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Nederweert
jouw gezondheid is onze zorg

Kerkstraat 42, tel. 63 26 96
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8.30-18.30 uur
Zaterdag: 10.00-14.00 uur

Buiten deze tijden belt u 
voor spoedrecepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

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

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

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

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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur: 
Huib van Deursen

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

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www.vandeursen-uitvaart.nl

Ringselvenweg 2, 6002 SW Weert

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten. 

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

Gemeente Nederweert nodigt klagende burger en agrariër uit aan de overlegtafel 

Overlast: boer en burger lossen het samen op 

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

In augustus 2019 kondigde de 
KNBB voor deze regio groot 
nieuws aan: de toewijzing van het 
NK Libre 2020 aan biljartvereni-
ging BDL in Nederweert. Café-zaal 
CENTRAAL zal van 13 tot en met 
15 maart as. strijdtoneel zijn voor 
dit Nederlandse Kampioenschap.

Met dit Nederlands kampioenschap 
krijgt Nederweert en de organisatie 
een groot toernooi binnen haar gren-
zen. Johan Martens (BDL): “Wij ver-
wachten gedurende drie dagen een 
goedgevulde zaal en een geweldige 
sfeer. Nederweert kent immers een 
rijke biljarthistorie met o.a. Gieëne 
Fik, Graat van Doren, Harrie Brink-
mans en Wiel van Gemert. Als orga-
nisatie willen we bewijzen dat de bil-
jartsport en Nederweert nog steeds 
een hechte band met elkaar hebben. 
Laat het NK hiervan een bevestiging 
worden”. 

Opening door wethouder Peter 
Coolen
De openingshandeling op vrijdag 13 
maart as. om 13.40 uur zal verricht 
worden door wethouder Peter Coo-
len van Sportzaken. Daaraan vooraf-
gaand vindt de presentatie plaats van 
de acht biljarters die zich voor de fi-
nale hebben geplaatst.

Acht finalisten 
Het kampioenschap -Libre klein 1e 

Klasse- wordt betwist door acht bil-
jarters uit geheel Nederland die zich 
via de district- en regio finales ge-
plaatst hebben. De finalisten zijn: Tim 
Schönherr (Hilversum), Ludo Cloots 
(Barendrecht), Rob de Cler (Arnhem), 
Sjaak Cleven (Broekhuizenvorst), Pier-
re Pauwe (De Lier), Piet Driessen (De-
venter), Karel v.d. Berg (’t Veld), Piet 
Swart (Joure).  Zij spelen ieder zeven 
partijen. De meesten zijn aan elkaar 
gewaagd. Een spannende strijd lijkt 
gewaarborgd! 

Programma
Op vrijdag beginnen de wedstrijden 

om 14.00 uur en op zaterdag en zon-
dag vanaf 11.00 uur. 
De biljart-arena is ingericht met twee 
wedstrijdtafels, zitplaatsen voor de 
toeschouwers en een plek voor het 
wedstrijdsecretariaat. Er worden in 
totaal 28 partijen gespeeld verdeeld 
over 7 ronden. De arbitrage wordt 
verzorgd door District Kempenland. 
Tijdens de huldigingsceremonie op 
zondag 16.30 uur zal het Wilhelmus 
live ten gehore worden gebracht door 
het Weerter Mannenkoor. 

Organisatie
BDL heeft voor dit evenement een 

Van 13 t/m 15 maart as. in zaal CENTRAAL

Het NK libre 2020 komt naar Nederweert

eigen NK commissie in het leven ge-
roepen die al enkele maanden bezig 
is met de voorbereidingen. Johan 
Martens (voorzitter): “Het is pret-
tig om mee te maken dat instanties en 
bedrijven zo spontaan willen meewer-
ken om dit rond te krijgen. Een 20-tal 
sponsoren steunen ons financieel en/
of materieel en ook het College van 
Nederweert heeft een subsidie toe-
gekend”.  

Supporters, toeschouwers, 
welkom bij de wedstrijden.

De toegang is gratis.

Bij klachten over vliegen- of geur-
overlast in het buitengebied gaat 
de gemeente Nederweert de be-
trokkenen uitnodigen voor een 
persoonlijk gesprek om samen 
tot een oplossing te komen. Door 
de burger en agrariër bij elkaar te 
brengen, wordt eventuele overlast 
sneller en doeltreffender aange-
pakt en hoeft de overheid minder 
vaak in actie te komen, zo is de ge-
dachte.

De gemeente komt hiermee tegemoet 
aan een wens van de Boeren van Ne-
derweert. De intensieve veehouders 
binnen deze vereniging willen overlast 
voor de omgeving graag voorkomen 
en nodigen burgers daarom uit om 
klachten met hen bespreekbaar te ma-
ken. “We wonen samen in het buiten-
gebied en hebben elkaar nodig”, zegt 
varkenshouder Harm Gielen namens de 
bijna dertig aangesloten agrariërs van 
de vereniging Boeren van Nederweert. 

Omdat de gemeente verplicht is om 
de privacy van burgers te beschermen, 
blijft het voor agrariërs nu vaak gis-
sen wie er een klacht heeft ingediend. 
“Behoorlijk frustrerend natuurlijk 
wanneer je als boer in gesprek wil over 
een oplossing, maar die informatie valt 
onder de geheimhoudingplicht”, zegt 
Harold Veugen, regisseur buitenge-
bied bij de gemeente Nederweert. Om 
agrariërs tegemoet te komen, gaat de 
gemeente inwoners met een klacht 
vanaf nu vragen of ze openstaan voor 
een persoonlijk gesprek met de be-
treffende boer in het gemeentehuis. 
Een verantwoordelijk ambtenaar zal 
hierbij als neutrale partij aanschuiven. 
“Soms kan de drempel voor mensen te 
hoog zijn om zelf contact te leggen. 
Bijvoorbeeld omdat de overlast al een 
lange voorgeschiedenis heeft. Van-
daar dat we een handje willen helpen, 
aldus Harold.

Mét elkaar praten
De nieuwe aanpak levert alleen maar 

winnaars op. Veehouder Koen van 
Eijk: “Als we weten wie de klacht 
heeft ingediend, kunnen we samen 
snel en doelgericht aan een oplos-
sing werken.” Harold Veugen namens 
de gemeente: “Door de bewoner en 
ondernemer aan een tafel samen te 
brengen, stimuleren we dat zij het in 
vervolg problemen zelf - dus zonder 
bemiddeling van de gemeente - gaan 
oplossen. Dat is de grote winst, dat 
burgers en agrariërs niet meer óver, 
maar mét elkaar praten. Daarbij: hoe 
minder klachten worden veroorzaakt, 
hoe minder kostbare tijd we kwijt zijn 
aan de afhandeling ervan.”

Tot nog toe ontving de gemeente dit 
jaar 39 klachten van burgers over 18 
pluimvee- en varkensbedrijven. Dat 
zijn er relatief weinig, zeker als je be-
denkt dat er zo’n 235 veehouderijen 
in de gemeente zijn en veel burgers 
in het buitengebied en dus dicht in de 
buurt van een pluimvee- of varkens-
bedrijf wonen. De meeste klachten 
komen binnen in de zomerperiode en 
hebben betrekking op overlast van 

vliegen. Daarnaast wordt er met enige 
regelmaat melding gemaakt van geu-
roverlast.

Contact met de buurt
Klachten worden afgehandeld vol-
gens een vaste procedure. Nadat de 
melding is binnengekomen, gaat onze 
toezichthouder milieu op bedrijfsbe-
zoek om te onderzoeken of de klacht 
gegrond is. “Wanneer dat het geval 
blijkt, maken we afspraken met de 
agrariër. Deze afspraken koppelen we 
vervolgens terug met de persoon die 
de klacht heeft ingediend waarna we 
de vinger aan de pols houden. Nieuw is 
nu we beide partijen nu ook vragen of 
ze met elkaar in gesprek willen gaan. 
Om overlast te kunnen oplossen, is 
het cruciaal dat beiden hiervoor open-
staan. Anders heeft het natuurlijk wei-
nig zin,” aldus Veugen. 

Nog beter dan het bespreken en oplos-
sen van overlastklachten is het voorko-
men ervan. We  adviseren agrariërs in 
dit verband om elke klacht serieus te 
nemen en te investeren in een goed 

contact met de buren. “Houd de om-
geving via de app of per brief op de 
hoogte van wat je doet. Door de buurt 
vroegtijdig te informeren over nachte-
lijke werkzaamheden of noodzakelijk 
onderhoud aan de luchtwasser, kweek 
je begrip en zijn mensen voorbereid 
op tijdelijk overlast. Informeer tege-
lijkertijd ook de gemeente. Mocht er 
een klacht binnenkomen, dan weten 
we al wat de oorzaak is en hoeven we 
vaak niet meer op bezoek te gaan bij 
de boer.”

Meedenken
De Boeren van Nederweert nemen het 
advies ter harte. Boer Koen: “Links en 
rechts worden al goede initiatieven 
genomen. Denk aan een appgroep 
waarin boeren de buurt informeren 
en buurtbewoners eventuele klachten 
kunnen doorgeven. Boer Harm vult 
aan: “Het is erg fijn dat de gemeente 
Nederweert met ons meedenkt en het 
voortouw neemt om boeren en bur-
gers dichter bij elkaar te brengen. Wij 
staan open voor een goed gesprek. 
Elke klacht is er namelijk een teveel. ”

Overlast: boer en burger lossen het samen op 

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

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

WIE BENT U?
Oversluiter
Andere geldverstrekker goedkoper? Vele mogelijkheden 
én Super Scherpe Rente met Goede Voorwaarden!



Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Vrijdag 6 maart
21:30u Tantalus VSE-2 -

Jumping Giants VSE-1

Zaterdag 7 maart
20:45u Akros MSE-1 -

Jumping Giants MSE-1

Zondag 8 maart
10:30u Jumping Giants V18-1 - 

Yellow Sox V18-1
10:30u Jumping Giants X12-1 - 

Dunatos X12-1
12:30u Jumping Giants MSE-3 - 

Tantalus MSE-4
12:30u Jumping Giants X14-1 - 

Springfield ’75 X14-1
14:30u Jumping Giants M22-1 - 

EVBV Octopus M22-1
14:30u Jumping Giants M18-1 - 

Springfield ’75 M18-1

WEDSTIJDSCHEMA
DINSDAG 3MAART
D.recr. MEOS 1 – BFC 21.15u.

WOENSDAG 4 MAART
D.recr. SVM –MEOS 2  21.15u.
BEKER
Sporthal de Bengele Nederweert
DS2.MEOS – Blerick DS1 19.45u.

ZATERDAG 7 MAART
Sporthal de Bengele Nederweert
F3. Rapiditas F1 – MEOS 9.00u.

MEOS – Manual F1 9.40u.
MEOS – Hercules’81 F3 10.40u.

E3+E4. MEOS E3 – MEOS E4 10.30u.
E1. MEOS – Blerick E2  9.30u.
D2. MEOS – NOAV D3  14.20u.
C1. MEOS – Overpelt C1  11.30u.
Sporthal d’n Adelaer Maasbree
F1. BEVO F1 – MEOS 9.50u.

MEOS – BSAC F1  10.30u.
Handbal Venlo F1 – MEOS 11.10u.

Sporthal St Theunis Weert
E2. Rapiditas E2 – MEOS 13.55u.
Sporthal Craneveld Venlo
D3. Handbal Venlo D3 – MEOS 11.30u.
Sporthal Aoreven Heythuysen
B1. VIOS B1 – MEOS 14.05u.

ZONDAG 8 MAART
Reinhoudhal Susteren
F4+F5. MEOS F5 – Stramproy F1.  9.30u.

LimMid F2 – MEOS F4  9.50u.
MEOS F4 – Rapiditas F3 10.30u.
Rapiditas F2 – MEOS F5  10.30u.
MEOS F5 – Handbal Venlo F3 10.50u.
NOAV F3 – MEOS F4 11.10u.

Sporthal de Schans Reuver
F2. Hercules’81 F2 – MEOS 9.40u.

MEOS – BSAC F3 10.20u.
Blerick F2 – MEOS 11.00u.

Sporthal Gulick Tegelen
D1. Klaverblad Eksplosion’71 D1 – MEOS 12.50u.
Sporthal de Bengele Nederweert
A1. MEOS – LimMid A1 12.00u.
DS1. MEOS – LimMid DS1  13.15u.
Sporthal de Heuf Panningen
DS2.BEVO DS4 – MEOS 14.15u.

DINSDAG 10 MAART
D.recr. MEOS 3 – Meyel 21.15u.

WOENSDAG 11 MAART
BEKER
Sporthal Craneveld Venlo
B1. Handbal Venlo B1 – MEOS 18.00u.
BEKER
Sporthal de Bengele Nederweert
A1. MEOS – Rapiditas A1 19.45u.

Programma Zaterdag 7 Mrt.Junioren
Eindse Boys JO19-1 - Lierop JO19-1 15.30 uur
Eindse Boys JO17-1 - 
Koningslust/Grashoek JO17-1 15.00 uur
Eindse B/Meref. MO17-1 – 
Weltania/Bekkerv MO17-1 13.15 uur
GKC/RKHVC JO15-1 -
Eindse Boys JO15-1 12.30 uur
Eindse B/Meref MO15-1 - 
Rode/Stiphout MO15-1 12.00 uur
Rood Wit’62 JO13-2 - 
Eindse Boys JO13-1G 10.30 uur
Eindse B/Meref MO13-1 - 
Sittard MO13-1 11.45 uur
FC RIA JO12-1G - Eindse Boys JO12-1 13.00 uur
Eindse Bous JO11-1G - Liessel JO11-2 09.00 uur
Merefeldia JO10-3 - 
Eindse Boys JO10-1 11.00 uur
Eindse Boys JO10-1 - DESM JO10-2 10.30 uur
TERO JO10-2 - Eindse Boys JO10-2 09.30 uur
Eindse Boys JO8-1 - 
Panningen/Egchel JO8-1 10.30 uur

Programma Zondag 8 Mrt Senioren
Eindse Boys 1 - Heythuysen 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - NWC 6 11.30 uur
RKSVV 2 - Eindse Boys 3 12.00 uur
Eindse Boys 35+1 - MMC Weert 35+1 10.00 uur

Programma 8 Mrt Dames
Baarlo VR1 - Eindse Boys VR1 11.00 uur
DESM VR1 - Eindse Boys VR2 12.00 uur

Mededelingen
Weedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – Heyt-
huysen 1
Café Zaal Bi-j Le-nie Nederweert-Eind
Donderdag 5 Mrt kaarten aanvang 19.30 uur
Supporters U bent welkom bij de wedstrij-
den

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Agenda
6 mrt Finale Knock-out toernooi
16 mrt Kaartavond
20 mrt Jaarvergadering
21-22mrt Jubileum toernooi
30 mrt Kaartavond
5 apr Rayon kampioenschappen Aspiranten

Programma 2020 week 11:
10-03-2020: ’t Stift 2 - Centraal 1

Hoofdklasse Libre (avond)
10-03-2020: Centraal 3 – Buggenum 2

Klasse 2C (avond)
10-03-2020: Karot 4 - Centraal 4

Klasse 5c (middag)
11-03-2020: Centraal 7 – Hook 7

Klasse (middag) 
12-03-2020: Centraal 2 – DDD 2

Klasse 1D (avond)
12-03-2020: Centraal 6 – Beertje 7

C-Klasse (middag)
12-03-2020: Micro 4 – Centraal 5

C-Klasse (middag)

Welkom bij de wedstrijden!

BDL Biljarten
Programma 2020 week 11:
10-03-2020: BDL 2 - Vriendenkring 2

Hoofdklasse Libre (avond)
10-03-2020: Biermanshuis 3 - BDL 3

Klasse 1e (avond)
11-03-2020: BDL 1 – de Tram 1

Hoofdklasse Kader (avond)
12-03-2020: BDL 6 – Carambole 3

C-Klasse (middag)
12-03-2020: Haazehoof 1 - BDL 5

Klasse (middag)
12-03-2020: Boekoel 5 - BDL 4

Klasse 5A (middag)

Welkom bij de wedstrijden!

Biljarten Haaze-hoof Ospel

1) MLBB uit Weert:
a) thuiswedstrijd team Haaze-Hoof 2 op 
dinsdagavond 18 februari jl. tegen kampi-
oen- kandidaat Oude Smitse 4 uit Baexem.
Wedstrijd werd verdiend gewonnen door 
onze tegenstander uit Baxem met 6-2.

2) WBB uit Weert:
a) thuiswedstrijd team Haaze-Hoof 1 op 
donderdagmiddag 20 februari jl. tegen 
Centraal 5 uit Nederweert. Wedstrijd werd 
gedecideerd beslist in het voordeel van de 
thuisploeg Haaze-Hoof met 7-0.
Weinig hoogtepunten met als enige uitzon-
dering onze nestor Toon Frenken die zijn 
wedstrijd met een extra bonuspunt in zijn 
voordeel besliste.

AGENDA MAART 2020
9 Jaarvergadering
13 Loting OLS optochtvolgorde
14 NL Doet
22 Receptie Majorettes

JAARVERGADERING
Op maandag 9 maart organiseert Schutters-
gilde Sint Lucie voor alle leden de jaarlijkse 
ledenvergadering. Deze vergadering start om 
20:00 uur en vindt plaats in Café Bi-j Le-nie. 

NL DOET
Op zaterdag 14 maart doet Schuttersgilde 
Sint Lucie weer mee met het jaarlijkse NL 
Doet. Vanaf 9:00 uur zullen er verschillende 
taken worden verricht in en rond het club-
gebouw. In het clubgebouw zullen de mu-
ren in een andere kleur geschilderd worden. 
Buiten het clubgebouw wordt alles weer 
klaargemaakt voor het nieuwe schietseizoen 
en zal het dak worden schoongemaakt. Het 
zou fijn zijn als er zo veel mogelijk leden op 
deze dag komen helpen, want zoals jullie 
weten vele handen maken licht werk!

Dat wij als duikers de wereld over reizen om 
alle wereld zeeën en oceanen te beduiken 
moge duidelijk zijn. Echter we hebben ook 
een instructeur die het de verte ingetrokken 
heeft. Hij verblijft/werkt al bijna een jaar op 
Bonaire. Jazeker, de nederlandse overzeese 
gemeente Bonaire. Als je op zo’n lekker ei-
landje werkt gaat je vakantie niet naar een 
ander tropische oord maar naar Nederweert 
of all places…. Tijdens zijn bezoek de afgelo-
pen weken heeft hij  een uurtje vrij kunnen 
maken, naast familie bezoeken om een les 
“koraalduivel” schieten te geven. Natuurlijk 
hadden we deze vis niet in ons chloor water, 
maar werd er op alternatieve koraalduivels 

Duikteam Nederweert

Hoe klein is de wereld?

Extra lange excursie vanaf Buitencentrum De Pelen

Dagje stappen in Nationaal Park 
De Groote Peel

Op zondag 8 maart kan je genie-
ten van een Dagwandeling in Na-
tionaal Park De Groote Peel. Een 
Peelgids van Staatsbosbeheer 
heeft een route van 12-15 kilome-
ter uitgestippeld die onder meer 
naar de uitkijktoren aan de Vos-
senberg en langs de grote water-
plassen van dit hoogveengebied 
loopt. De excursie start om 10.00 
uur en duurt 4 – 5 uur. Na afloop 
genieten van een kop soep en 
worstenbroodje bij het buiten-
centrum. De activiteit start om 
10.00 uur bij het Buitencentrum 
De Pelen aan de Moostdijk 15 te 
Ospeldijk. 

Weids uitzicht 
De Groote Peel is het kleinste natio-
nale park van Nederland. Toch kan 
je er uren wandelen en genieten van 
de prachtige natuur. Het landschap 
is weids en open met veel waterplas-
sen, heide en kleine stukken bos. Het 
gebied is onder meer bekend om zijn 
vogelrijkdom maar ook vanwege zijn 
rijke cultuurhistorie. In de Peelstreek 
is vroeger namelijk turf gestoken. De 
sporen van dit turfstekerverleden zijn 
nog goed zichtbaar in het landschap. 

De Dagwandeling start bij het buiten-
centrum De Pelen, het bezoekerscen-
trum van De Groote Peel. Het eerste 
deel van de wandeling loopt door 
de ‘Paardenbegrazing’, de zandrug 
aan de Oostzijde van het gebied. 
Na ongeveer 5 kilometer komt een 
grote toren, het ‘Belfort’ bij de Vos-
senberg in zicht. Vanaf de 22 meter 
hoge uitkijktoren kan je genieten van 
een weids uitzicht over het Peelland-
schap. Daarna loopt de route verder 

het gebied in waarbij de provin-
ciegrens tussen Brabant en Limburg 
een paar keer overgestoken wordt. 

Deze excursie is een aanrader voor 
iedereen die van de natuur en van 
lekker lange wandelingen houdt. On-
derweg krijg je informatie over het 
ontstaan, de natuur en de cultuurhis-
torie van De Groote Peel, maar wan-
delen staat voorop. 

Aanmelden en informatie
De Dagwandeling start om 10.00 uur 
bij het buitencentrum De Pelen. De 
excursie is 12-15 kilometer lang en 
duurt 4 à 5 uur. Deelname kost € 15,- 
per persoon, incl. soep en een wor-
stenbroodje bij De Pelen na afloop. 
Reserveren online via: www.staats-
bosbeheer.nl/dagjestappendepeel

Let op: Denk aan het meenemen van 
een eigen lunchpakket en (warm) 
drinken! Warme kleding, waterdich-
te, stevige schoenen zijn zeker aan te 
raden. Sommige paden in De Groote 
Peel kunnen in deze periode van het 
jaar modderig zijn. 

Op zondag 8 maart geen tijd? Op 
zondag 4 oktober is er ook een Dag-
wandeling!

Na afloop nog even nagenieten 
bij het Buitencentrum
Na afloop kan je nog heerlijk struinen 
door de winkel van het Buitencen-
trum. Hier vind je boeken, Streekpro-
ducten en leuke souvenirs. Het Bui-
tencentrum is geopend op dinsdag 
t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Voor meer informatie: www.staats-
bosbeheer.nl/depelen 

Foto: Marijke Vaes –Schroën Staatsbosbeheer

geschoten. De koraalduivel is een uitheemse 
vis op Bonaire en heeft dus geen natuurlijke 
vijand, gevolg een explosie aan deze wel 
erg mooie maar voor de onderwater wereld 
destructieve vissen. Het was een erg leuke 
en leerzame les.
Meer foto’s vind je op onze facebook pagina 
“duikteam nederweert”.
Wil je nog meer over ons  weten? Kom dan 
eens langs tijdens onze trainingsavonden 
op zaterdagavond van 17.30 tot 20.30 uur 
in het LACO zwembad Nederweert. Meer 
informatie vindt je op onze website of neem 
rechtstreeks contact met ons op via : info@
duikteamnederweert.nl

‘De Mooie Jonge Oppergod  
van de Vlaamse Letteren’

Herman Brusselmans is één van 
de bekendste Vlaamse schrij-
vers en het enfant terrible van 
de literatuur. Tijdens de Boeken-
week 2020 komt hij op 11 maart 
van 19.30 tot 21.30 uur naar Bi-
bliocenter Weert. Het thema van 
de Boekenweek is Rebellen en 
Dwarsdenkers. Herman is met 
zijn opvallende verschijning en 
optreden een perfecte vertegen-
woordiger hiervan en daarom 
bij Bibliocenter Weert te gast. 

Aanmelden kan via www.bibliocen-
ter.nl/herman-brusselmans. De kos-
ten bedragen voor leden 10 euro en 
voor niet-leden 15 euro.
Herman Brusselmans leest voor uit ei-
gen werk. Dat kan gaan van fragmen-
ten uit recente of oudere romans tot 
speciaal voor het podium geschreven 
verhalen. Een lach en een traan ko-
men aan bod en het juiste woord op 
de juiste plaats wordt niet geschuwd. 
De schrijver heeft de bedoeling om 
het publiek in verwondering, ja zelfs 

verbijstering, achter te laten.  Som-
mige verhalen zijn autobiografisch, 
andere fictief, maar telkens staat de 
zoekende mens centraal, op weg naar 
het einde of naar ergens anders, en 
het motto is: rechtdoor via duizend 
zijwegen. 

Na de pauze zal Brusselmans geïn-
terviewd worden door Riya Geboers 
en het publiek kan vragen aan hem 
stellen. Hij zal antwoorden op alle 
mogelijke vragen en geen heikel on-
derwerp uit de weg gaan. De Brus-
selmans op het podium is de Brus-
selmans uit z’n boeken, onder het 
adagium ‘Iedereen is uniek, behalve 
ik’. En verder: rock-’n-roll is dood 
maar wij leven nog. In de pauze vindt 
er een boekenverkoop en signeerses-
sie plaats.

Herman Brusselmans
Zijn spraakmakende stijl en contro-
versiële uitspraken maken hem een 
markant figuur in de literaire wereld. 
Zijn goed verkochte oeuvre is zeer 
omvangrijk en kenmerkt zich door 
een hoog autobiografisch gehalte 
van drank, seks, sigaretten en verve-
ling. De personages in zijn romans 
zijn cynisch, sarcastisch en hebben 
een inktzwart gevoel voor humor. 

Naast romans schreef Brusselmans 
verhalenbundels en novelles, maar 
er bestaan ook stripboeken, colum-
nbundels en (kinder)poëzie van zijn 
hand. Ook werkte Brusselmans voor 
diverse Vlaamse tijdschriften en is ge-
regeld te zien in Vlaamse en Neder-
landse talkshows, onder meer in De 
Wereld Draait Door (Nederland) 
en De Slimste Mens Ter Wereld (Bel-
gië).

Leveroyse Joyce (20) in finale 
‘Miss Beauty of Limburg’ 

Stel je toch eens voor: je bent jong, 
je hebt ambitie, je hebt een tomeloze 
inzet en je bent ook nog eens een 
prachtige verschijning. Deze ingredi-
enten vormen de basis voor de strijd 
om de titel ‘Miss Teen of Limburg / 
Miss Beauty of Limburg’. De 20-jarige 
Joyce Frenken uit Leveroy heeft de 
casting glansrijk doorstaan en staat 
op 26 april 2020 in de Limburgse fina-
le die wordt gehouden in ‘de Maas-
poort theater’ in Venlo.

De weg naar de finale belooft een 
drukke periode voor Joyce te wor-
den. Met verschillende trainingen, 
workshops en fotoshoots wordt ze 
voorbereid op dé grote dag in april. 
Tijdens dit traject zal Joyce ook een 
weekendje weg gaan met alle andere 
finalisten naar Roompot in Arcen. 
Dit weekend zullen ze klaar gestoomd 
worden voor de grote dag in April. In 
totaal zijn er 35 meiden die mee doen 
aan Miss beauty of Limburg. 

Drie jaar geleden heeft Joyce al 
eens meegaan aan Miss Teen of Lim-
burg. Joyce is hierbij 2e geworden 
van Limburg, wat natuurlijke een ge-
weldige prestatie is! Drie jaar later 
doet ze weer mee en hoopt nu de 
titel van Miss Beauty of Miss Intercon-
tinental of Limburg binnen te slepen.

Lindafoundation
Tevens zet Miss beauty of Limburg 
zich ook in voor het goede doel. Dit 
goede doel is dit jaar de Lindafoun-
dation. 
In Nederland leeft één op de negen 
kinderen in armoede. In Amsterdam 
zelfs één op de vier. Verwacht wordt 
dat dit aantal alleen nog maar zal 
stijgen. Steeds meer ouders kunnen 
de maandelijkse rekeningen niet 
meer voldoen. Steeds meer gezinnen 
moeten beroep doen op de schuld-
sanering. De Voedselbank kan het 
aantal aanvragen voor eten nauwe-
lijks aan en het aantal hulpaanvragen 
voor bijzondere bijstand neemt toe.
Kinderen die in armoede leven kun-
nen niet onbezorgd opgroeien: fi-
nanciële nood bezorgt het hele gezin 
stress. Lid worden van een (sport)
vereniging zit er meestal niet in; zelfs 
een verjaardagsfeestje geven kan 
al lastig zijn. Omdat ze zelden iets 
nieuws aanhebben, worden de kinde-
ren soms op school gepest. Wanneer 

hun ouders boos of verdrietig zijn, 
voelen sommige kinderen zich schul-
dig. De iets ouderen zoeken vaak een 
baantje en kopen van het geld dat 
ze daarmee verdienen eten of extra-
tjes voor hun ouders.
Deze gezinnen wil de LINDA. Founda-
tion tot steun zijn en hen jaarlijks wat 
onbezorgde momentjes bezorgen, 
waarin ze gewoon in een winkel kun-
nen kiezen wat ze willen hebben. Op 
deze manier weten ze dat er ook in 
Nederland mensen zijn die met hen 
meeleven.

Met al jullie hulp konden wij sinds de 
start in 2013 al ruim 16.000 gezinnen 
met kinderen enkele momenten van 
onbezorgdheid te geven tijdens de 
feestdagen. Dit deden we door mid-
del van een pakket bonnen voor Al-
bert Heijn, Hema, Intertoys en C&A.
Wil jij nou ook gezinnen helpen in 
Limburg? Doneer dan via onderstaan-
de link :
https://www.actievoorlindafounda-
tion.nl/actie/joyce-frenken

Gun jij Joyce de overwinning en de 
felbegeerde kroon van ‘Miss Beauty 
of Limburg’? Daar kun jij je steentje 
aan bijdragen! Sms ‘Poll Limburg Joy-
ce F’ naar 3010. Stemmen kan tot 25 
april 23.59 uur en kost �1,10 per stem.

“Mijn ultieme droom is het winnen 
van de titel ‘Miss Beauty of Miss Inter-
continental of Limburg’ en ik zou het 
fantastisch vinden als jij de moeite 
zou nemen om een kleine bijdrage 
te leveren. Bij deze alvast ontzettend 
bedankt!”

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

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

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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



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 5 tot en met 14 maart 2020.

DONDERDAG 5 maart
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis  –Tot bijzondere intentie 
Voor alle overledenen en vrijwilligers van 
onze parochie.
Aansluitend aan de H. Mis bindingsavond 
voor de vrijwilligers in zaal Centraal.

VRIJDAG 6 maart
18.30 uur Kruisweg bidden
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 7 maart
H.H. Perpetua en Felicitas, martelaressen
Vooravond van de 2e zondag van de veer-
tigdagentijd
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) –maanddienst Gerrit 
en Mia Haenen-Teeuwen, Lisette Gubbels-
Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx.

ZONDAG 8 maart
Tweede zondag van de veertigdagentijd
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector dhr. 
W. Engelen) –

MAANDAG 9 maart
H. Francisca Romana, kloosterlinge
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St.Jospeh

DINSDAG 10 maart
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 11 maart 
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 12 maart
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis  –Tot bijzondere intentie, 

VRIJDAG 13 maart
18.30 uur Kruisweg bidden
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 14 maart
Vooravond van de 3e zondag van de veer-
tigdagentijd
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) –
Voorstellongsmis communicanten
jaardienst Miet Feijen, jaardienst overleden
familie Veugelers-de Wit, Tjeu Janssen van-
wege verjaardag, Lies Horijon-Geelen en 
Drees Horijon.

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 7 maart 2020 – 14 maart 2020

Zondagmorgen 8 mrt. 09.30 uur:
2e Zondag van de Vasten
Als jrgt. voor Tinus Stienen en Gerda Stie-
nen-Corsten, Als hgm. voor Sjef Wetemans, 
Mina Schreurs (volkszang)

Mededelingen:
Lezingen gedurende de veertigdagentijd

Dhr. Herman van Rens met als thema: Hulp 
aan Joodse onderduikers in Limburg: een 
gouden bladzijde met zwarte vlekken.
Donderdag 12 maart 2020 om 19.30 uur 
in De Tump, Kloosterstraat 2 te Heythuysen. 
Vrije gave.

Rosita Steenbeen met als thema: Wie is mijn 
naaste?
Donderdag 26 maart 2020 om 19.30 uur 
in De Tump, Kloosterstraat 2 te Heythuysen.
Entree €7,50 bij ingang zaal.

Deken Th. Willemssen met als thema: Hoe is 
het zover kunnen komen?
Maandag 6 april 2020 om 19.30 uur in Cre-
dozaal, Biesstraat 2A Heythuysen.

• Begin maart ontvangt u de parochiegids 
voor 2020 met daarin speciale aandacht
voor de actie kerkbalans.  
Een bijdrage die geheel bestemd is voor het 
onderhoud van onze eigen parochiekerk.
Onze kerk verbindt – Geef voor onze kerk. 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

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 8 maart 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- als intentie voor  Leny van der Heijden (oud 
buurtgenote  en koorlid )
- en tot bijzondere intenties

Zondag 15 maart 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Maria, bedankt ik hoop op deze weg voort 

te gaan, ik begin mij lichtelijk ook beter te 
voelen, dank U.

- Moeder Maria, een kaarsje uit dankbaar-
heid, voor man, kind en kleinkinderen.

Iets om over na te denken: 
Wat er ook gebeurt, elk lot kan door gedul-
dig dragen overwonnen worden.

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.

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: 
miagubbels12@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 8 maart 2020 H. Mis om 11.00 uur 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis als Jaardienst is voor ouders Hoeben- 
Wilmsen en dochter Els.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

Zondag 15 maart 2020
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis als negende jaardienst voor Thieu Nies
Lector Lenie Knapen
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

ACTIE KERKBALANS
“Geef voor je kerk” 
Het is erg belangrijk dat het kerkgebouw 
met zijn bijbehorende accommodatie voor 
buurtbijeenkomsten en verenigingsacti-
viteiten 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 
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

7 t/m 14 maart

ZATERDAG 7 maart: 18.00 uur Woord-
dienst t.g.v. het 70 jarig bestaan van vrou-
wenvereniging Zij-Actief, jaardienst voor 
ouders Verheijen-Fonteijn.

ZATERDAG 14 maart: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik. 

LEZERS: zaterdag 14 maart Annie Jonkers.

MISDIENAARS: zaterdag 14 maart Ayla 
Beerens en Lise Vaes.

“Woorden van vriendelijkheid kunnen kort 
en gemakkelijk worden uitgesproken, 
maar hun echo weerklinkt eeuwig”.”

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 6 - 14 maart

Vrijdag 6 maart, 1e vrijdag van de maand: 
Ziekencommunie.

Zaterdag 7 maart, 19.00 (Samenzang) ou-
ders Mackus en zonen Harrie en Herman, 
ghm Guul van Gemert en Miet van Gemert 
en zoon Gerrit. 

Zondag 8 maart, 2e zondag van de 40 da-
gentijd,10.00 (Samenzang) ghm Mathieu 
Loijen en Anna Catharina Bruekers en over-
leden familie, ghm Martinus Schroijen en 
Maria Schroijen-van Grimbergen en dochter
Lieske.

Donderdag 12 maart, 19.00 voor de zieken. 

Zaterdag 14 maart, 19.00 (Zangkoor De 
Peelklanken) voor het welzijn van de paro-
chie en parochianen.

ACOLIETEN: za. 7 maart 19.00: Tom 
Dirks;zo. 8 maart 10.00: Willem, Pieter en 
Ceciel Tullemans; za. 14 maart 19.00:  Tom 
Kessels, Nick Stijnen.

OVERLEDEN: Op 23 februari jl. overleed 
Cor van Rijt, 88 jaar, Lindenstraat 17. Moge 
hij rusten in vrede. 
KOLDERPIN: Graag zeg ik het Kolderpin Co-
mité dank en ook iedereen voor de felicita-
ties en reacties bij het ontvangen van deze 
hoge carnavalsonderscheiding. 

Pastoor A. Koumans, OMI.

KOLDERPIN: Het toekennen van de Kol-
derpin 2020 aan mijnheer pastoor was voor 
hem – en iedereen - een grote verrassing. Hij 
sprak onder meer: 
“Uit jullie keuze blijkt waardering voor mijn 
werk en taak als dorpspastoor en als pastor 
in het ziekenhuis. En ik ben blij dat dit ken-
nelijk gedeeld wordt door de aanwezige 
vastenavond vierders. Ik dank u voor uw 
sympathie en medeleven. 
Ik heb op zich geen uitzonderlijke prestatie 
geleverd. Als pastoor ben ik werkzaam voor 
het welzijn van de parochie en parochianen 
en als pastor voor zieke medemens.
Ik weet me daarbij gesteund door de men-
sen, die mijn werk mogelijk maken: de pa-
rochiecommissie, parochie medewerkers en 
de vele vrijwilligers. Deze onderscheiding 
straalt ook uit naar hen. Zonder hun inzet 
en steun zou ik niet kunnen functioneren. 
Het zelfde geldt voor mijn familie en mijn 
huishoudster Toos: zij vormen samen een 
warm thuisfront voor me en een goede 
motivatie om – als het Onze Lieve Heer en 
mijn hartspecialist belieft – nog even door te 
gaan”. Waarna een langdurend en hartelijk 
applaus volgde !

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

Parochiecluster Tabor houdt jaarlijks 
tijdens de veertigdagentijd een lezin-
gencyclus. Dit jaar staan de lezingen 
in de geest van 75 jaar bevrijding stil 
rondom de thema’s Jodenvervolging, 
onderduik, vervolging, vrijheid en 
naastenliefde. We mogen drie spre-
kers begroeten:

Dhr. Herman van Rens met als 
thema:  Hulp aan Joodse onder-
duikers in Limburg: een gouden 
bladzijde met zwarte vlekken. 

Donderdag 12 maart om 19.30 u
in De Tump, Kloosterstraat 2 te Hey-
thuysen. Vrije gave.

Herman en Annelies van Rens deden 
onderzoek naar de vervolging van 
joden en zigeuners in Limburg. In 
2013 verscheen hun boek ‘Vervolgd 
in Limburg’. Jaarlijks vindt onder hun 
leiding een zevendaagse wetenschap-
pelijke herdenkingsreis plaats naar 
Auschwitz en Cosel. Zie www.holo-
caust-limburg.nl.
Deze lezing vindt plaats in samenwer-
king met Heemkunde Heitse

Rosita Steenbeek met als thema: 
Wie is mijn naaste?
Rosita Steenbeek reisde naar Lampe-
dusa, Sicilië en Libanon waar zij de 
intense verhalen van de vluchtelin-
gen én de hulpverleners hoorde. Ze 
maakte het lot van vluchtelingen en 
migranten van heel dichtbij mee en 
vertelt daarover in haar nieuwe ro-
man Wie is mijn naaste? Daarnaast zal 
zij in gaan om haar familiegeschiede-
nis van Rose, een Joodse onderduik-
ster. Twee thema’s in een. 

Donderdag 26 maart om 19.30 u in 
De Tump, Kloosterstraat 2 te Heyt-
huysen. Entree € 7, 50 bij ingang zaal.

Rosita Steenbeek is schrijfster en gids. 
Ze behaalde een propedeuse in theo-
logie, doctoraal in de Moderne Let-
terkunde aan de Universiteit van Am-
sterdam. Tijdens haar studie acteerde 
ze regelmatig op het toneel en in de 
film. In 1994 debuteerde ze met De 
laatste vrouw. Er volgden vele romans 
en ook meerdere boeken over Rome, 
de stad waar ze het grootste deel van 
het jaar woont.

Deken Th. Willemssen met als 
thema: Hoe is het zover kunnen
komen?
Toen de Tweede Wereldoorlog voor-
bij was hebben velen zich afgevraagd: 
Hoe is het zover kunnen komen? Mid-
den in Europa in een beschaafd land, 
kon het antisemitisme(Jodenhaat) 
zijn dieptepunt bereiken met de mas-
samoord op zes miljoen Joden, waar-
onder duizend uit Limburg.
Het christendom is voortgekomen uit 
het Jodendom. Jezus, Maria, Jozef en 
de apostelen waren Joden. Het groot-
ste deel van de Bijbel bestaat uit het 
Eerste (of oude) Testament.
Bijna alles, waaronder de feesten en 
de liturgie hebben een joodse achter-
grond.
Toch gingen de wegen uiteen en was 
dat te verwachten. Maar waarom 
ontstond er vanuit het christendom
zo’n negatieve houding tot haat toe 
tegen de Joden? Het Tweede Vati-
caans Concilie  heeft een radicale be-
kering gebracht en is begonnen met 
een positieve relatie met onze oudste 
broeders. 

Maandag 6 april om 19.30 u in Cre-
dozaal, Biesstraat 2A, Heythuysen.

Em-deken Th. Willemssen is voorzit-
ter van de Resonansgroep Jodendom- 
Katholieke Kerk in Limburg

Lezingen gedurende 
de veertigdagentijd

Zin in een Feestje?
Van Boerinnenbond en LVB,
naar ZijActief St. Catharina

Veel leden hebben laten weten dat 
ze graag samen met ons een feestje 
willen bouwen vanwege het 70 jarig 
bestaan van onze vereniging.
We beginnen op 7 maart om 18.00 
uur met een gebedsdienst in onze 
parochiekerk.
Aansluitend gaan we samen genieten
van een heerlijk diner.
Het sluitstuk van ons feestje is een 
optreden van Michiel Malschaert. 
Enkele jaren geleden is hij al eens bij 
ons geweest, iedereen heeft hier met 
volle teugen van genoten en als we 
eraan terug denken krijgen we nog 
steeds een lach op ons gezicht.

Het beloofd ook nu weer een gewel-
dige avond te worden.

Het Bestuur
ZijActief St. Catharina Nederweert-Eind

“Immunotherapie hype of hoop?”
Immunotherapie groeide in korte 
tijd uit tot een van de meest on-
derzochte en hoopgevende kan-
kerbehandelingen. De therapie 
helpt het afweersysteem, zodat 
de afweercellen van de pati-
ent kankercellen opsporen en ver-
nietigen. Op uitnodiging van het 
Toon Hermans Huis Weert vertelt 
Dr. Lizza Hendriks van het Maas-
tricht Universitair Medisch Cen-
trum+ op woensdag 11 maart a.s. 
over haar ervaringen met deze 
relatief nieuwe methode van kan-
kerbehandeling. De avond wordt
gehouden in Theater de Huiska-
mer, ingang St.-Raphaëlpad. 
Aanvang 19.30 uur, gratis toe-
gang, wel vooraf aanmelden via 
administratie@toonhermanshuis-
weert of via 0495-541 444.

Dr. Lizza Hendriks over Immuno-
therapie
Onderzoekers werken internatio-
naal aan verschillende manieren om 
afweercellen te helpen kanker te 
herkennen als lichaamsvreemd en 
daarop te reageren. Eén van deze 
onderzoekers is de in Ospel geboren
Dr. Lizza Hendriks. In 2019 won zij 
de prestigieuze Dirkje Postma Talent 
Award, een stimuleringssubsidie van
het Longfonds voor excellerende on-
derzoekers. 

Dr. Lizza Hendriks is longarts, gespe-
cialiseerd in longkanker, in het Maas-

tricht Universitair Medisch Centrum+. 
In haar lezing vertelt zij wat we ver-
staan onder immunotherapie bij kan-
ker en over haar ervaringen met deze 
therapie vanuit meerdere invalshoe-
ken (niet alleen bij longkanker). Ook 
zal zij ingaan op de meest recente 
ontwikkelingen en de verwachtingen
op korte en langere termijn.
Naast informatie en praktische tips, is 
er deze avond volop ruimte om vra-
gen te stellen. 

Aanmelden
Deze bijzondere avond wordt gehou-
den op woensdag 11 maart in thea-
ter de Huiskamer, St.-Raphaëlpad in 
Weert en begint om 19.30 uur, inloop 
vanaf 19.00 uur. De entree is gratis. 
Aanmelden noodzakelijk via adminis-
tratie@toonhermanshuisweert.nl of 
telefonisch 0495-541 444. 

Dr. Lizza Hendriks

Spijkerbroeken al v.a. € 29.90

Langstraat 61, Weert - Tel. (0495) 460 441

Huiskamer Nederweert 
doet mee aan NLdoet en

zoekt vrijwilligers

De Huiskamer Nederweert doet op 
zaterdag 14 maart mee met NL-
doet. De vrijwilligers van de Huiska-
mer verzorgen die middag van 13.30 
uur tot 16.00 uur een High Tea voor 
de deelnemers van de Huiskamer. 
Hierbij kunnen ze wel wat hulp ge-
bruiken. 

De High Tea vindt plaats in Zaal Le-
Winne, Boeket 6, 6031PR, in Neder-
weert.

Wilt u zich als extra-vrijwilliger die 
middag inzetten voor de gasten van 
de Huiskamer, schrijft u zich dan in op 
de website van www.nldoet.nl. Onze 
klus staat geregistreerd als “Dörps-
overlèk Ni-jwieërt Huiskamerpro-
ject”. Wellicht bevalt u dit zo goed, 
dat u zich ook zou willen aanmelden 
als vrijwilliger voor de Huiskamer. De 
Huiskamer Nederweert is nog op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers voor de dins-
dagmiddag of donderdagmiddag.

Er wordt een uitgebreide high tea 
met drankjes en daarbij accordeon-
muziek voor de gasten van de Huis-
kamer verzorgd, met als doel deze 
mensen een onvergetelijke middag te 
bezorgen. De gasten zijn veelal men-
sen die in een sociaal isolement (ver-
eenzamen) dreigen te komen.

Mensen die graag wat meer informa-
tie over de Huiskamer Nederweert 
willen weten, kunnen ook onze web-
site www.huiskamernederweert.nl 
bezoeken. Telefonisch contact is ook 
mogelijk met Tjeu van de Mortel tel. 
06-34441261.

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 78V
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Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Ook het juiste adres 
voor boekhouding 

en advisering.

Aangifte
inkomstenbelasting 

voor €65,-.

www.contentfiscaaladvies.nl

Roy Kirkels
06-25301987



TOT €200,- KORTING!

KKijk vooor dr de opeenniingstijden en en an addresssseen on op wwwww.eeptutummmeerrs..nnll
VVollg onns os oook ok op Facceebbooookk: tummmeerrseeleleccttro

Tummers wwiinnkkels is in Ln Liimmbbuurgrg: R: Roeroermmoonnd - Wd - Weeerert - Pt - Paannnniinnggeen - Tn - Tegeleleen - En - Echcht - Ht - Heeyytthhuyuysseen - Hn - Hoorrsstt7

Tummers

www.eptummers.nl

Hoge korting bij inruil van uw oude wasmachine of droger!INRUILACTIE!

64
dB

8
KG 529,-

799,-

-/- 195,-
INRUILKORTING

24%

GRATIS 
BEZORGD!

*Na €75,- cashback via Bosch, 
geldig t/m 29-3-2020

Warmtepompdroger / WTW8446ENL
• SelfCleaning Condensor: nooit meer handmatig 
   de condensor pluisvrij maken

• SensitiveDrying System: optimale bescherming 
   van kleding

Wasmachine / WAT28493NL
• VarioTrommel: extra teder en efficiënt wassen 
• ActiveWater Plus: stemt het watergebruik 
  volledig automatisch af

• AquaStop: 100% bescherming tegen waterschade

1400
T/PM

8
KG 499,-

699,-

-/- 200,-
INRUILKORTING

29%

GRATIS 
BEZORGD!

Spreekuur/Inloop 
Ospels Steunpunt 

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

Heeft u vragen met betrekking 
tot bank zaken dan kunt u op don-
derdag 12 maart terecht tijdens 
het spreekuur van de open inloop 
van het Ospels Steunpunt.
Op donderdag 12 maart heeft u
de gelegenheid om met een me-
dewerker van de Rabobank. In 
gesprek te gaan. Deze medewer-
ker zal aanwezig zijn van 14.00 
uur tot 16.00 uur.

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

Hopelijk mogen we u verwelkomen 
in de ontmoetingsruimte van woon-
zorgcentrum “aan Stad-thoês”. 

Jong Nederland Ospel 75 jaar!!!

Dit jaar bestaat Jong Nederland Os-
pel 75 jaar! Reden voor een feestje 
natuurlijk. We vieren niet 1 dag 
feest, maar we hebben dit hele jaar 
allerlei activiteiten (zie hiervoor de 
poster). De eerste activiteit is een 
wandelevenement voor jong en 
oud op Zondag 8 maart. We hebben 
3 routes: van 7,5km, 15km en 21km. 
Deze routes voeren door de prach-
tige Groote Peel en omgeving. Er
is de mogelijkheid om wat te eten 
en drinken tijdens en op het einde 
van de tocht. Kom genieten van de 
mooie omgeving en een lekker hapje 
en drankje. 

Informatie over het wandel-
evenement:
Datum:
Zondag 8-3-2020.

Startlocatie: 
Oude Dijk 2, 6035 RM in Ospeldijk.

Starttijd: 
Voor de tocht van 15 km en 21 km van 
9:00-11:00
Voor de tocht van 7,5 km van 9:00-
13:00. 

Kosten:
€2,50 per deelnemer.

Informatie over de tocht:
Via de mail: bart121980@hotmail.com

Informatie over Jong Nederland 
Ospel:
Via Facebook: https://www.face-
book.com/JongNederlandOspel/

We hopen op heel veel deelnemers, 
die samen met ons een mooie tocht lo-
pen om ons feestje te vieren. Tot dan.

groeten,
Werkgroep 75 jaar Jong Nederland 
Ospel.

Vennen van de 
Strabrechtse Heide 

Deze lezing zal gaan over de meest 
kwetsbare flora en fauna van onze 
omgeving, namelijk de parels van 
onze heide, de vennen. De nadruk zal 
vooral liggen op het Beuven complex, 
het grootste ven van Nederland. Dit 
zwak gebufferd ven, met een opper-
vlakte van 49,1 ha, is tevens het meest 
kwetsbaar voor invloeden van buiten-
af. Zuid-Nederlandse vennen vervul-
len (inter)nationaal een belangrijke 
natuurfunctie. Ze zijn toevluchtsoord 
voor veel bijzondere planten en die-
ren.  Een  aanzienlijk deel van de on-
geveer 30 karakteristieke venplanten
passeren de revue. Stapsgewijs met
ondersteuning van foto’s gaan we de 
verschillende typen vennen bekijken, 
van algemeen en niet bedreigd tot 
uiterst zeldzaam en ernstig bedreigd. 
Zal de Waterlobelia het kunnen red-
den, en de Grote biesvaren? 

De lezing vindt plaats in het natuur –
en Milieucentrum aan de Geurtsven-
weg 4 in Weert. De lezing begint om 
19.30 uur en de toegang is toegang 
gratis

Ad Brouwers

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlg j



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

Groot feest voor Thieu Caris. De gebo-
ren en getogen Ospelnaar vierde op 
zaterdag 22 februari samen met kin-
deren, kleinkinderen en dierbaren zijn 
100ste verjaardag. Burgemeester Op de 
Laak en wethouder Cuijpers kwamen 
speciaal voor deze gelegenheid naar 
de Peelboerderij in Ospel om de jarige 
en inmiddels oudste mannelijke inwo-
ner van de gemeente Nederweert te 
feliciteren.

De burgemeester en de wethouder kwa-
men rechtstreeks van de jeugdsleutel-
overdracht en brachten de vastelaovendj 
dus al een beetje mee naar de feestloca-
tie van de 100-jarige Thieu Caris.

Aannemer en timmerman
Thieu zag honderd jaar geleden, op 
23 februari 1920, het levenslicht op de 
Klaarstraat in Ospel. Hij was de tweede 
zoon van het uit zes kinderen tellende 
gezin van Antoon Caris en Anna Kna-
pen. Al op jeugdige leeftijd ging hij 
in het timmerbedrijf van zijn vader 
meehelpen. De Tweede Wereldoorlog 
ging ook aan Thieu niet ongemerkt 

voorbij. Gelukkig kon hij ontsnappen 
aan de Arbeidseinsatz van de bezetter 
en hielp hij aan het eind van de oorlog 
een aantal Joodse vrouwen bij de vlucht 
naar bevrijd gebied.

Gebroeders Caris
Na de oorlog nam hij samen met zijn 
oudere broer Harrie het bedrijf van 
zijn vader over. De naam werd gewij-
zigd in Aannemersbedrijf Gebroeders 
Caris. Harrie was verantwoordelijk 
voor het metselwerk en Thieu voor 
het timmerwerk. In Ospel, Nederweert 
en omgeving zijn veel huizen door de 
Gebroeders Caris gebouwd, verbouwd 
of gerenoveerd. Hoogtepunten uit 
Thieu’s arbeidzame verleden waren 
onder andere de bouw van de kerk in 
Ospeldijk en de renovatie van de Onze-
Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk 
in Ospel.

Gouden handen
Eind veertiger jaren leerde hij de uit 
Kelpen-Oler afkomstige Wies Peeters 
kennen. In mei 1951 werd het huwelijk 
voltrokken en het echtpaar kreeg vier 

kinderen. Ze zijn nog steeds gelukkig 
samen en ook de trotse opa en oma 
van acht kleinkinderen en een achter-
kleinkind. Tot op hoge leeftijd bleef 
Thieu klussen en bouwen bij kinderen 
en bekenden. Gedurende zijn 100-jarige 
leven hebben Thieu’s handen enorm 
veel werk verzet.

Samen in Aan Stad Thoês
In 2004 waren Thieu en Wies een van 
de eerste bewoners van Aan Stad Thoês 
in Ospel. Tot op de dag van vandaag 
wonen ze daar nog met veel plezier. 
Het samenzijn met de hele familie, het 
ontvangen van de kinderen en kleinkin-
deren vinden Thieu en Wies nog altijd 
geweldig. Ze nemen zoveel mogelijk 
deel aan de gezamenlijke activiteiten 
die in het woonzorgcentrum worden 
georganiseerd en genieten van het 
leven.

Het gemeentebestuur feliciteert Thieu 
Caris van harte met deze bijzonder 
hoge leeftijd en wenst hem samen met 
zijn echtgenote Wies en familie veel 
geluk voor de toekomst.

Thieu Caris is 100 jaar!
Oudste mannelijke inwoner van onze gemeente

Kolderpin voor pastoor André Koumans uit Ospel

Thieu Caris en zijn echtgenote Wies, omringd door hun gezin, burgemeester Op de Laak en wethouder Cuijpers. Foto: Nederweert24

Het was een bijzonder moment tijdens 
de Sleuteloverdracht toen bekend werd 
gemaakt dat pastoor André Koumans 
uit Ospel de nieuwe drager is van de 
Kolderpin. Hij zet zich al jaren in voor 
de medemens én is ook al jaren actief 
voor de vastelaovendj. En dus kreeg hij 
op zaterdag 22 februari de versierselen 
uitgereikt, behorende bij deze eervolle 
gemeentelijke onderscheiding. 

Pastoor in Ospel
Pastoor Koumans (lid van de Kloosterorde 
Oblaten van Maria), 77 jaar, is sinds 1992 
pastoor van de R.K. Parochie O.L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen Ospel. Hij wordt 
hooglijk gewaardeerd voor zijn persoon-

lijke betrokkenheid met en dienstbaar-
heid aan de gemeenschap, het vereni-
gingsleven en de inwoners ongeacht hun 
persoonlijke instelling. Het siert hem 
bovenal dat zijn warm hart, zijn goed-
heid en zorg vooral de hulpbehoevende, 
zieke en oudere medemens betreft. Bo-
vendien is hij velen tot steun in de laatste 
uren van hun leven, ook als pastor in het 
Sint Jans Gasthuis Weert. Kortom, een 
zielzorger die zijn roeping op een bijzon-
dere manier invult en zich daarnaast ook 
maatschappelijk betrokken toont.

Vastelaovendj
Pastoor Koumans staat midden tussen 
zijn parochianen. Zo is hij ook een graag 

geziene gast bij de diverse activiteiten 
van de Vlikkestaekers. De vastelaovendj 
in Doospel begint dan ook traditiege-
trouw met een dialectmis in de paro-
chiekerk en wordt afgesloten met een 
viering op Aswoensdag. Hij is al 25 jaar 
jurylid van de Vastelaovendjsoptocht 
in Doospel en van de Wichteroptocht 
waarvoor hij zelfs zijn pastorie beschik-
baar stelt.

Actief in de maatschappij
In het verleden was hij actief betrokken 
bij het verzamelen en vervoer van hulp-
goederen naar Polen en Suriname. Vele 
jaren begeleidde hij de Zangertjes van 
Volendam op hun concertreizen naar 
Polen, Venezuela en Rome. Gedurende 
30 jaar was pastoor Koumans scheids-
rechter, lid van de geschillencommissie 
en rapporteur voor de KNVB.

Kolderpin
De Kolderpin wordt jaarlijks uitgereikt 
aan een Nederweertenaar die zich 
verdienstelijk maakt voor de vaste-
laovendj in het bijzon der en voor de 
gemeenschap in het algemeen en/of in 
het afgelopen jaar een serieus probleem 
op een ludieke wijze onder de aandacht 
heeft gebracht. Dit jaar is de Kolderpin 
voor de 35ste keer uitgereikt.

We feliciteren pastoor Koumans van 
harte met deze onderscheiding!Pastoor Koumans mag zich de 35ste drager van de Kolderpin noemen. Foto: Nederweert24

Bert en Riet Scheijven-Kanters uit Neder-
weert stapten op woensdag 26 februari 
1960 in het huwelijksbootje. Het college 
van B&W bracht het diamanten paar de 
felicitaties op hun trouwdag.

Nederweert en Eindhoven
Bert zag in 1938 in Nederweert het 
levenslicht. Na de lagere school, toen 
hij 13 jaar en 8 maanden was, ging hij 
naar de OVS Mijnschool om daarna in de 
staatsmijn Emma te gaan werken. Vanaf 
zijn achttiende is hij, gedurende bijna 40 
jaar, werkzaam geweest bij Philips Medi-
cal Systems in Eindhoven/Best. Ook Riet 
is in 1938 geboren, als eerste van een 
tweeling. Ze groeide op in Eindhoven. 
Haar eerste baan was bij sigarenfabriek 
Mignot & de Bock (later beter bekend als 
Philip Morris).

Liefde op het eerste gezicht
De liefde tussen beiden is ontstaan in de 
oude zaal Madeira in de Brugstraat. Riet 
was op vakantie in Nederweert en kwam 
daar Bert tegen. Het was liefde op het 
eerste gezicht. Ze hebben eerst een tijdje 
in Eindhoven en in Veldhoven gewoond 
en 53 jaar geleden verhuisde het echt-
paar naar Nederweert. Hun eerste huis 
was in de Kastanjestraat. Later gingen ze 
in de Meester Mertensstraat wonen waar 
ze zich nog steeds heel erg thuis voelen. 

Kistjes en klussen
Na zijn pensionering deed Bert nog lang 
klusjes bij zijn kinderen, familie en ken-
nissen. Bert stond altijd voor iedereen 
klaar en beleefde veel plezier aan het 
klussen. Ook heeft hij ongeveer 12 jaar 
de warme maaltijden rondgebracht voor 
Tafeltje Dekje. Hij maakt ook al jaren de 
houten kistjes voor het beruchte Kist-
kappe in Nederweert. En verder fietst hij 
graag.

Huishouden en wandelen
Na de geboorte van hun twee kinderen 
zorgde Riet ervoor dat alles binnen het 
gezin en het huishouden op rolletjes liep. 
En dat doet ze nu nog steeds met plezier, 
samen met Bert. Riet wandelt dage-
lijks en kookt nog iedere dag met volle 
overgave. Ook vindt ze het leuk om tv te 
kijken en maakt ze graag een uitstapje.

Genieten van het gezin
Riet en Bert genoten de afgelopen jaren 
van het oppassen op hun vier kleinkin-
deren. Momenteel krijgen ze regelmatig 
het hondje Bailley (van de kleinkinderen) 
op bezoek en ook hier genieten ze met 
volle teugen van. 

Het gemeentebestuur feliciteert het 
diamanten paar van harte met dit mooie 
jubileum. Veel geluk voor de toekomst!

Bert en Riet Scheijven 60 jaar getrouwd

Donderdag 5 maart 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

Het echtpaar Scheijven samen met het gezin, burgemeester Op de Laak en wethouder Cuijpers. Foto: Nederweert24

Gratis hulp BsGW
Inmiddels hebt u een aanslagbiljet van 
BsGW ontvangen waarop de WOZ-
waarde van uw huis staat aangegeven. 
Als u vindt dat deze WOZ-waarde lager 
of hoger moet zijn, bel dan eerst met 
BsGW. Ervaren taxateurs helpen u graag 
om de vastgestelde WOZ-waarde te 
toetsen en indien nodig te corrigeren. 
Deze hulp is gratis. 

Hulp via extern bureau kost geld
Particuliere externe bureaus adverteren 
in deze periode actief en roepen huisei-
genaren op om via hun bureau bezwaar 
te maken tegen de WOZ-waarde. Zij 
bieden u aan om dit gratis namens u te 
doen. Voor u zijn er dan geen kosten 
aan verbonden. De gemeente is hier-
door echter jaarlijks veel geld kwijt. Dit 
heeft te maken met de vergoedingen 
die zij moet betalen aan een particulier 
bureau als het bezwaar gegrond is of 
als er fouten zijn gemaakt. Ondanks dat 
niet alle ingediende WOZ-bezwaren suc-
cesvol zijn, is het voor deze bureaus een 
interessant verdienmodel.

Rechtstreeks bij BsGW
Linksom of rechtsom komen deze kosten 
weer bij de burger terug, bijvoorbeeld 
via een verhoging van het belastingta-
rief. U kunt daarom het beste zelf recht-
streeks bij BsGW bezwaar maken tegen 
de WOZ-waarde als u het hier niet mee 
eens bent. Op onze website vindt u 
twee voorbeelden die laten zien welke 
kosten dit met zich mee kan brengen.

Bel eerst met BsGW
U beslist, maar wij raden u aan altijd 
eerst met BsGW te bellen. De mede-
werkers helpen u graag en adviseren 
u gratis over de juiste vervolgstap. Als 
blijkt dat de WOZ-waarde niet correct 
is vastgesteld, passen zij die zo snel 
mogelijk aan. De eerste vier weken na 

ontvangst van de WOZ-beschikking zijn 
ervaren taxateurs van BsGW telefonisch 
direct bereikbaar. Om de waarde te 
bepalen, kan het zijn dat BsGW ook 
een afspraak met u maakt om bij u ter 
plekke te komen kijken. 

Zelf bezwaar maken
Een bureau inschakelen is dus niet 
altijd nodig. U kunt prima zelf bezwaar 
maken bij BsGW tegen een te hoge of 
te lage WOZ-waarde. Dat kan gemak-
kelijk via uw persoonlijke pagina op de 
website van BsGW. Hier kunt u aan-
geven waarom u de waarde niet goed 
vindt en documenten (zoals foto’s of 
een taxatieverslag) bijvoegen. Doe dit 
binnen zes weken na ontvangst van de 
WOZ-beschikking. 

Eigen keuze
De hoogte van de kosten van een gespe-
cialiseerd bureau staat in geen enkele 
verhouding tot het financiële voordeel 
door belastingverlaging. Daarmee zegt 
niemand dat u geen bezwaar moet ma-
ken. Of dat u zich daarbij niet moet la-
ten helpen door een deskundige. Maar 
omdat bezwaar maken via particuliere 
bureaus veel geld kost, is het aan te 
bevelen om altijd eerst met BsGW con-
tact op te nemen. BsGW is telefonisch 
bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 
17.00 uur, tel. 088-8420420. Of dien uw 
bezwaar rechtstreeks in op de website: 
www.bsgw.nl.





Highlights:
* Verblijf in Hotel Alfa Inn***
*  Mooie rit langs de Belgische kust en door het  

prachtige achterland
*  Ieper: Flanders Fields Museum en de 

Meense Poort
*  ‘Flanders Fields Route’
*  Brugge
*  Middelburg: hoofdstad van Zeeland

Inbegrepen o.a.:
*  Halfpension
*  1x diner in Ieper (alleen bij 5-daagse reis)
*  Afscheidsdiner
*  Avond met muziek (alleen bij 5-daagse reis)
*  Stadswandeling Brugge o.l.v. gids
*  Flanders Fields Route o.l.v. gids 

(alleen bij 5-daagse reis)

100%
Geniet

Garantie!
GENIETEN...

ISO
9001

*De beste prijs-kwaliteitverhouding

*Meer dan 250 vakantiereizen in Europa

* Moderne bussen met vriendelijke chau�eurs

12-DAAGSE RONDREIS 
BALTISCHE STATEN
Vertrekdata: 9 mei en 22 augustus 2020

Tijdens deze rondreis maakt u kennis met de drie hoofdsteden van Estland, Letland en Litouwen, maar ook 
met de Poolse hoofdstad Warschau, enkele imposante kastelen en het indrukwekkende bedevaartsoord 
Kryžiu kalnas. De terugreis gaat via het Finse Helsinki, de Zweedse steden Stockholm en Malmö en het 
Duitse Travemünde. Hierbij wordt twee maal overnacht aan boord van een cruiseschip.

Highlights:
* Warschau
*  Kaunas: eeuwenoude stad met 

historische bouwwerken
*  Vilnius: kathedraal en de poorten van de Dageraad
*  Trakai: historische stad
*  Kryžiu kalnas: Heuvel van de Kruisen
*  Riga: Domplein en Domkerk, kasteel van Riga
*  Tallinn: stadsmuur met 26 rode torens, 

kathedraal en Raadhuisplein
*  Helsinki
* Stockholm: Gamla Stan (oude stad), Vikingen nederzetting Birka

Inbegrepen o.a.:
*  Halfpension
* Overtochten
* Gids voor sightseeing Warschau, Vilnius/  

Trakai, Riga, Tallinn, Stockholm, Helsinki
*  Entree kasteel Trakai
*  Parkeer- en tolkosten

€ 1195,- p€ 1195,- p.p.p..

3/5-DAAGSE EXCURSIEREIS 
BLANKENBERGE, BELGIË
Vertrekdata: 24 april en 16 okt (3 dgn) en 29 juni en 21 sep (5 dgn)

Genoeglijk wandelen, genietend van de zon op je gezicht, het ruisen van de zee en de wind door je haren. 
Af en toe stilhouden bij een terras of een kiosk waar een orkest een optreden ten beste geeft. Geen verkeer, 
maar winkels, rust en ruimte. Dit is geen wandelen meer, dit is genieten!

VVanafanaf
€ 260,- p€ 260,- p.p.p..

VOOR ZORG, WONEN EN WELZIJN
IN SOMEREN, CRANENDONCK

WEER T, NEDER WEER T EN LEUDAL

Land van Horne is op zoek naar
BBL leerlingen 

Verzorgende IG
Verzorgende D 

Verpleegkundige (niveau 4)

Heb jij een zorghart? Dan zijn we op zoek naar jou!
We starten in september 2020 met de opleidingen tot Verzorgende IG en 
Verpleegkundige niveau 4 via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). 

Dé kans om te werken en te leren. 

Gaat jouw voorkeur uit naar werken in de wijkzorg maar beschik je niet 
over een zorgdiploma? Dan bestaat bij ons de mogelijkheid om in 

1,5 jaar de branchekwalificatie Verzorgende D te behalen.  

Ben je gemotiveerd en houd je van aanpakken? Solliciteer dan via onze 
website. Wanneer je voldoet aan de door ons gestelde selectie criteria dan

nodigen wij jou graag uit voor een informatiebijeenkomst.

WWW.WERKENBIJ.LANDVANHORNE.NL | 088 987 84 63

Nederweertse stelt haar Ierland-kennis 
beschikbaar tijdens Huis-Delen-Reis

“Ik heb altijd al eens naar Ierland wil-
len gaan, maar het is er nog nooit 
van gekomen... Hoe vaak ik dat al ge-
hoord heb als ik vertel over mijn Ier-
land passie!” Dus heeft onze dorps-
genoot Bianca Moonen-Tossaint een 
nieuw concept gelanceerd: Huis-De-
len-Ierland-Reis. Een soort LAT vari-
ant van een groepsreis. Je huurt 1 van 
de 7 kamers in een luxe huis direct aan 
het strand in Connemara en bepaalt 
elke dag zelf of je met de ‘reisleidster’ 
op pad gaat of liever zelf (n)iets doet. 
Of je mee uit eten gaat of liever zelf 
kookt. Vind je links rijden een te grote 
uitdaging, dan sluit je gewoon aan. 
Iedere avond kies je zelf wat je mor-
gen gaat doen. Je hebt dus de voorde-
len van een begeleide reis maar ook 
de vrijheid en luxe van een individuele 
vakantie.

Bianca komt al bijna 25 jaar in Ierland 
en heeft er zelfs 2 jaar gewoond. Ze 
deelt haar kennis over het land graag 
met anderen. Sinds een aantal jaren
adviseert ze daarom, naast haar werk 
als communicatieadviseur en event 
manager, mensen over hun reis naar 
Ierland. Dit jaar wil ze van 16 t/m 23 
mei haar kennis over Ierland ook ter 
plekke delen met mensen. De liefde 

voor Ierland, en Connemara in het bij-
zonder, zit heel diep. Na 2 jaar in Gal-
way city gewoond te hebben, volgden 
ontelbare vakanties. Ze heeft het hele 
eiland gezien, maar het Westen blijft 
haar 2e thuis. De combinatie van de 
immense rust die het oer-landschap 
uitstraalt, de gastvrije Ieren, de pubs 
met muziek, de vele leuke beziens-
waardigheden, talrijke evenementen 
en het bruisende studentenstadje 
blijft trekken. “Op de witte stranden 
kan ik urenlang op een steen zitten en 
over de zee uitkijken. Het ruige water 
met de bergen in de achtergrond zijn 
met de continue veranderende wol-
kenpartijen een uniek schouwspel. 
“Die ervaring gun ik anderen ook. De 
mensen die meegaan help ik met het 
boeken van een vlucht of overtocht. 
En eventueel een verlenging elders 
in Ierland. Ter plekke ben ik de wan-
delende reisgids. Die de beste restau-
rants en de mooiste routes adviseert.“ 
Je wordt dus helemaal ontzorgd!

Spreekt rust, mooie natuur, lekker 
eten en ontmoeten van gelijkgestem-
den in een geweldige setting je aan? 
Bel dan met 06 - 1855 1446 of mail
naar bianca@experienceireland.nl om 
te horen hoe het precies werkt. 

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten.

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

GrGrootootsscchothotererwweeg 10g 105 · B5 · Budeludel--ScSchoothoot
TTel. 0031 (00) 495 49) 495 4936361616

WWWW.SSTTEEVVEENSNSBUDBUDEELLSSCCHHOOOOTT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STSTEEVEVENSNS
TTEELLEEVVISISIEIESS Eerste Boeren café van start 

in Nederweert

Vanaf 11 maart 2020 start Ons Boe-
renerf met het Boeren café. 
Elke tweede woensdag van de maand 
hebben zij een andere spreker, die in-
gaat op actualiteiten en zaken  welke 
ons allen aangaan.
Het doel is om iedereen te informeren 
over ontwikkelingen en dilemma’s op 
de boerenbedrijven.
Kennis hebben is macht – kennis de-
len is kracht.

Boeren en niet-boeren zijn van harte 
welkom en de entree is gratis.

Het programma zal er als volgt 
uitzien:
19.30 uur inloop ontvangst met kof-

fie, thee en cake
20.00 uur Spreker

21.00 uur ruimte voor vragen en dis-
cussie

21.30 uur mogelijkheid voor een 
drankje in de bar, de me-
dewerkers van Ons Boe-
renerf zullen zorgen voor 
een duurzaam hapje.

Het eerste Boerencafé zal plaats-
vinden op woensdag 11 maart, de 
aftrap wordt gedaan door onze 
burgemeester Birgit Op de Laak. 

Er is geen “Boeren café” in de maan-
den juli en augustus. In de maand ok-
tober is het de eerste woensdag van 
de maand.

Ons boerenerf, Banendijk 5, 6034 SV 
Nederweert-Eind

Open Eettafel Budschop

Donderdag 12 maart open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 11 maart 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633410; 631973; 626493; 633419

www.budschopactueel.nl



Eetpunt “Ontmoeten 
doet groeten” 

Bij het Eetpunt in Nederweert is ie-
dereen, met name senioren en men-
sen met een beperking, welkom om 
samen met anderen gezellig aan tafel 
te komen eten. Elke dinsdag wordt 
er een drie-gangen diner geserveerd 
dat drie keer per maand vers bereid 
wordt door vrijwilligers. Eén keer per 
maand wordt er gekookt door Maal-
tijdservice Fer Roost. Het Eetpunt 
vindt plaats in de Pinnenhof. 

Na het eten is er de mogelijkheid om 
nog een beetje na te kletsen, een 
kaartje te leggen of een spelletje te 
doen. De prijs voor het menu is 9 euro 
(exclusief eventuele consumpties).

De inloop is vanaf half 6 en er wordt 
gegeten om 6 uur.
Wanneer u deel wilt nemen aan dit 
Eetpunt kunt u zich aanmelden tot 
vrijdagochtend 12.00 uur voor de vol-
gende dinsdag. U kunt dat doen door 
te mailen naar eetpuntnederweert@
gmail.com of telefonisch op telefoon-
nummer 06 83 15 92 14 
Moet u zich later toch nog afmelden 
dan kan dat tot uiterlijk maandag 
12.00 uur.

In de komende weken is het Eet-
punt op:
03 maart in de Pinnenhof
10 maart in de Pinnenhof
17 maart in de Pinnenhof
24 maart in de Pinnenhof
31 maart in de Pinnenhof

Repair Café Nederweert
Weggooien? mooi niet!

Zaterdag 7 maart van 10:00 – 13:00 
uur is er weer repair café in de Pin-
nenhof.
Zijn er kapotte spullen waarvan je 
denkt, ik vind het jammer om ze weg 
te gooien o.a. elektrische apparaten, 
fietsen, rollators, kleine meubels, 
speelgoed of kleding wij zullen pro-
beren deze te repareren en ze hier-
door een tweede leven te geven. 
Repair Café is een reparatie werkplaats 
die gerund wordt door vrijwilligers.
Aan de reparaties zijn geen koste 
verbonden, echter zijn materiaalkos-
ten voor eigen rekening. Een kleine 
vrijwillige bijdrage voor de reparaties 
wordt gewaardeerd.Bezoekers die 
kapotte spullen aanbieden ter repa-
ratie, doen dat op eigen risico.
E-mail: repaircafenederweert@tel-
fortglasvezel.nl
facebook: Repair Café Nederweert 

Informatiebijeenkomst 
‘late gevolgen van 

bestraling na borstkanker’ 

Op woensdag 11 maart 2020 orga-
niseert SJG Weert samen met een 
aantal samenwerkingspartners 
een informatiebijeenkomst over 
de late gevolgen van bestraling 
na borstkanker. Van welke gevol-
gen kun je last hebben? En wat 
kan eraan gedaan worden? 

Een spreker van de Maastro Clinic 
gaat het hebben over bestraling bij 
borstkanker en de gevolgen hier 
van op korte en lange termijn. SJG-
fysiotherapeuten Sophie van Melick 
en Joany Bos gaan uitleggen welke 
rol fysiotherapie hier bij kan spelen. 
Vervolgens gaat huidtherapeut Janny 
Sanders in op wat huidtherapie voor 
u kan betekenen. Als laatste zal er 
een spreker van de Da Vinci Kliniek 
aan het woord zijn. Deze geeft uitleg 
over hyperbare zuurstoftherapie bij 
bestralingsschade. 

Aanmelden 
De informatieavond vindt plaats op 
woensdag 11 maart, van 19:00 tot 
21:00 uur in het Restaurant van SJG 
Weert, Vogelsbleek 5. De toegang 
is gratis. Aanmelden kan via het in-
schrijfformulier op de website: 

www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of te-
lefonisch bij de afdeling Patiëntenin-
formatie: 0495 – 57 22 05. 

Beste Bengels, 
Bengelinnekes en andere 
Vastelaovundjveerders 

“Waat waas ut sjiek!” 
Wat was het geweldig om voorop te 
gaan bij C.V. de Bengels als prinsenpaar. 
We hebben samen met onze kinde-
ren, Jens en Isis, en onze adjudanten 
Ron, Martijn, Marlous en Carla prach-
tige dingen mee mogen maken. C.V. 
de Bengels, bedankt!!! 
Ook willen wij V.V. de Pinmaekers, en 
in het bijzonder Prins Maikel, Prinses 
Anouk, jeugdprins Willem en Jeugd-
prinses Lotte bedanken voor de fijne 
en leuke samenwerking die we hebben 
gehad en de mooie band die er nu is. 
Ook Prins Ruud en Prinses Chantal 
van K.V. de Piepkukes en Prins Mar-
cel en Prinses Anita van V.V. de Vlik-
kestaekers bedankt voor de mooie 
momenten, we hebben genoten! 
Prinses Mein en Prinses Suus van BS 
de Bongerd het was gezellig met jul-
lie ,dank je wel daarvoor en wat fijn 
dat jullie zo genoten hebben bij ons 
op de prinsenwagen. 
Verder willen we iedereen bedanken 
die op wat voor manier dan ook heeft 
bijgedragen aan de mooie momen-
ten die we hebben mogen beleven, 
danke danke danke!!! 

Met ‘ne vastelaovundj groet, 

Prins Peter II en prinses Marjolein 
Adjudanten Ron, Martijn, Marlous en 
Carla 
CV De Bengels

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 9 maart 10.30-12.00 uur yoga*. 
Dinsdag 10 maart 09.30-13.30 uur 
ontspanningsmassage* / 10.15-11.45 
uur wandelen* / 13.30-15.30 uur ha-
ken*. Woensdag 11 maart 19.30-21.00 
uur themabijeenkomst immunothe-
rapie i.s.m. UMC+ Maastricht in de 
Huiskamer - Weert. Donderdag 12 
maart 10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 
uur workshop schilderen*. Vrijdag 13 
maart 09.45-11.45 uur creatief ate-
lier*.  Maandag 16 maart 12.30-16.00 
uur ontspannende voetmassage*. 
Woensdag 18 maart 09.30-12.00 uur 
kookworkshop*.
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).

Het kantoor van de Rabobank aan 
de Brugstraat in Nederweert sluit 
vanaf komende zomer de deuren. 
Openstelling is niet meer renda-
bel en ook niet nodig omdat prak-
tisch iedereen in de Peelgemeente 
zijn bankzaken zelf online regelt. 
Tot i juli is het Rabokantoor nog 
twee dagen in de week geopend: 
dinsdag en donderdag van 09.00 
tot 17.00 uur. Daarna gaat de deur 
dicht.  Bij klanten die vanwege 
gezondheidsredenen niet naar 
de bank kunnen komen, komt de 
bank aan huis. “Met onze mobiele 
adviseurs blijven we voor ieder-
een dichtbij.”

Voor je dagelijkse bankzaken hoef 
je in deze tijd de deur niet meer uit. 
Een pinpas of pincode aanvragen, 
een betaal- of spaarrekening ope-
nen, je betaalpas blokkeren, je op-
namelimiet verhogen, je verzekering 
wijzigen of je creditcardgegevens 
inzien: het is slechts een greep van 
wat je allemaal zelf kunt regelen via 
Rabobank Internetbankieren of de 
Rabo Bankieren App. Veilig en in een 
handomdraai. 
De gevolgen van deze digitalisering 
zijn wereldwijd zichtbaar en dus ook 
in het werkgebied van Rabobank 
Weerterland en Cranendonck. Veruit 
de meeste inwoners - ook ouderen 
- bankieren tegenwoordig online. 
Het kantoor aan de Brugstraat in Ne-
derweert, dat in mei 2017 de deuren 
opende, wordt nog maar incidenteel 
bezocht. Met name door mensen op 
leeftijd die nog niet bedreven zijn 
met het internet. “Gemiddeld komen 
er nog zo’n tien klanten per dag.  Op 
sommige middagen nog slechts een 
enkeling. Dat zijn er natuurlijk veel te 
weinig om vijf dagen in de week een 
kantoor open te stellen en te bemen-
sen”, zegt Harm Scheijven, senior ad-
viseur Dagelijkse Bankzaken en mo-
biele adviseur van de Rabobank. 

Adviseur aan huis
Goed om te benadrukken is dat de 
Rabobank voor iedereen dichtbij 
en toegankelijk blijft. Dus ook voor 
mensen die minder mobiel zijn en 
hun weg moeilijker vinden op de digi-
tale snelweg. Klanten van Rabobank 
Weerterland en Cranendonck die 
vanwege ziekte, ouderdom, een on-
geval of lichamelijke beperking niet 
naar de bank kunnen komen, kunnen 
een beroep doen op de mobiele advi-
seur. Rabobank Weerterland en Cra-
nendonck heeft mobiele medewer-
kers die op afspraak klanten aan huis 

Rabokantoor Nederweert sluit per 1 juli de deuren

‘Ook voor wie nog niet online 
bankiert blijven we dichtbij’

helpen bij hun bankzaken. “Denk 
aan het opstellen van een volmacht, 
het openen van een betaalrekening 
of ondersteuning bij internetbankie-
ren.” Let wel: het is niet mogelijk om 
contant geld op te nemen bij de mo-
biele adviseur. 

Dankbaarheid
De mobiele adviseurs van de Rabo-
bank staan dichtbij de klant. Sterker 
nog: ze wonen in het werkgebied  
waar ze op huisbezoek gaan. En dat 
heeft alleen maar voordelen, weet 
Nederweertenaar Harm uit ervaring. 
“De mensen kennen me en spreken 
me aan. Laatst nog bij de bakker: 
‘Harm, kunnen we volgende week 
even een afspraak maken over de 
volmacht van mijn moeder?’ Prima, 
zeg ik dan. Ik bel je maandag. Een 
tijdje geleden was ik bij een ouder 
echtpaar. Eén  van beiden was ern-
stig ziek. Ze wilden graag nog wat 
bankzaken regelen, maar waren niet 
in staat om naar de bank te komen. 
Ik voelde hun dankbaarheid toen ik 
bij hen thuis was. En ik dacht alleen 
maar: ‘Wat fijn dat we deze service 
kunnen bieden.’ We zijn niet alleen 
maar een bank die geld wil verdie-
nen, we willen voor onze klanten en 
leden ook iets betekenen. Dat maakt 
onze coöperatieve bank anders. Ik 
vind dat mooi.”

Dichtbij 
De Rabobank blijft ook op andere 
manieren met beide benen in de 
lokale samenleving staan. “Via de 
Rabo Clubsupport en Rabo Vereni-
gingsondersteuning sponsoren en 
versterken we bijvoorbeeld clubs 
in ons werkgebied. Soms met geld, 
maar steeds vaker met relevante 
kennis en netwerken”, vertelt ad-
viseur Marketing en Communicatie 
Annemiek Sprengers. 
Tegelijkertijd gaat de bank mee de 
technologische ontwikkelingen. Dat 
moet ook wel, de wereld verandert 
in snel tempo. Harm: “Ook voor een 
hypotheekgesprek hoef je tegen-
woordig niet meer per se naar de 
bank. Dat kan via een videogesprek 
waarbij de klant thuis en de adviseur 
van de bank via computer met web-
cam het gesprek voeren. Het is de 
toekomst. De ouderen van morgen 
zijn de internetgebruikers van van-
daag.” Mobiel adviseur Harm begint 
te lachen: “Laatst stond er een ou-
dere mevrouw aan de balie. Ze vroeg 
me hoe ze met haar smartwatch kon 
betalen. Ik zal je eerlijk zeggen: dat 
moest ik ook even navragen.” 

Heb je zin om lekker met het hele 
gezin buiten bezig te zijn tijdens NL-
doet op vrijdag 13 maart? Het nieuwe 
bloeiseizoen breekt aan. Dit betekent 
dat er van alles te doen is in de tuin 
van het Natuur- en Milieucentrum 
(NMC) aan de Geurtsvenweg 4 in 
Weert. Concreet gaat het om vlech-
ten van wilgentenen voor een lage 
omheining van de Tiny Forest, van 
boomstammen een afrastering ma-
ken langs de sloot en verstekken en 

Voetbalclub VVV-Venlo en Bibliothe-
ken in Limburg bundelen hun krach-
ten. 
Het leesproject Scoor een Boek! kop-
pelt de populairste sport van de we-
reld aan het lezen van boeken. Het 
doel is om leerlingen uit de groepen 
5 en 6 te stimuleren om met plezier te 
(blijven) lezen. 

Op maandag 2 maart vindt de ‘Af-
trap’ plaats en starten bijna 3.000 
Limburgse basisschoolkinderen met 
het scoren van boeken. De kinderen 
uit groep 5 en 6 gaan zowel op school 
als thuis tien weken lang zoveel mo-
gelijk boeken lezen. Ze worden hier-
bij aangemoedigd door profvoetbal-
ler Simon Janssen van VVV-Venlo. 

Na 5 weken lezen is er ‘Rust’. De bi-
bliotheken en VVV-Venlo maken dan 
samen de balans op. In deze periode 
kunnen de kinderen meedoen aan de 
Thuiseditie. Dan gaat het spel verder 
en wordt er weer vijf weken volop ge-
lezen op school. 

Zaterdag 13 juni is er een grote afslui-
ting ‘Het Fluitsignaal’ in De Koel in 
Venlo. Dan weten we hoeveel boeken 
de kinderen in totaal hebben gele-
zen en is de eindscore van Scoor een 
boek! bekend. Welke groep komt als 
beste van het leesveld?

Vijftien scholen in de gemeentes Leu-
dal, Maasgouw en Nederweert ne-
men deel aan dit project. Naast spor-
ten en spelen is lezen erg belangrijk. 

Scoor een boek! Limburgse 
basisscholen gaan de strijd aan

Een goede taalbeheersing is de basis 
voor zelfstandigheid en een gezonde 
levensstijl. Lezen is ook belangrijk als 
je het in de sport ver wil schoppen. 
Met lezen kom je veel te weten over 
bijvoorbeeld gezonde voeding, welke 
spieren je gebruikt met voetballen en 
hoe je deze kunt trainen. Door te le-
zen kun je ook lekker ontspannen en 
even een rustmoment pakken. Lezen 
en sport is zo een perfecte combina-
tie. Met Scoor een Boek! willen de 
Limburgse Bibliotheken en VVV-Ven-
lo dat bereiken. 

Scoor een Boek! verbindt lezen en 
sport aan elkaar en laat kinderen en 
hun ouders ervaren hoe leuk lezen is. 
In totaal gaan dit jaar 15.000 kinde-
ren in heel Nederland zoveel mogelijk 
boeken scoren. 

Scoor een Boek! wordt gesubsidieerd 
door de Provincie Limburg en bege-
leid door Cubiss.

Meer informatie www.bibliocen-
ter.nl/scoor-een-boek.  

Klussen in de tuin NMC Weert 

in potjes doen van serum planten. 
Als er tijd over is, maken we nog de 
Kabouterhut schoon en doen we wat 
snoeiwerk in de tuin. De klussen zijn 
leuk om te doen. Ook met het gezin. 
Ze zijn geschikt voor jong en oud en 
vakkundige tuinmannen zijn aanwe-
zig. Het klussen begint om 9.30 uur 
en duurt tot ongeveer 12.00 uur. We 
sluiten samen af met een lunch. Aan-
melden kan tot woensdag 11 maart 
via info@nmcweert.nl. 

Niemand had kunnen voorspel-
len dat de de cultuurhistorische 
rondleidingen door de oude kern 
van Nederweert zo’n grote belang-
stelling zouden hebben. Alweer 
voor het tiende jaar op rij organi-
seert Guulke Eten&Drinken in sa-
menwerking met Alfons Bruekers 
deze interessante excursie door 
het oude dorp. Het wandelseizoen 
start op komende zondag 22 maart 
met de eerste wandeling van 2020. 

Ondergedompeld
Deelname kost e10,- per persoon. 
Daarvoor krijgt u om 10.30 bij de ont-
vangst bij Guulke Eten & Drinken eerst 
een kop koffie met een heerlijk stuk 
vlaai. Daarna gaat er gewandeld wor-
den en om 13.30 bent u dan weer te-
rug bij Guulke. En niet alleen wande-
len! U gaat kennis maken met talloze 
wetenswaardigheden en anecdotes 
uit de rijke geschiedenis van Neder-
weert. Zoals het Huis van de Twaalf 
Ambachten, de Geheime Schuilkerk 
uit de Franse Tijd, de dodencel onder 
het oude gemeentehuis en de dorps-

put. En nog veel meer bezienswaar-
dige zaken, weetjes en humor. Dit 
alles onder de bezielende leiding van 
gids Alfons Bruekers van de Stichting 
Geschiedschrijving Nederweert. Wat 
is er leuker dan op een rustige zon-
dagochtend met een groep gelijkge-
stemden ondergedompeld te worden 
in de plaatselijke historie.

Tijdreis
Inmiddels hebben al bijna 3000 
dorpsgenoten van alle leeftijden een 
keer meegelopen. Aangezien Neder-
weert ruim 16.000 inwoners kent, 
is er dus nog steeds een ‘markt’. Of 
u nu meeloopt als eenling, koppel, 
vriendengroep of familie. Jong of 
oud. Doe mee met deze tijdreis door 
Nederweerts verleden. Voor Neder-
weertenaren een eye-opener en voor 
mensen van buiten Nederweert een 
speciale kennismaking met het dorp 
van de ‘Pinmaekers’!

Aanmelding: via Guulke 0495 – 
634221 of info@guulke.nl. Wie het 
eerst komt, het eerst maalt.

Historische rondleiding door 
Nederweert op zondag 22 maart

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Voor meer informatie Tel. 0495-593760 | www.fitenslank.nl
Vergoed door vele zorgverzekeraars

Afvallen met gezonde voeding 
Start  16 en 17 maart in Weert
 
8 weekse Fit & Slank groepscursus met gratis sporten

Van die energieke moeders die er 

altijd geweldig uitzien. Nou, daar 

hoor ik tegenwoordig zelf ook bij.

Op zondag 15 maart 
bestaat Harrie’s 

Muziekmiddag 24 jaar

Wij nodigen iedereen uit voor een 
ontspanningsmiddag, voor mensen 
met een beperking en voor alle senio-
ren van groot Nederweert.
Aanvang 13.30 uur In zaal Rei-
gershorst in Nederweert-Eind 
Zaal open om 13.00 uur

Artiesten die voor u optreden zijn:
• Leudal Sound
• De Knöppelen
• Buuttereedner, Har Daniels 
• Accordeonnist, Huib Holzken
        
Opgeven is beslist noodzakelijk bij de 
volgende personen.
Budschop  
Mevr. Michiels  0495 633758
Leveroy   
Mevr. Goertz 0495 651826
Nederweert Eind 
Dhr.Heijnen   0495 626271
Ospel   
Dhr. Nijjnens  0613537779
Nederweert  
Harrie Stultjens 0495 633329 

Inlichtingen Tiny Kierkels    
06 42331193


