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Op woensdagavond 22 januari 
verhuisde de Brandweer Neder-
weert van de oude kazerne aan 
de Gutjesweg naar het nieuwe 
pand aan de Smisserstraat. De 
verhuizing ging geheel in ‘brand-
weerstijl’. Gekleed in uitrukpak-
ken reden de brandweermannen
en -vrouwen van het Nederweer-
ter korps in een stoet naar de 
nieuwe locatie.

Sleuteloverdracht
De brandweermannen en -vrouwen
namen op woensdagavond 22 janu-
ari hun intrek in het nieuwe pand. 
De deur van de oude kazerne aan de 
Gutjesweg ging op slot. De sleutel 
werd overhandigd aan burgemees-
ter Op de Laak. “Afscheid nemen 
van de oude kazerne is een emotio-
neel moment. Privé heb ik dat mee-
gemaakt met een huis dat ik een 
paar maanden geleden achterliet. 
Maar eerlijk gezegd, op het moment 
dat de meubels eruit zijn, en voor 
jullie geldt dat als hier de wagens er-
uit zijn, dan heb je al afscheid geno-
men. De kazerne is al niet meer wat 
hij was op de laatste oefenavond. 
Het is een lege huls. Het hart, dat 
brandweerhart, komt weer volledig 
tot zijn recht in de nieuwe kazerne”, 
aldus burgemeester Op de Laak.

Brandweerstoet
Gekleed in uitrukpakken en met 
de zwaailichten aan, vertrok rond 
19.30 uur de brandweerstoet rich-
ting de Smisserstraat, onder leiding 
van brandweercommandant Henk
Stals. Ook hij is verheugd over de 
verhuizing naar de nieuwe locatie: 
“Het heeft wat meer tijd gekost 
dan gepland, maar daar krijgen we
wat prachtigs voor terug. Een mooie 
functionele kazerne op een unieke 
locatie”.

Op zaterdag middag 1 februari 
2020 zal voor de derde keer een 
senioren muziek middag worden
gehouden.
Na het succes van vorig jaar orga-
niseert V.V. De Pinmaekers voor 
de senioren van Nederweert en
omgeving weer een muziek mid-
dag met optredens van Accorde-
onist Huib Hölzkens, Blaoskepel 
Speulendjer Wieës en de groep 
History.

Accordeonist 
Huib Hölzkens neemt u mee terug in 
de tijd met muziek op zijn accordeon 
en bezorgt u een onvergetelijke mid-
dag.

Blaoskapel
Ook Blaoskepel Speulendjer Wieës 
brengt u in de juiste stemming 
Een groep enthousiaste muzikanten 
spelen voor u bekende liedjes.

Muziek uit de oude doos met His-
tory
Verder is er een optreden van His-
tory met Liedjes uit de oude doos in 
live playback van o.a.: De zangeres 
zonder naam, Marije Mathieu, Eddy 
Wally, Beppie Kraft en nog veel meer.

Celine en DZN
Ook de winnende schlager van Ni-j-
wieërt 2020 “Dit is te Gek” zal ten 
gehore worden gebracht door Celine 
Kuepers.

Muzikale middag met live muziek

Senioren middag in Nederweert

Opening en open dag op Paasmaandag 13 april

Verhuizing naar nieuwe brandweerkazerne

Een prachtige kazerne
Jac Rooijmans van de Veiligheidsre-
gio bedankte alle aanwezigen. “De 
brandweermannen en -vrouwen
hebben er lang op moeten wach-
ten, maar er staat nu een prachtige 
kazerne, hier in de gemeente Ne-
derweert.” Hij gaf het woord aan 
pastoor Koumans uit Ospel voor de 
inzegening van de nieuwe kazerne 
en het korps. “De inzegening van 
een gebouw is betekenisvol. Het 

siert het gemeentebestuur en het 
korps dat jullie dit in ere houden.” 
In zijn toespraak sprak hij over de 
mooie rol van de brandweermannen 
en -vrouwen. “In het heetst van de 
strijd moeten jullie het hoofd koel 
houden. En warmte tonen naar de 
slachtoffers.”

Stand by
De brandweermannen en -vrouwen
wijdden de kazerne geheel op eigen 

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

wijze in. Met koffie en vlaai, volgens 
goed Ni-jwieërts gebruik. De sfeer
is gemoedelijk. Men is trots op de 
nieuwe locatie, in afwachting van 
de eerste oproep.

Officiële opening
De officiële opening en open dag 
van de nieuwe kazerne vindt plaats 
op Paasmaandag 13 april. Iedereen 
is van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen.

Johan en Loes van der Loo en Jeffrey 
Vaes & Marloes van Meel.

Entree
De seniorenmiddag zal gehouden 
worden in de Pinnenhof van 12.30 
uur tot 16.30 uur. 
De zaal gaat open om 12.00 uur en de 
entree is € 5,00 per persoon, inclusief 
kop koffie en stukje vlaai.

Naast Celine zal halve finalist van het 
LVK DZN een optreden verzorgen.

Dansen
Natuurlijk is er ook weer ruimte om 
een dansje te maken, op de vele be-
kende liedjes.

Koffie met vlaai
Tijdens de muziekmiddag ontvangen 

de senioren allemaal een kopje koffie 
en een stukje vlaai.

Prinsengezelschap
Natuurlijk zal ook Prins Maikel I, en 
prinses Anouk aanwezig zijn.

Het prinsenpaar zal worden begeleid 
door 3 adjudanten en hun dames te 
weten: Richard en Claudia Palmen, 

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30  13.30 - 18.00
Vrijdag koopavond / zaterdag 09.00 - 17.00  / maandag gesloten
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Pastoor Koumans zegende de nieuwe kazerne in. Foto: Nederweert24
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Inbouw vaatwasser SMV45AX00N

• Volledig geïntegreerd  • Extra Droog-optie  
• SilencePlus  • In hoogte verstelbare bovenkorf
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Steff Janssen op plaats 37 in de 
‘Gelato Festival World Ranking 2019’
Steff Janssen van IJssalon Florence uit 
Nederweert staat met 57 punten op 
de 37e plaats in de ‘Gelato Festival 
Worldranking 2019‘. Dit is20 januari 
bekend gemaakt tijdens de ijsbeurs 
Sigep in Rimini.

Steff van IJssalon Florence uit Ne-
derweert staat als beste Nederlan-
der met zijn ijs Apricot Almond Pie in 
de wereldranking. “Een mooie presta-
tie voor onze Steff, een mijlpaal voor 
IJssalon Florence” zo laten de trotse 
ijsmakers uit Nederweert weten.

Basisschool De Schrank uit Ospel 
ontvangt Recycle-certificaat

Met een inzamelactie heeft basis-
school De Schrank uit Ospel veel 
kleine apparaten uit de kliko ge-
red, zodat ze kunnen worden ge-
recycled. Voor hun inzet hebben 
zij niet alleen een beloning, maar 
ook een Wecycle certificaat met 
twee sterren ontvangen. De inza-
melactie was onderdeel van een 
landelijke campagne, waar meer 
dan 200 basisscholen verspreid 
over heel Nederland aan hebben
deelgenomen. De actie werd ge-
combineerd met lesmateriaal en
is georganiseerd door Wecycle, 
verantwoordelijk voor de inzame-
ling en recycling van afgedankte 
elektrische apparaten en energie-
zuinige lampen.

De landelijke inzameling is ook nog 
eens goed voor een cheque van 

€10.000 voor Stichting Jarige Job. We-
cycle doneert voor iedere deelnemen-
de school een bedrag. Met het bedrag 
kan Stichting Jarige Job kinderen uit 
minder bedeelde gezinnen een onver-
getelijke verjaardag geven. De jarige 
Jobjes ontvangen een verjaardagsbox 
met versiering, cadeautjes en trakta-
ties voor op school en thuis.

De jaarlijkse inzamelactie wordt voor 
het zevende jaar georganiseerd. Jan 
Vlak, algemeen directeur van Wecy-
cle: “Wij vinden het belangrijk om 
kinderen op een toegankelijke ma-
nier iets mee te geven over het nut 
van afvalscheiding. De samenwerking 
met scholen is daarom van groot be-
lang voor ons. Wij zijn hen dan ook 
heel dankbaar voor hun inspannin-
gen, zeker tegen het licht van hun 
volle onderwijsprogramma’s”.



N
ederw

eert - Actie geldig t/m
 12 feb 2020

Aanbiedingen!



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

Wat vindt u als inwoner van Neder-
weert van de leefbaarheid in uw dorp 
of buurt? En vindt u dat de gemeente u 
voldoende betrekt bij het gemeentelijk 
beleid? Hoe ervaart u de dienstverle-
ning van de gemeente? Deze en andere 
vragen kwamen aan bod in de burger-
peiling Waarstaatjegemeente.nl die we 
vorig jaar uit lieten voeren.

Iedere twee jaar voert het onafhanke-
lijke bureau PON in opdracht van de 
gemeente een grootschalige burgerpei-
ling uit, zo ook in 2019. In totaal vulden 
517 respondenten de vragenlijst in. 
De vragen hebben betrekking op vier 
thema’s: woon- en leefklimaat, relatie 
inwoner-gemeente, welzijn en zorg en 
dienstverlening. 

Goed beeld gekregen
Door alle reacties, ook door de ant-
woorden op de open vragen, hebben 
we een goed beeld gekregen van uw 
waardering. We kunnen de resultaten 
vergelijken met de resultaten van een 
aantal andere gemeenten met minder 
dan 25.000 inwoners. Deze gemeenten 
noemen we onze referentiegemeenten.
 
Hoge waardering voor woon- en 
leefklimaat
Verreweg de meeste inwoners oordelen 
heel positief over hun eigen buurt: 90% 
voelt zich thuis in de buurt. Buurtbewo-
ners gaan op een prettige manier met 
elkaar om, vindt 84%. Er is voldoende 
groen in de buurt en er is weinig tot 
niets kapot in de openbare ruimte. Met 
de veiligheid in de buurt is het ook goed 
gesteld: 90% voelt zich meestal of altijd 
veilig. Deze cijfers zijn duidelijk hoger 
dan de cijfers van referentiegemeenten. 
Een grote meerderheid van de inwoners 
is tevreden of zeer tevreden met het 
aanbod van voorzieningen in Neder-
weert. Het meest gewaardeerd wordt 
het aanbod sportvoorzieningen en 
gezondheidszorgvoorzieningen. De res-
pondenten zijn minder positief over de 
voorzieningen wat betreft het openbaar 
vervoer en over de parkeergelegenheid. 

De inwoners geven gemiddeld een 8,4 
voor hun woongenot. Een respondent 
voegt toe: “Nederweert is een fijne 
gemeente om te wonen, veel voorzie-
ningen aanwezig”.

Reacties op relatie inwoner-
gemeente
Bijna de helft (45%) van de respondenten 
geeft aan dat de gemeente hen voldoen-
de betrekt bij haar plannen, activitei-
ten en voorzieningen. Een even groot 
deel vindt dat inwoners en organisaties 
voldoende ruimte krijgen om ideeën en 
initiatieven te ontwikkelen. Bij referen-
tiegemeenten zijn deze beide percenta-
ges gemiddeld 37%. Opvallend is dat veel 
respondenten aangeven geen mening te 
hebben over de vragen van dit thema. 

Inwoners spreken zich uit over wel-
zijn en zorg 
Mantelzorg, vrijwilligerswerk en zelf-
raadzaamheid zijn belangrijke thema’s 
voor onze gemeente. Ruim 80% van de 
inwoners vindt dat zij voldoende contac-
ten hebben met andere mensen. In 2017 
was dit percentage 72%. Bijna 70% van 
de inwoners sport minimaal één keer 
per week. Vrijwilligerswerk wordt door 
46% verricht, 42% heeft mantelzorg 
verleend. Nederweertenaren geven aan 
over het algemeen zelfraadzaam te zijn: 
82% bevestigt dit. 80% regelt gemakke-
lijk zelf hulp als dat nodig is. 

Tevreden over de gemeentelijke 
dienstverlening 
Circa twee derde (65%) van de res-
pondenten heeft in de afgelopen 
twaalf maanden contact gehad met de 
gemeente. Dit contact verliep voorna-
melijk via de publieksbalie (58%), via 
internet (34%), telefonisch (32%) of via 
e-mail (27%). Inwoners waarderen de 
gemeentelijke dienstverlening vooral 
omdat de gevraagde informatie juist 
en volledig is, de medewerkers als 
deskundig worden gezien en omdat 
het eenvoudig is om een dienst aan te 
vragen of voor te leggen. Het digitaal 
aanvragen scoort een 7,8. Communi-

catie en voorlichting worden met een 
7 gewaardeerd, referentiegemeenten 
scoren een 6,7. 
 
Hoge score voor de publieksbalie
We lieten ook een onderzoek uitvoeren 
aan de publieksbalie. Respondenten 
geven aan tevreden te zijn over de 
openingstijden van het gemeentehuis. 
Ze beoordelen álle onderdelen (bereik-
baarheid, parkeergelegenheid, over-
zichtelijkheid, wachtruimte, wachttijd, 
deskundigheid) met cijfers tussen de 
8,1 en 8,8. De vriendelijkheid van de 
medewerkers wordt zelfs met een 9 ge-
waardeerd. Opvallend is dat de wacht-
tijden in het gemeentehuis duidelijk 
zijn afgenomen. In 2017 wachtte 80% 
langer dan 5 minuten; in 2019 was dit 
nog maar 37%. Het totaaloordeel voor 
het bezoek aan het gemeentehuis is een 
8,4. In 2017 was dit een 7,6. De respon-
denten geven aan dat zij naast het ba-
liecontact ook via internet (37%), e-mail 
(33%) en telefoon (28%) contact willen 
kunnen hebben met de gemeente.

Leren van de uitkomsten 
De gemeente wil graag leren van de 
uitkomsten van deze burgerpeiling. De 
rapportage laat zien dat inwoners over 
veel zaken tevreden zijn. Daar gaan we 
mee door. Maar er zijn ook punten die 
aandacht en verbetering vragen. Waar 
mogelijk gaan we daar dan ook mee 
aan de slag. Zo werd onder meer op-
gemerkt dat er veel ambtenarenjargon 
wordt gebruikt. Onze medewerkers zijn 
inmiddels gestart met schrijftrainingen 
om toegankelijker te kunnen schrijven. 
Ook werd opgemerkt dat de avondo-
penstelling van het gemeentehuis vroeg 
eindigt. Inmiddels hebben we deze 
openstelling van 16.30 tot 19.00 uur 
verschoven naar 18.00 tot 20.00 uur. 

Meer informatie
De resultaten op gemeenteniveau zijn 
ook terug te vinden op www.waarstaat-
jegemeente.nl. Daar kunt u de uitkom-
sten van de gemeente Nederweert ver-
gelijken met die van andere gemeenten.

Goed wonen in Nederweert
Een mooie score, maar ook enkele verbeterpunten

268 x bedankt
Van 7 t/m 21 januari kon iedereen via 
een burgerpeiling een mening geven 
over de identiteit van ons buitengebied. 
De informatie gebruiken we bij het uit-
werken van de omgevingsvisie. In totaal 
werd de enquête 268 keer ingevuld. 
Hartelijk dank daarvoor! Onder de deel-
nemers die een e-mailadres ingevuld 
hebben, verloten we vijf waardebon-
nen van de Ondernemers Vereniging 
Nederweert (OVN), t.w.v. € 25,-. De bon-
nen zijn vrij te besteden bij de diverse 
ondernemers van de OVN. De winnaars 

Commissie vraagt om aanpassing voorstel

Uit de enquête kwam naar voren dat 90% zich thuis voelt in de buurt.

Op vrijdag 17 januari behandelde de 
Commissie Mobiliteit en Duurzaamheid 
van de provincie Limburg het voorstel 
Heroverweging mobiliteitsopgaven en 
-ambities 2020-2023. In het voorstel zijn 
bezuinigingen opgenomen voor het 
project Nieuwe alternatief N266-N275 in 
Nederweert. 

Veel vragen 
De commissie vindt het stuk nog niet 
geschikt voor behandeling in de verga-
dering van Provinciale Staten (PS) en 
had veel vragen. Ze heeft ook vraagte-
kens bij het recreatieve fietspad Leisure 

Ring in Parkstad. Dit onderwerp willen 
de Staten apart bespreken. Ook wil 
de commissie o.a. alle stukken van de 
N266. De commissie vindt verder dat GS 
moeten gaan praten met de betrokken 
gemeenten, waaronder Nederweert, en 
moeten proberen om tot een akkoord 
te komen. 

Aangepast voorstel 
Gedeputeerde Hubert Mackus wil met 
een aangepast voorstel komen. Daarin 
zou aangegeven moeten worden hoe 
de opdracht van de commissie vorm 
krijgt en hoe de projecten waar geen 

discussie over bestaat door kunnen 
gaan. De commissie beoordeelt op 
vrijdag 31 januari of het nieuwe voor-
stel en de aangeleverde gegevens vol-
doende zijn voor agendering tijdens 
de Provinciale Statenvergadering van 
vrijdag 7 of 14 februari.

Behandeling 
De PS-vergadering wordt naar ver-
wachting in twee dagen afgehandeld. 
Het betreffende agendapunt staat 
waarschijnlijk op vrijdag 14 februari 
op de agenda. Het presidium moet 
hier nog een besluit over nemen.

Op zaterdag 22 februari begint de 
Vastelaovendj. Traditiegetrouw wordt 
tijdens de Sleuteloverdracht in het 
gemeente huis de Nederweer ter Kol-
derpin toegekend aan iemand die zich 
inzet voor de Vastelaovendj en voor 
de gemeenschap. Dit jaar al voor de 
35e keer! Iedereen kan kandidaten bij 
de burgemeester voordragen, vóór 12 
februari 2020. In onderstaand regle-
ment leest u wie voor de Kolderpin in 
aanmerking kan komen en hoe u een 
voordracht kunt doen.

Artikel 1. Doelstelling
De Kolderpin wordt jaarlijks uitgereikt 
aan een Nederweertenaar die zich 
verdienstelijk maakt voor de Vaste-
laovendj in het bijzon der en voor de 
gemeenschap in het algemeen en/of in 
het afgelopen jaar een serieus probleem 
op een ludieke wijze onder de aandacht 
heeft gebracht.

Artikel 2. Samenstelling commissie
Er is een commissie onder leiding van de 
burgemeester die de winnaar aanwijst. 
De commissie bestaat verder uit de voor-
zitter van de gemeenteraad, het hoofd 
van de plaatselijke politie en dragers 
van de Kolderpin.

Artikel 3. Beroepsmogelijkheden
Bezwaren tegen de uitslag kunnen 
worden ingediend bij de Kolderpinwin-
naar van dit jaar binnen drie dagen na 

bekendmaking van de uitslag. Tijdig 
ingedien de bezwaarschriften worden 
bij voorbaat ongegrond verklaard. Over 
de uitslag wordt, behalve met de Gezet, 
niet gecorrespondeerd.

Artikel 4. Kandidaatstelling
Iedere inwoner van Nederweert kan, tot 
enkele dagen vóór Vastelaovendj (dit jaar 
dus uiterlijk op 11 februari 2020), gemoti-
veerde voordrachten aan de burgemees-
ter doen toekomen. In dialect gestelde 
voorstellen maken de meeste kans.

Artikel 5. Algemeen
a. Over de zaken die in dit reglement 

niet zijn voorzien, beslist de in artikel 
2 genoemde commissie.

b. Iedereen die zich verzet tegen dit re-
glement of tegen de uitslag, verliest 
het recht ooit in bezit te komen van 
de ‘Nederweerter Kolderpin’.

Aldus bekendgemaakt te Nederweert, 
januari 2020. 

Kolderpindragers
De Kolderpin wordt dit jaar voor de 35e 
keer uitgereikt. Burgemeester Op de 
Laak doet dat tijdens de Sleutelover-
dracht in het gemeentehuis. Hebt u in 
het verleden ooit iemand voorgedragen? 
Aarzel niet om opnieuw een voordracht 
te doen! Op onze website kunt u zien 
welke inwoners deze hoge gemeente-
lijke onderscheiding ontvingen.

In 2018 nam de gemeenteraad een 
motie aan om 365 extra bomen of een 
minibos aan te planten in 2019. Door 
bestaande en nieuwe projecten en initi-
atieven te combineren en door slim om 
te gaan met de aanwezige ruimte, zijn 
we hier ruimschoots in geslaagd. 

Nieuwe aanplant bomen
In 2019 zijn er in totaal 378 bomen aan-
geplant buiten de reguliere renovaties. 
Ze zijn langs wegen geplant waar bo-
men door de jaren heen zijn weggeval-
len. Zo kwamen er nieuwe exemplaren 
langs de Deckerstraat, Strateris en de 
Leveroysedijk. De 100 gekapte bomen 
op de Leveroysedijk zijn vervangen door 
nieuwe bomen. Deze vervanging is niet 
meegenomen in het bovengenoemde 
aantal. Wel zijn hierin de 50 bomen 
meegeteld die extra zijn aangeplant 
langs deze weg. Ook kwamen er nieuwe 
bomen in het kanaalpark en het voed-
selbos.

Een heus voedselbos
Vorig jaar is er in onze gemeente geen 
minibos, maar wel een heus voedselbos 
aangeplant. Dit bos in Leveroy is vele ma-
len groter dan een Tiny Forest. De totale 
oppervlakte is vijftien keer groter dan 
een minibos. Het voedselbos is samen 
met vrijwilligers, buurtbewoners, Jong 
Nederland en de bassischool van Leveroy 
geplant. De school heeft hier zelfs een 
eigen stukje. Door de basisschool en Jong 
Nederland bij dit project te betrekken, 
heeft het voedselbos ook een educatieve 
functie gekregen.

Meerdere boomsoorten
Bij de aanplant van de Leveroysedijk is 

gebruikgemaakt van meerdere boom-
soorten. De bomenrij is hierdoor omge-
vormd van een eentonige rij eiken naar 
een bomenstructuur van berken, lindes 
en elzen. Langs deze weg is ook een 
grote hoeveelheid onderbeplanting aan-
geplant die uit boomvormers en heesters 
bestaat. Samen met de boomvormers en 
heesters uit het voedselbos zorgt deze 
aanplant voor een uitbreiding van ruim 
450 boomvormers en heesters binnen de 
gemeente Nederweert. 

Biodiversiteit 
Het gebruik van meerdere soorten bomen 
en onderbeplanting versterkt de biodiver-
siteit. Als laatste zullen de bermen van de 
Leveroysedijk en het voedselbos worden 
ingezaaid met een bloemenmengsel. 
Door al deze maatregelen vergroten we 
het leefgebied van een bredere groep 
insecten, vogels en andere dieren en plan-
ten. Onder deze brede groep organismen 
zitten ook de natuurlijke vijanden van 
de eikenprocessierups, zoals sluipwespen 
en koolmezen. Deze natuurlijke vijanden 
gaan ons vanaf dit jaar dan ook meehel-
pen bij de bestrijding.

Op onze website vindt u een overzicht 
van de aanplant in 2019 en de plannen 
voor dit jaar.

Samen groots, samen groen!

Donderdag 30 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

krijgen persoonlijk bericht. Zodra de 
resultaten zijn verwerkt, koppelen we 
deze terug via het Gemeente Contact en 
www.nederweert.nl/omgevingsvisie.

Wie wordt de nieuwe Kolderpindrager?

Aan de slag in het Voedselbos. Foto: Nederweert24



Programma Donderdag 30 Jan.
Eindse B/MerefeldiaMO15-1- 
Brandenvoort MO15-1 19.15 uur

Programma Zaterdag 1 Feb. Junioren
SJVV JO19-1 - Eindse Boys JO19-1 14.30 uur
Maarheeze JO17-1 - Eindse Boys JO17-1 13.30 uur
Eindse Boys JO15-1 -
Roggel/SVVH JO15-1G 13.00 uur
Eindse B/Merefeldia MO15-1-SV -
Budel MO15-2 12.00 uur
Eindse Boys JO13-1G - FC Oda JO13-2 09.00 uur
FC Maasgouw MO13-1 -
EindseB/Merefeldia MO13-1 10.15 uur
FC Maasgouw JO12-1 -
Eindse Boys JO12-1 10.15 uur
RKSV Heeze JO11-2 -
Eindse Bous JO12-1G 11.30 uur
Eindse Boys JO10-1 -
Cranendonck JO10-1 10.30 uur
Eindse Boys JO9-1M -
Roerdalen JO9-1G 10.30 uur
FC ODA JO*_1 - Eindse Boyd JO10-1 09.30 uur

Programma Zondag 2 Feb. Senioren
MBC 13 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
Merefeldia 4 - Eindse Boys 2 11.00 uur
SV Laar 6 - Eindse Boys 3 12.30 uur
Rood Wit,67 35+1 - Eindse Boys 35+1 10.00 uur

Programma 2 Feb. Dames
Eindse Boys VR1 - Geldrop VR1 12.15 uur

Mededelingen
MBC’13, Mortelkoel, St Joostweg 1, 6051 HE, 
Maasbracht
Donderdag 30 Jan kaarten aanvang 19.30 uur
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

Programma 2020 week 65:
04-02-2020: Centraal 1 – De Tram 4

Hoofdklasse Libre (avond)
04-02-2020: Nooit Gedacht 2 - Centraal 3

Klasse 2C (avond)
04-02-2020: Centraal 4 – DDD 6 

Klasse 5c (middag)
06-02-2020: Oude Smidse 1 - Centraal 2

Klasse 1D (avond)
06-02-2020: Haazehoof 1 - Centraal 7

C-Klasse (middag) 
06-02-2020: Hook 8 – Centraal 5

C-Klasse (middag)
06-02-2020: Centraal 6 – Hook 7

C-Klasse (middag)

Welkom bij de wedstrijden!

BDL Biljarten 
Programma 2020 week 06:
04-02-2020: Libertin 3 - BDL 2

Hoofdklasse Libre (avond)
04-02-2020: BDL 3 – Ramona 2

Klasse 1e (avond)
05-02-2020: BDL 1 – Boekoel 1

Hoofdklasse Kader (avond)
05-02-2020: Oranjetref 1 - BDL 5

C-Klasse (middag)
06-02-2020: BDL 6 – Micro 4

C-Klasse (middag)
06-02-2020: KOT 4 - BDL 4

Klasse 5A (middag)

Welkom bij de wedstrijden!

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 1 FEBRUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
E4. MEOS - BEVO E2  9.00u.
E3. MEOS - Handbal Venlo E1  10.00u.
D3. MEOS - Eksplosion’71 D2  11.00u.
B1. MEOS - BSAC B1  11.45u.
Sporthal d’n Adelaer Maasbree
E2. BSAC E2 - MEOS 10.10u.
E1. BSAC E1 - MEOS 12.10u.
Sporthal Egerbos Venlo
D2. Blerick D1 - MEOS  13.25u.
Sporthal Merode Stein
A1. ESC’90 A1 - MEOS  18.15u.

ZONDAG 2 FEBRUARI
v.Hornehal Horn
D1. LimMid D1 - MEOS  15.20u.
Sporthal de Bengele Nederweert
DS2. MEOS - Overpelt DS1  12.00u.
Sporthal De Postel Someren
DS1. Handbal Someren DS1 - MEOS 14.15u.

DINSDAG 4 FEBRUARI
D.recr. MEOS 1 - NOAV  21.15u.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Jaarfeest 2020
1 Ronnie Gielen 227
2 Luc van de Loo 224
3 Johan van Lierop 223
4 Anton Hermans 221
5 Thijs van de Loo 218
6 Jack Meevis 218
7 Chantal Hekers 216
8 Fried op ‘t Root 215
9 Elfrie van Lierop 214
10 Ruud Westerveen 212
11 Tim Vaes 212
12 Martijn Geuns 211
13 Marlies Hekers 210
14 Frans van Nieuwenhoven 199
15 Geer van Bussel 198
16 Joseph Jonkers 196
17 Mart van Thuijl 195
18 Kim Koolen 188
19 Harrie de Wit Le 187
20 Michel Hekers 184
21 Harrie de Wit Lo 182
22 Sjoerd Heijnen 164
23 Lesley Delsing 159

Jeugd
1 Thorben Delsing 213
2 Dwayne van Cranenbroek 175
3 Aya Almansour 162
4 Deveny van Cranenbroek 135

Agenda
27 jan Kaartavond
2 feb Rayon kampioenschappen indoor 

klasse Cadetten
7-9 feb 6e Bondswedstrijd te Ospel
10 feb Kaartavond
14 feb 6e Ronde Knock-out Toernooi

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Voor zelfbewoning

Toendrastraat 8, Nederweert-Eind met aanhorigheden.

Bouwjaar 1978, opp. perceel ca. 250 m2 inhoud woning 430 m3

Begane grond: overdekte entree, hal met tegelvloer, meterkast 
(7 groepen met aardlekschakelaar) en toiletruimte; woonkamer 

met laminaatvloer; open keuken met tegelvloer, barretje en 
verzorgde keukenopstand voorzien van afzuigkap, koelkast,

 combimagnetron en gaskookplaat; 
vanuit de keuken is er toegang tot de achtertuin.

1e Verdieping: overloop met laminaatvloer; drie slaapkamers 
waarvan een met laminaatvloer; badkamer met douchecabine, 

toilet, badmeubel en opstelplaats voor witgoed.
2e  Verdieping: vaste trap naar bergzolder I met opstelplaats voor 

AWB-HR combi Cv-ketel en mechanische ventilatie-unit; 
bergzolder II met dakraam.

Algemeen: dak-, spouw- en glasisolatie; aanpandige garage 
met kantelpoort en gootsteen; voortuin met oprit en carport; 

achtertuin gelegen op het zuiden met o.a. een terras en 
erfafscheiding (hout/ steen).

Vraagprijs € 173.500,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar
maken bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) 

vóór 11 februari 2020.

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

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Stichting Land van Horne

“Ik bezoek oudere mensen, maar ook jongeren. Ze hebben 
allemaal hun eigen verhaal en indicatie. Je bouwt een 
persoonlijke band met iemand op als je er langere tijd komt. 
Zo hebben vaak cliënten de deur al voor je open, en zijn ze 
blij als je er weer bent. 
Mijn werk geeft mij voldoening en waardering, omdat je 
echt iets voor een ander kunt betekenen. En dat doe ik 
samen met een team van fijne collega’s”.

 IK ZORG: Gerty
“Mijn werk geeft mij voldoening en

waardering.”

Vitaal Thuis
Meerdere zorgvragen en toch

lekker thuis blijven wonen

Het team van Vitaal Thuis 
bestaat uit behandelaren 
met specialistische 
kennis en ervaring. Denk 
aan een ergotherapeut, 
fysiotherapeut en diëtiste. 
Deze kennis zetten ze in bij 
mensen thuis, zodat zij in 
de eigen omgeving zo vitaal 
mogelijk ouder worden. 
Behandelaren werken nauw 
met elkaar samen, maar óók 
met de wijkverpleegkundige, 

de huisarts of de 
behandelaar in de wijk. 
Het team van Vitaal Thuis 
is er ook voor partners, 
familie of andere naasten. 
Het team informeert hen 
over de aard van de klachten 
en legt uit hoe naasten 
bij alledaagse dingen 
kunnen ondersteunen, 
eventueel met gebruik van 
hulpmiddelen.



Stichting Land van Horne | Biest 43 | 6001 AP Weert 
0900 333 55 55 

Meer uitdaging?
 Kijk op werkenbij.landvanhorne.nl

of bel HRM via 088 987 88 88.
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Kandidaten opleiding IG (BBL)

Medew. ondersteunende begeleiding

Verzorgende-IG

Wijkverpleegkundige

 Bel voor meer informatie naar 0900 333 55 55 
of kijk op www.landvanhorne.nl

 Lees het bijzondere verhaal van verpleegkundige Gerty  
op www.landvanhorne.nl/home/ik-zorg-verhalen

Biljartclub Haaze-Hoof Ospel

1) MLBB bond uit Roermond:
a) uitwedstrijd van  Haaze-Hoof 1 van maan-
dagavond 20 januari jl. tegen Montfort 2 uit 
Montfort.
Deze wedstrijd werd met 6-0 gewonnen 
door hun tegenstander. De gebroeders 
Piet & Wiel Raemakers konden in hun wed-
strijd geen potten breken en de kopman Bil
Frenken verloor zijn wedstrijd helaas met 3
caramboles te weinig, ondanks een mooie 
serie van 36 caramboles.

b) uitwedstrijd van Haaze-Hoof 2 van maan-
dagavond 20 januari jl. tegen Veldpoort 2
uit Stevensweert.
Beide teams wonnen elk 2 partijen, zonder 
al te veel hoogtepunten en aldus werd de 
einduitslag 4-4.

2) WBB uit Weert:
a) uitwedstrijd van Haaze- Hoof 1 van don-
derdagmiddag 23 januari jl. tegen Micro 4
uit Weert.
Erg jammer, maar ons team heeft aan het 
kortste eind getrokken en verloor deze wed-
strijd  met 6-0.

AGENDA FEBRUARI 2020
9 Helpen bij de Jeugdboerenbruiloft aan-
vang 13:30 uur

AGENDA MAART 2020
14 NL Doet
13 Loting OLS optochtvolgorde

Majorettes presteren geweldig tijdens 
Nederlandse Kampioenschappen
Afgelopen weekend vond in het Topsport-
centrum in Almere de Nederlandse Kampi-
oenschappen majorette plaats. Twee dagen 
lang gingen majorettes uit heel Nederland 
de strijd met elkaar aan voor de titel Neder-
lands kampioen. 

Ook een aantal majorettes van schuttersgil-
de Sint Lucie gingen de strijd aan tegen de 
top van Nederland. Hierbij hebben ze boven 
hun eigen verwachtingen gepresteerd en
geweldige resultaten behaald:

Technisch programma’s 1/2/3 junior/senior
Nicole Jacobs – 1ste plaats Nederlands Kam-
pioen
Danique Voermans 2de plaats
Loïs Beerens – 3e plaats
Imme Salimans – 4e plaats
Valerie Beerens – 6e plaats

Team Senior basis
A-Team majorettes: Ayla, Loïs, Valerie, Nico-
le, Mariska, Bianca, Dana en Joyce – 6e plaats

Solo Senior basis 
Bianca Janssen – 15e plaats

Opruimings finale bij 
Palmen Sport start op 
woensdag 29 januari

De laatste weken van onze ophef-
fingsuitverkoop zijn aangebroken nu 
alles 70 % KORTING.
Alles moet weg, sportkleding, schoe-
nen, jassen, mutsen, handschoenen,
voetbalschoenen, tassen, schaatsen,
badkleding, sokken, shorts, snow-
boots, ski-helmen,  enz. enz. 
Ook kledinghangers, etalagemate-
riaal, bustes, etalagepoppen, alles 
wordt verkocht.
Wees er snel bij want op is nu echt op. 

Let op vanaf nu zijn wij geopend 
van woensdag t/m vrijdag van 
10.00 uur t/m 18.00 en op zater-
dag van 9.00 uur t/m 17.00 uur.

Wichteroptocht Nederweert 2020

De basisscholen (Bongerd, Bud-
schop, Kerneel, Klimop), de kin-
dercentra (Hummelhoeve, Hoera, 
ikOOK!) en het Citaverde College 
organiseren gezamenlijk een wich-
teroptocht op vrijdag 21 februari.

De kinderen van deze scholen en kin-
dercentra zijn al weken aan het den-
ken en knutselen om maar met de 
mooiste en/of lolligste creatie voor 
de dag te komen om zo in de prijzen 
te kunnen vallen. Papier, kippengaas, 
behangplaksel of verf, werkelijk alles 
hebben ze uit de kast of uit de gara-
ge gehaald om hun fantasie er op los 
te kunnen laten. En het beloofd een
schitterend spektakel te worden.

Maar alleen de kinderen kunnen de 
optocht niet laten slagen. Daar ho-
ren dikke rijen publiek bij! Mensen 
die lachen met de grappen, mensen 
die klappen voor de pronkstukken, 
mensen die trots zijn omdat hun kin-
deren of kleinkinderen meelopen en

mensen die gewoon genieten van het 
plezier van de kinderen. Moeders, 
vaders, kinderen, opa’s en oma’s, tan-
tes, oompjes en buren kom genieten
van het enthousiasme van alle kinde-
ren. En het is de moeite waard!

De route start om 10.41 uur vanaf de 
Schoolstraat – Brugske – Pastoor van 
de Steenstraat – Lambertusstraat –
Brugstraat – Kerkstraat (tot aan de 
kerk). De optocht komt dit jaar dus 
langs Zorgcentrum St. Joseph!

Wij zien jullie langs de route op 
vrijdag 21 februari om 10.41 uur!

Om dit mooie kinderspektakel te 
laten slagen, zijn wij genoodzaakt 
de wegen op de optochtroute 
af te sluiten van 10.30 tot 12.00 
uur, voor de veiligheid van de kin-
deren. Hou daar rekening mee. De 
tandartsen en huisartsen van Ag-
neshof zijn tijdens de optocht niet 
bereikbaar met de auto!

Foto: Nederweert24

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten.



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 30 januari 
tot en met 8 februari 2020.

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.

ZONDAG 2 februari
Opdracht van de Heer
Vierde zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
dhr. W. Engelen) – jaardienst Toos Bruekers-
Verstappen, Lies Bruekers-van de Kruijs en 
Jo Bruekers.
Na de H.Mis koffie en thee in het Parochie-
centrum.

MAANDAG 3 februari
H. Blasius, bisschop en martelaar
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 4 februari
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur  H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 5 februari
H. Agatha, maagd en martelares
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 6 februari
HH. Paulus Mikki en gezellen, martelaren
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis  –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 7 februari
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 8 februari
H. Hieronymus Emiliani
Vooravond van de 5e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector Koorleden) – jaardienst Martien 
Beijes tevens voor ouders Beijes-Hermans, 
Voor overleden ouders Custers-Verheyen, 
zoon Pierre en schoonzonen Harrie, Harrie 
en Graad.

Overleden
Op zaterdag 25 januari was de uitvaart voor 
Lies Terium-Hekers, Zij overleed in de leef-
tijd van 84 jaar en woonde de laatste jaren 
in de Kapelaniestraat 25 B 1 te Nederweert.
Zij werd begraven op het Parochiekerkhof. 
Moge zij 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

1 t/m 8 februari

ZATERDAG 1 februari: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, voor de leden en overle-
den leden van de seniorenvereniging.

ZATERDAG 8 februari: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, voor Truuke Beerens-
Doensen voor haar verjaardag, jaardienst 
voor Annie Lempens-Linders.

LEZERS: zaterdag 1 februari Fred Neyens, 
zaterdag 8 februari Valerie Beerens.

MISDIENAARS: zaterdag 1 februari Janne 
Wijen en Lise Vaes

“Geloof in jezelf en geloof in je gevoel. 
  Vertrouw erop dat je hart je leidt.” 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 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

Zondag 9 februari 2020
H. Mis om 11.00 uur 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: 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 1 - 8 februari.

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. 

Zondag 2 februari,  Feest van de Opdracht 
van de Heer (Maria Lichtmis), 10.00 (Sa-
menzang) jrd Harrie Bijlmakers en overle-
den familie Bijlmakers-Claessens, ghm Frans 
Loijen (verjaardag). 

Donderdag 6 februari, HH. Paulus Miki en 
gezellen, martelaren, 19.00 voor de zieken.

Vrijdag 7 februari, eerste vrijdag van de 
maand, Ziekencommunie.

Zaterdag 8 februari, 19.00 (Zangkoor De 
Peelklanken) voor het welzijn van de parochie. 

ACOLIETEN: za. 1 febr. 19.00: koster; zo. 2
febr. 10.00: Tom Kessels, Nick Stijnen; za. 8
febr. 19.00: Tom Dirks. 

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 2 februari
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 9 februari 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

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

schoonzus, dat het haar allemaal mag luk-
ken met het nieuwe huis. U heeft mij ook 
geholpen.

- Voor mijn broer dat hij zijn rust heeft ge-
vonden. I love him.

- H. Maria, zegen mij en mijn gezin, voor 
weer een goede gezonde week. Verder
dank ik u voor alle zegen die ik mag ont-
vangen.

Iets om over na te denken:
Weten is niet genoeg: we moeten het toe-
passen!!
Willen is niet genoeg: we moeten het doen!!

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

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 1 februari 2020 – 8 februari 2020

Zondagmorgen 2 febr. 09.30 uur:
Hoogfeest Maria Lichtmis 
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als jrgt. voor Pierre 
Wijers en Mia Wijers-Baetsen en voor de over-
ledenen van de fam. Baetsen-Gubbels, Als jrd. 
voor Johannes Heeskens en Helena Janssen,
Als hgm. voor Mina Schreurs (volkszang)

L.K.V. Nederweert

Beste dames,
Dinsdag 11 februari is er een lezing 
over vaccinatie op het podium in de 
Pinnenhof aanvang 19:30 uur tot dan.

Groeten het bestuur.

Lourdesreizen 2020

Evenals de afgelopen jaren zal het 
Dekenaal Lourdescomité Weert ook
in 2020 weer ondersteuning bieden 
aan de pelgrimsreizen naar Lourdes.

Samen met het Pelgrimshuis uit Maas-
tricht worden in de maanden mei en 
september diverse Lourdesreizen ge-
organiseerd voor zieken en pelgrims, 
met vliegtuig of bus.

Het Lourdescomité Weert tracht met 
name Lourdesreizigers te entameren 
voor de reis van 8 tot en met 13 sep-
tember. Samen op reis gaan naar de 
plaats waar jaarlijks miljoenen pel-
grims uit de hele wereld elkaar ont-
moeten en tot steun zijn. We gaan dit 
jaar voor de 35ste jaar.

Personen die bij CZ verzekerd zijn 
kunnen onder bepaalde voor waarde 
een tegemoetkoming ontvangen in 
de kosten van de reis. 

Hebt u interesse in de reis naar Lourdes 
neem dan contact op met een van on-
derstaande contactpersonen. Zij vertel-
len u graag nadere details over de reis.

De leden van het Lourdescomité zijn 
ook gaarne bereid om op afroep een 
informatiebijeenkomst te beleggen 
voor belangstellende verenigingen of 
groepen. U kunt bellen:
Chrit Götzen tel.0495-530 282
Nelly Craemers tel.0495-563 328
Toos Tinnemans tel.0495-633 421
Harrie Hanssen tel.0495-542 410

In ‘de overgang’ wordt de basis 
gelegd voor de volgende fase in 
je leven. Elke vrouw ervaart de 
overgang op haar eigen manier. 
Klachten zoals opvliegers, slecht
slapen, prikkelbaarheid, minder 
zin in vrijen tot depressiviteit en 
hartkloppingen.

Op donderdag 20 februari a.s. 
organiseert SJG Weert een infor-
matiebijeenkomst rond het the-
ma ‘de overgang’ (menopauze). 
De informatieavond vindt plaats 
van 19:00 tot 21:00 uur in het res-
taurant van SJG Weert, Vogels-
bleek 5. Iedereen die belangstel-
ling heeft is van harte welkom. 
Ook voor de partners is de infor-
matie interessant. Aanmelden
kan via het inschrijfformulier op 
de website: www.sjgweert.nl 

(zie: Agenda) of telefonisch bij
de afdeling Patiënteninformatie: 
0495 – 57 22 05.

Programma
Gynaecologe Waltje Jager en gespe-
cialiseerd verpleegkundigen Marjo-
lijn de Rouw en Anne-Marie Reynen 
geven uitleg over de hormonale ver-
anderingen, bespreken de mogelijke 
klachten en de diverse mogelijkheden 
om hier iets aan te doen. Naast prak-
tische tips en behandeling met medi-
cijnen, wordt ook gekeken wat je zelf 
kunt doen om zo goed mogelijk deze 
nieuwe levensfase in te gaan.

De poli Gynaecologie heeft een spe-
ciaal menopauze-spreekuur. Tijdens
de bijeenkomst wordt dit kort toege-
licht. Er is ruim gelegenheid om vra-
gen te stellen. 

De overgang, een nieuwe periode 
in je leven!

ACTIEPRIJZEN!! 

STEVENS
TELEVISIES

Kijk op onze

 internetsite!

UW (O)LED-TV
ADRES!

De Televisie Specialist
met een verrassend lage prijs!
LED TV, 4K/8K TV, QLED TV, OLED TV 

Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105
BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16
www.stevensbudelschoot.nl

Repair Café Nederweert
Weggooien? mooi niet!

Zaterdag 1 februari van 10:00 – 13:00 
uur is er weer repair café in de Pin-
nenhof. Zijn er kapotte spullen waar-
van je denkt, ik vind het jammer om 
ze weg te gooien o.a. elektrische 
apparaten, fietsen, rollators, kleine 
meubels, speelgoed of kleding wij 
zullen proberen deze te repareren 
en ze hierdoor een tweede leven te 
geven. Repair Café is een reparatie 
werkplaats die gerund wordt door 
vrijwilligers. Aan de reparaties zijn 
geen koste verbonden, echter zijn 
materiaalkosten voor eigen rekening. 
Een kleine vrijwillige bijdrage voor de 
reparaties wordt gewaardeerd.
Bezoekers die kapotte spullen aan-
bieden ter reparatie, doen dat op ei-
gen risico.
E-mail: repaircafenederweert@tel-
fortglasvezel.nl
facebook: Repair Café Nederweert 

Eettafel Eind

Donderdag 6 februari: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden  t/m 
dinsdag 4 februari 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

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

ZijActief Groot Nederweert

“Ladies night” ZijActief Limburg.

Met ZijActief naar de bioscoop 
op 17 maart 2020.

Het is een van de populairste leden-
activiteiten van ZijActief Limburg: de 
jaarlijkse filmavond! Op dinsdag 17 
maart 2020 vertonen vijf bioscopen 
in Limburg de film ‘De Beentjes van 
Sint Hildegard’, speciaal voor leden 
van ZijActief Limburg en hun vrien-
dinnen. 

Met afdeling Leveroy, Eind en Ospel 
bezoeken we de voorstelling in Dok 6
Panningen of Foroxity Roermond.

Programma
19.00 uur Ontvangst met een fees-

telijk welkomstdrankje 
19.30 uur Filmvoorstelling 
20.30 uur Pauze met een hapje en 

een drankje 
22.00 uur Einde filmavond, uitdelen 

goodiebags

Aanmelden
Alle vrouwen uit Limburg zijn wel-
kom, zowel leden als niet-leden. 
Leden betalen € 12,00 en niet-leden 
€ 15,00. Dit is inclusief een welkomst-
drankje, een hapje en een drankje in 
de pauze én een leuke goodiebag. 
Ook maak je kans op een leuke prijs 
die we in elke bioscoop verloten. Heb 
jij zin in deze feestelijke avond? Meld 
je dan snel aan bij uw eigen ZijActief 
afdeling. Doe dat vóór 28 februari 
2020. Meer weten? Kijk op www.zij-
actieflimburg.nl.

Opgave bij de eigen ZijActief af-
delingen
Leveroy: Louise Visser 0495-651 501
Eind: Annie Rietjens annielevels@
gmail.com, 
tel. 0495-564 114 (bij opgave betalen)
Ospel: Toos Kirkels 06-522 196 82 be-
talen via bank NL53 RABO 0140 3071 76

Dit maegdje wurtj 

31 januari 
50 jaor !!

Unne dikke Proficiat
Angelique en Huib
Naomi en Stefan
Esmée en Sven

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Voor zelfbewoning

Kamillestraat 5, Ospel met aanhorigheden.

Bouwjaar 1971, opp. perceel ca. 140 m2 inhoud woning 390 m3

Begane grond: hal met tegelvloer, muurkast, meterkast 
(5 groepen met aardlekschakelaar) en toiletruimte met fontein; 

doorzonwoonkamer met houten vloer; dichte keuken met 
tegelvloer, trapkast en verzorgde keukenopstand; 
vanuit de keuken is er toegang tot de achtertuin.

1e Verdieping: overloop; drie slaapkamers; badkamer met 
inloopdouche, wastafel, toilet en opstelplaats voor witgoed.

2e Verdieping: vaste trap naar bergzolder I met opstelplaats voor 
AWB-HR combi Cv-ketel; bergzolder II met dakraam.

Algemeen: dak-, spouw- en glasisolatie; vrijstaande tuinberging 
met overdekte stalling; voortuin; grotendeels beklinkerde 

achtertuin met o.a. een vrije achterom en erfafscheiding (hout).

Vraagprijs € 150.000,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar
maken bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) 

vóór 11 februari 2020.

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

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.



  
 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

SKO

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in de warmte van de zon
de woede van verterend vuur.
Ik geloof in de vruchtbare aarde
in de helende werking van de natuur.

Ik geloof in de droogte van de woestijn
de uitbarsting van een vulkaan.
Ik geloof in de donder na de flits
in het schijnsel van de volle maan.

Ik geloof in de liefde tussen wezens
in een samenleving van mens en dier.
Ik geloof in de weidsheid van het heelal
in een staat van zijn, in het nu en hier.

Ik geloof in stormen en orkanen
het spektakel van het Noorderlicht.
Ik geloof in het behoud van onze wereld
dat zijn we aan elkaar verplicht.

ik geloof in het geheime regenwoud
de puurheid van een rotsige kust.
Daarom deze krachtige wens:
leef, maar leef vooral bewust.

Resi Faessen-Teeuwen
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

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
Wil degene die van Peter in de zomer 
van 2019 een ladder heeft geleend 
deze terug bezorgen.

IVN Weert en omstreken 
start basiscursus 
“wilde planten”

IVN Weert en omstreken start 
op zaterdag 15 februari met een 
nieuwe plantengroep. Voor 2020 
is er een mooi programma opge-
steld, waaronder een korte plan-
tencursus van zes bijeenkomsten 
vanaf begin april tot augustus.

Plantencursus
Het doel van de plantencursus, maar 
ook van de plantengroep, is vooral 
plezier ervaren in het vinden en be-
kijken van bloemen, planten en ook 
bomen en struiken. Naast theorie zal 
er veel gewerkt worden in de praktijk. 
We onderzoeken o.a. gebieden in de 
directe omgeving van het Natuur- en 
Milieucentrum te Weert, waaronder de 
rijke bloementuin van het centrum zelf.

Praktische informatie
De lessen worden gegeven op zater-
dagochtend, 4, 18 april, 30 mei, 13, 
27 juni en 29 augustus van 9.00 uur 
tot ongeveer 11.30 uur. De kosten zijn 
20 euro voor IVN-leden en 44 euro 
voor niet-leden. Daarbij zijn inbegre-
pen een loep, zoekkaarten en koffie/
thee. In de leskosten voor niet-leden 
is een jaar gratis lidmaatschap van 
IVN, afdeling Weert en omstreken in-
begrepen. Het maximum aantal deel-
nemers is 25 personen. 

Meer informatie over de planten-
groep en plantencursus van de afde-
ling Weert en omstreken kunt u vin-
den op https://www.ivn.nl/afdeling/
weert-eo 
Aanmelden kan bij de coördinator 
Hans de Leuw, mail: hansdeleuw@
gmail.com. 

Proclamatie van Prins Wiel 
en Prinses Toos

Dansmiddag Reigershorst
Er is op elke vrijdag een gezellige 
dansmiddag voor de 50+ers met een 
diskjockey. Met gezellige muziek waar 
ook de oude dansen kunnen worden 
genoten. Van half 2 tot half 5 wordt 
de muziek gespeeld en het deelne-
men daaraan kost € 3 per persoon. 
Iedereen is natuurlijk welkom die vol-
doet aan de leeftijd van 50 tot 100.

En ook hier wordt aandacht aan car-
naval besteed en zo heeft er vrijdag 
de Proclamatie van Prins Wiel en Prin-
ses Toos plaatsgevonden.

Prins Wiel Beij deze wil ich mich 
aan uch veurstelle:
Ich bin dus Wiel Heinemans oet Lot-
tum, ich bin unne zoén van Heine-
mans sirke en Peeters Trûij allebei oet 
Lottum aafkomstig. Ich bin de jongste 
oet ut gezin van 13 kindjer, woe van 9 
jonges en 4 meigtjes. In 1972 bin ich 
getrouwdj en heb dor 2 kindjer.

Noa bin ich met vul plezeer oet ge-
ropen om met de vastelouvuntj in 
Reigershorst in D-intj de regie in mien 
hang te hoaien. Dor goan we met de 
55 plussers voa plezeer maken.

Prinses Toos beij deze wil ich mich 
aan uch veurstelle:
Ich bin Toos van Heugte, ich bin de 
dochter van wipke van Joskes Duurke 

en Cato Tiewe. Ich kom ut un gezin 
van 9 kindjer, en doa waas ich de oad-
ste van. Ich bin getouwdj met Frans 
van Heine Harrie en Anna van Kets 
Maantje, wej 2 zôene, ich heb inmid-
dels 6 kleinkindjer woe van eine de 
jeugd prins in Doospel is. 

Schôen hé, oma en klein zoën stoan 
veuraan met Carnaval 2020. 
 

Allaaf

let op!!!
in verband met vastelaovendj:

Voor het weekblad van 27 februari
advertenties en tekstkopij inleveren uiterlijk op

dinsdag 18 februari vóór 16.00 uur.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Vastelaovendjmaondjig en -dinsdig zeen vae geslote.
De redactie

e-mail: info@drukkerijvandeursen.nl

Postzegelontwerpen op 2 februari 
in Kunstcentrum Weert

Stichting Kunstcentrum Weert, De 
Weerter Minima Groep,  Keent On-
derneemt en BredeSchool Markeent 
bundelden onder de bezielende 
leiding van beeldend kunstenaar 
Danielle Beckers hun krachten. Zo 
werd de happening ‘miniFORmaat-
jes’ geboren: kinderen van Brede 
School Markeent verbeeldden op een 
originele, positieve manier op een 
mini-formaat een postzegel.  Alle 
postzegelkunstwerken werden ten-
toongesteld op 22 en 23 november 
2019, tijdens het 10-jarig bestaan van 
het Keenterhart. De 10 favorieten zijn 
nu als heuse postzegel uitgebracht. 
Met de verkoop hiervan worden weer 
andere projecten van De Weerter Mi-
nima Groep, Keent Onderneemt en 
Markeent ondersteund. 

Nu zijn alle ontwerpen van de kin-
deren te zien in het Kunstcentrum 
Weert op zondag 2 februari. U kunt 

ter plekke postzegelvellen bestellen, 
10 zegels voor € 12,50. Of stuur een 
mail met uw bestelling naar: keenton-
derneemt@hotmail.com   Zie de foto’s 
voor uw bestelling. Bezoekers kunnen 
ter plekke een leuke collage maken. 
Ook te zien:’ Kom op de soep’ van 
Keent Onderneemt (Corné Lenders), 
een initiatief dat tijdens dit project  in 
het zonnetje werd gezet door work-
shops keramiek decoreren. “kunst op 
de kom, kom op de soep”. Inmiddels 
geven De RABObank, de gemeente 
Weert, Provisus, Wonen Limburg, AH 
Dries en Punt Welzijn ondersteuning 
van dit project . Slakkenpost in deze 
haastige tijd zorgt voor echte oprech-
te aandacht voor elkaar. De expositie 
in het gebouw van het Kunstcentrum, 
IJzerenmanweg 15, bij De Lichten-
berg, is open van 11 -17 uur. De toe-
gang is gratis. 

www.kunstcentrumweert.nl 
 

Honderden vmbo-leerlingen 
beleven beroepen

Beleving is hét toverwoord te-
genwoordig. En wat doe je als 
je vmbo-leerlingen enthousiast 
wilt maken voor een opleiding? 
Precies, je zorgt voor enorm veel 
beleving in de vorm van een X-pe-
rience. Zo gaan op woensdag 29 
januari maar liefst 77 derdejaars 
leerlingen van CITAVERDE College 
Nederweert bij Gilde Opleidin-
gen in Weert proeven aan allerlei 
beroepen tijdens de Gilde Dra-
kesteyn X-perience. Zo wil Gilde 
Opleidingen de jongeren boeien, 
binden én behouden voor de regio. 
 
De leerlingen worden feestelijk ont-
vangen en nemen dan deel aan 2 in-
teractieve workshops. Ze hebben de 
keuze uit 11 beroepen of themage-
bieden die op Drakesteyn in Weert 
aangeboden worden, aangevuld 
met technische opleidingen en oplei-
dingen op het gebied van veiligheid 
en defensie. Dit zijn: Gilde Zorgcol-
lege, Gilde School voor Pedagogiek, 
Gilde Food & Hospitality College, 
Gilde Travel & Leisure College, Gilde 
Logistiek College, Gilde ICT College, 

Gilde Instituut voor Veiligheid, Gilde 
Retail & Business Academy, Gilde 
Technische School, Gilde Bouwschool 
en Gilde Creatie & Design College. 
 
De leerlingen krijgen tijdens de work-
shops een goed beeld van wat ze kun-
nen worden, welke opleiding hierbij 
hoort en wat ze kunnen verwachten. 
“We laten hen zien wat voor moois 
Drakesteyn te bieden heeft. En we 
helpen de leerlingen op deze manier 
met de juiste keuze maken voor een 
beroep en de bijpassende mbo-oplei-
ding. Belangrijk is ook om hen te be-
houden voor de regio”, vertelt gast-
heer Harm van Beurden enthousiast. 
 
Na de workshoprondes worden de 
deelnemers aan de X-perience let-
terlijk uitgezwaaid en zijn ze een 
bewijs van deelname, een goodie-
bag en vooral een ervaring rijker. 
 
Op 11 maart krijgen 130 leerlingen 
van Philips van Horne zo’n zelfde X-
perience voorgeschoteld. En andere 
vmbo’s in hun voedingsgebied vol-
gen. Gesprekken hierover lopen al.

Opening nieuwe WeertFM-studio

Zaterdag 18 januari 2020 is de 
nieuwe radiostudio van WeertFM 
officieel in gebruik genomen. 
Wethouder Tessa Geelen van de 
gemeente Weert opende de stu-
dio met het instarten van haar 
favoriete nummer ‘Rollercoaster’ 
van Danny Vera.

De afgelopen weken is er hard ge-
werkt aan het verbouwen van radio-
studio 1. Het interieur van de studio 
heeft een opknapbeurt en past nu 
bij de nieuwe frisse huisstijl. Door het 
moderniseren van de apparatuur is 
WeertFM klaar voor de toekomst. Er 
is gekozen voor een indeling waar-
door de ruimte multifunctioneel te 
gebruiken is. 

De wethouder lokale media Tessa 
Geelen: “het is mooi om te zien hoe 

hard er door vrijwillige4rs dagelijks 
wordt gewerkt aan een mooi stukje 
lokale radio en tv”. 

In de nieuwe studio start WeertFM 
direct met een nieuwe editie van 
WeertFM Talent. 
Hierin gaat WeertFM op zoek naar 
nieuw DJ-Talent. De zoektocht naar 
nieuw radiotalent begint met een 
eenvoudige auditie. Meer informatie 
is te vinden op WeertFM.nl/talent.

Het televisiekanaal van WeertFM 
vindt u op kanaal 40 (Ziggo) en op 
1417 (KPN) en 2064(overige aanbie-
ders). De uitzending is ook te bekij-
ken via weertfm.nl en Facebook.com/
weertfm. Luisteren kan via weertfm.
nl of op je radio: FM 107.5 en 97.0, 
KPN 992, Ziggo 915, overige providers 
3068

Foto: Dion Huiberts

Tijdens de ANWB-verkiezing 
‘Leukste uitje van Noord-Brabant 
2020’ scoorde Museum Klok & 
Peel in Asten woensdag 22 janua-
ri weer uitstekend met een mooie 
plaats op het erepodium. Dit keer 
(net) geen goud, maar wel een 
dik verdiend zilver. Samen met de 
vier gouden uitverkiezingen in de 
afgelopen jaren behoort Muse-
um Klok & Peel daarmee ook lan-
delijk gezien tot de absolute top 
van de leukste provinciale uitjes.   
   
In de strijd om het felbegeerde goud 
bij het ‘Leukste uitje 2020’ liet Mu-
seum Klok & Peel acht andere Bra-
bantse genomineerden achter zich, 
maar moest het alleen ‘Rondleiding 
Schrobbelèr, dat goud scoorde, voor 
laten gaan. De derde prijs ging naar 
‘Klimbos Brabantse Wal’.
De prijzen werd dit jaar bekendge-
maakt en uitgereikt in het Museum 
Klok & Peel zelf. De ANWB is afge-
stapt van één centrale uitreiking en 
doorkruiste voor het eerst alle pro-
vincies voor de prijsuitreiking. Muse-
um Klok & Peel mocht de Brabantse 
gastheer zijn op basis van de uitver-
kiezing van 2019. Vertegenwoordi-
gers van de tien genomineerden wa-
ren in Asten aanwezig.

Beloning
Frank van Kempen, operationeel 
manager van Museum Klok & Peel, 
toonde zich in zijn nopjes met de 
hoge klassering. “Allereerst past mij 
natuurlijk een hartelijke gelukwens 
aan ‘Rondleiding Schrobbelèr,” aldus 
van Kempen, “maar in één adem wil 
ik toch zeggen dat ik ook blij ben met 
onze tweede plek. Vorig jaar kwam 
de hoofdprijs als geroepen omdat we 

daar in ons gouden jubileumjaar goe-
de sier mee konden maken. Dit jaar 
voelt de tweede prijs als een mooie 
beloning voor het bijzondere jaar 
dat we achter de rug hebben. Onze 
vrijwilligers hebben alles op alles ge-
zet om het regionale oorlogsproject 
Death Valley De Peel tot een succes 
te maken. Daarvoor zijn we beloond 
met veel stemmen. Maar daarnaast 
is het mooi dat onze organisatie haar 
core business niet uit het oog is verlo-
ren. Wij hebben opnieuw kunnen vol-
doen aan de kwaliteitseisen van de 
ANWB waar het gaat om gastvrijheid, 
sfeer en prijs-kwaliteitverhouding. Al 
hebben we het in 2019 razend druk 
gehad, onze service aan het publiek 
heeft er niet onder geleden. Ik zie 
‘zilver’ dan ook als een groot compli-
ment aan al onze mensen.”

Ambitie
Voor Harry van der Loo, voorzitter 
van Museum Klok & Peel, was de 
hoge klassering bij het ‘Leukste uitje 
van Brabant 2020’ weer een bewijs 
dat zijn museum goed zit met zijn 
hoge ambitieniveau. “We hebben al 
ruimschoots laten zien dat we een 
‘icoon van de streek’ zijn. Voor de 
levensvatbaarheid van dit museum 
op lange termijn moeten we ernaar 
blijven streven dat we ook een ‘icoon 
van Brabant’ worden. Dat kan al-
leen door de lat hoog te houden,” 
aldus van der Loo. De woorden van 
van Kempen en van der Loo kregen 
woensdag enthousiaste bijval van de 
aanwezigen. 

Al met al heeft Museum Klok & Peel 
de ambitie om de hoge klassering bij 
het ‘Leukste uitje van Brabant 2020’ 
op alle fronten waar te maken.  

Museum Klok & Peel scoort weer 
bij ‘Leukste uitje Noord-Brabant’

Van links naar rechts: Medewerkers Museum Klok & Peel; Liliane Schriks, Harry 
van der Loo, Jolijn Brouwers, Frank van Kempen, Will Zegers

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Tijdens de tweede bonte avond in 
Nederweert is Peter door V.V. De Pin-
maekers onderscheiden In de Orde 
van De Pinmaekers.

De bijbehorende versierselen wer-
den hem zaterdag 25 januari 2020 
uitgereikt door de Vorst en Voorzit-
ter van V.V. De Pinmaekers.

Peter heeft zich de afgelopen 30 jaar 
in diverse functies verdienstelijk ge-

Hoge onderscheiding 
voor Peter Stultiens

maakt voor de Ni-jwieërter vastel-
aovundj.

Zo was Peter, 27 jaar betrokken bij 
het Ni-jwieërter Vastelaovundj Lid-
jeskonkoer.
Peter Speelde vele jaren mee op de 
Bonte avonden, en is hij al geruime 
tijd jurylid van de groeëte optocht.
Ook vervulde hij jarenlang tijdens de 
Boorebroeluft de functie van Booj.
Daarnaast konden de Pinmaekers al-
tijd een beroep doen op Peter.


