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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 spoedrecepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nlwww.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

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

Redactie-adres:
Pannenweg 231
Postbus 2724
6030 AA Nederweert
tel. (0495) 63 26 25
fax (0495) 63 11 57
info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur: 
Huib van Deursen

Afhaaladressen:
cldgroep, Leveroy
Phicoop, Ospel
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www.vandeursen-uitvaart.nl

Ringselvenweg 2, 6002 SW Weert

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

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

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

CITAVERDE College Nederweert 
opent vrijdagavond 7 februari 
om 17.30 uur de deuren voor leer-
lingen van groep 7 en 8 en hun 
ouders/verzorgers. Wil je weten 
hoe onze school eruitziet, de 
sfeer proeven en docenten ont-
moeten? We heten je van harte 
welkom!

CITAVERDE biedt modern kwalita-
tief goed onderwijs aan op VMBO-
niveau. Leerlingen leren in een duur-
zame, innovatieve en ondernemende 
omgeving. Naast theoretische vakken 
zoals wiskunde, Duits, Engels en eco-
nomie, krijg je praktische vakken, zo-
als Voeding & Verzorging, Design en 
Innovation en CKV. De school biedt 
het niveau VMBO GL en TL en MA-
VO-plus. Goede kaderleerlingen zijn 
eveneens van harte welkom.

Oog voor rekenvaardigheid, dy-
scalculie en dyslexie
Op de school worden aparte reken-
lessen gegeven. De gemiddelde sco-
re voor rekenen van de leerlingen 

Vrijdagavond 7 februari om 17.30 uur 

Open avond CITAVERDE Nederweert

ligt daardoor al jaren op het HAVO/
VWO-niveau (3F). CITAVERDE Ne-
derweert staat bekend om de uitge-
breide ondersteuning voor leerlingen 
met dyslexie en/of dyscalculie. Leer-
lingen met een VMBO-diploma van 
het CITAVERDE College kunnen door-
stromen naar alle MBO-opleidingen 
niveau 4 of naar de HAVO.

Kortom, een kleinschalige, veilige 
school met een warme sfeer en per-

soonlijke aandacht voor iedere leer-
ling. Een school met theorielessen en 
projectonderwijs, een school voor ta-
lentvolle doeners!

De open dag is op vrijdag 7 fe-
bruari van 17.30-20.30 uur aan de 
Pastoor van der Steenstraat 5 in 
Nederweert. Bezoek www.cita-
verde.nl of neem alvast een kijkje 
op de Facebook-pagina van CITA-
VERDE College Nederweert!

Nationaal Park De Groote Peel is 
een overwinterplek voor veel vo-
gels waaronder diverse ganzen 
en eenden soorten. Wie wil weten 
welke ‘Wintergasten’ dit zijn kan 
op zondag 26 januari meedoen 
met een Vroege Vogelwandeling. 
De excursie wordt begeleid door 
een Peelgids van Staatsbosbe-
heer en start om 9.00 uur bij het 
Buitencentrum De Pelen in Ospel.

Wintergasten in De Groote Peel
De Groote Peel is een belangrijk ge-
bied voor vogels. Als in het najaar de 
broedvogels zijn vertrokken maken 
ze plaats voor de ‘Wintergasten’. In 
de winter verblijven er duizenden 
ganzen in de Peelstreek. Vanuit de 
noordelijke broedgebieden zoeken 
deze vogels tijdelijk het warmere zui-
den op. De Peelstreek is daarbij een 
geliefde pleisterplaats. De akkers en 
weilanden rondom het Nationaal 
Park bieden een rijkdom aan voedsel 
en ‘s nachts genieten de vogels van de 
rust op en rondom de waterplassen in 
het gebied. Behalve ganzen en een-
den zijn in deze tijd van het jaar onder 
andere de klapekster, de grote zilver-
reiger en de blauwe kiekendief waar-
neembaar. In het voorjaar vertrekken 
de vogels weer terug naar huis om 
te broeden. De meeste ganzen over-
nachten op ‘t Elfde, de waterplas mid-
den in de Peel. Vroeg in de ochtend 
vertrekken ze in groepen in verschil-
lende richtingen, om vervolgens neer 
te strijken op de landbouwgronden 
rondom het gebied. Dit uitvliegen is 
een spectaculair schouwspel. Ook het 

geluid is overweldigend. Een bele-
ving  om nooit te vergeten! 

De Vroege Vogelwandeling start 
om 9.00 uur bij de ingang van 
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname 
kost € 6,- per persoon. Reserveren 
kan via www.staatsbosbeheer.nl/
vogelspelen Let op: De route gaat 
deels over onverharde paden die 

in deze tijd van het jaar modderig 
kunnen zijn. Zorg dus voor ste-
vige, waterdichte schoenen. Een 
verrekijker is natuurlijk ook aan 
te raden!

Nog meer vogels in het Buiten-
centrum 
Wie geïnteresseerd is in vogels kan 
niet alleen buiten, maar ook bin-
nen in het Buitencentrum zijn hart 

Vogelexcursie vanaf Buitencentrum De Pelen

Op zoek naar de Wintergasten van De Groote Peel

Foto: Marijke Vaes-Schroën Staatsbosbeheer

ophalen. In de winkel van De Pelen 
zijn boeken over vogels, verrekijkers, 
nestkasten en voederspulletjes ver-
krijgbaar. Bij de inpandige horeca de 
Peelkiosk en in de Peelboerderij (op 
zondag) kan je terecht voor een hapje 
en een drankje. Het Buitencentrum is 
geopend op dinsdag t/m zondag van 
10.00 tot 17.00 uur. Voor meer infor-
matie: www.staatsbosbeheer.nl/de-
pelen



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 23 januari 
tot en met 1 februari 2020.

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
Vooravond van de 3e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector dhr. W. Engelen) –-jaardienst Leo 
van Lier, Theu Gerris

ZONDAG 26 januari
Derde zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Bel Canto, lector 
mevr. L. Roost) – Jubileum Bel Canto
Voor de leden en overleden leden van zangkoor 
Bel Canto, Miet Feijen vanwege verjaardag.

MAANDAG 27 januari
H. Angela Merici, maagd
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 28 januari
H. Thomas van Aquino
18.30 uur rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 29 januari
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 30 januari
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis  –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 31 januari
H. Johannes (Don Bosco), priester
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 1 februari
Vooravond van de 4e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. H. Dielissen) –maanddienst 
Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst 
Anita Vossen-Janssen en voor Wiel Janssen 
vanwege verjaardag, jaardienst Jan de Loos, 
jaardienst Mia Troisfontaine-Potting.

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 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

Zondag 2 februari 2020
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Parochie 
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

25 januari t/m 1 februari

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

ZATERDAG 1 februari: 19.15 uur H. Mis, 
voor de leden en overleden leden van de se-
niorenvereniging.

LEZERS: zaterdag 25 januari Doortje Lin-
ders, zaterdag 1 februari Fred Neyens.

MISDIENAARS: zaterdag 25 januari Ayla 
Beerens.

OVERLEDEN: Op dinsdag 14 januari is Lei 
Linders, 87 jaar, overleden. Dat hij mag rus-
ten in vrede.

KINDERWOORDDIENST: kinderen aan-
staande zaterdag 25 januari hartelijk wel-
kom om 19.15 uur in de sacristie.

“Als je vaker bewust je moment pakt om 
dankbaar te zijn. Ga je het mooie vanzelf 

gemakkelijker maken.”

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 25 januari – 1 februari

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

Zondag 26 januari, 3e zondag door het 
jaar, 10.00 (Samenzang) Maria Leën en over-
leden familie, ghm Peter Henricus Hubertus 
Slaats en Petronella Hendrica Heeskens, tot 
bijzondere intentie en voor een goede ge-
zondheid, uit dankbaarheid, 

Donderdag 30 januari, 18.40 bidden van 
het rozenhoedje, 19.00 voor de vervolgde 
christenen.

Zaterdag 1 februari, vooravond feest van 
Maria Lichtmis, 19.00 (Kerkelijk zangkoor 
Gregoriaans) Piet en To van Laer en Thei 
Ament, jrd Tjeu Slaats, ghm Harrie Veugen, 
Philomena Rietjens en Maria Jacobs, ghm 
Theu Jacobs en An Jacobs-Duijts. 

ACOLIETEN: za. 25 jan. 19.00: koster; zo 26 
jan. 10.00: Willem en Pieter Tullemans; do. 
30 jan. 19.00: Rick van Hulsen; za. 1 febr. 
19.00: koster. 

DANK: Graag zeg ik dank voor alle felicita-
ties, bezoek en attenties bij mijn verjaardag 
op 9 januari. Het is hartverwarmend op-
nieuw te ervaren hoe u met me meeleeft en 
ondersteunt. Het inspireert me om als uw 
pastoor dienstbaar te blijven voor de paro-
chiegemeenschap. 

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 26 januari 
10.00 uur H. Mis
- tot bijzondere intenties

Zondag 2 februari 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze 
kapel.
- lieve Maria, een kaarsje voor mijn zoon 

dat hij vandaag zijn angsten kan loslaten, 
en zich zeker voelt.

- Maria, dank U, dat ze mag opgroeien tot 
een leuk meisje.

- Maria, ik bid tot u, voor zoon en schoon-
dochter en aankomend kleinkind voor 
goede gezondheid liefde en geluk.

Iets om over na te denken: 
Broed niet op je zorgen, anders komen ze 
nog uit, denk positief vooruit.

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

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag 
open en iedereen is er van harte welkom.

Parochie 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 25 januari 2020 – 1 februari 2020

Zondagmorgen 26 jan. 09.30 uur:
Als hgm. uit dankbaarheid, Als bijzondere 
intentie voor Truus, Miel en Sjef Wetemans, 
Als hgm. voor Mina Schreurs, Tjeu Cuijpers 
en Maria Steijvers (volkszang)

12.30 uur: Toediening H. Doopsel aan Xam 
Wijnands.

Mededeling:
Woensdag 29-01-2020 om 19.15 uur Taizé-
viering in parochiekerk Heythuysen.

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

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

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

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Verdrietig maar dankbaar voor de vele jaren dat hij onze voorzitter
en inspirator was, hebben wij afscheid genomen van

Harrie Koppen
In onze herinnering leeft hij voort als een rasverteller begaan met

het historisch erfgoed van Nederweert en zijn inwoners.
Wij wensen Mia, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen

veel sterkte bij het verwerken van zijn verlies.

Stichting Heimschans Nederweert
Rosalie, Piet, Jos, Chris en Henny

w w w . d p s f a s h i o n . n l

M E G A 
K O R T I N G E N

Openingstijden:Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 

van 10:00 uur tot 
17:00 uur

Kerkstraat 6, Kerkstraat 6, 
NederweertNederweert

O P H E F F I N G S
U I T V E R K O O P
DPS NEDERWEERT

KIENEN 
NEDERWEERT / ST. ROCHUS

In verband met de komende 
feestdagen is de eerstvolgende 
kienavond na Nieuwjaar op VRIJ-
DAG 24 JANUARI 2020.

Het  kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St.  Rochuskerk,  
Rochusplein 1, Nederweert. De zaal is 
open om 19.00 uur. Het kienen is toe-
gankelijk voor iedereen. 
In de jackpot zit € 45,00. Iedereen 
is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop 

Nieuwe expositie Pop Up Galerie 
Nederweert 

Opening DONDERDAG 23 januari 
2020, 19.30 uur.
Galerie en Art Shop. Nieuwe ex-
posanten.
Met muziek van PeVe en Myra (Pe-
ter Verdonschot en Miranda Dou-
ven uit Nederweert) 

Op donderdag 23 januari wordt de 
26e expositie van Pop Up Galerie 
Nederweert geopend. De Pop Up 
Galerie bevindt zich in de voorma-
lige supermarkt Jan Linders aan 
het Lambertushof in Nederweert. 
De 26e expositie is er weer een 
met een grote variatie aan werken 
en creatieve verschijningsvormen, 
van divers allooi. Onder het globa-
le thema ‘Met Open Ogen’ bent u 
van harte welkom de diverse wer-
ken te aanschouwen. 

We kijken de toekomst 
met open ogen aan

Pessimistisch of juist optimistisch
De toekomst…een onoverkomelijk 

gegeven

Welkom bij de opening op don-
derdag 23 januari 2020. Of tijdens 
de openingsuren op vrijdag-, za-
terdag- en zondagmiddag.

Exposanten
Anneke Mooi Wilten, installaties/
mixed media, Veghel
Inge de Monte, fotografie/epoxy, Weert
Angele Creemers, schilderijen/kera-
miek, Weert
Aafke Steenhuis, installaties, Veghel
Antoinette van Dalen, schilderijen, 
Weert
Wil Korten, schilderijen, Weert
Annelies Janssen, encaustic, Venlo

In de Art Shop vindt u werk van voor-
gaande exposanten en boeken van 
lokale schrijvers.  

Live muziek
De live muziek wordt verzorgd door 
PeVe & Myra. Twee Nederweerter 

zangers, zich begeleidend op gitaar.  

Opening: donderdag 23 januari, 
19.30 uur
Adres: Lambertushof 3, Nederweert
Openingstijden: vrijdag, zaterdag, 
zondag van 13.00 – 17.00 uur
Expositieduur: vrijdag 24 januari 
t/m zondag 29 maart 2019

Meer informatie:
www.popup-galerie.nl of raadpleeg 
onze facebookpagina

Open Eettafel Budschop

Donderdag 30 januari open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 29 januari 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633419; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl
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ZOEKERTJES

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

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

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

Te huur mooi appartement met lift in 
Nederweert info: 0495-123 456

PERSONEEL GEVRAAGD
Personeel gevraagd leeftijd vanaf 
13 jaar wisselende tijden Cafetaria ’t 
Frietpannetje

Poetshulp gevraagd voor 2,5 uur per 
week bij interesse graag een berichtje 
naar poetshulp@poetshulp.nl

PERSONEEL AANGEBODEN
Ik ben 14 jaar en heb al vaker opge-
past, wil dit meer gaan doen. 
06-123 456 78



Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Succesvol én verantwoord 
vloggen

Door de bekende vlogster 
Emma Keuven en haar mamager 

(mama en manager).

Wil je meer te weten komen over 
hoe je succesvol én verantwoord 
kunt vloggen? De bekende vlogs-
ter Emma Keuven uit Leudal en 
haar moeder Angelique vertel-
len er alles over op woensdag 5 
februari van 19.00 tot 21.00 uur 
bij Bibliocenter Weert. De kosten 
bedragen voor leden € 5,- en voor 
niet-leden € 7,50.

Deze avond is voor iedereen die wil 
vloggen én voor ouders die erop toe 
willen zien dat dit veilig gebeurt. Bij 
succesvol vloggen komt meer kijken 
dan alleen een camera, een YouTube 
kanaal en social media. Kom deze 
avond meer te weten over vloggen 
en stel al je vragen. Ook kun je op 
de foto gaan met Emma! Aanmelden 
kan via de website: www.bibliocen-
ter.nl/emmakeuven 

Wie is Emma Keuven?
Emma Keuven is enorm populair op 
social media. Ze heeft ruim 138.000 
abonnees op YouTube, ruim 183.000 
volgers op Instagram en 450.000 fans 
op TikTok. Wat begon in de zomer 
van 2014 met het plaatsen van een 
grappig filmpje op YouTube, over hoe 
je een zomerse smoothie kunt maken, 
resulteerde in een echt bedrijf waar 
meer bij komt kijken dan het uploa-
den van een wekelijks filmpje.

Vloggen met Emma
Hoe word jij zelf een bekende vlog-
ger? Emma Keuven vertelt hoe zij op 
diverse social media platforms be-
kend werd. De leuke én minder leuke 
kanten komen deze avond aan bod.

Mamager Angelique
Angelique is mama en manager (ma-
mager) van Emma. Zij vertelt hoe ze 
deze combinatie succesvol maakt. Zij 
runt immers een bedrijf waar influ-
ence marketing de belangrijkste bron 
van inkomsten is.

2 februari Open Dag Toon 
Hermans Huis Weert met 

‘Muziek bij de Buren’

Op zondag 2 februari opent het Toon 
Hermans Huis Weert tussen 12.00 en 
17.00 uur de deuren in het kader van 
de jaarlijkse Wereldkankerdag. Ie-
der jaar een bijzondere gebeurtenis 
waarbij veel belangstellenden het in-
loophuis bezoeken. 
Dit jaar is het Huis één van de locaties 
van het project ‘Muziek bij de Buren’. 
Een éxtra reden om kennis te maken 
met het Toon Hermans Huis aan de 
Graaf Jacobstraat 1 in Weert.

De gastvrouwen en -heren staan deze 
dag klaar om alles te vertellen over 
het Toon Hermans Huis en de activi-
teiten die er georganiseerd worden. 
Tijdens een rondleiding proeft u de 
sfeer in het huis en maakt u o.a. ken-
nis met het creatieve atelier en de 
wellnessruimten. 

Muziek bij de Buren
Heel bijzonder dit jaar is dat zan-
geres Denise Raetsen drie keer een 
optreden van ongeveer een half uur 
verzorgt, en wel om 13.15 u, 14.45 
u en 16.15 uur. Dit alles in het kader 
van Muziek bij de Buren, hét huiska-
merfestival van Nederland! Voor het 
eerst in Weert en dus ook voor het 
eerst in het Toon Hermans Huis. 

Denise Raetsen is een singer-songwri-
ter uit Weert. Geïnspireerd door acts 
als Sam Fender en White Lies geven 
haar songs haar kijk op de maatschap-
pij en op zichzelf weer. In haar akoes-
tische performance houdt ze het vaak 
klein, maar blijft ze door haar stem-
geluid krachtig overeind staan.

Familie Winterwandeltocht

Op zondag 26 januari organiseert 
Scouting Nederweert een wan-
deltocht voor de hele familie.
Er zijn routes van 5, 10 en 16 km 
voor u uitgezet in onze prachtige 
natuur rondom de Houtsberg.

Speciaal voor de jongste kinderen is er 
een belevingstocht van 5 km. Speuren 
naar de route, leuke opdrachten en 
op het einde een smakelijke verras-
sing. Ideaal voor een paar uurtjes lek-
ker in de natuur met het hele gezin.

Naast deze tocht voor de allerkleinste 
zijn er 2 uitdagende routes van 10 en 
16 km uitgezet. Beide afstanden ko-
men langs de pauzeplek waar je even 
tot rust kan komen met lekkere soep 
en een broodje, maar ook een avon-

tuurlijk spel kan spelen. Opgelost? 
Dan is er ook voor jullie op het eind-
punt een smakelijke verrassing.

Start- en eindlocatie is dagcamping 
de Houtsberg, banendijk, Neder-
weert-Eind. Starten kan tussen 9:00 
en 12:00 uur voor de 5 km en tussen 
9:00 en 11:00 uur voor de 10 en 16 
km. Inschrijven kan ter plekke en 
kost � 2,50 per persoon. Leden en 
kinderen t/m 12 jaar zijn gratis. Alle 
routes zijn duidelijk bewegwijzerd 
en zowel op de dagcamping als op 
de pauzeplek is er eten en drinken 
voor de wandelaars. De opbrengst 
van de wandeltocht komt ten goede 
van de leden.

Wandelen jullie met ons mee?

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke 
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlVoor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl

SNERTWANDELING 

De jaarlijkse snertwandeling vindt  
plaats op zondag 26 januari 2020.
Gezien de grote belangstelling in de 
afgelopen jaren  wordt er dit jaar ook 
weer gewandeld  in het Weerterbos .
Er is een keuze uit een 4 – tal routes, 
met een lengte van 4 km tot 11 km, 
deze routes  zijn te koppelen .
De routes zijn niet gepeild, ze worden 
gelopen  aan de hand van een duide-
lijke beschrijving. Bovendien krijgt U 
op papier uitleg over het Weerterbos  
en de bezienswaardigheden tijdens 
de wandelroutes.
De routes lopen langs De Oude Graaf, 
het Grenskerkmonument , de Grashut 
en de Uitkijktoren en gaan hoofdza-
kelijk door het bosgebied.
De start is tussen 10.00 uur en 12.00 

vanuit Wandel – en Fietscafé Peerkes-
bosch. De kosten voor de wandeling 
( inclusief de snert ) bedragen 5 euro 
per persoon Kinderen tot 12 jaar be-
talen 2,50 euro.

Gelieve te parkeren op het parkeer-
terrein van Peerkesbosch
Wij verzoeken om zich, indien mo-
gelijk, vooraf aan te melden bij het 
Natuur – en Milieucentrum de Ijzeren 
Man te Weert (tel.nr. 0495 – 524893), 
of via e-mailadres: bert.timmer-
mans@upcmail.nl
Na afloop kunt u genieten van snert 
met brood en spek. 

Inlichtingen bij Bert Timmermans 
(0495 – 633997)

Tel. 0495 592 622 Maarheeze/ Weert
Tel. 0475 820 395 Roermond
info@eengoedgebit.nl
www.eengoedgebit.nl

Maarheeze       Zwartbroekstraat 3, Roermond

Gratis advies op afspraak*

✔ Informatie over een kunstgebit
✔ Persoonlijk advies
✔ Uitleg over implantaten
✔ Iedereen is welkom
✔ Gecontracteerd met zorgverzekeraars
✔ 75% tot 100% vergoeding vanuit de  
 basisverzekering

*    Vermeld bij het maken van de afspraak 
dat u deze advertentie heeft gezien. 

Bij ons krijgt u altijd een gratis
afspraak! Want goed advies
moet voor iedereen mogelijk zijn.

Smits van Oyenlaan 2a, Maarheeze      Kerkstraat 38a, Weert



Werken in de zorg

Ontmoet de zorg van 
Land van Horne

Donderdag 6 februari.
Inloop tussen 19.00 - 20.30 uur.

Werk je al in de zorg en ben je toe aan een nieuwe stap? 
Speciaal voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen 

organiseren we een  ontmoetingsavond. Onze zorgprofessionals 
informeren je graag over de intra- en extramurale mogelijkheden

binnen onze Stichting. 

Of wil jij een BBL-opleiding gaan volgen? Ook dan ben je van 
harte welkom.

Woonzorgcentrum Eegelshoeve 
Ter Hofstadlaan 201 | Someren | 088 987 88 88

www.WERKENBIJ.LANDVANHORNE.nl

Gratis 
proeflessenproeflessen

Gratis 

judith’s dance point - kessenichstraat 3 - weert - 0495 53 03 42 - www.danseninweert.nl

Streetdance 5-6 jaar
Streetdance 7-9 jaar
Zumba kids vanaf 6 jaar
Kleuterdans
Peuterdans
Dreumesdans

Ga naar danseninGa naar danseninwweert.nl veert.nl voor oor 
meer infmeer informatie en aanmelden.ormatie en aanmelden.

de hele maand februari!
proeflessen

CITAVERDE.NL/NEDERWEERT

CITAVERDE.NL/OPENDAG

VRIJDAG

7 FEB 
17:30 - 20:30 UUR

locatie Nederweert: Pastoor v.d. Steenstraat 5

OntOntdek tdek tijdens deijdens de
open dag onzopen dag onze ve vakkakkenen
DESIGN & INNODESIGN & INNOVVAATIONTION, , 
ONDERNEMENONDERNEMEN én én
VVOEDING & VERZOEDING & VERZORORGINGGING!!

MAVO in het GROEN biedt VMBO GL en
TL aan. We zijn een kleinschalige school met
een warme sfeer en persoonlijke aandacht
voor de leerling. Wij bieden theorielessen én
thematisch projectonderwijs. Ook goede
kaderleerlingen zijn bij ons van harte welkom.
Een school voor talentvolle doeners!

Restauratie Sint Servaas kapelke 
Houbenhof in Leveroy 

In het quizboek van Kwisutwaal 2017 
stond een oude opname afgebeeld 
van een kapelletje in Leveroy met de 
vraag hoe dit kapelletje vroeger werd 
genoemd. De helft van de  teams wist 
de naam te achterhalen nl.  ‘Sint Ser-
vaas kapelke of Houbenkapelke’.

Zoals de laatste aanduiding al doet 
vermoeden betreft het een kapelletje 
dat ooit werd gebouwd bij boerderij 
Houbenhof tussen de Heerbaan en 
de Dorpstraat in Leveroy. In de func-
tie als agrarisch bedrijf werd de hoe-
ve als laatste bewoond door de fam. 
Vestjens. 

De onverharde paden en weggetjes 
van vroeger zijn verdwenen en zeker
na de ruilverkaveling zijn landerijen 
herverdeeld en -ingericht zodat het 
St. Servaas kapelke onderdeel werd 
van het erf. Werd het kapelletje in 
het Roomse Rijke Leven nog aange-
daan tijdens de jaarlijkse processies, 
na de herindeling viel dat buiten de 
route en verdween het dus helemaal 
uit zicht. 

Wie vanuit de kern van het dorp rich-
ting sportcomplex loopt via het zgn. 
Rob Houbenpaadje ziet aan de linker-
zijde de restanten van het langzaam
maar zeker in verval geraakte kapel-
letje. Het beeld van St. Servaas is al 
lang verdwenen, het dak is bij een 
harde windvlaag onlangs ingestort 
en het geheel ligt er troosteloos bij.

In Leveroy is nu een commissie in het 
leven geroepen die zich ten doel stelt 
het kapelletje te restaureren en op-
nieuw toegankelijk te maken voor be-
zoekers. De huidige eigenaar Bas Kor-
ten, aan wiens terrein onlangs een 
voedselbos is aangeplant, heeft zijn 
volledige medewerking toegezegd.

De commissie zit echter verlegen om 
informatie. Zij weet dat het St. Ser-
vaaskapelletje wordt genoemd in 
stukken die dateren van 1882 maar 
het is vrijwel zeker dat de oorsprong 
verder terug ligt in de geschiedenis. 
De enige oude opname waarover de
commissie beschikt, is boven afge-
beeld alsmede een recente foto. Van-
af het openbare pad is nu alleen de 
achterkant van het kapelletje te zien.

De commissie is m.b.t. de restauratie 
in overleg met diverse partijen waar-
onder het gemeentebestuur maar zij 
zit erg verlegen om meer informatie.
Wie heeft foto’s van vroeger waarop 
het St Servaas kapelletje geheel of 
gedeeltelijk te zien is?
Wie weet iets over de historie van de 
kapel en waarom ze is opgedragen 
aan St. Servaas?
Wie heeft welke informatie dan ook 
over deze kapel?

Zij die de commissie een stapje ver-
der kunnen of willen helpen nodigen 
wij uit contact op te nemen met Wim 
Janssen: w.j.jans@outlook.com of via 
sal.levero@upcmail.nl

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten.

Start inlooppunt Toon Hermans 
Huizen in gemeente Leudal

De Toon Hermans Huizen van Weert 
en Roermond starten op 5 februari 
a.s. met een inlooppunt in Roggel, ge-
meente Leudal. Iedere eerste en derde 
woensdag van de maand is er van 10.00 
tot 12.00 uur gelegenheid om kennis 
te maken met de activiteiten van de 
beide inloophuizen. Het inlooppunt is 
te vinden in het Gezondheidscentrum 
Roggel aan de Kerkstraat 18 in Roggel. 

De beide Toon Hermans Huizen heb-
ben gezamenlijk het initiatief geno-
men om zo makkelijker bereikbaar 
te zijn voor de inwoners van de ge-
meente Leudal. Tijdens de openings-
uren kunnen gasten er terecht voor 
het stellen van vragen, het delen van 
hun verhaal en voor informatie. Ook 
kun je je aanmelden om deel te ne-
men aan activiteiten.

Afleiding en luisterend oor
Het Toon Hermans Huis is een inloop-
huis voor iedereen die met kanker 
wordt geconfronteerd en hun naas-
ten. Als je zelf ziek bent, of naaste of 
nabestaande kan het fijn zijn om een 
keer je verhaal te delen en vragen te 
stellen over de dingen waar je tegen-
aan loopt. Niet alleen tijdens de be-
handelfase maar soms juist ook erna. 
Tevens kan het ook gewoon fijn zijn 
om even afleiding te vinden en niet 
meer alleen binnen te blijven pieke-

ren. De gastvrouwen en gastheren
van de beide Toon Hermans Huizen 
staan voor u klaar en ontvangen u
graag met een kop koffie of thee. 
Bovenal bieden zij een luisterend oor.

Ontmoeten, ontspannen en ver-
wennen.
In de Toon Hermans Huizen in Roer-
mond en Weert worden allerlei ver-
schillende activiteiten georganiseerd. 
Deze staan in het teken van ontmoe-
ten, ontspannen en verwennen. De 
huizen laten u graag op de locatie in 
Roggel kennis maken met een aantal 
van deze activiteiten. 

Het programma voor februari en 
maart ziet er als  volgt uit:
5 februari: Algemene informatie
19 februari: Voetmassage
4 maart: Wandelen
18 maart: Ontspanningsmassage

Ter kennismaking wordt geen bijdra-
ge voor de activiteiten gevraagd. 

Aanmelden
Heeft u interesse in een of meer van 
deze activiteiten? Meld u dan aan 
door het sturen van een mail naar: ad-
ministratie@toonhermanshuisweert.
nl. Bellen kan ook: 0495- 541444. Ver-
meld duidelijk dat het gaat om de ac-
tiviteiten in Roggel.

Accordeon/harmonica treffen 
op 26 januari in Eynderhoof

In de herberg van het openluchtmu-
seum Eynderhoof wordt op zondag-
middag 26 januari voor de derde keer 
een accordeon/harmonica treffen 
georganiseerd. De sfeervolle herberg 
gaat open om 12.30 uur en het eerste 
optreden is om 13.00 uur. Er zullen 
weer zes optredens zijn van amateur 
muzikanten uit Nederland en Belgie. 
De muzikanten wisselen elkaar af 

en de middag eindigt om 17.00 uur. 
De hele middag klinkt gezellige en 
herkenbare accordeon- en harmon-
ica muziek. Vanaf januari is ook een 
drummer aanwezig waardoor er nog 
meer sfeer en ambiance is. Kom voor 
gezellige muziek en sfeer en een lek-
ker kopje koffie deze zondagmiddag 
naar de herberg van Eynderhoof. 
De toegang is gratis.

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

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

GEZOCHT
Ervaren schoonmaakster 3 à 4 uur p.w. 
voor woning buitengebied Neder-
weert/Ospel. 
Reacties: mferica@hotmail.com.

NIEUW
Eetpunt  ‘de Meule‘

Voor alle leeftijden, jong en oud, die 
wonen in de gemeente Nederweert 
en meestal alleen aan tafel zitten. 

Kom gewoon eens aanschuiven, je 
bent van harte welkom.

Wanneer?
Iedere laatste donderdagavond van 
de maand. 
We starten donderdag 30 januari, van
18 tot 20 uur. 
Je kunt je voor deze eerste keer aan-
melden t/m zondag 26 januari.

Opgeven via:
eetpuntdemeule@gmail.com 
of tel 06-443 510 23.
Opgeven is betalen. € 10 pp.

Welkom bij eetpunt de Meule,
Meyelsedijk 62

Ospeldijk.

Carolien Sieben, Annelies Duyts en 
Conny Kessels.

Senioren Menu voor € 10,80

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 !

Wethouder Henk Cuijpers tekende op 
woensdag 15 januari in Den Haag de vijf 
pijlers van het landelijk actieprogramma 
‘Eén tegen Eenzaamheid’ van het minis-
terie van VWS. Met dit programma steunt 
het Rijk de gemeenten in hun strijd tegen 
eenzaamheid. 

De ondertekening vond plaats in de Rid-
derzaal tijdens de bijeenkomst van nati-
onale en lokale coalities tegen eenzaam-
heid. Daar troffen 450 vertegenwoordigers 
van gemeenten en deelnemers aan de 
Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid 
elkaar om inspiratie op te doen voor de 
aanpak van eenzaamheid.

Verborgen probleem 
Meer dan de helft van de mensen ouder 
dan 75 jaar in Nederland zegt zich een-
zaam te voelen. In Nederweert gaat het om 
56% van de 75-plussers. Onderzoek wijst 
uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan 
hebben voor de gezondheid, zowel men-
taal als fysiek. Maar eenzaamheid komt 
niet alleen bij ouderen voor. Het komt voor 
bij alle doelgroepen in de samenleving! 
Het is vaak niet te zien aan mensen of zij 
zich eenzaam voelen. Mensen praten er 
niet over. Het is een verborgen probleem. 
Het is niet genoeg om hier maar één keer 
per jaar, in de Week tegen Eenzaamheid, 
aandacht aan te besteden. 

De vijf pijlers
Wethouder Henk Cuijpers zette daarom 

zijn handtekening onder de vijf pijlers van 
het actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaam-
heid’. Deze vijf pijlers zijn: bestuurlijk com-
mitment, creër een sterk netwerk, betrek 
eenzamen zelf, werk aan een duurzame 
aanpak en monitoring en evaluatie. Lokale 
partijen richten hiermee een duurzame 
aanpak in waarin iedereen verantwoorde-
lijkheid kent. 
      
Lokaal aan de slag
“Tijdens de bijeenkomst zijn we geënthou-
siasmeerd door minister Hugo de Jonge 
en ambassadeur Ali B. Zowel landelijke als 
lokale aansprekende voorbeelden werden 
gepresenteerd. Na de inspirerende meetup-
middag in Den Haag gaan we lokaal aan 
de slag met het opstellen van een plan 
van aanpak en het vormen van een lokale 
coalitie”, aldus beleidsmedewerkster Karin 
van Diesen en leefbaarheidsregisseur Joey 
van Beers.

Eén tegen eenzaamheid in 
Nederweert!
Veel inwoners, organisaties en verenigin-
gen uit Nederweert hebben vorig jaar aan 
onze oproep gehoor gegeven om initia-
tieven aan te melden in het kader van de 
Week tegen Eenzaamheid. We verwachten 
dat nog meer partijen, bijvoorbeeld ook 
ondernemers, in de aanpak tegen een-
zaamheid van betekenis willen zijn. Het 
ministerie van VWS ondersteunt ons hierbij 
met kennis en materiaal. “Door het maken 
van slimme verbindingen kunnen we 

eenzaamheid samen tegengaan”, aldus 
wethouder Henk Cuijpers. 

Gezamenlijk de trend doorbreken
Het actieprogramma Eén tegen Eenzaam-
heid is op 20 maart 2018 gelanceerd 
door minister Hugo de Jonge van VWS. 
Sindsdien doen 126 gemeenten en 100 
landelijke bedrijven en maatschappelijke 
organisaties mee. Zij hebben zich gecom-
mitteerd om actief én gezamenlijk de 
trend van eenzaamheid te doorbreken. 
Ambassadeurs Marianne van den Anker, 
voormalig wethouder in Rotterdam, en 
Eric van der Burg, voormalig wethouder 
in Amsterdam, trekken het land in om bij 
gemeenten aandacht voor het program-
ma te vragen. 

Nu doorpakken
Minister Hugo de Jonge: “Het is fantas-
tisch dat zoveel organisaties en gemeen-
ten zich er samen voor inzetten dat 
mensen zich minder eenzaam voelen. 
Met activiteiten en bijzondere samen-
werkingen zorgen zij ervoor dat mensen 
vaker betekenisvol contact hebben. Het 
is nu aan ieder van ons om door te pak-
ken. Want de eenzaamheid oplossen, 
dat kan niemand alleen. Maar iemands 
eenzaamheid doorbreken, dat kunnen 
we allemaal”.

Op www.eentegeneenzaamheid.nl vindt 
u meer informatie over wat u kunt doen 
om mee te helpen.

De eenzaamheid doorbreken
Wethouder Cuijpers ondertekent de vijf pijlers

“Opnieuw een stap in de goede richting” 

V.l.n.r.: ambassadeur Marianne van den Anker, Karin van Diesen, wethouder Cuijpers en Joey van Beers. Foto: Ministerie van VWS, Jeroen van der Meyde 

Op maandag 13 januari ondertekende 
wethouder Voss namens het college van 
B&W het Schone Lucht Akkoord. Neder-
weert is daarmee de enige gemeente in 
Limburg die dit heeft gedaan. Het akkoord 
heeft als doel de gezondheidswinst voor 
iedereen te realiseren door permanente 
verbetering van de luchtkwaliteit. Maat-
regelen die in het Schone Lucht Akkoord 
zijn opgenomen, hebben betrekking op de 
sectoren (weg)verkeer, landbouw, scheep-
vaart, industrie en huishoudens.

Het Schone Lucht Akkoord is voorbereid 
vanuit de drie overheidslagen (Rijk, provin-
cies, gemeenten). De partijen die onder-
tekenen, stellen als gezamenlijk doel om 
in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst 
uit binnenlandse bronnen te realiseren 
ten opzichte van 2016. Dit sluit goed aan 
bij het huidige coalitieprogramma waarin 
het bevorderen van gezondheid sterk naar 
voren komt.

Oplossingen en voorbeelden 
Nederweert is betrokken bij de voorberei-
ding vanwege de fijnstofproblematiek die 
aanwezig is. Het Schone Lucht Akkoord 
kent voor de landbouw geen ingrijpende 

maatregelen. “Toch heeft meedoen 
meerwaarde voor onze gemeente”, aldus 
wethouder Voss. “Door te ondertekenen, 
praten we mee in diverse overleggen. 
Zo komt er een pilot Landbouw waarin 
maatregelen en mogelijke veranderingen 
op het gebied van wet- en regelgeving 
voorbereid worden. Door aan tafel te 
zitten en vroegtijdig mee te denken over 
oplossingsrichtingen, kunnen we prak-
tijkvoorbeelden inbrengen.” 

Verschillende oorzaken 
De laatste jaren nam het aantal zoge-
naamde knelpuntbedrijven in Neder-
weert af. Dat zijn bedrijven die meer 
fijnstof uitstoten dan is toegestaan. Het 
aantal daalde doordat er verschillende 
soorten maatregelen zijn genomen bij 
die bedrijven. Maar er zijn meer veroor-
zakers van fijnstof. Denk aan bedrijven 
en het verkeer. Ook het klimaat speelt 
een rol. Het jaar 2018 was bijvoorbeeld 
extreem heet en droog. Deze omstan-
digheden zorgen voor een toename 
van de achtergrondconcentratie. Deze 
achtergrondconcentratie plus de uitstoot 
van veehouderijen maken samen de 
concentratie fijnstof. Bij een stijging in de 

achtergrondconcentratie is het logisch dat 
op meer plaatsen overschrijdingen plaats-
vinden. Vorig jaar hadden we daarmee te 
maken. Het aantal knelpunten op de lijst 
van 2019 is wel nog steeds lager dan in 
2017. 

Lange termijn 
Vanuit de stikstofaanpak worden nog 
maatregelen ontwikkeld voor de land-
bouw. Dat is de reden dat de inzet voor de 
landbouw nu, in het Schone Lucht Ak-
koord, terughoudend is. De landbouw is 
wel opgenomen. Voor de gezondheid is de 
afname van de fijnstofuitstoot belangrijk. 
Binnen het Schone Lucht Akkoord is het 
de bedoeling dat er afspraken komen voor 
het gebruik van nieuwe technieken en 
kennisontwikkeling, zodat vermindering 
van uitstoot op langere termijn mogelijk is. 

Meedenken en meedoen
“Gezondheid is belangrijk. We willen dan 
ook graag meedenken over en meedoen 
aan oplossingsrichtingen. Het onderteke-
nen van het Schone Lucht Akkoord door 
gemeente Nederweert is weer een kleine 
stap in de goede richting”, aldus wethou-
der Voss. 

Korte weetjes
Raad vergadert
De gemeenteraad heeft het nieuwe 
vergaderschema voor 2020 eind vorig 
jaar vastgesteld. Er is besloten om de 
huidige zeswekelijkse cyclus aan te 
houden. Dit betekent dat er dit jaar 
acht reguliere raadsvergaderingen en 
de behandelingen van de kadernota en 
de begroting plaatsvinden. U vindt het 
vergaderschema op onze website.

17.022 inwoners
Het aantal inwoners van onze gemeente 
steeg het afgelopen jaar licht. Dat is niet 
helemaal een verrassing. Nederweert 
groeit nog steeds qua inwoneraantal. 
Het ene jaar gaat het iets harder dan 
het andere. Een korte terugblik. Op 1 ja-
nuari 2016 telde Nederweert 16.788 in-
geschrevenen. In oktober 2017 konden 
we onze 17.000e inwoner verwelkomen: 
Suze Strijbos uit Nederweert-Eind. In 
2018 was er een kleine daling en in 2019 
nam het aantal inwoners weer toe. Op 
1 januari 2020 stond de teller op 17.022. 
De groei van het aantal inwoners komt 
door geboortes, vestigingen uit andere 
gemeenten en uit het buitenland. Daar-
tegenover staat dat inwoners overlijden 
en vertrekken naar andere gemeenten 
en naar het buitenland. 

Rekenkamer en gemeenteraad in 
overleg
Op dinsdag 28 januari is er een bijeen-
komst van de Rekenkamercommissie en 
de gemeenteraad. Vorig jaar stond deze 
in het teken van kennismaking en infor-
matie verschaffen over de werkwijze van 
de rekenkamercommissie. Het doel van 
deze avond is om terug te kijken op de 
werkzaamheden in 2019 en vooruit te 
blikken op de plannen voor 2020 aan de 
hand van het gemaakte jaarplan. Verder 
wordt een inhoudelijke toelichting 
gegeven op (de resultaten van) het rap-
port Jeugdzorg, dat momenteel nog in 
de fase van hoor en wederhoor zit. Ook 
inwoners zijn van harte welkom om het 
overleg bij te wonen. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur in de raadzaal.

Het duurt nog even, maar we willen u 
alvast wat meer vertellen over de Lande-
lijke Opschoondag op zaterdag 21 maart. 
Bewoners gaan dan op verschillende 
plaatsen in de gemeente het zwerfafval 
opruimen. Jong en oud, verenigingen en 
collega’s, iedereen is welkom. Bovendien 
kunnen kinderen weer meedoen met de 
Afvalbingo waarbij leuke prijzen te win-
nen zijn.

De gemeente Nederweert en Onsburo 
ondersteunen iedereen die deze dag in 
actie komt met opschoonmaterialen. Wil-
len u en uw buren, vrienden of familie 
de buurt een stuk schoner maken? Fijn, 
want hoe meer mensen meedoen, hoe 
groter het effect!

Een dubbele beloning?
Alle deelnemers ‘winnen’ sowieso een 
schone buurt en kunnen meedoen met 

de Afvalbingo. Gewapend met afvalgrij-
pers en een bingokaart is geen enkel 
stukje zwerfafval veilig en worden kinde-
ren ware afvalhelden. Bij een volle bin-
gokaart krijgen ze een leuke verrassing. 
En dat is niet alles: Alle deelnemende 
groepen maken kans op een mooie prijs!

Enthousiast geworden?
Kom ook in actie en meld u aan op www.
bit.ly/LOD2020-Nederweert. Als u zich 
inschrijft, zijn ook promotiemateria-
len beschikbaar om buren, collega’s of 
leerlingen enthousiast te maken om mee 
te doen. Hebt u geen groep, maar wilt u 
toch graag meehelpen? Meldt u zich dan 
alvast aan via bovenstaande website als 
zelfstandig opruimer en sluit later even-
tueel aan bij een groep. 

Hopelijk zien we u op de Landelijke 
Opschoondag!

Zwerfafval prikken. Doet u mee? 

Donderdag 23 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

Op 8 januari 1960 gaven Twan Vande-
wal en Mien van Nieuwenhoven elkaar 
het jawoord. Zestig jaar later houdt 
deze belofte nog steeds stand. Afgelo-
pen zaterdag kreeg het diamanten paar 
bezoek van burgemeester Op de Laak 
en wethouder Voss.

Twan Vandewal en Mien van Nieu-
wenhoven leerden elkaar kennen in 
1956. Mien werkte in het huishouden 
en Twan was vrachtwagenchauffeur. In 
1960 besloot het stel te trouwen. Samen 
kregen ze twee zoons, te weten Jos en 
Ronald.

Trinkenshof
Nadat ze vijf jaar in Weert hadden ge-
woond, verhuisde het gezin naar Roe-

Diamanten feest voor Twan en Mien

ven in Nederweert. Samen met beide 
zonen richtten Twan en Mien in 1981 
Trinkenshof op. In de daaropvolgende 
jaren werden veel activiteiten in het 
park verricht. Jos en Ronald namen het 
op den duur over en hun ouders bleven 
er naar volle tevredenheid wonen. 

Nog actief bezig
Twan en Mien hebben nog veel hobby’s. 
Mien kijkt graag tv, leest en luistert 
naar muziek. Twan is veel in de tuin te 
vinden en geïnteresseerd in alles wat 
met paarden te maken heeft. Verder 
zorgt hij ook voor het huishouden. 

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

Twan en Mien Vandewal samen met hun gezin, de burgemeester en de wethouder. Foto: Nederweert24



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

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

Biljartclub Haaze-Hoof Ospel

a) MLBB uit Roermond:
1) thuiswedstrijd van BC Haaze-Hoof 1 op 
maandagavond 13 januari jl. tegen KOT 1 uit 
Roermond.
Wedstrijd werd door KOT 1 gewonnen met 
4-2, ondanks het feit dat Bill Frenken een 
puike wedstrijd speelde met een gemid-
delde van 8.0 en desondanks toch zijn partij 
verloor. Van de gebroeders Piet en Wiel Rae-
maekers was het dit keer Piet die zijn partij 
in zijn voordeel besliste.

2) thuiswedstrijd van BC Haaze-Hoof 2 op 
donderdagavond 14 januari jl. tegen Biej de 
Vogel 4 uit Montfort.
Wedstrijd eindigde in een verdiend gelijk-
spel van 4-4 tegen de koploper uit Montfort. 
Tom Geuns en Jan Wijen wonnen verdiend
hun wedstrijd, maar Koos Hermans en Jan 
van Hoof speelden beiden een wedstrijd die 
je maar het beste gauw kunt vergeten. Je 
kunt wel raden wat ze gemaakt hebben.

b) WBB uit Weert:
thuiswedstrijd van BC Haaze-Hoof 1 tegen ‘t 
Beertje 8 op donderdagmiddag 16 januari jl.

Wedstrijd eindigde in een nipte uitslag van 5-4 
in het voordeel van de thuisploeg. Tom Geuns 
van Haaze-Hoof 1 speelde een puike wedstrijd 
en won met een gemiddelde van 2.26.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

4e BW
Ronnie Gielen 232
Marlies Hekers 218
Anton Hermans 217
Luc van de Loo 214
Kim Koolen 214
Tim Vaes 213
Ruud Westerveen  212
Mart van Thuijl 210
Thijs van de Loo 206
Hans van Bussel 206
Elfrie van Lierop 205
Frans van Nieuwenhoven 199
Martijn Geuns 196
Chantal Hekers 193
Harrie de Wit Lo 185
Joseph Jonkers 183
Harrie de Wit Le 175
Stefan Koolen 129

Aspiranten 
Thorben Delsing 216
Aya Almansour 198

Agenda
24 jan 5e ronde knock out
27 jan Kaartavond
2 feb Rayon kampioenschappen indoor
klasse Cadetten

Op 12 januari jl. zijn we gastvrij ontvangen 
in Haelen voor de verenigingscompetitie 
deel 3. 
Met een nagenoeg compleet team (yes!) 
gaan we vol goede zin van start met een 
estafette van de meisjes,  4x 50 meter vrije 
slag. De dames gaan als een speer en weten 
hun inschrijftijd met maar liefst 6 seconden 
te verbeteren. Knap gedaan; Sylvia, Maartje, 
Lotte en Thessa.
Hierna komen de persoonlijke nummers. 
Ondanks het opzien tegen sommige afstan-
den, doet iedereen zijn best en wordt er me-
nig Persoonlijk Record verbroken. Er volgen 
een aantal spannende races waarbij ook op 
onderlinge duels wordt gestreden.
Als afsluiting van de dag staan nog twee 
estafettes op het programma; de Heren 4
x 100 meter vrije slag en de Dames 4 x 50 
meter wisselslag. Deze twee afsluitende ra-
ces zijn echte spektakels waarbij hard wordt 
gezwommen en ook hard wordt gesuppor-
terd. De Heren pakken een mooie 4e plek. 
De Dames maakten het wel erg spannend en 
tikten nipt als tweede aan met 0.4 seconden 
achterstand op de nummer 1. Goed gedaan, 
heren; Stefan, Tom, Ivar en Koen en de da-
mes; Femke, Dyonne, Loes en Danique.

Nadat de KNZB alle uitslagen heeft verwerkt 
staan we nu op een 11e positie op de rang-
lijst van de competitie; regio zuid 1e klasse. 
Het is daarom ook erg belangrijk dat we de 
volgende wedstrijd: 
15 Maart a.s. te Roermond zo compleet mo-
gelijk aan de start verschijnen zodat we ook 
volgend jaar weer uit mogen komen in de 
1e klasse.
Noteer daarom goed: zondag 15 maart 
te Roermond!

Behaalde ereplaatsen:
Heren 50 mtr vlinderslag: Koen  3e pl.
Jongens 200 mtr wisselslag: Ivar 1e pl.
Meisjes 100 mtr vlinderslag: Dyonne 2e pl.
Jongens 100 mtr rugslag: Aron 2e pl.
Dames 200 mtr schoolslag; Danique 2e pl.
Jongens 100 mtr schoolslag: Martijn 1e pl.
Jongens 200 mtr wisselslag: Benjamin 2e pl.
Dames 100 mtr rugslag: Femke 2e pl. 

Danique 3e pl.
Jongens 100 mtr vlinderslag: Ivar 2e pl.
Meisjes 200 mtr wisselslag: Dyonne 2e pl.
Meisjes 100 mtr rugslag: Thessa 2e pl.
Dames 50 mtr vinderslag: Femke 2e pl.
Jongens 50 mtr rugslag: Martijn 1e pl.
Jongens 100 mtr vrije slag: Benjamin 2e pl.

Schutterij St. Barbara Leveroy

12de trekking van de loterij 2019.
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2730
2de prijs € 25.00 lotnummer 2634,
3de prijs € 15.00 lotnummer 2393, 
4de t/m de 9de prijs €10.00 lotnummer 
2721, 2733, 2629, 2704, 2631 en 2648.
10de t/m 15de prijs € 5.00 lotnummer 2759, 
2590, 2560, 2495, 2394, 2654.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op dinsdag 11 februari 2020 om 
20.00uur in het schutterslokaal Sillenhoek 
18a Leveroy.

Programma 2020 week 5:
28-01-2020: Libertin 4 - Centraal 1

Hoofdklasse Libre (avond)
28-01-2020: Centraal 3 – ABC 1

Klasse 2C (avond)
28-01-2020: Centraal 4 – DMB 5

Klasse 5c (middag)
29-01-2020: Centraal 7 – BDL 6

C-Klasse (middag) 
30-01-2020: Centraal 5 – Centraal 6

C-Klasse (middag)
30-01-2020: Centraal 2 – Avanti 2

Klasse 1D (avond)

Welkom bij de wedstrijden!

BDL biljarten

LProgramma 2020 week 5:
28-01-2020: BDL 2 – ’t Stift 2

Hoofdklasse Libre (avond)
28-01-2020: BDL 3 is vrij Klasse 1e (avond)
29-01-2020: ’t Stift 1 - BDL 1

Hoofdklasse Kader (avond)
29-01-2020: Centraal 7 - BDL 6

C-Klasse (middag)
30-01-2020: BDL 4 – DMB 4

Klasse 5A (middag)
30-01-2020: BDL 5 is vrij C-Klasse (middag)

Welkom bij de wedstrijden!

Programma Zaterdag 25 Jan. Junioren
Eindse Boys JO17-1 - SV ARGO JO17-1 14.00 uur
Eindse B/MerefeldiaMO17-1-
Sporting P&M MO17-1 14.30 uur

Programma Zondag 26 Jan. Senioren
Eindse Boys 1 - SNA 1 14.30 uur
MMC Weert 4 - Eindse Boys 2 10.00 uur
Eindse Boys 3 - SVSH 3 11.00 uur
Eindse Boys 35+1 -
SPCL Leeuwen 35+1 10.00 uur

Programma 26 Jan Dames (Beker)
Eindse Boys VR1 - Bekkerveld VR1 12.15 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – SNA 1:
Glaszettersbedrijf Jan Niessen Nederweert
Donderdag 23 Jan kaarten aanvang 19.30 uur
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 25 JANUARI
Sporthal de Heuf Panningen
F1. MEOS - Hercules’81 F1 9.20u.

VIOS F1 - MEOS 9.40u.
BSAC F1 - MEOS 10.20u.

E3. BEVO E3 - MEOS  13.50u.
B1. BEVO B1 - MEOS  14.45u.
Sporthal de Bengele Nederweert
E2. MEOS - BEVO E1  9.55u.
E1. MEOS - VIOS E1 9.00u.
D2. MEOS - Rapiditas D2  9.00u.
D1. MEOS - VIOS D1  9.55u.
Sporthal st. Theunis Weert
D3. Rapiditas D3 - MEOS 11.05u.
Sporthal d’n Adelaer Maasbree
C1. BSAC C1 - MEOS 12.15u.
Sporthal de Wetteling Venray
DS2. Manual DS1 - MEOS  19.30u.

ZONDAG 26 JANUARI
Sporthal Gulick Tegelen
E4. Eksplosion’71 E1 - MEOS  11.00u.
Sporthal de Bengele Nederweert
A1. MEOS - BEVO A2 12.00u.
DS1. MEOS - NOAV DS1  13.15u.

DINSDAG 28 JANUARI
D.recr. MEOS 3 - Maasbracht 21.15u.

Zaterdag 25 januari
20:15 BC Bladel MSE 1 - Jumping Giants MSE 1

Zondag 26 januari
10:30 Jumping Giants M18(1) - Vido M18(1)
10:30 Jumping Giants X14(1) -

Aeternitas X14(1)
12:30 Jumping Giants MSE 2 - Dunatos MSE 1
12:30 Jumping Giants M20(1) -

Yellow Sox M20(1)
14:30 Jumping Giants MSE 3 -

Tracks Parkstad MSE 2
14:30 Jumping Giants V18(1) -

Den Dungk V18(1)
15:00 Maastricht Knights VSE 1 -

Jumping Giants VSE 1
15:00 BC Titans X12(1) -

Jumping Giants X12(1)
16:30 Jumping Giants M22(1) -

The Black Eagles M22(1)

Onderwater scooters

Als afsluiting van de Sealteam opleiding 
werden afgelopen zaterdag de onderwater
scooters weer eens tevoorschijn gehaald. 
Na een uitgebreide briefing en wat proef-
rondjes waren de seals er snel mee weg. 
Loopings, wedstrijdjes alles werd uit de 
kast getrokken. Al met al grote pret!  Straks 
begint voor hun het echte werk, zij stromen 
nu door naar de open water opleiding.
Meer foto’s vind je op onze facebook pagina 
“duikteam nederweert”.
Wil je nog meer over ons  weten ? Kom dan 
eens langs tijdens onze trainingsavonden 
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

Internationaal toneelproject Aischylos

Griekse tragedie op Het College
Zondag 2 februari a.s. staan voor 
het Aischylosproject de Gymnasi-
umleerlingen van Het College op 
het podium in de grote centrale 
hal van Het College in Weert voor 
de uitvoering van de Griekse tra-
gedie ‘Iphigeneia in Tauris’ van de 
Griekse dichter Euripides. Maan-
den hebben de leerlingen samen
met leeftijdsgenoten van vijf 
scholen uit de Euregio, onder lei-
ding van de regisseurs Jeroen Tes-
sers en Laurence Stas, geoefend 
voor dit internationale toneel-
project. Het optreden vormt de 
eerste in een reeks van vijf optre-
dens op de deelnemende scholen
aan het project. Benieuwd naar 
de première? Kaarten zijn vanaf 
nu te bestellen. 

Voorstelling
Het optreden op Het College vormt 
de eerste in een reeks van vijf op-
tredens op de deelnemende scholen 
aan het project: Athénée Royal ‘Air 
Pur’ (Seraing), Van Maerlantlyceum 
(Eindhoven), Het College (Weert), 
Sint-Maartenscollege (Maastricht) 
en het Bernardinuscollege (Heerlen). 
Het belooft een spectaculaire en ver-
rassende voorstelling te worden, te 
meer omdat de tragedie in de moe-

dertalen van de acteurs wordt opge-
voerd; het geheel wordt voorzien van 
een vertaling op een scherm naast 
het toneel. 

Rolverdeling
Van de leerlingen van Het College 
spelen Massa Khairi Agha, Froukje 
Minkenberg, Jarno Reijnders, Wil-
lem Tullemans, Lina Zoughagh (Gym 
3), Benjamin Ackermans, Anthe van
de Poll, Ava Walraven, Silke Wensink 
(Gym 4), Catherine Bosch, Marijn Se-
gers, Anna Ford, Madelief Vaessen, 
Mart Zuijdgeest, Fleur Biesmans en 
Joey Postma (Gym 5) mee. Maud Seu-
ren (Gym 4, trompet), Lotte Segers 
(Gym5, dwarsfluit), Charlotte Sijben 
(Gym 6, blokfluit) en Xander Ye (Gym 
6, piano) versterken  het orkest dat 
onder leiding staat van Willie Arets.

Kaarten
Benieuwd naar het optreden? Kaar-
ten kosten 2,50 euro en zijn te bestel-
len via y.kuik@stichtinglvo.nl. Leer-
lingen van Het College kunnen een 
gratis toegangskaartje aanvragen.

Voorstelling: ‘Iphigeneia in Tauris’, 
zondag 2 februari 2020, aula Het 
College Weert, aanvang 19:30 uur. 
Meer info via www.aischylos.com.

Meet&Meal: 
Kerst in maart en oktober, maar dan anders
Sinds 2017 kennen we in Neder-
weert Meet & Meal: Nederweer-
tenaren die elkaar ontmoeten, bij 
elkaar eten; kortom gezelligheid 
troef. Inmiddels zijn méér dan 120 
Nederweertenaren lid. 21 Maart 
2020 vindt de volgende editie 
plaats. Aanmelden kan via: mee-
tenmeal@gmail.com.

Meet & Meal is sinds kort ook di-
gitaal bereikbaar: op www.mee-
tandmealnederweert.nl is alles te 
vinden wat je moet weten als je 
belangstelling hebt.

Tafelen met dorpsgenoten
Sinds 2017 hebben 6 edities van 
Meet&Meal plaatsgevonden. De
formule is simpel: deelnemers wor-
den verdeeld over eettafels die ze 
zelf verzorgen. Per gang wisselt de 
samenstelling en de kok. Deelname 
staat open voor inwoners van de ker-
nen Nederweert, Budschop, Ospel en 
Nederweert-Eind.

Het Doel 
Het doel was en is om een beweging 
los te maken waarbij mensen in Ne-
derweert een paar keer per jaar in wis-
selende gezelschappen contact heb-
ben met elkaar. Dit onder het genot 
van een in eigen kring bereid gerecht. 
Doel is om te delen en te verbinden. 

Om onderlinge contacten te leggen, 
te verstevigen of te hernieuwen door 
middel van culinaire gezelligheid.  Het 
doel is nadrukkelijk NIET om culinaire 
hoogstandjes te presenteren, ieder-
een moet mee kunnen doen.

Sfeer
Meet & Meal ontmoetingen doen een 
beetje denken aan de sfeer met Kerst: 
de warmte en intimiteit van de huise-
lijke kring, het samen nuttigen van de 
maaltijd, omlijst met een goed glas 
wijn én –het allerbelangrijkste- pret-
tig gezelschap. Meet & Meal brengt 
je aan tafel met mensen soms, die 
je al lang en breed kent (of dacht te 
kennen), maar ook met mensen die je 
voor het eerst ontmoet.  Mensen met
een boeiend verhaal, grappige anek-
dotes, mensen waarmee je een ver-
rassende gesprek hebt, het gebeurt 
allemaal tijdens Meet & Meal.

21 maart 2020 volgende Meet&Meal
De 7e editie van Meet&Meal vindt 
plaats op 21 maart a.s. Een goed voor-
nemen om onmiddellijk in de praktijk 
te brengen in 2020!

Belangstelling 
Méér weten over Meet&Meal? Mee-
doen?  Kijk op de website https://
www.meetandmealnederweert.nl/ of
mail naar meetenmeal@gmail.com. 

Mini-expositie Gard van Wegberg (98) 
in Taverne De Oude Munt

In Taverne De Oude Munt, Munt-
promenade 7, te Weert, zijn vanaf 
10 januari t/m zondag 8 maart 
diverse schilderijen te bewon-
deren van de 98-jarige Weerter
kunstschilder (in ruste), Gard van 
Wegberg. Al geruime tijd biedt 
Taverne De Oude Munt beeldend 
kunstenaars uit de regio Weert de 
gelegenheid te exposeren in het 
restaurantgedeelte. Dit keer is
het de beurt aan Gard van Weg-
berg, de nestor onder de Weerter 
kunstenaars. Gard woont vanaf 
2015 in WoZoCo Hushoven. Tot 
zijn 91e jaar was Gard van Weg-
berg nog dagelijks actief als beel-
dend kunstenaar.

Over Gard van Wegberg…
Gard van Wegberg is geboren in 
Weert op 9 augustus 1921. Na zijn 
gymnasiale studie volgde hij oplei-
dingen aan de Academie Beeldende
Kunsten in Tilburg en Roermond en 
werkte hij in de periode 1953 – 1958 
nauw samen met priester / schilder 
Jean Adams uit Ell. Samen met leef-
tijdsgenoot Jan Tullemans was Gard 
van Wegberg jarenlang een van de 
toonaangevende kunstenaars in 
Weert.
Naast glas-in-lood  ramen, wandschil-
deringen en plastieken heeft Gard 
van Wegberg vooral veel landschap-
pen, stillevens en portretten gemaakt 
in diverse technieken. 
In de periode 1969 - 1987 was hij van-
af de oprichting van “Stichting Vrije 
Uren” in Weert e.o (thans RICK)  do-
cent/begeleider voor de cursussen te-
kenen/schilderen en boetseren. Ook
gaf hij vanaf 1967 zowel in als buiten 
zijn atelier lessen tekenen/ schilderen
aan amateurs in Midden-Limburg.
Gard van Wegberg heeft sinds 1947 
diverse studiereizen gemaakt o.a. 
naar Frankrijk, Joegoslavië, Italië, Tu-
nesië, Noorwegen, Rusland en Spanje 
(o.a. Mallorca, Ibiza).

Exposities
Gard van Wegberg heeft vanaf  het 
begin van de 60-er jaren meer dan 45 
exposities gehouden in binnen- en 
buitenland.
Zo exposeerde hij o.a. in Den Haag 
(Galerie Cojean), Ventabren (Fr.), 
Wegberg (D), Roermond (Stedelijk 
Museum), Lanaken (B), Haarlem 
(Galerie Ruyssenaars), Hillegom (Tre-
slong), Bussum (‘t Spant), Gouda 
(Galerie Erkelens), Limbricht (Kasteel
Limbricht), Maastricht (Galerie Fah), 
Galerie Kunstcollege in Weert, diver-
se keren in het Gemeentelijk Museum 
“De Tiendschuur”. In 2002 had Gard 
van Wegberg een grote overzichts-
tentoonstelling in de Paterskerk. In 
2010 had Van Wegberg nog een grote 
tentoonstelling in het Gemeentehuis 
van Heythuysen. Zijn laatste expo-
sitie was in 2015 in de De Stoof in 
WoZoCo Hushoven.

Opdrachten
• Portretten in keramiek of olieverf 

voor particulieren;
• Reliëfs en plastieken in keramiek en 

ijzer in diverse openbare gebouwen, 
voor particulieren en op kerkhoven;

• Werk verspreid in binnen- en bui-
tenland;

• Glas-in-loodramen in kerken te: 
Boekend- Blerick, Dorplein, Ell, 
Hunsel, Sevenum, Weert en Weg-
berg (D.); Glasapplicaties in St. 
Maartenshuis te Weert. 

Collecties
Bij de gemeenten Heerlen, Hunsel, 
Nederweert en Weert en bij honder-
den particulieren.

Gard van Wegberg over inspira-
tie, werk, atelier:  “Mijn eerste be-
langstelling voor kunst werd gewekt 
op het gymnasium door een pater 
Franciscaan die vertelde over Giotto en 
de fresco’s in de basiliek van Assisï. De 
bewondering voor de Italiaanse renais-
sance is daarna altijd gebleven. Daarbij
kwam later mijn bewondering voor de 
Vlaamse primitieven o.a. Jan van Eijck, 
Memling, Rogier van der Weijden e.a. 
Ook Jeroen Bosch en Pieter Brueghel 
hebben mij altijd geboeid. Mijn eerste 
leraren waren impressionisten; deze 
stijl veranderde geleidelijk in expres-
sionisme, kubisme en constructivisme.” 
Via gedeformeerde figuren ontstond 
hieruit de non-figuratieve schilderwij-
ze waarvan ik me nog steeds bedien. 
Ik ben een laatbloeier. Mijn ontwikke-
ling verloopt traag; dit is vergelijkbaar 
met mijn dagindeling. De morgenuren 
zijn een voorbereiding op het eigen-
lijke werk o.a. bezoek aan de tuin, 
planten verzorgen, lezen. Het schil-
deren doe ik hoofdzakelijk na de mid-
dagpauze; in feite maar een paar uren 
per dag. Om te werken heb ik altijd 
behoefte gehad aan stilte d.w.z. het 
buitenwerken niet in een drukke stad 
maar in ’t veld, in de vrije natuur. Het 
atelier is ook een oase van rust, van 
tijd tot tijd onderbroken door Franse 
chansons.”
“Veel belangstelling heb ik voor archi-
tectuur. De oude antieke bouwstijlen 
spreken mij erg aan:  met name is het 
de Romaanse stijl die mij nog steeds 
bezig houdt. Mijn favoriete kerk is de 
kathedraal van Tournus (Fr.) Ook ben 
ik zéér geïnteresseerd in de meest mo-
derne architectuur…”

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert
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Tel. 0031 (0) 495 493616
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