
Zaterdag 12 maart

Organisatie/locatie Locatie Tijd Klus + omschrijving Contactpersoon

Stichting paarden en 
ponyrijcentrum manege 
de Kraal

Budschop 32 
6031 AJ Nederweert 

8.00-18.00 Onderhoud en modernisering accommodatie 
Houtwerkbuitenkant manege verven. Bordes herstellen 
(metselwerk). Kantine opfrissen (verven, 
vloerschrobben, gezelliger indelen). 
Behoud van onze prachtige accommodatie en het 
aantrekken van nieuwe geïnteresseerde gebruikers. De 
accommodatie ligt door de groei van Nederweert 
inmiddels aan de rand van het dorp en daardoor is het 
van groot belang dat de accommodatie toegankelijk is 
voor iedereen uit de buurt door een aantrekkelijke en 
verzorgde uitstraling. 
Bijzonderheden 
Na deze opknap dag zal er medio april een opendag 
gehouden worden waarbij de ruiterroute officieel 
geopend gaat worden door de gemeente. 

mevrouw N.S. Devos 
nsdevos@hotmail.com 
Telefoon: 0495587846 

Stichting 
Kindervakantiewerk 
Nederweert

Eikenstraat 44 
6031 VW 
Nederweert

09.00-13.00 schoonmaken en opknappen spellen e.d 
opknappen, schoonmaken en herstellen van locatie en 
diversen spellen en gebruiksvoorwerpen

de heer M.H.G. Stultiens 
tjeustultiens@upcmail.nl  
Telefoon: 0495633396

Jong Nederland Ospel  Houwakker 35  
6035 PK Ospel

09.00-16.00 Project speelbos, we bomen verder! 
We zijn al een tijd bezig met een project om een 
speelbos aan te leggen achter onze blokhut. In 2015 is 
er een begin gemaakt en in 2016 willen we weer verder 
gaan. Naast het speelbos gaan we ook weer klussen en 
poetsen in en om de blokhut om die weer helemaal op 
orde te hebben. 
Weer een stap verder in ons project en een schone en 
opgeruimde blokhut. 

de heer H.J.H. Konings 
bart121980@hotmail.com 
Telefoon: 0654778428
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Buurtschap Kruisstraat Kruisstraat 110 
6034 RL 
Nederweert-Eind 

09.30-15.30 
Nieuwe opslagruimte maken en spullen opruimen 
en verhuizen. 
We moeten onze spullen gaan verhuizen!! Dus er zal 
een nieuwe opslagruimte gemaakt moeten  
worden, dit om onze spullen goed te kunnen opbergen 
dat deze daarna weer op een goede plek staan om er 
nog veel plezier ervan te kunnen hebben met al onze 
buurt genoten!!!

mevrouw A.M. Hermans 
e.hermans11@upcmail.nl  
 Telefoon: 0495844402

Zorgcentrum St. Joseph  Brugske 16 
6031 BL Nederweert

13.30-16.30 
=opening 
lentefeest 
’s morgens 
Planten heg 

Lentefestijn 
In aansluiting op Burendag 2015 gaan wij de 
voorwaarde scheppende biotoop voor de solitaire bijen 
aan leggen. Om dit heuglijke feit te vieren willen wij een 
inloop lentefeest organiseren voor de cliënten van het 
zorgcentrum en andere belangstellenden uit de 
gemeente. Er zullen diverse stands komen met 
informatie over de aan de natuur gerelateerde 
producten en hapjes. Daarnaast zal een 
muziekgezelschap de feestvreugde komen verhogen.

mevrouw R.M.M. van den 
Dungen 
rmm.van.den.dungen@la
ndvanhorne.nl  
Telefoon: 0495596730

Jong Nederland 
Budschop 
 

Ospelseweg 15  A 
6031 AK Nederweert

09.00-13.00 Doedag blokhut 
De grote schoonmaak en het opruimen van de blokhut, 
de plek waar alle activiteiten plaats vinden. Daarnaast 
schilderwerk en eventueel het renoveren van het dak. 

de heer J.M.H. van de 
Moosdijk 
hans_moos@hotmail.com 
Telefoon: 0651578412

Schuttersgilde St. Lucie   Houtsweg 20 
6034 SP 
Nederweert-Eind

09.00-16.00 Opslag mogelijkheden creëren en bestrating rond 
gebouw 
Omschrijving 
We willen in ons verenigingsgebouw opslag 
mogelijkheden maken dmv. het maken van een zolder 
en rekken  voor de opslag van materialen. Rondom ons 
gebouw willen we de paden bestraten dmv. het leggen 
van klinkers.

de heer J.J.F. Tinnemans 
j.tinnemans2@chello.nl  
Telefoon: 0654340038

Veilig Verkeer 
Nederland Nederweert 
 

Plataanstraat 8 
6031 XD Nederweert

09.00-14.00 Onderhoud educatiematerialen 
Omschrijving 
Onderhoud van educatiematerialen ten behoeve van het 
verkeersexamen voor de basisscholen in Nederweert, 
zoals opknappen van ribbelbalk en dergelijke ten 
behoeve van het behendigheidsparcours. Het 
aanschaffen van verfbenodigheden, houten materialen 
en verkeerskegels.

de heer H.M. Bosch 
h.bosch42@kpnmail.nl  
Telefoon: 0495633080
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NFC Hoevenzijweg 3 
6034 RC 
Nederweert-Eind

09.00-12.00 Opbergsysteem deel 2 
Het uitbreiden van ons opbergsysteem voor onze 
(foto)lijsten en beamer

de heer H.H. van 
Tongerlo 
h.vantongerlo@kpnplanet
.nl  
Telefoon: 0495626481

ZijActief Limburg 
 

Dorpstraat 20 
6091 NK Leveroy

12.30-17.00 SAMEN met elkaar VOOR ELKAAR 
Omschrijving 
Wij gaan ter ere van moederdag voor onze leden van 
Kring Weert een blijvend aandenken maken. Door op 
een creatieve wijze voor elkaar een tegel met een 
spreuk en/of tekening te maken tijdens de NL Doet dag. 
Deze tegels zullen in mei aan onze leden worden 
uitgedeeld tijdens een speciale mei- of moederdagviering. 
Wij verwachten op deze dag hierop ca 150 vrouwen.

mevrouw W.A.J. Korten 
zijactiefkringweert@gmail
.com 
Telefoon: 0475495604

Jumping Giants De Bengele 8 
6031 TZ Nederweert 

10.00-17.00 Basketbalpleintje opknappen 
Basketbalverening Jumping Giants, wilt graag het 
pleintje aan sporthal 'De Bengele' in Nederweert 
opknappen. We willen graag de belijning van het veld op 
nieuw doen, tegels recht leggen en voor onkruid 
spuiten.

mevrouw L.C.A. van 
Gemert  
lauravangemert@hotmail.
nl  
Telefoon: 0627474443

Huiskamer Nederweert Boeket 6  Le Winne;  
6031 PR Nederweert 

13.30-16.30 High Tea. 
Voor de 2 huiskamers van Nederweert wordt op 
zaterdag 12 maart een gezellige High Tea 
georganiseerd. Naast de lekkere hapjes en zoetigheidjes 
en de thee, is er deze middag ook muziek voor de 
deelnemers. We hopen zo een gezellige middag voor de 
mensen van de huiskamer te verzorgen. Er worden 
tussen de 25 á 30 deelnemers verwacht.  
De deelnemers aan de huiskamer een heerlijke middag 
bezorgen, waardoor zij hun eenzaamheid doorbreken en 
sociale contacten met medemensen kunnen 
onderhouden. Wij hopen ook een aantal nieuwe 
vrijwilligers voor de Huiskamer Nederweert te 
enthousiasmeren. 

de heer M.H.W. van de 
Mortel  
info@huiskamernederwee
rt.nl  
Telefoon: 0495626609
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Organisatie/locatie Locatie Tijd Klus + omschrijving Contactpersoon Aantal 
vrijwilligers

Aantal 
vlaaien

PSW Geenestraat 21  C;  
6031 VM Nederweert 

14.00-16.30 Gedenkbord  
Op het bord worden foto's geplaatst 
van oud-bewoners die overleden zijn. 
Hierdoor kunnen de huidige bewoners 
hun vroegere huisgenoten gedenken.  
De vrijwilligers maken samen met de 
bewoners een gedenkbord voor de 
foto’s te plaatsen.

mevrouw P.C.E. Briels 
geenestraatteama@psw
ml.nl  
Telefoon: 0495634125

2 1

PSW Eikenstraat 20  e;  
6031 VT Nederweert 

13.30-17.30 Samen creatief bezig zijn op 
gebied van hout en koken/
bakken met onze clienten 
samen met onze cliënten willen we 
een middag bezig zijn met het maken 
van twee tuintafels waar onze 
cliënten later plezier gaan beleven 
van tuinieren op maat. ook zullen er 
een paar mensen lekkere hapjes/
drankjes gaan maken die we dan met 
alle cliënten en vrijwilligers samen 
zullen nuttigen. 
Lekker samen bezig zijn, twee 
tuintafels maken waar we gedurende 
het jaar plantjes in kunnen poten 
zodat onze cliënten ook met tuinieren 
bezig kunnen zijn. en de dag gezellig 
afsluiten onder het genot van de 
zelfgemaakte hapjes en drankjes. 

mevrouw S.S.E. Bosch 
medewerkerseikenstraat
@pswml.nl  
Telefoon: 0495631095
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