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De gezelligste dansschool 

in uw regio!

11 september viering zilveren jubileum Pastoor André Koumans

“De mensen nabij zijn, dat is mijn doel”
In januari 2017 is pastoor Kou-
mans 25 jaren werkzaam in Ospel.
Afgelopen juni verstreek geluid-
loos de datum van zijn zilveren
jubileum tot priesterwijding. Op
11 september worden echter de
klokken feestelijk voor deze Os-
pelse herder geluid, om zowel het
een als het ander te vieren.
André Koumans (73) beziet met
pretogen zijn loopbaan in Ospel.
Hoewel hij te kampen heeft met
gezondheidsproblemen, klopt
zijn hart nog sterk voor dit peel-
dorp.

In 1991 werd André Koumans in Berg
aan de Maas tot priester gewijd. Snel
genoeg daarna werd hij gevraagd
om pastoor te worden in de parochie
Ospel. Het dorp was voor hem geen
onbekende plaats, omdat hij er als
voetbalscheidsrechter regelmatig een 
wedstrijd had geleid. Hij twijfelde.
Hij zou er zijn familie en vrienden in
het zuiden van Limburg voor moeten
verlaten. Ter oriëntatie nam André
Koumans een van die voorbereiden-
de weken plaats achter in de kerk als
één van de kerkgangers. Een voetbal-
wedstrijd fluiten als scheidsrechter is
immers toch geheel iets anders dan
de nieuwe pastoor worden van die-
zelfde parochie. Na een zorgvuldige
overweging en een hartelijk gesprek
met het kerkbestuur, besloot hij naar
Ospel te komen.

Waardering en acceptatie
Hij heeft nooit spijt gehad van zijn
besluit. In al die jaren heeft hij zich
altijd gewaardeerd en geaccepteerd
gevoeld. Wellicht, is zijn bescheiden
mening, kwam dat ook door zijn
agrarische achtergrond. Rechtstreeks
van de kloosterboerderij kwam hij in
een hoofdzakelijk agrarisch kerkdorp
terecht. “Het is een hechte gemeen-
schap, verbonden in sterke familie- en
verenigingsbanden waarbij het ge-
makkelijk aansluiten is. En ik kon over
veel dingen meepraten.”

Natuurlijk was het niet altijd ho-
sanna in Ospel. Er waren ook zware
momenten. Een van die momenten
was de besluitvorming over de sloop
van de hulpkerk in Ospeldijk. Dat
besluit heeft hem slapeloze nachten
bezorgd. Belangen over en weer, on-
begrip en meningsverschillen tussen
hem en parochiegenoten maakten
dat dit besluit, hoewel genomen door
het Bisdom, hem zwaar op de maag
viel. “Doe het maar eens goed”, ver-
zucht de Ospelse pastoor.

Steun en toeverlaat
De Parochiecommissie van Ospel ligt
André Koumans na aan het hart. Al-
tijd hebben zij hem gesteund in zijn
werkzaamheden en besluiten. Met
name Rionne Veugen (secretariaat)
en Jo Hermans (koster) hebben een
warm plekje in zijn hart. Met hen
heeft hij al vele uren doorgebracht,
bijpratend over zijn werk, over de
mensen die hij heeft bijgestaan, over
de plezierige momenten in het ver-
enigingsleven en in zijn spaarzame
vrije tijd, maar ook over zijn zorgen

en zijn gezondheidsklachten. Ook
heeft hij speciale waardering voor de
misdienaars, de acolieten en de grote
groep vrijwilligers die zorgen voor
een goed lopende parochie.

Sinds enige tijd is er een avondwake-
groep. Deze groep vrijwilligers kan
door het verzorgen van avondwakes
bij overlijdens een behoorlijke ‘last’
van pastoors schouders afnemen. An-
dré geeft zelf aan geen ‘nee’ te kun-
nen zeggen. Als er mensen in nood
zijn en zijn hulp inroepen, dan gaat
hij er naar toe. Bij nacht en ontij. “De
mensen nabij zijn, dat is mijn doel”,
stelt hij. Deze bewonderingswaar-
dige houding, kostte hem in 2014 –
tijdens de voorbereiding van 150 jaar
Parochie Ospel - bijna de kop. Een zie-
kenhuisopname en een wekenlange
herstelperiode zorgden er voor dat
hij weer de oude werd. Volop in het
leven, spontaan en goedlachs!

Stoppen?
Over stoppen denkt André regelma-
tig na, al was het maar omdat de con-

Welkom bij Dansrijck, een jonge
onderneming met passie voor
dans, gelegen aan Kerkstraat 87
in Nederweert, die in korte tijd
tot een vaste basis in Nederweert
is uitgegroeid voor wie van dan-
sen houdt.

Of het nu om gezelligheid zoals STIJL-
DANSEN, ROLSTOELDANSEN of SAL-
SA, om sportieve, dynamische dan-
sen zoals STREETDANCE, HIPHOP of
ZUMBA, of om de klassieke dansstij-
len zoals BALLET en MODERN gaat,
Dansrijk biedt al deze dansvormen in
groepsverband aan. Het aantal cursis-
ten groeit gestaag, ook voor de cur-
sus DANSFIT, waarbij conditie, uithou-
dingsvermogen, balans en houding

Dansen bij Dansrijck is gezellig, gezond en sportief!

Open dag en nieuwe danscursussen
centraal staan. Ook DANSSPORTERS
kunnen bij Dansrijck terecht. Diverse
nationale en internationale wed-
strijdparen hebben hun weg naar Ne-
derweert gevonden en ook een aan-
tal inwoners van Nederweert heeft
de danssport inmiddels leren kennen.

Specialisten voor verschillende
gebieden
Het aanbod van Dansrijck begint
bij de allerkleinsten. Bij PEUTER- en
KLEUTERDANS leren ze op spelender-
wijs de basisvormen die terugkomen
in o.a. BALLET, STREETDANCE, SALSA
en STIJLDANSEN. Ze verbeteren daar-
mee hun motorische vaardigheden
en ontwikkelen zich enorm op sociaal
gebied. Een reactie van een ouder:

gregatie hem daar zo af en toe op at-
tendeert. Hij is er echter nog niet aan
toe. Zolang zijn gezondheid het toe-
laat blijft hij op de kansel staan. En na
de mis? Weer snel tussen de mensen.
Dat is waar hij zich als persoon en als
functionaris van het Bisdom toch het
allerprettigst bij voelt. “Ik geniet, alle
dagen. En dat wil ik graag nog een
poosje volhouden in het Ospelse.”

Jubileumprogramma
zondag 11 september
Om 9.45uur wordt pastoor Koumans
afgehaald aan de pastorie. De fees-
telijke Eucharistieviering, met mede-
werking van overste Gerard van den
Beuken en pater Piet Cuijpers, begint
om 10.00 uur en wordt opgeluisterd
door het herenkoor en Harmonie Me-
lodie der Peel. Na de mis, ca. 11.00
uur, is er gelegenheid tot feliciteren
in café/zaal Het Peeljuweel. Na 14.00
wordt in familiekring het feest afge-
sloten.

Door: Francis Bruekers
Foto: Henk Roemen

“Het enthousiasme en de jarenlange
ervaring stralen van de docenten
af. Het is een plezier om hier iedere
week te komen.”
Niet alleen bij de allerkleinsten, maar
ook bij BALLET, MODERN, HIP HOP,
STREETDANCE, SALSA, STIJLDANSEN,
ZUMBA en DANSFIT werkt Dansrijck
met specialisten. “Plezier staat na-
tuurlijk voorop, maar dansen is een
heel specialistisch vak. Het samen-
stellen van een volwaardig team van
dansdocenten en specialisten is een
logische en noodzakelijke stap”, zegt
Fauve Kessels, een van de eigenaren
van Dansrijck. “Wij willen dat al onze
cursisten zo goed mogelijk leren dan-
sen. Daarvoor kom je toch naar een
dansschool?”

Open dag en start nieuwe cursus-
sen in september
Op zondag 4 september houdt Dans-
rijck een open dag. Van 13:00 – 16:30
u zijn de deuren van Dansrijck voor ie-
dereen geopend om te komen proe-
ven van ons uitgebreide dansaanbod.
Er zullen diverse docenten en cursis-
ten aanwezig zijn die u meer informa-
tie kunnen geven.

Er wordt die dag ook gedanst, dus
kom gezellig meedansen of kijken!
Vanaf 12 september starten de nieu-
we cursussen.

Proeflessen bij Dansrijck zijn
gratis
De eerste les van elke nieuwe cursus
is tevens een proefles. Mocht je de
eerste les missen? Geen probleem,
dan mag je altijd later een proefles
volgen. Stijldansen, hip hop, salsa,
ballet, zumba, dansfit, peuterdans,
kleuterdans of een openingsdans?
Dit en meer is mogelijk bij Dans-
rijck! Kijk voor het volledige rooster
en uitgebreide cursusinformatie op
www.dansrijck.nl of bel: 0495 586
555.

Dansen is niet alleen leuk en gezellig,
maar het is ook goed voor de hou-
ding, conditie, balans, het geheugen
en de sociale vaardigheden. En voor
alle leeftijden!

tandartsen

GECERTIFICEERD

Een gezonde mond

draagt bij aan een gezond lichaam!

brugstraat 8  •  6031 eg nederweert  •  t 0495 634227
info@tandartsspauwen.nl  •  www.tandartsspauwen.nl

Maandag 12 september:
19:15 - 20:30u stijldansen beginners
20:30 - 22:00u stijldansen zilver-ster
21:00 - 22:30u stijldansen brons

Dinsdag 13 september:
09:15 - 10:15u zumba
15:45 - 16:45u ballet kids
18:30 - 19:30u streetdance/hiphop (8-10jr)
19:00 - 20:00u dansfit (sportprogramma)
19:30 - 20:30u streetdance/hiphop (11-13jr)
20:30 - 21:30u streetdance/hiphop (14-18jr)
20:00 - 22:00u wedstrijdtraining stijldansen
21:30 - 22:30u hiphop volwassenen

Woensdag 14 september:
15:00 - 16:00u streetdance/hiphop (5-7jr)
17:45 - 18:45u yoga
19:00 - 20:30u stijldansen sportklasse 1
19:45 - 21:00u salsa beginners
19:30 - 21:00u stijldansen sportklasse 2
21:00 - 22:15u salsa intermediair

Donderdag 15 september:
09:15 - 10:15u zumba
19:00 - 20:00u zumba
18:30 - 19:30u rolstoeldansen (cursus)
19:30 - 21:00u wedstrijdtraining rolstoeldansen
19:45 - 20:45u looptraining (sportprogramma)
20:00 - 22:00u wedstrijdtraining stijldansen

Vrijdag 16 september:
13:30 - 14:30u kleuterdans
14:30 - 15:30u peuterdans
18:45 - 19:45u ballet volwassenen
19:30 - 20:45u stijldansen goud
20:45 - 00:00u dansavond

Zaterdag 17 september:
08:30 - 09:30u peuterdans (jongste peuters)
09:30 - 10:30u peuterdans (oudste peuters)
10:30 - 11:30u kleuterdans (jongste kleuters)
11:30 - 12:30u kleuterdans (oudste kleuters)
16:00 - 17:15u stijldansen sportklasse 3

Nieuwe cursussen vanaf 12 september!



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 van Kerkbestuur Sint-
Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender
van 1 tot en met 10 september 2016

DONDERDAG 1 SEPTEMBER
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed. 
19.00 H. Mis – tot bijzondere intentie.

VRIJDAG 2 SEPTEMBER 2016 
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel - tot bijzon-
dere intentie.

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2016
Gedachtenis van H.-Gregorius de Grote,
paus en kerkleraar, vooravond van de drie-
entwintigste zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, mevr. H. Dielissen) – jaardienst Tjeu en 
Ciska Smolenaers-Kluskens en zoon Theu, 
jaardienst ouders Theo Beijes en To Mortel-
mans, overleden ouders Saes-Mertens, Mia 
Haenen-Teeuwen.

ZONDAG 4 SEPTEMBER
Drieëntwintigste zondag door het jaar
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lector
L. Caris) – Clementine Niessen, ouders en Ca-
tharina Manders. 
Na de hoogmis koffie en thee in het Paro-
chiecentrum.

MAANDAG 5 SEPTEMBER 2016
19.00 H. Mis in Zorgcentrum St. Joseph.

DINSDAG 6 SEPTEMBER 2016
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel - tot bijzon-
dere intentie.

WOENSDAG 7 SEPTEMBER 2016
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 8 SEPTEMBER 2016
Feest van Maria Geboorte
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis – tot bijzondere intentie.

VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2016
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2016
Vooravond van de 24ste zondag door het
jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Roost) - ouders Heijmans-
Beerens en zoon Sjra. 

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 4 september bijzondere intentie.
10.00 uur – Woord- en communiedienst – tot 
bijzondere intentie.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Tel. 0495-651316
Website: http://parochie.leveroy.nl

Bankrekeningnummer: 
NL15 RABO 0128 4006 25

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47 RABO 0128 4024 74

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend, 1ste en 3e 
zondag van de maand na hoogmis 

tot 11.30 uur, voor het opgeven van 
misintenties en andere parochiezaken. 

Week van  3 - 10  september 2016

Zondagmorgen 4 sept. 9.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H.Hart, Als hgm. voor onze pa-
rochiegemeenschap (volkszang)

Mededeling:
Vrijdag 9 september om 19.00 uur h. mis 
thema avond Jaar van Barmhartigheid  in 
kerk te Grathem, thema bezinning en rouw.

Sint Rochusparochie 
Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2  Tel 631317 Fax 632453
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 50601803.
Per 1 januari 2015 kost een H. Mis € 25,--.
U kunt ook de intenties opgeven via e-
mail: gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag 
overmaken op de Rabo-bank..
Een andere mogelijkheid is het bedrag in 
een envelop af te geven bij Mia Gubbels, St. 
Antoniusplein 12  te Nederweert, met ver-
melding van uw naam, adres en telefoon-
nummer en de opgave van de misintentie 
met de gewenste datum. Opgave misinten-
ties twee weken vóór datum. Telefoonnum-
mer Parochiecentrum St. Rochus: 631760. 
Voor het uitreiken van de H. Communie 
aan huis, kunt u contact opnemen met de 
heer Bert Verheggen, telf. 632684.

Zondag 4 september 2016 
H. Mis om 11.00 uur. Geen koor
Priester Pastoor Van Dijk.
Jaardienst voor Frans van Dijk en Anna van 
Dijk- van Eijk en overleden familieleden.
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.

Lector: Lies Evers
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

Parochie 
H. Gerardus-Majella

Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 
Tjongerstraat 3 tel. 626380

b.g.g. in spoedgevallen 06-22617907 
e-mail: leniemackus@outlook.com

website: www.parochie-nederweert-eind.nl
NL96 RABO 0135 5077 15

3 t/m 11 september 2016

ZATERDAG 3 september: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst voor Thieu 
Vaes.

ZATERDAG 10 september: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst voor Harrie Gommers tevens voor 
zijn verjaardag.

ZONDAG 11 september: 11.00 uur Woord- 
en gebedsdienst ter gelegenheid van het 50 
jarig bestaan van buurtschap Eendracht.

LEZERS: zaterdag 3 september Marjo Tim-
mermans, zaterdag 10 september Piet van 
Gog.

MISDIENAARS: zaterdag 3 september Sanne 
Rijkers en Tim Theunissen, zaterdag 10 sep-
tember Tom van Horik.

RONDLEIDING KERK MET CRYPTE: Laat u
verrassen door de rijke symboliek van en in 
onze kerk.  De rondleiding is op zondag 4 sep-
tember om 13.30 uur. A.u.b. opgeven bij Lenie 
Mackus tel. 626380 of per mail; leniemackus@
outlook.com

“Houd je hart open voor je dromen. Zo lang 
er een droom is, is er hoop. Zo lang er hoop 

is, is er plezier om te leven.”

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  1 – 10 september

Donderdag 1 september, 19.00 Wereldge-
bedsdag voor het behoud van de schepping. 

Vrijdag 2 september, 1e vrijdag van de 
maand, ziekencommunie.

Zaterdag 3 september, H. Gregorius de 
Grote, paus en kerkleraar, 19.00 (Kerkelijk 
zangkoor Gregoriaans) overledenen fami-
lie Rijnders-Beelen, jrd overledenen familie 
Houtappels-Gijsen, zwd Piet de Wit.

Zondag 4 september, 23e zondag door
het jaar, 10.00 (Zangkoor De Peelklanken) 
Giel Schreurs (verjaardag). Donderdag 8
september, Feest van Maria Geboorte, 19.00 
ter ere van Maria en voor de zieken. 

Zaterdag 10 september, 19.00 (Zang-
groep Ospel) Lien Vaes-Slaats (verjaardag), 
jrd Harry Duijts.

ACOLIETEN: za. 3 sept. 19.00 : Harry Geer-
lings, Kathy Geerlings; zo. 4 sept. 10.00 : Ma-
thijs van Lierop, Edwin van Rooijen; za. 10 
sept. 19.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen. 

HUWELIJK: Zijn voornemens een huwelijk 
aan te gaan : Bart Broens en Nicole Rietjens, 
Ruud Westerveen en Geertje Feijen. We 
wensen hen een goede voorbereiding en
fijne toekomst toe.

OVERLEDEN: Op 23 augustus jl. overleden 
Piet Oomen, 84 jaar, Bientjesweg 2 en Nella 
Douven-Verstappen, 89 jaar, Brugske 16. 
Mogen zij rusten in vrede. 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.

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

Tel. 088 – 656 06 00
Dagelijks van 08.30-17.00 uur

Bureau Weert:
Vogelsbleek 10, 6001 BE Weert
Spreekuur dagelijks van 09.00-10.00 uur
-------------------------------------------
Bureau Nederweert:
St. Antoniusplein 21-22, 6031 ED Nederweert
Spreekuur dinsdag van 09.00-10.00 uur

In crisissituaties buiten kantoortijden:
Sensoor, Tel. 077 - 351 88 89

Algemeen
Voor de contactgegevens van de ouderen- en senioren-
verenigingen alsmede van de verschillende zorginstellingen, 
verwijzen wij u naar de gemeentegids.

Informatierubriek voor senioren
Redactie: A. Hermans
Stichting Vorkmeer, p/a Stichting Cocon 
telnr. (0495) 626235
Kapelaniestraat 6, 6031 BX Nederweert
Aanleveren kopij uiterlijk woensdag bij 
de Stichting COCON.

        ZWANGER, 
            neem dan contact 

       op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

Loverstraat 8, 6031 VD  Nederweert
tel: 06-10644332 www.lenie-chantal.nl
Flexibel op afspraak en zaterdag-ochtend!

VAKANTIE VOORBIJ, nieuw schooljaar 
van start: 
Er zullen heel wat vaders en - denk ik –
vooral moeders een zucht van verlichting 
slaken, nu de school weer beging. Niet dat 
zij hun kinderen graag “kwijt” zijn, maar de 
vakantie brengt toch altijd meer drukte met 
zich mee. En of je nu thuis blijft of elders 
op vakantie gaat, de vakantietijd is meestal 
ook nog duurder. Want je wil toch eens iets 
anders voor de kinderen of zij willen ergens 
naar toe, een speeltuin of zwemparadijs.
Als de school weer begonnen is, komt al-
les terug tot de dagelijkse gang van zaken. 
Probleempjes of zorgen blijven er even goed 
komen, maar als alles weer in een ordelijk 
ritme verloopt wordt het toch weer beetje 
gemakkelijker. 
Hoe het ook mag zijn : we wensen de ou-
ders toe dat hun kinderen in het nieuwe 
schooljaar aan hun  verwachtingen mogen 
beantwoorden. En de kinderen wensen we 
een fijn en leerzaam schooljaar toe. In de 
Gezinsmis op zaterdag 17 september vragen 
we om Gods zegen daarbij. 

Pastoor A. Koumans, O.M.I.

Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
Internet: www.groenekruis.nl

Groene Kruis Thuiszorg
Groene Kruis Ledenorganisatie
Telefoon: 088 - 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 077 - 373 92 53, 
van 8.30 – 16.30 uur

Groene Kruis Kraamzorg
Telefoon: 088 – 610 6106, 
24 uur per dag bereikbaar

Dagverzorging Oranjeflat
Oranjeplein 1a, Weert
Telefoonnummer: 06-44351140

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en 
Groene Kruis Vrijwilligerszorg
Telefoon: 088 – 61 088 61, 24 uur per dag 
bereikbaar

Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep 
www.dezorggroep.nl

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

Bedevaart Kevelaar.

Zoals ieder jaar is er in de oktober-
maand een Bedevaart naar het Ma-
riaoord Kevelaer in Duitsland. De 
Bedevaart vindt plaats op dinsdag 4
oktober 2016.
In samenwerking met de Lambertus-
parochie in Nederweert.

 8.30 uur vertrek bus Weert 
vanaf kerk Keent.

10.30 uur aankomst in Kevelaer.
11.00 uur Heilige Mis in de 

Biechtkapel.
12.00 uur Diner in het Priester huis.

Vrije tijd
Gelegenheid om de 
Kruisweg te bidden.

16.45 uur Plechtig Lof in de 
Kaarsenkapel.

17.30 uur Terugreis
19.00 uur Thuiskomst.

Kosten voor bus en diner : 30 Euro per 
persoon.
Mocht U belangstelling hebben om 
aan deze bedevaart deel te nemen 
voor inlichtingen en opgave.
Weert : Hr. Götzen Johanna van Pola-
nenstraat 18 Weert tel. 0495-530282.

L.K.V. Ospel

Beste leden, 
Dinsdag 6 september: Dorpswande-
ling in Nederweert o.l.v. gids Alfons 
Bruekers. We vertrekken om 18.30 
uur vanaf het Aerthijsplein met de 
fiets. De wandeling start om 19.00uur 
en duurt 2.5 uur. Vertrekpunt bij 
Guulke, daar kunnen we na afloop, 
voor degene die wil, iets drinken op 
eigen rekening.

Vriendelijke groet, 
het bestuur.

ZijActief  St. Catharina
Nederweert-Eind

Beste leden,

We gaan weer beginnen met volks-
dansen.
Op maandag 5 september om 13.30 
uur in de Reigershorst.
Nieuwe leden zijn welkom, wij nodi-
gen jullie uit om de sfeer te komen 
proeven en te ervaren hoe het is om 
in een leuke groep bezig te zijn met 
volksdansen. 

Met vriendelijke groet,
Bestuur ZijActief 

St. Catharina Nederweert-Eind
www.zijactieflimburg.nl

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden  
van onze vrijwilligster

Ria van Meel
Ria was vanaf 2009 als vrijwilligster verbonden aan zorgcentrum 
St. Joseph te Nederweert.
Met grote inzet en betrokkenheid verrichtte zij trouw haar 
vrijwilligerswerk. 
Ria was een fijne vrouw waar je van op aan kon. De contacten met 
bewoners, medewerkers en vrijwilligers waren altijd prettig.
Met respect en waardering zullen wij Ria in onze herinnering 
bewaren.

Wij wensen haar familie veel sterkte toe met het verwerken  
van dit grote verlies.

Bewoners, medewerkers, vrijwilligers en directie
Zorgcentrum St. Joseph 

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

Tevens het adres voor het leegruimen 
van woningen en ophalen van al uw 

overbodige spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

Tel. 0653442320 
www.hhkoopjes.nl / info@hhkoopjes.nl

YOGA
op maandagochtend
en woensdagavond

Nederweert
0495-530752
Mia de Vries

Erkend Yoga-docente

Werkgroep Kunstlint

NOG BIJNA 14 DAGEN KUNSTLINT 
WANDELEN.
Na een geslaagde opening van het 
Kunstlint  op Kunst- en Cultuurplein 
Lambertushof op zaterdag 20 augus-
tus jl. hebben we al veel positieve 
reacties mogen ontvangen. De ge-
toonde kunstwerken zijn heel divers. 

Was u door de drukte met de ker-
mis nog niet in de gelegenheid om 
de kunst te bekijken in de etalages 
van de winkeliers in het centrum van 
Budschop en Nederweert? Dan is het 
verstandig om dat deze of volgende 
week nog te doen. U kunt nog tot 
10 september  de wandeling maken 
langs het Kunstlint. Deelnemende on-
dernemers zijn te herkennen aan de 
kleurige vlag. Het is beslist de moeite 
waard om te zien wat Nederweer-
ter amateurkunstenaars in hun mars 
hebben.

Kunstcatalogus 
U hoeft niet doelloos rond te wande-
len, want wij hebben een prachtige 
kunstcatalogus laten drukken. Hierin 
staan 36 kunstwerken afgebeeld, in-
clusief een plattegrond. U kunt pre-
cies zien wie,  waar,  wat, exposeert. 
Dus als u geen tijd heeft om alles te 
bekijken, dan kunt u met de catalo-
gus in de hand heel gericht de eta-
lages bekijken waar u een bepaald 
kunstwerk wil zien. Deze catalogus 
kost het luttele bedrag van €2,--. En 
is te koop bij verschillende deelne-
mende ondernemers en bij de leden
van de werkgroep.

Door deze catalogus te kopen geeft 
u ons als werkgroep de mogelijk-
heid om ook volgend jaar weer deze 
kunstfestiviteiten te organiseren. Bij 
voorbaat dank.

Kaart liefhebbers opgelet
Maandag 5 september begint het kaarten weer bij Le-Winne 
in Boeket (reeds jaren een succes).

Wij nodigen alle dames en heren uit, ook die niet in Boeket
wonen en die van kaarten houden, om eens de sfeer te proeven 
van het hobby kaarten bij Le-Winne.
Het kaarten is kosteloos uitgezonderd evt. consumpties.
Wij kaarten o.a. Boeren Bridge, Hogen, Kruisjassen, Rikken, 
Jokeren, Canasta, Amk. Jokeren enz.

Wij leren u ook graag boerenbridge (lijkt helemaal niet op bridge).

Vanaf 5 september tot 1 mei iedere maandag-avond van exact 
20.00 tot 23.30 uur.

Tot ziens bij Le-Winne, Boeket 6 Nederweert.
Inlichtingen tel. 624971

Repair Café Nederweert 
start met vrijwillige 

klussendienst.

Per 1 juli is vorkmeer gestopt met de 
vrijwillige hulpservice. Repair Café 
neemt deze werkzaamheden over 
onder de naam Repair Café/klussen-
dienst Nederweert. 
Om in aanmerking te komen voor 
diensten van deze instelling dient men 
een minimaal inkomen te genieten, 
niet in staat zijn om deze klus uit te 
voeren en geen beroep te kunnen
doen op familieleden.
De werkzaamheden die de dienst ver-
richt zijn kleine reparaties en onder-
houd in en rond de woning.
Afhankelijk van de financiële draag-
kracht van de betrokkene bedraagt de 
vergoeding 3 euro per uur en noodza-
kelijke materiaal kosten.
De klus kan aangemeld worden via 
telefoonnummer 0495-631256 of 
0653846242 en via e-mail repaircafe-
nederweert@telfortglasvezel.nl
De klussen kunnen ook aangemeld 
worden tijdens Repair Café op de eer-
ste zaterdag van de maand 
Zaterdag 3 september van 10:00-
13:00uur is er weer Repair Café in de 
Pinnenhof.
Repair café is een reparatie werkplaats 
van o.a. kleine elektrische apparaten, 
fietsen , rollators, kleine meubels, 
speelgoed, kleding, porselein enz.. 
Aan de reparaties zijn geen kosten 
verbonden, er wordt wel een kleine 
vrijwillige bijdrage gevraagd en even-
tuele materiaal kosten.
Repair Café is een werkgroep van 
dörpsoverlek Ni-jwieërt.

Open Eettafel Budschop

Donderdag 8 september open eetta-
fel aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 7 september 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 633410 of 06-42286693

www.budschopactueel.nl

Te koop:
appels en pruimen

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17



Eindse Boys Nieuws
Programma Za. 3 sept Veteranen
Eindse Boys - VV Kessel 17.00 uur
Programma Zo. 4 sept Senioren
FC Maasgouw 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
Programma Zo. 4 sept Vrouwen
SV Budel VR1 - Eindse Boys VR1 12.00 uur
Eindse Boys VR2 - SVC 2000 VR2 10.15 uur

Mededelingen
FC Maasgouw, Ittervoorterweg, 6017 BX, 
Thorn 
Supporters welkom bij de wedstrijden
Donderdag 1 sept kaarten aanvang 20.00 
uur in de kantine

Voor het laatste nieuws 
zie www.eindseboys.nl

RKSVO-NIEUWS 
Dinsdag 30 augustus: 
Eerste training JO15-2g(C2g) 18.15
Eerste training JO17-2(B2) 18.30
Woensdag 31 augustus: 
Eerste training JO9mini(mini F) 18.00 
Eerste training JO9-1-2g-3g(F1&F2g&F3g 18.00 
Eerste training JO11-1-2-3M(E1&E2&E3M 19.15 
Donderdag 1 september: 
Leidersoverleg senioren 21.30 
Zaterdag 3 september: 
RKSVO JO17-1 - MVC’19 JO17-1 15.00 
Panningen JO15-1 - RKSVO JO15-1 13.30 
Zondag 4 september: 
Cranendonck 1 - RKSVO 1 14.30 
Cranendonck 2 - RKSVO 2 11.30 
Belfeldia 2  - RKSVO 3 11.30 
RKSVO 4  - Rood/Wit’67 3 12.00 
RKSVO 5  - Someren 11 12.00 
Eindse Boys 3 - RKSVO 6 10.30 
RKSVO VE1 - Heythuysen VE1 10.00 
RKSVO VE2 - Brevendia VE1 10.00 
FC Oda da.1 - RKSVO da.1 10.30 
Vrijdag 16 september: 
Vrijwilligersavond in de kantine   20.30 
Aanmelden via ac@rksvo.nl 

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl 
Hoofdsponsor RKSVO: 

Sanitair & Tegelcentrum Weert 

Sportnieuws HBS Wilhelmina
Uitslag Thuisblijverstoernooi bij HBS Wilhel-
mina op 23-8-2016

Punten
1 Ruud Westerveen 223
2 Martin van Cranenbroek 219
3 Ronnie Gielen 218
4 Hans van Bussel 208
5 Harrie de Wit Lem. 205
6 Tom Geuns 200
7 Joseph Jonkers 198
8 Harrie Hermans 196
9 Anne Marie Janssen 193
10 Mart van Thuyl 189
11 Johan van Lierop 188
12 Geer van Bussel 187
13 Roy Stockmans 168
14 Ber de Wit 166
15 Elfrie van Lierop 164
16 Harrie de Wit 160
17 Stefan Koolen 160
18 Vilja van Lierop 157
19 Werner Bloemers 125
20 Piet van Hoeij 113

Aspiranten
21 Kim Koolen 194

Agenda
3/4september
Veldwedstrijd te Someren
16/17/18 sept. 
1e & 2e Indoorwedstrijd bij HBS Wilhelmina
17/18 sept.
Veldwedstrijd te Koningslust
17/18 sept.
Ned. Kamp. Veld
23/24/25 sept.
1e Bondswedstrijd org. De Grensjagers 
Budel bij HBS Wilhelmina Ospel

Aanvang trainingen
Merefeldia JO15-4 woensdag 31 augustus

Bekerprogramma Jeugd
Woensdag 31 augustus
Merefeldia JO19-1 - Stiphout Vooruit JO19-1 18:30
Brevendia JO17-1 - Merefeldia JO17-1 17:15/18:30

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 3 september
Merefeldia JO19-1 - SC Susteren JO19-1 15:00
ZSV JO17-1 - Merefeldia JO17-1 11:30/13:15
Merefeldia JO13-1 - Bruheze JO13-1 12:15

Oefenprogramma Jeugd
Zaterdag 3 september
FC Maasgouw JO19-2 - Merefeldia JO19-2 12:45/14:00
SVH’39 MO19-1 - Merefeldia MO19-1 13:15/14:30
Merefeldia JO17-2 - Bavos JO17-1 15:00
Merefeldia JO15-1 - SC Irene JO15-2 13:30
Merefeldia JO15-2 - RKSVN JO15-1 13:30
Merefeldia JO15-3 - FC Maasgouw JO15-2 15:00
FC Maasgouw JO13-1 - Merefeldia JO13-2 09:45/11:00
Laar JO13-2 - Merefeldia JO13-3 09:30/10:30
Merefeldia JO13-4 - FC Maasgouw JO13-2 12:15
Merefeldia JO11-1 - Heeswijk JO11-1 11:00
Merefeldia JO11-2 - FC Maasgouw JO11-1 11:00
Belfeldia JO11-3 - Merefeldia JO11-3 08:45/10:00
Merefeldia JO11-4 - FC Maasgouw JO11-2G 11:00
FC Maasgouw JO9-1 - Merefeldia JO9-2 09:00/10:00
Merefeldia JO9-3 - Laar JO9-3 09:00
Merefeldia JO9-4 - Belfeldia JO9-2 10:00
FC Maasgouw JO9-2G - Merefeldia JO9-5 09:00/10:00
FC Maasgouw JO9-3G - Merefeldia JO9-6G 08:0/09:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 4 september
Merefeldia 1 - Excellent 1 14:30
Merefeldia 2 - Panningen 2 11:00

Bekerprogramma Senioren
Zondag 4 september
Egchel 2 - Merefeldia 3 09:45/11:00
Merefeldia 4 - RKMSV 3 12:00
Bruheze 5 - Merefeldia 5 10:45/12:00
Merefeldia 6 - SV Budel 5 12:00
Merefeldia 7 - RKSVV 2 10:00
Dinsdag 6 september
VV GKC VR1 - Merefeldia VR1 18:15/19:30

Oefenprogramma Senioren
Zondag 4 september
Merefeldia 35+1 - SVC 2000 35+1 10:00

Vrijwilligersfeest
Op vrijdag 2 september wordt het jaarlijkse 
vrijwilligersfeest gevierd. Hiervoor kun je je 
aanmelden via merefeldia.nl.

AGENDA SEPTEMBER

03 sept. Persoonlijke kampioenschappen 
St. Sebastianus Laar

03 sept. Jeugdactiviteit
04 sept. Bondsfeest St. Sebastianus Laar
05 sept. Repetitie majorettes Reigershorst
10 sept. Schietoefening 19.00 uur
11 sept. Pastoor Koumans 25 jaar priester 

informatie volgt z.s.m.
11 sept. De geplande fietstocht gaat niet door
11 sept. Uitstapje voor de jeugdleden, georgani-

seerd door de schuttersbond EMM
17 sept. Beste schutter/Tinus Stienenbeker

(let op, datum gewijzigd)
20 sept. Bestuursvergadering

Zaterdag 3 sept. vinden op het feestter-
rein van schutterij St. Sebastianus Laar de 
persoonlijke Kampioenschappen van de 
schuttersbond EMM plaats. 
Aanvang 10.00 uur.

Zondag 4 sept. organiseert de schutterij op 
hetzelfde terrein een bondsfeest.
Alle geüniformeerde leden, majorettes en 
de minirettes worden om uiterlijk 12.00 uur 
verwacht op de feestlocatie Grasdijk 5
De optocht start om 12.30 uur (nr.22)
Marswedstrijd 14.15 uur bij jury A.
Na afloop van de optocht is de prijsuitrei-
king voor de jeugd in de feesttent. Veel suc-
ces!!

Op zaterdag 3 september heeft de activi-
teitencommissie een jeugdactiviteit gepland
om en nabij ijsboerderij Gommers. Bij slecht 
weer wordt de activiteit naar een week later 
verschoven. De aangemelde leden krijgen 
dan bericht.

Pastoor Koumans:
15 juni was het 25 jaar geleden dat pastoor 
Koumans tot priester werd gewijd.
Op 5 januari is het 25 jaar geleden dat hij tot 
pastoor in Ospel werd geïnstalleerd.
Op zondag 11 september worden deze heu-
gelijke gebeurtenissen herdacht met om
10.00 uur een plechtige eucharistieviering in 
de parochiekerk O.L. Vrouw Ontvangen in 
Ospel. Aansluitend aan de dienst kan men 
tot 14.00 uur de pastoor feliciteren in zaal 
“Het Peeljuweel”. Pastoor Koumans bete-
kent ook veel voor onze vereniging zodat 
we ook de nodige aandacht aan dit jubileum 
zullen geven. Informatie krijgt u z.s.m.

De schietwedstrijd voor de beste schutter/
Tinus Stienenbeker is verzet naar zater-
dagmiddag 17 sept. v.a. 16.30 uur. Er wordt 
rekening gehouden met leden die moeten
werken. Voor deze leden betekent het dat 
ze later mogen beginnen te schieten

Met schuttersgroet

T E  H U U R
appartement

Lambertushof
Nederweert

0627408966

STEVENS TELEVISIES

Grootschoterweg 105-107  Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616

Open: ma. 10-18 u. · di. GESLOTEN
wo/do. 10-18 u. · vr. 10-20 u. · za. 10-17 u.
www.stevensbudelschoot.nl

UW LED TV ADRES!
In 95% de goedkoopste!

Persoonlijke service
Deskundig advies 

Samsung · Sony · Philips · LG · Sonos

Taxusinzameling 

Geachte Taxushaagbezitter,

Al jaren zamelen wij gratis snoeisel 
in van de Taxus baccata voor een 
geneesmiddel tegen o.a eierstok-,
borstkanker en prostaatkanker. 

We zamelen in t/m 31 augustus 2016.

Met een kleine moeite kunt u de 
kankerpatiënten helpen met hun 
gevecht tegen deze zware ziekte!!
SAMEN STOPPEN WE KANKER

Enkele tips voor het schoonhouden 
van het snoeisel:
•	 opvangen met lakens, dekens of	

ander materiaal zoals worteldoek
•	 het snoeisel (indien mogelijk) in de	

schaduw leggen
•	 Nooit toedekken met plastic of in	

plastic zakken doen, dit i.v.m. broei
•	 i.v.m. de versheid van het snoeisel

bellen dezelfde dag  (liefst als u al 
weet wanneer u het karwei heeft 
geklaard) dan komen wij dit binnen 
24 uur bij u thuis GRATIS ophalen.

Groenservice Kees Nijs
Moeselschansweg 33 
6005 NA WEERT
Tel. 0495-542731 mobiel  06-20656377

WILT U DE HAAG DOOR ONS LATEN 
SNOEIEN, DAT KAN OOK. U KUNT 
DAN VRIJBLIJVEND MET ONS CON-
TACT OPNEMEN.

55+ dansen

Meer bewegen voor ouderen
Dansavond voor alle senioren
uit Weert - Nederweert e.o.
Speciaal voor alle senioren in Weert 
en Nederweert e.o.
wordt er Donderdagavond 1 septem-
ber  een dansavond  gehouden.
In Café - Zaal Bi-j Le-nie  Kruisstraat 
53 te Nederweert-Eind.
De dansvloer zal extra worden be-
handeld zodat iedereen lekker kan 
zwieren. Binnenkomst aan achterzij-
de, tevens gratis parkeergelegenheid.
We beginnen om 19.30 uur en eindi-
gen om 22.30 uur.
In de pauze is er een gratis loterij.

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

Na de vakantieperiode starten we 
weer met de kienavonden van de 
KBO.

De eerstvolgende kienavond is op
vrijdag 2 september 2016

in het zaaltje van de  Sint Rochuskerk 
in Budschop.  Aanvang: 20.00 uur.  De 
zaal is open om 19.00 uur. In de jack-
pot zitten dan € 75,--.

Cultuur en Herdenking 

Wapenbroeders en Heemkunde-
vereniging organiseren cultuur-
historische reis.

De Wapenbroeders afdeling Ospel 
heeft in samenwerking met de Heem-
kundevereniging Nederweert de reis
voorbereid naar Klooster Hoog Cruts, 
Henri Chapelle, Limbourg en Verviers. 
De reis, op 20 augustus jl. was geor-
ganiseerd om de koppeling te leggen 
tussen cultuur en verleden. 

In de bus werd vooraf al veel verteld 
door Piet van Gog over de te be-
zoeken doelen. Als eerste stopte de 
bus bij het Klooster Hoogcruts, een 
voormalig klooster, gelegen in de ge-
meente Eijsden-Margraten met bin-
nen de oude kloostermuren een klein 
maar oud parkbos. Een medewerker 
van de Stichting het Limburgse Land-
schap vertelde enthousiast over de 
voortgang van de verbouwing van
het Klooster. Het terrein heeft een 
oppervlakte van circa een ha. Begin 
1600 werd hier een Latijnse school 
gesticht. Het bij een brand in 1979 
zwaar beschadigde klooster en de bij-
behorende boerderij zijn nu rijksmo-
nument  In de 19e en 20e eeuw werd 
het klooster gerenoveerd. 
Vervolgens ging de reis naar de 
Amerikaanse begraafplaats Henri
Chapelle. Hier is een monument op-
gericht ter nagedachtenis aan de 
gesneuvelde Amerikaanse soldaten 
die gevochten hebben voor onze vrij-
heid.  Tien Amerikaanse militairen die 

gesneuveld zijn in 1944 in  Ospel-Ne-
derweert, liggen hier begraven. Na 
de plechtige ceremonie bij het mo-
nument werden hun graven door de 
Wapenbroeders afdeling Ospel met 
militair eerbetoon bezocht. Op elk 
van deze graven werd een bloemetje 
gelegd. 

Na de lunch in Aubel ging de reis ver-
der naar de Vesting Limbourg aan de 
Vesdre.

Theo Burgers van de Heemkunde 
vereniging gaf in de bus al een boei-
ende  samenvatting van het ontstaan 
van dit stadje, gelegen aan de voet 
van een hoge rots. Het mooie weer 
zorgde er voor dat het lekkere biertje 
op de terrasjes zich goed liet smaken.
Na het bezoek aan Verviers werd de 
reis afgesloten bij restaurant café 
“Bi-j, LeNie” in Nederweert-Eind 
waar een heerlijke maaltijd voor allen 
klaar stond.
Men kon terugkijken op een zeer ge-
slaagde reis.

Limburgse Jônges bij De Pelen 

Weerter dialectgroep in bezoe-
kerscentrum van De Groote Peel 

Op zondag 4 september is er weer 
muziek op het Peelpodium van Bui-
tencentrum De Pelen! Die middag 
zijn er optredens van de Weerter dia-
lectgroep De Limburgse Jônges in het 
overdekte Amfitheater van De Pelen. 
Ze spelen drie sessies; om 13.30, 14.15 
en 15.00 uur. Wees op tijd, want vol 
is vol! Het Buitencentrum van Staats-
bosbeheer ligt aan de Moostdijk 15 te 
Ospeldijk. 

Vae zeênge in ut Limburgs Plat
Zanggroep de Limburgse Jônges 
heeft al meerdere malen op het 
Peelpodium gestaan en ze komen 
elke keer weer graag terug. Deze 
amateur zanggroep uit het Weerter 
Land zingt meerstemmig, goed in 
het gehoor liggende liederen over
vrolijke en serieuze onderwerpen uit 
het Limburgse heden en verleden. 
Het zijn bekende melodieën op zelf 
gemaakte dialectische tekst. In de 
liedjes wordt steeds een ander thema 
bezongen. Zo is bijvoorbeeld ijdel-
heid hen niet vreemd in het liedje Ut 
Liêf van tante To, gezongen op een 
melodie van Sonny en Cher en steken 
zij de draak met de Duitse toeristen 
aan de grindgaten en de Maas in het 
liedje Woeë zeên di-j Pruuse gebleêve 
op de melodie van La Cucaracha. De 
meeste zangers komen uit de omge-
ving van Swartbroek en Weert. De 
accordeonist Wil Bolenius speelt fa-
belachtig op zijn trekzak. Hij is pro-
fessioneel muzikant en dankzij hem 
bestaat deze groep al enige jaren. De 
groep verkoopt tijdens het optreden 
ook hun CD: ‘Un Vrieëmdj Gezang’. 

Meer informatie: www.dialectkoor-
limburgse-jongens.nl 

De voorstellingen op het Peelpodium 
zijn voor iedereen toegankelijk. En-
tree is een vrijwillige bijdrage. Uw 
gulle gift komt ten goede aan de 
muzikanten en aan de organisatie 
van het Peelpodium. Meer informa-
tie: www.staatsbosbeheer.nl/peelpo-
dium

Nog meer voorstellingen op het 
Peelpodium
Het Peelpodium bij De Pelen is gezel-
lige muziek midden in de prachtige 
natuur van de Groote Peel. Staats-
bosbeheer biedt muzikanten uit de 
omgeving van De Pelen een podium 
om te spelen voor eigen publiek. Het 
programma voor de komende weken: 
zondag 11 september: Coverband
Moose Next, zondag 18 september: 2
of Diamonds, zondag 25 september: 
Folkgroep The Nag’s Head en zondag 
2 oktober is er korenmiddag. 

Voor of na de voorstelling lekker 
wandelen in De Groote Peel 
Buitencentrum De Pelen ligt aan de 
rand van Nationaal Park De Groote 
Peel. Voor of na een muziekvoor-
stelling kan je dus een heerlijke 
wandeling maken in dit unieke na-
tuurgebied. Er zijn drie uitgezette 
wandelroutes waarvan er ook één (2 
km) geschikt is voor rolstoelen. Per-
fect te combineren met een hapje en 
drankje op het gezellige terras van de 
Peelkiosk. Op zondag 4 september 
zijn er ook een begeleide wandelin-
gen. 
Kijk voor meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Met Piet op pad in de Peel

Wandeling met voormalig bos-
wachter Piet Zegers 

Op zondag 4 september kan je met 
voormalig boswachter Piet Zegers op 
pad in De Groote Peel. Hij maakt een 
wandeling van 14 kilometer vanaf het 
Buitencentrum De Pelen. Deelnemers 
aan deze excursie krijgen bovendien 
korting op het boek ‘Nationaal Park 
De Groote Peel in vogelvlucht’ en een 
wandelfolder cadeau. De excursie 
start om 9.00 uur bij het Buitencen-
trum De Pelen aan de Moostdijk 15 te 
Ospeldijk. 

Met boswachter Piet op pad in de Peel
Ter ere van het 50-jarig bestaan van 
Buitencentrum De Pelen is er een 
Peelboek met informatie en prach-
tige foto’s van het De Groote Peel 
uitgebracht. Bij dit boek hoort een 
wandelfolder met drie wandelingen 
in het gebied. Deze wandelingen kan 
je deze zomer ook met boswachter 
Piet Zegers beleven! De derde, en te-
vens laatste, excursie uit deze reeks 
is 14 kilometer lang. Deze wandeling 
laat u kennis maken met alle aspec-
ten van het gebied; de beslotenheid 
van de randen, de weidsheid van het 
centrale deel, de grote waterplassen, 
de banen en de vaartjes . Een geva-
rieerde en interessante wandeling 
waarin je de Peel goed leert kennen! 
Deelname kost € 8,50 per persoon,
inclusief een peelneutje onderweg. 
De excursie duurt ongeveer 5 uur en 
is vooral geschikt voor (jong) volwas-
senen. Deelnemers krijgen € 2,50 
korting op het Peelboek + een gratis 
wandelflyer. Max. 15 deelnemers en 
online reserveren via: www.staats-
bosbeheer.nl/depelen Tip: denk aan 
voldoende eten en drinken voor on-
derweg!

Nationaal Park De Groote Peel in 
vogelvlucht 
Het boek ‘Nationaal Park De Groote 
Peel in vogelvlucht’ is een lees- en 
kijkfeest rondom dit bijzondere 
hoogveengebied. Het boek biedt
verdieping over het ontstaan, de cul-
tuurhistorie en de flora en fauna van 
de Peel. De prachtige foto’s geven 
een goed beeld van de vele planten 
en dieren die je tijdens een wande-
ling tegen kan komen. Daarnaast is 
het een boek wat de beleving van het 
gebied weergeeft. 

Peelpodium met Limburgse Jônges
Na afloop van een wandeling kan je 
genieten van muziek in het overdekte 
Amfitheater van Buitencentrum De 
Pelen. Om 13.30, 14.15 en 15.00 uur 
zijn er optredens van de Limburgse 
Jônges op het Peelpodium van Bui-
tencentrum De Pelen. Deze amateur 
zanggroep uit het Weerter Land
zingt meerstemmig, goed in het ge-
hoor liggende liederen over vrolijke 
en serieuze onderwerpen uit het Lim-
burgse heden en verleden. Entree is 
een vrijwillige bijdrage die ten goede 
komt aan het Peelpodium. Meer in-
formatie: www.staatsbosbeheer.nl/
peelpodium 

Buitencentrum De Pelen biedt 
meer
Behalve activiteiten biedt het Buiten-
centrum ook een uitgebreide winkel 
met interessante (natuur)boeken, 
smakelijke streekproducten en leuke 
souvenirs. In de inpandige horeca-
gelegenheid, de Peelkiosk met groot
terras kan je genieten van een hapje 
en drankje. 

Kijk voor meer informatie: www.
staatsbosbeheer.nl/depelen

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

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

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



Bientjesweg 7  Ospel - Nederweert  

Tel. 06-15403828 www.a2camperstalling.nl.a2camperstalling.nl

Korting bijmeer-jarigcontract!
0495 - 588 333

www.swmakelaars.nl

Op een prachtlocatie, in het buurtschap Op een prachtlocatie, in het buurtschap 
Strateris aan de noordkant van de NeStrateris aan de noordkant van de Ne-
derweert, ligt de unieke mogelijkheid tot derweert, ligt de unieke mogelijkheid tot 
het realiseren van uw vrijstaand droomhet realiseren van uw vrijstaand droom-
huis. Op deze locatie worden u 6 bouwhuis. Op deze locatie worden u 6 bouw-
percelen vanaf 800 m² aangeboden, percelen vanaf 800 m² aangeboden, 
waar u een woonhuis met een inhoud tot waar u een woonhuis met een inhoud tot 
maar liefst 1200 m³ mag bouwen. De maar liefst 1200 m³ mag bouwen. De 
locatie grenst aan het nieuw te bouwen locatie grenst aan het nieuw te bouwen 
plan “Hoebenakker”, gelegen aan de plan “Hoebenakker”, gelegen aan de 
rand van Nederweert.rand van Nederweert.

Koopprijs vanaf Koopprijs vanaf € 232.000,- 
vrij op naam.vrij op naam.

Nederweert
Buurtschap Strateris

bouwhout meranti plaatmateriaal tuinhout plinten architraven
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zand cement stenen isolatie betonvloeren dakpannen

kunststofkozijnen
houten

kozijnen
buiten deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren-Eind
T. 0493 491 419
www.amaas.nl

Wij zijn gevestigd in Someren-Eind
op 10 minuten rijafstand van
Nederweert  en Ospel.

Hoogwaardige producten voor
zakelijke en particuliere  sector!

Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers
• Hoveniers

Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.
zaterdag 7.00-13.00 u.

Voor o.a.
• Keralit gevelpanelen
• Laminaat, plafonds

wanden en deuren
• Beton- en gebakken klinkers
• Tuinhuisjes en tuinhout
• Schuttingen en poorten
• Trampolines

Kunststofkozijnen
Serredaken

Douglas hout
op voorraad

Stijlvolle
Binnen- en buitendeuren

Albo, Skantrea, Bruynzeel
en Wehkamp

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Tuinvisie producten
www.tuinvisie.nl

Sandwich / 
Dakpan panelen

www.zorgboerderijonderons.nl

Open Dag
11 september 2016

van 11.00 - 16.00 uur

Locatie:
Ruiter 10, Someren

Feestelijke opening om 11.00 uur

Braderie met diverse kraampjes (diverse ondernemers 
& instellingen die hun product of dienst verkopen)
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Aflevering 109

Brexit en Nexit
De recente ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk laten zien hoe broos de Europese 
Unie op sommige fronten is. Van een Britse afscheiding, zo die er al gaat komen, is 
formeel nog geen sprake. Maar dat begrippen als ‘Brexit’ en ‘Nexit’ in 2016 hoog zullen 
scoren op de lijst van nieuwe woorden, lijkt al een voldongen feit.

Men zegt wel eens dat de geschiedenis 
zich herhaalt. Eigenlijk is daar nu ook weer 
sprake van. Toen België door de Europese 
grootmachten in 1831 werd afgesplitst van 
Nederland, werden Weert en Nederweert 
– geheel tegen hun zin – bij Nederland ge-
voegd. Op papier althans, want Koning Wil-
lem I accepteerde het scheidingsverdrag 
niet. Hierdoor bleef Nederweert in de praktijk 
nog acht jaar lang Belgisch. In 1838 kwam 
er een akkoord tussen de Belgische rege-
ring in Brussel en de Nederlandse regering 
in Den Haag. Weert en Nederweert zouden 
door België overgedragen worden aan Ne-
derland. Dat was tegen het zere been van de 
bevolking. Het gemeentebestuur van Neder-
weert nam daarom in mei 1838 het initiatief 
tot een volksraadpleging of referendum. Dat 
gebeurde in de vorm van het verzamelen 
van handtekeningen onder een petitie met 
als motto: ‘Nederweert wil blijven bij Brus-
sel (België) en zegt nee tegen Nederland’. In 
hedendaagse woorden: geen ‘Brexit’ maar 
‘Nexit’. Maar liefst 455 gezinshoofden zetten 
hun handtekening. Dat was een buitenge-
woon hoge score, vooral als men zich reali-
seert dat het totaal aantal gezinnen in Neder-
weert ongeveer 800 bedroeg. Een groot deel 
van de inwoners was analfabeet en kon dus 
geen naam of handtekening plaatsen. Het 
Nederweerter referendum werd zelfs in druk 
uitgegeven en aangeboden aan de regering 
in Brussel. 

Het baatte helaas niet. De Belgische rege-
ring stond onder grote druk van Engeland, 
Duitsland en Frankrijk. Die duldden niet dat 
er nog op detailnivo gesleuteld werd aan 
de beoogde scheiding. Het doek viel en op 
19 maart 1839 kwam Nederweert definitief 
bij Nederland, zeer tot teleurstelling van de 
plaatselijke bevolking. Burgemeester, wet-
houders en raadsleden werden door Den 
Haag gescreend op hun capaciteiten. De 
burgemeester werd als capabel beschouwd 
en kon aanblijven. Over de wethouders luid-
de het oordeel dat het enige positieve dat er 

van hen te zeggen viel was dat ze ‘netjes’ 
waren en zij werden dus gedoogd. De raads-
leden Geussens en van Nieuwenhoven, bei-
den smid van beroep, werden vanwege ‘hun 
woelachtige, eigenwijze en anti-Nederlandse 
houding’ gewipt. Daardoor brak de spreek-
woordelijke pleuris uit. Op kermismaandag 
14 oktober 1839 waren er onlusten in de 
Nederweerter Kerkstraat. Café’s werden be-
legerd door tientallen verhitte dorpsgenoten. 
Zij riepen leuzen als ‘Leve België. Verdomde 
Hollanders. Sacré non de Dieu’. Het kwam 
tot geweldadigheden en de veldwachters 
verloren de controle. De in der haast opge-
roepen marechaussees uit Weert konden 
pas na dreiging met hun geladen karabij-
nen de bevolking weer tot rust brengen. De 
voornaamste raddraaiers werden opgepakt 
en veroordeeld tot gevangenisstraffen en 
boetes. Hoewel daarmee het Nederweerter 
‘Nexit’ definitief was gesmoord, zouden de 
anti-Nederlandse sentimenten nog vele jaren 
blijven opspelen.

Alfons Bruekers

Aanhef van het Nederweerter referendum uit 
1838. Collectie SGN.

Pop Up Galerie 
Nederweert één jaar 

Speciale expositie, opening 1 sep-
tember 19.30 uur

In september 2016 bestaat Pop Up 
Galerie Nederweert één jaar. In dit 
eenjarig bestaan heeft de galerie 
al tweemaal succes gehad met het 
concept: leegstaande winkelpanden 
cultureel onder de aandacht brengen 
zodat het (na jarenlange leegstand) 
verkocht of verhuurd kan worden. Per 
september  betrekt PUGN het derde 
pand én wordt alweer de achtste ex-
positie geopend. 

De opening is op 1 september 19.30 
uur. Iedereen is van harte welkom te 
genieten van de kunst én de live mu-
ziek in de schitterende nieuwe locatie 
aan de Kerkstraat 53 in Nederweert. 
Natuurlijk ook onder het genot van 
een hapje en een drankje.

Het concept werkt!
Pop Up Galerie Nederweert (PUGN) 
richt exposities in in leegstaande win-
kelpanden in Nederweert, om er op 
die manier meer aandacht voor te 
genereren zodat de panden via de 
eigenaar alsnog verkocht of verhuurd 
kunnen worden. Dat is ons inmiddels 
twee maal gelukt. Wat ons ook is ge-
lukt, is het aantrekken van inmiddels 
vele exposanten die van de gelegen-
heid gebruik maakten om hun werk 
op een laagdrempelige manier aan 
het publiek te tonen gedurende een 
periode van acht weken. Overigens 
is Pop Up Galerie Nederweert een 
initiatief dat volledig draait op vrij-
willigers, zowel de organisatie als de 
begeleiding. 

Nieuwe locatie, nieuwe expositie
Wegens succes kunnen we de huidige 
locatie aan de Brugstraat in Neder-
weert verlaten en kunnen we per 1 
september een expositie openen in 
een ander leegstaand en tot exposi-
tieruimte ingericht winkelpand. Deze 
ruimte ligt aan het Lambertushof in 
Nederweert, adres Kerkstraat 53. De 
opening is om 19.30 uur en zal wor-
den verricht door Burgemeester H. 
Evers en wethouder van Cultuur H. 
Geraats.

Speciale expositie 
Voor het eenjarig bestaan is een 
mooie mengeling van exposanten 
samengesteld, met diverse discipli-
nes. De expositie zal bestaan uit een 
aantal interessante nieuwe exposan-
ten en enkele exposanten die reeds 
deelnamen. Enkele van de nieuwe 
namen zijn: Jan Janssen uit Maasbree 
met keramiek, Gerrie Cuijpers uit 
Arnhem met schilderijen (w.o. por-
tretten), Joke van de Laar uit Lierop 
met fabuleuze sacrale theatertjes, 
Iene Meulenberg uit Oirsbeek met 
beelden van brons/steen, Nancy San-
ders uit Urmond met interessante 
glaskunst en Prasadam uit Oirschot 
met mythische schilderijen. Verder 
exposeren Francien Meuleners, Jan 
Vallen en Maruel Janssen (schilderij-
en - fotografie), Helmie Skrabanja en 
Lei Hannen (keramiek en meer) en Ria 
Vervoort (glaskunst en –sieraden).

Live muziek
De opening wordt extra feeste-
lijk met muziek van het Wagenings 
bluesduo Willie B & The Blue Sparrow 
uit Wageningen. Aan dit duo worden 
ter plaatse muzikanten toegevoegd! 

Gratis tweede kopje koffie 
Een leuk extraatje is dat Restaurant 
Bi-j Siem in Nederweert, tegenover 
de Pop Up Galerie, aan iedere PUGN-
bezoeker een tweede kopje koffie 
gratis aanbiedt op vertoon van een 
PUGN-kaartje. Deze actie geldt gedu-
rende de gehele expositieperiode. 

Openingstijden
Opening donderdag 1 september 
19.30 uur.
De expositie is te bezoeken van 1 sep-
tember t/m 22 oktober 2016.
Adres: Kerkstraat 53 Nederweert
Geopend: zaterdagen 13.00 – 17.00 
uur en koopzondagen 13.00 – 17.00 
uur. Tevens geopend tijdens het eve-
nement ‘Neewieert on Wiels’ op zon-
dag 18 september 11.00 – 17.00 uur.
www.popup-galerie.nl 

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

Tel. 0495-53 26 20
Mobiel: 06-30 40 01 02Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert

Telefoon: 0495-63 26 25 - www.drukkerijvandeursen.nl

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten. 

Yvonne van den Eerenbeemt

Zondagmiddag 4 sept. in 
THEATERBOERDERIJ BOEKET 
Nederweert

In haar eerste avondvullende pro-
gramma SIRENE gaat Yvonne samen 
met U in de piepzak zitten, om ver-
volgens als de wiedeweerga op zoek 
te gaan naar de nooduitgangen. 
Want als de sirene loeit, is er eigen-

lijk geen tijd meer voor getreuzel. Si-
rene gaat over de ploeterende mens 
en zijn verlangen naar houvast en 
noodremmen. Yvonne slaat U om de 
oren met zonderlinge observaties en 
wanhopige personages, om U daarna 
weer te troosten met een zacht klein-
kunstig liedje.

SIRENE, omdat U het waard bent om 
gered te worden. Yvonne van den 
Eerenbeemt won zilver bij het con-
cours om de Wim Sonneveldprijs in 
2014. ” Ze is een groot talent en grijpt 
u bij de kladden”, aldus de jury van 
het Amsterdams Kleinkunstfestival. 
Over deze finaleavond schreef het 
NRC “Beste actrice van de avond”en 
de Volkskrant “ Yvonne weet ieder-
een op het verkeerde been te zetten 
en switcht moeiteloos van glasharde 
grappen naar gevoelige, wanhopige
personages”
Van dit alles gaan we genieten op 
zondag 4 sept om 15.00 uur in  Thea-
terboerderij Boeket.
Entree 10 euro Reserveren: www.the-
aterboerderijboeket.nl 



GemeenteContact
Donderdag 1 september 2016

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 

6030 AA Nederweert

Telefoon: 14 0495 of 0495-677111

Fax: 0495-633245 

E-mail: info@nederweert.nl

Internet: www.nederweert.nl 

 Twitter.com/GemNederweert 

 Facebook.com/gemeentenederweert

De openingstijden staan op onze website.

U vindt het belangrijk om te weten wat er in uw 

leefomgeving gebeurt en welke besluiten de 

gemeente neemt. Daarom bieden we u verschil-

lende mogelijkheden om de officiële bekend-

makingen in te zien.

De gratis e-mailservice Bekendmakingen zorgt 

ervoor dat u direct de meest recente lokale, maar 

ook regionale en landelijke bekendmakingen 

per e-mail ontvangt. Aanmelden is eenvoudig. 

Ga naar www.nederweert. nl>Actueel>Officiële 

bekendmakingen. Inschrijven kan met het eigen 

e-mailadres. Vervolgens  ontvangt de abonnee 

de bekendmakingen vanzelf wekelijks via e-mail. 

Het is mogelijk zelf een interesseprofiel samen 

te stellen. 

De officiële bekendmakingen worden weke-

lijks in een duidelijk pdf-overzicht op de website 

geplaatst; het moment van plaatsing wordt ook 

via social media verspreid. 

Het overzicht wordt geprint en bij de infobalie 

van het gemeentehuis neergelegd. Burgers kun-

nen een exemplaar mee naar huis nemen.

Het overzicht hangt aan de rechterzijde van de 

ingang van het gemeentehuis.

In de hal van het gemeentehuis staat een 

computer , zodat iedereen in de gelegenheid  is 

om de bekendmakingen  digitaal in te zien.

Inwoners die niet over internet beschikken en 

een fysieke beperking hebben, kunnen op ver-

zoek het overzicht per post toegestuurd krijgen. 

Op de website...
 Afspraak op woensdag  

tot 14.00 uur
 Service Wmo-hulpmiddelen
 Uw evenement op de kalender
 Foto’s kermis 2016

www.nederweert.nl

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

Gezocht, Lid Cliëntenraad

Alle kinderen tellen mee!
Stichtingen en Gemeente Nederweert investeren samen in de toekomst

"Alle kinderen tellen mee en moeten 
mee kunnen doen met schoolactivitei-
ten. Ook hun hobby of sport moeten ze 
kunnen beoefenen," aldus wethouder 
Geraats. Daarom investeert de gemeen-
te Nederweert onder meer in Stichting 
Leergeld, het Jeugdsportfonds en het 
Jeugdcultuurfonds.

Eén op de negen kinderen in Nederland 
groeit op in armoede. De ouders van 
deze kinderen kunnen niet of maar 
net de eindjes aan elkaar knopen. In 
Nederweert zijn zo’n 300 kinderen die 
deel uitmaken van gezinnen met ‘kans 
op armoede’. Aan activiteiten in en 
rondom school en bij (sport- cultuur)
verenigingen kunnen zij niet of nauwe-
lijks meedoen. 

Wat doen de drie organisaties?
Stichting Leergeld wil voorkomen dat 
kinderen uit minima gezinnen zich 
afzonderen en in een sociaal isolement 
raken. De stichting betaalt voor deze 
kinderen bepaalde binnen- en buiten-
schoolse activiteiten. 

Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuur-
fonds bieden kinderen, uit financieel 
minder draagkrachtige gezinnen, de 
kans om aan sport en/of kunstzinnige 
vorming te doen. Gezamenlijk bieden 
de drie organisaties dus mogelijkheden 
op het gebied van onderwijs, sport, cul-
tuur of welzijn. 

Waardevol voor de ontwikkeling
Voor de ontwikkeling van kinderen zijn 
deze mogelijkheden van groot belang. 
Het levert een bijdrage aan een positief 
gevoel van eigenwaarde, het verbreedt 
de kijk op de wereld en draagt bij aan 
de gezondheid van kinderen. Ze leren 
(sociale)vaardigheden en omgangsvor-
men waar ze hun verdere leven baat bij 
hebben. Investeren in sport en cultuur 
verkleint de kans dat kinderen buiten de 
boot vallen en negatief gedrag ontwik-
kelen.

Waar kunt u terecht?
Voor een aanvraag kunnen ouders/ver-
zorgers terecht bij Stichting Leergeld.  
De drie organisaties werken nauw samen. 
Stichting Leergeld treedt ook voor het 
Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuur-
fonds op. Daarnaast kunnen de school 
of vertegenwoordigers van vrijwilligers- 
zorg- welzijnsorganisaties, bijvoorbeeld 
het Centrum Jeugd en Gezin, voor ouders 
wn verzorgers een aanvraag indienen bij 
één van deze drie organisaties. 

Toename aantal hulpvragen
De afgelopen jaren nam het aantal 
aanvragen toe als gevolg van de econo-
mische crisis, maar ook door een toene-
mende bekendheid van de drie organisa-
ties. Dit mede dankzij diverse publicaties 
in de lokale media en omdat scholen en 
verenigingen hun leerlingen en leden 
actiever informeren.

Niet mogelijk zonder donaties!
Alle drie de organisaties zijn afhankelijk 
van donaties. De Provincie Limburg en 
verschillende Limburgse gemeenten dra-
gen hieraan financieel bij. Veel kinderen 
worden hierdoor geholpen. Maar dat 
alleen is niet voldoende. Om alle kinde-
ren te helpen, die aan de voorwaarde 
voldoen, is meer geld nodig. En dat is 
alleen mogelijk als ook bedrijven en 
particulieren giften blijven doen. 

Anonieme gift 
Dit jaar ontving het Jeugdsportfonds 
voor het derde opvolgende jaar een 
bijdrage van een anonieme gever uit 
Nederweert. Mede hierdoor heeft het 
Jeugdsportfonds geen kinderen in Ne-
derweert hoeven teleur te stellen of op 
een wachtlijst hoeven te plaatsen. Op 28 
juni jl. nam wethouder Hans Houtman 
afscheid van de raad. Hij zag af van een 
afscheidsreceptie. Het bedrag dat daar-
mee gemoeid was heeft hij geschonken 
aan Stichting Leergeld Weert e.o. Giften 
zijn van substantieel belang om ook in 
de toekomst deze kinderen te kunnen 
(blijven) ondersteunen!

Meer informatie?
Voor meer informatie (over aanvragen 
en/of donaties) kunt u terecht op  www.
leergeldweert.webklik.nl. U kunt via 
deze website verder doorklikken naar 
de website van het Jeugdsportfonds en 
Jeugdcultuurfonds Limburg.

Wilt u opkomen voor de belangen van 
de cliënten van de sociale dienst in Ne-
derweert en bent u zelf cliënt van de 
sociale dienst? Word dan lid van de Cli-
entenraad Sociale dienst Nederweert. 
De raad zoekt een nieuw lid omdat een 
van de leden een vaste dienst betrek-
king heeft aanvaart. 

Wat doet de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad geeft, gevraagd en 
ongevraagd, advies aan de afdeling 
sociale zaken en het college van
B&W over alle onderwerpen die met 
de cliënten met de participatie wet te 
maken hebben. Hiermee kan de
Cliëntenraad invloed uitoefenen op 
de kwaliteit van dienstverlening en op 
de uitvoering van de sociale wet- en 
regelgeving. Het lidmaatschap van de 
Cliëntenraad valt onder vrijwilligers-
werk en heeft geen gevolgen voor de 
uitkering. 

De Cliëntenraad vraagt 
Als lid voelt u zich verbonden met 
cliënten van de sociale dienst. Het is 
ook belangrijk dat u in teamverband 
kunt werken en dat u enkele dagen per 
maand wilt investeren in de functie. 
Daarnaast bent u in het bezit of heeft 

NIX zonder ID!
Van 8 t/m 14 september houdt het 
Trimbos-instituut de landelijke actie-
week ‘NIX zonder ID’. Jongeren die 
alcohol of tabak willen kopen hebben 
nog lang niet altijd een ID bij de hand. 
Bovendien vragen verstrekkers er ook 
(nog) niet altijd naar. Doe mee met de 
actieweek, toon je legitimatiebewijs bij 
de aankoop van alcohol of tabak.

Geen alcohol onder de 18 
Sinds 1 januari 2014 is het verboden 
alcohol te verkopen aan jongeren onder 
de 18 jaar. Jongeren onder de 18 jaar 
zijn zelfs strafbaar als ze alcohol bij zich 
hebben in de openbare ruimte. Bijvoor-
beeld in het café, de sportkantine, het 
park en op straat. Die leeftijdsgrens is er 
niet voor niks. Alcohol is schadelijk voor 
de gezondheid en kan de ontwikkeling 
van de hersenen van jongeren onder de 
24 jaar flink verstoren. Daarom is het 
naleven van NIX 18 een zaak van ons 
allemaal.

Wat kunnen jongeren doen? 
Wat nog te weinig gebeurt, is dat jon-
geren spontaan hun legitimatiebewijs 

Sleutels kwijt
Sleutelbos verloren, dure zonnebril of de 
portemonnee kwijt? Of u bent juist de 
eerlijke vinder? Sinds enkele jaren kunt 
u daarvoor terecht op www.verlorenof-
gevonden.nl. U kunt er ook gevonden 
of verloren voorwerpen melden. Bent 
u een voorwerp verloren dan kunt u de 
website gebruiken om te zoeken of uw 
eigendom gevonden is. 

Iets verloren?
Als u een voorwerp bent verloren, dan 
kunt u dat 24 uur per dag, 7 dagen in 
de week melden op de website www.
verlorenofgevonden.nl. Het is ook mo-
gelijk dit telefonisch door te geven aan 
de gemeente of te melden bij de recep-
tie van het gemeentehuis. Een afspraak 
maken is niet nodig.

Iets gevonden?
Heeft u een voorwerp gevonden, dan 
kunt u dat 24 uur per dag, 7 dagen in 
de week melden op www.verlorenof-
gevonden.nl. Na aangifte bewaart u 
het voorwerp bij voorkeur thuis voor de 
rechtmatige eigenaar. Als de eigenaar 
zich meldt, brengt de gemeente u met 
elkaar in contact. U kunt het voorwerp 
ook afgeven bij de receptie van het ge-
meentehuis. Een afspraak maken is niet 
nodig. De gemeente Nederweert heeft 
vanaf 1 april 2013 de taak om te zorgen 
voor verloren en gevonden voorwerpen 
overgenomen van de politie

Bereikbaarheid 
centrum
Een themaraad wordt gebruikt bij 
belangrijke onderwerpen ter voor-
bereiding van besluitvorming in een 
raadsvergadering. 

Op dinsdag 6 september vindt een 
themaraad plaats over maatregelen 
die genomen kunnen worden om de 
verkeerssituatie in het centrum te 
verbeteren. 

Iedereen is welkom. De themaraad 
begint om 19.00 uur. 

toegang tot een PC met e-mailadres. 

De Cliëntenraad biedt
De mogelijkheid iets te doen voor 
cliënten van de sociale dienst en de 
mogelijkheid om werkervaring op te 
doen en eventueel cursussen te volgen. 
Ook ontvangt een lid vergoedingen 
voor deelname en voor gemaakte 
onkosten. Deze vergoedingen hebben 
geen gevolgen voor de uitkering.

Wat gaat u doen
U voert ongeveer één keer per maand 
overleg met de cliëntenraad, en neemt 
deel aan een van de werkgroepen bin-
nen de Cliëntenraad. Ook neemt u deel 
aan activiteiten, zoals inloopochtenden 
en contacten met de achterban, ten 
behoeve van de cliënten sociale dienst. 
Tenslotte werkt een lid ook mee aan 
het uitbrengen van adviezen.

Reageren of meer weten? 
Wilt u meer weten over de Cliënten-
raad, kijk dan op de facebookpagina of 
www.nederweert.nl. Of neem contact 
op met voorzitter Thieu Knapen, tel 
06-19506339, e-mail: clinederweert@
kpnmail. Reageren kan t/m uiterlijk 
woensdag 28 september 2016. 

laten zien bij de aankoop van alcohol 
en tabak. Voor verkopers in super-
markten, slijterijen, sportkantines en 
de horeca is het moeilijk om de juiste 
leeftijd van de kopers in te schatten. Zij 
zijn er daarom enorm mee geholpen 
als jongeren tot 25 jaar spontaan hun 
ID tonen.

Cliënten van het Pedagogisch Sociaal 
Werk (PSW) gaan vanaf 31 augustus 
tweewekelijks aan het werk in de 
gemeente Nederweert. Zij gaan onder 
meer zwerfafval opruimen rondom de 
ondergrondse containers en onder-
houd verrichten op de speelveldjes. 
Dit zijn aanvullende werkzaamheden 
die normaal gesproken niet worden 
uitgevoerd. 

Succesvolle pilot
In de maanden april en mei van dit jaar 
is er een proef gedaan met deze aan-
pak. Cliënten van PSW hebben toen vier 
weken zwerfafval opgeruimd rondom 
de ondergrondse containers. Zowel de 
cliënten zelf, de organisatie PSW en de 
gemeente kijken positief terug op deze 
proef. Daarom is besloten de samen-
werking voort te zetten. PSW Werkt en 
Nederweert hebben een overeenkomst 
gesloten voor minimaal een jaar. 

Betrokkenheid
“We willen toegroeien naar een samen-
leving waarin iedereen mee kan doen 
en iedereen een bijdrage kan leveren,” 

aldus wethouder Geraats. “Met deze 
samenwerking raken de cliënten van 
PSW meer betrokken bij hun eigen 
gemeenschap. We bieden ze structuur 
en een kans om werkervaring op te 
doen.”

Start
Op woensdag 31 augustus is het nieu-
we project gestart. Wethouder Geraats 
en wethouder Coumans ontvingen de 
cliënten van PSW ’s morgens op het 
gemeentehuis. Na een korte kennis-
making onder het genot van een bakje 
koffie gingen de cliënten van PSW de 
wijk in om de handen uit de mouwen 
te steken. 

Tweewekelijks
Tweewekelijks zijn de cliënten van 
PSW op de woensdag in Nederweert 
aan het werk. Gestart wordt met het 
opruimen van zwerfafval en het on-
derhoud aan speelveldjes. Op termijn 
wordt het takenpakket uitgebreid met 
aanvullende werkzaamheden in de 
openbare ruimte of de natuur in de 
gemeente Nederweert.   

Succesvolle pilot krijgt vervolg

Alle kinderen tellen mee omdat kinderen onze toekomst zijn. Foto: gemeente Nederweert.



AUTONIEUWS

In- en verkoop alle 
merken occasions 

APK GRATIS BIJ GROTE 
ONDERHOUDSBEURT.

• Onderhoud en reparaties alle merken met behoud van fabrieksgarantie • 
• Apk ook diesels • Aircoservice en reparaties •

• zomer-/winterbanden velgen en opslag •
• schadeherstel en uitdeuken zonder spuiten •

WWW.ANWAUTOS.NLWWW.ANWAUTOS.NLWWW.ANWAUTOS.NLWWW.ANWAUTOS.NL

WERKPLAATS OOK OP ZATERDAG GEOPEND

Pannenweg 111
6031 RK  Nederweert

0495-633577

Vanaf heden 4-wieluitlijnen met moderne Bosch uitlijnapparatuur.
Ook op zaterdag!

Hanssen Auto’s
Keuze uit ± 40 Bovag Top Occasions
In - en verkoop nieuwe en gebruikte Auto’s

Reparatie Onderhoud alle merken 
Ook voor uw bedrijfswagens
Gratis APK bij grote beurt
Aircoservice  diagnose
APK benzine & diesel
Schadeherstel

Banden service en opslag

www.hanssenautos.nl
Pannenweg 104 Nederweert Tel: 0495-592154

Bouwjaar: 2007  -  Km-stand: 65.000 (NAP)
Een zeer nette auto van 1e eigenaresse!

Suzuki Swift 1.3 GLS

€ 5950.-

Auto vAN de mAANd

Burgemeester Greijmansstraat 8  •  6031 CN Nederweert
info@autokoen.nl  •  www.autokoen.nl

Tel. 06-50222092 of 0495-632182

•	 Officieel	Opel	Dealer
•	 Leenauto gratis
•	 Scherpe	prijzen
•	 Flexibele	organisatie
•	 Onderhoud	en	reparatie
	 met	behoud	van	fabrieksgarantie

EEN JAAR
GRATIS PECHHULP
IN HEEL EUROPA.
al na een kleine onderhoudsbeurt.

Uw adres voor o.a.: APK en onderhoud, gebruikte auto’s, 
DSG software aanpassingen, winterbanden & opslag, 

spoelen automatische versnellingsbakken en airco-service. 

Hulsenweg 18 • Nederweert  • T. 0495 63 25 35
www.vangog-autos.nl

CitrCitroën C3 II Picasso
MPV
vanaf 2009 438.-438.-
Hyundai IX35Hyundai IX35
APV
vanaf 2010anaf 2010anaf 2010 511.-511.-511.-
Kia SportageKia SportageKia Sportage
APV
vanaf 2010 538.-538.-538.-
Mercedes B-Klassecedes B-Klasse
MPVMPV
2005 - 2011 538.-538.-538.-
Nissan Primastar
Bestelwagen, Minibus
vanaf 2006 396.-396.-

Opel Vivaro
Bestelwagen, Minibus
vanaf 2006 396.-396.-396.-396.-
PPPeugeot 308eugeot 308eugeot 308
Hatchback
2009 - 2013 457.-
Renault Megane IIIRenault Megane IIIRenault Megane III
Grandtour, Stationwagon
vanaf 2009 467.-467.-
Volkswagen Volkswagen olkswagen V Touran
MPV
vanaf 2003 487.-487.-
Volvo Volvo olvo V V50
Stationwagon
vanaf 2004 564.-

Snel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een trrrrekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto 
selecteselecterren en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!

Pannenweg 111 - 6031 RK  Nederweert
Tel. 0495 - 633577
WWW.ANWAUTOS.NL

Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige stekker. 
Ook leverbaar met 13-polige stekker.

Vakgarage 
Professional

Vakgarage Professional is het label waaronder Vakgarage van 
Nieuwenhoven volledige dienstverlening verzorgt voor de za-
kelijke rijder of wagenparkbeheerder waaronder leaserijders 
en lokale ondernemers. Vakgarage is dé voordehand liggen-
de keuze als zakelijk mobiliteitspartner. De monteurs bij Van 
Nieuwenhoven zijn uitstekend opgeleid en hebben alle kennis in 
huis om auto’s van alle merken goed te onderhouden. 

Een zakelijke rijder vraagt een actieve en professionele benadering. 
De nadruk bij Vakgarage Professional ligt dan ook op persoonlijke 
service en kwaliteit. Of het nu de aankoop van een nieuwe of een 
jong gebruikte auto betreft, of het onderhoud en reparatie van het 
bestaande wagenpark, Vakgarage biedt maatwerk!
Helderheid, duidelijkheid, klantgerichtheid en innovatie staan bij 
Vakgarage van Nieuwenhoven hoog in het vaandel. Voor reparaties 
werken zij met vaste werktijden en omdat ook de tarieven vastlig-
gen, weet u precies waar u aan toe bent. Verder bent u verzekerd van 
representatief vervangend vervoer of kunt u gebruik maken van de 
haal en brengservice.

Leaserijders en Lokale Ondernemers
Vakgarage Professional richt zich op zowel de leaserijder als de lokale 
ondernemer. Voor het onderhoud van uw leaseauto of uw bedrijfswa-
gen wilt u een kwalitatief hoogstaand bedrijf, het liefst in de buurt, 
dat onderhoud kan verrichten tegen een voordelig tarief. Bovendien 
wilt u de beste service; weinig problemen met de auto en een snelle, 
vriendelijke service bij periodiek onderhoud of een noodzakelijke re-
paratie. Immers voor u als ondernemer geldt: Tijd is geld.
Veel leaserijders moeten hun leaseauto een aardig eind uit de buurt 
gaan ophalen. Voor onderhoud en reparatie is een professioneel be-
drijf in de buurt veel praktischer. Vakgarage werkt inmiddels met een 
grote groep leasemaatschappijen samen. Dit betekent dat zij toe-
stemming hebben om leaseauto’s te onderhouden en repareren en 
rechtstreeks met de leasemaatschappijen communiceren. 

Transparantie met ROB-Net & MiCheck
Bij Vakgarage Professional ontvangt u een overzichtelijke, transpa-
rante offerte met onderscheid tussen arbeidsloon en onderdelen. 
Vakgarage van Nieuwenhoven beschikt over een ROB-Netaansluiting 
voor de communicatie en autorisatie rondom de aanvraag voor het 
onderhoud of de reparatie bij de leasemaatschappij. Bovendien heb-
ben zij toegang tot MiCheck, een uniek multi-merk offerte-, com-
municatie- en autorisatieplatform voor onderhouds- en reparatie-
werkzaamheden. MiCheck werkt op basis van de officiële, originele 
fabrieksdata van TecRMI en bevat alle gangbare reparatie-, onder-
houds- en bandeninformatie vanaf het moment dat een voertuig de 
weg op gaat en gedurende de economische levensduur.

Een aanbod op maat
Bent u op zoek naar een zakelijke auto of bedrijfswagen? Twijfelt u 
tussen gebruikt en nieuw, lease of koop, wel of geen bijtelling? Wilt 
u ontzorgd worden op het gebied van het onderhoud van uw wagen-
park? Neem dan gerust contact op met Robert Stultjens van Vakga-
rage van Nieuwenhoven. In een persoonlijk gesprek inventariseren 
zij uw wensen en eisen en verwerken dit in een passend aanbod 
en/of passend advies.

Vakgarage van Nieuwenhoven
Eind 12b, 6034 SN, Nederweert-Eind
T. 0495-631462 E. info@vakgaragevannieuwenhoven.nl



Ziekenvervoer Weert
Maaseikerweg 155
6005 AD Weert
t: 0495-580585
e: ziekenvervoerweert@

princen.com

Henk Wetemans, Register Casemanager. 
Specialist in verzuimbeheer. Streng maar 
rechtvaardig. Rechtdoorzee en duidelijk. 
Anderzijds, tactvol en diplomatiek. Deze 
eigenschappen zijn cruciaal in zijn werk bij 
Wetemans Verzuimbeheer.

Wetemans Verzuimbeheer gaat met bedrij-
ven aan de slag om de arbeidsongeschiktheid 
zo goed mogelijk te begeleiden en schade 
te beheersen, voor alle partijen. Dat doet 
Henk door gesprekken aan te gaan met de 
directie, met de personeelsafdeling én indien 
nodig met de werknemer die – door welke 
reden dan ook – niet kan deelnemen aan het 
arbeidsproces. 

Henk heeft een opmerkelijke loopbaan ach-
ter de rug. Van oorsprong is hij broodbakker, 
maar hij werkte ook bij diverse bedrijven als 
heftruckchauffeur, in de horeca, als produc-
tie- en magazijnmedewerker en machine-
steller. De manier waarop hij het gesprek 
aanging met zijn collega’s verrieden andere 
capaciteiten en sterke mensenkennis. Hij 
kreeg het advies daar iets mee te gaan doen. 
Daarop startte hij met opleidingen Personeel 
& Organisatie en bekwaamde hij zich in wet- 
en regelgeving op het gebied van personeels-
beleid en verzuim. Dit bracht hem bij een 
grote arbodienst, waar hij ‘de griepjes’ moest 
nabellen. Henk was dit na een tijdje beu en 
startte in 2009 als zelfstandig verzuimbege-
leider. 

Meedenken en meedoen 
Henk: “Vaak wordt er door de grote Arbo-
diensten niet structureel gewerkt aan 
terugkomst op de werkvloer. Terwijl een 
‘arbeidsongeschikte’ medewerker nog zoveel 
andere dingen kan doen, waarbij de werk-
nemer én de werkgever zijn gebaat. Als je als 
werkgever een zinvol alternatief biedt binnen 
het bedrijf, is dat voor beide partijen beter. 
Stel de werknemer de vraag: “Wat kun je nog 
wel?” Dan blijkt bijvoorbeeld dat sommige 
medewerkers na werktijd bijzonder actief 
zijn in het verenigingsleven of zij hebben een 
bijzondere hobby. Dat zijn mooie kansen om 
medewerkers op een andere manier te be-
trekken bij het werk. Laat hen meedenken in 
het proces. Immers, de kracht van een bedrijf 
ligt op de werkvloer.” 

Henk benadrukt dat iedere dag dat een 
werkgever niet actief met de verzuimende 
werknemer contact opneemt, deze re-inte-
gratiekansen laat liggen. “Bovendien is het 
niet toegestaan om oneindig de werknemer 
thuis te laten zitten, op straffe van een sanc-
tie.” Het is niet verplicht zich te verzekeren 
tegen verzuim. Daarentegen is een bedrijf 
erg kwetsbaar als een werknemer uit zou 
vallen. “Iedere dag dat je een medewerker 
thuis laat zitten, kost dat het bedrijf ca. 
€ 250,-. Ook hier geldt: voorkomen is beter 
dan genezen.” 

Grote en diverse klantenkring
Wetemans Verzuimbeheer bedient ongeveer 
80 bedrijven, waarvoor het verzuimbeheer 
wordt begeleidt én jaarlijks kennissessies 
worden organiseert op het gebied van actu-
ele wet- en regelgeving. Klanten van Wete-
mans komen onder andere uit de openbaar-
vervoersbranche, logistiek, advocatuur en 
kinderdagopvang. Ook productiebedrijven en 
huisartsen kan hij tot zijn klanten rekenen. 
Ervaring en deskundigheid zorgen ervoor dat 
Wetemans Verzuimbeheer maatwerk kan 
leveren. Henk Wetemans is Register Case-
manager. Vera Eurlings, medewerkster bij 
Wetemans Verzuimbeheer, volgt de opleiding 
tot Register Casemanager. Samen beschikken 
zij over een groot netwerk van deskundigen 
die desgewenst op freelancebasis kunnen 
worden ingezet. 

Henk en Vera voelen zich immer persoon-
lijk betrokken bij hun klanten, zowel bij de 
werkgever als de werknemer. Met hen gaan 
zij op zoek naar duurzame en structurele op-
lossingen. Henk: “Soms moet je ook gewoon 
concluderen dat het beter is dat de wegen 
scheiden. Ook dat kan een oplossing zijn.” 

Wetemans Verzuimbeheer
Havenweg 7
06-52716525
info@wetemansverzuimbeheer.nl
www.wetemansverzuimbeheer.nl

Door: Francis Bruekers

Wetemans Verzuimbeheer, verzuimbeheersing en -begeleiding.

De kracht van het bedrijf ligt op de werkvloer!

Vertrouwd & Duurzaam

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

Uw lokale specialist 
voor zonnepanelen 
én elektrotechniek

Adviseert, levert, monteert.
Vertrouwd en vakkundig 
zoals u ons kent.

Vraag een vrijblijvende offerte via 
www.remozon/nl / 06-54256242

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

Tijd voor andere politiek
Een 40-tal Nederweertenaren heeft 
de stoute schoenen aangetrokken 
en wil aan de slag met een nieuwe 
lokale politieke beweging. De groep 
maakt zich grote zorgen over de toe-
komst van Nederweert. Ook de wijze 
waarop de gemeentelijke politiek 
opereert en de belangrijke besluiten 
genomen worden, is aanleiding voor 
het initiatief. 6 oktober vindt een in-
formatiebijeenkomst plaats met als 
doel Nederweertenaren te informe-
ren en te polsen of er animo is voor 
het initiatief.
Openbaar bestuur anno 2016 is ei-
genlijk niet meer te vergelijken met 
pakweg de situatie van 30 /40 jaren 
geleden. Er hebben zich maatschap-
pelijk en economisch zo veel ontwik-
kelingen en veranderingen voorge-
daan en dat lijkt zich enkel een steeds 
hoger tempo te blijven herhalen. 
Denk hierbij aan de (doorgeschoten) 
individualisering, de globalisering, 
de ontkerkelijking,  de ontzuiling, de 
digitalisering, de introductie van de 
marktwerking in overheidstaken, de 
toegenomen mondigheid van de bur-
ger, en zo kunnen we nog wel even 
doorgaan.
De wijze waarop het openbaar be-
stuur in Nederland gestalte krijgt, is 
daarop maar mondjesmaat aange-
past. Eigenlijk is ons democratische 
systeem nog steeds afgestemd op de 
situatie na de 2e Wereldoorlog. Eens 
per 4-5 weken komt de gemeenteraad
pf het college van provinciale staten 
bij elkaar om een lijstje voorstellen 
van het college van burgemeester en 
wethouders dan wel gedeputeerde
staten af te werken. Dat college weet 
zich op voorhand gesteund door een 
(vaak) stilzwijgende meerderheid van 
coalitiepartijen en de politieke discus-
sie is daarmee vaak al in een pril sta-
dium beslecht.
Actief burgers betrekken bij beleids-
vorming is nog lang geen gemeen-
goed, laat staan dat sprake is van 
structureel en gestructureerd part-
nership en gelijkwaardig samen op-
trekken. Nieuwe communicatietech-
nieken en –middelen om de lijn met 
de burger te onderhouden, worden 
nauwelijks benut. Beleid en beslui-
ten komen tot stand op grond van 
onduidelijke argumenten en coalities 
.Insprekers en belanghebbenden lo-
pen grote frustraties op als ze merken 

dat soms heel andere argumenten de 
besluitvorming bepalen.  De logische
relatie tussen de problemen van deze 
tijd en de daarvoor bedachte oplos-
singen, is soms ver te zoeken.
 Burgers herkennen zich daardoor
niet meer in hun overheid, of dat nu 
de landsregering is, de provincie of 
de gemeente. Méér en méér ontstaat 
het gevoel: ze doen toch wat ze wil-
len! Gevolgen: lage opkomstcijfers 
bij de verkiezingen, groeiend onbe-
grip over het beleid, een groeiende 
kloof tussen burger en overheid: een 
vicieuze cirkel. Terwijl……., we iedere 
dag op tv en internet zien hoe zeer 
een echt democratisch systeem te 
waarderen is! Iedere dag zien we mis-
standen en gruwelijkheden  die ver-
bonden zijn aan dictaturen of anar-
chie. Democratie lijkt dan toch steeds 
de minst slechte optie…
Is dat allemaal ook in Nederweert 
aan de hand? Dreigen we in Ospel 
en Leveroy af te glijden naar een lo-
kale dictatuur? Moeten we in Neder-
weert-Eind vrezen voor erbarmelijke 
misstanden? Nee natuurlijk niet, zo’n 
vaart loopt het niet en zal het ook 
niet snel lopen. Maar het is wel zaak 
werk te maken van onze lokale demo-
cratie! Mopperen alléén helpt niet. 
Verandering begint bij ons zelf. Ook 
als het gaat om het tot stand brengen 
van een eigentijdse gemeentelijke 
overheid die mét haar burgers de pro-
blemen van Nederweert te lijf gaat, 
de goede belangenafwegingen laat 
plaatsvinden, het juiste evenwicht 
vindt tussen ambitie en gezond ver-
stand. Een overheid en bijbehorend
bestuur die maximaal zijn afgestemd 
op de omstandigheden van nú, de 
mogelijkheden van nú, de mensen 
van nú.
Voelt u zich aangesproken op dit 
thema? Kom dan 6 oktober 2016 om 
19.30 uur naar sporthal De Bengele. 
Dan willen wij in gesprek met mensen 
die dit gedachtengoed delen of daar 
een mening over hebben. Als er ge-
noeg animo is willen we vervolgens 
aan de slag met een Programma van 
standpunten voor een nieuwe politie-
ke groep, een groep die andere po-
litiek wil en brengt. Op weg naar de 
verkiezingen voor de gemeenteraad 
in het voorjaar van 2018. 
NEDERWEERT ANDERS?
Joa, det kunne vae!!

De glazen potten op de keldertrap

Zondag 4 september; 
Grote fruitdag op Eynderhoof

We kunnen het ons bijna niet meer 
voorstellen hoe het leven moet zijn 
geweest zonder koelkast of diepvries. 
De winkels zijn tegenwoordig op de 
hoek van elke straat en velen ook 
nog 7 dagen per week geopend. Dus 
waarom zou je zelf nog zoveel moei-
te doen om eigen fruit te kweken en 
dan ook nog zelf in gaan maken. Het 
was een kunst die oma vaak op doch-
ter en kleindochter over droeg tijdens 
de oogstmaanden van eigen fruit en 
groenten. Nostalgie die bijna tot de 
verleden tijd hoort, behalve op Eyn-
derhoof!

Deze zondag staat in het teken van 
Wecken van fruit en groenten uit ei-
gen moestuin. Maar ook jam en ap-
pelmoes maken staat op het verlang-
lijstje van deze middag. Heerlijke en 
vooral ook eerlijke producten die op 
een ouderwetse manier houdbaar 
gemaakt worden. Of alles in de schijf 
van vijf past is de vraag, maar je ziet 
wel wat er in de potjes gaat en met 
hoeveel zorg de bereiding gebeurt. 
Wie kent het niet, die grote rij Weck-
potten op de keldertrap van oma. 
Met een beetje geluk plakte ze er 
na bereiding een etiketje op zodat 
je wist wat in de pot zat. Maar vaak 
bleef het ook een verrassing en dat 
maakt het alleen maar leuker.

De groep vrijwilligers die de vele 
fruitbomen in Eynderhoof onder-
houd zullen zich vandaag ook presen-
teren. Zij krijgen daarbij hulp van Jac 
Bosch van het Pomologisch Genoot-
schap Limburg. Zij gaan een kraam in-
richten en u diverse appel- en peren 
rassen tonen. Ook ander fruit dat rijp 
is in deze periode zullen zij tonen en 
als er voldoende is zal er ook fruit te 
koop zijn. Alle bezoekers kunnen bij 
deze vrijwilligers terecht met hun vra-
gen over hoogstamfruit. Het is ook 
de moeite waard door Eynderhoof te 
lopen en de fruitbomen te bekijken. 

Natuurlijk mogen de kinderen deze 
middag meehelpen met het bedie-
nen van de snijbonenmachine of het 
koken van appeltjes tot appelmoes. 
De dames van Eynderhoof houden 
een oogje in het zeil zodat er geen 
ongelukken gebeuren. Verder is een
demonstratie boter karnen en kaas 
bereiden. Kortom, weer van alles te 
beleven in Eind!

“Bloaskracht 11” uit Nederweert-Eind 
verzorgt deze middag de muziek zo-
dat het genieten van een heerlijke 

versnapering op een van de terrassen 
nog gezelliger wordt.
Het museum is geopend van 13.00 –
17.00 uur. Meer informatie is te ver-
krijgen via de website www.eynder-
hoof.nl

Kinderbakdag
Woensdag 7 september:  kinderbak-
dag en springtouw maken 

Het is weer de eerste woensdag van 
de maand en dan maken de bakkers 
van Eynderhoof zich op voor de alom 
bekende kinderbakdag. Dat betekent 
voor de kinderen: schortjes voor, 
mutsen op en aan de slag met het 
deeg. Het bakken gebeurt door onze 
eigen bakkers, want dat is met deze 
hoge temperaturen wel zo veilig.

Natuurlijk mag het baksel mee naar 
huis om daar lekker op te eten. Inmid-
dels telt het museum op deze bakdag 
al heel wat vaste bakkersknechten die 
deze middag zeker niet willen missen. 
Het is gezellig en je steekt er ook nog 
wat van op!

Voor wie niet zo van bakken houdt of 
deze middag nog tijd voor iets anders 
heeft staat onze touwslager met zijn 
lieftallige assistente klaar om samen 
met de kinderen een echt touw van 
hennep te maken. Touw slaan noe-
men ze dat. Op het programma staat 
het maken van een eigen springtouw 
dat later op de  middag mee naar 
huis mag. Hoe leuk is dat? Clown Guit 
komt de boel nog extra opvrolijken, 
dus gegarandeerd voor jong en oud 
weer een hele gezellige middag!

Houd er wel rekening mee dat voor 
het maken van het touw of het deel-
nemen aan de bakactiviteit een klei-
ne extra bijdrage voor het materiaal 
wordt gevraagd.

Meer informatie over de activiteiten 
van de komende maanden zijn te 
vinden op de website: www.eynder-
hoof.nl Het museum is geopend van 
13.00 – 17.00 uur.



De zon zit weer
in de maand
3 manieren om je kind
goed te beschermen

De zon maakt je blij en geeft je vitamine D. Maar de zon
kan ook heel gevaarlijk zijn. Vooral voor kinderen, hun huid
is extra kwetsbaar. Bescherm je kind door goed te smeren,
beschermende kleren te dragen en af en toe de zon te weren.

Alles over SMEREN, KLEREN, WEREN vind je op kwf.nl/zonnen
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