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Nederweert
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Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Weekblad digitaal lezen?

www.drukkerijvandeursen.nl

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
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ALTIJD EEN SCHERPE BLIK
OOK IN DE SNEEUW

Burgemeester Op de Laak na bezoek aan vereniging Boeren van Nederweert

‘Onze boeren hebben Nederweert gevormd’

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

WIE BENT U?
Gaat u (ver)bouwen of renoveren?
Vele mogelijkheden én Super Scherpe Rente 
met Goede Voorwaarden!

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

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

Ook in de winter is er veel te 
beleven in de natuur. Daarom 
houdt Staatsbosbeheer op zon-
dag 9 februari een Peel Ontdek-
tocht Speuren naar Sporen in 
De Groote Peel. Samen met een 
Peelgids ga je op pad en ontdek 
je welke dieren er in de Peel voor-
komen. Starten om 14.00 uur bij
het Buitencentrum De Pelen aan
de Moostdijk 15 te Ospel.

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

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

Informatie en aanmelden 
De Peel Ontdektocht speuren naar 
sporen start op om 14.00 uur bij de ba-
lie van Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost 
€ 6,- voor volwassenen en € 4,- per 
kind (inclusief pluisdiploma). De excur-
sie is 1,5 - 2 kilometer lang en de activi-
teit duurt, inclusief pluizen, ongeveer 
2 uur. Zorg voor warme kleding (die 
vies mag worden) en liefst waterdichte 
schoenen. Let op: aanmelden vooraf is 
noodzakelijk en kan online via: www.

staatsbosbeheer.nl/pelenspeurenspo-
ren Neem voor meer informatie con-
tact op met het Buitencentrum via: 
depelen@staatsbosbeheer.nl of tele-
fonisch: 0495 – 641 497.

Zondag 9 februari geen tijd? Op zon-
dag 1 maart is er ook een Speuren 
naar Sporentocht!

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

Gezinstocht met uilenballen pluizen bij Buitencentrum De Pelen

Speuren naar sporen in De Groote Peel

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

teit kan je heerlijk struinen door de 
winkel van het Buitencentrum. Hier 
vind je (kinder)boeken, streekpro-
ducten, natuur-ontdek-spulletjes 
en leuke souvenirs. Voor een hapje 
en een drankje kun je bij de Peel-
kiosk en Peelboerderij (op zondag) 
terecht. Het Buitencentrum is ge-
opend op dinsdag t/m zondag van 
10.00 tot 17.00 uur. 

Voor meer informatie: www.staats-
bosbeheer.nl/depelen

Op uitnodiging van de vereni-
ging Boeren van Nederweert 
bracht burgemeester Birgit Op 
de Laak op 23 januari een bezoek 
aan enkele veehouders. Na af-
loop deelde ze haar ervaringen 
en wierp ze een openhartige blik 
op de toekomst van het buiten-
gebied.  

Vier boerengezinnen uit Eind, Ospel 
en Nederweert openden deze middag 
voor u hun stallen met respectievelijk 
varkens (Van Leeuwen/Ons Boeren-
erf), kalveren (Linders), leghennen
(Nies) en konijnen (Noordman). Welk 
beeld is u bijgebleven?

“Allereerst de aangename omstandig-
heden. De stallen oogden netjes, de 
dieren worden goed verzorgd. Verder
viel de variatie in bedrijven me op. Dé 
agrarische ondernemer bestaat niet. 
Elke agrariër heeft zijn eigen ambities 
en voert het bedrijf volgens de filoso-
fie die op zijn lijf geschreven is. Cre-
atief en met trots en enthousiasme. 
Daarbij zijn het echte familiebedrij-
ven. Ook al produceren ze vlees voor 
een grotere markt, ze zijn en voelen 
zich nauw verbonden met deze regio 
waarin ze wonen en werken.” 

Wat is de meerwaarde van dit 
soort ontmoetingen?
“Ik was heel blij met deze uitnodi-
ging. Los van het feit dat het fijn is 
om met agrarische ondernemers over 
hun bedrijf te praten, is het ook heel 
belangrijk. Onze plattelandsgemeen-
te staat namelijk voor een levensgro-
te opgave: de transitie van het bui-
tengebied. De komende jaren komen
hier grote veranderingen samen. In 
goed overleg met alle betrokken par-
tijen willen we het buitengebied om-
vormen tot een plek waar het voor 
iedereen prettig, gezond en veilig 

wonen, werken en recreëren is. We 
gaan op zoek naar de juiste balans 
tussen wat we van Moeder Aarde 
vragen en wat we aan haar terug-
geven. De Boeren van Nederweert 
zijn in dit traject een belangrijke ge-
sprekspartner.” 

Wat maakt het buitengebied van 
de gemeente Nederweert zo bij-
zonder?
Woningen, bedrijven, landbouw, na-
tuur, water: alle functies zijn in ons 
buitengebied met elkaar verweven. Ik 
zie dit niet als een bedreiging, maar 
als een kans. Als we samen in goede 
harmonie naast elkaar kunnen blijven 
wonen, werken en recreëren, hebben
we zoveel gewonnen.”

Welke rol vervullen de Boeren van 
Nederweert hierin?
“Zij nemen het voortouw en denken 
actief mee over de gewenste invulling 
van het buitengebied. Deze agrariërs 
realiseren zich dat de wereld is veran-
derd, dat ze onderdeel zijn van een 
samenleving die iets van hun sector 
vindt en dat ze zonder maatschappe-
lijk draagvlak niet kunnen onderne-
men. Hun bedrijfsvoering en product 
moeten passen bij wat de consument 
wil. Daarom zetten de boeren hun 
staldeur open en zoeken ze meer dan 
ooit contact met de omgeving. Kijk 
in dit verband bijvoorbeeld naar de 
Boeren van Nederweert Dag, de eier- 
en vleesautomaten langs de weg, de 
open zichtstallen bij boerenbedrijven

en de buurtbarbecues die links en 
rechts georganiseerd worden. Die ac-
tieve en open houding valt enorm te 
prijzen.”

Heeft de agrarische sector in Ne-
derweert volgens u toekomst?
“Absoluut. Laten we niet vergeten 
dat Nederweert haar bestaansrecht
ontleent aan de agrarische sector. 
Zonder boeren en alle werkgelegen-
heid die daar omheen hangt, zouden 
we niet de gemeente zijn zoals we die 
nu kennen. Kansen om de sector te 
vernieuwen en met nieuwe verdien-
modellen toekomstbestendig te ma-
ken zijn dus kansen voor de hele ge-
meente. Daarom is het zo belangrijk 
dat we die samen verzilveren.” 

Foto: Nederweert24



Sportnieuws HBS Wilhelmina

Agenda
7-9 feb 6e Bondswedstrijd te Ospel
10 feb Kaartavond
14 feb 6e Ronde Knock-out Toernooi
15 feb Rayon kampioenschappen indoor
teams
28 feb-1mtr 7e Bondswedstrijd te Neder-
weert

Zaterdag 8 februari
11:00  The Black Eagles V18-1 -

Jumping Giants V18-1
15:00 Tracks Parkstad VSE-1 -

Jumping Giants VSE-1

Zondag 9 februari
10:00  Fanatics ’71 X12-2 -

Jumping Giants X12-1
10:30  Jumping Giants M22-1 -

Attacus M22-1
10:30  Jumping Giants M18-1 -

Dunatos M18-1
12:30 Jumping Giants MSE-3 -

B.C. Boemerang MSE-1
12:30  Jumping Giants M20-1 -

Almonte M20-2
16:00  Vlijmscherp SVH MSE-1 -

Jumping Giants MSE-1

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 8 FEBRUARI
Jo Gerris Hallen Roermond
F4+F5 Handbal Venlo F3 - MEOS F5 10.00u.

MEOS F4 - LimMid F1 10.20u.
MEOS F4 - Rapiditas F2   10.40u.
Rapiditas F3 - MEOS F5    11.00u.
Stramproy F1 - MEOS F4          11.40u.
NOAV F3 - MEOS F5  11.40u.

Sporthal Craeneveld Venlo
E4. Handbal Venlo E1 - MEOS 10.35u.
Sporthal Egerbos Venlo
F1.  BSAC F2 - MEOS            9.30u.

MEOS - BEVO F1             10.10u.
MEOS - VIOS F1           11.10u.

D3. Blerick D2 - MEOS              14.30u.
Sporthal Aoreven Heyhuysen
E3. VIOS E2 - MEOS                 11.20u.
C1. VIOS C1 - MEOS              12.15u.
Sporthal de Bengele Nederweert
E1. MEOS - NOAV E1           9.55u.
D2. MEOS - Posterholt D1          10.50u.
D1. MEOS - Handbal Venlo D1.       11.35u.

ZONDAG 9 FEBRUARI
Sporthal de Wetteling Venray
F3. Rapiditas F1 - MEOS             9.50u.

Blerick F3 - MEOS  10.10u.
MEOS - BEVO F3.    11.10u.

Sporthal Craneveld Venlo
F2. MEOS - Blerick F2 9.15u.

Eksplosion’71 F1 - MEOS 9.55u.
Handbal Venlo F2 - MEOS     10.35u.

Sporthal de Bengele Nederweert
E2. MEOS - NOAV E2               12.00u.
DS1. MEOS - Vlug en Lenig DS2 13.15u.
Sporthal de Schans Reuver
B1.  Hercules’81 B1 - MEOS   16.40u.
Sporthal Gulick Tegelen
DS2. Eksplosion’71/Hercules’81 DS1 -

MEOS 13.40u.

Programma Zaterdag 8 Feb.Junioren
Eindse Boys JO19-1 - NWC JO19-2 17.00 uur
Eindse Boys  JO17-1 - Brevendia JO17-1 15.00 uur
Sittard MO17-1 - 
Eindse B/Merefeldia MO17-1 13.40 uur
DESM JO15-1G - Eindse Boys JO15-1 13.15 uur
Eindse B/Merefeldia MO15-1-
VOW MO15-1 12.00 uur
Stiphout Vooruit JO13-2 -
Eindse Boys JO13-1G 12.45 uur
Eindse B/Merefeldia MO13-1-
FC Oda MO13-1 11.45 uur
Eindse Boys JO12-1- Roosteren JO12-1 09.00 uur
Eindse Boy s JO11-1G - Sterksel JO11-1 09.00 uur
Someren JO10-5M - Eindse Boys JO10-1 10.00 uur
RKVVO JO10-8M - Eindse Boys JO10-2 08.45 uur
Eindse Boys JO8-1 - MMC Weert JO8-2 10.30 uur

Programma Zondag 9 Feb Senioren
Eindse Boys 1 - Leveroy 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - GKC/RKHVC 2 11.30 uur
Eindse Boys 3 - Merefeldia 5 11.00 uur
Eindse Boys 35+1 - Crescentia 35+1 10.00 uur

Programma 9 Feb Dames
RKHBS VR1 - Eindse Boys VR1 11.00 uur
Veritas VR1 - Eindse Boys VR2 10.30 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – Le-
veroy 1: Timmerbedrijf Jan Stals Neder-
weert-Eind
Donderdag 6 Feb kaarten aanvang 19.30 uur
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

Beugelclub Opheyshof Leveroy

Daar Leveroy sinds mei 2019 geen beugel-
baan meer heeft word de competitie  door
Beugelclub Leveroy voor het zijzoen 2019
– 2020 gespeeld op de beugelbaan in Hey-
thuysen.
In 2015 zijn de eerste gesprekken gevoerd
met de gemeente met betrekking tot het
realiseren van een beugelbaan, wat tot op
heden nog niets heeft opgeleverd.
Laten wij hopen, en dit zeg ik namens alle
leden van onze vereniging dat er zo spoe-
dig mogelijk een geschikte plaats in Leveroy
wordt gevonden voor een beugelbaan. Ho-
pelijk lukt dit nog voor de competitie sep-
tember 2020 -2021.

Clubkampioenschappen 2019
De clubkampioenschappen werden gehouden
op vrijdag 27 en zaterdag 28 december 2019.
Rob Hobus, de jongste telg van de vereni-
ging is winnaar geworden van de onderlin-
ge clubkampioenschappen van beugelclub
Opheyshof  2019.
Rob won alle wedstrijden en in de finale wed-
strijd won hij van Paul Heeskens met 30-28.

Ben je 8 of 10 jaar……
en je zoekt een erg leuke sport ?

Lees dan snel verder

Ben je  8 jaar en nog (bijna) nooit gesnor-
keld  Goh dat is jammer….. Binnen Duikteam
Nederweert kun je nu vanaf 8 jaar kennis-
maken met snorkelen!  We nodigen alle kids
van 8 jaar en ouder uit om een keer een gra-
tis te komen proef snorkelen.
Kun je wel al snorkelen maar wil je kennis-
maken met de duiksport dat kan ook ! Vanaf
10 jaar mag je in ons Sealteam echt leren
duiken.  Spelenderwijs leer je dan duiken en
alles wat daar mee te maken heeft.
Voor meer informatie en foto’s ga naar onze
website : Duikteam Nederweert  of 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. Of neem
rechtstreeks contact met ons op via: info@
duikteamnederweert.nl en meldt je aan
voor een proefles !

• Schmitz-Engelen (SE) is specialist voor al uw raamdecoratie, 

´´JE LEEFT MAAR EEN KEER.....

Leende en Nederweert. Informatie: bel 040-2062822 of kijk op  Vestigingen in Leende www.se-raamdecoratie.nl

gordijnen & vloeren.

Opfriscursus Verkeersregels
VVN afd. Nederweert

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

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

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

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

Inschrijfbon Opfriscursus VVN Nederweert

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

Let op: VOL IS VOL   max 45 deelnemers

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

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

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

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

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

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

* doorhalen wat niet van toepassing is

Ook het juiste adres 
voor boekhouding 

en advisering.

Aangifte
inkomstenbelasting 

voor E65,-.

www.contentfiscaaladvies.nl

Roy Kirkels
06-25301987

Heemkundevereniging
Nederweert

Dames en Heren,
Het bestuur van de Heemkundever-
eniging Nederweert nodigt u uit voor
het optreden van Santekraom na de
jaarvergadering. Iedereen is welkom
vanaf

Dinsdag 11 februari 2020
om 20.30 uur

in zaal Centraal, Kerkstraat 59,
Nederweert

Na de jaarvergadering is er een optre-
den van Santekraom. De Groep San-
tekraom is een Nederweerter groep
bestaande uit Toos en Jo Kessels en
Jos Sieben. Ze verzorgen optredens
voor een luisterend 55+ publiek. Hun
liedjes, gedichten, anekdotes  en
sketches  in het Nederweerter dialect
worden vaak door dia’s ondersteund.
De groep is ontstaan uit de groep
DrieJo & Co en later de Broeëdkla-
batters die zo’n 34 jaar op de bühne
stonden bij de bonte avond van de
Pinmaekers. Heel veel teksten zijn
van Sjra Vossen die prachtige liedjes
schreef over allerlei onderwerpen
maar ook over Nederweert. Deze
liedjes mogen niet verloren gaan! Ze
worden vaak gevraagd voor vereni-
gingen met een wat ouder publiek
zoals KBO’s, Zonnebloem, LKV’s enz.
De groep kijkt graag nog terug naar
de “goede oude tijd” toen “geluk
nog heel  gewoon was”! Voor de
Heemkunde hebben ze een aange-
past programma vastgesteld waarin
Nederweert aan bod komt met o.a.
liedjes van Harry Coumans (oud on-
derwijzer) en Bér Bijlmakers.

Wij hopen u met velen te mogen be-
groeten.
Het bestuur van de Heemkundever-
eniging

10de wandeltocht

Senioren verenging organiseert op
donderdag 20 februari weer een
wandel tocht, we vertrekken om
precies 09:00 uur bij de kerk de 9de
wandeltocht ging richting Leveroyse
heide, en kwamen om 10,00uur
Aan bij Ons boeren erf waar we heb-
ben genoten van koffie met vlaai
Waar we om 10.45uur weer aan de
terug tocht begonnen .Om 11.45 uur
waren we weer terug bij de kerk, en
waren alle 22 deel nemers zeer tevre-
den over de mooie wandeling heeft
u ook interesse een keer mee te lo-
pen, zorg dan dat u op donderdag 20
februari om 09.00 uur aan de kerk in
Leveroy bent. En u bent verzekert van
een gezellige en sportieve voor mid-
dag. Een ieder is van harte welkom
jong of oud er zijn geen kosten aan
verbonden.

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

“Maak kennis met de school van jouw keuze”

Meeloopmiddagen voortgezet 
onderwijs Weert/Cranendonck

Binnenkort maken alle groep
8-leerlingen met hun ouders/ver-
zorgers en leerkrachten op de
basisschool een keuze voor een
vervolgopleiding in het voortge-
zet onderwijs. Een grote stap en
belangrijke beslissing! Daarom
nodigen Het Kwadrant, de Philips
van Horne, Het College Weert én
het BRAVO! College alle groep
8-leerlingen uit voor een mee-
loopmiddag. Zij kunnen dan ken-
nismaken met de school van hun
keuze. De meeloopmiddagen vin-
den plaats op woensdag 12 en
woensdag 19 februari 2020.

Programma
Alle leerlingen groep 8 hebben via hun
basisschool een uitnodigingsbrief ont-
vangen. Inschrijven voor een meeloop-
middag kan tot 9 februari via het aan-

meldformulier op www.lvo-weert.nl.
Leerlingen zijn beide middagen wel-
kom, maar kunnen per middag slechts
één school bezoeken. Per school
wordt op beide middagen hetzelfde
programma aangeboden.

Praktijkonderwijs
Het Praktijkonderwijs op Het Kwa-
drant neemt niet deel aan de mee-
loopmiddagen. Indien ouders of
leerlingen i.v.m. een (mogelijke)
aanmelding meer informatie wensen
over PRO (Praktijkonderwijs), dan
kunnen zij contact opnemen met me-
vrouw Geelen via het algemene num-
mer van Het Kwadrant.

De aanmelddagen om je officieel
in te schrijven bij de school van
jouw keuze zijn maandag 9 en
dinsdag 10 maart 2020.

Buitencentrum De Pelen 
zoekt balievrijwilligers! 

Staatsbosbeheer is op zoek naar
vrijwilligers voor balie- en win-
kelwerkzaamheden bij Buiten-
centrum De Pelen. Als vrijwilliger
ondersteun je het team medewer-
kers van Staatsbosbeheer bij hun
taken en ben je gastheer/vrouw
in de natuur. Het Buitencentrum
is het bezoekerscentrum van Nati-
onaal Park De Groote Peel en ligt
aan de Moostdijk 15 in Ospel.

Gastheer/-vrouw in de natuur
Het Buitencentrum De Pelen is de toe-
gangspoort tot het Nationaal Park De
Groote Peel. Het Buitencentrum ont-
vangt elk jaar ruim 160.000 gasten.
De bezoekers krijgen er informatie
over de recreatiemogelijkheden en
over de natuur in het gebied. Het bui-
tencentrum is tevens het startpunt
van de activiteiten die Staatsbosbe-
heer organiseert. De winkel biedt on-
der andere souvenirs, streekproduc-
ten en boeken.

De medewerkers van Staatsbosbe-
heer worden dagelijks geassisteerd
door vrijwilligers. De werkzaamhe-
den zijn zeer gevarieerd, maar gast-
heerschap staat voorop. Door de
inzet van vrijwilligers is er meer tijd
en aandacht voor bezoekers. Vrijwil-
ligers zijn dan ook de ambassadeurs

van het gebied en gastheer/-vrouw in
de natuur.

Het takenpakket bestaat uit:
- Ontvangen en informeren van be-

zoekers, ook telefonisch;
- Kassa- en verkoopwerkzaamheden;
- Uitpakken en prijzen winkelpro-

ducten;
- Andere taken die voorkomen.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die:
- Minstens 2x in de maand beschik-

baar zijn op vrijdagmiddag en/of
op zaterdag;

- Klantvriendelijk en gastvrij zijn;
- Affiniteit met natuur en enige ken-

nis van De Peel hebben (of bereid
zijn zich hierin te verdiepen).

Als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer
ontvang je een onkostenvergoe-
ding, vrijwilligerskleding, korting in
de winkel van het buitencentrum en
word je uitgenodigd voor diverse bij-
eenkomsten. Maar je bent vooral on-
derdeel van een enthousiast team op
een prachtige plek in de natuur.

Enthousiast? Stuur dan een mail naar
m.vaes@staatsbosbeheer.nl voor een
afspraak. Of neem telefonisch con-
tact op voor meer informatie: 06 –
2956 4229.

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Programma 2020 week 07:
11-02-2020: Die Drie 3 - Centraal 1

Hoofdklasse Libre (avond)
11-02-2020: Centraal 3 – ’t Klumpke 3

Klasse 2C (avond)
11-02-2020: ’t Paradies 3 -  Centraal 4

Klasse 5c (middag)
12-02-2020: Centraal 7 – Centraal 5

C-Klasse (middag)
13-02-2020: Centraal 2 – Egchel 2                             

Klasse 1D (avond)
13-02-2020: Centraal 6 – Oranjetref 1

C-Klasse (middag)

Welkom bij de wedstrijden!

BDL Biljarten

Programma 2020 week 07:
11-02-2020: BDL 2 – De Tram 3

Hoofdklasse Libre (avond)
11-02-2020: Den Hook 2 - BDL 3

Klasse 1e (avond)
12-02-2020: Libertin 1 - BDL 1

Hoofdklasse Kader (avond)
13-02-2020: BDL 6 – BDL 5

C-Klasse (middag)
13-02-2020: Biej Stams 3 -  BDL 4

Klasse 5A (middag)

Welkom bij de wedstrijden!

Zondag 9 - 02- 2020
MANTRAZINGEN

Zondag 9 februari van 10.00 uur tot
11.15 uur is er mantrazingen in de Teu-
niskapel aan de Altweerterkapelstr.
6 te Weert. U bent welkom voor het
zingen van Oosterse mantra’s en lie-
deren uit Taizé. Mantra’s zijn klanken
die inspiratie en kracht geven. Man-
tra’s zingen is niet geïnspireerd op
een bepaalde religie.
Als afsluiting is er de mogelijkheid om
samen thee te drinken. Meer informa-
tie via Gerrie van Gestel ( 06-514 181 98
of www.mantrazingenweert.nl.
Je kunt me ook bezoeken op FaceBook.



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 6 tot en met 15 februari 2020.

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 Cantantes, 
lector mevr. H. Dielissen) – jaardienst Martien 
Beijes tevens voor ouders Beijes-Hermans, 
voor overleden ouders Custers-Verheyen, zoon 
Pierre en schoonzonen Harrie, Harrie en Graad.

ZONDAG 9 februari
Vijfde zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
mevr. L. Roost)

MAANDAG 10 februari
H. Scholastica, maagd
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 11 februari
Onze Lieve Vrouw van Lourdes
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 12 februari
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 13 februari
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis  –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 14 februari
HH. Cyrillus, monnik en Methodis, bisschop
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 15 februari
Vooravond van de 6e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector Koorleden) – jaardienst Lei Hoe-
ben en Annie Hoeben-Tinnemans.

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 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

OASEMORGEN
Maandag 10 februari 2019 is er bijeen-
komst van de OASE-groep in de kerk in 
Budschop. De viering begint om 09.00 uur. 
Tijdens de pauze is er koffie en thee. Ieder-
een is van harte welkom om tijdens deze 
morgen binnen te lopen en samen te bidden

Zondag 16 februari 2020
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
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

8 t/m 15 februari

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

ZATERDAG 15 februari: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst voor Truuke Beerens-Doensen.

LEZERS: zaterdag 8 februari Valerie Bee-
rens, zaterdag 15 februari Jolanda Wijen.

MISDIENAARS: zaterdag 15 februari Lois 
Beerens.

KINDERWOORDDIENST: kinderen aan-
staande zaterdag 8 februari hartelijk wel-
kom om 19.15 uur in de sacristie.

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 7 - 15 februari

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

Zaterdag 8 februari, 19.00 (Zangkoor De 
Peelklanken) voor het welzijn van de paro-
chie en parochianen.

Zondag 9 februari, 5e zondag door het 
jaar, 10.00 (Samenzang) echtpaar Kneep-
kens-Wilmsen en zoon Piet.

Donderdag 13 februari, 19.00 voor de 
zieken.

Zaterdag 15 februari, 19.00 (Samenzang) 
ghm Bèr Moonen (verjaardag).

ACOLIETEN: za. 8 febr. 19.00: Tom Dirks; zo. 
9 febr. 10.00: koster; do. 13 febr. 19.00: Rick 
van Hulsen; za. 15 febr. 19.00: Tom Kessels, 
Nick Stijnen. 

DOOPSEL: Door het H. Sacrament van het 
Doopsel is Evi Mertens, Hennesweg 7, in 
onze geloofsgemeenschap opgenomen. We 
wensen dopeling en ouders proficiat en een 
gezegende toekomst. 

OVERLEDEN: Op 26 januari jl. overleed 
Wies Hekers-Janssen, 83 jaar, Zorgcentrum 
St. Joseph. Moge zij rusten in vrede.

ACTIE KERKBALANS 2020: 
Beste parochianen, U ontving informatie 
over de Actie Kerkbalans 2020, uw kerkbij-
drage als parochiaan voor de normale ex-
ploitatie van de kerk en de parochie. Een 
bijdrage die geheel bestemd is voor de in-
standhouding van de parochie, om de nor-
male jaarlijkse lasten van uw parochie te 
kunnen betalen. De parochiecommissie en 
ik persoonlijk waarderen het ten zeerste dat 
nog steeds velen van u deelnemen aan de 
kerkbijdrage, waarvoor oprechte dank. 
Gelukkig worden veel uitgaven opgevangen 
door de inzet van vrijwilligers: zonder hen 
zouden de kosten niet op te brengen zijn. 
Aan hem dus ook een speciaal woord van 
dank ! Laat hen niet alleen staan en onder-
steun ook hun inzet door uw kerkbijdrage.

Zo houdt u uw kerk in balans!
Als u minimaal 80,- bijdraagt,  hoeft u niet te 
betalen voor trouw-, rouw- of jubileumdien-
sten. Uw kerkbijdrage is vrijwillig en onder 
voorwaarden aftrekbaar van de belasting.
U kunt uw bijdrage in eens of in termijnen 
betalen per giro of bank. Banknummer  NL-
94RABO01403.01.879 t.n.v. Parochie Ospel 
m.v.v. Kerkbijdrage 2020. 

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 9 februari 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 16 februari 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve God, zou U mijn tante alsjeblief be-

ter kunnen maken, want ik wil haar niet 
kwijt, ze betekend alles voor mij!!

- H. Maria, dat onze dochter een baan vindt, 
wegens haar gezondheid, die bij haar 
past. Dank U.

- Moeder Maria, zegen ons gezin, dat het 
een hecht gezin mag blijven. Dank u Moe-
der Maria.

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 8 februari 2020 – 15 februari 2020

Zondagmorgen 9 febr. 09.30 uur:
Als hgm. voor onze parochiegemeenschap, 
Als hgm. voor Mina Schreurs (volkszang)

Mededeling:
• Overleden in de leeftijd van 86 jaar Truus 

Hendriks-Leunissen moge zij rusten in 
vrede.

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Groene Kruis
Postbus 694, 5900 AR  Venlo
www.groenekruis.nl

Groene Kruis Thuiszorg 
Telefoon: 088 - 61 088 61

Groene Kruis Ledenorganisatie 
Telefoon: 088 - 61 076 54

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

MONSTERNEMER

CRV ZOEKT IN DE OMGEVING 
NEDERWEERT EEN:

Als monsternemer bij CRV ben jij verantwoordelijk voor 
het controleren van de kwaliteit en de melkproductie bij 
melkveehouderijen. Op basis van jouw gegevens krijgt de 
melkveehouder inzicht in de prestaties van zijn veestapel 
waarop hij zijn bedrijfsvoering baseert. Tijdens de avond- 
en ochtendmelking neem je melkmonsters van koeien af 
en noteer je allerlei gegevens van deze melkmonsters in je 
tablet. Je controleert of alle gegevens juist zijn ingevoerd en 
verstuurt ze vervolgens naar de centrale database. Wanneer 
je bijzonderheden tegenkomt bespreek je deze met de 
veehouder en beantwoord je eventuele vragen. Na 1,5 tot 
2 uur ben je klaar en zit je werk erop. 

WIJ VRAGEN
• Kennis van en/of a�niteit met de melkveehouderij en -fokkerij
• Bereidheid circa 3 tot 5 monsternames per week te doen
•  Flexibiliteit; de werkzaamheden vinden ’s morgens tussen 6.00 en 

9.00 uur en ’s avonds tussen 17.00 en 21.00 uur plaats
•  Klantgerichtheid en accuratesse
•  In het bezit van eigen vervoer (auto, brommer o.i.d.)
•  Woonachtig in de omgeving Nederweert

WIJ BIEDEN
• Leuk werk in een enthousiast team van collega’s
•  Marktconforme arbeidsvoorwaarden, waaronder een gunstige  

pensioenregeling
• Een persoonlijke keuzebudget: flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden
•  Mogelijkheid van een vast dienstverband na de inwerkperiode op 

uitzendbasis

KOM BIJ ONS WERKEN!
Stuur uiterlijk 16 februari 2020 je sollicitatiebrief en curriculum vitae 
naar jobs@crv4all.com o.v.v. vacaturenummer MN2020-03. 

Wil je eerst meer weten?
Neem dan contact op met Rini van den Boer,  
teamleider MPR & Logistiek, via telefoonnummer +31 6 23 97 69 59.

CRV4ALL.NL

Jij controleert
de kwaliteit
van melk!

OVER CRV
CRV is een innovatieve coöpe-
ratie voor rundveeverbetering.  
BETTER COWS | BETTER LIFE 
is waar CRV voor staat. We hel-
pen veehouders bij het fokken 
van een gezonde en e�ciënte 
rundveestapel en bieden een 
breed aanbod aan producten 
en diensten om de veestapel 
optimaal te laten presteren. 
Circa 24.000 Nederlandse en 
Vlaamse veehouders zijn bij de 
Coöperatie Koninklijke CRV u.a. 
aangesloten en zijn daarmee de 
eigenaren van het bedrijf CRV. 
We opereren internationaal in 
meer dan 50 landen en hebben 
wereldwijd circa 2.000 mede-
werkers.

KIENEN NEDERWEERT / 
ST. ROCHUS

VRIJDAG 7 FEBRUARI 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 
toegankelijk voor iedereen. 
In de jackpot zit € 60,00.  Ieder-
een is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop 

ZijActief St. Catharina 
Nederweert-Eind

UITNODIGING 
JAARVERGADERING 2020

Beste leden,
Wij willen jullie uitnodigen voor onze 
jaarvergadering op maandag 10 febru-
ari om  20.00 uur in de Reigershorst.

De agenda zal per e-mail naar jullie 
toegestuurd worden of hou je brie-
venbus in de gaten.

Aansluitend aan onze jaarvergade-
ring zullen Marian Wijen en Antoine 
Hekers namens de Stichting Hartslag 
voor Nederweert ons informatie ver-
strekken over het reilen en zeilen bin-
nen hun Stichting. De Stichting Hart-
slag voor Nederweert wil zorgdragen 
voor een dekkend netwerk van vrij-
willigers en AED’s waardoor bij 112 
meldingen van hartcirculatieproble-
men zo snel mogelijk vrijwilligers kun-
nen worden ingezet voor reanimatie. 

We hopen weer vele leden te mogen 
begroeten.

Met vriendelijke groeten

Het bestuur 
ZijActief St. Catharina Nederweert-Eind

ZijActief  St Martha Ospel

Beste leden 
Bezoek SGO, 

Trinkershof  Roeven 4 te Nederweert

Donderdag avond 20 februari om 
19.30 uur. 

Stichting Gezondheid en Ontspan-
ning, ofwel SGO Nederweert , staat 
voor gezondheid en ontspanning. De 
therapieën binnen het centrum staan 
der diensten voor jong en oud, of je 
nu beperkingen hebt of niet, pijn-
klachten ervaart of fit bent, door een 
veelvoud aan diensten kun je er in 
een ontspannen sfeer werken aan je 
gezondheid.

Dit is waar het team van behande-
laars en therapeuten voor staat.

Er zijn veel verschillende therapieën 
te volgen, kijk op de website voor 
meer informatie, https://www.sgo-
nederweert.nl/welkom.
Wij zijn welkom voor een rondleiding 
om 19.30 uur opgave voor 15 februari 
bij Toos Kirkels. bellen na 18.00 uur 
0495-632 950.

Max 40 personen, vol is vol.

Tot donderdag 20 februari op deze 
zeer interessante excursie.

Vriendelijke groet 
Bestuur ZijActief Ospel.

L.K.V. Ospel

Beste leden
Hierbij nodigen wij jullie uit voor het 
bijwonen van onze jaarvergadering 
die gehouden zal worden op dins-
dag 11 februari  in gemeenschapshuis
Haaze- Hoof. Aanvang 19.30 uur.

Vriendelijke groet, het bestuur.

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.

Grootschoterweg 105 · Budel-SchootGrootschoterweg 105 · Budel-Schoot
TTel. 0031 (0) 495 493616

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NLWWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENSSTEVENS
TELEVISIESTELEVISIES

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



KNIPART haarwerken is altijd bereikbaar!
Hannelore Fiers,  Nederweert
M 06 57583970,  E info@knipart.nl
www.knipart.nl

Aandacht voor haar
FOLLEA®

Wil je van plaatselijk vet af maar ga je 
liever niet onder het mes? Dan is een 
behandeling met de Lipo -plus van Q-
sence iets voor jou. De Lipo-plus werkt 
namelijk met de nieuwste technologie 
van laagfrequent geluidsgolven die 
ervoor zorgen dat diep en “hard”vet 
verminderd wordt.

Deze behandeling is geschikt voor het 
definitief verwijderen van vet en/of cel-
lulitis op de heupen, billen, buik en taille, 
benen en armen. Het eerste resultaat is 
direct meetbaar na slechts een behan-
deling. 

Figuurcorrectie 
met ultrasone 
geluidsgolven!

Voor vragen of informatie: 
www.salonarabesque.nl of 0495-840661

Hannelore Fiers van KNIPART Haarwerken beseft hoe belangrijk dat
is en met een gedegen kappersvakkennis van ruim 35 jaar én ANKO 
certificering, richt ze zich dan ook op het welzijn en uiterlijk van de 
vrouw. Ongeveer één op de vier vrouwen boven de veertig jaar krijgt 
last van extreme haaruitval. Kaalheid bij vrouwen is in Nederland een 
taboeonderwerp. Vrouwen (en ook mannen) bij wie het haar gaat uit-
vallen, kunnen hierdoor te maken krijgen met psychische problemen. 
Veel mensen raken in een isolement. Zij durven niet over hun probleem 
te praten, terwijl er tegenwoordig oplossingen zijn voor haarverlies, die 
niet van echt te onderscheiden zijn. “In mijn salon neem ik alle tijd 
om een dame vakkundig te adviseren en een keuze te laten maken 
uit de uitgebreide collectie haarwerken en deelhaarwerken. Bovendien
bied ik een onderscheidend totaalpakket voor alle budgetten (dus ook 
voor de wat kleinere portemonnee…); alles inclusief verzorging en het 
eventueel kleiner maken van een haarwerk. Daarnaast mag ze me al-
tijd bellen! Mijn motto is niet voor niets ‘Aandacht voor haar…’, onder-
streept Hannelore krachtig! 

Privacy
Haarverlies is vooral bij vrouwen een groot taboe. Kaalheid of kale plek-
ken geeft een vrouw een gevoel van gene, die haar ervan weerhoudt 
om hulp te zoeken. Vaak is men niet bekend met de mogelijkheden 
op het gebied van haarwerken. Niet alleen door het ongekende, maar 
ook verlegenheid en schroom spelen een rol. Mede om die redenen is 
het mogelijk om de salon van KNIPART Haarwerken in alle privacy te 
bezoeken, dat maakt een afspraak aanzienlijk laagdrempelig en geeft 
vertrouwen. Hannelore weet hoe belangrijk het voor een vrouw is om 
anoniem naar de salon te komen en dat haar persoonlijke aandacht
helpt: “Een vrouw die haar haren verliest door chemokuren of medi-
cijnen, Alopecia of andere problemen, wil niets liever dat ik het haar-
probleem snel oplos & met behoud van eigen identiteit, zonder dat 

“Prachtig & gezond haar heeft ook aandacht nodig!” 

Vakkundig haar- en hoofdhuidadvies van Hannelore

“Een paar weken geleden zat ik voor mijn maandelijks kleur- en knip-

behandeling in de kappersstoel bij Hannelore van KNIPART Haarwer-

ken. Mijn mooie, gewassen & geföhnde deelhaarwerk stond al naast 

mij op tafel. Klaar om op mijn nét gekleurde, dunne haar vast te zet-

ten. Op dat moment komt mijn zusje met haar prachtige, volle lange 

bos krullen binnenwandelen in de salon. Voor mij hét voorbeeld van 

prachtig & gezond haar. Ook Hannelore beaamt dat. En dan, als een 

échte vakvrouw geeft ze professioneel, een goed onderbouwd advies. 

Mooi haar. Mooi houden, dat is de kunst. Zeker richting de menopauze. 

“De hormoonhuishouding verandert en dat heeft blijvende invloed 

op haar en hoofdhuid. Investeer in goede haarverzorgingsproducten. 

Waar wij als vrouwen dat veelal zeer intensief doen voor onze ge-

zichtshuid, krijgt ons haar véél minder aandacht. Dat doen we pas, 

als er al haarproblemen zijn. Mijn advies is; zorg dat je het vóór bent 

en gebruik voortaan haar en hoofdhuidvriendelijke producten van 

Kevin Murphy, zonder toevoegingen…” vertelt Hannelore bevlogen 

tegen mijn zusje. Ik zie dat het een schot in de roos is! Het vakkundige 

advies helpt, want het prachtige haar, wil ook zij, héél graag lang, 

mooi houden...

het zichtbaar is! Het is mooi om te zien, dat een vrouw zich dan weer 
op-en-top vrouw voelt.” 

‘Uitstapje’ 
Het onderhoud van de haarwerken en deelhaarwerken verzorg ik ook. 
Overigens wil ik benadrukken dat mijn aanpak een specialistische 
aanvulling is op de reguliere kapper. De dames die in mijn salon ko-
men, raad ik altijd aan, weer terug te gaan naar hun eigen kapsalon.”
KNIPART Haarwerken is dan ook dé plek voor haarwerken bij volledig 
haarverlies door chemokuren en deelhaarwerken voor gedeeltelijk 
haarverlies door medicijnen, Alopecia, menopauze en andere haarpro-
blemen, maar ook voor specialistische hoofdhuidproblemen die vragen
om verzorging met Mediceuticals. “De dames maken als het ware een 
‘uitstapje’ naar mijn salon”, zegt Hannelore spontaan. 

KNIPART Haarwerken is ANKO gecertificeerd en altijd bereikbaar. Het 
is mogelijk om 7 dagen per week, een afspraak te maken! Voor meer 
informatie ga naar de website, stuur een e-mail of neem telefonisch 
contact op voor een afspraak. 

Een warm welkom bij haarwerkspecialist Hannelore! 

KNIPART haarwerken
Hannelore Fiers
Strateris 2
6031 PC Nederweert
M 06 57583970
E info@KNIPART.nl
W www.KNIPART.nl

Tekst: Lemon Lifestyle | Lara Jonkers 



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

Mobiliteit gaat over bereikbaarheid en 
over verkeersbewegingen met de fiets, 
te voet, via gemotoriseerd verkeer of 
met het openbaar vervoer. “De ontwik-
kelingen binnen onze gemeente en 
veranderingen in de samenleving zijn 
van invloed op de mobiliteit, zowel in 
als rond onze gemeente”, vertelt wet-
houder Koolen. “Daarom hebben we 
een nieuw mobiliteitsplan opgesteld in 
samenspraak en in samenwerking met 
burgers en maatschappelijke partners.” 
Het plan ligt op dinsdag 11 februari 
voor aan de gemeenteraad. 

“Iedere inwoner komt in aanraking 
met verkeer”, licht de wethouder toe. 
“Van schoolgaande jeugd tot bezoe-
kers aan onze gemeente. Onze taak is 
ervoor te zorgen dat de infrastructuur 
klopt, dat de gemeente en haar kernen 
goed bereikbaar zijn en dat we mensen 
bewust maken van andere middelen 
van vervoer en ook van het gedrag in 
het verkeer.” 

Invloeden 
De laatste jaren hebben allerlei (ruim-
telijke) ontwikkelingen plaatsgevonden 

in Nederweert. Denk aan de aanleg van 
een nieuwe woonwijk of de herin-
richting van de Brugstraat-Kerkstraat. 
Daarnaast heeft een veranderende 
samenleving gevolgen voor verkeersbe-
wegingen. Zo zorgt de vergrijzing voor 
scootmobielen in het verkeer en is er 
een toename van de elektrische fiets. 
Deze ontwikkelingen vragen om een 
nieuw mobiliteitsplan.

Ambities
Nederweert wil de komende jaren inzet-
ten op verkeersveiligheid, een logisch 
en veilig netwerk voor fiets-, land-
bouw- en vrachtverkeer, voor iedereen 
toegankelijk, openbaar vervoer en een 
optimale doorstroming op de rijks- en 
provinciale wegen.

Keuzes maken
“Het mobiliteitsplan en het traject met 
burgers en maatschappelijke partners 
heeft een hele lijst van verkeerspro-
jecten opgeleverd”, vertelt wethouder 
Koolen. “Als we deze allemaal uitvoe-
ren, is een bedrag van € 10 miljoen 
nodig. Voor de periode 2020-2023 is 
€ 3 miljoen beschikbaar. Dat betekent 

dat er keuzes gemaakt moeten worden.”

Uitvoering
De gemeenteraad wordt voorgesteld 
om een deel van de projecten in de pe-
riode 2020-2023 uit te voeren. Voor een 
deel van de overige projecten wordt ge-
keken of er goede alternatieven zijn én 
de financiële middelen beschikbaar zijn. 
Deze kunnen in de periode 2020-2023 
dan nog worden uitgevoerd. Een aantal 
maatregelen zal vanaf 2024 worden op-
gepakt en er zijn ook projecten die we 
(nog) niet uitvoeren. Naast de maatre-
gelen in het mobiliteitsplan, wordt met 
de Provincie nog overleg gevoerd over 
de verbetering van de N266-N275. 

Blijvende investering
“Het mobiliteitsplan biedt een goede 
basis om aan de slag te gaan. Maar er 
blijft werk aan de winkel. Mobiliteit 
is nooit af en vraagt om een blijvende 
investering in infrastructuur, het gedrag 
van burgers en onze bezoekers”, aldus 
wethouder Koolen.

Op onze website kunt u het mobiliteits-
plan inzien. 

Klaar voor de toekomst
“Keuzes maken in verkeersprojecten voor mobiliteitsplan”

Raad vergadert
Op dinsdag 11 februari om 19.00 uur 
vergadert de gemeenteraad in de 
raadzaal. U bent daarbij van harte wel-
kom. Welke onderwerpen staan er op 
de agenda? De raadsleden buigen zich 
o.a. over het nieuwe mobiliteitsplan 
voor Nederweert. Het plan is tot stand 
gekomen na een intensief burgerpar-
ticipatietraject. Naast een uitvoerige 
lijst van aandachtspunten heeft dit ook 
geresulteerd in een overzicht van de 
belangrijkste speerpunten voor de toe-
komst. Deze speerpunten vormen mede 
de basis voor het uitvoeringsprogram-
ma 2020-2023, als onderdeel van het 
Mobiliteitsplan Nederweert. U leest er 
elders op deze pagina meer over. Ande-
re voorstellen zijn de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Omnibuzz 
en het conceptbeleidsplan Veiligheids-
regio Limburg-Noord 2020-2023. Voor 
de complete agenda en bijbehorende 
stukken kunt u terecht op onze website.  

Even bijpraten over de belastingen

De herinrichting van de Kerkstraat is een belangrijke ontwikkeling op mobiliteitsgebied.

In de tweede helft van februari ont-
vangt u de belastingaanslag voor 2020. 
Dit is een aanslagbiljet met de gemeen-
telijke belastingen én de waterschaps-
belastingen. Hebt u een account op 
MijnOverheid.nl? Dan ontvangt u het 
aanslagbiljet niet in de brievenbus, 
maar alleen online in uw Berichtenbox. 
Voortaan staat ook de aanslag Diftar op 
de combi-aanslag.

U ontvangt de belastingaanslag van 
BsGW Belastingsamenwerking Gemeen-
ten en Waterschappen. Onze gemeente 
werkt op het gebied van belastingen 
in BsGW samen met nog 27 andere 
Limburgse gemeenten en Waterschap 
Limburg.

Onroerendezaakbelasting
De gemeente heft jaarlijks onroeren-
dezaakbelasting van eigenaren en 
gebruikers van onroerende zaken. De 
eigenarenbelasting en de gebruikers-
belasting hebben elk een eigen tarief. 
Dit tarief wordt uitgedrukt in een 
percentage van de WOZ-waarde van 
de onroerende zaak. Voor woningen 
en niet-woningen zijn verschillende 
tarieven vastgesteld. 

De gemeenteraad heeft de volgende 
OZB-tarieven vastgesteld:

 eigenarenbelasting van woningen: 
0,1260% van de WOZ-waarde
 eigenarenbelasting van niet-wonin-
gen: 0,2748% van de WOZ-waarde
 gebruikersbelasting van niet-wonin-
gen: 0,2093% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing
Naast de OZB zijn er ook nog andere 
gemeentelijke belastingen waaronder 
de afvalstoffenheffing. Elk huishouden 
in Nederweert betaalt een vast bedrag 
per aansluiting (vastrecht) én een be-
drag per kilo afval (Diftar). Het vastrecht 
bedraagt € 112,20 in 2020. Het variabel 
tarief van de afvalstoffenheffing blijft 
gelijk en is € 0,15 per kg. 

Voortaan staat de aanslag Diftar ook op 
de combi-aanslag. Dit betekent dat u in 
augustus geen aanslag van de afval-
stoffenheffing Diftar ontvangt. Vanaf 
volgend jaar wordt de aanslag Diftar 
achteraf van een heel belastingjaar op 
de combi-aanslag vermeld. Dit heeft als 
voordeel dat u meer betaaltermijnen 
heeft, zowel met als zonder automati-
sche incasso.

Inwoners die vanwege gezondheidspro-
blemen extra afval aanbieden, bijvoor-
beeld incontinentiematerialen, kunnen 
een reductieheffing van het variabel 
tarief aanvragen. De reductie is een vast 
percentage van 60%, met een maximum 
van € 60,00 per belastingjaar. Denkt u 
hiervoor in aanmerking te komen? Dan 
kunt u op de website van de gemeente 
Nederweert een aanvraagformulier in-
vullen. Dit kunt u dan naar de gemeen-
te versturen met bijbehorende medische 
verklaring. 

Rioolheffing
Bent u eigenaar van een huis of bedrijf 
dat direct of indirect is aangesloten op 

de riolering, dan betaalt u rioolheffing. 
Het tarief is verhoogd naar € 275,90. 
Huurders krijgen geen aanslag rioolhef-
fing.
 
Hondenbelasting 
Wie één of meerdere honden heeft, 
moet hiervoor hondenbelasting betalen. 
De kosten zijn gelijk gebleven ten opzich-
te van vorig jaar en bedragen € 25,00 per 
hond per belastingjaar. Voor een kennel 
is dit tarief € 100,00 per jaar.

Regel het online
Uw persoonlijke belastingzaken regelt u 
snel en gemakkelijk op uw persoonlijke 
pagina op www.bsgw.nl. Daar logt u in 
met uw DigiD. U hebt op uw persoon-
lijke pagina o.a. de volgende moge-
lijkheden: raadplegen van aanslagen; 
wijzigen van uw bankrekeningnum-
mer; afgeven van een machtiging voor 
automatische incasso; indienen van een 
bezwaarschrift; inzien van een taxatie-
verslag; aanvragen van kwijtschelding 
en het stellen van een persoonlijke 
vraag.

Vragen en antwoorden
Op www.bsgw.nl vindt u veel antwoor-
den op vragen over de gemeentelijke 
en waterschapsbelastingen. Wilt u 
liever telefonisch contact? Houd dan 
rekening met wachttijden of bel enkele 
dagen nadat u het aanslagbiljet heeft 
ontvangen. Tel. 088-8420420. Dit kan op 
werkdagen van 09.00-17.00 uur. U hebt 
daarbij uw burgerservicenummer (BSN) 
nodig. 
 

Rondje om de toren
Het eerste ‘rondje om de toren’ voor in-
woners met een scootmobiel. Wie gaat 
er mee op dinsdag 17 maart? 

Open inloop De Gunnerij en het Plat-
form Gehandicapten Nederweert orga-
niseren dit nieuwe initiatief in samen-
werking met amateur-historicus Alfons 
Bruekers.

Over het Nederweert van vroeger
De deelnemers worden door gids Alfons 
Bruekers ondergedompeld in talloze 
weetjes, anekdotes en oude verhalen 
over het Nederweert van vroeger. Een 
interessante excursie door het oude 
dorp. U wordt om 10.00 uur verwacht 
bij De Gunnerij aan Lambertushof 2. 
Onder het genot van een kop koffie 
krijgt u eerst de nodige uitleg. Om 10.30 
uur start de cultuurhistorische tocht en 
omstreeks 12.00 uur bent u weer terug 

bij De Gunnerij. Hier staan een lekkere 
kop soep en een broodje voor u klaar.

Aanmelden voor 1 maart
Deelname is gratis. Er kunnen maximaal 
15 personen deelnemen en vol=vol. Bij 
slecht weer vindt de tocht een week 
later plaats, op dinsdag 24 maart. Ge-
bruikt u een scootmobiel en wilt u graag 
mee? Meldt u zich dan voor 1 maart 
aan bij de vrijwilligers van De Gunnerij, 
bij voorkeur persoonlijk of anders via 
e-mail: degunnerij@gmail.com. 

Vanaf het tweede kwartaal van dit jaar 
bieden we onze inwoners de mogelijk-
heid om paspoorten en ID-kaarten na 
het aanvragen thuis of op het werk 
te laten bezorgen. Handig. Want dan 
hoeft u niet twee keer naar het ge-
meentehuis voor een paspoort of ID-
kaart. Een extra dienstverlening voor u 
als burger!

Het aanvragen van uw paspoort of ID-
kaart moet in het gemeentehuis gebeu-
ren. Dat verandert niet. 

Tijdvak aangeven
Maar over een paar maanden kunt u 
bij de aanvraag wel doorgeven of u 
het document thuis of op het werk wilt 
laten bezorgen. Als het paspoort of de 
ID-kaart klaar is, krijgt u een bericht 
via e-mail of sms waarin u kunt aange-
ven in welk tijdvak van vier uur u het 
document wilt ontvangen. Paspoorten 
en ID-kaarten worden van maandag 

t/m zaterdag tussen 08.00 en 20.00 uur 
bezorgd.

Onderzoek thuisbezorgen
Vorig jaar riep de gemeenteraad van 
Nederweert de gemeente in een motie 
op om het thuisbezorgen van paspoor-
ten en ID-kaarten te onderzoeken. In de 
tweede helft van 2019 is dit onderzoek 
afgerond. De uitkomsten zijn in oktober 
gepresenteerd aan de raadsleden en 
andere belangstellenden. Het thuisbe-
zorgen van paspoorten en ID-kaarten is 
vervolgens opgenomen in de begroting 
en goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Kosten
De kosten per bezorging zijn € 4,95. 
Dus ook wanneer u meerdere ID-kaar-
ten tegelijk thuis laat bezorgen.

De precieze ingangsdatum is nog niet 
bekend. Zodra dit wel het geval is, leest 
u er meer over.

Uw paspoort laten bezorgen, da's gemakkelijk

Donderdag 6 februari 2020

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 14 0495 of 0495-677111
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl 

 @GemNederweert 

  Facebook.com/GemeenteNederweert

Mogelijkheden voor het inzien van de officiële 
bekendmakingen.

Website
Op onze website www.nederweert.nl staan 
de bekendmakingen onder Bestuur & 
Organisatie>Bekendmakingen. Een wekelijks 
overzicht van de bekendmakingen vindt u onder 
Inwoners>Actueel>Bekendmakingen pdf.
 
E-mailservice
Een handige service is de gratis e-mailservice 
Bekendmakingen. Als u zich hierop abonneert, 
ontvangt u direct de meest recente lokale, 
maar ook regionale en landelijke bekend-
makingen per e-mail. Aanmelden is eenvoudig. 
Ga naar www.overheid.nl/attenderingsservice. U 
kunt zelf aangeven welke bekendmakingen 
u wilt ontvangen.

Geen internet
Als u niet de beschikking heeft over internet, 
dan kunt u de bekendmakingen inzien op de 
computer in de publiekshal van het gemeente-
huis. Is dit voor u vanwege een fysieke beper-
king niet mogelijk, dan kunt u het wekelijks 
overzicht op verzoek toegestuurd krijgen. 
Belt u dan even met ons Klant Contact Centrum, 
tel. 0495 - 677111. 

Een paspoort of ID-kaart afhalen blijft uiteraard mogelijk, maar laten bezorgen is binnenkort ook een keuze.  
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Informatiebijeenkomst 
over nieuwe donorwet bij 

Bibliocenter

Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe do-
norwet in. Alle mensen van 18 
jaar en ouder die ingeschreven 
zijn in een Nederlandse gemeente 
komen dan in het Donorregister. 
In het Donorregister staat of ie-
mand na zijn dood orgaan- en 
weefseldonor wil zijn. Iedereen 
die na 1 juli 2020 geen keuze in-
vult, komt in het donorregister 
met de vermelding ‘geen bezwaar 
tegen orgaandonatie’.
Bij Bibliocenter is het mogelijk om 
meer informatie over de nieuwe do-
norwet te krijgen. De informatie-
bijeenkomsten vinden plaats bij Bi-
bliocenter in Heel op 14 februari van 
10.00 tot 12.00 uur of in Weert van 
13.30 tot 15.30 uur. Op 5 maart in 
Heythuysen van 10.00 tot 12.00 uur of 
in Nederweert van 13.30 tot 15.30 uur.

De bijeenkomsten worden georgani-
seerd in samenwerking met de Neder-
landse Transplantatiestichting en het 
ministerie van VWS. Onderwerpen 
die onder de aandacht komen zijn on-
der andere wat orgaan- en weefsel-
donatie is en hoe men de keuze in het 
Donorregister kan invullen. Er wordt 
tijdens de bijeenkomsten gediscussi-
eerd door middel van stellingen, een 
quiz en filmpjes. Zo ontstaat er be-
wustwording en is het mogelijk een 
onderbouwde mening te vormen om 
een keuze, voor of tegen, orgaando-
natie (kenbaar) te maken. Er is geen 
goede of slechte mening. 

De bijeenkomst is speciaal bedoeld 
voor mensen van 60 jaar en ouder, 
duurt circa anderhalf uur en is gratis.

Aanmelden kan op www.bibliocen-
ter.nl/donorwet of door te bellen 
naar Bibliocenter, 088-2432000.

Vind je computeren lastig? Is in-
ternet voor jou nog onbekend ter-
rein? Wil je handiger worden in 
het werken met de computer? Er 
zijn steeds meer zaken die je met 
behulp van de computer moet re-
gelen. Denk maar aan je bankza-
ken, spullen kopen, belastingaan-
gifte doen of werk zoeken. Bij de 
bibliotheek kun je leren en oefe-
nen hoe de computer en internet 
werkt.

Er zijn plaatsen vrij voor de cursus 
Klik&Tik op dinsdag van 10.00 tot 
11.30 uur bij Bibliocenter in Neder-
weert, Kapelaniestraat 8. 

Er zijn nog plaatsen vrij voor de gratis 
computercursus Klik&Tik in Nederweert

Met de cursus Klik&Tik leer je typen, 
e-mailen en internetten. Je krijgt stap 
voor stap uitleg hoe de pc en internet 
werkt. Je leert hoe je formulieren in-
vult en websites leest. Je werkt in je 
eigen tempo en krijgt begeleiding. 
Klik&Tik is bedoeld voor mensen die 
geen of weinig ervaring hebben met 
de computer.
Voor meer informatie en aanmel-
den kun je contact opnemen met 
Bibliocenter, telefoon 088-2432000. 
Vraag naar Els Meeuwissen (e.meeu-
wissen@bibliocenter.nl) of Margriet 
Roost (m.roost@bibliocenter.nl). Je 
kunt ook terecht aan de balie bij Bi-
bliocenter in Nederweert.

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

‘t Maxet start Vastelaovesseizoen met 2 nieuwe Prinsen aan het roer 

Fieëstweekend CV de Kakers 
was wederom groot succes

In het weekend van 25 en 26 januari 
werd ’t Maxet weer omgetoverd tot 
dé feestlocatie van CV de Kakers. De 
loods van Aannemersbedrijf Heijmans 
diende tijdens het feestweekend we-
derom als de locatie voor het grootste 
feestje van afgelopen weekend.

Zaterdag: Prinsebal 
Op zaterdag 25 januari was het tijd 
voor het 48e Prinsebal van CV de 
Kakers. Oud Prins Jeroen I droeg de 
scepter over aan de nieuwe Prins Jo-
han II (Lenders), die met maar liefst 
4 adjudanten uit zowel Baexem als 
Heythuysen zorgt voor een grote 
dorpsdiversiteit op ’t Maxet. Prins Jo-
han II is in het dagelijks leven werk-
zaam bij Canon Production Printing in 
Venlo en is in zijn vrije tijd vaak te vin-
den op het voetbalveld van SV Lever-
oy, waar hij het kampioensteam JO12 
onder zijn hoede heeft. Prins Johan 
II wordt tijdens de Vastelaovend bij-
gestaan door zijn adjudanten Jules, 
Johan, Marcel en Ruud. De komende 
tijd trekt hij door het Kakerslandj on-
der zijn spreuk: 

Met Vastelaovendj vleege 
de glaaze in ’t rondj, 

As woonsdig zoë krank 
wie unne hondj! 

Op deze avond waren Joekskapel Ut 
vêttig ûmke uit Leveroy en Joekska-
pel Jonk Geweldj uit Heythuysen te 
gast om diverse nummers te spelen en 
de feeststemming er goed in te bren-
gen. Feestband “Sjloetingstied” nam 
daarna het stokje over en verzorgde 
de livemuziek tot, zoals de naam al 
verklapt, de lampen weer aangingen 
en het tijd was om te “sjloeëte”. 

Zondag: Jeugdprinsebal 
Op zondag 27 januari werd het feest-
weekend voortgezet met het 26e 
Jeugdprinsebal. Jeugdprins Timo I 
droeg de macht over aan Jeugdprins 
Siem I (Keulen), die het Kakerslandj 
binnen kwam rollen in een grote kist 
met ballen, die de rest van de mid-
dag zorgden voor groot plezier in de 
zaal. Jeugdprins Siem I wordt tijdens 
zijn regeerperiode bijgestaan door 

zijn twee adjudanten Jayden en Siem. 
Jeugdprins Siem I stuitert tijdens 
de Vastelaovesperiode graag door 
de zaal en zit in het dagelijks leven 
ook niet stil: Hij is fanatiek lid van de 
jeugdharmonie en is afgelopen sei-
zoen kampioen geworden met zijn 
voetbalteam bij SV Leveroy (met Prins 
Johan II als trainer!). De spreuk van 
Timo I luidt dan ook als volgt: 

Mit de bal aan miene voot, 
Kumtj deze Vastelaovend good! 

Na het officiële gedeelte barstte 
het feestje, onder leiding van de DJ, 
los op ’t Maxet. De ballonnenclown 
heeft ook weer voor de mooiste cre-
aties gezorgd voor jong en oud en 
nadat alle ballonnen aan het plafond 
vurig kapot waren gemaakt door de 
jeugd, kwam het einde van een ge-
slaagd feestweekend in zicht. 

CV de Kakers kijkt terug naar een 
geweldig feestweekend, waarin met 
een lach en een traan werd gefeest. 
Dank aan alle verenigingen en vaste-
laovesvierders die aanwezig waren en 
er samen een prachtig feest van ge-
maakt hebben. 

Alaaf!

Optochtroute groeëte optocht 
Nederweert 2020 

Op maandag 24 februari zal de grote 
optocht weer door de straten van Ne-
derweert trekken.

Route 2020
De route is als volgt: opstellen op  St. 
Rochusplein - Beatrixstraat.
Bernhardstraat - Ospelseweg - St. Ro-
chusstraat - Brugstraat - Loverstraat
Burgermeester Greijmansstraat - Ka-
pelaniestraat - Pastorieweg - St. Wil-
librordusstraat - Sint-Antoinusplein 
waar de ontbinding zal plaats vinden.

Prijzen
Naast de gouwe törve, ‘t Wullemke en 
diverse bekers zijn er voor 2020 weer 
een groot aantal geldprijzen te winnen. 

Digitaal Inschrijven
Ook dit jaar kunnen de deelnemers 
zich digitaal inschrijven.
Tot en met 15 februari 2020 kan dit 

via de website www.pinmaekers.nl

Inschrijven bij de residentie
Tevens worden de deelnemers in de 
gelegenheid gesteld zich op zaterdag 
15 februari in te schrijven bij Café De 
Schans aan de St Rochusstraat in Ne-
derweert tussen 11:00-12:00 uur.

Optochtnummer
Het optochtnummer kan afgehaald 
worden op zaterdag 22 februari tussen 
11.00 en 12.00 uur bij Café De Schans 
aan de St Rochusstraat in Nederweert 

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking voor de jeugd en de 
volwassenen is in de Pinnenhof. Om 
20.11 uur start de prijsuitreiking voor 
de jeugd, en aansluitend voor de vol-
wassenen. Tevens zal de prijsuitreiking 
korter worden, zodat iedereen daarna 
volop vastelaovendj kan vieren.

Avondwandelingen vanuit Buitencentrum De pelen

Beleef de Vollemaan in De Groote Peel
Staatsbosbeheer houdt op zon-
dag 9 februari een Vollemaan-
wandelingen in De Groote Peel. 
Samen met een Peelgids ont-
dek je bijzondere sfeer van een 
avondwandeling in de natuur. 
Alle Vollemaanwandelingen star-
ten bij de ingang van het Buiten-
centrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk.

Bijzondere beleving in het donker
Wandelen met vollemaan is bijzon-
der. Als de maan haar zilverwitte 
licht schijnt krijgen bomen een scha-
duw, water een speelse schittering 
en het landschap een magisch tintje. 
Donker is niet donker meer! Wellicht 
is een beetje lef wel handig als je 
met vollemaan door De Groote Peel 
gaat wandelen. Maar wie niet bang is 
voor Dwaallichten, Witte Wieven of 
Dolende Ridders zal zeker genieten 
van de unieke sfeer van het Peelland-
schap badend in het zilverwitte licht. 
Bovendien loopt een Peelgids van 
Staatsbosbeheer mee. Hij zorgt voor 
een veilige route en zal je vertrouwd 
maken met de geluiden van de nacht. 

De Vollemaanwandeling op zon-
dag 9 februari start om 19.30 uur. 
Deelname kost € 9,- voor volwasse-
nen en € 7,- per kind, inclusief een 
warm drankje na afloop. Reserve-
ren kan online via: www.staats-
bosbeheer.nl/pelenvollemaan De 
route is 2 - 2,5 km lang en duurt 
1,5 uur. Zaklampen zijn overbodig. 

Op 9 februari geen tijd? Er zijn 
ook Vollemaanwandelingen op 

8 april, 7 mei, 2 september en 30 
november (let op: verschillende 
starttijden).

Vollemaanwandeling ‘Special’ 
Op maandag 9 maart is er een Vol-
lemaanwandeling ‘Special’ met 
Oorlogsverhalen. De verhalenver-
tellers van Vertelclub Verve nemen 
je mee terug in de tijd, naar de tijd 
van de bevrijding, 75 jaar geleden. Je 
komt ze onderweg tegen tijdens de 
wandeling. Na afloop is er een drank-
je in de Peelboerderij. Een avond om 
nooit te vergeten.

Voor de Vollemaanwandeling 
‘Special’ van maandag 9 maart 
kan je kiezen uit verschillende 
starttijden: 19.30 – 19.45 –20.00 
– 20.15 en 20.30 uur. Per tijdstip 
max. 20 deelnemers. Deelname 
kost € 9,- per persoon. De ac-
tiviteit is vooral geschikt voor 
volwassenen.  Reserveren online 
via: www.staatsbosbeheer.nl/
depelen De route is 2 km lang, 
duurt 2 uur (inclusief verhalen). 
Zaklampen zijn overbodig. 

Starten bij het Buitencentrum
De Vollemaanwandelingen starten 
bij het Buitencentrum De Pelen. Het 
Buitencentrum is ’s avonds gesloten, 
maar je kan je auto parkeren op het 
parkeerterrein van De Pelen. De Peel-
gidsen wachten bij de ingang van het 
Buitencentrum. Voor meer informa-
tie kun je contact opnemen met het 
Buitencentrum de Pelen: 0495 – 641 
497 of per mail: depelen@staatsbos-
beheer.nl 

Carnaval op basisschool 
de Schrank

De carnaval staat weer bijna voor de 
deur. Met jeugdprins LARS en prinses 
LYNN voorop, organiseren we samen 
met c.v. de Vlikkestaekers een dave-
rende carnavalsviering op vrijdagmid-
dag 21 februari. 

Om 13.00 start de kinderoptocht van-
af het Aerthijsplein.
De route is als volgt: Aerthijsplein / 
Annastraat / Siebenstraat / Koren-
bloemstraat / Klaproosstraat / Locht-
straat / Reijndersweg / Waatskamp / 
Peeljuweel

Na de optocht gaan we naar ’t Peelju-
weel, waar volop gedanst en gehost 
gaat worden. We maken er een ge-
zellige middag van!!!!!!!

Omstreeks 15.00u. start de prijsuitrei-
king door  jeugdprins LARS en jeugd-
prinses LYNN en prins MARCEL en 
prinses ANITA van de Vlikkestaekers.
Na de prijsuitreiking helpen we waar 
nodig de kinderen met oversteken 
tot 15.30u.

Een gezellige carnaval gewenst,

Team en ouderraad b.s. de Schrank, 
cv De Vlikkestaekers

Te koop
Scootmobiel 

shoprider deluxe
06-222 185 68

Weinig gebruikt

Open Eettafel Budschop

Donderdag 13 februari open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 12 februari 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633410; 631973; 626493; 633419

www.budschopactueel.nl

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

GEVRAAGD
Gevraagd carnavalskleding voor kin-
deren 06-123 456 78

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten. 

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Na een geslaagde eerste editie 
van het Eynder Pieck Festeyn komt 
er een vervolg. In het weekend 
van zaterdag 12 en zondag 13 de-
cember 2020 vindt er een tweede 
editie plaats van dit winterse ker-
stevenement met voor ieder wat 
wils. 

Vorig jaar trok het Eynder Pieck Fes-
teyn zo’n 3.500 bezoekers en is daar-
mee een geslaagd evenement dank-
zij de enthousiaste inzet van de vele 
vrijwilligers, figuranten, muzikanten, 
koorleden, artiesten en standhouders. 
Daarom heeft Dorpsraad Eind samen 
met Openluchtmuseum Eynderhoof 
en de vijf deelnemende verenigingen 
besloten om een vervolg te geven aan 
deze unieke samenwerking. 

Op 12 en 13 december piekt Nederweert-Eind opnieuw

Eynder Pieck Festeyn 
krijgt tweede editie

Het doel om de saamhorigheid van 
Nederweert-Eind te bevorderen, de 
deelnemende verenigingen financi-
eel te versterken en de relatie tussen 
Eynderhoof en haar omgeving hech-
ter te maken staat wederom centraal. 
Alle partijen die vorig jaar deelnamen, 
hebben al vol enthousiasme toege-
zegd om mee te doen. 

De Oudhollandse taferelen van Anton 
Pieck krijgen weer een prominente 
rol tijdens dit evenement. Over de 
precieze invulling wordt de komende 
maanden nog nagedacht en in de 
weken voor het evenement gecom-
municeerd. Houd de pagina van Eyn-
derhoof en de facebookpagina Eynder 
Pieck Festeyn in de gaten voor meer 
details. 

Tussen alle carnavalsvermaak door 
is er in de multifunctionele accom-
modatie Haaze-Hoof in Ospel ook 
ander vertier. De theatermakers 
Hans van Gorp, Toon Maas & Piet 
Snijders uit het Brabantse Asten 
en Someren brengen er zaterdag 
15 februari om 20.15 uur hun voor-
stelling Nawdèwir voor het voet-
licht. 

Nawdèwir draait lekker. Aan de Bra-
bantse kant van de Peel laat het pu-
bliek zich gewillig meevoeren in de 
theatrale gedachtekronkels van het 
trio Van Gorp, Maas & Snijders. Nu ne-
men ze ook de Limburgse kant van de 
Peel mee in hun veldtocht. 
Het drietal stond vijf jaar geleden aan 
de basis van de ‘Brabantse volksopera 
Mistero’. Nadien vonden de drie het 
‘Brabants literair entertainment’ uit. 
Met de voorstelling ‘Vruger waar alles 
bitter’ stonden ze al eens in een uitver-
kocht en enthousiast theater Boeket in 
Nederweert. Nawdèwir is nu het twee-
de theaterprogramma in hun favoriete 
genre. 
Inhoudelijk gaat Nawdèwir over de 
gemakken en soms hilarische onge-
makken van het ouder worden, een 
realiteit waarmee intussen ook de ‘ge-

neratie van ‘68’ wordt geconfronteerd. 
Als Maas, Van Gorp & Snijders ‘horen, 
zien & zingen’ gaat het over pillen en 
pijntjes; over slikken en prikken en 
over van alles wat je niet wilt, maar 
overkomt. Nawdèwir is kleinschalig 
theater, soms broos, soms  brutaal. 
Milde maatschappijkritiek, poëtische 
beschouwingen en absurdisme gaan 
hand in hand. Soms op ‘t randje, maar 
nooit eroverheen, want de platte lol 
is aan dit trio niet besteed.  Regionaal 
amusement zoals nog niet eerder ge-
bracht; een aangename weekendont-
dekking! 
Nawdèwir. Zaterdagavond 15 februari 
20.15 uur in MFA Haaze-Hoof, Aerthijs-
plein 3 in Ospel. Kaarten te koop bij 
respectievelijk Haaze-Hoof of via 
www.hansvangorp.nl. 

Hans van Gorp, Toon Maas en Piet Snijders.
Foto: Kees Martens 

Nawdèwir op zaterdag 
15 februari in Haaze-Hoof Ospel  


