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Na maanden van repeteren en
vooral veel lachen staat er een 
nieuw stuk voor u op de planken! 
De regisseur, spelers en souf-
fleurs hebben een fantastisch 
spel weten neer te zetten. De PR 
groep heeft een bijpassende pos-
ter, flyers en entree kaartjes ge-
maakt. De mannen van het decor 
hebben weer een fantastische 
setting gemaakt! Het licht- en ge-
luid plan is uitgewerkt. De dames 
van de grime hebben het totaal-
plaatje afgemaakt met kleding, 
haar en make-up. Kortom: we zijn 
er klaar voor!

En… we gooien het deze keer over 
een andere boeg!
We hebben onze extra tijd gebruikt 
voor een splinternieuw decor en zo 
zal er op zondagmiddag 5 april een 
matinee voorstelling zijn.

Dit jaar spelen we voor u : “Man 
overboord”
“Man overboord” is speciaal voor ons 
geschreven door Rob van Vliet,
bekend van ons stuk “Van weem és 
di-j string?”.

Een vakantie met een cruiseschip,
wie wil dat nou niet. 
De gasten van deze cruise hebben er 
in ieder geval veel zin in. 

Nadat ze door de bemanning zijn ver-
welkomd, gaan de trossen los. Maar 
blijft het voor de gasten wel zo leuk 
als er zich onverwachte gebeurtenis-
sen voordoen, je midden op zee zit 

Hoe ga je ermee om als je ouders 
gaan scheiden? Wanneer je huis-
dier dood gaat? Als je gaat ver-
huizen en nieuwe vrienden moet 
maken? Boosheid als je verliest 
met een spel, of angst in het don-
ker? Dit zijn een aantal thema’s 
waar kinderen praktische hand-
vaten bij krijgen in het nieuwe 
kinderboek “Hoe doe ik dat?! Om-
gaan met emoties.”

Leren omgaan met emoties
Op een gezonde manier leren om-
gaan met je emoties is belangrijk 
zodat je geen ongezonde manieren 
hoeft aan te leren om lastige gevoe-
lens te blokken. Zodat voelen gewoon 
bij het leven hoort. Soms is je gevoel 
fijn en soms is het niet fijn. Hoe ga je 
dan om met jezelf? 
Kindercoach Merel Tindemans heeft 
naast haar praktijk “Ik ben er ook! 
Kindercoaching“ haar eigen kinder-
boek geschreven. 

Kinderen leren op een praktische
manier omgaan met emoties
“Hoe doe ik dat” leert kinderen op 
een leuke en praktische manier om-
gaan met emoties. In het boek staan 
8 korte herkenbare verhalen. Bij ie-
dere gebeurtenis horen bepaalde 
emoties, gedachten en gevoelens. De 
kinderen in het boek krijgen hulp van 
een krachtdier met een bijzondere 
betekenis. Dit krachtdier luistert, er-
kent en geeft een speciaal kompas 
aan het kind. Op dit kompas staan 
allerlei manieren hoe het kind kan 
omgaan met zichzelf in een bepaalde 
situatie. Achter in het boek staan de 
oefeningen verder uitgelegd. 
Dit boek geeft meer dan 30 prakti-
sche tips. Het kind gaat zelf ontdek-
ken wat het nodig heeft bij het leren 
omgaan met zichzelf en zijn of haar 

Omgaan met emoties, een thema waar veel kinderen mee worstelen. 

Merel Tindemans schrijft kinderboek

Toneelvereniging Mengelmoes uit Nederweert-Eind speelt:

“Man overboord”

en geen kant op kunt? Een reis vol 
misverstanden, verkleedpartijen, bui-
tenechtelijke relaties en schoonmaak-
woede. Benieuwd hoe dit afloopt? Ga 
dan mee op cruise met Mengelmoes!

Regisseur: Peter Schroijen.

Reigershorst Nederweert-Eind
Zaterdag 21 maart 20uur
Zondag 22 maart 20uur

Haazehoof Ospel
Vrijdag 27 maart 20uur
Zaterdag 28 maart 20uur

Zondag 29 maart 20uur

Pinnenhof Nederweert
Vrijdag 3 april 20uur
Zaterdag 4 april 20uur
Zondag 5 april 15uur

Zaal open 60 minuten voor aanvang.

Verwachte eindtijd 22:30 uur. 

Entree €10,- (pinnen is niet mogelijk) 

Voorverkoop
De voorverkoop start op 7 maart bij 

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

onderstaande adressen en garan-
deert u van een avond lachen.
• Bollen Modeschoenen Neder-

weert, Kerkstraat 45b
• Kapsalon Ans Ospel, Onze Lieve 

Vrouwestraat 67-A
Gelieve gepast te betalen, pinnen is 
niet mogelijk.

Neem ook eens een kijkje op www.
mengelmoes.net en Facebook @to-
neelverenigingmengelmoes en blijf 
op de hoogte van het laatste nieuws 
en winacties.

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

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

koop is welkom op het boekenfeest. 
Naast de activiteiten zijn er uiter-
aard ook een hapje en drankje te 
nuttigen. 

Aanmelden kan door een mail te stu-
ren naar: info@ikbenerook.nl Geef 
even aan met hoeveel personen je 
komt, hoe oud de kinderen zijn (i.v.m. 
de workshops) en hoeveel boeken je 
graag wil. Je krijgt een betaalverzoek 
voor het boek en de exacte locatie 
van het feest. 

emoties. Er zit ook een blanco kom-
pas bij. Dit kan het kind naar aanlei-
ding van het boek zelf invullen. “Hoe 
doe ik dat” is een boek voor kinde-
ren vanaf 7 jaar. Dit is ook een fijne 
handreiking voor ouders en andere 
opvoeders. 
Iedere pagina van het boek is prach-
tig geïllustreerd en vormgegeven 
door Ecatherine Lammers- de Graaff. 

Boek te koop
Het boek is vanaf 2 april te koop voor 

€19,95 bij bol.com. Wil je het boek 
graag ophalen bij mijn thuisadres in 
Nederweert, dat kan natuurlijk ook! 
Dokter v.d. Wouwstraat 64. 
Op zondagochtend 29 maart is het 
boekenfeest, te Boxtel. Tijdens dit 
boekenfeest wordt het boek gepre-
senteerd. Er staat een knuffelkraam 
waar de 8 krachtdieren te koop zijn 
en er worden (gratis) 3 workshops 
aangeboden: Mandala maken, kin-
deryoga en Rots en Water. Iedereen
die gebruik maakt van de voorver-

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

V.l.n.r. Ecatherine Lammers- de Graaff en Merel Tindemans                  Foto: Miranda Rijnen. 

• 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

Spelers (v.l.n.r): Patricia de Wit, Maaike Verstappen, Annie van Boxtel, Edwin Beelen, Carla Stals, Ingrid Wijen, Hein van 
Deursen, Leo Schroijen en Daan Schroijen.

Gastouderopvang in Ospel voor kinderen van 0 tot 4 jaar 
houdt een open dag. 

21 maart van 13.30 tot 17.00 uur
U bent allen van harte welkom

Marianne Jonkers
Waatskamp 13 • 6035 BS Ospel • Tel: 0643418952



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

Programma 2020 week 11:
17-03-2020: Centraal 1 – Libertin 3

Hoofdklasse Libre (avond)
17-03-2020: Karot 2 - Centraal 3

Klasse 2C (avond)
19-03-2020: Carambole 3 - Centraal 7

C-Klasse (middag) 
19-03-2020: DMB 1 - Centraal 2

Klasse 1D (avond)
19-03-2020: Centraal 5 – Hook 7

C-Klasse (middag)
Centraal 4 is vrij Klasse 5c (middag)
Centraal 6 is vrij C-Klasse (middag)

Welkom bij de wedstrijden!

BDL Biljarten 

Programma 2020 week 11:
17-03-2020: Montfort 1 - BDL 2

Hoofdklasse Libre (avond)
17-03-2020: BDL 3 – Oude Smidse 3

Klasse 1e (avond)
18-03-2020: De Maasoever 1 - BDL 1

Hoofdklasse Kader (avond)
19-03-2020: Beertje 7 - BDL 6

C-Klasse (middag)
19-03-2020: BDL 5- Micro 4

C-Klasse (middag)
BDL 4 is vrij Klasse 5A (middag)

Welkom bij de wedstrijden!

Zaterdag 14 maart
13:00u BC Bumpers VSE-2 -

Jumping Giants VSE-1
13:15u Yellow Sox M20-1 -

Jumping Giants M20-1
15:00u Aeternitas X14-1 -

Jumping Giants X14-1
20:00u The Black Eagles M22-1 -

Jumping Giants M22-1

Zondag 15 maart
10:15u Vido M18-1 - Jumping Giants M18-1
10:30u Jumping Giants X12-1 -

BC Titans X12-1
12:30u Jumping Giants MSE-1 -

Fanatics ’71 MSE-2
12:30u Jumping Giants V18-1 -

Springfield V18-1
14:30u Jumping Giants MSE-1 -

BC Deurne Pioniers MSE-1
14:30u Jumping Giants MSE-2 -

Tenderfeet MSE-1

BC Haaze-Hoof

1) MLBB uit Roermond:
a) Uitwedstrijd van BC Haaze-Hoof 1 op 
maandagavond 2 maart jl. tegen ‘t Vlegelke 
2 uit Nederweert.

Wedstrijd werd verdiend gewonnen met 4-2
door het team uit Nederweert. Vermeldens-
waard is de  overwinning van Bil Frenken 
van Haaze-Hoof 1  met een mooi gemid-
delde van 6.59 en een hoogste serie van 34 
caramboles.

b) uitwedstrijd van BC Haaze-Hoof 2 op 
woensdagavond 4 maart jl. tegen De Sport 
1 ui Kelpen.

Wedstrijd eindigde in een verdienstelijk ge-
lijk spel van 4-4 waarbij een partij nog me-
morabel te noemen is en wel de wedstrijd 
van onze huiskapper Koos Hermans die zijn 
partij won met een hoogste serie van 16 ca-
ramboles. Super Wednesday voor Koos.

Rectificatie limietwedstijd

Zondag 9 februari is een groep zwemmers 
van ZPC Nederweert naar het Pieter v.d. 
Hoogenband Stadion in Eindhoven vertrok-
ken om daar deel te nemen aan “limiet wed-
strijd lange baan”. Helaas is er bij het weds-
tijdverslag een foute melding gemaakt. Met 
excuses hier voor en bij deze de correcte 
uitslag.

Finn Naus: 50 mtr vrije slag 7de plaats en 
50 mtr schoolslag 4de plaats en niet zoals 
eerder vermeld stond de 7de plaats.

Programma Zaterdag 14 Mrt.Junioren
Maria Hout JO19-1 -
Eindse Boys JO19-1 14.30 uur
RKESV/GKC/RKHVC JO17-1 - 
Eindse Boys JO17-1 14.00 uur
BMR/SNC/ Heuvell.MO17-1 - 
Eindse B/Meref.MO17-1 13.30 uur
Eindse Boys JO15-1 -
FC Roerdalen JO15-1 13.00 uur
Eindse B/Meref MO15-1 -
Berchem Sport MO15-1 12.00 uur
Eindse Boys JO13-1G - EMK JO13-1 09.00 uur
Eindse B/Meref MO13-1 -
Groene Ster MO13-1 11.45 uur
Eindse Boys JO12-1 -
VV Hebes JO12-1 09.00 uur
ELI JO11-2 - Eindse Bous JO11-1G 10.30 uur
Eindse Boys JO10-1 - RKSVO JO10-2G 10.30 uur
Eindse Boys JO10-2 -
Eindhoven AV JO10-7G 10.30 uur
Eindse Boys JO8-1 - Merefeldia JO8-1 10.30 uur

Programma Zaterdag 14 Mrt Veteranen
Eindse Boys - NEER 17.00 uur

Programma Zondag 15 Mrt Senioren
Eindse Boys 1 - Spcl Leeuwen 14.30 uur
Eindse Boys 2 - RKESV 2 11.30 uur
Eindse Boys 3 - NWC 8 11.00 uur

Programma 15 Mrt Dames
Eindse Boys VR1 - EFC VR1 12.15 uur
SHH VR2 - Eindse Boys VR2 09.30 uur

Mededelingen
Weedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – Spcl 
Leeuwen 1 Rabobank Nederweert EO
Donderdag 12 Mrt kaarten aanvang 19.30 uur
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

7e Bondswedstrijd
Ronnie Gielen 240
Tim Vaes 228
Martijn Geuns 221
Chantal Hekers 216
Luc van de Loo 215
Elfrie van Lierop 210
Hans van Bussel 207
Frans van Nieuwenhoven 205
Kim Koolen 198
Mart van Thuijl 197
Thijs van de Loo 196
Marlies Hekers 196
Harrie de Wit Le 192
Ruud Westerveen 189
Martien van Cranenbroek 181
Stefan Koolen 164
Werner Bloemers 126

Barebow
Joseph Jonkers 184

Longbow
Lesley Delsing 142

Aspiranten
Thorben Delsing 227
Aya Almansour 202

Agenda
14 mrt Bondskampioenschap (NK voor re-
serve klassen) teams indoor
16 mrt Kaartavond
20 mrt Jaarvergadering
21-22mrt Jubileum toernooi
30 mrt Kaartavond
5 apr Rayon kampioenschappen Aspiranten

Maria Jacobs, CEO van het Maastricht-
se bestralingsinstituut Maastro is een 
van de drie genomineerden voor de 
verkiezing Topvrouw Limburg 2020.
Naast Maria is de Venlose advocaat 
Hayat Barrahmun van Boels Zanders 
Advocaten en Esther Paulus-Maalsté, 
storemanager van De Bijenkorf Maas-
tricht genomineerden voor de verkie-
zing Topvrouw Limburg 2020. 

Maria Jacobs
Maria, al ruim 11 jaar aan het roer bij 
Maastro als CEO, is gepromoveerd 
aan de Universiteit Maastricht en be-
kleedt de leerstoel ‘Implementations 
of innovations in health care’ aan de 
Universiteit van Tilburg. Deze leer-
stoel is gericht op de vraag hoe inno-
vaties in de gezondheidszorg sneller 
en beter kunnen worden geïmple-
menteerd. In die periode van 11 jaar 
heeft Maastro een aantal belangrijke 
mijlpalen bereikt voor kankerpatiën-
ten in Zuidoost Nederland. Zo is een 
dependance geopend bij het Viecuri 
MC in Venlo waardoor patiënten uit 
geheel Limburg bij Maastro terecht 
kunnen voor behandeling , op een lo-
catie dichter bij huis. Daarnaast is met 
de realisatie van protonentherapie 

Maria Jacobs uit Nederweert genomi-
neerd voor Topvrouw Limburg 2020

in Maastricht (1 van slechts drie loca-
ties in Nederland) sinds februari 2019 
deze innovatieve behandeling be-
schikbaar voor patiënten uit geheel 
Zuidoost Nederland. Met deze be-
handeling wordt de kans op bijwer-
kingen voor een bepaalde groep pa-
tiënten aanzienlijk verkleind. Voorts 
is eind vorig jaar Maastro erkend als 
top specialistisch centrum door VWS.

Jury
Zij zijn door een onafhankelijke jury 
uit een groot aantal kandidaten ge-
kozen. 
Eind deze maand gaat de jury op 
bedrijfsbezoek bij de finalisten. Op 
donderdag 28 mei maakt gouverneur 
Theo Bovens bekend wie dit jaar de 
winnaar is. Dat gebeurt tijdens een 
avondvullend programma in Theater-
hotel De Oranjerie in Roermond.

Capaciteiten
De jury kent de titel Topvrouw Lim-
burg 2020 toe aan een topvrouw die 
beschikt over onder andere leiding-
gevende capaciteiten, visie, door-
zettingsvermogen en zakelijke en 
maatschappelijke betrokkenheid. 
Daarnaast moet zij een inspirerend 
voorbeeld zijn voor andere topvrou-
wen en voldoen aan een aantal finan-
ciële criteria.

Negende keer
De verkiezing Topvrouw Limburg 
wordt dit jaar voor de negende keer 
georganiseerd. De verkiezing is een 
eerbetoon aan topvrouwen in Limburg 
die een waardevolle en opvallende bij-
drage leveren aan het bedrijfsleven, 
gemeenschap, overheid of weten-
schap. Met de verkiezing van de Top-
vrouw Limburg worden inspirerende 
topvrouwen in de schijnwerpers gezet.
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11de wandeltocht

De Senioren Vereniging Leveroy or-
ganiseert op woensdag 18 maart we-
derom een wandeltocht, ook nu weer 
is de route een verrassing. 
De 10de wandeltocht ging richting 
Baexem, via de Beemderhoek gingen 
we via de Wieërs Marie naar de fami-
lie Hupkens op de schoorstraat. 
Waar we genoten hebben van kof-
fie en wafels. Dit werd verzorgd door 
Sjaen en wies. Waarna we onze tocht 
vervolgde via de Slinkstraat en Are-

bos weer richting de kerk. 
Om 11.30 uur waren we weer terug 
bij de kerk. 
Ook de 11de wandeltocht starten we 
om precies 9.00 uur bij de kerk. 
Eenieder jong of oud mag gratis mee-
lopen, en de mogelijk bestaat om 
vanaf de pauze plaats na 5 km met de 
auto terug te gaan. Voor eventuele 
vragen kunt u terecht bij de organisa-
toren Thijs Reijnders 06-235 353 12 of 
Theu v Roy 0495-651 754.

Foto 10de wandeltocht

Welkom bij Humanitas
Onze stichting bestaat dit jaar 75 jaar. 
Reden om eens nader in te gaan op 
onze activiteiten.

De totale organisatie bestaat uit ruim 
25.000 geschoolde en getrainde vrij-
willigers die op ieder moment klaar 
staan om hulp te bieden op het ge-
bied van eenzaamheid, opgroeien en 
opvoeden, detentie, thuisadministra-
tie en verlies.

Wij bieden praktische hulp, geven 
tips en helpen waar nodig bij sociale, 
maatschappelijke en financiële pro-
blemen.

Eenzaamheid staat op dit moment 
volop in het nieuws. Humanitas be-
steedt ook in Nederweert aandacht 
aan inwoners die op een of andere 
manier in een sociaal isolement drei-
gen te geraken. Hiervoor bieden de 
vrijwilligers een luisterend oor en hel-
pen waar nodig om een nuttig sociaal 
leven op te pakken.

En wat te denken van formulieren 
invullen, aanvragen voor (financiële) 
hulp of thuishulp ?
Iedere donderdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur helpen wij de inwoners 
van Nederweert en omstreken in de 
Gunnerij aan het Lambertushof. Bie-
den een luisterend oor, praten over
problemen in de soms ingewikkelde
materie van de wetgeving. Het van 
gedachten wisselen alleen al kan een 
grote mate van opluchting geven.

Humanitas moedigt u aan om niet 
met problemen te blijven zitten en 
op donderdagmiddag naar ons toe 
te komen. Onze vrijwilligers gaan u
hierbij in een prettig en open gesprek 
helpen.
Wij houden u in ieder geval wekelijks 
op de hoogte van onze activiteiten en 
plannen in deze krant.

Heeft u een vraag, aarzel niet en 
email ons: www.middenlimburg@hu-
manitas.nl

Caravan Veiligheidsonderzoek
Veilig Verkeer afdeling Weert 

en Nederweert

Op zaterdag 18 april 2020 bestaat er 
weer de mogelijkheid om uw caravan 
een Veiligheidsonderzoek te laten 
ondergaan!
Campers worden niet nagekeken. 
Deze dient u A.P.K. te laten keuren in 
een garage. 
De organisatie is in handen van Veilig 
Verkeer afdelingen Weert en Neder-
weert. Aan het Veiligheidsonderzoek 
zal medewerking worden verleend
door de Rijksdienst voor het Wegver-
keer Venlo, door Profile Tyrecenter
Peter Stultiens B.V. uit Weert, en door
Veiligheids regio Noord van de brand-
weer. Het Veiligheidsonderzoek om-
vat de gehele techniek inclusief gas, 
banden, elektrische installatie, tech-
nische toestand van de totale con-
structie enz. 
Het Veiligheidsonderzoek zal ook dit 
jaar weer plaatsvinden bij Allers Be-
drijfsauto’s aan de Marconilaan op 
het bedrijfsterrein Kampershoek.
De kosten bedragen € 20. voor niet 
leden en € 10. voor leden van Veilig 
Verkeer Nederland.
Opgave kan geschieden bij W.Niessen, 
Jean Verheggenstraat 14, 6001 SX in 
Weert, Of telefonisch 06-531 552 40, 
of per e-mail: wil-cor@home.nl
Na opgave ontvangt U bericht over 
tijd en plaats.

Het voorjaar is een heerlijke tijd 
om naar buiten te gaan! Daarom 
biedt buitencentrum De Pelen op 
zondag 15 maart een sPeelse Expe-
ditie; een excursie vol prikkelende 
en uitdagende opdrachten in De 
Groote Peel. De excursie start om 
14.00 uur bij het buitencentrum 
aan de Moostdijk 15 te Ospel.

Uitdagend voor groot en klein! 
Staatsbosbeheer biedt – vanaf bui-
tencentrum De Pelen – diverse excur-
sies waarbij beleving en het zelf ont-
dekken van de natuur centraal staan. 
Vooral voor gezinnen met kleine kin-
deren is dat vaak uitdagender dan 
alleen maar wandelen. De sPeelse Ex-
peditie is zo’n excursie waarbij je on-
derweg – samen met een Peelgids van 
Staatsbosbeheer – en met elkaar op-
drachtjes doet die de zintuigen prik-
kelen. Samen toppen turen, samen
een natuurschilderij maken, samen 
waterdieren scheppen en nog veel 
meer! De sPeelse Expeditie is natuur-
pret voor iedereen.

De sPeelse Expeditie start op zon-
dag 15 maart om 14.00 bij de ba-
lie van het buitencentrum aan de 

Gezinstocht vanaf Buitencentrum De Pelen

Doe eens lekker sPeels in 
De Groote Peel!

Foto: Marijke Vaes-Schroën Staatsbosbeheer

Moostdijk 15 in Ospel. De activi-
teit is geschikt voor ouders met 
kinderen vanaf 4 jaar. Deelname 
kost € 6,- voor volwassenen en
€ 4,- per kind, inclusief dieren-
pin. De tocht is 1 – 1,5 km lang en 
duurt 1,5 – 2 uur. Reserveren via:
www.staatsbosbeheer.nl/pelen-
speelseexpeditie Tip: draag kle-
ren die vies mogen worden! 

Op 15 maart geen tijd? Op 29
april, 1, 4, 6 en 8 mei is er ook een 
sPeelse Expeditie (dan starten om 
11.00 uur). 

(Na)genieten in het Buitencen-
trum
Voor of na afloop van een wandeling 
kan je heerlijk struinen door de win-
kel van buitencentrum De Pelen. Met 
verschillende soorten nestkasten, in-
teressante natuurboeken, smakelijke 
streekproducten en leuke natuuront-
dekspulletjes. Bij de Peelkiosk en in 
de Peelboerderij (op zondag) kan je 
genieten met een hapje en drankje. 
Het Buitencentrum is op dinsdag t/m 
zondag geopend van 10.00 tot 17.00 
uur. Voor meer informatie: www.
staatsbosbeheer.nl/depelen

Alles is wel in theaterboerderij 
Boeket 

“Hun” gespecialiseerd in 
depressies en pillen

zaterdag  14 april - aanvang 
20.30 uur - entree 12,50 

Bent u wel eens verdomd ongeluk-
kig? Of kent u iemand die zich wel 
eens van een gebouw heeft willen 
gooien?

Sabine wel; Charlotte namelijk. Sa-
bine is overigens best gelukkig, maar 
leidt een ongelooflijk saai leven (al-
dus Charlotte). Nou, depressief ben je 
nooit alleen hoor, daar zorgt Char wel 
voor (aldus Sabine). Hun hebben zich 
noodgedwongen gespecialiseerd in 
de krankzinnige wereld van depres-
sies en pillen omdat Hun wereldfaam 
nou eenmaal al jaren gesaboteerd 
wordt door psychische somberheid.
Tijd om Char haar ziekte eens lekker 
uit te buiten en met waargebeurde 
verhalen het theater in te gaan.

Sabine Krol en Charlotte de Vries zijn 
HUN, beiden afgestudeerd aan het 
Conservatorium. Gewapend met pi-
ano’s, gitaren, synthesizers en andere 
elektronica shinen ze de pan uit met 
hun tweede voorstelling Alles is Wel. 
Een voorstelling vol van tekst, geen 
tekst, Nederlandse liedjes, dikke 
dansmoves en levensvragen die niet 
beantwoord zullen worden.

Zaterdag 14 maart 2020 om 20u30 in 
Theaterboerderij Boeket

https://www.youtube.com/watch?v=
Fi916RtiZd4&feature=youtu.be HUN 
teaser 3

SKO

Waardevol?

ik hoef geen goud en zilver
noch wil ik edelsteen
van al die prachtige dingen
hoef ik er geen een

naarmate een mens ouder wordt
wordt alles relatief
en is het mooiste sieraad
de woorden : “ik heb je lief”.

Resi Faessen-Teeuwen
www.schrijverskringospel.nl

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 19 maart
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel.
We serveren een driegangendiner
voor € 9,- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdag 18 maart.
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

Verzamelaarsbeurs maart 
2020

Zondag 15 maart organiseert Verza-
melaarsvereniging “De Peelstreek” 
uit Meijel weer haar maandelijkse 
ruilbeurs.
Het evenement vindt plaats in het ge-
meenschapshuis “D’n Binger”, Alexan-
derplein 2 in Meijel. De geplande 
“wilde” veiling is verplaatst naar april.

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 ge-
reserveerd voor ruilers.
Alle verzamelaars en belangstellen-
den zijn van harte welkom.
Parkeergelegenheid is er voldoende. 
Entree volwassenen € 1,50 en kinde-
ren gratis.

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert



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
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Tummers

www.eptummers.nl

Hoge korting bij inruil van uw oude wasmachine of droger!INRUILACTIE!
Wasmachine / L6FBNR1
• ProSense-technologie stemt de instellingen 
precies af op de lading
• De ProTex-trommel beschermt uw kleding
• Met het Eco TimeSave programma bespaart u tijd 
én energie

1600
T/PM

8
KG

21%

GRATIS 
BEZORGD!

499,-
699,-

-/- 150,-
INRUILKORTING

*Na €50,- cashback 
via AEG

*

                     TOT €200,- KORTING!

                     TOT €200,- KORTING!

• Met het Eco TimeSave programma bespaart u tijd 

                     TOT €200,- KORTING!

499,-
659,-

-/- 160,-
INRUILKORTING

Warmtepompdroger / T7DBNP612
• Met SensiDry-technologie worden droogtijden 
ingekort en blijft uw kleding mooi
• Verschoon het filter eenvoudig dankzij het ÖKO-
Flow-fi ltersysteem
• De ProTex-trommel beschermt uw kleding

66
dB

7
KG

24%

GRATIS 
BEZORGD!

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.

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

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466  •  wel reserveren

Modeshows Pleunis Mode

Vorige week waren we te gast bij de 
modeshows van Pleunis mode. Hier 
werd met een bijzonder wervelende 
show de nieuwe mode voor het voor-
jaar en de zomer getoond. Mode voor 
alle leeftijden en in de maten 34 tot 
en met 48. Van al die leuke kleurtjes 
en prints krijg je gelijk een voorjaars-
gevoel en ga je stralen!

Pleunis Mode verkoopt mode van de 
merken ZoSo, Sandwich, Esqualo,,

Lizzy&Coco, Taifun, Juffrouw Jansen,
Bianca,  Betty Barclay, Studio AR, Via 
Appia, Brax, Rosner, Zerres, Batida, 
Méri Esca, Leo&Ugo,  Dolce Vita,
Eroke, Capuccino, Eleonora Amadei, 
Joseph Ribkoff, Pause Café, Marie 
Méro, Gerry Weber Casual, Gerry We-
ber, Signature,  Gollé Haug, Barbara
Lebek, Siegel, Just White, FrankWal-
der, Sommermann, Etage, Gil Bret, 
Milo, Fuchs&Schmitt. Nieuw dit voor-
jaar Br&dy, Dolcezza, Maicazz & Zizo.

Open Inloop d’Indj

Elke 2de en 4de donderdag van 14.00-
16.00 uur in de Eynderhoof in Neder-
weert-Eind.
Naast een praatje maken, een spel 
doen en koffie/thee drinken
is het ook mogelijk om deel te nemen 
aan de volgende activiteiten:
12 maart 2020 Mandala’s inkleuren
26 maart 2020 Maak kennis met fijn 
houtsnijwerk
9 april 2020 Paasstukje maken
23 april 2020 Tijdschriften ruil
Deelname is gratis. Tot ziens bij de 
Open Inloop d’Indj!

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Eettafel Eind

Donderdag 19 maart: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden  t/m 
dinsdag 17 maart 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

Oefenen met taal? Kom knutselen, liedjes zingen, spelletjes spelen en… koken!!

‘Koken met Letters’ wegens succes herhaald
In januari is Bibliocenter gestart 
met de eerste editie van ‘Ko-
ken met Letters’. Dit was een 
enorm succes en dus starten we 
op 18 maart met de tweede edi-
tie. Wil je samen met je kind oe-
fenen met taal op een leuke en 
gezellige manier? Doe dan mee 
met Koken met Letters. Het is he-
lemaal gratis. 

Koken met Letters zijn zes gezellige 
middagen voor kinderen en hun ou-
ders,  georganiseerd door Bibliocen-
ter. We luisteren samen naar mooie 
verhalen, doen taalspelletjes, knut-
selen en koken. Zo maken we let-
tersoep, gezellige spiesjes en mini 
pizzaatjes. Iedere bijeenkomst wordt 
er iets gemaakt voor in je eigen kook-
boek dat je aan het einde mee mag 
nemen. Van de laatste bijeenkomst 
maken we een feestelijke afsluiting.

Koken met Letters vindt plaats op Ba-
sisschool De Bongerd in Nederweert. 
Deze school heeft een mooi keuken-
tje waar we lekkere gerechten kun-
nen creëren. Samen koken en eten is
een moment om gezellig bij elkaar te 
zijn. Even tijd voor elkaar.

Wil je de tweede editie niet missen? 
Meld je nu aan!

Voor wie: Voor ouders en kinderen
van 4 t/m 9 jaar

Wanneer: Woensdag 18, 25 maart, 1, 
8, 22 april en 13 mei
Waar: Basisschool De Bongerd in Ne-
derweert
Hoe laat: Van 14.00 tot 16.00 uur

Deze activiteit is helemaal gratis! 

Aanmelden kan via www.bibliocen-
ter.nl/kokenmetletters. Je kunt ook 
bellen met Toos (06-36126111) of Lau-
ra (088-2432004) van Bibliocenter of 
mailen naar basisonderwijs@biblio-
center.nl

Koken met Letters wordt mede moge-
lijk gemaakt door Provincie Limburg.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33
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GemeenteContact
s a m e n  g r o o t s ,  s a m e n  d o e n !

Branden blussen, levens redden en 
helpen in allerlei, vaak moeilijke om-
standigheden. De brandweermannen 
en -vrouwen staan dag en nacht, jaar in 
jaar uit voor ons klaar, soms met gevaar 
voor eigen leven. Voor deze mooie en 
dappere verdiensten zijn zeven leden 
van de post Nederweert benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Op de Laak reikte op 
vrijdag 6 maart de bijbehorende versier-
selen uit aan deze vrijwilligers tijdens 
de jaarvergadering van Brandweer Post 
Nederweert in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De burgemeester sprak de 
gedecoreerden ieder persoonlijk toe en 
benadrukte hoe belangrijk hun inzet is 
voor het succes van de post Nederweert. 
Voor ieder van hen sprak zij de woorden 
‘het heeft zijne Majesteit de Koning be-
haagd’ om aan het einde te benadrukken 
dat de onderscheiding vooral moet wor-
den gezien als een waardering van de 
samenleving voor de belangeloze inzet.

Mark Briels
De heer Briels, 49 jaar, uit Nederweert 
was sinds 1 juni 1989 als vrijwilliger 
verbonden aan de brandweerpost Hun-
sel. Vanaf 23 maart 2015 is hij vanwege 
verhuizing overgestapt naar de post 
Nederweert. Hij is een oude rot in het 
vak. Zijn kennis en kunde bij hulpver-
lening bij verkeersongevallen is groot. 
Hier heeft de post dankbaar gebruik van 
gemaakt. Ook nieuwe leden neemt hij 
mee in zijn enthousiasme waardoor hij 
hen de kneepjes van het vak bijbrengt. 
De heer Briels is tot 1 juni 2019 (dus 30 
jaar) repressief inzetbaar geweest. Vanaf 
deze datum is hij nog steeds actief voor 
de post Nederweert als oefenondersteu-
ner, maar niet meer repressief.

Ine van Cranenbroek-Peeters
Ruim 23 jaar (sinds 1 augustus 1996) 

is mevrouw Van Cranenbroek, 58 jaar, 
uit Ospel als vrijwilliger verbonden aan 
de brandweerpost Nederweert en is zij 
repressief inzetbaar. Zij is een gedreven 
brandweervrijwilliger waar de post 
altijd een beroep op kan doen, zowel 
tijdens repressieve inzet als tijdens 
oefeningen. Zij maakt deel uit van de 
verkenningseenheid gevaarlijke stof-
fen en zorgt voor bezetting van de 
verzorgingsunit tijdens grote branden/
ongevallen.

Peter Dehing
De heer Dehing uit Nederweert, 52 
jaar, is inmiddels ruim 25 jaar (sinds 1 
augustus 1994) vrijwilliger en repressief 
inzetbaar. Hij is van alle markten thuis 
en hij is een betrokken brandweerman 
van de post Nederweert. Hij is prak-
tisch ingesteld hetgeen hem tijdens de 
inzetten goed van pas komt. Zijn rustige 
uitstraling komt zijn werk als chauffeur/
pompbediener op de tankautospuit en 
op de waterwagen ten goede. 

Remco Gruteke
De heer Gruteke, 56 jaar, uit Ospel zet 
zich al 20 jaar (sinds 1 januari 2000) 
als brandweervrijwilliger in voor de 
gemeenschap Nederweert. Hij is een 
doener. Hij wil altijd meteen actie 
tijdens een inzet en is resultaatgericht. 
Als chauffeur/pompbediener is hij breed 
inzetbaar. Zijn technische achtergrond 
komt hem regelmatig van pas bij een re-
pressieve inzet. De heer Gruteke maakt 
tevens deel uit van de bezetting van de 
verzorgingsunit tijdens grote branden/
ongevallen. 

Mourk Koppen
Al ruim 25 jaar (sinds 1 augustus 1994) 
is de heer Koppen, 50 jaar, uit Ospel als 
vrijwilliger verbonden aan de brand-
weerpost Nederweert en is hij repres-
sief inzetbaar. De heer Koppen is een 

rustige brandweerman die de zaak 
eerst overziet en dan tot actie overgaat. 
Naast en ondanks zijn OVD-functie bij 
de Veiligheidsregio Limburg-Noord 
kan de post een beroep op hem blijven 
doen bij repressieve inzetten en om de 
paraatheid te waarborgen. De realis-
tische oefeningen die hij voorbereidt, 
komen de post bij repressieve inzetten 
zeer ten goede. 

Marianne Lankester-Op ‘t Root
Mevrouw Lankester, 48 jaar, uit Ospel is 
een tweede generatie brandweervrijwil-
liger en al ruim 25 jaar (sinds 1 augustus 
1994) verbonden aan de brandweerpost 
Nederweert en repressief inzetbaar. Ze 
is een trouw lid dat dag en nacht, zeven 
dagen per week klaarstaat voor de 
brandweer. Zij is een brandweervrouw 
die haar ‘mannetje’ staat. Ze is praktisch 
ingesteld en denkt tijdens repressieve 
inzetten vooral in oplossingen. Zij heeft 
een luisterend oor voor de overige 
postleden en is bereid om extra dien-
sten te draaien en zo de paraatheid te 
waarborgen.

Piet Slaats
De heer Slaats, 55 jaar, uit Ospel is al 
ruim 20 jaar (sinds 1 augustus 1999) als 
vrijwilliger verbonden aan de brand-
weerpost Nederweert en repressief 
inzetbaar. Hij is bevelvoerder in de rang 
van brandmeester. Hij is een brand-
weerman pur sang. Hij staat 365 dagen 
per jaar klaar voor de post Nederweert. 
Zijn specialiteit is technische hulpverle-
ning waarvan dankbaar gebruik wordt 
gemaakt bij verkeersongevallen en 
technische bevrijdingen. Ook is hij de 
technische vraagbaak binnen de post.

We feliciteren alle brandweervrouwen 
en -mannen met hun Koninklijke onder-
scheiding. En we bedanken ze voor hun 
jarenlange moedige inzet!

Lintjes voor zeven helden!
Brandweervrijwilligers tijdens jaarvergadering Koninklijk onderscheiden

Raad vergadert
Op dinsdag 17 maart om 19.00 uur ver-
gadert de gemeenteraad in de raadzaal. 
U bent daarbij van harte welkom. Op de 
agenda staat o.a. het aanpassen van het 
beleid over het woon- en leefklimaat voor 
gezondheidseffecten van geitenhouder-
ijen. De raadsleden behandelen ook het 
jaarverslag 2019 en het jaarplan 2020 
Buitengebied in Balans, samen groots, 
samen doen. Verder buigt de raad zich 
over het klimaatadaptatieplan. Ook het 
huisvestingsbeleid voor internationale 
werknemers en de regiovisie aanpak 
huiselijk geweld en kindermishandeling 
Noord- en Midden-Limburg komen aan 
de orde. Kijk op onze website voor alle 
voorstellen.

 

Zet jij toerisme en recreatie mee op de kaart?

V.l.n.r.: Mourk Koppen, Peter Dehing, Piet Slaats, Remco Gruteke, Mark Briels, Ine van Cranenbroek-Peeters en Marianne Lankester-Op ‘t Root. Foto: Nederweert24

Onderneem jij in recreatie en toerisme 
of ben je betrokken bij één van de vele 
evenementen en bezienswaardigheden 
in Nederweert? Kom dan op maandag 
16 maart naar Zaal van Nieuwenhoven 
in Nederweert-Eind. Denk en praat 
mee over toerisme en recreatie in onze 
mooie gemeente. 

Nederweert is gastvrij, bruist van de 
activiteiten en heeft prachtige natuurge-
bieden en bezienswaardigheden. 

Actieve rol
Het ondernemen in de toerisme- en re-
creatiesector en het aanbieden van acti-
viteiten doet ieder op zijn eigen manier. 
Dat is goed. Dat willen we zo houden. 
De gemeente krijgt regelmatig de vraag 
om een actieve(re) rol te spelen op het 

gebied van toerisme en recreatie. Ook 
dat doen we graag. De vraag is: hoe ziet 
die rol er uit?

Het gesprek aangaan
Hier willen we de komende maanden 
een antwoord op vinden. Dat doen we 
door op meerdere momenten en in ver-

schillende samenstellingen het gesprek 
aan te gaan. De eerste gelegenheid 
daartoe is op maandag 16 maart vanaf 
19.15 uur in zaal Van Nieuwenhoven in 
Nederweert-Eind (zaal De Bonkelaer). 
Kom ook en praat mee.

Aanmelden
Opgeven voor de avond is gewenst en 
kan door een mail te sturen naar Liezet 
Nijnens, e-mail: l.nijnens@nederweert.nl.
Verhinderd, maar wel interesse om 
op een ander tijdstip mee te praten 
of mee te doen? Geef het door. We 
nemen dan contact met u op om een 
ander moment in te plannen. 

Samen zetten we toerisme en recreatie 
op de kaart. We hopen op een mooie 
opkomst en goede energie. 

In september is in Leveroy de eerste 
belcirkel in onze gemeente gestart. 
Wies Reijnders en Thea Sieben zijn de 
coördinatoren. Een dankbaar initiatief 
dat zorgt voor meer controle en con-
tact bij inwoners die alleen wonen. Op 
maandag 23 en woensdag 25 maart 
zijn er informatieavonden om u uitleg 
te geven over het project. Want het 
zou mooi zijn als zich nog meer deel-
nemers en coördinatoren aanmelden 
voor nog op te zetten belcirkels in de 
andere kernen.

“De belcirkel werkt redelijk eenvoudig 
en is erg effectief”, geeft Mia Zegveld 
aan. Zij is coördinator van de belcirkel 
in Baexem waar het initiatief al langer 
loopt. Hoe werkt het precies? “Eén 
van de coördinatoren belt de eerste 
deelnemer. Als de deelnemer opneemt 
en alles blijkt in orde, dan belt deze de 
volgende deelnemer. De laatste deel-
nemer belt weer de coördinator en 
dan is de cirkel rond. Daardoor weet 
men dat er geen bijzonderheden zijn.“

Geen reactie
Als een deelnemer niet opneemt, 
meldt de beller dit bij de coördina-
tor die dan de volgende deelnemer 
in de cirkel belt. Zodat de belcirkel 
alsnog gesloten wordt. De coördinator 
probeert contact te leggen met de 
deelnemer die niet opneemt. Lukt dat 
niet, dan schakelt hij/zij de contactper-
soon in die persoonlijk poolshoogte 
gaat nemen. Inmiddels zijn er al een 
aantal situaties geweest waarbij een 
deelnemer de telefoon niet opnam. Er 
is toen meteen actie ondernomen. Eén 
persoon bleek ziek te zijn en de ander 
was gevallen. 

Kleine actie, groot verschil
De ervaringen in Leveroy zijn erg posi-
tief. “Heerlijk dat ik elke dag iemand 
aan de lijn heb die heel even met mij 
praat en oprecht naar mijn welzijn 
informeert“, aldus een deelnemer. 
Thea Sieben: “In het begin was het 
even wennen, maar nu loopt het als ’n 
tierelier. We starten elke morgen om 
9.30 uur en om 9.40 uur zijn we klaar. 
Elke dag een kleine actie die een groot 
verschil maakt voor alle betrokkenen“.

Meedoen?
“Inwoners kunnen nog meedoen. 
Ideaal voor mensen die alleen wonen, 
zodat ze elke dag even de bevestiging 
kunnen geven dat alles goed met hen 
is. Of om nieuwe contacten te leg-
gen met lotgenoten, zodat ze buiten 
de belcirkel om een afspraak kunnen 
maken. We nodigen andere kernen 
uit om ook dit concept op te zetten. 
Samen zorgen we voor een sociale en 
veilige buurt”, besluit Thea. Voor meer 
informatie kunt u bellen met Thea Sie-
ben, tel. 06-20731147, Wies Reijnders, 
tel. 06-29175591 en Mia Zegveld, tel. 
06-19602562.

Informatieavonden
Om het initiatief meer bekendheid te 
geven en in andere kernen te kunnen 
uitrollen, organiseren we op maandag 
23 en woensdag 25 maart een infor-
matieavond. Bent of kent u iemand 
waar de belcirkel passend voor is? Bent 
u werkzaam in de zorg en/of komt u 
in aanraking met mensen die alleen 
wonen? Wilt u graag meehelpen? 
Meldt u zich dan aan bij leefbaarheids-
regisseur Joey van Beers via e-mail: 
j.vanbeers@nederweert.nl of telefo-
nisch via 06-11249857. Geeft u dan ook 
even aan op welke dag u komt. De 
bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.00 
uur in Ontmoetingscentrum De Gun-
nerij, Lambertushof 2 in Nederweert. U 
bent van harte welkom.

“Heerlijk dat ik even met iemand kan praten”

Donderdag 12 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

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. 

We gaan steviger aan de weg timmeren op het 
gebied van toerisme en recreatie. Help jij mee? 

Foto: Nederweert24

V.l.n.r.: Mia Zegveld, Thea Sieben, Wies Reijnders en 
leefbaarheidsregisseur Joey van Beers. 

Een goed idee
Een aantal bewoners van Tichelveld en 
omgeving wil in het voorjaar gemeente-
lijk plantsoen omvormen tot vlindertuin 
en deze zelf onderhouden. Ook willen 
ze naast het speeltuintje een Samentuin 
met ontmoetingsfunctie aanleggen en 
beheren. De hele buurt mag meedoen 
en gezellig komen buurten. En wie mee 
zaait, oogst ook mee! Een initiatief waar 
we als gemeente vrolijk van worden en 
dat we graag ondersteunen. Hebt u een 
goed idee voor de leefbaarheid binnen 
uw buurt? Neem dan gerust met ons con-
tact op. Wij gaan graag met u in gesprek 
om de mogelijkheden en een financiële 
bijdrage uit ons leefbaarheidsfonds te 
bekijken. Kijk op www.nederweert.nl/
idee voor meer informatie.



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 12 tot en met 21 maart 2020.

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 

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

ZONDAG 15 maart
Derde zondag van de veertigdagentijd
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
mevr. L. Roost) –zeswekendienst Wiel Doen-
sen, Dora Erkens-Feijen vanwege verjaardag.

MAANDAG 16 maart
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Jospeh

DINSDAG 17 maart
H. Patricius, bisschop
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 18 maart 
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 19 maart
H. Jozef
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis  –Thijs Moonen vanwege 
verjaardag en tevens voor Jan Moonen, Tot 
bijzondere intentie, 

VRIJDAG 20 maart
18.30 uur Kruisweg bidden
19.00 uur H. Mis 

ZATERDAG 21 maart
Vooravond van de 4e zondag van de veer-
tigdagentijd
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) – jaardienst Nellie 
Janssen-Maas en overleden familieleden. 
Jaardienst Gerda Strijbos-van den Hurck.
1

O.F.S.
Vrijdag 13 maart is de maandelijkse bijeen-
komst van de O.F.S. in het parochiezaaltje van 
de St. Lambertus kerk. Voorganger is Pater G. 
Heesterbeek O.F.M.  Aanvang 14:00 uur.

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 15 maart 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 22 maart 
10.00 uur H.Mis
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve Maria, ik steek een kaarsje op voor 

ons gezin met het eerste kleinkind op 
komst.

- Lieve Maria, onze wens is om een groet 
te brengen aan mijn gestorven opa en 
bedankt voor het goede leven wat we al 
hebben gehad, dank U.

Iets om over na te denken: 
Soms daagt het leven je uit voor iets waar je 
zelf nog niet voor zou kiezen.

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. 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:
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 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

Zondag 22 maart 2020 H. Mis om 11.00 uur  
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis Voor Theu van de Waarenburg en 
Nel van de Waarenburg Konings.
Voor kleinkind Richard en achterkleinkind 
Emma.
H. Mis voor Teng Stals, Dora Stals - Smole-
naers en Pierre Smolenaers 
Lector: Annie van Nieuwenhoven
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 14 - 21 maart

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

Zondag 15 maart, 3e zondag van de 40 
dagentijd, 10.00 (Samenzang) ghm Leentje 
van den Berg. 

Donderdag 19 maart, Hoogfeest van de 
H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Ma-
ria, 19.00 ter ere Sint Josef en voor de zieken. 

Zaterdag 21 maart, 19.00 (Samenzang) 
ghm ouders Westerveen-Hermans, ghm 
Toon Hermans en Anna Wijen, ghm Maria 
Gertruda Smeets en Franciscus Smeets. 

ACOLIETEN: za. 14 maart 19.00: Tom Kes-
sels, Nick Stijnen; zo. 15 maart 10.00: Rick 
van Hulsen; za. 21 maart 19.00: Tom Dirks. 

ONDERHOUD KERKHOF: Dankzij een team 
actieve vrijwilligers ziet ons parochiekerkhof 
er steeds uiterst verzorgd uit: ik krijg daar 
vaak complimenten voor en geeft die graag 
door aan de onderhoudsploeg ! Recent zijn 
er enkele personen gestopt c.q. afgevallen, 
zodat de groep dringend behoefte heeft 
aan versterking. 
Het gaat om het onderhoud van het kerkhof 
en de tuin bij de pastorie: iedere zaterdag 
van 8 uur tot 10 uur in de periode van 14 
maart tot zaterdag voor Allerheiligen 31 
oktober. Het betreft lichte onderhouds-
werkzaamheden, uitvoerbaar door dames 
en heren. Het houdt je in beweging in de 
buitenlucht, je hebt sociaal contact met col-
lega’s en kerkhofbezoekers en bent als vrij-
williger dienstbaar voor de parochie. Over-
leg eens met je vriend(inn)engroep om het 
samen op te pakken. 
Voor meer informatie en aanmelding: Piet 
van Loon, Waatskamp 5, tel. 0495-631505. 

Pastoor A. Koumans, OMI. 

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 14 maart 2020 – 21 maart 2020

Zondagmorgen 15 mrt. 09.30 uur:
3e Zondag van de Vasten
Als jrgt. voor Theodoor Leunissen en Petro-
nella Cuijpers, Als hgm. voor Pierre Wullems 
v.w. zijn verjaardag, Mina Schreurs, Als zwd 
voor Truus Hendriks-Leunissen (volkszang)

Mededelingen:
• 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 Heythuy-
sen. Vrije gave.

• In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 
maart vindt in Amsterdam de traditionele 
Stille Omgang plaats. Kosten €25,00 per 
persoon.
Aanmelding uiterlijk 13 maart bij mevr. 
Brueren-Peeters, Beukenlaan 13 te Leve-
roy, telnr. 0495-651653.

• Vanuit het dekenaat Thorn wordt er een 
bedevaart georganiseerd naar Banneux 
op dinsdag 12 mei 2020. Heenreis vanaf 
08.00 uur, terugreis vanuit Banneux 17.00 
uur. Kosten voor de bus €20,00.
Aanmelden voor 1 april bij Ria Klaessens, 
tel. 0495-652054. 

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

14 t/m 21 maart

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

ZATERDAG 21 maart: 19.15 uur H. Mis, koor 
De Leeuwerik, jaardienst ouders Heijnen-van 
Tuel, jaardienst Sjeng en Marieke Stienen-
Bongers, voor een bijzondere intentie.

LEZERS: zaterdag 14 maart Annie Jonkers, 
zaterdag 21 maart Francien Verheijen.

MISDIENAARS: zaterdag 14 maart Ayla 
Beerens en Lise Vaes.

KINDERWOORDDIENST: kinderen aan-
staande zaterdag 14 maart hartelijk welkom 
om 19.15 uur in de sacristie.

“Wil je iets? Ga er dan voor. Zorg dat het 
gebeurt. Het enige wat zomaar uit de lucht 

komt vallen is regen.”

L.K.V. Ospel.

Dinsdag 17 maart: Toneelgroep  De 
Mantel voert het blijspel “Charlie” 
voor ons op. 
De avond begint om 19.30.uur in 
Haaze-Hoof.  Groetjes, het bestuur.

Zijactief Ospel

ZijActief avond 19 maart 
aanvang 19.30 uur.

Beste leden,
Zorgboerderij “Bosserhof”
Johanna komt ons deze avond vertel-
len over de doelstelling  van Bosser-
hof,  zet de deelnemer en zijn of haar 
persoonlijke zorgvraag centraal. Er 
wordt dan ook veel tijd besteed aan 
persoonlijke aandacht.

Op Bosserhof mag je zijn zoals je 
bent, er wordt door een team continu 
zorg op maat geboden. Door zowel 
binnen als buiten samen bezig te zijn, 
stimuleren we de sociale contacten.

Gewoon genieten van een kopje kof-
fie met iets lekkers erbij, een gezellig 
praatje en altijd samen aan tafel voor 
een gezonde warme maaltijd, wat ge-
woon lijkt is bijzonder en belangrijk 
voor de gasten.

Een zeer interessante avond  we hopen 
u ook met vele te mogen begroeten!

Zijactief bestuur Ospel

KBO St. Lambertus 
Nederweert

Themamiddag “Mooi en Vitaal” 
voor alle senioren uit Nederweert

Op woensdag 18 maart 2020 van 
13.30 – 16.00 uur nodigen KBO Ne-
derweert en lokale ondernemers u uit 
voor een gezellige themamiddag in de 
Pinnenhof. Ook burgemeester Birgit 
op de Laak zal hierbij aanwezig zijn.

Bekijk demonstraties, vraag gratis ad-
vies en maak kans op mooie prijzen in 
onze loterij!

Deze middag is voor alle senioren ge-
heel gratis!
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
Neemt u gezellig iemand mee?

Bouclé Haarwerken Diplan Studio
Jij bent oké Fysioactive
Podotherapie InKa Oorzaak
Brinkmans Brillen Ergosolutions
Handlezen Nederweert SGO Nederweert
Budgetbikes Care by Stultiens
Sport Nederweert Arabesque
De Vijzel Optidee
The Browne Company Successie in Bedrijf

24 en 25 maart 2020
COLLECTEBUNDELING 

BUDSCHOP

Voor de negende keer is er in Bud-
schop, een gezamenlijke collecte voor 
15 afzonderlijke doelen. De collec-
tebundeling vindt plaats onder ver-
antwoordelijkheid van de Dorpsraad 
Budschop.
De inwoners van Budschop ontvan-
gen tussen 18 en 19 maart 2020 een 
brief met informatie over de collecte-
bundeling Budschop. 
De collecte wordt gehouden op 24 en 
25 maart. Op 25 maart is er een na-
loopronde.
Op de doelenlijst kan men invullen 
aan welke doel/doelen men wil ge-
ven. 
Er wordt gehandeld volgens het lan-
delijke collecteprotocol. Het geld 
wordt toebedeeld aan de doelen zo-
als alle gevers dat hebben ingevuld 
op de doelenlijst en overgemaakt aan 
de desbetreffende landelijke instel-
lingen. De inwoners worden geïnfor-
meerd over de opbrengst van de to-
tale collecte en de verdeling daarvan.

Wat is de essentie?
- Er wordt maar éénmaal per jaar ge-

collecteerd in plaats van 15 keer.
- Men kan vooraf veel bewuster 

overdenken aan welke doelen men 
geeft en hoeveel. 

Samenstelling werkgroep.
Peter Slegers (beheerder financiën) - 
telefoon 0495-633 664
Mia Gubbels - telefoon 0495-632 821
Henny Kroezen - telefoon 0495-632 155
Piet Wullems - telefoon 0495-625 126

• Opening molen; iedere 2e , 3e en 
4e zaterdag van de maand van 
10.00 tot 16.00 uur. 
De molenwinkel is dan ook ge-
opend.

• Rondleidingen (gratis); Buiten de 
openingstijden is een bezoek met 
familie of groepjes mogelijk, maak 
een afspraak met de molenaar 
Geert van Winkel; Tel 0495-633 
079 of Mob. 06-304 570 14.

• Bij de rondleidingen laten we u het 
draaien, malen, builen (zeven van 
gemalen graan) en mengen van 
diverse meelsoorten zien. Na de 
rondleiding komt u beneden in de 
molenwinkel. Hier kunt u verschil-
lende meelsoorten kopen incl. de 
recepten voor het bakken van het 
ambachtelijke brood of pannen-
koeken. Ook hebben we Cadeau-
pakketten om een ambachtelijk 
brood  en pannenkoeken te bak-
ken!

• Za 9 en zondag 10 mei de Natio-
nale Molendagen. De molen is dan 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 

• Za 15 en zondag 16 augustus de 
“Ospelse Molendagen” . Ope-
ningstijden van 10.00 tot 16.00 
uur met als Thema “van Boer tot 
Bakker “.  Er is een expositie van 
foto`s. Op zondag is er de gebrui-
kelijke expositie van oude land-
bouwwerktuigen en tractoren die 
vroeger bij de oogst van graan 
gebruikt werden. Ook wordt er 
brood gebakken.

• 17 t/m 21 augustus diverse acti-

De Korenbloem
Activiteiten 2020

viteiten in en rond de molen ivm 
kindervakantiewerk.

• Za 12 september de Nationale 
Monumentendag. Openingstijden 
van 10.00 tot 16.00 uur.

• Zondag 4 oktober de Limburgse 
Molendag. Openingstijden van 
10.00 tot 16.00 uur.

• December alleen tweede en der-
de zaterdag (12 en 19 december) 
open. 12 december staat in het 
teken van oliebollen bakken en 
proeven. U kunt dan ook de speci-
ale (M)oliebollenmix kopen.

• Maandag 28 t/m woensdag 30 de-
cember worden de molenstenen 
gebild. Het scherpen van de ste-
nenkoppels (oud ambacht). Dit is 
te bezichtigen. De bezoekers krij-
gen een glaasje gluhwein. Voor de 
kinderen zijn er zelf gebakken wa-
fels van eigen “meelmix”.  Tevens 
is dan ook de molenwinkel open.  
(het woord “billen” komt van het 
Frans rehabillage hetgeen renove-
ren betekent).  Openingstijden van 
10.00 uur tot 16.00 uur.

• Een bezoek aan de molen is prima 
te combineren met het streekmu-
seum Eynderhoof Nederweert-
Eind en/of het nationaal park de 
Groote Peel in Ospel-Dijk of een 
monumentenwandeling over Os-
pel (de molenaar kan hierover 
meer inlichtingen geven).

(Naast Geert van Winkel zijn ook nog 
molenaar; Coen Verberne en Hans 
Gijsbers.)      

Oogcafé Weert geeft de 
spelende mens de ruimte 

in de lentemaand
Het is fijn als je een beetje de weg 
weet in het aanbod van digitale 
spelletjes. Die vaak voor blinden en 
slechtzienden ook een uitkomst zijn 
om zichzelf te amuseren. Want veel 
spellen zijn audio ondersteund. 

Onze digitale ondersteuner Ralph 
Renierkens heeft de mogelijkheden 
in kaart gebracht en zal een aantal 
voorbeelden tonen in ons Oogcafé 
Weert op donderdag 12 maart a.s. 
Voor familieleden en mantelzorgers 
dus ook een uitstekend thema om 
hun kennis mee aan te vullen. 

Van harte welkom vanaf 14.00 uur tot 
17.00 uur in Buurthuis Fatima, Nieuw-
straat 11 te Weert. 

De koffie en thee staan weer klaar. 
Mocht je vragen hebben! John Snij-
kers van Oogvereniging Limburg be-
antwoord nog steeds alle vragen op 
mobiel nummer 0620248377.

Vrijwilligerswerk, ik? 
Walk&Talk is dé netwerkbijeen-
komst voor werkzoekenden die 
maandelijks van 9.30 tot 11.30 
uur plaatsvindt bij Bibliocenter in 
Weert. De Walk&Talk van 18 maart 
heeft als thema ‘Vrijwilligers-
werk, ik?’. 

Elsa van den Goor en Simone de Back 
van Punt Welzijn vertellen over de 
mogelijkheden van vrijwilligerswerk. 
Geen betaalde baan hebben kan een 
kantelpunt zijn om op een andere 
manier invulling te geven aan je tijd. 
Bijvoorbeeld door je vrijwillig in te 
zetten in je woonplaats of buurt. Hier-
voor zijn veel mogelijkheden, maar je 
moet ze wel weten te vinden. Ben je 
eenmaal aan de slag met vrijwilligers-
werk, dan kun je je cv aanvullen, nieu-
we mensen leren kennen, je kennis en 
vaardigheden delen en vooral zinvol 
en leuk bezig zijn voor jezelf en voor 
een ander.  

Wat is een Walk&Talk?
Elke derde woensdag van de maand is 
in de bibliotheek in Weert de maande-
lijkse Walk&Talk. Werk zoeken hoef je 
niet alleen te doen. Deze netwerkbij-
eenkomst voor werkzoekenden geeft 
je nieuwe ideeën en energie voor je 
zoektocht! Je krijgt praktische tips van 
een gastspreker en je leert van de er-
varingen van andere deelnemers. Of 
je helpt zelf iemand met jouw kennis. 
Ontmoet, netwerk en deel kennis en 
ervaring met een goede kop koffie 
erbij. 

Deelname is gratis. Wel vragen we om 

je van tevoren aan te melden www.bi-
bliocenter.nl/walkentalk-1803. 

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 werkleven 
en is het tijd voor verandering? Wil je 
hulp bij het schrijven van een onder-
scheidende sollicitatiebrief of bij de 
voorbereiding op een sollicitatiege-
sprek? Tijdens dit gratis spreekuur is 
Monique Christophe of Myra Fens als 
coach aanwezig voor advies. Het ko-
mende spreekuur vindt plaats op 20 
maart van 11.00 tot 12.00 uur. Je bent 
van harte welkom bij Bilbiocenter 
Weert aan de Wilhelminasingel 250!

Hulp nodig bij je belastingaangifte?

Bezoek het belastingspreekuur bij 
Bibliocenter Weert 

Bibliocenter organiseert in de 
maanden maart en april spreek-
uren rondom het invullen van je 
belastingaangifte. Tijdens deze 
spreekuren biedt Hans Bouw-
mans hulp bij vragen over het in-
vullen van het belastingformulier 
en de toeslagformulieren.

Heb je een concrete vraag over je 
belastingaangifte of over een toe-
slag? Kom dan naar het spreekuur 

en neem eventuele papieren (b.v. 
een jaaropgave) mee. Het is he-
laas niet mogelijk om tijdens het 
spreekuur je hele aangifte in te vul-
len.

Aanmelden
De gratis spreekuren zijn op afspraak 
en te reserveren op de website van 
Bibliocenter. De data en tijden zijn te 
vinden op www.bibliocenter.nl/be-
lastingspreekuur

Harrie’s Muziekmiddag 
gaat niet door

Harrie’s Muziekmiddag aanstaande 
zondag 15 maart in gemeenschaps-
huis Reigershorst in Nederweert-Eind 
gaat niet door. Het coronavirus heeft 
roet in het eten gegooid. De organi-
satie laat weten dat ze dit besluit met 
pijn in het hart hebben genomen.

Lever jouw gekochte kaartje in
De gekochte kaartjes kunnen wor-
den ingeleverd bij diegene waar je ze 
hebt gekocht. Harrie’s Muziekmiddag 
bestaat 24 jaar en zou op deze datum 
eigenlijk gevierd worden.

• In “de Pinnenhof” dinsdag en don-
derdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur

• Voor Ospel tijdens bijeenkomsten 
in de “Haazehoof” of bij Mart Nij-
nens 0613537779.

• Budschop bij Nellie Michiels 
633758.

• Nederweert-Eind bij Wil Heijnen 
626271.

• Leveroy bij mevr. Goertz 651826.


