari 2020 – 25 januari 2020

Zondagmorgen 19 jan. 09.30 uur:
Als maandd. voor Pierre Wijers en Mia Wij-
ers-Baetsen, Als hgm voor Mina Schreurs 
(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 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

Zondag 26 januari 2020 
H. Mis om 11.00 uur  
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

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 18 -25 januari

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), jrd Harry Duijts. 

Zondag 19 januari, 2e zondag door het 
jaar, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) 
Sjaak Reijnders (verjaardag), voor de een-
heid van de christenen. 

Donderdag 23 januari, 19.00 voor de zieken.

Zaterdag 25 januari, Feest van de bekering 
van de heilige apostel Paulus, 19.00 (Samen-
zang) ghm Nel Donkers en overleden ouders. 

ACOLIETEN: za. 18 jan. 19.00: Tom Kessels, 
Nick Stijnen; zo. 19 jan. 10.00: Tom Dirks; za. 
25 jan. 19.00: koster.

OVERLEDEN: Op 25 december jl. overleed Ma-
rie van de Kruijs-van Beerendonk, 81 jaaŗ  St. 
Joseph Nederweert. Moge zij rusten in vrede.

GEBEDSWEEK: Van 18 – 25 januari vindt de 
gebedsweek voor de eenheid plaats. Door 
gebed wordt gehoor gegeven aan de bede 
van de Heer zelf, dat allen één mogen zijn. 
Deze gebedsweek is een oecumenisch initi-
atief ontstaan in Engeland; in een later sta-
dium sloot de katholieke Kerk zich hierbij 
aan. In de eucharistie vieringen van komend 
weekeind kunnen wij om die eenheid bidden. 

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

Zondag 19 januari 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 26 januari 
10.00 uur H. Mis
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Maria, bedankt voor alle hulp, en help 

onze kinderen en kleinkinderen.
- Lieve Maria, laat mij alle rust hebben voor 

mijn tentamen, en zorg goed voor ons allen.
- Bedankt Maria, voor het gezonde lieve 

kleinkind.

Iets om over na te denken: 
Denken is zo buitengewoon moeilijk dat ve-
len de voorkeur geven aan oordelen.

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.

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

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden 
van onze voorzitter

Jan Tindemans
Slechts voor een veel te korte tijd was Jan voorzitter van de 

Heemkundevereniging Nederweert.

We verliezen in hem een drijvende kracht 
en beminnelijk persoon.

Bestuur en leden Heemkundevereniging NederweertGrootschoterweg 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

L.K.V. Ospel 

Beste leden, 
dinsdag 21 januari: Frans v/d Pas met 
Passie voor verhalen. Hij neemt ons 
mee naar een andere wereld, een 
andere tijd. Zijn meegebrachte at-
tributen, posters en de beeldende 
wijze van presenteren verhogen het 
inbeeldingsvermogen en het plezier 
van zijn publiek. De avond begint om 
19.30 in Haaze- Hoof.

Vriendelijke groet, het bestuur.

D’N ORGEL (2019)

D’n orgel es bieëldj vant minselik laeve,
dri-jdoezendj stumme, waat det am-
maol kan gaeve?
Dek huuërdje de kleinste piêp ‘t aller-
hoeëgste blaoze
en di-j met ‘n groeëte moel, gemein-
lik ‘t haardste toêten en raoze.

Neet allein hang en vinger kome van pas,
ouch de veut speule mej, di-j gaevent 
fundamênt,
veer parti-jje, sopraan, alt, tenor en bas,
d’n orgel es met recht e keuninklik 
instrumênt.

Wîndj es vandoon, dae bleustj en es 
weer eweg.
Niks es bliêvendj, toch gieëget neet 
sônger.
Heltj de mins int laeve, en guftj d’n 
orgel stum,
sônger wîndj geine klânk, det es wi-j 
e klein wônger.

Geinen orgel kumtj tot laeve as d’r 
neêmes es dae kan speule,
d’n organist, dae de zjuuste stum-
ming weit aan te veule,
met bezêj wi-jten oppen tiêd de re-
gisters mot trekke
en zoeëdoondje doeëj note tot laeve 
zuuët te wekke.

Hieëlemaol boven inne midde keu-
ning David op zienen troeën, 
aan weerskantje twee ingelkes - 
houtsni-jwêrk - vriêd zoeë schoeën.
Ouch aane veûrkantj nog twieë put-
to’s haoje stillekes de wacht,
‘t es ouch neet vör niks Ni-jwieërts 
tempel in al zien orgelpracht!

Orgelmuziek, schoeën um aan te 
huuëre, drieë of lângzaam:
Sweelinck, Bach, Haendel, onvergae-
te, zuj hebbe naam en faam.
As di-j zich leête gaon, d’n hemel 
stong e stöksken oôpe,
ge kostj ongevieër weête woeë dejje 
later op moogtj hoôpe.

Orgelspeul, bewiês van waat same-
werking tot stândj weit te brînge,
âl di-j piêpe same, hieël dae mecha-
niek, al di-j stumme, same zînge:
‘Al wat adem heeft, looft de Heer’; 
zoeë kwaam d’n orgel tot stândj,
ozen orgel, de groeëtste Clerinx ge-
neumdj in hieël ‘t lândj!

Jan Verboogen, Hamentj, 
18 december 2019

Spreekuur/Inloop 
Ospels Steunpunt 
gaat verhuizen!

Het Ospels Steunpunt gaat ver-
huizen naar het woonzorgcen-
trum “aan Stad-thoês”  gelegen 
aan Stad 2 in Ospel.

Zoals u waarschijnlijk wel weet kunt u 
elke donderdagmiddag tussen 14.00 
en 16.00 uur voor al uw vragen op 
het gebied van gezondheid, wonen, 
werk, dagbesteding, voorzieningen 
en dagelijkse ondersteuning terecht 
bij het Ospels Steunpunt.
Hier zitten elke week de professionals 
vanuit de gemeente voor u klaar.

De donderdagmiddag wordt uitge-
breid met de mogelijkheid tot de vrije 
inloop. We willen u graag uitnodigen 
voor een paar uurtjes huiselijke gezel-
ligheid, elke donderdag vanaf 14.00 
uur. Een gesprek (Koffie en Kalle), 
een spelletje of een kaartje leggen 
onder het genot van een kop koffie 
of thee. Dit alles is mogelijk met de 
enthousiaste vrijwilligers van het Os-
pels Steunpunt.

Hopelijk mogen we u vanaf 9 januari 
2020 verwelkomen in ons nieuwe on-
derkomen, de ontmoetingsruimte van 
woonzorgcentrum “aan Stad-thoês”.  

Op donderdag 16 januari om 
14.00 uur vindt de officiële ope-
ning plaats met een aantal ludieke 
gastoptredens van Ospelse mensen. 
Iedereen is welkom om eens een kijk-
je te komen nemen, de koffie/thee en 
vlaai staat voor u klaar.

Verzamelaarsbeurs 
januari 2020

Zondag  19 januari organiseert Ver-
zamelaarsvereniging “De Peelstreek” 
uit Meijel weer haar maandelijkse 
ruilbeurs. Het evenement vindt plaats 
in het gemeenschapshuis “D’n Bin-
ger”, Alexanderplein 2 in Meijel.

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

De openingstijd van de ruilbeurs is van 
9.00 u tot 12.30 u. Zoals altijd zijn er 
ook veel tafels gereserveerd voor rui-
lers. Alle verzamelaars en belangstel-
lenden zijn van harte welkom. Parkeer-
gelegenheid is er voldoende.  Entree 
volwassenen € 1,50 en kinderen gratis.

Natuur- en cultuurhistorische wandeling vanaf Buitencentrum De Pelen

Wandel naar het hart van de Peel!
Wie meer wil weten over het ver-
leden van De Groote Peel kan op 
zondag 19 januari op pad met een 
Peelgids van Staatsbosbeheer 
voor een ‘Wandeling naar het 
hart van de Peel’. De excursie is 
ongeveer 9 kilometer en start om 
13.00 uur bij het Buitencentrum 
De Pelen. 

Ontdek de sporen uit het verleden
Voor veel bezoekers van Nationaal 
Park De Groote Peel is het gebied 
rondom de grote waterplas ‘het Elf-
de’ favoriet. Het hart van dit hoog-
veengebied is dan ook erg mooi en 
gevarieerd met veel open landschap, 
waterplassen afgewisseld met stukjes 
heide en bos. Dit landschap vertelt 
ook veel over het verleden van de 
Peel. Zo kan je cultuurhistorische ele-
menten uit de periode van de groot-
schalige turfwinning ontdekken. De 
veenputten, vaartjes en natuurlijk de 
waterplassen zijn de stille getuigen 
van de plekken waar tot halverwege 
de vorige eeuw turf gestoken is. De 
Peelgids, die deze excursie begeleidt, 
vertelt erover en beantwoordt uw 
vragen. Een aanrader voor iedereen 
die graag een stevige wandeling 
maakt en nieuwsgierig is naar de Peel 
en zijn historie. 

Deze excursie start op zondag 19 
januari om 13.00 uur bij Buiten-
centrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospel. De route is 9 ki-
lometer lang en duurt 2,5 – 3 uur. 
Deelname kost € 6,- per persoon. 
Reserveren is noodzakelijk en kan 

online via: www.staatsbosbe-
heer.nl/wandelinghartgrootepeel 

Op zondag 19 januari geen tijd? 
Er is ook een ‘Wandeling naar het 
hart van de Peel’ op zondag 16 fe-
bruari.

Buitencentrum De Pelen
Het Buitencentrum ligt aan de Moost-
dijk 15 te Ospel, bij de ingang van het 
Nationaal Park De Groote Peel. In de 
winkel van De Pelen zijn streekpro-
ducten, souvenirs en boeken te koop. 
In de Peelkiosk en de Peelboerderij 
(op zondag) kan je terecht voor een 
hapje en een drankje. Het Buiten-
centrum is geopend op dinsdag t/m 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Voor 
meer informatie: www.staatsbosbe-
heer.nl/depelen 

Foto: Marijke Vaes-Schroën | 
Staatsbosbeheer

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

Meer info:

TIJDELIJK TE HUUR: 
Zeer ruime vrijstaande woning aan de rand van Nederweert
TE HUUR: Garageboxen in centrum Nederweert
TE HUUR: Appartement in centrum Nederweert

Dorpsraad Budschop

Om de bewoners van Budschop 
gelegenheid te geven om met de 
Dorpsraad Budschop te praten, zal 
bij aanvang van iedere vergade-
ring van de Dorpsraad Budschop, 
het eerste half uur beschikbaar 
zijn om met U in gesprek te gaan. 
Met dit inloopspreekuur wil de 
Dorpsraad Budschop de communi-
catie met de bewoners bevorderen.
De eerst volgende vergadering is 
maandag 20 januari en begint om 
19.30 uur in het zaaltje van de kerk.
Voor verdere informatie over Bud-
schop, verwijzen wij U naar onze 
Facebookpagina: Dorpsraad Bud-
schop.

Eettafel Eind

Donderdag 23 januari: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden  t/m 
dinsdag 21 januari voor 19.00 uur.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden. 

Iemand verrassen? 
Een dinercheque à € 9,-!

Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel:  06 - 20372633
Mail: eettafel.eind@gmail.com

U vindt ons ook op:
www.nederweert-eind.nl/Eettafel Eind



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
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Winter

RVS

Ja, bij Schmitz-Engelen (SE) vind je de nieuwste trends op het gebied van raamdecoratie! 
Van gordijnen uit voorraad, tot accu-bediening op alle type zonweringsproducten. 

ÉCHT, ALLES VOOR MIJN RAMEN?

Vestigingen in Leende

Ja,

www.se-raamdecoratie.nl

Prinsheerlijk vervoer voor de Pinmaekers

De prinsenparen van V.V. De Pinmae-
kers maken al vele jaren gebruik van 
een personenbusje om van de ene 
naar de andere activiteit te rijden.
Ook voor het seizoen 2019-2020 heeft 
diamanten sponsor autobedrijf Nijs 

een busje beschikbaar gesteld.
Het busje is voorzien van prachtige 
foto’s van het jeugdpaar en  het de 
grote prinsepaar van V.V. de Pinmae-
kers. De hoogheden kunnen tot As-
woensdag prinsheerlijk rondtoeren.

Uitroeping Boerenbruidspaar 
en familie 2020 in d’Indj

Op zaterdagavond 4 januari vond op 
het eind van wederom een geslaagde 
bonte-avond van KV De Piepkukes de 
uitroeping plaats van het 46e Boeren-
bruidspaar en de complete familie. Hier-
bij aanwezig was ook zijne Dorstluchtige 
Hoogheid Prins Ruud 1e met zijn prinses 
Chantal. Afsluiting van deze avond was 
de uitroeping van het Boerenbruidspaar
met haar complete familie.

Ook dit jaar was het weer een comple-
te verrassing van wie het bruidspaar 
en de overige familieleden waren: Om 
het in in het d’Indjs dialect te zegen: 
“Ut ais toch neet te geluive”

De presentatie lag in de gezegende 
handen van oud Pastoor Bagge Geel-
ke en ambtenaar Paultje.
Met de muziek van Marleen Rutten: 
“Ut ais toch neet te geluive” kwam de 
complete Boerenfamilie naar voren:

Bruid: Nicole Jacobs.
Nicole van Jantje van Harry van Bieële
Sjang en van Anja van Frans van Pier 
van de put. 

Bruidegom: Bob van Nieuwenhoven.
Bob van Frans van Toon van Kets Frans 
van Kets Driek en van Maria van Haar-
ie van Eggen van oet genèk
en van Angela van Wim van Stiene 
Pietje en Truuke van Leunisse Matje.

Op zaterdag 1 februari zal het heu-
gelijke feit plaats vinden, dat boe-
renzoon Bob en losbol Nicole, in de 
onecht verbonden worden bij café 
Ut Verschil door de ambtenaar en 
pestuuërke. Zorg dat je er bij bent, 
want dit wil niemand missen.

Ouders Bruid: 
Henny Verdonschot: Henny van 
Pietje van Koeb van de baard en Van 
Mia van Belle Pier. En Ad Homber-
gen: Ad vanoet Wieërt, bee Meerse 
oppe grens van Sjeng aon de Geng 
Messtreech en gestoptj met werke en 
bluesmuziek maakendj. Thoes loeste-
rendj noa Marleentje en scheurendj 
op ziene motor.

Ouders Bruidegom:
Angelique Lempens: Angelique van 
Riny van Kroamers Doorke vanne 
Fluit en van Leppers Nel en van Harrie 
van Sjra van Vantulden en Miet van 
Salmersfriet, heet thoes de boks van 
Hubert aan. En Johan Beerens: Joepie 
van Toon van Hoovers Sjeng en Van 
Nelly van Harrie van Winne Kuub en 
vanMarie van Bommel.

Getuigen: 
Jolanda Wijen: Jolanda van Croes 
Kuub ziene Jan en van Tempels Ber-
tel zien Maria en Pascal Sieben: Pascal 
van Mart van Sjeng van Sieben Graad 
en Van Mieta van Kruijers Pietje en 
van May van Mart van Buuse Frenske 
en Van Maria van Stienen Sjaak.

Bruidskinderen: 
Tessa Gommers: Tessa van Wim van 
Harrie Gommers Wupke en van Drien 
Vaes vanne Kraanmeister en Van Es-
ther van Matje van Tiskes Tjeuke en 
Van Lucie van Roumen en Tim Maas: 
Tim van Mirjam van Sjef van Tieske 
Ekers van Díndj en Thoes mot ich 
loestere noa Rik van Henk van ven 
Sjefke os oos mam neet thoes ais en 
Toos van Braobe Thum en Nel van 
Noeliks.

* Geldt op alle kleding met een sticker.

BIJ AANKOOP VAN 
2 ARTIKELEN * 40%

BIJ AANKOOP VAN 
1 ARTIKEL *

 Geldt op alle kleding met een sticker Geldt op alle kleding met een sticker.

30%
40%40%
50%BIJ AANKOOP VAN 

3 ARTIKELEN * Winter sale!
  NU HOGERE  

KORTINGEN!

Laat je stralen!

Luikse markt 

Zaterdag 29 februari houdt de ge-
mengde zangvereniging haar jaar-
lijkse Luikse markt in Het Kwintet te 
Weert. Particulieren kunnen een tafel 
huren en hun spullen te koop aanbie-
den. Er zijn nog enkele tafels vrij. 

Info: www.conamoreweert.nl 
of 0495-536337

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

SKO

Schreeuwend en opdringerig
brutaal en opwinderig 
zo kun je reclame omschrijven
van grote en kleine bedrijven

Voor de feestdagen een hoogtepunt
werd er flink met prijzen gestunt
twee kopen en maar één betalen
en de mensen maar halen en halen

De vetzucht springt ons naar de keel
want we eten veel te veel
gelukkig zijn er ook voedselpakketten
voor hen die geen feestmaal
op de dis kunnen zetten

Wij kunnen dus eten
met een gerust geweten?

An Cuijpers-Rutjens
www.schrijverskringospel.nl

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

In 2015 zijn in elke dorpskern steunpun-
ten ontstaan voor hulp en dienstverlening 
aan onze inwoners. In deze steunpunten 
vonden ook de spreekuren plaats voor ad-
vies en aanvragen voor Wmo-voorzienin-
gen. De afgelopen jaren is gebleken dat er 
met name in de kleine kernen nauwelijks 
gebruik werd gemaakt van de spreekuren. 
Vanaf nu zijn er geen spreekuren meer, 
behalve in de kern Nederweert. Voort-
aan kunt u terecht bij de open inlopen. In 
Nederweert-Eind was vorige week al de 
feestelijke opening. Ospel is op donder-
dag 16 januari aan de beurt.

Aanvraag Wmo-voorziening
Om in aanmerking te komen voor een 
Wmo-voorziening (bijvoorbeeld hulp bij 
het huishouden, hulpmiddelen, dagbeste-
ding) kunt u een beroep doen op de Wet 
maatschappelijke ondersteuning. Zoals u 
gewend bent kunt u dit bij de gemeente 
kenbaar maken, schriftelijk of via onze 
website. Daarnaast kunt u op maandagen 
van 13.00 tot 15.00 uur terecht tijdens 
het spreekuur in Ontmoetingscentrum De 
Gunnerij in Nederweert.

Vaste medewerkers per kern
Sinds kort is aan elke dorpskern een vast 
team van medewerkers van het sociaal 
domein toegewezen. Dat zijn naast de 
bekende leefbaarheidsregisseurs de vaste 
adviseurs sociaal domein die aanvragen op 
het terrein van Wmo, inkomen, Partici-

patiewet et cetera van de burgers in de 
betreffende kern afhandelen. Op korte 
termijn hoort u van ons welke mede-
werkers zich gaan inzetten voor welke 
dorpskern.

Open inloop in de kernen
Omdat de steunpunten en spreekuren 
zijn vervallen, hebben de vrijwilligers die 
verbonden waren aan de steunpunten be-
sloten om zich op een andere manier in te 
zetten voor de dorpsgemeenschap. In de 
kernen vinden sinds kort ‘open inloop’-
activiteiten plaats gedurende enkele uren 
per week/twee weken. De adviseurs so-
ciaal domein van de gemeente zullen op 
gezette tijden ook bij deze open inlopen 
aanwezig zijn.

In Leveroy, Nederweert en Budschop
In november is het Open Inloopcafé in 
Pestoeërskoel in Leveroy gestart. Hier 
kunnen inwoners iedere tweede en vierde 
vrijdag terecht van 13.30 tot 15.30 uur. De 
kern Nederweert heeft al een tijdje een 
open inloop: De Gunnerij. Hier kunt u van 
maandag t/m vrijdag terecht van 09.00 
tot 16.00 uur en op zaterdag tot 14.00 
uur. Op dit moment zijn we samen met 
inwoners de mogelijkheden in Budschop 
aan het onderzoeken. Begin dit jaar komt 
hier meer duidelijkheid over.

Aftrap in Nederweert-Eind
Open inloop d’Indj werd op donderdag 

9 januari geopend door Peter Willekens, 
voorzitter van Eynderhoof, en wethou-
der Cuijpers. Er waren verschillende 
enthousiaste belangstellenden zoals 
inwoners, de wijkagent, vrijwilligers 
van Eynderhoof en zorgprofessionals. 
Iedereen werd getrakteerd op een stukje 
vlaai en een kop koffie of thee. Tijdens 
deze eerste open inloop werd er ook een 
optreden verzorgd door buuttereedner 
Wullemke uit Eind. Met een aantal leuke 
toepasselijke woordgrappen in zijn buut 
zorgde hij ervoor dat de bezoekers met 
een glimlach aan tafel zaten. “We kijken 
terug op een geslaagde eerste inloop”, 
aldus regisseur leefbaarheid Joey van 
Beers. De volgende open inloop in d’Indj 
in Eynderhoof is op donderdag 23 janu-
ari van 14.00 tot 16.00 uur. 

Feestelijke opening in Ospel
Op donderdag 16 januari is de feestelijke 
opening van Open inloop Ospel-Ospel-
dijk. U bent van harte uitgenodigd om 
14.00 uur in Aan Stad-Thoês. Medewer-
kers van de open inloop en wethouder 
Cuijpers heten u dan van harte welkom. 
Sjef Geuns zal een verhaal over Ospel ver-
tellen en An Cuijpers draagt een gedicht 
voor. Ook kunt u genieten van mooie mu-
ziek. De koffie en vlaai staan klaar. Samen 
maken we er een gezellige middag van!

Binnenkort leest u meer over de activi-
teiten in de open inlopen in elke kern.

Nieuwe opzet, veel activiteiten
Steunpunten maken plaats voor open inlopen

Denkt u met ons mee?
Met vele betrokkenen en belangheb-
benden werken we aan het opstellen 
van een visie voor het buitengebied. 
We hebben al veel informatie opge-
haald. Nu is er ook een enquête over de 
identiteit van ons buitengebied. U kunt 
tot 21 januari meedoen. 

Het invullen van de vragen over de 
identiteit van ons buitengebied duurt 
slechts enkele minuten. U helpt ons 
daarmee bij het uitwerken van de om-
gevingsvisie. 

Verloten waardebonnen
Inmiddels is de enquête door ongeveer 
200 deelnemers ingevuld. Als dank voor 
uw deelname verloten we vijf waarde-
bonnen van de Ondernemers Vereni-
ging Nederweert (OVN), t.w.v. € 25,-. 
De bonnen zijn vrij te besteden bij de 
diverse ondernemers van de OVN. 

Meer informatie
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Kijk voor meer informatie over de 
omgevingsvisie op www.nederweert.nl/
omgevingsvisie.

Toos en Chrit Hennissen 60 jaar getrouwd

Open inloop d’Índj in Eynderhoof opende voor het eerst haar deuren op donderdag 9 januari. Foto: Nederweert24

Op 28 december 2019 was het 60 jaar 
geleden dat Chrit en Toos Hennissen-
Scheenen in het huwelijk traden. Reden 
voor burgemeester Op de Laak en wet-
houder Koolen om ze op maandag 
6 januari een bezoek te brengen.

De eerste ontmoeting tussen Toos en 
Chrit was tijdens een dansmiddag van 
een ruitervereniging in Heel. De vonk 
sloeg over en na een tijd van verkering 
besloten ze te trouwen. Samen begon-
nen ze in Elsloo (L) een huis-aan-huis ser-
vice met een kleine kruidenierswinkel. 
De winkel werd in korte tijd uitgebouwd 

tot een supermarkt en tegelijkertijd 
werd hun gezin uitgebreid met de ge-
boorte van twee jongens.

Bedrijf opbouwen
In 1971 werd de supermarkt verkocht en 
verhuisde het gezin naar Nederweert-
Eind. Het tot dan toe drukke bestaan 
werd ingeruild voor een wat rustigere 
levensstijl. In juli 1972 overleed Chritje 
(de oudste zoon) als gevolg van een 
noodlottig verkeersongeval. Ondanks 
de impact van dit verlies werd de draad 
weer opgepakt. In de daaropvolgende 
jaren wisten Chrit en Toos met veel toe-

wijding een kleinschalige nertsenfarm 
op te zetten en te runnen. 

Genieten op rustieke plek
Inmiddels genieten ze al jaren van 
wat meer vrije tijd en hebben ze veel 
meegeholpen bij de verbouwing van 
de oorspronkelijke bungalow die is 
omgetoverd tot een moderne mantel-
zorgwoning. Met zoon John en zijn 
vrouw Annelie genieten ze dagelijks 
van het samenwonen op deze rustieke 
plek, waar ze ook genieten van (het 
opgroeien van) de twee kleinkinderen 
Ana en Ruben.

Kleine dingen koesteren
Het echtpaar koestert de kleine din-
gen in het leven. Dit gebeurt vooral 
rondom het huis, waar de deur altijd 
open staat voor een bezoekje en een 
praatje. Fietsen en wandelen in de 
regio doen ze nog graag. Een kaartje 
leggen binnen de diverse clubjes zorgt 
ervoor dat Toos en Chrit nog wat op 
de hoogte blijven van wat er in het 
dorp zoal gebeurt. Zeker de laatste 
jaren worden drukkere activiteiten 
steeds minder opgezocht en zo wordt 
ook deze feestelijke gelegenheid voor-
al in de kleine familiekring gevierd.

We feliciteren het paar van harte met 
dit diamanten huwelijk. Veel geluk 
voor de toekomst!

Toos en Chrit Hennissen te midden van hun gezin, burgemeester Op de Laak en wethouder Koolen. 
Foto: Nederweert24

Duurzaam advies
Steeds meer inwoners zien het voordeel 
van het afkoppelen van hun dakgoten 
en verhardingen van de gemengde rio-
lering. Dat ze hiervoor ook nog subsidie 
kunnen ontvangen, is mooi meegeno-
men. Het najaar en het voorjaar zijn de 
ideale momenten om het werk uit te 
voeren. Voorbereiden kan nu al. Stuur 
uw contactgegevens en dan maken we 
een gratis afspraak met u.

We krijgen steeds meer te maken met 
extreme weersomstandigheden zoals 
hitte, droogte en wateroverlast. Nu 
voeren we het regenwater van uw 
verharding meestal door de gemengde 
riolering af en wordt het via de water-
zuivering in het kanaal geloosd. Niet 
echt duurzaam!

Extra water voor tuin
Door op eigen terrein af te koppelen, 
zorgt u jaarlijks voor extra water in uw 

eigen tuin. Meer dan 80 woningen en 
bedrijven in Nederweert hebben hun 
hemelwater inmiddels afgekoppeld. Zo’n 
15 adressen gaan dit binnenkort realise-
ren. In totaal hebben zij dan al meer dan 
2,5 ha afgekoppeld. 

Voorbeelden en subsidieregeling
Voor nieuwbouw is het al 15 jaar gebrui-
kelijk om het hemelwater niet meer op 
de gemengde riolering aan te sluiten. Op 
www.waterklaar.nl vindt u allerlei voor-
beelden hoe u kunt afkoppelen. Ook de 
subsidieregeling is er te vinden. 

Gratis adviesgesprek
Wilt u graag een gratis en vrijblijvend ad-
viesgesprek met onze afkoppeladviseur? 
Stuurt u dan een mail met uw adres en 
telefoonnummer naar info@nederweert.nl. 
Waterklaar in 2020, het kan!

Stakeholders, inwoners en bedrijven 
gaan samen een krachtig signaal afgeven 
richting Provinciale Staten om niet te be-
zuinigen op het project N266-N275. Dat 
bleek donderdag 9 januari tijdens een 
drukke informatieavond in de raadzaal. 
Gedeputeerde Staten stellen voor om 
belangrijke onderdelen te schrappen. 
Onacceptabel, zo was de stemming. 

De provincie Limburg werkt al jaren sa-
men met de gemeente om de verbinding 
van de A2-N275-N266 te verbeteren. 
 
Aan alle spelregels voldaan
Na lang praten en heel veel bijeenkom-
sten is er uiteindelijk een plan opgesteld 
dat draagvlak heeft, dat de doorstroom 
verbetert, dat de veiligheid verbetert, 
dat een aantal ruimtelijke ontwikkelin-
gen mogelijk maakt en dat binnen het 
budget past. Dit zogenaamde Nieuwe 
Alternatief (verbetering van de bestaan-
de N275 en N266) kwam er nadrukkelijk 
op verzoek van Provinciale Staten én 
dankzij de inzet van belanghebbenden 
en belangstellenden. “Het is een plan 
dat bijdraagt aan de toekomst van Ne-
derweert en de regio”, aldus wethouder 
Cuijpers. “En een plan waarmee we aan 

alle spelregels van de provincie voldoen.” 

Teleurgesteld
Het college is teleurgesteld dat Gedepu-
teerde Staten eenzijdig belangrijke delen 
van het project wil schrappen als onder-
deel van een grote bezuiniging. Dan gaat 
het onder meer om verbeteringen voor de 
veiligheid van fietsers, het schrappen van 
de fiets-voetgangersbrug over het kanaal 
tussen Nederweert en Budschop en het 
schrappen van een rotonde bij de Bengele. 
Dit gevoel wordt gedeeld door stakehol-
ders, zo bleek tijdens de informatieavond 
op 9 januari. 

Stevig signaal afgeven
Een aantal stakeholders riep op om samen 
een stevig signaal richting Provinciale 
Staten af te geven dat deze bezuinigingen 
onacceptabel zijn. Dat willen ze doen in 
de vorm van een petitie of een manifest. 
Wethouder Cuijpers zei blij te zijn met 
deze steun: “Ook het college zal een ste-
vig signaal afgeven om gemaakte afspra-
ken na te komen”.

Op onze website vindt u een overzicht 
van het totale bezuinigingsvoorstel en 
het totale proces. 
 

Bezuinigingen N266-N275 onacceptabel

Donderdag 16 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. 



Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Opfriscursus Verkeersregels
VVN afd. Nederweert

Neemt u deel aan het verkeer en wilt 
u graag eens bijgespijkerd worden 
over de nieuwste verkeersregels? En 
daarbij nog tips krijgen over veiliger, 
zuiniger en milieuvriendelijker rij-
den? Grijp nu uw kans. Voor inwoners 
van de gemeente Nederweert wordt 
een VVN opfriscursus georgani-
seerd van 3 dagdelen van 2 uur per 
dagdeel. Een deskundige voorlichter 
van Veilig Verkeer Nederland praat u 
onder het genot van een kopje koffie 
of thee bij over alle verkeersregels die 
in de loop der jaren veranderd zijn. U 
kunt daarbij denken aan de turboro-
tondes, spitsstroken, nieuwe belijnin-
gen, gewijzigde verkeersregels enz. 
De bijeenkomsten hebben een infor-
matief karakter. 
Meldt u zich tijdig aan want vol is 
vol. U wordt geacht alle 3 de the-

orielessen aanwezig te zijn. Een 
praktijkrit in eigen auto is ook 
mogelijk, hierover meer info tij-
dens de theoriecursus.

Wanneer Donderdag 5, 12 en 19 
maart 2020  
Waar Vergaderzaal Sportcentrum De 
Bengele, De Bengel 8, Nederweert
Tijd Van 20.00 tot 22.00  uur
Kosten € 15,00 voor 3 avonden incl. 
koffie/thee

U kunt zich aanmelden, tot 23 febru-
ari 2020 middels de inschrijf bon of 
per mail. E-mail: nederweert@vvnre-
gio.nl   
U ontvangt, zodra uw betaling 
ontvangen is, een bevestiging 
van uw deelname aan de cursus 
2020. 

Inschrijfbon Opfriscursus VVN Nederweert

Ondergetekende wil graag deelnemen aan de VVN opfriscursus in Nederweert 
op de data: 5, 12 en 19 maart 2020. Ik ben alle 3 de data aanwezig.
De kosten € 15,00 dient u over te maken op NL11 INGB 0006208113 t.n.v. 
VVN afd. Nederweert o.v.v. opfriscursus 2020
De bon uiterlijk 23 februari 2020 terugsturen in een voldoende gefrankeer-
de envelop naar, of zelf in de brievenbus doen bij: Veilig Verkeer Nederland 
afd. Nederweert p/a Meidoornstraat 15, 6031 XP Nederweert

Let op: VOL IS VOL   max 45 deelnemers 

Dhr. / Mevr *
(voorletters+achternaam) ..........................................................................................

Adres.............................................................................................................................

Postcode en Woonplaats ............................................................................................

Telefoon .......................................................................................................................

Geboortedatum...........................................................................................................

E-mail............................................................................................................................

* doorhalen wat niet van toepassing is

Te Huur
Tussenwoning 

met garage

Boshoven
06-463 932 35

Heemkundevereniging Nederweert
Hierbij nodigen wij u uit voor een bij-
eenkomst op:

Dinsdag 21 januari om 20.00 uur
In zaal Centraal Kerkstraat 59 Neder-
weert.

Met een inleiding over;
Waarom is Genealogie in onze re-
gio zo moeilijk? 
Door Thieu Wieërs

Een gebied met schuivende grenzen.
Nadat de Franse revolutionairen in 
1795 in ons gebied de legpuzzel te-
rugbrachten tot één geheel trokken 
de Belgische opstandelingen er in 
1843 opnieuw een streep door. Her-
schikkingen drongen zich of opnieuw 
op. Maar niet alleen de landsgrenzen 
verschoven, maar ook die van kan-
tons, gemeenten en bisdommen. Dit 
alles deed de mens, maar de Maas 
stroomde er ook nog.
Om de verwarring nog groter te ma-
ken vallen de grenzen parochies dik-
wijls niet samen een juridische gebied 
of een gemeente.
De vraag die men zich voortdurend 
moet stellen is: “Waar moet men ter 
kerke en waar gaat men ter galge?”  

Gelardeerd met grote en kleine 
enclaves
Aan enclaves is er geen tekort. Gaan-
de van Ass, Winkel, Katert, het Solt, 
de Ketel en Haler, tot Kelpen, Oler en 

Ell. Wie weet ze allemaal liggen? De 
gemeente Molenbeersel wordt pas in 
1845 gevormd uit resten van Stram-
proy, twee delen van Hunsel, twee 
enclaves van Ittervoort en twee van 
Kessenich.

Gepokt en gemazeld met zwarte 
en grijze gaten 
Sommige primaire bronnen voor ge-
nealogisch onderzoek zijn zoek (Nun-
hem) of verbrand (Geistingen en Bae-
xem). De service van de rijksarchieven 
is niet overal van het Maastrichtse 
niveau.
Dat je voor heel wat zaken uit onze 
regio in Duisburg (voor enkele jaren 
in Dusseldorp of Brühl) moet zijn of 
natuurlijk in Luik, Hasselt of Brussel is 
vrijwel onbekend en schrikt af.

De inleider Thieu Wieërs was wiskun-
de-leraar bij de Kruisheren in Maas-
eik. Zijn interesse in en onderzoek 
naar het verleden van al zijn voorou-
ders en dus ook van hun leefwereld 
deed hem uitgroeien tot een bekend 
genealoog en kritisch streekhistoricus 
in en rond het grensgebied Stokkem - 
Maaseik – Weert- Meijel – Roermond 
en de Maas.

Wij wensen eenieder nog een 
goed en gezond 2020.

Wij hopen u met velen te mogen be-
groeten, iedereen is welkom.

PYURE Never Give UP in 
Theaterboerderij Boeket   

zondag 19 januari  • aanvang 
15.00 uur • entree 12,50

NEVER GIVE UP! Sumayya Sheeba & 
Jos van Rens

De vlucht naar geluk
De Ugandese zangeres & songwriter 
Sumayya Sheeba en de Limburgse 
troubadour Jos van Rens nemen hun 
publiek mee op een bijzondere reis. 
Als ware het een vlucht naar muzikaal 
geluk. De vrede, de strijd, de weg, het 
doel. Dit, in vele opzichten originele 
en unieke duo, met hun “eigen” luis-

terrijke verhalen & vrije gedichten, 
verwerkt in ‘gedreven’ muziek gaat 
door, van kop tot staart. Struinend 
naar de muziek tussen de regels door. 
Voelend vindend. Ervaar hoe zange-
res Sumayya prachtig muzikaal be-
weegt in het fijne gitaarspel en dito 
zang van en met Jos. Hoe bijzonder, 
deze tweedelige samensmelting van 
stijlen uit twee landen, twee conti-
nenten, twee werelden. Samen een-
der zo.

Een duik in het diepe, omdat een duik 
in het ondiepe pijn doet!

Energiebesparing begint bij Newecoop
Newecoop, de energiecoöperatie 
voor en door Nederweerter burgers, 
zet zich onder meer in om Neder-
weert energiezuiniger maken. Wij 
hebben aan heel wat Nederweer-
tenaren een energieadvies gegeven 
of een warmtescan uitgevoerd. Dat is 
goed voor het klimaat, de portemon-
nee en het wooncomfort. Op twee 
verbeteringen, zoals spouwmuur-, 
vloer-, dak- of glasisolatie krijgt u nu 
ongeveer 20% subsidie. Dat maakt de 
investering nog interessanter. Maar 
twijfelt u waar in huis het best te 
beginnen? Laat dan door Newecoop 
een warmtescan uitvoeren. Deze scan 
laat zien waar de ‘warmtelekken’ in 
uw huis zitten. Of kies voor een be-
spaaradvies met verslag. Vele dorps-
genoten gingen u al voor. Doe ook 
mee en ga naar www.newecoop.nl/
energiebesparing. Hieronder wat an-
deren zeggen:

Jo de Wit, Ospel
“De energiekosten gaan de komende 
jaren omhoog en dat maakt energie 
besparen voor mij interessant. Om-
dat het bij mij boven enkel glas was, 
heb ik eerder al HR++ laten plaatsen. 
Beneden had ik nog niks laten doen, 
en via een oproep via Nederweert24 
kwam ik op het spoor van energieco-
operatie Newecoop. Ik heb hen ge-
vraagd om een warmtescan van het 
huis te doen. In het verslag met warm-
tebeelden van mijn huis zag ik dat er 
via de garagedeur, de voordeur en de 
zolder veel warmte weg lekte. Deze 
deuren heb ik direct laten isoleren 
en op zolder heb ik pur in de warm-
telekken gespoten. Verder wordt het 
keukenraam HR++. Ik raad de men-
sen van harte aan om via Newecoop 
een warmtescan te laten maken. Dan 
weet je waar de warmtelekken zijn en 
waar dus het geld naar buiten vliegt. 
Anders weet je niet waar je moet be-
ginnen met isoleren.”

Jan Wouters, Nederweert
“Wij zijn altijd al bezig geweest met 
energiebesparing. Bij het vernieuwen 
van het dak hebben we meteen ex-
tra isolatie laten aanbrengen. Via de 
bijeenkomsten van Newecoop heb 
ik besloten om een warmtescan van 
mijn woning te laten uitvoeren. De 

opname is deskundig uitgevoerd en 
het verslag geeft inzicht in de staat 
van de isolatie en de plek waar warm-
teverlies optreedt. Ik was ook erg 
geïnteresseerd in de verdeling van 
de warmte van de vloerverwarming. 
Verder hebben we het gehad over 
een pompschakelaar op de vloerver-
warming omdat dit al snel een elek-
triciteitsbesparing oplevert. In eerder 
contact met de ketelfabrikant werd 
aangegeven dat het niet mogelijk 
was, maar na nogmaals te informe-
ren kan deze toch wordt toegepast. 
Ik kan een warmtescan en energie-
advies zonder meer aanraden aan 
andere inwoners van gemeente Ne-
derweert.”

Erwin Wijnen, Nederweert-Eind
“Duurzaamheid is een woord wat we 
allemaal kennen. Maar duurzaam-
heid is niets als we gezamenlijk er 
niets aan doen. Daarom besloten wij 
om na de aankoop van onze woning 
de woning een stukje duurzamer te 
maken zo ver wij dachten dat goed 
was en wat ook nog enigszins te beta-
len was voor onze portemonnee. Zo 
hebben we het hemelwater afgekop-
peld, de vloeren geïsoleerd, nieuwe 
kozijnen geplaatst met dubbel glas 
en de muren geïsoleerd. Bij alles heb 
je een redelijk gevoel maar zeker bij 
het isolatie inspuiten weet je niet of 
het goed is gebeurd. Daardoor zijn 
we na contact met Newecoop een 
warmtescan laten uitvoeren. Dit om-
dat ons inziens bij duurzaamheid ook 
lokaal ondernemen hoort en dat het 
erg betrouwbaar voelde. De warmte-
scan was erg prettig omdat we aller-
eerst er zelf overal bij mochten zijn. 
Zo kon ik meekijken wat er te zien 
was op onze warmtescan. Na de op-
name weten we dus dat wat we ge-
daan hebben goed is geweest. En dat 
de woning weer beter bij de tijd is.”

Word ook voor € 10 per jaar lid van 
de Newecoop en ontvang informa-
tie over participatiemogelijkheden 
in energieprojecten in Nederweert 
(wind en zon), korting op energiebe-
sparingsdiensten, uitnodigingen voor 
ledenbijeenkomsten en de periodieke 
nieuwsbrief via www.newecoop.nl/
aanmelden.

Sta jij in 2020 op de top 
van de Mont Ventoux?

Ook in 2020 neemt een team van 
Toons Toppers van het Toon Hermans 
Huis Weert weer deel aan de beklim-
ming van de Mount Ventoux. Voor de 
achtste keer in successie. 
Op dinsdag 11 februari 2020 houdt 
het Toon Hermans Huis Weert hier-
over een informatieavond. Aanvang 
19.30 uur. Wil jij na de diagnose kan-
ker jezelf uitdagen, heb je iemand aan 
kanker verloren of draag je anderen 
in deze situatie een warm hart toe? 
Fiets of loop dan mee!  Wij garande-
ren je een onvergetelijke ervaring.
Belangstelling?  Meld je dan nu aan 
via administratie@toonhermanshuis-
weert.nl of bel naar (0495)541444. 

Samen naar de top
Wanneer je te horen krijgt dat je 
kanker hebt, staat je vaak een lange 
en moeilijke weg te wachten. Met 
de nodige kronkels onderweg en 
spreekwoordelijke pieken en dalen, 
niet wetende waar je gaat uitkomen. 
Ieder jaar organiseert het Toon Her-
mans Huis Weert een onvergetelijke 
ervaring voor iedereen die weet hoe 
het is om die moeilijke weg af te leg-
gen. Samen fietsen of wandelen we 
naar de top van de Mont Ventoux. 
Een prachtige positieve ervaring na 
een moeilijke periode, waarbij je je 
lichaam en geest letterlijk in bewe-
ging zet.

Onuitwisbare herinneringen
In 2020 gaan we voor de achtste keer 
samen naar de top! De voorgaande 
jaren zijn de deelnemers steeds thuis-

gekomen met onuitwisbare herin-
neringen aan dit unieke evenement. 
Letterlijk met een lach en een traan. 
Wil jij na de diagnose kanker jezelf 
uitdagen, heb je iemand aan kanker 
verloren of draag je anderen in deze 
situatie een warm hart toe? Fiets of 
loop dan met ons mee! Door mee te 
doen haal je een bedrag op dat ten 
goede zal komen aan het KWF en het 
Toon Hermans Huis Weert. Zo help je 
niet alleen jezelf maar ook anderen 
die met deze ziekte te maken krijgen.

Goede voorbereiding
We bedwingen de Mont Ventoux 
op 3 en 4 september 2020. Dit kan 
uiteraard niet zonder een goede 
voorbereiding, waarmee we op tijd 
beginnen. Begin april start het infor-
matie- en trainingsprogramma. Toons 
Toppers worden begeleid en getraind 
door een ervaren team. Voor de fiet-
sers bestaat het programma uit we-
kelijks samen trainen, de wandelaars 
doen dat eenmaal per twee weken. 
Beide groepen trainen eenmaal per 
maand in het heuvelachtige zui-
den van Limburg. Verder wordt het 
programma aangevuld met andere 
sportactiviteiten, voedingsadvies en 
algemene informatie over de Mont 
Ventoux en het evenement.
Voor geïnteresseerden die zelf niet 
over een racefiets beschikken, heeft 
het Toon Hermans Huis een aantal 
fietsen (in bruikleen)  beschikbaar. 
Het vervoer en het verblijf in Frank-
rijk worden eveneens vanuit het Huis 
geregeld.

Foto: Toons Toppers 2019

9 de Wandeltocht

De senioren vereniging Leveroy
organiseert op woensdag 22 jan
wederom een wandel tocht en zal om 
precies 09:00uur starten bij de kerk. 
Ook deze route zal wederom een ver-
rassing zijn. De 8ste wandeling ging 
richting Heitserheide waar we bij de 
fam. Winkelmolen te gast waren hier 
werden we hartelijk ontvangen, en 
hebben we genoten van lekker kerst-
brood en kop koffie. Thijs bedankten 
de fam. Winkelmolen voor de gast 
vrijheid.

Ook bedankten hij mede organisator 
Theu v Roij voor het steeds weer zoe-
ken naar nieuwe routes en rust plaat-
sen ook een woord van dank aan 
Wies en Sjean voor het verzorgen van 
de koffie. En alle die afgelopen jaar 
mee gelopen hebben. En wensen alle 
een gezond en sportief 2020.
Ook in 2020 willen we deze wandelin-
gen organiseren en hopen dat deze 
ook weer goed bezocht worden, en 
hopen dat ook jongeren mee zullen 
gaan doen Het blijft gratis

Informatieavond 
‘Gezonde leefstijl bij 

kanker’

Wie de diagnose kanker heeft ge-
kregen, doet er goed aan om aan 
een gezonde leefstijl te werken. 
Gezond eten, regelmatig leven en 
voldoende bewegen hebben posi-
tieve effecten op uw gezondheid, 
herstel en de kwaliteit van leven. 
Benieuwd wat u kunt veranderen 
aan uw leefstijl om uw herstel te 
bevorderen? 

Op maandag 10 februari a.s. or-
ganiseert SJG Weert een informa-
tiebijeenkomst rond het thema 
‘Gezonde leefstijl bij kanker’. De in-
formatieavond vindt plaats tussen 
19:00 en 21:00 uur in het restau-
rant van SJG Weert, Vogelsbleek 5. 

Tijdens deze informatieavond behan-
delen zorgverleners van verschillende 
disciplines de belangrijkste aspecten 
van een gezonde leefstijl bij kanker. 
De volgende onderwerpen komen 
aan bod:
• Voeding
• Sport & bewegen
• Werk & vermoeidheid
• Psychisch welzijn

Ook vertelt een patiënt over haar er-
varingen en kunt u kennis maken met 
het Toon Hermanshuis. Uiteraard is er 
ook ruimte om vragen te stellen.

De avond is bedoeld voor patiënten 
die in behandeling zijn of zijn ge-
weest voor kanker. Ook voor de part-
ners is de informatie interessant. Aan-
melden kan via het inschrijfformulier 
op de website: www.sjgweert.nl (zie: 
Agenda) of telefonisch bij de afdeling 
Patiënteninformatie: 0495 – 57 22 05.

Alzheimer Café Weert

Thema: Vergeetachtigheid of 
dementie.

Het eerste Alzheimer Café in Weert 
van 2020 gehouden op maandag 20 
januari a.s. Deze avond staat in het 
teken van herkenning van dementie. 
Want wanneer is er nu sprake van 
vergeetachtigheid bijv. bij ouderen 
en wanneer kunnen we spreken van 
dementie. De gastspreker zal met u 
in gesprek gaan over het diagnostisch 
proces op de geheugenpoli. Zij zal 
daarbij dieper ingaan op het geheu-
genonderzoek, ook wel het neuro-
psychologisch onderzoek genoemd. 
Bovendien zal worden toegelicht hoe 
mensen een bezoek aan de geheu-
genpoli hebben ervaren. 

Het Alzheimer Café is een trefpunt 
voor mensen met dementie, hun 
partners, mantelzorgers, familiele-
den, vrienden, zorgverleners en men-
sen die zich verbonden voelen met dit 
onderwerp. Jong en oud, iedereen is 
van harte welkom om de bijeenkom-
sten bij te wonen. Het eerste kopje 
koffie of thee wordt u aangeboden 
en voor uw eventuele volgende con-
sumptie betaalt u een bescheiden 
vergoeding. 

Het Alzheimer Café wordt gehouden 
in Het Keenter Hart, St. Jozefskerk-
plein 3, 6006 ZH te Weert en is vanaf 
19.00 uur geopend. Het programma 
duurt van 19.30 tot 21.30 uur

Vooruitblik Alzheimer Café op 
maandag 17 februari: Wat zijn 
de verschillende vormen van de-
mentie?

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 



Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Biljartclub Haaze-Hoof Ospel

MLBB bond uit Roermond:
a) uitwedstrijd van BC Haaze-Hoof 1 op 
maandagavond 6 januari jl. tegen Swalmen 1.
Wedstrijd werd met 4-2 gewonnen door 
Swalmen, zonder noemenswaardige hoog-
tepunten.

b) uitwedstrijd van BC Haaze-Hoof 2 op 
dinsdagavond 7 januari jl. tegen Egchel 3.
Ook deze wedstrijd had geen hoogtepun-
ten/ dieptepunten en werden de punten ge-
deeld en eindigde de wedstrijd in 4-4.

WBB bond uit Weert:
a) uitwedstrijd van BC Haaze-Hoof 1 op don-
derdagmiddag 9 januari jl. tegen BDL 6 uit 
Nederweert.
Jammer maar waar, Haaze-Hoof 1 heeft het 
onderspit moeten delven en deze wedstrijd 
verloren met 5-2.
We zullen maar zeggen: het kan niet elke 
donderdagmiddag feest zijn!

De in december 2017 overleden Piet 
Seerden is in de regio van grote bete-
kenis geweest voor de biljartsport in 
het algemeen; en ‘t Blaakven/BDL in 
het bijzonder. Als eer-betoon aan hem 
organiseert vereniging BDL jaarlijks in 
de maand december een biljarttoernooi 
dat zijn naam draagt. 

Totaal 18 biljarters leverden tussen Oud- en 
Nieuwjaar drie dagen strijd op twee biljart-
tafels in café-zaal Centraal in Nederweert. 
Na totaal 38 wedstrijden waren Johan Mar-
tens (BDL) en Mart Knapen (Centraal) het 
winnende koppel. Zij wonnen in de negen-
tiende en laatste speelronde in elf beurten 
van Paul Heijkers (BDL) en Jos van Doren 
(Centraal). Mart had slechts vier beurten 
nodig en noteerde in deze wedstrijd een ge-
middelde van 8,00 (libre). Voor Johan stond 
na zeven beurten een gemiddelde van 4,86 
(bandstoten) op de klok. 

Toernooiverloop
Dag 1 toonde Paul Heijkers (BDL) zijn kwa-

liteiten met een vlekkeloze serie van 65 ca-
ramboles en was hij met 17 beurten samen 
met zijn koppelgenoot Harrie Smeets (Cen-
traal) al een geduchte kandidaat voor de 
ereprijs. 
Dag 2 kon je merken dat meerdere spelers 
hun ritme begonnen te vinden. Er werden 
steeds vaker series op tafel gelegd. Jos van 
Doren (Centraal) haalde in zijn partij het on-
waarschijnlijk geachte gemiddelde van 10,30! 
Het venijn zat in dag 3. Jo Aerts (Centraal) 
noteerde weliswaar de hoogste serie met 
44 caramboles maar Mart Knapen & Johan 
Martens rekenden in respectievelijk 4 en 7 
beurten af met hun tegenstanders en wer-
den daarmee de grote winnaars.  

Prijsuitreiking
De op 5 januari jl. goed bezochte Nieuw-
jaarsborrel werd uiteindelijk een feestje 
voor iedereen mede door sponsoring van 
enkele (lokale) ondernemers. Maar de 
grootste prijs was toch de gezellige, ont-
spannen en sportieve sfeer die er tijdens het 
toernooi onder alle koppels heerste! 

PIET SEERDEN MEMORIAL 
Johan Martens/Mart Knapen winnaars

Tot wanneer mag dit eigenlijk ? Men zegt tot 
en met 3 koningen. Toch willen wij van Duik-
team Nederweert iedereen alsnog een geluk-
kig nieuwjaar wensen. Afgelopen weekend 
hebben wij dit ook als vereniging met onze 
leden gevierd. Na een zinderende traditione-
le buddy run waarbij jong, oud, snorkelaars, 
duikers en alles wat er nog meer rondloopt, 
meespeelt om de felbegeerde 1e plaats werd 
de avond voort gezet. Uiteindelijk hebben de 
winnaars hun prijs in ontvangst genomen en 
was het gezellig tot in de late uurtjes. Ook de 

Duikteam Nederweer

Gelukkig nieuwjaar

komende maanden zullen we regelmatig over 
het wel en wee van onze vereniging berich-
ten via de media, we hopen dat jullie hieraan 
plezier beleven ! Meer foto’s van de buddyrun 
vind je op onze facebook pagina “duikteam 
nederweert”. Wil je nog meer over ons  weten 
? Kom dan eens langs tijdens onze trainings-
avonden op zaterdagavond van 17.30 tot 
20.30 uur in het LACO zwembad Nederweert. 
Meer informatie vindt je op onze website of 
neem rechtstreeks contact met ons op via : 
info@duikteamnederweert.nl

Programma 2020 week 4:
21-01-2020: Centraal 1 – Nunhem 1

Hoofdklasse Libre (avond)
21-01-2020: Ramona 4 - Centraal 3

Klasse 2C (avond)
21-01-2020: Centraal 4 – Allerhand 4

lasse 5c (middag)
22-01-2020: Centraal 7 – Centraal 6

C-Klasse (middag) 
23-01-2020: Centraal 5 is vrij

C-Klasse (middag)
23-01-2020: Centraal 2 is vrij

Klasse 1D (avond)

Welkom bij de wedstrijden!

BDL Biljarten

Programma 2020 week 4:
21-01-2020: BDL 2 is vrij

Hoofdklasse Libre (avond)
21-01-2020: BDL 3 is vrij

Klasse 1e (avond)
22-01-2020: BDL 1 – De Tram 2

Hoofdklasse Kader (avond)
23-01-2020: BDL 4 – ’t Paradies 2

Klasse 5A (middag)
23-01-2020: BDL 5 – Beertje 7

C-Klasse(middag)
23-01-2020: Beertje 8 - BDL 6

C-Klasse (middag)

Welkom bij de wedstrijden!

Programma Zondag 19 Jan.Senioren
Walburgia 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
Eindse Boys VR2 - SHH VR2 10.15 uur

Mededelingen
Walburgia, Bosstraat, 6109RA, Ohé en Laak 
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

Zaterdag 18 januari
15:45 E.B.C.G. M20-1 -

Jumping Giants M20-1
15:45 E.B.C.G. X14-1 - Jumping Giants X14-1
17:00 Tracks Parkstad MSE-1 -

Jumping Giants MSE-1
19:00 BAL MSE-2 - Jumping Giants MSE-2

Zondag 19 januari
10:30 Jumping Giants X12-1 - 

BC Kimbria X12-1
12:30 Jumping Giants VSE-1 - 

Venlo Sport Crusaders VSE-1
14:45 Springfield V18-1 - 

Jumping Giants V18-1
15:30 BC Kimbria M22-1 -

Jumping Giants M22-1
17:00 BC Titans M18-1 -

Jumping Giants m18-1

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 18 JANUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
E3. MEOS - Eksplosion’71 E1 9.55u.
E1. MEOS - Hercules’81 E1 9.00u.
D3. MEOS - LimMid D3 9.00u.
C1. MEOS - Hercules’81 C1 9.45u.
Sporthal de Haamen Beek
D1. BFC D1 - MEOS 10.50u.
Sporthal het Anker Buchten
B1. Born B1 - MEOS 15.00u.
Sporthal de Tempel Eindhoven
DS1. PSV Handbal DS2 - MEOS 19.15u.

ZONDAG 19 JANUARI
Sporthal De Bengele Nederweert
E4+E5. MEOS E4 - MEOS E5 11.00u.
A1. MEOS - Sittardia A1 12.00u.
DS2. MEOS - Vlug en Lenig/Smurfen United

13.15u.
v. Hornehal Horn
D2. LimMid D2 - MEOS 15.15u.

DINSDAG 21 JANUARI
D.recr. Posterholt - MEOS 2 20.15u.
D.recr. MEOS 1 - SVM 21.15u.

BEKER
WOENSDAG 22 JANUARI
Sporthal de Heuf Panningen
DS2. BEVO DS4. - MEOS 19.45u.

Allemaal hartelijk dank
Iedereen die zondag middag 15 dec. is ko-
men kienen of heeft mee geholpen. Speci-
aal een woord van dank voor onze sponsors 
Dank zij jullie was het weer een zeer ge-
slaagde een gezellige middag.
Wij wensen iedereen een goed en gezond 2020 
Bestuur en leden van Schuttersgilde St. Lucie 
Nederweert- Eind

Padel: een eigentijdse sport

Op dit moment onderzoekt de Nederweer-
ter Tennis Club, NTC’72, de haalbaarheid om 
Padel als tweede sport naast het tennis bin-
nen de club te introduceren. 

Wat is Padel?
Padel is een soort mix van tennis en squash 
en heeft evenals tennis de KNLTB als over-
koepelende sportbond. Een logische keuze 
dus om deze moderne sport, die erg in op-
komst is, bij NTC’72 onder te brengen. Zie 
ook: https://youtu.be/dU9PMxH8aHU, of 
kijk eens op www.knltb.nl/padel .

Interesse?
Mocht je nieuwgierig zijn naar de ontwik-
kelingen rondom Padel of interesse hebben 
deze sport te gaan beoefenen, stuur dat een 
email naar padelcommissie@ntc72.nl.
We zien je interesse graag tegemoet!
De Padelcommissie van NTC ’72

In de eerste maanden van het jaar staan er 
weer enkele activiteiten gepland voor onze 
vereniging, waaronder de oud ijzer brengdag. 

Heeft u oud ijzer liggen voor onze vereniging? 
Breng dit dan op zaterdag 18 januari tussen 
09.30 en 13.00 uur naar ons clublokaal aan de 
Zwarteboordweg 5 te Ospeldijk. U sponsort 
hiermee onze jaarlijkse oud ijzer actie. 
Bent u niet in de gelegenheid om uw ij-
zer zelf te brengen dan kunt u bellen naar 06-
13285994 of 06-52392850. U kunt ook mailen 
naar activiteiten.sintodilia@gmail.com. Bij 
voorbaat dank namens alle leden van Drum-
band & Schutterij St. Odilia Ospeldijk!

Agenda St. Odilia
- 12-01-20 Kleermaker 10.30 uur Odiliahome
- 18-01-20 Brengdag oud ijzer vanaf 09.00 

uur Odiliahome
- 18-01-20 Luchtbukscompetitie vanaf 20.30 

uur Odiliahome
- 26-01-20 Solistenconcours jeugd vanaf 

13.00 uur Siebengewald
- 15-02-20 Luchtbukscompetitie vanaf 20.30 

uur Odiliahome
- 08-03-20 Winterconcert te Helden
- 19-03-20 Jaarvergadering vanaf 20.00 uur 

Odiliahome

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag 50+ vs 50-

50+
Naam Punten
1 Thijs van de Loo 215
2 Ruud Westerveen 215
3 Harrie de Wit Le 208
4 Marlies Hekers 207
5 Fried op ‘t Root 207
6 Frans van Nieuwenhoven 205
7 Mart van Thuijl 203
8 Johan van Lierop 199
9 Jack Winkelmolen 192
10 Harrie de Wit Lo 182
11 Joseph Jonkers 176
12 Geer van Bussel 164
13 Harrie Hermans 159
14 Riny Vaes 78

50-
Naam Punten
1 Ronnie Gielen 224
2 Anton Hermans 224
3 Hans van Bussel 218
4 Tim Vaes 218
5 Chantal Hekers 212
6 Thorben Delsing 208
7 Elfrie van Lierop 207
8 Kim Koolen 198
9 Lesley Delsing 149
10 Stefan Koolen 149
11 Jeroen Sentjens 147
12 Werner Bloemers 146
13 Jarno Heijkers 135

Agenda
18 jan Jaarfeest
24 jan 5e ronde knock out
27 jan Kaartavond
2 feb Rayon kampioenschappen indoor 

klasse Cadetten

Greuts op de Goededoelenwinkel
Het was een verrassing dat we geno-
mineerd waren voor het mooie con-
cert van de harmonie St. Joseph Ne-
derweert met als titel: Greuts op de 
Goededoelenwinkel.

Wij zijn ook greuts op onze harmonie, 
die zo’n fantastisch concert ten gehore 
brengt en zich ook het hele jaar door 
inzet om deze mooie muziek voor 
onze dorpsgemeenschap te maken en 
waar iedereen van kan genieten.

Wij van de Goededoelenwinkel, schra-
pen ieder jaar een mooi bedrag bij el-
kaar om te verdelen onder de goede 
doelen die door het jaar zijn aange-
dragen. Deze doelen bespreken we sa-
men met alle vrijwilligers om zo toch 
een juiste keuze te kunnen maken. 
Voornamelijk doelen uit de derde we-
reld zijn onze prioriteit met daarnaast 
de doelen die het maatschappelijk be-
lang dienen, zoals voedselbank, stich-
ting leergeld, kindervakantiewerk 
enz. Wij zijn dan ook ontzettend trots 
op onze vrijwilligers die er ieder jaar 
voor zorgen dat we rond  € 16.000  te 
vergeven hebben, de opbrengst van 
spullen die een tweede leven krijgen. 
De vrijwilligers zetten zich meer dan 
100% in om deze mooie winkel te run-
nen en op de kaart te zetten en dat 
geheel pro deo.

Nu de kerst voorbij is staat de carna-
val weer voor de deur. De kerstspullen 

zijn weer opgeborgen en de carna-
valsspullen zijn weer te vinden in de 
winkel. Ook de Paastijd nadert weer 
waarvoor wij ook mooie spullen kun-
nen aanbieden.

Ieder kan spullen aanleveren mits 
deze in goede staat zijn en verkoop-
baar zijn. Spullen die niet goed zijn 
moeten we helaas mee teruggeven. 
Ook gebruikte goede kleding is zeer 
welkom. Kom gerust een kijkje nemen 
in onze winkel aan de Kerkstraat 76. U 
kunt er vrij rondkijken, het is de moei-
te waard.

Openingstijden:
Dinsdag van 13.30 tot 17.00 uur, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 
10 tot 17.00 uur en zaterdag van 10 tot 
14.00 uur. Info via 06 50601803
Bestuur en vrijwilligers Goededoelen-
winkel

CDA
Als afgesproken!

Dinsdag 17 december was de laatste 
Raadsvergadering van het kalender-
jaar 2019.
Zoals aangegeven heeft het CDA Ne-
derweert het woord bij de daad ge-
voegd om naar oplossingen en kan-
sen te zoeken voor ons Nederweert. 
We hebben als beloofd twee voor-
stellen ingediend.
Door middel van deze twee voorstel-
len hebben we aandacht gevraagd 
voor onze Nederweerter Cultuur 
erfgoed, monumenten en archeo-
logie en onze ondernemers met 
de industrievisie. 

Over de motie Cultuur erfgoed, mo-
numenten en archeologie waren 
Burgemeester en Wethouders en de 
voltallige gemeenteraad enthousiast. 
Wij willen dat Cultuur, erfgoed en 
monumenten belangrijk blijven! De 
laatste tijd zagen we hier niets van te-
rug en dit baart ons zorgen. Wij heb-
ben voorgesteld om cultuur, erfgoed 
en monumenten onderdeel te laten 
zijn van het nieuwe plan voor recre-
atie en toerisme en dit samen met be-
trokken inwoners vorm te geven.
Bij monde van de wethouder is er 
de toezegging gedaan om onze Ne-
derweerter Cultuur erfgoed, monu-
menten en archeologie belangrijk te 
maken in het Nederweerter plan voor 
recreatie & toerisme. Ons voorstel 
hoefde daardoor niet in stemming te 
worden gebracht. Een toezegging van 
burgemeester en wethouders is even-
veel waard als een aangenomen voor-
stel van de gemeenteraad. Mooi dat 
hier een vervolg aan wordt gegeven.

Jammer genoeg steunde B&W ons 
voorstel om het regionale beleidska-
der industrievisie uit te werken in een 
beleidsnotitie specifiek naar de be-
hoefte voor Nederweert niet. Neder-
weert bruist van de ondernemingen 
die zich willen ontwikkelen binnen de 
grenzen van Nederweert. En daarop 
de focus te leggen en niet op de ont-
wikkeling van midden- Limburg.
Helaas waren B&W en de coalitie in 
de gemeenteraad van mening dat 
men zich niet moet focussen op al-
leen Nederweert maar op heel Mid-
den-Limburg.

Jammer dat B&W  wederom kansen 
laat liggen om het nu voor de Neder-
weerter ondernemers goed te doen.

Daarnaast waren we zeer verrast dat 
B&W positief was over het bouwen in 
Nederweert-Eind. Bijna een jaar gele-
den, reeds in april 2019, hebben we 
hier voor de eerste keer een voorstel 
over ingediend. Dit herhaalden we in 
juni en in oktober. Geef de initiatief-
nemers de ruimte om aan de slag te 
gaan was ons idee. B&W schoven het 
iedere keer voor zich uit. Daarom zijn 
we blij dat ook zij uiteindelijk positief 
hebben gereageerd op dit voorstel! 
CDA Nederweert wenst de initiatief-
nemers veel succes toe! 

Als het kalf verdronken is dempt 
men de put?
Al bijna twee jaar lang hebben we 
B&W gevraagd stevig te lobbyen voor 
een veilige en toekomstbestendige 
verkeersoplossingen rondom Neder-
weert. De oplossing die Nederweert 
het beste dient had onze voorkeur. 
Dat dit voor ons een mogelijke rand-
weg kon zijn, is duidelijk. Nu we con-
stateren dat het lobbywerk niet het 
gewenste resultaat oplevert, gaan we 
vragen hoe B&W nu denkt hier voor 
Nederweert het gewenste uit te ha-
len. 

En nu?
Ook de volgende raadsvergadering 
zullen we weer twee thema’s aan de 
kaak stellen.
- Het openbaar maken van het 

nieuwe subsidiebeleid voor vereni-
gingen en de in 2018 toegezegde 
themaraad over subsidies voor mo-
numenten. 

- Stand van zaken rondom de stop-
persregeling voor agrarische be-
drijven. 

Het is duidelijk dat CDA Nederweert 
aan het werk is om voor Nederweert 
oplossingen en kansen te creëren. Wij 
maken ons hard voor een gemeente 
waar je mooi woont, goed werkt en 
fijn recreëert! 

#Verbinden #meedoen #aanspreken 
#doorgeven

Nog enkele toegangs-
kaarten beschikbaar voor 

KistKappe 2020 

Zondag 5 januari zijn we gestart met 
de voorverkoop van KistKappe, editie 
2020. We zijn erg verheugd dat bin-
nen een mum van tijd meer dan twee-
derde van de beschikbare toegangs-
kaarten verkocht zijn!

De overgebleven toegangskaar-
ten zijn verkrijgbaar bij de Bruna; 
kom snel want op=op!  

We willen een gratis en toegankelijk 
festival blijven, maar we willen, om 
toegang en voldoende ruimte voor 
de ‘echte’ KistKappers te blijven ga-
randeren, de toeloop controleren. 
Daarom hebben we een toegangs-
kaart geïntroduceerd in de vorm van 
een ‘voorschot’ van 5 Euro. Deze 
toegangskaart kan bij KistKappe in-
kom geruild worden voor 2 consump-
tiebonnen plus één KistKappe jubi-
leumbutton. Feitelijk is het dus nog 
steeds gratis!

Ook de KistKappe 2020 jubileume-
ditie, vasteloavundj vri-jdig 21 
februari, biedt weer een gewel-
dige band, regionale topacts, en 
lokale (groëet-Neewieerter) arties-
ten, welke voor non-stop ‘reuring’ 
zullen zorgen en die allemaal via de 
kistjes ondersteund kunnen worden. 
Mocht je geen kist meer hebben, 
geen probleem want deze zijn ook 
voor een kleine vergoeding te koop 
bij de Pinnenhof.

Graag tot 21 februari a.s. 
in de Pinnenhof!!

Bloaskepèl Klein mèr Neugter

Laat ik geld liggen?

Op 27 januari 2020 organiseren 
Sociaal Raadslieden Nederweert 
en Bibliocenter een gratis thema-
bijeenkomst rondom het onder-
werp: Laat ik geld liggen? 
Van 19.30 tot 21.30 uur worden 
inwoners van Nederweert, bij Bi-
bliocenter Nederweert, geïnfor-
meerd over de vele mogelijkhe-
den en voorzieningen die gelden, 
maar waar niet altijd iedereen 
weet van heeft. 

Sociaal Raadslieden zijn deskundig op 
het gebied van regels, wetten en for-
mulieren. Zij adviseren inwoners hier-
over en zorgen ervoor dat zij beter 
weten waar zij recht op hebben en 
daardoor meer grip op geld krijgen.

Hoe zit dat bijvoorbeeld met toesla-
gen, gemeentelijke regelingen, ener-
gie en de zorgverzekering?

De avond bestaat uit een algemene 
presentatie van Sociaal Raadslieden 
Nederweert (SRN) over energie, zorg-
kosten, toeslagen, gemeentelijke 
voorzieningen en de komst van de 
Voorzieningenwijzer van de Gemeen-
te Nederweert.

Aansluitend is er ruimte om vragen te 
stellen en in te zoomen op persoon-
lijke situaties. 

Je wilt toch zeker geen geld laten lig-
gen!....

Themabijeenkomst
Laat ik geld liggen?
Maandag 27 januari 2020
19.30 tot 21.30 uur

19.00-19.30 uur: inloop en ontvangst
19.30-20.30 uur: algemene presentatie
20.30-21.30 uur: vragenronde

Bibliocenter | Kapelaniestraat 8 | 
Nederweert
Kosten: gratis | Aanmelden: www.bi-
bliocenter.nl/laat-ik-geld-liggen

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

20%badgoed
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OPRUIMING
diverse BH’s - slips - strings

HALVE PRIJS
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Pomp elke 2 maanden je autobanden op

‘Goed voor je veiligheid, je portemonnee en het milieu’
Miljoenen Nederlanders rijden met te zachte autobanden; meer dan 60 procent 

van de automobilisten. ‘Dat brengt hun eigen veiligheid in gevaar én die van 

andere weggebruikers’, zegt Marieke Reisinger van Milieu Centraal. ‘Rijden met 

opgepompte banden is daarnaast goedkoper. En het scheelt ontzettend veel CO2-

uitstoot.’

Hoe het komt dat zachte banden 
onveiliger zijn? Marieke: ‘Je hebt 
daarmee minder 
grip op de weg 
en een slechtere 
wegligging. Daar 
kun je eerder in 
een slip komen 
en heb je een langere remweg. 
Bovendien loop je met zachte banden 
meer risico op een klapband.’

Zachte banden? Duur rijden!
Als je met zachte banden rijdt, heb 
je meer brandstof nodig. ‘Dat kost 
je geld’, zegt Marieke. ‘Al snel 60 
euro per jaar! Ook slijten zachte 

banden sneller.’ Als iedereen op 
harde banden zou rijden, scheelt 

dat bovendien per 
jaar 400 miljoen kilo 
CO2-uitstoot. ‘Net 
zoveel als de jaarlijkse 
uitstoot van alle 
huishoudens in een 

gemeente als Midden-Delfland.’

Band oppompen is zo gepiept
Het valt Marieke op dat veel 
mensen denken dat het oppompen 
van autobanden heel lastig is. ‘Maar 
dat valt reuze mee. Je kunt dat heel 
snel en makkelijk doen; het is zo 
gepiept!’

Meer weten? 

Deze pagina wordt je aangeboden 

door voorlichtingsorganisatie 

Milieu Centraal.

Lees hier meer over hun werk: 

milieucentraal.nl

‘Rijden met zachte 
banden kost al snel

60 euro per jaar’

HANDIGE TIPS
* Pomp elke twee maanden je autobanden op. Alle banden lopen langzaam 

leeg. Ook als je auto stilstaat of weinig kilometers maakt.

* Houd je aan de adviesspanning. Maar: beter te hard opgepompt dan te zacht. 
Te harde banden kunnen niet klappen. Te zachte wel.

* Wacht niet tot je dit lampje op je dashboard ziet branden. Dat lampje gaat 
pas aan als een band veel en veel te zacht is (of zelfs lek).

Meer tips? Ga naar milieucentraal.nl/bandenspanning

Mark van Egmond rijdt al zeker 30 jaar auto. Bijna altijd met te zachte banden. 

‘Ik wist niet dat je ze elke twee maanden moet oppompen om ze op spanning te 

houden. Laat staan hoe gevaarlijk het is om dit níet te doen.’

‘Ik had geen idee dat dit nodig was’
De slimme
bandenpomp 
* is gratis

* berekent zelf de adviesspanning 

voor jouw bandenmaat en 

belading

* waarschuwt bij een mogelijk 

lekke band

Is er een slimme bandenpomp bij jou 
in de buurt?

Check het op bandenpomp.nl

‘Je autobanden oppompen is zo gepiept!’

Hoe pomp je je banden op?
1. Vind een bandenpomp. 

Bijvoorbeeld bij een benzinestation of wasstraat. Pompen kost hier 50 
cent. Of misschien staat er bij jou in de buurt een slimme bandenpomp. 
Deze is gratis!

2. Pak de tabel erbij. 
De adviesspanning voor jouw voor- en achterbanden staat in een tabel. 
Die vind je in het instructieboekje, aan de binnenkant van je portier of aan 
de binnenkant van de tankdop. 

3. Check je bandenmaat en belasting. 
De maat van je voor- en achterbanden vind je op de zijkant van die banden. 
De belading is jouw inschatting van hoe zwaar je auto de komende twee 
maanden beladen zal zijn. 

4. Bepaal of 0,3 bar extra nodig is. 
Heb je meer dan 5 kilometer of langer dan een kwartier gereden? Dan zijn 
je banden warm en moet je 0,3 bar optellen bij de adviesspanning voor 
elke band. 

5. Gebruik de pomp. 
Als je de bandenpomp hebt ingesteld op de juiste spanning, zet je de pomp 
op het ventiel van je band. Zodra je een piepje hoort, ben je klaar en kun je 
de volgende band oppompen! 

Meer weten? Ga naar milieucentraal.nl/bandenspanning

Mark staat daar niet alleen in. Heel veel 
Nederlanders weten niet dat ze met te 
zachte banden rijden. En ook niet dat ze 
hierdoor meer risico lopen op slippen, 
klapbanden en een lange remweg. Mark: 
‘Je wilt als automobilist dat iedereen 
op de weg net zo veilig rijdt als jij. Sinds 
kort weet ik dat het tweemaandelijks op-
pompen van autobanden daar belangrijk 

voor is. Nog los van het feit dat het geld 
en milieuschade scheelt. Ik had geen 
idee dat het nodig was, maar mijn zoon 
stuurde me er een filmpje over door. 
Die heb ik zelf ook al naar twee mensen 
doorgestuurd!’

Bekijk het filmpje op:

milieucentraal.nl/bandenspanning

Harde feiten over zachte banden
•	 Met zachte banden heb je meer kans op een klapband. Het constant indrukken 

van de ‘wangen’ van de band geeft wrijving waardoor de lucht in zachte banden heel 
erg warm kan worden. De band kan dan uiteindelijk klappen. Te hard opgepompte 

banden veroorzaken geen klapband.

•	 Met	zachte	banden	ben	je	gemiddeld	60 euro per jaar extra kwijt aan brandstof en 
slijtage van je banden.

•	 Als	je	op	zachte	banden	rijdt,	stoot	je	zo’n	40 kilo CO2 extra per jaar uit.


