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Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!
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Drukkerij van Deursen, Nederweert

Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert
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TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze 
uitgebreide collectie trouwkaarten.

eert

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www

eert

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

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

Nieuwsgierig naar de natuur én 
naar de cultuurhistorie van Na-
tionaal Park De Groote Peel? Ga 
dan op zondag 16 februari op pad 
met een Peelgids van Staatsbos-
beheer voor een wandeling ‘naar 
het hart van de Peel’. De wande-
ling is ongeveer 9 kilometer en 
start om 13.00 uur bij het Buiten-
centrum De Pelen.

Gevarieerd landschap
Voor veel bezoekers van Nationaal 
Park De Groote Peel is het gebied 
rondom de grote waterplas ‘het Elf-
de’ favoriet. Het hart van dit hoog-
veengebied is dan ook erg mooi en 
gevarieerd en bestaat uit open land-
schap, waterplassen afgewisseld met 
stukjes heide en bos. Dit landschap 
vertelt ook veel over het verleden 
van de Peel. Zo kan je cultuurhisto-
rische elementen uit de periode van 
de grootschalige turfwinning ont-
dekken. De veenputten, vaartjes en
natuurlijk de waterplassen zijn de 
stille getuigen van de plekken waar 
tot halverwege de vorige eeuw turf 
gestoken is. De Peelgids, die deze 
excursie begeleidt, vertelt erover en 
beantwoordt uw vragen. 

Behalve informatie is er tijdens deze 
wandeling ook aandacht voor na-
tuurbeleving. Zo word je onderge-
dompeld in de natuur en kan je ge-
nieten van de stilte. Een bijzondere 
ervaring.

De ‘wandeling naar het hart van 
de Peel’ start op zondag 16 febru-

Op zaterdag 15 februari 2020 zal 
in Nederweert voor de 42e keer de 
borebroeleft worden gehouden.
Het boerenbruidspaar wordt ge-
vormd door Marianne Koolen-
Mackus en Rick van Meel.

Boremoosbal bij Guulke
iedereen wordt weer in de gelegen-
heid gesteld om van begin af aan de 
boreboeleft mee te maken.
Het bruidspaar, familie, vrienden en 
alle geintreseerden komen om 15.30 
uur bij elkaar bij Guulke aan het ho-
recaplein.
Om 16.00 uur start het boremoosbal
met een heerlijke maaltijd uit groot-
moederstijd.
Iedereen kan deelnemen aan het bo-
remoosbal, voor de maaltijd heb je 
een “aetbon” nodig.
Deze “aetbonnen” a € 9,00 zijn ver-
krijgbaar bij Guulke.

Onecht huwelijk
Vanaf Guulke gaat de stoet om 17.44 
uur naar de Pinnenhof waar het bur-
gerlijk huwelijk zal worden voltrok-
ken door de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand Giel Bruijnaers.
Vervolgens zal om 19.22 uur in een 
korte “mis” de zegening plaatsvinden 
door pastoor Paul.

Receptie
Na deze plechtigheid kan het kersver-
se paar tussen 20.11 uur en 21.11 uur 
worden gefeliciteerd in zaal Centraal. 
Om 21.30 start het grote bruilofts-
feest en is het borebroeleft in heel 
Nederweert.

Orde
Daan Knapen zal als ceremoniemees-
ter fungeren en de orde zal worden 

Zaterdag 15 februari 2020

Borebroeleft in Nederweert

Wandeling  rondom de grote waterplassen van het nationaal park

Excursie naar het hart van De Groote Peel

ari om 13.00 uur bij het buitencen-
trum De Pelen aan de Moostdijk 
15 te Ospel. De route is 9 kilome-
ter lang en de excursie duurt 2,5 
– 3 uur. Deelname kost € 6,- per 
persoon en de excursie is vooral 
geschikt voor volwassenen. Re-
serveren is noodzakelijk en kan

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

Buitencentrum De Pelen
Het buitencentrum ligt aan de Moost-
dijk 15 te Ospel, bij de ingang van het 
Nationaal Park De Groote Peel. In de 
winkel van De Pelen zijn streekpro-

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

ducten, souvenirs en boeken te koop. 
In Restaurant buitengewoon lekker De 
Pelen en de Peelboerderij (op zondag) 
kan je terecht voor een hapje en een 
drankje. Het buitencentrum is geopend 
op dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 
17.00 uur. Voor meer informatie: www.
staatsbosbeheer.nl/depelen

Getuigen bruid:
Ruud Korten van Pierre van Korten 
Nelis en Trui van Fuus Nel en van Truus 
Reijven van Duûr van Stroater en van 
Lies van Hoester Tjeu (oet Hunsel ).
Marieke van den Boogaard van Pierre 
van den Snierre Karel en Donkers Mi-
tje en van Hannie van Houwen vlaai 
Sjaak en van Sterre An.

Getuigen bruidegom:
Ruud Verkooijen van Ad van Cor Ver-
kooijen en Toos van Wim van Gestel.
Harm Frencken van Jo van Gijze Guul 
een Ellie van Perjanneske.

bewaakt door bode Nick Steuten. 
Voor meer informatie zie www.pin-
maekers.nl

De Boerenfamilie bestaat uit:
Bruid: 
Marianne Koolen-Mackus van Wiel 
van Mackus Piet en Bates Leen en 
Rina van Flinsenberg Sjeng en Thies-
sen Marie.

Bruidegom:
Rick van Meel van Bertje van Klomp 
Bert en Hennis Miet en van Coby van 
Willie van Boeggetje en Lies Ghielen.

Ouders van de bruid:
Adrie van de Voort van Pier van Kriens 
Driekske en Mien van Fonteyn.
Jolanda Koolen van Harrie van Jack van
Koolen Frans en Theunissen Drina en 
van Toos van Meijers Harrie en Venz To.

Ouders bruidegom:
Eric van der Putten van Jan van Klû-
mpe Harry en Miet van Jenne Geb-
bel en van Annie van Hoebe Zjang en 
Neule Mieke.
Loes van de Voort van Adrie van Pier 
van Kriens Driekske en van Leny van 
Mackus Piet en Bates Leen.

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

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

www.brinkmansoptiek.nl

ALTIJD EEN SCHERPE BLIK
OOK IN DE SNEEUW

containerverhuur 10-40m3

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

Foto: Marijke Vaes-Schroën, Staatsbosbeheer

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

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

wwwwww.tandartspraktijknederweert.nl.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218



Inbegrepen o.a.:
* Halfpension
* Overtocht Hirtshals-Kristiansand
* Overtocht Göteborg-Kiel
* Sightseeing Bergen en Oslo o.l.v. gids
* Diverse overtochten per veerboot
* Parkeer- en tolkosten

100%
Geniet

Garantie!
GENIETEN...

ISO
9001

*De beste prijs-kwaliteitverhouding

*Meer dan 250 vakantiereizen in Europa

* Moderne bussen met vriendelijke chau� eurs

8-DAAGSE FIETSREIS
ALTMÜHLRADWEG, DUITSLAND
Vertrekdatum: 10 mei 2020

10-DAAGSE RONDREIS 
ZUID-NOORWEGEN
Vertrekdata: 8 juni en 7 september 2020

De ‘Altmühlradweg’ wordt gekenmerkt door romantische valleien, de altijd traag stromende rivier de Alt-
mühl, steile rotspartijen en brede hoogvlakten. Via een prachtig natuurgebied en vlakke wegen en paden 
fi etst u naar het eindpunt Kelheim, waar de Altmühl uitmondt in de Donau. Onderweg is er voldoende tijd 
om kennis te maken met de vele middeleeuwse steden, burchten en andere bezienswaardigheden.

Wie Noorwegen zegt, denkt aan � orden. Natuurlijk zijn dit de meest bekende en ook meest bijzondere 
bezienswaardigheden van dit land. Maar Noorwegen heeft veel meer te bieden! We hebben gekozen voor 
een programma dat zich voor een groot deel langs de westkust van het zuiden van Noorwegen afspeelt.

Highlights:
*  Verblijf in Hotel Gasthof Heckl
*  Fietsroutes variërend van 30-60 km per dag
*  Altmühltal: het grootste natuurpark             
 van Duitsland
*  Gunzenhausen: hét toeristische metropool
 van het Fränkische Seenland
*  Weiβenburg: voormalig Romeinse pleisterplaats
*  Frankische gebergte
*  Eichstätt: bisschops- en universiteitsstad
*  Kelheim  

Highlights:
*  Kristiansand: belangrijke havenstad
*  Stavanger
*  Cruise Lyse� ord
*  Hanzestad Bergen
*  Sogne� ord: langste en diepste � ord 
 in Noorwegen
*  Geiranger Fjord
* Lillehammer
*  Oslo

Inbegrepen o.a.:
* Halfpension
* Afscheidsdiner
* Welkomstdrankje
* Informatiepakket
* Muziekavond
* Parkeer- en tolkosten

€ 695,- p.p.€ 695,- p.p. € 1295,- p.p.€ 1295,- p.p.

Saniceve, gevestigd in Nederweert, is een groothandel in installatiematerialen en sanitair.

Één van onze medewerkers mag binnenkort van zijn pensioen gaan 

Één van onze medewerkers mag binnenkort van zijn pensioen gaan 

genieten en wij zijn op zoek naar een nieuwe magazijnmedewerker.

genieten en wij zijn op zoek naar een nieuwe magazijnmedewerker.

Orders verzamelen en verzendklaar maken

Laden en lossen van vrachtwagens

Onderhoudswerkzaamheden

Overige voorkomende magazijnwerkzaamheden

VACATURE

 Functie-omschrijving:

Fulltimefunctie maandag t/m vrijdag van 7.30 - 17.00 Uur

Een goede werksfeer in een gezellig team bij een gezond bedrijf

Marktconform salaris

Pensioenregeling

Afwisselend werk

Mogelijkheid tot het behalen van:

Hef- en reachtruckrijbewijs

Rijbewijs E en/of C

 Wat bieden wij:

 Wat zoeken wij:

Je bent minimaal 18 jaar

Een aanpakker

Je bent klantvriendelijk

Bij voorkeur in het bezit van rijbewijs B

Saniceve BV | Groothandel in Sanitair en Installatiematerialen
Pannenweg 223-229 | 6031 RK Nederweert | www.saniceve.nl | 0495-0495-632826

  Reageer: s.everaerts@saniceve.nl

  Reageer: s.everaerts@saniceve.nl

‘Vinyl –Luister-Spot’ 
in Theater de Huiskamer

De vierde editie van ‘Vinyl-Luis-
ter-Spot’ vindt plaats op zondag 
16 februari in Theater de Huiska-
mer. Aanvang 14.00 uur. De toe-
gang is gratis. Gasten tijdens deze 
editie zijn: Alf Poell (journalist, 
programmamaker radio/tv, o a. 
Omroep Limburg), Bert van Wijk, 
(filosoof, prominent lid D’66), 
Mark Vergoossen (45, professio-
neel gitarist), Martin Kessels (51, 
hoofd bedrijfsbureau Kezsels We-
genbouw – Mansvelt Infra Ont-
wikkeling en Management) en 
Eric Kessels (57, muzikant/docent 
muziek bij Ricks Rockplein. De 
presentatie is in handen van Jan 
Leenders en Jos de Graaff.

Vinyl-Luister-Spot 
In ‘Vinyl-Luister-Spot’ worden platen-
liefhebbers uitgenodigd om iets over 
hun favoriete LP (of single) te vertel-
len en een of meer tracks te laten ho-
ren. Er is vooral ook ruimte voor het 
persoonlijke verhaal achter de plaat. 
De gekozen platen worden afge-
draaid op ‘vintage apparatuur’. Vinyl-
Luister-Spot is een initiatief van Jos de 

Graaff, Peter Vleeshouwers, Harrold 
Verheijen en Jan Leenders, vier mu-
ziekliefhebbers en verzamelaars van 
Vinyl (en vintage apparatuur).

Gratis
Het theatercafé gaat om 13.00 uur 
open. Om 14.00 uur stipt start het pro-
gramma. Om ca. 16.15 uur is er nog een 
gezellige nazit met veel muziek. De 
toegang is gratis! De laatste Vinyl Luis-
ter Spot is op zondag 29 maart 2020.

Genres
Het ligt in de bedoeling dat tijdens 
elke bijeenkomst een programma 
wordt gepresenteerd rond muziek op 
vinyl uit de jaren ’50 t/m heden. Alle 
genres rock & roll, pop, rock, metal, 
soul, country, blues en jazz) kunnen 
aan bod komen.

Interesse?
Platenliefhebbers die mee willen wer-
ken aan de volgende edities kunnen 
zich aanmelden via het inschrijffor-
mulier op www.theaterdehuiskamer.
nl. of via een mail naar Jos de Graaff: 
josdegraaff@hotmail.com.

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

Samen de handen uit de 
mouwen tijdens NLdoet

Wil jij een dagje de handen uit de 
mouwen steken voor een vrijwilli-
gersorganisatie? Doe dan op 13 of 14 
maart mee met NLdoet, de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. Punt 
Welzijn maakt je graag attent op de 
57 klussen die dat weekend in Weert 
en Nederweert plaatsvinden.

Dit is nou écht een actie waarvoor 
geldt: Samen kunnen we het verschil 
maken! Tijdens NLdoet zien vrijwil-
ligersorganisaties namelijk met jouw 
inzet kans om nét dat beetje extra te 
doen. Jij kan op jouw beurt op een 
laagdrempelige manier en eenmalig 
iets goeds doen voor een ander. En 
het is ook gewoon een gezellig en 
zinvol dagje uit!

In Weert en Nederweert is van alles 
te doen. Denk aan het onderhouden 
van een repetitielokaal, opknappen 
van een clubgebouw, meewerken 
aan een muzikale middag voor men-
sen met een beperking, uitbreiden 
van een speelbos, opfleuren van dak-
terrassen van een verzorgingshuis en 
nog veel en veel meer. Kijk op www.
nldoet.nl voor het hele overzicht van 
klussen en schrijf je in. Zelf, of samen 
met vrienden, kennissen of collega’s. 
De organisaties zullen er blij mee zijn!

Wil je je ook op andere momenten 
in het jaar vrijwillig inzetten in het 
Weerterland? Bekijk dan alle mo-
gelijkheden op de digitale sociale 
marktplaats, via www.puntwelzijn.
nl/socialemarktplaats. 



Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

Tummers winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst7

Tummers
Alle carnavalsdagen GEOPEND in Weert en Roermond! 

Overige winkels: gesloten op zondag, maandag & dinsdag.Overige winkels: gesloten op zondag, maandag & dinsdag.

299,-
399,-

    Full HD TV 32PFS6402/12
• 32" (80 cm)  • Full HD  • Dual Core, 8 GB  • Pixel Plus HD 
• Smart TV met Android  • Tweezijdig Ambilight

32
’’ ➞

 80
 cm

FullHD

GRATIS 
BEZORGD!

         Draadloze speaker CHARGE 4 BLACK
• Streamen via bluetooth  • 20 uur afspeeltijd  • 2 JBL-basradiatoren   
• IPX7-waterbestendig  • Robuuste behuizing  • Verbind 2 smart apparaten tegelijk

Wasmachine WW8BM642OBW/EN
• Energieklasse A+++  • Vulgewicht 8 KG  • 1400 tpm  
• EcoBubble Technologie  • QuickDrive: halveert de wasduur

GRATIS 
BEZORGD!

649,-
799,-

*

* Na €50,- cashback
via Samsung, geldig t/m

01-03-2020

122,-
179,-

carnavals
Krrrakers!

www.eptummers.nl

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

Medicura schenkt ruim 300 medische 
hulpmiddelen aan Gambia

Hulpmiddelenspecialist Medicura B.V. 
heeft afgelopen week een grote do-
natie gedaan aan Gambianen met een 
tijdelijke of permanente handicap.

Het bedrijf uit het Limburgse Ne-
derweert heeft maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen hoog in het 
vaandel staan. Om zich op dit vlak 
ook humanitair in te zetten, is Medi-
cura een samenwerking aangegaan
met Caring4Mobility, een stichting in 
Gambia die medische hulpmiddelen 
verzamelt en verstrekt.

Medicura B.V. eigenaar en directeur, 
Ing.Dick van Aggel, zet zich naast 
zijn dagelijkse werkzaamheden in de 
hulpmiddelen wereld, ook in als be-
drijvenambassadeur voor Oxfam No-
vib. “Ik was nog maar net terug van 
onze ondernemerstrip naar Uganda, 
toen ik werd benaderd door Caring-
4mobility. Ze kwamen met de vraag 
of wij over hulpmiddelen beschikken 
die een tweede kans verdienen in 

Gambia. Hier kon ik natuurlijk geen 
nee tegen zeggen, aangezien ik de 
situatie in deze gebieden met eigen 
ogen heb ervaren.”

Vanuit de eigen zorgoutlet in Roer-
mond heeft Medicura de stichting 
kunnen helpen aan ruim 300 hulp-
middelen, waaronder rolstoelen, elle-
boogkrukken, rollators, douchestoe-
len en toiletstoelen. 

“Ik ben vooral geïnspireerd geraakt 
door hun toewijding aan dit initi-
atief” - vertelt Dick verder. “Het is 
mooi om te zien dat de vrijwilligers 
van Caring4mobiliy zo gedreven zijn 
in hun werk om ervoor zorgen dat de 
gedoneerde hulpmiddelen een goe-
de bestemming krijgen in Gambia.”

De container met hulpmiddelen zal 
naar alle waarschijnlijkheid eind fe-
bruari al aankomen op de plaats van 
bestemming - het hulpmiddelencen-
trum van Caring4mobility.

Jan Linders Nederweert brengt een ode 
aan de prinsen van Nederweert en omstreken

Unieke lokale prinsenposters
Dit carnavalsseizoen brengt Jan
Linders, als supermarktketen
van het zuiden, een ode aan alle 
prinsen. Dit wordt gedaan door 
van meer dan 200 prinsen, unieke 
lokale prinsenposters te ontwer-
pen en deze gratis te verspreiden 
aan klanten via de supermarkten. 
Zondag namen de geportretteer-
de prinsen van Nederweert en 
omstreken hun eigen portret in 
ontvangst tijdens een feestelijke 
uitreiking in de Jan Linders super-
markt in Nederweert.

Inspelend op de traditie in het zui-
den om ramen, gevels en straten te 
versieren, verstrekt Jan Linders in de 
weken vóór carnaval vanaf zondag 9
februari gratis meer dan 200 unieke 
prinsenposters. De posters zijn gratis 
verkrijgbaar bij de Jan Linders super-
markt in de (omliggende) plaats van 
de betreffende prins. Op deze manier 
worden de prinsen van het zuiden in 
het zonnetje gezet, komt een fees-
telijk straatbeeld tot stand en wordt 
het mooiste feest van het jaar écht 
samen gevierd.
De lancering van de posters werd in 
de supermark gevierd en daar kregen 
alle geportretteerde prinsen hun ei-
gen portret uitgereikt. Dit was een 
feestelijk moment met muziek, kof-
fie en wat lekkers: een échte ode 
aan de prins. Voor de prinsen van 
Nederweert, Ospel en Nederweert-
Eind vond deze feestelijke uitreiking 
plaats op zondag 9 Februari bij de Jan 
Linders in Nederweert. Vanaf nu zijn 

klanten ook van harte welkom om 
hun gratis prinsenposter op te halen.

Winactie: ‘Het mooist versierde 
raam van het zuiden’
Klanten die samen met hun eigen Jan 
Linders supermarkt een ode brengen
aan de prins en hun raam versieren 
met de prinsenposter maken kans
op de titel: ‘Het mooist versierde 
raam van het zuiden’. Bij deze titel 
hoort ook een prijs: een lekker carna-
valspakket boordevol heerlijke pro-
ducten met de échte smaak van het 
zuiden. De spelregels en tips zijn te 
vinden op janlinders.nl/carnaval.

Er schuilt een prins in iedereen!
Voortbordurend op de hyperlokale 
give-aways die Jan Linders de afge-
lopen jaren succesvol inzette zoals 
vlaggen, sjaals, pins en led-speldjes 
laat Jan Linders deze carnaval ook 
de prins in iedereen ontwaken. “Dit 
carnavalsseizoen sparen klanten voor 
een gratis draagtray-scepter; reuze 
handig in de kroeg of op het plein-
feest. Daarmee zwaaien ook onze 
klanten als een echte prins de scepter 
én kunnen ze ‘hun gevolg’ eenvou-
dig van een rondje voorzien!”, aldus 
Gineke Wilms, Manager Marketing &
Communicatie bij Jan Linders.

Van 27 januari t/m 23 februari ont-
vangen klanten bij aankoop van
deelnemende acties 1 spaarzegel. 
Bij 15 zegels is de spaarkaart vol en 
kan deze worden ingeleverd voor een 
gratis draagtray-scepter.

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

KINDJE OP KOMST?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie
geboortekaartjes.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

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

Open Eettafel Leveroy
Donderdag 20 februari 
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel. We serveren een driegangendi-
ner voor € 9,- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdag 19 februari.
Nieuwe bezoekers zijn welkom gaar-
ne aanmelden tot datzelfde tijdstip.

Telefoon; 0495-651893 of 06-12512678
U kunt ons ook op de site Leveroy.nl 
vinden

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.

PERSONEEL GEZOCHT
Vutter/hulp gezocht om wat klusjes in 
en rondom het huis te doen. 
Bel 06-518 751 36 voor interesse

20-jarige op zoek naar zorgverlener 
(PGB). In verband met lichamelijke 
beperking.
Interesse? vdkruijssonja@gmail.com

GEZOCHT ZILVEREN DUIMSPALK
Op 29 januari verloren tussen de glas-
bak (oud jan Linders) en de Biblio-
theek 06-340 025 07.

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren
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SCHOLEN EN
KINDEROPVANG

Ontmoet de school van jouw toekomst 

AANMELDDAGEN

Maandag 9 en dinsdag 10 maart 2020

19:00 tot 21:00 uur

HET COLLEGE 
KOERS

WWW.COLLEGE.NL
HET KWADRANT

WWW.HETKWADRANT.NL WWW

PHILIPS VAN HORNE
WWW.PHILIPSVANHORNE.NL

HET COLLEGE
BRAVO! COLLEGE CRANENDONCKWWW.BRAVOCOLLEGE.NL

Kinderdagcentrum, kleinschalig  in 
een landelijke groene omgeving . 
Met buiten een ruime speelweide , 
een speelbosje en diverse dieren.

We werken met een erkend 
VVE-programma.

Kindercentrum Hummelhoeve
Arishoek 1, Nederweert
info@hummelhoeve.nl

Meer informatie of aanmelden!? Bel naar 0495 - 58 54 89 of bezoek www.hummelhoeve.nl

◊ Dagopvang en
Buitenschoolse opvang

VVE Peuterprogramma 
(voorheen peuterspeelzaal)

Betaalbare opvang

Professionele opvang

◊

◊

◊

Maar vooral een veilige,
goede en gezellige plek 

voor uw kind(eren)voor uw kind(eren)

Annastraat 69
6035 BK Ospel

Telefoon:
0495 - 62 63 63

E-mail:
info@alleskids.eu

Website:
www.alleskids.eu

Maak jij binnenkort een keuze voor een school voor voortgezet on-
derwijs? Weet je al welke school het wordt?  Zoek je een Topsport 
Talentschool? Wil je graag Tweetalig Onderwijs volgen? Of zoek 
jij het meer in de Techniek? De scholen van LVO Weert bieden een
breed onderwijsaanbod met veel onderwijskundige extra’s. Zo is
er altijd wel een school die past bij jouw talent. 

LVO Weert
LVO Weert maakt onderdeel uit van de Stichting Limburgs Voortgezet
Onderwijs en verbindt de Philips van Horne, Het Kwadrant, Het Col-
lege Weert én het BRAVO! College Cranendonck. Door de intensieve sa-
menwerking tussen de vier scholen kan het brede onderwijsaanbod en 
de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst worden gegarandeerd. 
Naast het reguliere onderwijsaanbod op de scholen biedt LVO Weert 
een specifieke vorm van onderwijs, KOERS. Bij deze vorm van onderwijs 
voor de onderbouw mavo, havo en atheneum geef je zelf richting aan 
en ben je zelf eigenaar van je eigen leerproces. 

Levensecht leren
Leren doe je niet alleen uit een boek, maar vooral door dingen zelf 
te ervaren. Leren in de echte wereld. Door excursies, gastdocenten, 
projectonderwijs, masterclasses en bedrijfsbezoeken. Havisten en
atheneumleerlingen werken binnen het Technasium in groepen aan 

uitdagende bèta-opdrachten, terwijl Vmbo-leerlingen een groot aantal 
praktijklessen en bedrijfsstages hebben. Door jarenlange samenwer-
king met bedrijven in de regio Weert zijn er veel mogelijkheden om 
ervaringen op te doen. 

Rust, regelmaat en ruimte
De scholen van LVO Weert hebben een uniek lesrooster met elke dag 
dezelfde begin- en eindtijd. Zo is er rust en structuur op school. Boven-
dien zijn er op deze manier nauwelijks tussenuren in het rooster. En dat
is wel zo prettig! Na afloop van de reguliere lessen is er tijd voor extra’s. 
Hierbij kun je denken aan ondersteuning in de vorm van steunlessen 
taal en rekenen of deelname aan een huiswerkklas. Maar je kunt ook 
meedoen met plusprogramma’s zoals Sportline, de kunst+ klas of de 
vooropleiding voor het conservatorium. 

Talent
Iedere leerling heeft talent. De uitdaging is dit in jezelf te ontdekken. 
Samen met jou ontdekken we waar je talenten liggen. Mentoren en 
vakdocenten begeleiden je op weg naar zelfstandigheid. We dagen je 
uit om het beste uit jezelf te halen en daar ook trots op te zijn! 

Aanmelden op de scholen van LVO Weert kan op 
maandag 9 en dinsdag 10 maart 2020 van 19:00 tot 21:00 uur.

LVO Wee

Kies het onderwijs dat bij jou past!

1 3 F E B R U A R I 2 0 2 0



SCHOLEN EN
KINDEROPVANG

Wij bieden kinderen 

een veilige en stimulerende omgeving,

waarin zij zich

optimaal kunnen ontwikkelen.

Door onze nauwe samenwerking met school

leerlijn voor het kind, wat zorgt voor een

optimale start en verloop !

nederweert@ik-ook.nu
–

www.ik-ook.nu

Dagopvang 0 – 4 jaar

Peuterprogramma 2 – 4 jaar

Buitenschoolse opvang 4 – 13 jaar
Okido biedt een VVE peuterprogramma Okido biedt een VVE peuterprogramma (2 tot 4 jaar)(2 tot 4 jaar)

in de kernen Leveroy en Nederweert-Eind.in de kernen Leveroy en Nederweert-Eind.in de kernen Leveroy en Nederweert-Eind.

In de naschoolse uren bieden we 
buitenschoolse opvang op onze locatie 

in Leveroy en Nederweert-Eind.

www.stichting-okido.nlwww.stichting-okido.nl

Zo doen wij dat
Kinderopvang ikOOK! vangt kinderen op in een kleinschalige, veilige 
en huiselijke omgeving waarin kinderen zich prettig en veilig voelen. 
We stimuleren dat kinderen vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, 
voor zichzelf op kunnen komen, respect ontwikkelen voor zichzelf en 
anderen, zelfstandig zijn en sociaal vaardig. Dit zijn stuk voor stuk ei-
genschappen die in een vertrouwde omgeving worden ontwikkeld en 
waarbij kinderen hun eigen tempo volgen. ikOOK! biedt deze omgeving 
en sluit aan bij dát wat het kind nodig heeft.

ikOOK! biedt hoogwaardige kwaliteit opvang, met oog voor de behoef-
ten en belangen van kinderen en hun ouders. Wij bieden kinderen een 
veilige en stimulerende omgeving, waarin ze zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. ikOOK! vindt het belangrijk dat er een goede relatie is 
met de ouders/verzorgers, waarbij een goede communicatie van be-
lang is. Elkaar op de hoogte houden van de ontwikkeling van het kind 
zorgt voor een optimale afstemming van de verzorging en begeleiding.

Onze uitgangspunten zijn:
• Geborgenheid en emotionele veiligheid bieden
• Persoonlijke ontwikkeling stimuleren
• Sociale vaardigheden aanleren
• Leren omgaan met normen en waarden

Aanbod
Kinderopvang ikOOK! biedt dagopvang, een peuterprogramma en bui-
tenschoolse opvang aan binnen basisschool De Klimop in Nederweert. 
Onze dagopvang is voor kinderen van 0 tot 4 jaar, waarbij de jongste 
en de oudste bij elkaar in de groep zitten. De kinderen leren zo van en 
met elkaar.
Ons peuterprogramma is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. In deze groep 
komen er verschillende en uitdagende vaardigheden aan bod in een 
gezellige en huiselijke sfeer. Regelmatig wordt er een bezoek gebracht 
aan groep 1/2 van de basisschool. Kinderen leren zo de omgeving, de 
kinderen en de leraren kennen, waardoor de overgangsdrempel een 
stuk lager wordt. Onze VSO (voorschoolse opvang) en BSO (buiten-
schoolse opvang) is voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Wij bieden dage-
lijks verschillende activiteiten aan waaruit de kinderen kunnen kiezen. 
Deze activiteiten variëren tussen sport, spel, muziek, knutselen, drama 
en koken. Daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng en veel vrije tijd. 
Binnen ikOOK! werken wij met verschillende thema’s die worden uit-
gediept. Wij kijken naar wat de kinderen willen en sluiten daar bij aan.

Kinderopvang ikOOK!
een verlengstuk van thuis

Samenwerking met school
Omdat ikOOK! onder dezelfde organisatie valt en is gehuisvest bin-
nen basisschool De Klimop, zijn de lijnen kort. Dit bevordert een 
makkelijke communicatie, samenhang en een doorlopende leerlijn. 
Een natuurlijke en vanzelfsprekende verbinding die de kinderen al-
leen maar ten goede komt. Door het onderwijs en de kinderopvang 
samen te brengen ontstaat er een allesomvattend speel- en leer-
centrum. Daar waar ouders terecht kunnen bij één centrum met een 
compleet aanbod voor de allerjongsten tot en met tieners in de bo-
venbouw, afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. Op het 
moment dat een kind 4 jaar wordt, blijven ouders natuurlijk vrij in de 
keuze voor een basisschool.

ikOOK! is 52 weken per jaar geopend. Naast onze reguliere ope-
ningstijden, kunt u ook gebruik maken van vervroegde- en/of ver-
lengde opvang.

Wenst u meer informatie of een rondleiding? Dan kunt u bellen naar 
06 – 40 19 12 50 of mailen naar nederweert@ik-ook.nu 

Kinderopvang ikOOK! Nederweert
Dokter van de wouwstraat 39, grenzend aan OBS De Klimop.
www.ik-ook.nu2 – 4 jaarchool13 

Dagopvang 0 – 4 jaar
Peuterprogramma 2 – 4 jaar

Buitenschoolse opvang 4 – 13 jaar



De keuze voor een basisschool is een belangrijke gebeurtenis in het leven van ieder kind.
De school moet veilig, vertrouwd en goed voelen voor kinderen en ouders.

In onderstaand schema ziet u alle scholen van de gemeente Nederweert met een zeer compleet aanbod van onderwijs en opvang.
Deze scholen gaan voor kwaliteit en hoge resultaten. 

Ouders en kinderen zijn van harte welkom tijdens de open dagen en/of informatieavonden.
Schikken de data niet? Bel gerust met de school van uw keuze om een andere afspraak te maken.

Peuters geboren tussen 1 oktober 2016 en 1 oktober 2017 kunnen vóór 1 mei 2020 worden aangemeld.
Kom gerust eens kijken!

Basisschool De Zonnehof
Pastoor de Fauwestraat 11
Leveroy

IKC Budschop
Ospelseweg 18
Nederweert

IKC De Bongerd
De Bengele 2
Nederweert

BS De Schrank 
Siebenstraat 14 
Ospel

Basisschool De Tweesprong
Sint Gerardusstraat 22
Nederweert-Eind

OBS De Klimop IKC
Dokter van de Wouwstraat 39
Nederweert

IKC De Kerneel
Speelhuijs 4
Nederweert

Tel. (0495) 65 40 30
info@zonnehof.nl
www.zonnehof.nl

Tel. (0495) 63 27 77 
info@budschop.nl
www.budschop.nl

Tel. (0495) 63 27 47
info@bsdebongerd.nl
www.bsdebongerd.nl

Tel. (0495) 63 21 56
info@schrank.nl
www.schrank.nl

Tel. (0495) 63 27 12
info@de2sprong.nl
www.de2sprong.nl

Tel. (0495) 63 19 00
info@obsdeklimopnederweert.nl
www.klimopnederweert.nl

Tel. (0495) 63 15 60
info@kerneel.nl
www.kerneel.nl

“School in bedrijf” 11 maart 2020, 8.45-11.30 uur.
U kunt een kijkje komen nemen in de praktijk 
en informatie verkrijgen.

“School in bedrijf”:
20 en 23 maart 2020, 9.00-11.30 uur
Open dag:
Zondag 29 maart 2020, 11.00-13.00 u.

“School in bedrijf”: 
Woensdag 25 en vrijdag 27 maart, 9.00-11.30 uur
Open dag: 
Zondag 29 maart 2020, 11.00-13.00 uur

“School in bedrijf”: 
Maandag 23 en woensdag 25 maart, 8.45-9.30 uur
U kunt een kijkje komen nemen in de praktijk 
en informatie verkrijgen. S.v.p. aanmelden via mail

“School in bedrijf” 18 maart 2020, 8.45-11.30 uur. 
U kunt een kijkje komen nemen in de praktijk 
en informatie verkrijgen.

U kunt een kijkje in de groep nemen in de praktijk. Ook wordt u op 
de hoogte gesteld van actuele ontwikkelingen binnen onze school.
Dinsdag 21-01-2020 09.00  – 10.00 uur 
Dinsdag 11-02-2020  12.30  – 13.30 uur 
Donderdag 13-02-2020  09.00  – 10.00 uur
Woensdag 19-02-2020  10.30  – 11.30 uur
Woensdag 04-03-2020  09.00  – 10.00 uur
Donderdag 12-03-2020    12.30  – 13.30 uur

“School in bedrijf”:
18 en 20 maart 2020, 9.00-11.30 uur
Open dag:
Zondag 29 maart 2020, 11.00-13.00 uur

Let op: Schrijf uw kind (geboren tussen 1 oktober 2016 en 1 oktober 2017) vóór 1 mei 2020 in!

Altijd een fijne school in de buurt!Altijd een fijne school in de buurt!

L E V E R O Y

Hoera; waar kinderen samen spelen, 
ontdekken en opgroeien!

Hoera in Nederweert

www.hoerakindercentra.nl T: 077-358 97 97

Dagopvang (0-4 jaar)
Peuterprogramma (2-4 jaar)

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
Gastouderopvang (0-13 jaar)

Spelen, leren en ontwikkelen doen kinderen de hele dag door; 
thuis, op school, bij Hoera en in hun vrije tijd. 
Dit stimuleren wij in Nederweert vanuit drie integrale kindcentra 
(IKC): de Kerneel, de Bongerd en Budschop. 
In elk IKC biedt Hoera ontwikkelingsgerichte opvang voor 
baby’s, peuters en basisschoolkinderen en MeerderWeert zorgt 
voor goed, eigentijds onderwijs. Samen sterk(er)!

Open dagen Hoera in 2020:
zondag 29 maart, 11.00-13.00 uur
Locatie Budschop (2-12 jaar)
Ospelseweg 18, Budschop
Locatie de Bongerd (0-12 jaar)
De Bengele 2, Nederweert
Locatie de Kerneel (0-12 jaar)
Speelhuijs 2e/4, Nederweert 



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 13 tot en met 22 februari 2020.

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.

ZONDAG 16 februari
Zesde zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
mevr. L. Roost)

MAANDAG 17 februari
Zeven HH. Stichters van de Servieten
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 18 februari
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 19 februari
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 20 februari
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis  –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 21 februari
H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 22 februari
Cathedra van de heilige apostel Petrus
Vooravond van de 7e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector Koorleden)

Overleden
Op 5 februari was de uitvaart van Corrie 
Verhoef-Bastiaansen, zij overleed in de leef-
tijd van 88 jaar en woonde in zorgcentrum 
Marishof te Maarheeze.
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

15 t/m 22 februari

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

ZATERDAG 22 februari: 18.00 uur Woord-
dienst t.g.v. de opening van de vastela-
ovundj m.m.v. K.V. de Piepkukes, de Krielkes 
en Blaoskracht 11.

LEZERS: zaterdag 15 februari Jolanda Wijen.

MISDIENAARS: zaterdag 15 februari Lois 
Beerens.

“Het leven is te kort om je zorgen te ma-
ken. Heb plezier. Heb lief. 

Heb geen spijt. En laat je door niemand 
van de wijs brengen.”

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 15 februari 2020 – 
22 februari 2020

Zondagmorgen 16 febr. 09.30 uur:
Als hgm. voor Luci Verstappen-Roost, Mina 
Schreurs (volkszang)

Mededeling:
• De eerste nieuwsbrief van 2020 ligt weer 

in de kerk om mee te nemen naar huis. 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 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

Zondag 23 februari 2020 
H. Mis om 11.00 uur 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

ACTIE KERKBALANS
“Geef voor je kerk”
Het is erg belangrijk dat het kerkgebouw 
met zijn bijbehorende accommodatie voor 
buurtbijeenkomsten en verenigingsactivi-
teiten  in stand gehouden wordt. Dit kan 
met behulp van uw steun. Wij hopen ook in 
2020 weer op uw steun te mogen rekenen,. 
Heel hartelijk dank hiervoor. 
U kunt het bedrag overmaken via Rabo-
bank: NL97RABO0135.5068.24 ten name 
van de St. Rochusparochie Budschop

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 15 - 22 februari

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

Zondag 16 februari, 6e zondag door het 
jaar, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) 
ghm Harry Loijen (verjaardag), echtgenote 
Anna Loijen-van Nieuwenhoven en zoon 
Frans, ghm Hermans, Leonie Bongers-Deuss 
en dochter Mia. 

Donderdag 20 februari, 19.00 voor de 
zieken.

Zaterdag 22 februari, Vastenavondmis 
m.m.v. De Vlikkestaekers, 18.00 (Zangkoor 
De Peelklanken, jrd Mia Jacobs-Weekers. 

ACOLIETEN: za. 15 febr. 19.00: Tom Kessels, 
Nick Stijnen; zo. 16 febr. 10.00: Tom Dirks; 
za. 22 febr. 18.00: Rick van Hulsen.

ACTIE KERKBALANS 2020: Wat zijn de 
parochie uitgaven? Een grote post zijn 
de uitgaven voor de energiekosten, jaar-
lijks ruim € 10.000,-. Pastoor zijn zeker geen 
“topbaan”, maar zijn salaris en dat van de 
koster, de sociale lasten, onkostenvergoe-
dingen, de huishouding, het onderhoud 
van de gebouwen en het kerkhof, de kosten 
van de H. Missen, beheerskosten, zakelijke 
lasten en verzekeringen, de verplichte en 
vrijwillige bijdragen, de koren, misdienaars 
en onkosten van vrijwilligers – die zich be-
langeloos inzetten - drukken zwaar op de 
exploitatie van de parochie. 
De gezinsbijdragen van de parochianen zijn 
onmisbaar om de normale exploitatie van 
de kerk en parochie te waarborgen. Over-
weeg bij u zelf eens om te gaan deelnemen 
aan de actie Kerkbalans. 

De kerk is een plek die inspireert. De 
boodschap, de sacramenten zoals doop, de 
gemeenschap, het gebouw, ze geven bezie-
ling voor het leven van elke dag. Geef die 
inspiratie door, geef aan Kerkbalans. Door 
betrokken te zijn in woord en daad bouwt 
aan uw gemeenschap. U geeft om door te 
geven. Zo houdt u mede uw/onze kerk in 
balans.
Banknummer  NL94RABO01403.01.879 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 16 februari 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 23 februari 
10.00 uur H. Mis
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Maria, een kaarsje voor geluk en gezond-

heid voor mijn gezin en familie. Dank voor 
de steun.

- Lieve Papa!!, Ja alweer 3 jaar geleden 
maar ik gebruik al je wijsheden nog dage-
lijks. Je dochter.

- Maria, ik bid voor mijn zusje dat ze snel 
beter mag worden.

Iets om over na te denken: 
In het leven, verliezen wij nooit vrienden, 
we leren alleen wie de echte zijn. 

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.

O.F.S.

Vrijdag 14 februari is de bijeenkomst van de 
O.F.S. in het parochie zaaltje van de St. Lam-
bertus kerk. Aanvang 14:00 uur. 
Voorganger is Pater G. Heesterbeek O.F.M.

Geboren 
5 februari 2020

Quinn 
Zoon van Jeanne van Roy 

en Camiel Scheepers

Kleinzoon van 
Frenk en Elly Scheepers

Neefje van Levi en Viënne

Reulisweg 14
6092 NH  Leveroy

OPRUIMING

Laat je stralen!

70% KORTING
T/M 15 FEBRUARI
Kom ook kijken 
naar de nieuwe collectie!

Modeshows woensdag 4 maart

Bedevaarten

Stille Omgang
In de nacht van zaterdag 21 maart op 
zondag 22maart 2020 de traditionele 
Stille Omgang in Amsterdam. Het is 
een herdenking van het eucharistisch 
wonder dat op 15 maart 1345 in Am-
sterdam plaatsvond. Het is thans een 
bidtocht in stilte waar jaarlijks dui-
zenden pelgrims uit geheel Neder-
land deelnemen. 

Banneux
Dag bedevaart naar de Maagd der 
Armen in het heuvelland van de Bel-
gische Ardennen op 13 mei 2020. Hier 
is op 15 januari 1933 Maria versche-
nen aan het meisje Mariette Beco. In 
totaal is De Maagd der Armen aan 
haar verschenen. Deze dag bedevaart 
vindt plaats op 13 mei 2020.

Lourdes
Maria vroeg aan Bernadette Soubi-
rous in 1858 “Wilt u zo goed zijn hier 
naartoe te komen. Elk jaar zijn er pel-
grims uit Weert die een pelgrimage 
naar Lourdes ondernemen. Dit jaar 
gaat deze groep van 8 t/m 13 sep-
tember 2020. Tijdens deze bedevaart 
naar Lourdes wordt een volledig ver-
zorgd programma aangeboden met 
vieringen, processies, wandeling door 
Lourdes met de plaatsen waar Berna-
dette geleefd heeft. Deze reis is basis 
van volpension. De reis is mogelijk 
met vliegtuig en bus.

Mocht U belangstelling hebben aan 
een dezer bedevaarten deel te ne-
men en inlichtingen wenst neem 
dan contact op met Chrit Götzen tel. 
0495-530 282.

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

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

Eettafel Eind

Donderdag 20 februari: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden  t/m 
dinsdag 18 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

Doublecrash vanaf 
zaterdag 8 februari te koop 

In Museum Klok & Peel aan de Os-
taderstraat 23 in Asten is zaterdag 8 
februari het nieuwe boek ‘Double-
crash, een oorlogsmysterie in de Peel’ 
met enig feestelijk vertoon in de pu-
blieke verkoop.
Het boek beschrijft de dramatische 
crash van twee RAF-bommenwer-
pers met Franse bemanningen in de 
Peel op 7 februari 1945. Daarnaast 
wordt in het boek de decennialange 
speurtocht naar de harde feiten van 
die rampzalige datum op de voet ge-
volgd tot aan de zeer recente ophel-
dering van het mysterie toe. 

In uitvoering wordt het boek ‘een 
jonger broertje’ van het boek ‘Death 
Valley De Peel’, dat Piet Snijders vorig 
jaar schreef. Beide boeken  worden 
uitgegeven door Museum Klok & Peel.

DORPSRAAD Budschop

Om de bewoners van Budschop 
gelegenheid te geven om met de 
Dorpsraad Budschop te praten, zal 
bij aanvang van iedere vergade-
ring van de Dorpsraad Budschop, 
het eerste half uur beschikbaar 
zijn om met U in gesprek te gaan. 
Met dit inloopspreekuur wil de 
Dorpsraad Budschop de communi-
catie met de bewoners bevorderen. 
De eerst volgende vergadering is 
maandag 17 februari en begint om 
19.30 uur in het zaaltje van de kerk.
Voor verdere informatie over Bud-
schop, verwijzen wij U naar onze Face-
bookpagina: Dorpsraad Budschop

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Kerkstraat 18, Nederweert, Tel. (0495) 62 57 85
Langstraat 20m, Weert, Tel. (0495) 54 56 45

Kerkstraat 18
Nederweer t
Tel. 0495 62 57 85

Ook geldig bij: 
Langstraat 20m, Weert, Tel. 0495 54 56 45
Markt 11a, Budel, Tel. 0495 74 90 04

Wegens succes verlengd 
t/m zaterdag 22 februari 2020

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

Op maandag 17 februari is er weer 
een Alzheimer Café. Het thema van 
deze avond is: Verschillende vor-
men van dementie.

Deze avond komt er een specialist ou-
derengeneeskunde uitleg geven over 
de verschillende vormen van demen-
tie. Wat is dementie nou eigenlijk? 
Welke vormen zijn er en welke ken-
merken horen daarbij? Zijn er medicij-
nen of behandelingen die toegepast 
kunnen worden? Allemaal vragen die 
deze avond aan de orde zullen ko-
men. En uiteraard is er volop gelegen-
heid om uw eigen vragen te stellen. 
Heeft u daar moeite mee dan kunt u 
uw vragen ook schriftelijk indienen. 

Iedereen is van harte welkom in het 
Alzheimer Café! Zowel mensen met 
dementie en hun partners, mantel-
zorgers, familieleden, zorgverleners, 
als mensen die zich verbonden voelen 
met het onderwerp, jong en oud, ie-
dereen kan zo binnenlopen. Uw eer-
ste kopje koffie of thee is gratis, voor 
de volgende consumptie wordt een 
bescheiden vergoeding gevraagd.
Het Alzheimer Café wordt gehouden 
in Het Keenter Hart, St. Jozefskerk-
plein 3, 6006 ZH te Weert en is vanaf 
19.00 uur geopend. Het programma 
duurt van 19.30 tot 21.30 uur

Graag tot ziens in ons Alzheimer Café.
Info: leny.jonkers@dezorggroep.nl

Alzheimer Café Weert 



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

De afgelopen weken waren er college-
tours in Ospel, Leveroy en Nederweert. 
Burgemeester en wethouders gingen 
in gesprek met inwoners en bezochten 
projecten. Wij kijken terug op construc-
tieve bezoeken. 
 
Waarom de collegetour?
Elk jaar hebben alle dorpsraden een ge-
zamenlijk overleg met het gemeentebe-
stuur in het gemeentehuis. In 2019 is het 
initiatief genomen om elke dorpskern 
te bezoeken en de bewoners zelf te 
laten zorgen voor de invulling daarvan. 
Dat kan bijvoorbeeld via een wandeling 
door de kern of door gesprekken met 
inwoners. Op deze manier zien de colle-
geleden ter plekke welke onderwerpen 
er leven in de kern. 

Enkele wensen van buurtbewoners
Tijdens de bezoeken zijn er verschil-
lende onderwerpen onder de aandacht 

gebracht van het college van B&W. Er is 
o.a. gesproken over:

de behoefte aan een fietspad van 
Moostdijk in Ospel naar de Peel
de behoefte aan een busverbinding 
tussen Ospel en het centrum van 
Nederweert
de vraag naar levensloopbestendige 
woningen en woningen voor een 
kleine beurs in Leveroy
de mogelijkheden voor een trainings-
veldje/pannaveldje in Leveroy
het in stand houden van de dieren-
weide in Nederweert
de functie en de locatie van De Pin-
nenhof in Nederweert
de behoefte aan vrijwilligers bij Pop 
Up galerie PUGN en het Repaircafé in 
Nederweert

Behandeling van aandachtspunten
Een aantal aandachtspunten dat naar 

voren kwam, is door de gemeente op-
gepakt. Voor andere wensen worden op 
korte termijn acties uitgezet. 

Een vervolg geven
Het college van burgemeester en wet-
houders is erg te spreken over de mooie 
programma’s die geboden zijn tijdens 
de collegetours en de grote opkomst 
van dorpsraadleden en overige inwo-
ners. De collegetours geven een goed 
beeld van wat er leeft in de dorpsker-
nen en van de wensen die inwoners 
hebben. Daarom is besloten om dit ini-
tiatief elke twee jaar te laten plaatsvin-
den. In 2021 zullen we daarom opnieuw 
de waardevolle gesprekken aangaan in 
elke kern.

Hartelijk bedankt
We danken alle dorpskernen voor hun 
gastvrijheid en kijken uit naar de col-
legetours in 2021!

Veel waardevolle gesprekken
Collegetours in Ospel, Leveroy en Nederweert afgerond

“Ik geniet van de mensen om me heen”

In Ospel bezocht het college ook basisschool De Schrank voor een gesprek met de leerlingen. Foto: Nederweert24

De afgelopen maanden zijn de vrijwil-
ligers en de gemeente Nederweert druk 
beziggeweest met het realiseren van 
nieuwe Open Inlopen. In iedere kern is op 
dit moment een Open Inloop actief waar 
inwoners gezellig samen kunnen komen. 
De eerste reacties zijn erg positief.

Tijdens de opening van alle Open inlo-
pen was er veel belangstelling van in-
woners. Wethouder Henk Cuijpers hield 
bij elke opening een toespraak met de 
boodschap: “In het kader van eenzaam-

heid is het belangrijk dat ontmoeting 
binnen de kernen wordt gestimuleerd”.

Een spelletje Rummikub
De reacties van bezoekers waren erg po-
sitief. Met de wegtrekkende faciliteiten 
is het mooi om een plek te hebben waar 
mensen elkaar op een laagdrempelige 
manier kunnen ontmoeten. Inwoner 
Lies: “Ik vind het fijn om mensen te 
ontmoeten. Ik houd niet zo van kaarten, 
maar ik kom graag volgende week te-
rug om een spelletje Rummikub te spe-
len.” Ook in Ospel werd er positief ge-
reageerd op de Open inloop. “Ik geniet 
van de leuke activiteiten en de mensen 
om me heen. Omdat de gemeente en 
andere organisaties hier vaak aanwezig 
zijn, komt het heel vertrouwd over. Het 
is gemakkelijker om ze te bezoeken en 
ze om hulp te vragen”, aldus Ton. 

Aanbod op maat per locatie
Iedereen is van harte welkom bij de 
Open Inloop. Per locatie ontstaat er een 
aanbod op maat waarbij inbreng van de 
bezoekers welkom is. De Open Inloop 
is een plek waar je een praatje kunt 
maken en gezellig een kop koffie kunt 
drinken. De spelletjes staan klaar en er 
is ruimte om activiteiten te organiseren 
of eraan deel te nemen. Ook is er gedu-
rende de Open inloop een medewerker 
van de gemeente aanwezig. U bent van 
harte uitgenodigd! 

Overzicht Open Inlopen 
In het overzicht kunt u zien waar en 
wanneer u terecht kunt bij de Open 
Inlopen.

Gezamenlijk voorstel
 
Provinciale Staten nemen op vrijdag 14 
februari een besluit over de Heroverwe-
ging mobiliteitsopgaven en -ambities 
2020-2023 en daarmee ook over het 
project N266/N275.

De provincie wil fors bezuinigen op 
infrastructuur. In totaal gaat het om een 
bedrag van circa 200 miljoen euro voor 
allerlei projecten in Limburg. 

Drie projectonderdelen
Ook het project in Nederweert maakte 
deel uit van het bezuinigingspakket. 
Volgens het voorstel zouden nog maar 
drie projectonderdelen van het Nieuwe 
alternatief voor de N266/N275 uitge-
voerd worden. Dit zijn hoofdzakelijk 
onderdelen met een provinciaal belang. 
De overige onderdelen die vooral voor 
de regio en Nederweert belangrijk zijn, 
waren in het voorstel geschrapt.

Niet in lijn met eerdere afspraken
Voor het college van B&W en een groot 
aantal stakeholders was dit onaccepta-
bel. Er is hard gewerkt om te komen tot 
het Nieuwe Alternatief. Dat gebeurde 
op verzoek van Provinciale Staten. De 
afgelopen maanden zijn diverse ge-
sprekken gevoerd met gedeputeerde 
Hubert Mackus. Ook met alle partijen 
binnen Provinciale Staten (PS) is ge-
sproken. Ze vonden de voorgestelde 
bezuinigingen niet in lijn met eerdere 
afspraken. 

Gezamenlijk voorstel
Gedeputeerde Staten hebben daarop 
besloten om samen met het college 
toe te werken naar een gezamenlijk 
voorstel voor de N266/N275. Dit voor-

stel zal op een later moment aan PS ter 
besluitvorming worden voorgelegd, 
inclusief de inpassing van de eventueel 
benodigde middelen. 

Een collectie van circa 35.000 kinder-
boeken en naslagwerken, waarvan 
een belangrijk deel uniek en heel 
waardevol is. Dat is het bezit van 
de heer Jos van de Wouw uit Neder-
weert, waar hij graag ook anderen 
gebruik van wil laten maken. Op 
dinsdag 4 februari overhandigde 
hij een boekje aan het college van 
burgemeester en wethouders, dat de 
aanzet vormt tot een plan van aanpak 
voor de ontsluiting van de kinderboe-
kencollectie. 

In een straal van 100 kilometer 
rondom Nederweert is nergens een 
dergelijke collectie aanwezig. De 
provincies Noord-Brabant en Limburg 
hebben al interesse getoond in de 
collectie. Enkele exemplaren van het 
boekje zijn toegestuurd.

Aanvulling op cultureel aanbod
In het boekje verzoekt de heer Van 
de Wouw met klem om de collectie in 
Nederweert of in de directe omgeving 
van Nederweert te huisvesten in de 
vorm van een museum. Daarmee kan 
het een aanvulling zijn op het cultu-
rele aanbod in de regio.

Bijdrage aan kennis en vaardigheden
“Ik wil heel graag dat zoveel mogelijk 
mensen gebruik kunnen maken van de 
collectie en die ook kunnen raadplegen. 
Want lezen is niet alleen heel fijn, maar 
draagt ook bij aan kennis en vaardighe-
den”, aldus Jos van de Wouw. “Onder 
andere voor scholen zijn daaruit interes-
sante thema’s te halen die aanvullend kun-
nen zijn op de thema’s die tegenwoordig 
in scholen behandeld worden. Maar ook 
studenten Nederlands kunnen de collectie 
bijvoorbeeld inzetten voor hun promotie”.

WowKinderboeken
Jos van de Wouw heeft de boeken onder-
gebracht in de ‘Stichting tot behoud van 
de boeken van Jos van de Wouw’, kort-
heidshalve WowKinderboeken genoemd. 
Hij is hier ook voorzitter van. Het boekje 
is door een werkgroep tot stand geko-
men, onder verantwoordelijkheid van de 
stichting. De werkgroep bestaat naast Jos 
van de Wouw uit Wel Kluskens, Francis 
Bruekers, Marij Saes en Jan van Riet. 

Vervolg
Het gemeentebestuur gaat de inhoud 
van het boekje binnenkort bespreken en 
wil daarbij ook in gesprek gaan met de 
provincie(s).

Een kinderboekenmuseum in aantocht

Donderdag 13 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. 

Gezellig een kaartje leggen. Foto: Nederweert24

Leveroy Gemeenschapshuis Pestoeërskoel 
 Iedere tweede en vierde vrijdag van de maand open 
 van 13.30 tot 15.30 uur.
 (aanwezigheid gemeente van 13.30 tot 14.30 uur)

Nederweert-Eind Eynderhoof 
 Iedere tweede en vierde donderdag van de maand open 
 van 14.00 tot 16.00 uur.
 (aanwezigheid gemeente van 14.00 tot 15.00 uur)

Ospel Woonzorgcomplex Aan Stad Thoês
 Iedere week op donderdag open van 14.00 tot 16.00 uur.
 (aanwezigheid gemeente van 14.00 tot 15.00 uur)

Nederweert De Gunnerij
 Maandag t/m vrijdag open van 09.00 tot 16.00 uur 
 en op zaterdag tot 14.00 uur
 (aanwezigheid gemeente op maandag van 13.00 tot 15.00 uur)

Budschop  Kerkelijke voorziening St. Rochus
 Iedere week op dinsdag open van 13.00 tot 15.00 uur.
 (aanwezigheid gemeente van 13.00 tot 14.00 uur)

V.l.n.r.: Wel Kluskens, Jos van de Wouw, burgemeester Op de Laak en wethouder Koolen. Foto: Nederweert24



Programma Zaterdag 15 Feb.Junioren
SPV JO19-1 - Eindse Boys JO19-1 14.30 uur
NWC JO17-3 - Eindse Boys JO17-1 13.00 uur
SVO DVC’16 MO17-1 - 
Eindse B/Merefeldia MO17-1 15.30 uur
Eindse Boys JO15-1 - MBC’13 JO15-1G 13.00 uur
Mierlo Hout MO15-1 – 
Eindse B/Merefeldia MO15-1 13.15 uur 
Eindse Boys JO13-1G -
Brandevoort JO13-3 09.00 uur
FCV-Venlo MO-13-1 -
Eindse B/Merefeldia MO13-1 09.15 uur
DESM JO12-1 - Eindse Boys JO12-1 09.15 uur
Tivoli JO11-1 - Eindse Bous JO11-1G 10.30 uur
Someren JO10-5M - 
Eindse Boys JO10-1 10.00 uur
Eindse Boys JO10-1 - DESM JO10-2 10.30 uur
Eindse Boys JO10-2 - SV Budel JO10-3 10.30 uur
RKSVN JO8-1 - Eindse Boys JO8-1 09.30 uur
 
Programma Zondag 16 Feb Senioren
Altweerterheide 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
RKMSV 3 - Eindse Boys 2 11.30 uur
Eindse Boys 3 - Brevendia 4 11.00 uur
Eindse Boys 35+1 - Crescentia 35+1 10.00 uur

Programma 16 Feb Dames
Eindse Boys VR1 - SVO Sittard’54 VR2 12.15 uur

Mededelingen
Altweerterheide, De Das, Bocholterweg, 
6006 TL, Weert
Donderdag 13 Feb kaarten aanvang 19.30 uur
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

WEDSTRIJDSCHEMA
ZONDAG 9 FEBRUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
E4. MEOS - VIOS E2                      10.45u.
D3. MEOS - Hercules’81 D2            15.30u.
D1. MEOS - BEVO D1                      9.45u.
DS2. MEOS - SVVH DS1                 19.00u.
Sporthal St. Theunis Weert
E3. Rapiditas E2 - MEOS                 12.05u.
E1. Rapiditas E1 - MEOS                 13.00u.
Sporthal d’n Adelaer Maasbree
D2. BSAC D1 - MEOS                      11.05u.

ZONDAG 16 FEBRUARI
Sporthal De Wetteling Venray
E2. Manual E1 - MEOS                      9.30u.
Sporthal de Haamen Beek
A1. BFC A1 - MEOS                          13.45u.
Sporthal de Wedert Valkenswaard
DS1. VHC DS1 - MEOS                     14.55u.

DINSDAG 18 FEBRUARI
D.recr. Heibloem - MEOS 3                20.00u.

DONDERDAG 20 FEBRUARI
D.recr. VIOS 1 - MEOS 2                   21.00u.

Biljartclub Haaze-Hoof Ospel

1) MLBB bond uit Roermond:
a) thuiswedstrijd van BC Haaze-Hoof 1 op 
maandagavond 27 januari jl. tegen Stevens-
weert 2. Wedstrijd zonder wezenlijke hoog-
tepunten en eindigde in een 4-2 overwin-
ning voor Stevensweert.

b) thuiswedstrijd van BC Haaze-Hoof 2 op 
dinsdagavond 28 januari jl. tegen Libertin 7 
uit Wessem.
Ook deze wedstrijd kende weinig hoogte-
punten en eindigde in een verdiende over-
winning voor  ons 2-e team met 6-2.

2) WBB bond uit Weert:
a) uitwedstrijd van BC Haaze-Hoof 1 op don-
derdagmiddag 30 januari jl, tegen De Hook 
7 uit Weert.

ons team spartelde behoorlijk tegen, maar 
ondanks dat moest men de winst aan de 
tegenpartij laten en wel eindigde de wed-
strijd in een 5-3 overwinning voor de ploeg 
uit Weert. Toon Frenken won zijn partij en 
behaalde 2 punten, Theo van Wijk verloor 
weliswaar, maar haalde toch nog 1 bonus-
punt. Tom Geuns verloor nipt.

1) MLBB bond uit Roermond:
a) uitwedstrijd van BC Haaze- Hoof 1 op 
maandagavond 3 februari jl.  tegen BC Avan-
ti 1 uit Maasniel:

deze wedstrijd eindigde in een meer dan 
verdiende 4-2 overwinning van ons 1-ste 
team. Echte superlatieven zijn er tijdens 
deze wedstrijd niet te vermelden.

b) ons 2-e team hoefde deze week niet te 
spelen.

2) WBB bond uit Weert:
a} thuiswedstrijd van BC Haaze-Hoof 1 op 
donderdagmiddag 6 februari jl. tegen Cen-
traal 7  uit Nederweert:

ondanks het feit dat ons team 2 gerenom-
meerde invallers had weten te charteren, 
moest men toch genoegen nemen met een 
gedecideerde 6-0 nederlaag.
Jammer, maar er is geen koe overboord. 
Vele mensen die een wat voor soort spel 
of sport bedrijven, huldigen het principe “ 
meedoen is belangrijker dan winnen”.

Programma 2020 week 08:
18-02-2020: Centraal 1 geen programma              
 Hoofdklasse Libre (avond)
18-02-2020: Centraal 3 geen programma              
 Klasse 2C (avond)
18-02-2020: Centraal 4 geen programma              
 Klasse 5c (middag)
20-02-2020: Micro 4 - Centraal 7                               
 C-Klasse (middag) 
20-02-2020: Centraal 2 geen programma              
 Klasse 1D (avond)
20-02-2020: Centraal 6 – Carambole 3                    
 C-Klasse (middag)

Welkom bij de wedstrijden!

BDL Biljarten
Programma 2020 week 08:
18-02-2020: BDL 2  geen programma                       
 Hoofdklasse Libre (avond)
18-02-2020: BDL 3 geen programma                        
 Klasse 1e (avond)
19-02-2020: BDL 1 – Vriendenkring 1                       
 Hoofdklasse Kader (avond)
20-02-2020: BDL 6 – Hook 7                                        
 C-Klasse (middag)
20-02-2020: Hook 8 – BDL 5                                        
 C-Klasse (middag)
20-02-2020: BDL 4 geen programma                        
 Klasse 5A (middag)

Nederlandse Kampioenschappen
Afgelopen week hebben zich voor de finale 
geplaatst: 
Leo Kanters: Kader 38/2 overgangsklasse 
Jos Kemmerling: Kader 38/2 extra klasse
Beide kampioenschappen worden gehou-
den op 28 en 29 maart 2020 in Oegstgeest.
Bestuur en leden wensen beide biljarters 
veel succes!

Welkom bij de wedstrijden!

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Rayon Kampioenschap indoor
Recurve Aspiranten 11-12 jaar:
Thorben Delsing: 261, 1e plaats en Rayon-
kampioen 2020
Aya Almansour: 209, 3e plaats

Recurve Cadetten klasse 1:
Kim Koolen: 240 + 244 = 484, als 15e ge-
plaatst voor de finale, maar door de nummer 
2 met 0-6 uitgeschakeld in de 1/8e finale.

Recurve Cadetten klasse 2:
Luuk Hendriks: 257 + 232 = 489, als 1e ge-
plaatst voor de finales. Door alle finale-
rondes overtuigend te winnen mag hij zich 
Rayonkampioen 2020 noemen en heeft hij 
zich automatisch geplaatst voor het Bonds-
kampioenschap.

Recurve Klasse 2:
Tim Vaes: 240 + 264 = 504, als 11e geplaatst 
voor de finales, De 1/8e finale gewonnen 
met 6-4, maar in de kwartfinale met 4-6 uit-
geschakeld.

Agenda
14 feb 6e Ronde Knock-out Toernooi
15 feb Rayon kampioenschappen indoor 
teams
28 feb-1 mtr 7e Bondswedstrijd te Neder-
weert
21-22 mrt Jubileum toernooi

Vrijdag 14 februari
21:00u  Jumping Giants VSE 1 - 
 Fanatics ’71 VSE 1

Zaterdag 15 februari
11:00u  BC Bumpers M22-1 - 
 Jumping Giants M22-1
12:30u EBBC M20-1 - 
 Jumping Giants M20-1
14:00u Almonte M18-2 -
 Jumping Giants M18-1
16:30u Jumping Giants V18-1 - 
 B.C. Waldric V18-1

Zondag 16 februari
13:15u Gennep Cougars MSE 1 - 
 Jumping Giants MSE 2
14:00u Venlo Sport Crusaders X14-1 - 
 Jumping Giants X14-1
14:30u Jumping Giants MSE-1 - 
 Springfield MSE-1

Senioren vereniging organiseert op donder-
dag 20 februari weer een wandeltocht, we 
vertrekken om precies 09:00 uur bij de kerk.
De 9de wandeltocht ging richting Leve-
royse heide, en kwamen om 10:00 uur aan 
bij Ons boeren erf waar we hebben geno-
ten van koffie met vlaai. Waar we om 10:45 
uur weer aan de terug tocht begonnen. Om 
11:45 uur waren we weer terug bij de kerk. 

10de wandeltocht

En waren alle 22 deel nemers zeer tevreden 
over de mooie wandeling. Heeft u ook inte-
resse een keer mee te lopen, 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 ochtend. 

Een ieder is van harte welkom jong of oud. 
Er zijn geen kosten aan verbonden.

MEOS handbal wil de allerjongste jeugd op 
een leuke en speelse manier kennis laten ma-
ken met handbal, het ienieMINI HANDBAL.

Wij bieden in februari t/m april een reeks 
van 10 trainingen aan voor 4-5-6 jarigen. De 
trainingen worden gegeven in sporthal de 
Bengele in Nederweert op woensdag van 
17.15u tot 18.00u.

Wil je je zoon/dochter kennis laten maken 
met handbal, meld hem/haar dan aan voor 
de kennismakingstraining op 12 februari, via 
mini@meoshandbal.nl 
Deze training is gratis en verplicht je tot 
niets.

Is je kind na de kennismakingstraining en-
thousiast geworden, dan kan hij/zij daarna 
nog negen trainingen volgen. Je betaalt 28 
euro voor deze trainingen.

Op woensdag 19 februari vindt onze jaar-
lijkse carnavalstraining plaats. De training is 
dan van 17.30-19.15 uur. Er volgt op de eer-
ste training een uitnodiging hiervan.

Trainers
Evelien van Kempen-Timmermans en An-
nelie Kerstens met ondersteuning van Loes, 
Fleur en Lynn. 

Locatie  Sporthal de Bengele, Nederweert

Dag  Woensdag

Tijd  17.15 – 18.00u

Duur  45 minuten

Aantal trainingen  10

Startdatum  12 februari

Einddatum  22 april

Prijs  €28,00

Bijzonderheden 
De 1e training is gratis en verplicht je tot niets.

Aanmelden  
Via mini@meoshandbal.nl

 ienieMINI HANDBAL

Toon Hermans Huis weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 17 februari 10.30-12.00 uur yoga* 
/ 12.30-16.00 uur ontspannende voet-
massage*. Dinsdag 18 februari 13.30-
15.30 uur haken*. Woensdag 19 febru-
ari 09.30-12.30 uur gezichtswellness* 
/ 09.30-12.00 uur workshop kleurrijk 
eten* / 13.30-15.00 uur Lotgenoten-
bijeenkomst Stomavereniging. Don-
derdag 20 februari 10.00-12.00 uur 
en 13.30-15.30 uur workshop schilde-
ren*. Vrijdag 21 februari 09.45-11.45 
uur creatief atelier*. 
Maandag 24 februari en dinsdag 25 
februari GESLOTEN i.v.m. CARNAVAL. 
Deelname aan onze activiteiten is 
voor iedereen die met kanker gecon-
fronteerd wordt en zijn/haar naasten. 
Open inloop op maandag, woensdag 
en vrijdag van 09.00-13.00 uur en op 
dinsdag en donderdag van 09.00-
16.00 uur (* = op afspraak - aanmel-
den kan via: 0495-541 444 of voor 
meer informatie zie website www.
toonhermanshuisweert.nl).

SKO

Ik vraag me wel eens af

hoe het zou zijn 
als er door mijn voortuin massa’s toe-
risten lopen 
naar binnen gluren, druk met hun selfie

als ik geen rustig praatje meer kan 
maken met de buren 
of even naar de buurtsuper kan fietsen
mijn leven in de etalage staat

als ik mijn ramen niet ongestoord 
meer kan wassen
omdat ik dan als een van de ‘locals’ 
wereldwijd te kijk word gezet
een figurant in het financiële sprook-
je van de reismakelaar

Tsja, dat vraag ik me wel eens af.

Annie Kessels
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

Verzamelaarsbeurs 
februari 2020

Zondag 16 februari organiseert Ver-
zamelaarsvereniging “De Peelstreek” 
uit Meijel weer haar maandelijkse 
ruilbeurs. Het evenement vindt plaats 
in het gemeenschapshuis “D’n Bin-
ger”, Alexanderplein 2 in Meijel.
Het is een ideale gelegenheid voor 
verzamelaars om hun collectie uit te 
breiden of aan te vullen. Op verza-
melgebied is van alles te vinden zoals 
postzegels, munten, pennen, bid-
prentjes, geboortekaartjes, ansicht-
kaarten, bankbiljetten, suikerzakjes, 
voetbalplaatjes etc. 
De openingstijd van de ruilbeurs is 
van 9.00 u tot 12.30 u. Zoals altijd zijn 
er ook veel tafels gereserveerd voor 
ruilers. Alle verzamelaars en belang-
stellenden zijn van harte welkom.
Parkeergelegenheid is er voldoende. 
Entree volwassenen € 1,50 en kinde-
ren gratis.

 

Hoe verwerkt een 
werkgever mijn sollicitatie

Bibliocenter helpt 
werkzoekenden op weg

Ben je op zoek naar een volgende 
baan en kun je daarbij misschien 
wat hulp gebruiken? Kom 19 fe-
bruari naar de Walk&Talk bij Bi-
bliocenter Weert, dé netwerkbij-
eenkomst voor werkzoekenden.
 

De Walk&Talk van 19 februari heeft 
als thema ‘Hoe verwerkt een werkge-
ver mijn sollicitatie?’ . Solliciteren is 
een hele uitdaging! Er is veel concur-
rentie en je wil graag opvallen. Maar 
hoe doe je dat? Waar let een werk-
gever op? Op deze en andere vragen 
krijg je een antwoord van Amy Bax. 
Amy is personeelsfunctionaris bij Ac-
tief Zorg en zij geeft tips & tricks tij-
dens deze interactieve bijeenkomst. 
Zij zal ook de arbeidsmogelijkheden 
en kansen in de thuishulp toelichten. 

Elke derde woensdag van de maand 
van 9.30 tot 11.30 uur is in de bi-
bliotheek in Weert de maandelijkse 
Walk&Talk. Praat met anderen die 
in een vergelijkbare situatie zitten, 
wissel je verhaal uit, leer van elkaars 
ervaringen. Deelname is gratis. Wel 
vragen we om je van tevoren aan te 
melden op www.bibliocenter.nl/wal-
kentalk-1902. 

Spreekuur loopbaanbegeleiding
Ook is er maandelijks een inloop-
spreekuur loopbaanbegeleiding bij 
Bibliocenter Weert. Zoek je een baan 
of wil je van loopbaan veranderen? 
Misschien benut je je talenten niet 
optimaal of is de flow uit je werkle-
ven en is het tijd voor verandering? 
Wil je hulp bij het schrijven van een 
onderscheidende sollicitatiebrief of 
bij de voorbereiding op een sollicita-
tiegesprek? Tijdens dit gratis spreek-
uur is Monique Christophe of Myra 
Fens als coach aanwezig voor advies. 
Het komende spreekuur vindt plaats 
op 21 februari van 11.00 tot 12.00 uur. 
Je bent van harte welkom!

GARAGEVERKOOP 
ROMMELROUTE 

NEDERWEERT 2020

Kom gezellig op zondag  19 April 
van 10.00-16.00 uur naar de Garage-
verkoop Rommelroute Nederweert  
2020.

Voor de zesde keer alweer bieden 
ruim 175 deelnemende adressen hun 
overtollige 2e handse spulletjes te 
koop aan vanuit de garage of vanaf 
de oprit.

Tevens is er op die dag een Kofferbak-
verkoop op het Raadhuisplein voor 
het Gemeentehuis van Nederweert.
Zodat ook inwoners die buiten de 
kern van het dorp wonen de gelegen-
heid hebben om hun overtollige spul-
letjes te koop aan te bieden.

Zoek je hetzelfde koekblik die vroe-
ger bij je oma op de tafel stond, of 
net dat ene kopje dat je te kort kwam 
met het Paasontbijt?

Wie weet kom je het tegen op Zon-
dag 19 April in Nederweert.
Alle deelnemende adressen en een 
plattegrond kun je vinden op onze 
website www.rommelrouteneder-
weert.jimdofree.com

Woon je in Nederweert en wil  je je 
opgeven om mee te doen kan dit nog 
tot 12 April via de Website of met een 
envelop met daarin je adresgegevens 
en drie euro inschrijfgeld.
Dit kun je in de brievenbus doen op 
Loverstraat 1 in Nederweert.

Voor meer informatie kun je ook mai-
len naar rommelroute.nederweert@
gmail.com

We zien je graag op 19 April 
in Nederweert!!!

Jolanda Caris namens de organisatie

X-toppers: 
Nijmeegse Vierdaagse

 voor mensen met beperking

Meedoen aan de Nijmeegse Vier-
daagse, ondanks je beperking. Dat 
kan via het wandelproject X-top-
pers van Iedereen Kan Sporten en 
MEE De Meent Groep. X-toppers 
zorgt voor begeleiding tijdens het 
lopen en regelt faciliteiten zoals 
slaap- en rustplaatsen, vervoer, 
catering en medische verzorging. 
Deelnemers hoeven zich alleen 
maar te concentreren op het mee-
doen en halen van de finish. Voor 
de Vierdaagse 2020 van 21 t/m 24 
juli zoekt X-toppers deelnemers, 
buddy’s en sponsoren.

Dit jaar doen de X-toppers voor de 
10e keer mee aan de Vierdaagse. 
Sommige deelnemers lopen al jaren 
mee. Maar er zijn ook elk jaar weer 
nieuwe gezichten bij. In 2019 stonden 
er 60 deelnemers aan de start. Samen 
met hun buddy gingen ze de uitda-
ging van 30, 40 of 50 km aan. 

Doe mee als X-topper, buddy of 
sponsor
Om meedoen in 2020 weer mogelijk 
te maken zoekt de X-toppers deelne-
mers, buddy’s en sponsoren. Ben je 
12 jaar of ouder? Heb je een beper-
king, bijvoorbeeld een verstandelij-
ke, lichamelijke of visuele beperking 
of een vorm van autisme? En wil jij 
graag de Nijmeegse Vierdaagse lopen 
maar kun jij dit vanwege je beperking 
niet alleen? Dan ben jij de X-topper 
die we zoeken! Ook buddy’s zijn van 
harte welkom zich aan te melden. Zij 
ondersteunen de X-toppers tijden het 
lopen. Wil je als sponsor aan dit unie-
ke evenement bijdragen, ook dan is je 
bijdrage van harte welkom. 

Neem voor meer informatie of aanmel-
den contact op met Tijn Wabeke, pro-
jectleider X-toppers, e-mail t.wabeke@
iedereenkansporten.nl of kijk op www.
iedereenkansporten.nl/x-toppers. 

Verkeersregelaarsgroep Weert
In mei 2019 hebben enkele enthousias-
te evenementenverkeersregelaars het 
initiatief genomen om een verkeersre-
gelaarsgroep Weert op te zetten.
Deze groep draait geheel op vrijwil-
ligers. 

Wat is het doel van deze vereni-
ging?
Non-profit organisaties te onder-
steunen bij het organiseren van hun 
evenement. Bij veel evenementen 
stelt de vergunning gever (vaak de 
gemeente) dat het verkeer bij een 
evenement begeleidt moet worden 
door verkeersregelaars. Ook kunnen 
we de organisaties ondersteunen met 
het schrijven van een verkeersplan. 

Wat doen wij?
Wij zorgen dat de juiste mensen met 
de juiste middelen (portofoons, lam-
pen etc.) tijdens een evenement op 
de juiste plek komen en zorgen dat 
er zo het evenement in ieder geval 
op verkeerstechnisch gebied gladjes 
verloopt. 

Let op: Verkeersregelaarsgroep Weert 
is er voor de non-profit organisaties. 
Voor commerciële organisaties ver-
wijzen wij u graag naar een goed ver-
keersregelaars bedrijf. 

Wat kost ons dat?
Voor organisaties is de inzet van 
VRGW in principe gratis. 
Natuurlijk zijn we altijd blij met een 
vrijwillige bijdrage. Daarmee kunnen 
wij onze materialen aanschaffen en 
af en toe onze vrijwilligers eens in het 
zonnetje zetten. 

Maar om de organisaties in Weert en 
omstreken te kunnen voorzien van 
evenementenverkeersregelaars zoe-
ken wij veel vrijwilligers.
Wat verwachten wij van u: 
-  enkele keren een inzet per jaar
-  accuraat kunnen optreden
-  een online cursus van de SVNL vol-

gen (ca. 30 minuten tijd)

Ben jij die enthousiaste vrijwilliger 
met verkeersveiligheid in je bloed?
Dan willen we heel graag met jou in 
contact komen.
Geen ervaring is geen probleem. We 
zetten je dan samen met een ervaren 
verkeersregelaar om de kneepjes van 
het vak te leren. Elk evenement is er 
minimaal een coördinator aanwezig 
die je van de nodige tips kan voorzien. 

Voor meer informatie zie www.vrg-
weert.nl of bellen met
Ton Weegels 0495-585 776

Gezocht in Nederweert:

HULP IN DE 
HUISHOUDING

1 dagdeel per 2 weken

Brief onder nummer 759

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com
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