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Twee avonden met muziek, dans 
en sketch, gebracht door talent uit 
de regio. En dat niet op één, maar 
op twee podia in zaal Pestoeërs-
koel. Het was vorig jaar een spik-
splinternieuw concept en bleek
een groot succes. De snelle wisse-
ling tussen de sketches van het ene 
naar het andere podium, maakte 
dat de avond voorbij vloog. Reden 
genoeg om er een vervolg aan te 
geven! Op vrijdag 7 april en zater-
dag 8 april worden de Leiverse Oa-
vendje wederom georganiseerd. 
In zaal Pestoeërskoel ga je deze 
avonden genieten van een ouder-
wets heerlijk avondje uit. De avon-
den beginnen om 20.00 uur.

“Het is lang geleden dat ik zo’n mooie 
avond heb gehad!” Het was vorig jaar 
een veel gehoord compliment. Waar-
bij ook geluiden te horen waren dat 
ook vrienden en kennissen het jaar 
erop meegenomen zouden worden
naar deze mooie avonden. Wij kijken 
in ieder geval niet alleen trots terug, 
maar ook vooruit: dit jaar gaan we 
alles nog eens dunnetjes over doen. 
Met als doel twee nóg mooiere avon-
den neer te zetten.

Nieuw concept
Na vele jaren Bonte Avonden in Le-
veroy was het tijd voor iets nieuws. 
“Het was niet dat hetgene wat gebo-
den werd niet meer goed was, maar 
het was tijd voor een andere vorm”, 
zegt Erwin Pellemans, voorzitter van 
Fanfare Concordia. “Daar is het con-
cept uitgekomen om met twee podia 
te werken. Spannend, want hoe dat 
gaat uitpakken is vooraf lastig in te 
schatten. Maar door de snelheid van 
wisselen, de korte, krachtige stukken 

Leveroy maakt zich op voor de 2e editie van de Leiverse Oavendje

Leiverse Oavendje

en enorme afwisseling en variatie die 
je daardoor krijgt, zit er veel vaart 
in de avond. Dat past misschien wel 
goed in de huidige ‘zap-cultuur’ en 
werd zowel door artiesten – maar 
veel belangrijker nog – ook door het 
publiek erg gewaardeerd en als zeer 
prettig ervaren.”

Afwisseling
Die afwisseling komt ook tot uiting 
in de samenwerking van de arties-
ten onderling. Zo zongen de ‘zang-
groepen’ vroeger meerdere nummers 
achter elkaar. Nu werd ieder nummer 
afgewisseld met sketch of dans op het 

andere podium. Bij één act werd zelfs 
een zangnummer geïntegreerd in de 
sketch, waarbij tijdens het stuk ‘ge-
schakeld’ werd naar het zangpodium. 
Veel dynamiek en afwisseling dus.

Zeer dynamisch
Wat je kan verwachten? Sketches, 
spitsvondigheid en cabaret, wat
wordt afgewisseld met muziek in 
het dialect en dans. En de avonden 
worden dus op een dynamische ma-
nier ingevuld; er worden twee podia 
gebruikt wat het plaatje een geheel 
andere dimensie geeft. Één ding is ze-
ker: de Leiverse Oavendje gaan je niet 

teleurstellen en dat kun je 7 én 8 april
zelf komen zien en horen.

Dacht jij vorig jaar: “Djuu, volgens 
mij heb ik echt wat gemist”? Zorg 
dan dat je verzekerd bent van kaart-
jes! Ze kosten €10,- per stuk en zijn 
te krijgen via www.fanfareconcordi-
aleveroy.nl óf via een van onze ‘Lei-
verse’ voorverkoopadressen; Bakkerij 
Küster, Café Oad Leivere, Gemeen-
schapshuis Pestoeërskoel en Café-
Zaal Wetemans. Oh ja, het is ook leuk 
om ons te volgen op facebook en in-
stagram, dan krijg je links en rechts al 
een voorproefje: @concordialeveroy.

Vanaf de buitenkant is het een 
kippenstal zoals zovele andere. 
Eenmaal binnen valt je mond 
open van verbazing en word je 
getrakteerd op een kleurenspel 
dat zelden is vertoond. Over een
lengte van ruim honderd meter
staan vier machines die in een 
duizelingwekkend tempo eieren
koken, verven, drogen en verpak-
ken. Eitjes in alle kleuren van de 
regenboog en in de meest uiteen-
lopende designs. Pasen, Kerst, 
carnaval of Halloween: elk feest 
of seizoen heeft z’n eigen, ge-
kleurde eieren. 

Welkom bij Eivo: Eierververij Ospel, 
de grootste, professionele eierverve-
rij van Nederland. Jaarlijks rollen er 
in deze voormalige kippenstal aan 
de Kampersweg tientallen miljoenen 
gekleurde eieren van de band. In het 
paasseizoen, als de piek z’n hoog-
tepunt bereikt en de medewerkers 
en machines dag en nacht hun werk 
doen, wel een miljoen per dag (!). De 
geverfde eieren gaan naar retailers 
en groothandels in heel Europa en 
dus ook in deze regio. Aldi, Lidl, Jum-
bo, Albert Heyn, noem ze maar op. 

Aan de wieg van dit succes staan 
twee boerengezinnen uit de gemeen-
te Nederweert: de families Sieben en 
Van Gemert, pluimveehouders van 
origine. In 1996 schaften zij samen 
een verfmachine aan gingen ze aan 
de slag in de stal die de gebroeders 
Sieben twee jaar eerder hadden ge-
kocht. “Het eerste jaar was de pro-
ductie nog bescheiden. Broers, zus-
sen, kinderen; de hele familie hielp 

mee en alle geverfde eitjes werden 
met de hand ingepakt. Wie toen te-
gen mij had gezegd dat we in 2017 
tientallen miljoenen eieren zouden
verven, had ik voor gek verklaard”, 
zegt mede-eigenaar Paul Sieben die 
in de avonduren als kastelein achter 
de bar staat van café De Schans. 

Schakel in de agrarische keten
Opgegroeid tussen de kippen en 
varkens klopt zijn hart voor de agra-

rische sector in Nederweert. “Een 
groot deel van de eieren die wij ver-
ven, is afkomstig van pluimveehou-
ders uit deze regio. We hebben el-
kaar dus nodig en versterken elkaar.”
Voordat de eitjes naar Eivo gaan, 
worden ze op gewicht en stevigheid 
gesorteerd bij Egga Food, de eierver-
werker aan de Nieuwstraat in Ospel 
die voor de Europese markt jaarlijks 
honderden miljoenen eieren verpakt, 
verhandelt, verft en pelt. “Maar 

weinig mensen weten hoe groot 
en belangrijk de eierindustrie is in
deze regio. Twintig procent van alle 
eieren in Nederland worden in het 
Land van Weert verwerkt. Ze wor-
den bijvoorbeeld gekookt en gepeld 
voor in salades, geverfd of verwerkt 
tot vloeibare grondstof voor koekjes, 
pasta en mayonaise of tot eipoeder”, 
vertelt verkoper Henk Stiphout van 
Egga Food. 

Lees verder elders in dit bald

Eierververij Ospel: schakel in de agrarische keten

Je paasei gekookt en geverfd op je bord

“Fleur wordt soms geplaagd door enge 
dromen. Haar moeder is een beetje ge-
strest en druk op haar werk. Ze hee�
daardoor geen tijd om naar Fleurs nach-
telijke avonturen te luisteren. Fleur mist 
de aandacht van haar moeder enorm en 
zou graag meer leuke dingen met haar 
willen doen. Gelukkig hee� Fleur een lie-
ve, gekke oma die wel graag haar dromen 
over haar twee poppen, Poppie en Flap 
wil horen. Oma weet wel waarom Fleur 
zo spannend droomt en natuurlijk weten 
oma’s daar wel raad mee. Fleur krijgt van 
oma een bijzonder ko�ertje die haar zou 
moeten helpen om van haar nachtmer-
ries af te komen. Maar of dat zal gaan 
helpen…….. is nog maar de vraag?”

De voorstelling ‘Een ko�ertje vol dromen!’ wordt nog 1 keer gespeeld, 
in De Pinnenhof:
- Zaterdag 8 april, aanvang 19.00 uur.

Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Bruna Nederweert. Ze kosten €5,- per stuk, 
gelieve deze contant te betalen, pinnen is niet mogelijk. 

www.krottepo�ers.nl

De Krottepo�ers nemen 
je mee de Dromenwereld in!
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VOOR WONINGBOUW,
VERBOUW EN

 UTILITEITSBOUW

Brugstraat 16b • 6031 EG  Nederweert
Tel. 0495 - 586531

www.schoenengarage.nl

sscchhoenmakkeerriijj

schoenengarage Nederweert

Messen slijpen

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
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tandartsen

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

Ouderen zijn gebaat 
bij een gezonde mond. 

Uit onderzoek weten we dat 
mondgezondheid gerelateerd is 
aan veel ziektes, zoals hersen-
infarct, Alzheimer, ouderdoms-
diabetes en reuma. Daarom werk 
ik aan de mondgezondheid van 
ouderen! En dat hoop ik nog 
jaren te doen. 

A. Spauwen sr.

Mastenbroekweg 2
6006 PT Weert
Tel:0495-532511
www.isidorushuistuinendier.nl



Opbrengst toegekend 
aan diverse goede doelen

Dit jaar mogen bestuur en vrij-
willigers van de Goede Doelen
Winkel Nederweert weer terug-
kijken op een succesvol jaar.  Met 
de opbrengst van kleding, ser-
viesgoed, schilderijen, tassen en
overige gebruikte spullen, zijn 
€ 15.000,-- bij elkaar gebracht 
bestemd voor projecten in de 
derde Wereld en lokale doelen.
De vrijwilligers van de Goede 
Doelen Winkel in Nederweert 
(GDWN) zijn trots op dit mooie 
resultaat.

De ingediende doelen zijn met alle 
vrijwilligers besproken en zijn als 
volgt toebedeeld: 
1. Hulp India, De nieuwe school in Ra-

yakuduru is klaar en het geld is no-
dig voor boeken en leermiddelen.

2. Project Action for Compassion in 
Ghana tbv onderwijs voor kans-
arme kinderen en het werven van 
vrijwilligers en het bevorderen van 
de gezondheidszorg en behande-
ling arme mensen in het buitenge-
bied d.m.v. een mobiele kliniek.

3. Hartslag voor Nederweert. Aan-
schaf AED’s om de vrijwilligers die 
via 112-meldingen worden opge-
roepen bij hartcirculatieproble-
men, zo snel mogelijk in te zetten.

4. Zuster van Eijk die een bijdrage 
vraagt voor de missie in de slop-
penwijken van Caloocan Manilla. 
Jonge meisjes die van de straat 
af worden gehaald en onderwijs
wordt aangeboden

5. Project Haïti. Herstel van een 
schoolgebouw voor de kinderen 
in Haiti. Het geld wordt aangebo-
den via de honorair-consul voor 
Nederland in Haiti.

6. Lei Reemers. Hij is de animator 
van het vlinder- en bijen project in 
Nederweert. Zij zetten zich in om 
de honing bijen en solitaire bijen 
te redden door het inzaaien van 
bermen met witte bloemenzaad. 
Hierbij wordt een kunstwerk ge-
plaatst waar de bijen in kunnen 
wonen en broeden.

7. Hospice Weert. Aanvraag gift tbv 
verbouwing Hospice, o.a. keuken, 
douche en toilet.

8 Stichting wereld Dorpen. Zuster 

Michaela, aanvraag voor bijdrage 
straatkinderen tbv voeding en on-
derwijs in het zuiden van Mexico 
in meisjesdorp Chalco

9. Vluchtelingenwerk. Bijdrage be-
geleiding vluchtelingen.

10. Coconblazers. Bijdrage tbv uni-
formenfonds en muziek in wel-
zijnszorg

11. Stichting Adadyo Zij-actief Burki-
na Faso. Uitbreiding Microkrediet 
or weduwen. 
Project operatie en revalidatie 
Burkina Faso.

12. Stichting Cuba Adelante. Het ver-
vangen van de matrassen van de 
weeskinderen in Cuba

13. Alzheimer Café Weert. Zij hebben
Iedere maand een gastspreker. De 
avonden worden bezocht door 
vnl. mantelzorgers

14. Kerkbestuur Ospel. T.b.v. Renova-
tie transformatorhuisje dat dient
voor de vrijwilligers die het on-
derhoud aan de tuin en kerkhof 
doen. Het valt onder monumen-
tenroute Ospel.

14 Kindervakantiewerk t.b.v. acti-
viteiten voor de jeugd in Neder-
weert tijdens de vakantie.

15 Diverse plaatselijke jeugdvereni-
gingen te weten: Kindervakan-
tiewerk Nederweert, Stichting 
Leergeld, Voedselbank, Jong Ne-
derland Leveroy; Jong Nederland 
Ospel; Jong Nederland Budschop; 
Scouting Nederweert; Harmonie 
Pro Musica, Nederweert-Eind; 
Harmonie Melodie der Peel Ospel;
Fanfare Concodia Leveroy en Har-
monie St. Joseph Nederweert.

Iedereen kan vrijblijvend een kijkje 
nemen. U bent van harte welkom in 
de winkel aan de Kerkstraat 76 in Ne-
derweert.
De winkel is geopend op dinsdagmid-
dag vanaf 13.30 tot 17.00 uur en van 
woensdag t/m vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur en op zaterdag van 10.00 
tot 14.00 uur.
De vrijwilligers staan u graag te woord. 
Telefonisch contact 06 50601803 of 
per e-mail: gubbels@kpnplanet.nl.

Namens bestuur en alle vrijwilligers
Mia Gubbels, voorzitter

Van zonsondergang tot vollemaan!

Avondwandeling vanaf Buiten-
centrum De pelen

Wandelen in De Groote Peel in de 
avonduren is heel bijzonder. Zeker
met vollemaan! Tijdens de Volle-
maanexcursie op dinsdag 11 april 
kun je genieten in de Peel ‘van 
zonsondergang tot vollemaan’. 
De activiteit start om 19.30 uur 
bij de ingang van Buitencentrum 
De Pelen aan de Moostdijk 15 te 
Ospeldijk.

Zonsondergang en vollemaan
De klok is verzet en de dagen zijn 
lekker lang. Volop gelegenheid om 
tijdens een avondwandeling de over-
gang van licht naar donker te erva-
ren. Op dinsdag 11 april is het boven-
dien vollemaan en dat maakt zo’n 
avondwandeling extra bijzonder. Bij 
de start is het nog licht. De zon hangt 
laag en kleurt het landschap prachtig 
goudgeel. Het is natuurlijk afhan-
kelijk van het weer, maar als de zon 
schijnt beleef je daarna een prachtige 
zonsondergang. De vogels zingen 
nog een laatste serenade en komen
dan tot rust. De schemering treedt in. 
Een magisch moment om in stilte te 
beleven. Dan verschijnt de vollemaan. 
Haar zilverwitte licht geeft bomen 
een schaduw, water een speelse schit-
tering en het landschap een magisch 
tintje. Donker is niet donker meer!

Wellicht is een beetje lef wel handig 
als je met vollemaan door De Groote 
Peel gaat wandelen. Maar wie niet 
bang is voor Dwaallichten, Witte Wie-
ven of Dolende Ridders - die hun uiter-
ste best doen om je de diepte in te lok-
ken - zal zeker genieten van de unieke 
sfeer van het Peellandschap badend in 
het zilverwitte maanlicht. Bovendien 
loopt een Peelgids van Staatsbosbe-
heer mee. De gids zorgt voor een vei-
lige route en zal je vertrouwd maken 
met de geluiden van de nacht. Een 
avond om nooit te vergeten. 

De Vollemaanwandeling op dins-
dag 11 april start om 19.30 uur bij
de ingang van het Buitencentrum 
aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 
Deelname kost € 7,50 voor vol-
wassenen en € 5,- per kind, in-
clusief een kopje koffie/thee of 
chocolademelk. Reserveren kan
online via: www.staatsbosbeheer.
nl/pelenvollemaan De route is 2,5 
km lang, duurt 1,5 - 2 uur en de 
activiteit is geschikt voor alle leef-
tijden. Zaklampen zijn overbodig.

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met het Buitencentrum de 
Pelen: 0495 – 641 497 of per mail: 
depelen@staatsbosbeheer.nl Het 
Buitencentrum is in april geopend op 
maandag t/m zondag van 10.00 tot 
18.00 uur.

Foto: Marijke Vaes-Schroën

De schouder
Wist u dat problemen 
met de schouder niet
alleen van het ge-
wricht zelf afkomstig 
hoeven te zijn?
Het gewricht dat be-

staat uit benige delen, aanhechtin-
gen van pezen en het kapsel raakt 
geïrriteerd bij overbelasting. Er ont-
staat pijn. Een niet goed spreiden van 
de onderste ribben of het te hoog 
staan van het middenrif hebben hun 
invloed op de schouder. De organen 
die tegen het middenrif aangeplakt 
liggen worden in hun beweeglijkheid 
beperkt. Via de bezenuwing geeft dit 
problemen rond de nek en schouder. 
Een voorbeeld hiervan zijn „galste-
nen“. Deze veroorzaken  schouder-
pijn. Ook kunnen de overbelastings-
klachten hun oorzaak hebben in een 
elasticiteitsvermindering van het 
gebied tussen de schouderbladen of 
lage rug. Deze onbeweeglijkheid  (op 
afstand) geeft op den duur proble-
men. Bij een tennisopslag, het hoog 
reiken naar iets, of het ramen wassen, 
is het noodzakelijk dat de wervelko-
lom, en de ribben mee bewegen. Als 
dit niet meer lukt moet het schou-
dergewricht zich te veel inspannen. 
De peesaanhechtingen en het kapsel 
raken overbelast.
Het sleutelbeen is de verbinding tus-
sen de kaak-, nek-, en hals regio met 
de arm. Ook hier kan overbelasting 
en pijn ontstaan. Het spiertje dat on-
der het sleutelbeen en op de eerste 
rib vastzit, kan de vaatzenuwstreng 
vanuit de nek afklemmen. De hand, 
-onder of bovenarm kan een rare ge-
voelssensatie of pijn geven. Door het 
gebied rond het sleutelbeen los te 
maken, vermindert de uitstralende 
klacht. Ook hier kan uw osteopaat 
uitkomst bieden. 

Osteopathie van Eldijk is naast de vol-
wassenenbehandeling ook gespecia-
liseerd in kinderen.

Voor osteopathie is geen verwijzing 
van een huisarts nodig. Een groot 
gedeelte van de behandelingskosten 
wordt door de zorgverzekeraar ver-
goed. Osteopathie valt onder de aan-
vullende verzekering, het eigen risico 
is NIET op ons van toepassing. 

Kijk ook eens naar de informatiefilm-
pjes op onze website: www.vaneldijk.
com. Indien u nog vragen heeft, laat 
het ons dan weten. We zullen dan 
trachten u zo snel mogelijk te woord 
te staan. Volg ons op twitter en 
like ons op facebook

Osteopathie en Kinderosteopa-
thie van Eldijk
Weert-Heythuysen-Nederweert
Sint Antoniusplein 21-22
6031 ED Nederweert
Tel 0495-634376 

Osteopathie - Osteopathie bij kinderen

Weert • Heythuysen • Nederweert
Tel. 0495-634376 • www.vaneldijk.com

Scouting Nederweert zoekt groeps-
voorzitter en penningmeester

Scouting Nederland is de grootste 
jeugd- en jongerenorganisatie van 
Nederland. Scouting zorgt voor een 
leuke en spannende vrijetijdsbeste-
ding. De vereniging biedt ieder kind 
een veilige en leerzame speelomge-
ving en biedt uitdagende activiteiten
voor jongeren.

Scouting Nederweert maakt deel uit 
van scouting Nederland en heeft ruim 
100 leden en bestaat uit een water en 
land afdeling. Scouting Nederweert 
is al meer dan 60 jaar vergroeid met 
Nederweert.

We zoeken voor de functie van 
groepsvoorzitter iemand die:
•	 Serieus, besluitvaardig en vooruit-

strevend is
•	 In kleine stapjes kan investeren op	

de lange termijn,
•	 Zaken goed kan oppakken met een

frisse blik en goed doordacht
• Samen met anderen een bruggen-

bouwer is 

Een groepsvoorzitter:
•	 Stuurt de leidinggroep bestaande	

uit ± 30 leiders (m/v) aan
• Kan motiveren, vertrouwen geven,

stimuleren en leiding adviseren
•	 Kan de groep vertegenwoordigen

naar de ouders en externen
• Kan de groepsraad leiden
•	 Kan luisteren naar de groep, stelt

zich neutraal op en zorgt dat be-
sluiten objectief besproken en ge-
nomen worden

•	 Kan werkzaamheden tussen de di-
verse (werk)groepen afstemmen

• Kan het meerjarenbeleid uitdragen
• Kan het groepsgevoel bewaken.	

De groepsvoorzitter zal daartoe 
op regelmatige basis gevraagd en 
ongevraagd, betrokken worden bij 
scoutingactiviteiten

Voor de functie van penning-
meester zoeken we iemand die:
•	 Accuraat is
•	 Financieel inzicht heeft
•	 Kennis heeft van Excel en/of in	

boekhoudprogramma’s (momen-
teel vindt boekhouding plaats in 
een zelf ontwikkeld model in Excel)

De functie van de penningmees-
ter bestaat uit de volgende taken:
•	 Bijhouden boekhouding
• Versturen van nota’s
•	 Opstellen financieel jaarverslag
• Opstellen begroting
• Afleggen financiële verantwoor-

ding aan kascontrolecommissie,
groepsraad en bestuur

•	 Financiële advisering speltakken en	
beoordelen speltakbegrotingen

•	 Afrekenen met de speltakken en	
andere activiteiten

•	 Incasso-opdrachten maken
•	 Financiële stukken maken, actuali-

seren, zoals machtigingen, en an-
dere formats

•	 Offertes aanvragen, opdrachten
verlenen, contracten afsluiten, enz.

•	 Overleg met penningmeester stich-
ting

Wat krijg je hiervoor terug?
• Een inspirerende functie waarin je	

een plezierige en leerzame vrije-
tijdsbesteding helpt bieden aan 
jongeren en de mogelijkheid jezelf 
verder te ontwikkelen

•	 Samenwerking met enthousiaste
vrijwilligers en het opdoen van 
nieuwe contacten binnen en bui-
ten de vereniging

• 	Een ondersteunend stichtingsbe-
stuur waarin de financiële zaken	
goed geregeld zijn

•	 Goed lopende organisatie met de	
potentie om te groeien

• De ambitie en de mogelijkheden om 
een nieuw gebouw te betrekken

Is dit iets voor jou, of weet je iemand 
die hier geschikt voor is, dan horen 
we graag van je.

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met stichtingsvoorzitter 
Chris Verstappen 
(bestuur@scoutingnederweert.nl) of 
kijk op www.scoutingnederweert.nl

VVD wil duidelijkheid over centrumplan
Bij de raadsvergadering van 14 
maart jongstleden stond weder-
om de detailhandelsvisie op de
agenda. Het ging over de stand 
van zaken bij de ontwikkeling van 
het centrum en de maatregelen
die genomen zouden gaan wor-
den. Het betrof hier de verkeers-
structuur en bereikbaarheid van
het centrum, de optimalisatie van 
de Lambertushof en de ontwik-
keling van locatie Wijen. Het was 
een informatief agendapunt zon-
der besluitvorming, maar voor 
velen wel heel belangrijk.

Verkeersstructuur en bereikbaar-
heid van het centrum
De eerste maatregelen zijn afgelopen 
week al genomen, zoals deze eerder 
door belanghebbenden als beste op-
tie zijn aangegeven. In de Kerkstraat 
is tweerichtingsverkeer ingesteld tus-
sen de kerk en de Lambertushof, wat 
de bereikbaarheid moet verbeteren. 
Tevens worden het aantal parkeer-
plaatsen in de Kerkstraat uitgebreid. 
De VVD heeft gevraagd om de maxi-
male parkeerduur van een half uur op 
deze parkeerplaatsen uit te breiden, 
omdat gebleken is dat een half uur 
vaak te kort is. Het college zal zich 
daarover beraden. Wat betreft de 
houders van een invalidenkaart, deze 
mogen altijd overal onbeperkt parke-
ren. De aanpassing van de Brugstraat 
zal binnenkort gebeuren. Dit hangt 
af van provinciale besluiten.

Optimalisatie van de Lambertushof 
en ontwikkeling van locatie Wijen
De VVD heeft aangegeven het heel 
belangrijk te vinden dat er nu en in 
de toekomst op de Lambertushof een 
supermarkt blijft. Dit is van groot be-
lang voor alle inwoners aan de noord-
zijde van Nederweert, de vele, vooral 
oudere inwoners die in de directe 
omgeving van het centrum wonen en 
ook alle winkeliers en speciaalzaken 
die rondom de Lambertushof hun bo-

terham moeten verdienen. De super-
markt aan de Lambertushof is echter 
te klein voor de normen van deze tijd 
en op termijn niet meer levensvat-
baar. Daarom is optimalisatie nodig. 
In de raadsvergadering van juli 2016 
heeft de VVD aangegeven dat de 
vastgoedeigenaar van de Lambertus-
hof alles in het werk diende te  stel-
len om de locatie toekomstbestendig 
te maken. De gemeente moest hem 
zoveel mogelijk daarbij helpen om dit 
op zo kort mogelijke termijn mogelijk 
te maken. De VVD heeft toen geen 
definitief standpunt ingenomen
over locatie Wijen, maar de bestem-
mingswijziging als deadline aange-
geven. De gemeente heeft meteen 
toegezegd alle medewerking te zul-
len verlenen om vergunningen etc. 
en het aanleggen van infrastructuur 
(parkeerplaatsen) zo snel mogelijk te 
laten verlopen. De vastgoedeigenaar 
van de supermarkt aan de Lamber-
tushof heeft tot nu toe echter niets 
gedaan.

Duidelijkheid
In de afgelopen raadsvergadering
heeft de VVD aangegeven duidelijk-
heid te willen. Daarmee is iedereen 
gebaat. Wij hebben aangegeven dat 
de VVD geen medewerking zal ver-
lenen aan een met de Lambertushof 
concurrerende ontwikkeling op de lo-
catie Wijen. Dat betekent dus dat als 
er een supermarkt op de Lambertus-
hof blijft, de VVD niet zal instemmen 
met de bestemmingsplanwijziging 
voor een supermarkt op de locatie 
Wijen. Maar omdat we duidelijkheid 
willen, hebben we de vastgoedeige-
naar van de supermarkt aan de Lam-
bertushof een tijdslimiet gesteld om 
over te gaan tot de nodige stappen. 
Hij krijgt de tijd om vóór 1 juli 2017 
een ontvankelijke en realiseerbare 
vergunningaanvraag te doen voor de 
optimalisatie van de supermarkt. 

Fractie VVD Nederweert

Je paasei gekookt en geverfd op je bord
Vervolg voorpagina.

Eierververij Ospel is een schakel in die 
brede, agrarische keten. Alle eieren 
die aan de Kampersweg worden ge-
kookt en geverfd, hebben iets met 
elkaar gemeen. Ze wegen zo’n 57 
gram en zijn gelegd door hennen van 
maximaal 40 weken oud. “Bij jonge 
kippen is de eierschaal namelijk het 
stevigst”, verklaart Henk Stiphout. 
“Nadat deze eitjes zijn gesorteerd, 
bewaren we eerst ze twee weken 
zodat ze makkelijk te pellen zijn. Pas 
dan gaan ze naar de kokerij-ververij.”

Vrolijk
Om te voorkomen dat de eieren bar-
sten, worden ze bij Eivo op een tem-

peratuur van 95 graden zeven minu-
ten gekookt. Vervolgens worden ze 
geverfd of gespoten in de kleuren 
waar de markt om vraagt. In de verf 
zit een beschermlaagje dat ervoor 
zorgt dat ze  meerdere weken houd-
baar blijven. Paul Sieben: “Hoewel 
de piek tussen carnaval en Pasen ligt, 
draaien we het hele jaar door. Rond 
Kerst leveren we bijvoorbeeld eie-
ren in goud en zilver, compleet met 
bijbehorende luxe verpakking. In het 
voorjaar vinden de picknickeieren 
gretig aftrek. En als het Nederlands 
Elftal een EK of WK speelt, maken we 
de eitjes oranje. Dat is het mooie aan 
dit werk. Als ik hier ’s ochtends bin-
nenkom en al die kleuren zie, word ik 
vanzelf vrolijk.”

Theaterboerderij Boeket
Theatergroep Tierelantijn 
8 en 9 april
“Zo gaan de dingen”

Laten we zeggen twee mensen. Een
vrouw en een man.
Leeftijd onbelangrijk.
Maakt niet uit waar, maar laten we 
zeggen in dit heelal.
Met hen gebeurt het aller aller aller-
mooiste: ze worden verliefd….
Alle chemische, electrische en mecha-
nische processen op de wereld en in 
het heelal zijn bedoeld om hen bij el-
kaar te brengen.
Gewoon bij elkaar.
Alleen het heelal weet niet dat het 
twintig tot dertig jaar later is en dat 

die twee mensen zich hebben vast-
geknoopt aan anderen, voor wie ze 
niet gemaakt zijn of aan dingen waar
het heelal niks van begrijpt zoals 
kwetsbaarheid, domheid, idealen en 
de angst om eenzaam op deze kut-
planeet te moeten sterven.
zaterdag 8 april aanvang 20.30 uur 
inloop vanaf 20.00 uur
zondag 9 april aanvang 15.00 uur in-
loop vanaf 14.30 uur

vrijdag 7 april 2017
Zleur
Thijs Kemperink
In zijn derde programma Zleur ver-
huist cabaretier Thijs Kemperink naar 
de buurt waar hij is geboren en op-
gegroeid. Geen buurtfeesten meer 
tot diep in de nacht, maar recepties 
ter gelegenheid van het vijftigjarige 
huwelijk van de buren en grootou-
ders die bang zijn voor de bouvier van 
Thijs. Om de buurt wakker te schud-
den wordt er een partytent gehuurd 
en kan men kiezen tussen vlees van de 
barbecue of Twentse tapas. Daarnaast 
hebben Thijs en zijn ex-vriendin een 
kinderwens, waarbij hij als een ware 
James Bond met een geheimzinnige 
koffer van ziekenhuis naar ziekenhuis
racet en zich ondertussen vertwijfeld 
afvraagt of alles ooit goed komt. De 
gay-pride, een pakwerker zonder pak, 
zangzaad, een boef, het landleven, 
een aquarium en een avondwake voor 
een hond. Alles komt voorbij. Een le-
ven met of zonder zleur?

•	Dag en nacht	
bereikbaar

• Persoonlijke	
begeleiding

•	Meer dan 30 jaar
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlg j



Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
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.

Dagverzorging Oranjeflat
Oranjeplein 1a, Weert
Telefoon: 06 443 511 40 

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

EIND 61 • 6034 SM NEDERWEERT-EIND • TEL. 0495-626673 
GSM 06-50290664 • e-mail: info@matkoppendakwerken.nl

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Mgr. Kreyelmansstraat 39, NEDERWEERT
Tel. 0495 - 632020
www.meigardennederweert.com
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 16-22 uur
vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen
van 11.30 - 22.00 uur
Ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Aanbieding voor afhalen

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)

◆	 Tomatensoep
◆	 Babi Pangang
◆	 Tjap Tjoy met kip
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (6 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 16,50
Maandmenu (voor 2 à 3 personen)

◆	 Babi Pangang
◆	 Koe Loe Kai
◆	 Tjap Tjoy met kip
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (8 stuks)
◆	 Gebakken ananas (4 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 20,00

Maandag t/m vrijdag

all you can eat
in het restaurant.

Keuze uit 2 soorten soep en 20 gerechten. 
Onbeperkt aan tafel geserveerd.

€ 13,- p.p.
4 t/m 11 jr € 8,- p.p.

Voor catering & afhaallijst zie:
www.meigardennederweert.com

Elke zaterdag, zondag en
feestdagen lopend buffet.

Onbeperkt eten uit Chinese, Indische,
Kantonese, Viëtnamese, Japanse

en exclusieve gerechten. Inclusief soep, 
sushi en dessert, exclusief dranken.

€ 13,- p.p.
4 t/m 11 jr € 6,50 p.p.

Zorgaanbod voor Huntington
Polikliniek en dagbehandeling 
voor Huntingtonpatiënten

Voor de groep mensen die aan de 
ziekte van Huntington leidt is er 
goed nieuws: in Nederweert is 
sinds kort zowel een polikliniek 
speciaal voor deze patiënten als-
ook dagbehandeling.

De zorgorganisatie zet zich al jaren 
in voor deze bijzondere groep pati-
enten en ontwikkelt zich tot exper-
tisecentrum voor deze ziekte in Zuid-
Nederland. Sinds medio 2013 heeft de 
Stichting Land van Horne een gespe-
cialiseerde woongroep voor mensen 
met Huntington in zorgcentrum St. 
Joseph (Nederweert). Vorig jaar is 
ook een tweede woongroep gereali-
seerd en nu volgt een polikliniek en 
dagbehandeling. 

Polikliniek
Zorgprofessionals van verschillende 
disciplines stellen in de polikliniek 
een persoonlijk behandelplan op. 
“Dat gebeurt allemaal binnen een 
dagdeel,” legt Joyce Heffels, ergo-
therapeut en lid van het expertteam 
uit. “We plannen alle gesprekken op 
één dagdeel zodat we aan het einde 
in een multidisciplinair overleg met 
een afgerond behandelplan kunnen
komen. Hierbij kijken we vooral naar 
de patiënt, maar vergeten ook de 
mantelzorgers niet.” 

Dagbehandeling
De gespecialiseerde Huntingtonaf-
deling is uniek in Zuid-Nederland en 
zet zich in om zo goed mogelijke zorg 
te bieden aan deze patiëntengroep. 
“Daarom zijn we ook gestart met 
dagbehandeling. Onze insteek hierbij 
is het normale arbeidsproces van deel-
nemers. Wat kan iemand nog? Wat 
vindt hij belangrijk? De deelnemers 
krijgen zo doelgerichte taken als the-
rapie en aangepaste activiteiten, alles 
onder professionele begeleiding.”

Ziekte van Huntington
De ziekte van Huntington is een ziekte 
die bepaalde delen van de hersenen 
aantast. Zij uit zich in onder andere 
onwillekeurige bewegingen en een 
verscheidenheid van psychiatrische
symptomen, waaronder persoonlijk-
heidsveranderingen en verstandelijke 
achteruitgang. De ziekte is erfelijk en 
hoewel niet alle familieleden de ziek-
te van Huntington zullen krijgen, treft 
de ziekte een gezin zowel emotioneel 
als sociaal. Het is op dit moment niet 
mogelijk om de ziekte te genezen of 
zelfs het verloop af te remmen.

De Stichting Land van Horne is een or-
ganisatie voor verzorging, verpleging 
en thuiszorg. Met ruim 2.000 mede-
werkers en 1.200 vrijwilligers biedt de 
stichting (thuis)zorg en aanvullende 
diensten aan cliënten in de gemeen-
ten Weert, Nederweert, Leudal, Cra-
nendonck en Someren.

Natuurpret voor Groot en Klein

Grootouder Kleinkindmiddag bij
Buitencentrum De Pelen

Staatsbosbeheer biedt grootou-
ders en hun kleinkinderen een
gezellige middag in de prachtige 
natuur van Nationaal Park De 
Groote Peel. Op zondag 9 april 
kunnen Groot en Klein samen ge-
nieten van activiteiten waarbij  al-
les draait om het samen doen en 
ontdekken. De Grootouder Klein-
kindmiddag start om 14.00 uur bij
het Buitencentrum De Pelen aan
de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Een middag natuurpret in De 
Groote Peel!
Elk seizoen is er een Grootouder 
Kleinkindmiddag en verwent Staats-
bosbeheer opa’s, oma’s en hun klein-
kinderen met een middag natuur-
pret in De Groote Peel. De activiteit 
bestaat uit een actief en een creatief 
gedeelte. We starten met een korte 
wandeling vol leuke opdrachtjes 
waarbij je de natuur kunt ontdekken. 
Omdat het lente is wordt er natuurlijk 
een kijkje genomen in de vele nest-
kastjes die op de route hangen. Deze 
vogelhuisjes hebben een glasplaat 
waardoor je broedende koolmezen 
en pimpelmezen van dichtbij kunt ob-
serveren. Zeker voor jonge kinderen, 
een bijzondere ervaring. 

Na een korte pauze, onder het genot
van een lekker kopje koffie/thee of 
glaasje ranja, gaan de deelnemers 
lekker creatief aan de slag met het 
maken van een natuurschilderij. Een 

leuke herinnering om mee naar huis 
te nemen en een mooi plekje te ge-
ven als herinnering aan deze bijzon-
dere dag. De middag wordt rond 
16.30 uur afgesloten met broodjes 
bakken bij de vuurkorf.

De Grootouder Kleinkindmiddag 
start om 14.00 uur bij de balie van 
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname 
kost € 5,- voor volwassenen en
€ 3,50 per kind, inclusief koffie/
thee/ranja en na afloop broodjes 
roosteren bij de vuurkorf. Reser-
veren kan online via: www.staats-
bosbeheer.nl/pelenbuitendag

En het leuke is… terwijl groot-
ouders en (klein)kinderen samen
plezier hebben kunnen de ouders 
genieten van een lekker lange
wandeling in dit prachtige hoog-
veengebied. Er zijn verschillende 
wandelroutes, dus keuze genoeg!

(Na)genieten in het Buitencentrum
De activiteit start en eindigt bij het 
Buitencentrum De Pelen. Voor of na 
afloop van deze activiteit kun je nog 
heerlijk struinen door de winkel en bij 
de inpandige horeca of op het terras 
nagenieten met een hapje en drankje. 
De kinderen kunnen lekker ravotten
op de grote speel- en picknickweide. 
Het Buitencentrum is elke dag ge-
opend van 10.00 tot 18.00 uur. Meer 
informatie: www.staatsbosbeheer.nl/
depelen of neem contact op met het 
Buitencentrum via: 0495  - 641 497 of 
depelen@staatsbosbeheer.nl 

Foto: Marijke Vaes-Schroën

Samen lezen is leuker: verhalenlunch 7 april 

Kom lekker lunchen tussen de 
boeken bij Bibliocenter en geniet 
tegelijk van boeiend verhalen.
Jos van Gend, docent Nederlands, 
start een nieuwe leesgroep en 
geeft een voorproefje uit de mo-
derne Nederlandse literatuur. Op 
vrijdag 7 april om 12 uur in de 
KoffieBoekerij van de bibliotheek
Weert. Het duurt tot ongeveer 
half 2. Benieuwd of een leesgroep 
iets voor u is? Schuif aan en prik 
een vorkje mee. Aanmelden tot 4
april op www.bibliocenter.nl. Er 
is plaats voor circa twintig perso-
nen. U bent welkom bij Bibliocen-
ter Weert aan de Wilhelminasin-
gel 250. 

Samen lezen in een leesgroep
Als je boek uit is en je moet er diep 
van zuchten, dan vind je het mis-
schien wel leuk om er met anderen 
over praten. Jos van Gend geeft een 
voorproefje uit de boeken die hij in 

de op te starten leesgroep wil bespre-
ken. Het zijn: Oorlog en terpentijn 
van Stefan Hertmans, Ik kom terug 
van Adriaan van Dis, Teatro Olimpico 
van Kees ’t Hart, Jij zegt het van Con-
nie Palmen, Roxy van Esther Gerrit-
sen, De onderwaterzwemmer van P.F. 
Thomése. Ook geeft hij praktische 
informatie over de leesgroep. Deze 
start in september/oktober en komt
op zeven maandagmiddagen bij el-
kaar bij Bibliocenter.

Kent u iemand die boeiend kan 
vertellen? Wilt u zelf een verhaal 
vertellen? 
Hebt u een passie waar u niet over 
uitgepraat raakt?  Weet u veel over 
een onderwerp? Deel uw enthousi-
asme. Wij nodigen u uit om erover te 
vertellen tijdens een verhalenlunch 
in de KoffieBoekerij. Heeft u belang-
stelling? Stuur een bericht naar Bep 
Bocken, programmering Bibliocenter, 
b.bocken@bibliocenter.nl 

VVD stelt vragen
Tijdens de raadsvergadering van 
14 maart 2017 heeft de VVD in 
het vragenhalfuur en bij andere
agendapunten de volgende on-
derwerpen aan de orde gesteld.

BsGW
Er bereikten ons vragen van inwo-
ners die huurder waren geweest van 
een pand en daar maar een of enkele 
maanden gebruik van hadden ge-
maakt. Ze moesten desondanks voor 
het hele jaar OZB betalen. Bij navraag 
bij BsGW kregen ze te horen dat er 
van teruggave geen sprake was. Dit 
werd als oneerlijk en onterecht er-
varen. Het gaat hier echter om lan-
delijke regelgeving. Net als bij de be-
lastingdienst geldt hier de peildatum 
van 1 januari. 
Wij hebben het college gevraagd om 
dit middels het weekblad nog eens 
uit te leggen. Dit is toegezegd.

Afval rondom de ondergrondse 
afvalcontainers
Met regelmaat krijgen we van inwo-
ners signalen en foto’s door van grote 
afvalbergen die er met name in het 
weekend rondom de ondergrondse 
containers liggen. Het betreft niet al-
leen zakken met spullen die in de con-
tainers horen, maar ook zaken zoals 
dekens, kussens, grote plastic voor-
werpen en zelfs tuinstoelen. In de 
containers moet alleen PMD (plastic, 
blik en drinkkartons) en de rest hoort 
op de milieustraat thuis. Hiervoor 
hebben wij extra toezicht gevraagd 
met daardoor een grotere pakkans 
voor de overtreders. Eind 2015 zijn er 
op alle locaties ondergrondse contai-
ners bijgeplaatst. Het kan zijn dat de 

containers niet goed gevuld worden, 
doordat de zakken te groot zijn en 
vast blijven zitten. De bakken blijven 
dan half leeg. Misschien zijn ze wel 
vol en moet er vaker worden geleegd. 
De VVD heeft dan ook gevraagd om 
te onderzoeken wat de reden van 
de overlast is en maatregelen te ne-
men. Het college heeft aangegeven 
dat er het afgelopen jaar veel meer 
PMD aangeboden is dan verwacht. 
Het college heeft toegezegd dat er 
op de locaties bij de supermarkten in 
Nederweert een bovengrondse con-
tainer bijgeplaatst wordt, zodat deze 
locaties er weer netjes bij liggen op 
elk moment van de week.

Parkeerduur in het centrum
Op de parkeerplaatsen rondom het 
centrum is de maximale parkeertijd
twee uur. In onder andere de Kerk-
straat en de Brugstraat is dit echter 
maar een half uur. Zeker voor oude-
ren en mensen die slecht ter been 
zijn, zijn deze parkeerplaatsen nodig 
om dicht bij winkels te komen. Dan is 
een half uur vaak te kort gebleken, 
bijvoorbeeld voor het kopen van 
schoenen en sieraden, of voor een
bezoek aan apotheek of de tandarts. 
Mensen met een invalidenkaart mo-
gen overal parkeren zonder tijdsli-
miet. De VVD heeft daarom aan het 
college gevraagd om de parkeertij-
den uit te breiden naar één uur, of zo 
mogelijk de parkeertijd overal gelijk 
te stellen. Het college geeft aan dit 
eventueel af te laten hangen van een 
evaluatie en zal hier binnen afzien-
bare tijd op terugkomen.

Fractie VVD Nederweert

Vrijwilligersdag 
Nederweert 10 juni 2017

Vrijwilligerswerk is belangrijk en 
verdient waardering. Om alle vrijwil-
ligers te bedanken voor hun inzet in 
de Nederweerter samenleving orga-
niseert de werkgroep vrijwilligersdag 
op verzoek van de gemeente Neder-
weert ook in 2017 weer een gezellige 
bijeenkomst. 
Deze vrijwilligersdag is voor alle men-
sen die zich vrijwillig inzetten in de 
gemeente Nederweert. De vrijwil-
ligersdag wordt gehouden op zater-
dag 10 juni a.s. en vindt plaats van 
17.00-21.00 uur in Gasterij De Ont-
moeting in Nederweert. 

Alle organisaties in Nederweert heb-
ben een uitnodigingsbrief met op-
gaveformulier  ontvangen. Het is de 
bedoeling dat organisaties de eigen 
vrijwilligers informeren en vrijwilligers 
zich vervolgens zelf aanmelden voor 
de vrijwilligersdag. Dit kan middels het 
opgaveformulier, via e-mail: vrijwilli-
gersdagnederweert@gmail.com of via 
telefoonnummer 0495-688249. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 19 
mei a.s. 
Aanmeldingen worden behandeld
in volgorde van binnenkomst. Er is 
ruimte voor 250 personen en vol=vol. 
Deelname aan de vrijwilligersdag is 
kosteloos.

Bent u vrijwilliger in Nederweert? 
Meld u dan aan voor de vrijwilli-
gersdag! 

Wij hopen veel vrijwilligers op 10 juni 
te mogen begroeten! 

Inlichtingen
Heeft uw organisatie geen uitnodi-
ging ontvangen, heeft u nog vragen 
of wenst u verdere inlichtingen? Neem 
dan contact met ons op, Vorkmeer Ne-
derweert, Kapelaniestraat 4, 6031 BX 
Nederweert, tel. 0495-688249, vrij-
willigersdagnederweert@gmail.com.

Alzheimer Café Weert
Onbegrepen gedrag

Op maandag 10 april is er weer een 
Alzheimer Café.

Let op: In verband met Pasen is het 
deze keer niet de 3e maandag van de 
maand, maar de 2e! 

Bij dementie denken we vooral aan 
toenemende geheugenstoornissen, 
maar deze stoornissen veroorzaken 
maar ten dele de problemen in het 
dagelijks functioneren. Naast de zo-
genaamde cognitieve stoornissen zijn 
er ook veranderingen in het gedrag 
en dit heeft niet alleen gevolgen voor 
de persoon die het treft, maar ook 
voor diens omgeving. Welke gedrags-
veranderingen komen vaak voor en
welke factoren beïnvloeden het ge-
drag? De stap van onbegrip naar be-
grip is de eerste stap in de omgang 
met het veranderd gedrag.

Iedereen is van harte welkom in het 
Alzheimer Cafe! Zowel mensen met 
dementie en hun partners, mantel-
zorgers, familieleden, zorgverleners, 
mensen die zich verbonden voelen met 
het onderwerp, jong en oud, iedereen
kan de bijeenkomsten bijwonen. Uw
eerste kopje koffie of thee is gratis en 
voor uw volgende consumptie betaalt 
u een bescheiden vergoeding. 

Let op: In verband met Pasen is het 
deze keer niet de 3e maandag van de 
maand maar de 2e!

Het Alzheimer Café wordt  gehouden 
in Het Keenter Hart, St. Jozefskerk-
plein 3, 6006 ZH te Weert en is vanaf 
19.00 uur geopend. Het programma 
duurt van 19.30 tot 21.30 uur.
Graag tot ziens in ons Alzheimer Café.
Vooruitblik Alzheimer Café Weert 
op maandag 15 mei: Reactie van 
de omgeving op dementie.
Info: i.rehmann@landvanhorne.nl

leny.jonkers@dezorggroep.nl

SJG Weert

Borstvoeding
‘Een goed begin is het halve werk’

Hoe beter je je hebt voorbereid 
op het geven van borstvoeding, 
des te groter is de kans van sla-
gen. Verwacht je binnenkort je 
baby en ga je borstvoeding ge-
ven? Dan is de informatieavond 
‘Borstvoeding’ op donderdag 20 
april a.s. interessant voor jou.
Lactatiekundige en kinderver-
pleegkundige Willy Gielen geeft 
samen met een verpleegkundige
van de GGD Limburg-Noord uit-
leg, praktische informatie en tips 
over het geven van borstvoeding. 
Deze informatie is ook voor de 
partner interessant. Vanzelfspre-
kend is er gelegenheid om vragen
te stellen. 

De bijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 20 april aanstaande 
van 19:30 tot 21:30 uur in het 
Auditorium van SJG Weert, Vo-
gelsbleek 5. De toegang is gratis. 
Aanmelden kan via het inschrijf-
formulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of bij
de afdeling Patiënteninformatie, 
telefoon: 0495 – 57 22 05.

De borstvoedingsorganisatie VBN en
La Leche League zijn met een stand 
aanwezig. Deze informatiebijeen-
komst vindt 8 x per jaar plaats. De 
volgende data zijn: 18 mei, 6 juli, 21 
september en 2 november.

Borstvoedingcafé 
Geïnteresseerden zijn ook van harte 
welkom tijdens het maandelijkse 
Borstvoedingcafé  bij ‘Dragen en Zo’ 
aan de Graafschap Hornelaan 161, 
6001 AC in Weert. De bijeenkomsten 
zijn op de eerste woensdag  van de 
maand tussen 10:00 en 12:00 uur. 

Het Borstvoedingcafé in Weert is een 
initiatief van Vereniging Borstvoe-
ding Natuurlijk en lactatiekundige 
Willy Gielen van SJG Weert. Zij is in 
het bezit van het internationaal cer-
tificaat IBCLC (Gecertificeerd door
International Board Certified Lacta-
tion Consultant). De ochtend wordt 
verzorgd door Willy Gielen en Selva 
Wilbers, vrijwilligster van de Vereni-
ging Borstvoeding Natuurlijk (VBN).

Deelname aan het Borstvoedingcafé 
is gratis, eventuele  consumpties zijn 
voor eigen rekening.

Kinderkleding- en speel-
goedbeurs OBS De Klimop

Op zondag 9 april a.s. van 10.00-
12.00 uur organiseert OBS De Klimop 
een tweedehands kinderkleding- en
speelgoedbeurs. De beurs wordt ge-
houden in het gebouw van de school, 
Dr. v.d. Wouwstraat 39 te Nederweert.

Behalve voorjaars- en zomerkle-
ding (maat 74 t/m maat 176) en 
speelgoed kunnen ook verkleedkle-
ren, auto- en fietsstoeltjes en stads-
buggy’s aangeboden worden.
Alle kleding hangt op maat gesor-
teerd aan kledingrekken, jongens- en
meisjeskleding hangt apart.
De entree is gratis. 
Het is zeker de moeite waard om een 
bezoekje aan deze beurs te brengen.
Voor meer informatie stuur een e-mail
naar: kledingbeurs@obsdeklimopne-
derweert.nl

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

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

Klaarstraat 23, 6035 AA Ospel
Tel.: 0495 631207 / 06 54654192
info@erikcaris-timmerbedrijf.nl
www.erikcaris-timmerbedrijf.nl

ken         huis         tuinken         huis         tuin



STEVENS TELEVISIES

Grootschoterweg 105 · 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 (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

Teunissen Letselschade • Kraan 10a • 6031 RX  Nederweert
T: 06-57242417 • info@teunissenletselschade.nl

Letsel opgelopen door Letsel opgelopen door Letsel opgelopen door 
toedoen  van een ander? 
Kijk voor meer info op: 

www.teunissenletselschade.nl

Ja, bij Schmitz-Engelen (SE) vind je de nieuwste trends op het gebied van raamdecoratie! 
Van gordijnen uit voorraad, tot accu-bediening op alle type zonweringsproducten. 

ÉCHT, ALLES VOOR MIJN RAMEN?

Vestigingen in Leende

Ja,

Vier je verjaardag in De Groote Peel!

Nieuw kinderfeestje bij Buiten-
centrum De Pelen

Het is voor ouders telkens weer 
een uitdaging om uit het grote 
aanbod aan kinderfeestjes een 
keuze te maken. Voor kinde-
ren die graag buiten spelen is 
de keuze niet zo moeilijk want 
Staatsbosbeheer biedt leuke acti-
viteiten in de natuur. Bij Buiten-
centrum De Pelen kun je kiezen 
uit maar liefst vier Avonturen-
tochten en drie verschillende ver-
huurtochten in De Groote Peel. 
Voor kinderen van 8 t/m 11 jaar is 
er nu een nieuwe, dus een vijfde 
tocht: De Ruige Rovers! 

Leuk en leerzaam
Elk jaar zijn er honderden kinderen 
die meedoen met een Avonturen-
tocht in De Groote Peel. Veel kinde-
ren vinden deze tochten zo leuk dat 
ze steeds terugkomen met hun ver-
jaardag. Gelukkig is er voor elke leef-
tijd een passende tocht. Een kleuter 
kan zo ‘doorgroeien’ tot groep 8 en 
steeds een ander feestje doen. 

Voor kleuters is er het Kabouterpad 
(met gids) waarbij de kleuterkabou-
ters op zoek gaan naar sporen van 
kabouters in de natuur. Kinderen van 
6 t/m 9 jaar kunnen als Handige Hulp-
boswachter aan de slag of Petronella 
Peelheks helpen met klusjes in de na-
tuur. Stoere jongens en meiden van 
7 t/m 9 jaar gaan de uitdaging aan 
tijdens de Mossige Moerasexpeditie. 
Deze tocht is ook ’s avonds mogelijk. 
Extra spannend!

Voor kinderen van 8 t/m 11 jaar is er 
een nieuw Kinderfeestje: De Ruige 

Rovers. Een actieve tocht vol met 
spellen en uitdagingen waarbij de 
deelnemers op zoek gaan naar het 
zwarte goud van de Peel. Deze tocht 
is gebaseerd op het programma ‘Na-
tuursprong’ waarbij natuurlijk bewe-
gen in de natuur voorop staat. 

Avonturentochten zijn speels en uitda-
gend en bovendien leer je ook nog iets 
over de natuur. Leuk en leerzaam dus!

Maak je natuurfeest compleet 
Deelnemers aan een Avonturentocht 
krijgen iets lekkers en drinken onder-
weg en een verrassing mee naar huis. 
De jarige krijgt nog een extra cadeau-
tje. Er is ook een arrangement met 
restaurant De Dorpsherberg waarbij 
de kinderen pannenkoeken of frietjes 
gaan eten na afloop. Zo is het natuur-
feest compleet en hoef je als ouders 
lekker nergens meer voor te zorgen.

Doe- en ontdektochten zonder gids
Behalve de Avonturentochten zijn er 
ook Doe- en Ontdek verhuurtochten 
zonder gids mogelijk. Voor kleuters 
is er het Kabouterpad (ook zonder 
gids) en voor kinderen vanaf zes jaar 
de Boswachteracademie en Billy Bell 
Doekoffer. Met een tas vol materia-
len en opdrachten ga je samen met 
je vriendjes en (groot)ouders op pad. 

Informatie en reserveren
Voor meer informatie over Kinder-
feestjes kijk op: www.staatsbosbe-
heer.nl/depelen  of stuur een mail 
naar: depelen@staatsbosbeheer.nl 
Het Buitencentrum De Pelen ligt aan 
de Moostdijk 15 te Ospel en is op 
maandag t/m zondag van 10.00 tot 
18.00 uur telefonisch bereikbaar op 
nummer: 0495 – 641 497.

Foto: © Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Festeynder Nederweert-Eind

Zondag 16 juli 2017 Festeynder 
Nederweert-Eind

Een reis in de tijd
De zomer lijkt nog ver weg, maar de 
tijd vliegt! Voor u het weet is het juli 
en dan wordt Nederweert-Eind weer 
ondergedompeld in gebruiken en 
tradities uit vroeger tijden. 

Festeynder, een reis in de tijd…. 
De reis begint met een historische op-
tocht, waarin het thema van het door 
Wim Sonneveld geschreven lied “Ons 
Dorp” centraal staat. Grootmoeders 
tijd, waar het leven van alledag be-
stond uit noeste arbeid en traditio-
nele gebruiken. Dat alles is bewaard 

gebleven en wordt tijdens Festeynder 
op tal van manieren uitgebeeld. De 
tijdreis komt vervolgens terecht in 
de 50 en 60er jaren. Het tijdperk van 
de nozems, rock en roll en hippies. 
De eerste telefoons kwamen op de 
markt. We luisterden voornamelijk 
naar de radio tot de televisie zijn in-
trede deed. Wat een tijd en wat een 
ontwikkelingen! Ook deze tijd wordt 
tot leven gebracht op Festeynder . 

Kom deze unieke tijdreis ervaren en 
noteer alvast zondag 16 juli in uw 
agenda. Dit wilt u niet missen! De 
komende weken krijgt u elke week 
een klein voorproefje van Festeynder 
2017.

Hulsenweg 1

6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

Opbrengst Kerstmarkt Ospeldijk overhandigd

Afgelopen weekend zijn de cheques 
overhandigd aan Buitencentrum 
De Pelen en KansPlus. De bezoe-
kers, sponsoren, deelnemers aan de 
markt, De Peelklanken en u, hebben 
er toe bijgedragen dat De Kerstmarkt 
van 2016 in Ospeldijk wederom een 
groot succes was.

Van de opbrengst werd zaterdag 25 
maart 2017 een cheque aangeboden 
aan Buitencentrum de Pelen door de 
organisatie van de Kerstmarkt.
Marijke Vaes was enorm blij met de 
cheque. Dit geld wordt gebruikt voor 
educatie en komt dus allemaal weer 
ten goede aan activiteiten die geor-
ganiseerd worden door het Buiten-
centrum. Alle activiteiten zijn terug 
te vinden via de facebookpagina van 
Buitencentrum De Pelen en de website: 
https://www.staatsbosbeheer.nl/Na-

tuurgebieden/de-pelen/buitencen-
trum.

Zondag werd tijdens het Halfvasten 
Bal van KansPlus  de cheque overhan-
digd aan het bestuur. KansPlus is een 
belangennetwerk voor verstandelijk 
gehandicapten. Het is dé vereniging 
voor mensen met een verstandelijke 
handicap, hun ouders, broers, zussen 
en andere naasten. KansPlus staat 
mensen met raad en daad bij. KansPlus 
behartigt op lokaal, regionaal en lan-
delijk niveau de belangen van mensen 
met een verstandelijke beperking en 
KansPlus biedt mensen de gelegen-
heid elkaar te ontmoeten tijdens de 
vele activiteiten in het hele land.
Alle activiteiten zijn terug te vinden via 
de facebookpagina van KansPlus As-
ten Someren: http://www.kansplusas-
tensomeren.nl/

Lakeside Music Night
Alexander Louwers

Ik ben Alexander Louwers. Samen 
met mijn broer Jaimie ben ik eigenaar 
van Xperal BV. Wij zijn distributeur 
en installateur van zonnepanelenin-
stallaties. We zijn gespecialiseerd in 
duurzame energie en plaatsen vooral 
panelen op grote projecten zoals 
boerderijen en bedrijven, maar ook 
bij particulieren installeren wij zon-
nepanelen.
Ik doe mee omdat ik het een ontzet-
tend leuk initiatief vind. Ik luister 
graag naar muziek, maar ik ben niet 
muzikaal. Als ik een notenbalk zie, 
is dat Chinees voor mij. Onze doch-
ter speelt klarinet en wil mij wel wat 
leren, maar ik ben toch blij met de 
professionele lessen. Het zal toch een 
hele uitdaging worden!

Mart Clement

Mijn naam is Mart Clement en woon 
samen met Monique in Weert.
In het dagelijks leven ben ik direc-
teur/eigenaar van Clement Metaal 
en Techniek en Clement Weert B.V. Ik 
doe mee aan deze Maestro-competi-
tie omdat het voor mij een nieuwe er-
varing en een uitdaging  is om samen 
met een harmonie een mooi stukje 
muziek te presenteren.

Joost Linsen

Mijn naam is Joost Linsen en ik adem 
muziek. In ons restaurant Guulke 
wordt daarom zowel het eten als 
ook de muziek zorgvuldig voorbe-
reid. Toen mij de vraag werd ge-
steld of de taak van Maestro me 
zou kunnen behagen, was lang 
nadenken dusdoende niet nodig.
Ondanks beperkte instrumentele 
vaardigheden voel ik me toch ver-
bonden met harmonie St. Joseph. 
Het toeval wil namelijk dat ik op 19 
maart jarig ben, vernoemd naar ‘St. 
Joseph-dag’. De gelijknamige har-
monie is óók opgericht op 19 maart, 
in 1941 om exact te zijn, ook op de 
St. Joseph-dag dus. Zodoende be-
schouw ik het als een eer om de mu-
zikanten van harmonie St. Joseph 
te leiden als maestro. Een voorrecht 
waarin onze beide passies naar voren 
komen; muziek.

Wij zoeken een 

HUURWONING
uiterlijk per augustus 2017 

in Nederweert of Weert

Te huren voor 
minimaal 2 jaar
3 slaapkamers, berging 

en/of garage
Tel: 06 - 22223865

Kevers in ons land

Wereldwijd zijn er meer dan 300.000 
keversoorten. Zij behoren daarmee tot 
de diergroep met het grootste aantal 
vertegenwoordigers. Voor Europa 
komen we daarbij uit op zo’n 20.000 
soorten en voor Nederland op 4000.
Het moge duidelijk zijn dat gezien 
deze aantallen je op je wandeling niet 
zomaar iedere kever kunt benoemen.

In de lezing ‘Kevers in ons land’, die 
gegeven wordt door Gerard Compiet, 
is gekozen voor die kevers die wat 
meer tot de verbeelding spreken en 
die u op uw wandeling tegen kunt 
komen. Dus bijv. kevers uit de fami-
lie der loopkevers, bladsprietkevers, 
mestkevers, boktorren, kniptorren, 
snuitkevers, etc. Het gaat daarbij niet 
alleen om het herkennen van de di-
verse soorten maar zeker ook om wat 
meer te weten te komen over de vaak 
buitengewoon interessante leefwijze 
van deze insecten.
Kortom: Wie wat meer ingevoerd wil 
worden in het leven der kevers en 
daardoor meer wil kunnen genieten 
van zijn uitstapjes in de natuur, is dins-
dag 11 april om 19.30 uur van harte 
welkom in het Natuur- en Milieucen-
trum De IJzeren Man Geurtsvenweg 4 
in Weert. De toegang is gratis.

Eetpunt 
Ontmoeten doet groeten 

Bij het Eetpunt in Nederweert is ie-
dereen, met name senioren en men-
sen met een beperking, welkom om 
samen met anderen gezellig aan tafel 
te komen eten. Elke dinsdag wordt er 
een drie-gangen diner geserveerd dat 
vers bereid wordt door vrijwilligers. 
Drie of vier keer per maand vindt het 
Eetpunt plaats in gemeenschapshuis 
“de Pinnenhof”, één keer per maand 
wordt het Eetpunt verzorgd door tel-
kens een andere horecagelegenheid 
in Nederweert. Na het eten is er de 
mogelijkheid om nog een beetje na 
te kletsen, een kaartje te leggen of 
een spelletje te doen.
De prijs voor het menu is 8 euro (ex-
clusief eventuele consumpties).
De inloop is vanaf half 6 en er wordt 
gegeten om 6 uur.  
Wanneer u deel wilt nemen aan dit 
Eetpunt kunt u zich aanmelden tot 
vrijdagochtend 12.00 uur voor de vol-
gende dinsdag. U kunt dat doen door 
te mailen naar eetpuntnederweert@
gmail.com of telefonisch op telefoon-
nummer 06 83 15 92 14 
Moet u zich later toch nog afmelden 
dan kan dat tot uiterlijk maandag 
12.00 uur.

In de komende weken is het Eetpunt op: 
4 april in de Pinnenhof
11 april in de Pinnenhof
18 april bij restaurant Het Vlegelke in 
de Kerkstraat
25 april in de Pinnenhof

www.dorpsoverlek-ni-jwieert.nl

DORPSRAAD Budschop

Om de bewoners van Budschop gele-
genheid te geven om met de Dorps-
raad Budschop te praten, zal bij 
aanvang van iedere vergadering van 
de Dorpsraad Budschop, het eerste 
half uur beschikbaar zijn om met U 
in gesprek te gaan. Met dit inloop-
spreekuur wil de Dorpsraad Budschop 
de communicatie met de bewoners 
bevorderen.
De eerst volgende vergadering is 
maandag 10 april en begint om 19.30 
uur in het zaaltje van de kerk.
Voor verdere informatie over Bud-
schop, verwijzen wij U naar de web-
site : www. Budschopactueel.nl

Open Eettafel Budschop

Donderdag 13 april open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 12 april 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 633410 of 06-42286693

www.budschopactueel.nl

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Zeer voordelige tarieven 
voor het opmaken van

jaarrekeningen.

Aangifte
inkomstenbelasting 

voor €50,-.

www.contentfiscaaladvies.nl

Roy Kirkels
06-25301987



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 6 tot en met 15 april 2017.

DONDERDAG  6 april
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Aanbidding
18.15 uur Boeteviering
18.30 uur Rozenkransgebed en Biechtgele-
genheid.
19.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 7 april
Gedachtenis van H.Johannes Baptista de la 
Salle, priester.
18.30 uur Kruisweg bidden.
19.00 uur H. Mis.

ZATERDAG 8 april
Vooravond van Palmzondag van het lijden 
van de Heer
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector kinderen) – jaardienst ouders 
Briels-van de Kruijs, jaardienst Pierre 
Reemers, jaardienst overleden ouders Riet-
jens-Meevis, Leen Vossen-Janssen  vanwege
verjaardag.

ZONDAG 9 april
Palmpasen van het Lijden van de Heer.
9.30 uur Hoogmis (zang, lectoren mevr. L. 
Roost, dhr. W. Englen) – Miet Feijen vanwe-
ge verjaardag.

MAANDAG 10 april
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph.

DINSDAG 11 april 
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur  H. Mis in Mariakapel.- Tot bijzon-
dere intentie.

WOENSDAG 12 april 
Geen rozenkransgebed en H. Mis. 

DONDERDAG  13 april Witte Donderdag
19.00 uur Witte donderdagviering – (zang 
herenkoor, lector mevr.L.Roost) -

VRIJDAG 14 april Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg bidden.
19.00 uur Goede Vrijdag viering (zang da-
meskoor Cantantes, lectoren mevr. L. Roost, 
dhr. W. Engelen)

ZATERDAG 15 april 
Paaszaterdag/Stille zaterdag.
21.00 uur Paaswake (zang dameskoor 
Cantantes, lectoren mevr. L. Caris, mevr. 
L. Roost) – jaardienst ouders Verstappen-
Peeters, jaardienst ouders Vossen-van Hoef, 
echtgenoten Reemers-Pellemans.

Overleden
Op 31 maart was de uitvaart van Toos van 
Deursen. Zij overleed in de leeftijd van 88 
jaar en woonde Kerkstraat 63.
Moge zij rusten in vrede.

Uitvaarten in de Goede Week
De Goede Week is een heel speciale week in 
het kerkelijk jaar. Dit komt ook tot uitdruk-
king in de liturgische vieringen, met name 
tijdens de dagen van het zogenaamde Tri-
duum Sacrum, de heilige drie dagen van 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag. Op Witte Donderdag viert de 
kerk alleen de Eucharistie in de avond. Dan 
wordt de Eucharistie van Witte Donderdag 
gevierd, waarin de instelling van de heilige 
Eucharistie tijdens het Laatste Avondmaal 
wordt herdacht en gevierd. Op Goede Vrij-
dag wordt door de Kerk helemaal geen 
Eucharistie gevierd. Op deze dag komen 
de gelovigen alleen bijeen in de kerk om 
de Kruisweg te bidden en om het lijden en 
sterven van Jezus te gedenken, waarbij het 
lijdensverhaal dus centraal staat. Op Stille 
Zaterdag wordt door de Kerk ook geen Eu-
charistie gevierd. Pas in de Paasnacht van 
zaterdag op zondag viert de Kerk voor het 
eerst weer de Eucharistie, waarin de verrij-
zenis van Jezus wordt gevierd.
Dit alles heeft ook consequenties voor uit-
vaarten op deze drie dagen. Zowel op Witte 
Donderdag, als Goede Vrijdag en Stille Za-
terdag kan bij een uitvaart geen Eucharistie 
gevierd worden. Bij een uitvaart op deze 
dagen zal gekozen moeten worden voor 
een gebedsdienst. Wel kan daarna in de 
Paasweek de Eucharistie gevierd worden ter 
gedachtenis van de overledene. 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.

        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!

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

Je problemen aanpakken: 
dat doe je zelf, maar niet alleen!
Tel. 088-65 60 600
Dagelijks van 8.30-17.00 uur

Bureau Nederweert
St. Antoniusplein 21-22 in Nederweert
Spreekuur dinsdag 9.00-10.00
www.amwml.nl  

In crisissituaties buiten kantoortijden:
AMW-ML: 088-65 60 600

Vrijwilligersdag zaterdag 10 juni 2017
Alle vrijwilligers van de gemeente Neder-
weert zijn uitgenodigd voor de vrijwilligers-
dag en deze wordt gehouden in Gasterij De 
Ontmoeting.U dient zich zelf op te geven en 
opgaveformulieren zijn af te halen in het pa-
rochiecentrum.
Aanmelden kan tot uiterlijk 19 mei, er is 
ruimte voor 250 personen en vol=vol. 

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

8 t/m 16 april 2017

ZATERDAG 8 april viering Palmpasen: 
19.15 uur H. Mis met wijding en uitdeling 
van palmtakken, voor Tinus Strijbos voor 
zijn verjaardag, jaardienst voor Loeke Wijen, 
voor een bijzondere intentie.

DONDERDAG 13 april Witte Donderdag: 
geen dienst.

VRIJDAG 14 april Goede Vrijdag: 19.00 
uur viering verzorgd door de woord-en ge-
bedsdienst.

ZATERDAG 15 april: 19.15 uur Paaswake, 
koor De Leeuwerik, jaardienst voor Peter 
Mathijs, Marie en Baer Houben, ter ere aan 
de H. Gerardus.

HOOGFEEST VAN PASEN ZONDAG 16 april: 
10.00 uur Woord-en gebedsdienst t.g.v. de 
opening van het schuttersseizoen van schut-
terij St. Lucie en de opening van het muse-
umseizoen van openluchtmuseum Eynder-
hoof m.m.v. schutterij St. Lucie en koor De 
Leeuwerik. Voor leden en overleden leden
van schutterij St. Lucie en openluchtmuseum 
Eynderhoof, jaardienst voor ouders Verstap-
pen-Beelen, jaardienst voor Pierre Bongers.

LEZERS: zaterdag 8 april Doortje Linders en 
Marjo Timmermans, zaterdag 15 april Annie 
Jonkers.

MISDIENAARS: zaterdag 8 april Ayla Bee-
rens en Niek Wijen, zaterdag 15 april Lobke 
Houtappels en Lois Beerens.

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 8 april zijn jullie weer hartelijk wel-
kom in de sacristie om 19.15 uur.

“Je verlegt je grenzen als je meer aandacht 
geeft aan je dromen dan aan iedere 

beperking die op je pad komt.”

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag  9  April Palmzondag (met wij-
ding en uitreiking van de palmtakjes)
10.00 uur H. Mis - Tot bijzondere Intentie 

Gelezen in het intentieboek van onze kapel
Moeder Maria, Maria ik ben dankbaar voor 
al het mooie dat ik ontvangen mag
Graag wil ik na de dood van mijn moeder 
een balans terugvinden en accepteren dat 
het zo is, Dank u wel!!

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Website: http://parochie.leveroy.nl
Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 

Bij overlijden Tel. 0495-651316 

Week van  8 april   –  15  april  2017

Zondagmorgen 9 apr. 09.30 uur:
Palmzondag
Em. pastoor Verdonschot zal voorgaan in 
deze viering waarin ook de palmtakjes wor-
den gewijd.

De viering zal worden opgeluisterd door het 
Gregoriaans koor uit Heythuysen o.l.v. Luc 
Jakobs waarvoor wij u van harte uitnodigen.

Als jrd. voor Luci Verstappen-Roost

13 april Witte Donderdag 19.00 uur:
Eucharistieviering, herdenking van het laat-
ste avondmaal, voorafgegaan door een kor-
te boeteviering (volkszang)

14 april Goede Vrijdag
De kerk is geopend van 14.45 uur tot 15.15 
uur als gelegenheid om het lijden en de 
dood van onze Heer Jezus Christus biddend 
te gedenken.

15 april Paaswake 19.00 uur:
De paaswake zal worden opgeluisterd door 
gemengd koor Leveroy Milagri.
Ook zullen de communicanten aanwezig 
zijn in deze paaswake.
Em. pastoor Verdonschot zal voorgaan in 
deze paaswake.

Mededeling:
•	Overleden in de leeftijd van 61 jaar Pierre	

Triepels  moge hij rusten in vrede.

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 7 - 15 april

Vrijdag 7 april, 1e vrijdag van de maand, 
Ziekencommunie. 

Zaterdag 8 april, vooravond Palmzondag, 
viering gezinsmis, 19.00 (Samenzang) Ton de 
Wit (verjaardag), ghm Tjeu Hermans-Jonkers.

Zondag 9 april, Palmzondag van het lijden 
van de Heer, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Gre-
goriaans) Elly Coumans-Bocken (verjaardag), 
ouders Salimans-Hermans en zoon Peter.

Donderdag 13 april, Witte Donderdag,
19.00 (Zangkoor De Peelklanken). Viering 
van de instelling van de H. Eucharistie, van 
het sacrament van het priesterschap en van 
het gebod van de naastenliefde. 

Vrijdag 14 april, Goede Vrijdag, 14.55 
Schoolviering van de leerlingen van basis-
school De Schrank; 19.00 (Kerkelijk zang-
koor – samenzang). Herdenking van het 
lijden en sterven van de Heer.

Zaterdag 15 april, Paaszaterdag/Stille 
zaterdag, 10.00 – 12.00 Paascommunie voor 
de zieken (aanmelding kan nog op de pas-
torie). 19.00 Paaswake (Zangvereniging St. 
Caecilia) In deze nacht ziet de Kerk wakend 
uit naar de verrijzenis van de Heer, wordt 
de Paaskaars ontstoken als het symbool van 
de verrezen Christus en wordt het nieuwe 
doopwater gezegend. jrd Piet Reijnders.

ACOLIETEN: za. 8 april 19.00 : Tom Kessels, 
Nick Stijnen; zo. 9 april 10.00 : Victor Köster; 
za. 15 april 19.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen. 

PALMZONDAG – GOEDE WEEK: Met Palm-
zondag en de Goede Week naderen we het 
Hoogfeest van Pasen.  Jezus stond met zijn 
leerlingen aan de vooravond van zijn kruis-
dood en verrijzenis. Het werd uiteindelijk 
zijn doortocht uit dit leven naar het eeuwig 
leven, door de dood en lijden heen. Zo viert 
de Kerk Christus’ kruis en verrijzenis. 
Zijn kruisdood en opstanding hebben verlos-
sing bewerkt. Die verlossing – eens en voor 
altijd – wordt in de eucharistie voor ons in 
het heden geplaatst, present gesteld. Door 
Christus worden we bovendien met elkaar 
verbonden en wordt de Kerk opgebouwd 
door Jezus zelf. Zaterdag 8 april vieren we de 
palmwijding met de Gezinsmis. Na de week-
endvieringen worden gewijde palmtakjes 
uitgereikt. Zij werden – en worden nog 
steeds – thuis bij het kruisbeeld geplaatst om 
onheil over huis en haard te af te wenden. 
Op Goede Vrijdag is ook  een schoolviering. 

Pastoor A. Koumans, OMI.

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 9 april  2017 
GEZINSMIS PALMPASEN
H. Mis om 11.uur.  Koor: zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Jaardienst voor Nel Thiessen-Van Grimber-
gen en Peerke Thiessen
Lector:  Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

Gezinsmis om 11.00 uur, speciaal voor 
de communicanten en alle kinderen.
De kinderen lopen dan met de Palmpasenstok-
ken door de kerk. De stokken worden versierd 
op zaterdag 8 april om 10.00 uur in de kerk. Kin-
deren van Budschop zijn dan van harte welkom.

Witte Donderdag en Goede vrijdag geen viering.
Voor H. Missen zie kerkberichten parochie 
St. Lambertus.

Zondag 16 april 2017 Hoogfeest van PASEN
H. Mis om 11.00 uur. 
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen, Britt en Francine
Collectant:  Piet Wullems

Maandag 17 april, 2e Paasdag geen H. Mis.
Voor mistijden elders zie de kerkberichten in 
het weekblad.
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NEDERWEERT / ST. ROCHUS
KIENEN

VRIJDAG  7 april  2017 is er weer 
kienen in Budschop

Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St. Rochuskerk 
Budschop, Rochusplein 1.  De zaal 
is open om19.00 uur.
Het  kienen is toegankelijk voor ieder-
een. U  kunt kienen voor  de jackpot 
van € 45,00.
Iedereen is van harte welkom!
Bestuur KBO afdeling Budschop

Zijactief St. Catharina

Beste Leden,
Op maandag 10 april om 20.00 uur 
zal Elly Wolters ons in een workshop 
kennis laten maken met het versieren
van taarten. Graag willen we een 
vijftal leden vragen die samen met 
Elly de taarten gaan besmeren met 
botercreme en dan bekleden met 
fondant of opspuiten met creme. Wil
je dit graag leren meldt dit dan bij 
een van de bestuursleden. Niet alle 
leden kunnen hier actief aan mee-
doen maar kunnen als toeschouwers 
de taarten tot geweldige pronkstuk-
ken zien veranderen. 

We hopen jullie met vele te kunnen 
begroeten.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur
Zijactief St. Catharina 
Nederweert-Eind
www.zijactieflimburg.nl

L.K.V. Nederweert

Beste dames,
Dinsdag 11 april is onze Paasviering. 
Aanvang 19.30 uur. We beginnen met 
een gebedsdienst in de zaal van de 
Pinnenhof. Daarna is er een koffieta-
fel en gaan we foto’s kijken.
We willen er een gezellige avond van 
maken.

Woensdag 31 mei is er een Provinci-
aal georganiseerde busreis naar Luik. 
Kosten van de dagtocht zijn € 30,00. 
Vertrek 08.00 uur ‘s morgens. Huis-
waarts vanuit Luik 18.00 uur. Dames 
die mee willen graag opgeven en be-
talen vóór 16 april bij Bets van Mierlo 
of Leny Verdonschot.

Toon Hermans Huis

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 10 april 10.30-12.00 uur en 12.30-
14.00 uur yoga* / 14.30-15.30 uur Qi 
Gong*. Dinsdag 11 april 10.30-11.30 
uur wandelen* / 13.30-15.30 uur ha-
ken*. Woensdag 12 april 15.00-19.00 
uur workshop voor nabestaanden*. 
Donderdag 13 april 10.00-12.00 uur 
en 13.00-15.00 uur workshop schil-
deren*. Vrijdag 14 april 09.30-12.30 
uur creatief atelier*. Maandag 17 
april GESLOTEN i.v.m. 2e PAASDAG. 
Dinsdag 18 april 19.30-21.00 uur Trai-
ningsavond ‘We can, I can - Betekenis 
en impact van kwetsbaarheid bij een 
naaste?’**. Open inloop maandag 
t/m donderdag van 09.00-16.00 uur 
en op vrijdag van 09.00-13.00 uur (* 
= op afspraak - aanmelden kan via: 
0495-541444 / ** = voor meer infor-
matie zie website www.toonher-
manshuisweert.nl en aanmelden kan
via: administratie@toonhermanshuis-
weert.nl).

Leveroyse Joyce (18) in finale 
‘Miss Teen of Limburg’

Stel je toch eens voor: je bent jong, 
je hebt ambitie, je hebt een tomeloze 
inzet en je bent ook nog eens een 
prachtige verschijning. Deze ingredi-
enten vormen de basis voor de strijd 
om de titel ‘Miss Teen of Limburg /
Miss Beauty of Limburg’. De 18-ja-
rige Joyce Frenken uit Leveroy heeft 
de voorrondes glansrijk doorstaan en 
staat op 13 mei 2017 in de Limburgse 
finale die wordt gehouden in ‘de Pol-
fermolen’ te Valkenburg.

De weg naar de finale belooft een 
drukke periode voor Joyce te wor-
den. Met verschillende trainingen, 
workshops en fotoshoots wordt ze 
voorbereid op dé grote dag in mei. 
Tijdens deze dag zal Joyce zich met 
haar 9 medefinalisten tijdens verschil-
lende presentatierondes moeten be-
wijzen tegenover de 6-koppige jury 
en het publiek. “Natuurlijk heb ik wat 
gezonde spanning, maar het belang-
rijkste vind ik dat ik plezier heb en op 
deze manier de kans krijg om mij op 
persoonlijk vlak verder te ontwikke-
len”, vertelt Joyce vastberaden.

De schoonheidsspecialiste in oplei-
ding maakt een zelfverzekerde in-
druk, maar dit was tot voor kort wel 
anders. “Eigenlijk wilde ik vorig jaar 
al meedoen aan deze missverkie-
zing, maar toen durfde ik nog niet 
zo goed. Ik heb het hele traject des-
tijds wel van een afstandje gevolgd. 
Het bleef constant in mijn gedachten 
spelen. Op een dag zei ik tegen mijn 
moeder: “weet je wat, ik ga me opge-
ven! Ik ga het gewoon doen!” – Waar 
een wil is, is een weg. “Dat is mis-
schien ook wel de boodschap die ik 
mee wil geven aan alle jonge meiden 
die met onzekerheid kampen: als je 
iets heel graag wil bereiken, dan lukt 

je dat, als je maar doorzet en er voor 
de volle 100% voor gaat. Blijf wel ple-
zier houden, want plezier is de basis 
van succes.”

Gun jij Joyce de overwinning en de 
felbegeerde kroon van ‘Miss Teen of 
Limburg’? Daar kun jij je steentje aan 
bijdragen! Sms ‘Poll Limburg Joyce F’ 
naar 3010. Stemmen kan tot 12 mei 
23.59 uur en kost €1,10 per stem. Wil
je Joyce volgen? Je kan haar volgen 
op deze site : https://www.facebook.
com/FinalistJoyceFrenken/

“Mijn ultieme droom is het winnen 
van de titel ‘Miss Teen of Limburg’ en 
ik zou het fantastisch vinden als jij de 
moeite zou nemen om een kleine bij-
drage te leveren. Bij deze alvast ont-
zettend bedankt!”, sluit Joyce met 
een stralende glimlach af.

Mantelzorg

Vorige week maandag is er  tijdens 
het Eetpunt “Ontmoeten doet groe-
ten” informatie geven over mantel-
zorg. Dit was een zeer geslaagde 
bijeenkomst. Ook is er door een man-
telzorger onderstaand gedicht voor-
gedragen.

Mantelzorg is een woord, waarvan ik 
weinig had gehoord.
Totdat ik er zelf mee werd geconfron-
teerd, hoewel ik hier niet voor had 
geleerd.
Mij werd deze mantel omgehangen en 
daar hoef je echt niet naar te verlangen.
Maar het is zo dat de persoon die 
deze mantel draagt, er zelf ook niet 
om heeft gevraagd.
En weet u wat ik ook niet had verwacht, 
je draagt deze mantel dag en nacht.
Ik moest me met steeds meer dingen 
gaan bemoeien, de zorgen gingen 
boven mijn hoofd uitgroeien.
Zonder er om te vragen moest ik 
steeds meer gaan dragen.
Deze mantel werd letterlijk te zwaar, 

mijn schouders gingen er onder hangen.
Mijn lijf begon ook aandacht te vra-
gen: Hoe konden mijn benen deze 
zware zorg blijven dragen?
Ik kan u wel vertellen, mijn mantel 
begon te knellen.
Hij begon letterlijk slijtage te krijgen, 
dat hoef ik echt niet te verzwijgen.
Het model raakte langzaam uit zijn voe-
gen van al dat mantelzorg zwoegen.
Ik moet er nu echt voor waken zelf 
niet in de problemen te raken.
Gelukkig zijn er mensen om mij heen 
en die houden mij op de been.
Dat zijn schatten die mij een paar uur 
vervangen: dan kan ik mijn mantel
even te luchten hangen.
Ik ben dan even van mijn zorg bevrijd 
en heb voor mezelf ook wat tijd.
Ik denk wel eens onder het lopen of 
ik er een mantel bij zal kopen.
Maar helaas hebben de winkels er 
geen, van dit model is er maar een.
Ik ga naar huis en trek mijn mantel 
weer aan, hopelijk krijg ik de kracht 
nog een poosje verder te gaan.

Voor het inzaaien van uw gazon of grasveld.

HENK GERAERTS
Atalanta 1, 5711 NH  Someren

T. 0493-84 40 69   |   M. 06-208 48 443



Expert Lambers
St. Lambertusstraat 10 Nederweert
Tel 0495 - 625714

         facebook.com/pages/Expert-Lambers w w w . e x p e r t . n l

PrProductvoordelenoductvoordelen
•	Steelstofzuiger	die	dweilt	en	droogt
•	De	Bissell	werkt	met	een	7,5	meter	lang	snoer
•	Geschikt	voor	alle	harde	vloeren	en	losse	tapijten
•	Voeg	wat	schoonmaakmiddel	toe	en	je	huis	ruikt	

lekker	fris

REVOLUTIONAIRREVOLUTIONAIR
BISSEL CROSSWBISSEL CROSSWAAVEVE

DWEILEN EN STOFZUIGENDWEILEN EN STOFZUIGEN
IN ÉÉN BEWEGINGIN ÉÉN BEWEGING

Test hem uit in 

onze winkel!
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W I N K E L S O PE N VAN 13.00 TOT 17.00 U U R
GERRY WEBER 
WEEKEND

van vrijdag 7 april 
t/m KOOPZONDAG 9 april

Bij aankoop van een 
Gerry Weber artikel 
een stijlvol cadeau.

Maak kans op één 
van de waardebonnen 

van € 130,00.

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.nl

130 JAAR

5 JAAR
IEDERE DAG HEBBEN WIJ NIEUWE 

AANBIEDINGEN EN ACTIES!  

ACTIEWEEK van 5 april t/m 
9 april want wij bestaan

ME RA
sieraden  horloges  lederwaren  accessoires

T. (+31)-495-84 31 07     | i n f o@m e o r a . n l      | w w w . m e o r a . n lMEORA TRENDSTORE     | Kerkstraat 47     | 6031 CE Nederweert

De winkel krijgt een nieuwe look, 
styling, nieuwe merken en nieuwe collectie.

VOOR IEDEREEN STAAT EEN  

LEKKERE ATTENTIE KLAAR.

9 APRIL KOOPZONDAG VAN 13.00-17.00 UUR

Bij iedere aankoop maak je kans 

op prijzen. O.a. een ixxxi ring naar 

keuze, by Lou Lou tas, 
Diesel horloge, Obag tas 
en nog veel meer.

Check de Facebook pagina van 
Meora Trendstore voor de laatste 

nieuwtjes en aanbiedingen.

Team Meora heet je van harte welkom,
Josette, Marja, Heidi en Inge

5-jarig jubileum

Meora Trendstore!

CONTACT
Kerkstraat 47 |

Stel je eig
en 

designtas 

samen!

Meora, een trendstore in het hart van Nederweert 
viert deze week haar 5-jarig jubileum. In die 5 jaar 
die voorbij gevlogen zijn heeft Meora een enorme 
groei en diversiteit in merken erbij gekregen. Nu 
wordt de winkel zelfs gedeeltelijk vernieuwd met 
een nieuw interieur en styling.
Sieraden, horloges, lederwaren, kinderspaarpot-
jes, bestekjes en schooltassen Meora heeft het al-
lemaal.

‘Ik deel mijn passie voor mooie én betaalbare sieraden 
enthousiast met iedere klant’, vertelt Inge, ‘dit geldt 
ook voor mijn medewerksters Marja, Josette en Heidi 
die bij Meora werken, ze hebben jarenlange ervaring 
in deze branche en kunnen de klant met deskundig 
advies te woord staan.‘

Keuze en service
‘Voor wat betreft sieraden kun je denken aan hippe merken als MelanO, 
UNO de 50, Josh, Esprit, Zinzi, My66, Boccia, design je eigen ring met
IXXXI en nog veel meer. Bijvoorbeeld het merk Boccia is zeer geschikt 
voor mensen met allergieën, Boccia is van Titaan gemaakt en Hyperal-
logeen. Meora heeft een uitgebreid assortiment horloges of je nu tren-
dy, stoer of klassiek zoekt met de merken Diesel, Fossil, DKNY, Tommy
Hilfiger, Hugo Boss, Olympic, Esprit, Icewatch, Boccia, Casio G-Shock en 
Casio Edifice is er voor ieder wat wils. Bovendien bieden we een uitge-
breide reparatieservice. Of het nu gaat om het herstellen van gouden 
en zilveren sieraden, het knopen en of rijgen van parels, het deskundig 
zetten van batterijen in horloges of reparaties van uurwerken: het kan 
allemaal. Daarnaast hebben we een ruime keuze in horlogebandjes. 
En is het ook mogelijk om een afspraak te maken met onze goudsmid 
om zelf een eigen ontwerp te laten maken. Denk aan trouwringen en 
gedenksieraden. Dit alles voor een zeer betaalbare prijs.’

Mannen
‘Niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen hebben we een 
uitgebreide collectie. Leuke trendy merken zoals G-shock, Diesel, Fossil,
Casio-Edifice, Tommy Hilfiger, Hugo Boss en Hugo Boss Orange. Maar 
ook voor mannen die op zoek zijn naar klassieke sieraden en horloges 
hebben we hier volop keuze.’

Persoonlijk
Meora vormt een waar paradijs voor de liefhebber van
modieuze tassen, schooltassen, portemonnees en kleine
lederwaren. De merken Burkely, het Spaanse Abbacino,
Merel by Frederiek, Bear Design, Bag 2Bag, Lou Lou,
Xworks zijn daar voorbeelden van, of Eastpak als het
gaat om tassen voor de jeugd. ‘Heel bijzonder is O’Bag’
weet Inge. ‘Door bij de body’s van deze tassen
een hengsel, eventueel gecombineerd met een
binnentas of een omslag naar jouw smaak te
kiezen, stel je je eigen designtas samen.
Hoe persoonlijk wil je het hebben?’

Kleine klanten
Ook de jeugd komt dus aan haar trekken bij Meora. Zo is er een ruime 
keus uit zilveren bestekjes, spaarpotjes, tandendoosjes en natuurlijk 
sieraden van het merk Bellini en zijn de stoere armbanden van Josh 
leverbaar in kindermaten. ‘Horloges zijn er in vele trendy kleuren van 
o.a. Icewatch en Garonne kinderhorloges. Ook voor het prikken van 
gaatjes in de oren zijn, naast volwassenen, onze kleine klanten van 
harte welkom’ voegt Inge daar nog aan toe, bij kinderen wordt er met
2 medewerksters tegelijk geprikt, zodat het voor de kinderen zo weinig 
mogelijk stress veroorzaakt. Wij hebben ook een ruime keuze in prik-
oorbellen, dus genoeg redenen voor jong en oud, om je te laten inspi-
reren door de nieuwste kleuren, trends en mogelijkheden bij Meora.

Persoonlijk
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info@meora.nl | www.meora.nl
L ike Meora ook op Facebook en bl i j f zo op de hoogte van de laatste trends en bi jzondere aanbiedingen. 



Gerry Weber weekend bij
Pleunis Mode

Wist je dat Gerry Weber voor bijna alle verschillende vrouwen een pas-
sende broek maakt? Bij Pleunis mode hebben ze al deze broeken in 
verschillende kwaliteiten en in heel veel kleuren. De adviseuses van 
Pleunis Mode weten altijd de juiste broek voor je te vinden.

Van vrijdag 7 t/m koopzondag 9 april staat bij Pleunis Mode de winkel 
in het teken van Gerry Weber.
Niet alleen Gerry Weber “collection” maar ook de casual lijn van Gerry 
Weber staat volop in de aandacht. Bij aankoop van een Gerry Weber 
artikel krijg je een stijlvol cadeau (zolang de voorraad strekt). Boven-
dien maak je kans op een van de 13 waardebonnen van € 130,00.

Dus aarzel niet en kom gezellig even langs. Op vrijdag staat hun team 
klaar van 9.00 tot 20.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en op 
koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Kerkstraat 45b
Nederweert
tel. 0495-626717
www.bollenmodeschoenen.nl
Ook voor al uw schoenreparaties!!

De nieuwe VOORJAARS-
collectie is binnen!!!

Kinderschoenen 
vanaf maat 18 t/m 43!!!!

Dames- en herenschoenen 
in diverse breedtematen!!!

Kijk alvast op onze website 
www.bollenmodeschoenen.nl

KOOPZONDAG 9 APRIL 13.00-17.00 uur

W W W. D P S FA S H I O N . N L

9 april van 13.00 tot 17.00 uur

Op vrijdag
koopavond
Kerkstraat 6 Nederweert

Kunstig versierde lentetakken 
sieren het centrum van Nederweert

Tijdens de koopzondag op 9 
april aanstaande kom je in 
Nederweert helemaal in de
paassfeer. Kleurige lentetak-
ken kleuren de straten van 
het centrum van Nederweert.

Ondernemersvereniging Neder-
weert (OVN), vrijwilligers van 
de Pop Up Galerie Nederweert 
(PUGN), Basisschool de Klimop en 
Zorgcentrum St. Joseph hebben de
handen ineen geslagen. Gezamen-
lijk ontwikkelden zij een kunstig

lenteproject voor kinderen en ou-
deren. Lentetakken worden met 
allerlei gerecyclede materialen 
omgetoverd tot kleurige straatver-
sieringen. 

Op zondag 9 april kan iedereen 
deze kunst aanschouwen.
Loop door het centrum van Ne-
derweert, en kijk wie de maker is. 
Drawmore Illustrations uit Neder-
weert heeft voor iedere tak een 
kaartje ontworpen met de naam
van de kunstenaar. 
Natuurlijk huppelen er tijdens deze 

30%
Korting 

op alle 
lakverven
 + latexen 

80 JAAR POELL B.V. BEHANG EN VERFHUIS

6-7-8-9 APRIL
diverse acties

Bij besteding 

Bij besteding 
vanaf € 25,-

GRATIS ROLMETER

BIJ 1 LITERBLIK LAKVERF
1 GRATIS KWAST KADO

POELL Kerkstraat 19
6031 CE  Nederweert

Telefoon (0495) 63 18 61
E-mail: info@poellbv.nl

Actie geldt van 6 t/m 9 april 2017. VActie geldt van 6 t/m 9 april 2017. Vraag naar de voorwaarden.raag naar de voorwaarden.

lente-koopzondag ook paasha-
zen door het dorp. Zij delen aan alle 
bezoekers chocolade eitjes uit.

Vind jij het gouden ei?
In het centrum van Nederweert 
hebben de Paashazen ook een aan-
tal gouden eieren verstopt. Ben jij 
de gelukkige vinder? 
Vind jij een gouden ei? Lever dit tij-
dens de koopzondag in bij Shoeby 
in de Kerkstraat en neem een leuke 
prijs in ontvangst.
Natuurlijk staat deze koopzondag 
ook in het teken van het voorjaar. 

In elke winkel beleef je het voor-
jaar op een andere manier. Alles 
hangt, staat en ligt vol met nieuwe
collectie en in alle winkels staan ze 
te popelen om je te verwelkomen. 
Kom op zondag 9 april en beleef 
een heerlijke zondagmiddag in Ne-
derweert.

WWW.OVNEDERWEERT.NL
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Tijdens de koopzondag op 9 april aanstaan-de zullen in het kader van Pasen kleurige lentetakken de straten van de kern van  Nederweert kleuren. 

Contactpersonen van Pop Up Galerie  Nederweert (PUGN), Basisschool de Klimop, Zorgcentrum St. Joseph en Ondernemers-vereniging Nederweert (OVN) hebben de handen ineengeslagen en coördineren  gezamenlijk een kunstig lenteproject voor kinderen en ouderen. De lentetakken  worden met allerlei recycle materialen  omgetoverd tot kleurige straatversieringen. 

Vind jij het gouden ei?
In het centrum (Kerkstraat, Brugstraat) 

liggen een aantal gouden eieren verstopt.
Voor de gelukkige vinders ligt bij Shoeby 

een leuke prijs klaar!
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Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Speelweekend week 14. 
Zaterdag 8 april.
Uitwedstrijden.
Bumpers – HS-1 13.00 uur.
Deurne – MU18 16.45 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 9 april.
Uitwedstrijden:
Heeze – U14 10.00 uur.
Boemerang – U18-2 12.45 uur.
Tracks – HS-2 14.30 uur.
Dunatos – Rooi (HS fluiten) 13.00 uur.
Thuiswedstrijden:
U12 – Bumpers 12.30 uur.
U22 – Lang.Shooters 12.30 uur.
U16-2 – Bike Shots 14.30 uur.
U16-1 – Baron Jongens 14.30 uur.

Jumping Giants, let’s go.

Afgelopen weekend hebben de Divemas-
ters in opleiding “hun project”  afgezonken 
in Thorn. Opnieuw zijn er een tweetal vis-
kooien  gevuld met gerecyclede kerstbomen 
op de bodem van de Grote Hegge neerge-
laten. De afgelopen jaren heeft Duikteam 
Nederweert al meerdere projecten afge-
zonken. Ieder jaar opnieuw zien we een toe-
name van vissen rondom de kooien. Door de 

Thorn 2.0 onze bijdrage aan de 
visstand in de Maasplassen !

kerstbomen (ook weer een goede bestem-
ming voor gevonden !) is het voor jonge vis
een perfecte schuilplaats. Op deze manier 
draagt Duikteam Nederweert ook weer een 
klein steentje bij aan behoud van de vis-
stand in de Maasplassen.
Voor meer foto’s van het heden en verleden 
van viskooien én de ontwikkeling ervan in de 
loop der jaren, check onze facebook pagina.

Eindse Boys Nieuws

Programma Do. 6 April Senioren
SVVH 1 - Eindse Boys 1 18.30 uur

Programma Za. 8 april Junioren
Eindse Boys JO19-1 - Horn JO19-1 18.00 uur
Laar JO17-3 - Eindse Boy JO17-1 15.00 uur
Eindse Boys MO15-1 -
RKDSO/IVO/DEV M015-1 15.00 uur
Haelen JO-15-1 - Eindse Boys JO15-1G 13.00 uur
Eindse Boys JO15-2 - FC Oda JO15-3 12.30 uur
Linne JO13-1G - Eindse Boys JO13-1G 10.00 uur
Eindse Boys JO11-1 - Wilhelmina’08 JO11-1 09.15 uur 
RKMSV  JO11-4 - Eindse Boys JO11-3M 09.00 uur
VV GKC JO11-2G - Eindse Boys JO11-2G 09.30 uur
Eindse Boys JO9-1 - MMC Weert JO9-3 10.30 uur
FC Oda JO9-4 - Eindse Boys JO9-2G 11.30 uur

Programma Za. 8 april Veteranen
Merefeldia - Eindse Boys 17.00 uur

Programma Zo. 9 april Senioren
Eindse Boys 1 - EMS/RFC 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - RKSVO 4 10.30 uur
Eindse Boys 3 - RKSVO 5 11.00 uur
Eindse Boys 35+1 - FC Cranenjdonck 35+1 10.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – EMS/
RFC 1: Roost Agri b.v. Nederweert
Spelertje v/d week:???
Donderdag 6 April kaarten aanvang 20.00 
uur kantine,
Supporters welkom bij de wedstrijden.

Voor het laatste nieuws zie 
www.eindseboys.nl

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 8 APRIL
Sporthal de Bengele Nederweert
F4. MEOS - Blerick F1  11.30u.
C1. MEOS - Bergeyk C1  12.30u.

DONDERDAG 13 APRIL
Sporthal De Weert Venray
D.recr. Manual - MEOS B  20.00u
Sporthal de Heuf Panningen
H.recr. Bevo -MEOS  21.00u.

JAARVERGADERING MVC NEDERWEERT

Afgelopen vrijdag  had er een druk bezochte 
jaarvergadering van de Modelvliegclub Ne-
derweert plaats. Op de vergadering werden
de jaarstukken 2016 vastgesteld, waaronder 
het jaarverslag en exploitatierekening 2016. 
De begroting 2017 kreeg eveneens de goed-
keuring van de vergadering alsook het acti-
viteitenplan 2017. Het aftredend bestuurslid 
John Kurstjens werd herkozen. 
In de geplande activiteiten 2017 staat als 
belangrijk punt vermeld de vliegshow die 
op 1 en 2 juli  op het vliegterrein van MVC 
nabij Leveroy zal worden georganiseerd.
Het programma voor deze show is reeds in 
voorbereiding en zullen zoals het er naar 
uitziet vele piloten uit binnen- en buiten-
land met spectaculaire vliegtuigen verwacht 
worden. Het afgelopen jaar heeft de club 
geen vliegshow georganiseerd. Wel hebben 
diverse leden deelgenomen aan vliegshows 
elders. Ook heeft een lid van MVC Neder-
weert deelgenomen aan de Nationale en 
internationale wedstrijden F3AX met grote 
schaal modelvliegtuigen. Hierbij mag ver-
meld  worden dat het lid Jurriën Vissers in de 
hoogste klasse het Nederlands kampioen-
schap 2016 wist te behalen. De eerste wed-
strijd 2017 in die klasse uit een serie van vier 
zal op het vliegterrein van MVC Nederweert 
worden georganiseerd op 13 mei 2017. Ver-
der zal er een kampeerweekend worden ge-
organiseerd voor de leden en enkele gasten 
alsook de jaarlijkse clubwedstrijd. Al met al 
heeft de club een druk jaar voor de boeg.

Het damesteam van Nederweert wist op de 
Nederlandse Kampioenschappen in Zwolle 
het zilver binnen te slepen! Na maanden 
van trainen was het laatste weekend van 
maart het moment van de waarheid voor de 
3 teams van Nederweert. Het was een gezel-
lige, maar spannende wedstrijd. Teams uit 
het hele land waren afgereisd naar Zwolle 
voor het NK Lifesaving. Bij deze wedstrijdtak 
gaat het om snelheidszwemmen, gecombi-
neerd met onderdelen van de reddingsbri-
gade. Er werd gestreden op verschillende 
onderdelen, waaronder popvervoeren, 
reddingsestafette en lijnredding. Alle ploe-
gen van Nederweert presteerden goed en
wisten veel van hun persoonlijke records 
aan te scherpen. De junioren meidenploeg 
eindigde op een verdiende 7e plaats en de 
heren werden 10e! 

Ook bij het NK Serc, dat twee weken eerder 

Reddingsbrigade Nederweert 2e op 
Nederlandse Kampioenschappen!!

gehouden werd, werd door Nederweert 
goed gepresteerd. Er werden meerdere 
waterongevallen nagespeeld, die binnen 
slechts 2 of 3 minuten zo goed mogelijk 
opgelost moesten worden. Twee teams van 
Nederweert haalden het tot de finale! Het 
eerste team eindigde uiteindelijk net naast 
het podium met een 4e plaats en de andere 
teams werden 7e en 11e. Lijkt deze laatste 
wedstrijdvorm waarbij er een waterongeval 
wordt nagebootst jou interessant en zou je 
er graag meer over willen weten? Kom dan 
gerust eens kijken bij onze eigen jaarlijkse 
wedstrijd op 2e paasdag, 17 april, in het 
zwembad van Nederweert! Er zal in zowel 
een junioren- als een seniorenklassement 
worden gestreden om de medailles voor het 
beste team, maar er zijn ook prijzen voor de 
teamleider en de beste reanimatie. Kijk voor 
meer informatie op onze website www.red-
dingsbrigadenederweert.nl 

Boogsport Willem Tell
Nederweert

NIEUWS
Een van oudsher bekende vereniging Willem 
Tell heeft haar naam gewijzigd, in BOOG-
SPORT Willem Tell. Er is naast het handboog-
schieten een discipline bijgekomen, namelijk 
kruisboogschieten, en daar komt vanaf 
januari 2017 nog een discipline bij.
Vanaf 27 januari kan er 1 x per  maand 
, op de laatste vrijdag met luchtdruk 
(windbuks) geschoten worden. Voor
meer informatie en de voorwaarden zie 
uitleg bij programma of  info opvragen 
aan Peter Nouwen 0495-632200 of 06-
40077025

Is hiermee jouw  interesse gewekt en zou je 
ook eens vrijblijvend kennis willen maken 
met de kruisboog- en Handboogsport, dan 
ben je van harte welkom op onze trainings-
avond op woensdag
Jeugd : 19.00 tot 20.00 uur
Volwassenen: 20.00 tot 23.00 uur
Wij bieden je gratis 4 proeflessen, en ge-
bruik van materialen
Voor inlichtingen Paul Hermans 0495-625663
e-mailadres : info@boogsportwillemtell.nl

Programma:
Vrijdag 28 april: schieten met luchtdruk 
zonder clubverband
Er wordt de mogelijkheid geboden aan be-
langstellenden  vanaf 10 jaar om gezellig 
met andere schutters samen bezig te zijn 
met een leuke hobby, in een veilig lokaal.
Wij vragen een kleine vergoeding  van € 5,- 
incl. 1 consumptie voor  het gebruik van het 
lokaal per persoon/keer
Aanvang 19.30 uur tot ca. 23.00 uur.
Lokatie : Beatrixstraat 47A te Nederweert

Drumband & Schutterij 
St. Odilia Ospeldijk

Agenda: 
15 April: Oud ijzer Actie St. Odilia
Wij halen weer oud ijzer op in Ospel en Ospel-
dijk. Indien u oud ijzer heeft voor onze ver-
eniging kunt u vooraf of op de dag zelf bellen 
naar 06-13285994. Wij komen dit dan aan-
staande zaterdag 15 April zeker bij u ophalen. 
Bij voorbaat bedankt namens al onze leden!
22 April: Schieten bij Schietsportcentrum 
Kraan aanvang
27 April: Koningsplein Thomashuis
30 April: Seizoensopening St. Odilia 13:00 
Odiliahome

RKSVO-NIEUWS 

Vrijdag 7 april: 
RKSVO Mini F wedstrijden bij Rood/Wit’67 18.30 

Zaterdag 8 april: 
RKSVO O.19-1 - vrij 
RKSVO O.17-1 - Reuver O.17-1  15.00 
RKSVO O.17-2 - FC Oda O.17-2 15.00 
Born O.15-1 - RKSVO O.15-1    13.00 
RKSVO O.15-2g - vrij 
RKESV O.13-1 - RKSVO O.13-1 12.00 
RKSVO O.13-2 - RKVB O.13-1g 11.00 
RKSVO O.13-3 - RKMSV O.13-4g  12.30 
RKSVO O.13-4g - SV Laar O.13-4 12.00 
RKSVO O.11-1 - SVC’2000 O.11-3  09.45 
SV Laar O.11-4 - RKSVO O.11-2 10.00 
Rood/Wit’67 O.13-3- RKSVO O.11-3M 09.30 
RKSVO O.9-1 - Reuver O.9-1  11.00 
Maarheeze O.9-3 - RKSVO O.9-2g     09.30 
Rood/Wit’67 O.9-1g- RKSVO O.9-3g 10.30 

Zondag 9 april: 
RKSVO 1  - Maarheeze 1     14.30 
Sponsor v/d wedstrijd: Autocentrum Van Gog
RKSVO 2  - vrij 
RKSVO 3  - Wilhelmina’08 2  12.00 
Eindse Boys 2 - RKSVO 4 10.30 
Eindse Boys 3 - RKSVO 5 11.00 
RKSVO 6  - Someren 10 10.00 
RKSVO VE1 - FC Oda VE1    09.45 
RKSVO VE2 - vrij 
Brevendia Da.2 - RKSVO Da.1  10.30 

Maandag 10 april: 
Techniektraining voor de gehele JO11       19.00
Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl 

Hoofdsponsor RKSVO: 
Sanitair & Tegelcentrum Weert 

Peter Eilers
Tel. 0495-764123 • GSM 06-24184996Tel. 0495-764123 • GSM 06-24184996el. 0495-764123 • GSM 06-24184996T

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoopReparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

De landbouw in de Romeinse tijd

Vaak denken we bij de Romeinse 
cultuur dat dit vooral een cultuur 
was van keizers, gladiatoren, oorlog 
voeren en vechten en dat zich dat 
allemaal afspeelde in Rome. Het Ro-
meinse Rijk was echter veel groter en 
omvatte een groot deel van Midden 
en West-Europa en de landen rondom
de Middellandse zee.  De basis van dit 
alles was dat de Romeinen de voed-
selvoorziening en distributie op orde 
hadden en hun grenzen goed verde-
digden met legerplaatsen zoals het
Duitse Xanten aan de Rijn. Met een 
goede voedselvoorziening konden ze 
de grote steden, nederzettingen en 
legerplaatsen in stand houden. 

Basis
De basis van deze voedselvoorziening 
werd gevormd door de graanteelt. 
Dit graan was nodig om daarmee pap 
en brood te maken en om het te voe-
ren aan het vee. Naast graan teelde 
men knollen, andijvie, asperge, rijst 
en peulvruchten. Spelt was toen een 
belangrijk graan mede vanwege zijn 
hoge opbrengst.
Ook adviseerde men toen al aan de 
boeren die in de nabijheid van grote 
steden woonden om de sierteelt op 
te pakken, zoals het telen van violen 
en rozen en deze op de markt in de 
steden te verkopen. De Romeinen
ontwikkelden al methoden om de 
bloeitijd van rozen te vervroegen 
o.a. middels irrigatie van warm wa-
ter. Toen was hier al weerstand tegen 
omdat dit tegen de natuur in ging. 
Op alle boerderijen had men fruit-
teelt en men kende al ent-technieken. 
Vruchtwisseling werd al toegepast 
(wisselbouw) hetgeen de opbrengst 
ten goede kwam. In dit bouwplan met 
vruchtwisseling werd ook braaklig-
ging toegepast om de bodemvrucht-
baarheid in stand te houden.  Hoewel 
men nog geen kunstmest kende werd 
as wel als zodanig gebruikt naast 
mest van het vee. Veredeling was al 
bekend. Het zaad uit de grootste en 
dikste aren moest gebruikt worden 
als zaaizaad. De Romeinen gebruik-
ten al kruiden die ze o.a. importeer-
den uit China, India en de Arabische 
landen. Ze gebruikten de kruiden
niet alleen bij het bereiden van het 
eten, maar ook t.b.v. de cosmetica 
en medicijnen. De Romeinen kenden
geen boter maar gebruikten olijfolie 
om vlees en vis te bereiden.

Wijn
De Romeinen dronken veel wijn, maar 
niet puur. Zij deden (veel) water bij de 
wijn. 1 deel wijn op 3 delen water. Zij 
verspreidden de wijnbouw over heel 
Europa en dus ook naar de Zuidelijke 
Nederlanden. In feite hebben zij de 
basis gelegd voor de druiventeelt in 

Zuid Limburg. De opbrengsten van de 
wijn was toen op veel plaatsten zeker 
niet lager als nu in Zuid Limburg. 

Honing
Honing is een zoetstof die al in de 
verre oudheid werd gebruikt. Suiker-
bieten en suikerriet kende men toen
nog niet. Door de Grieken werd (en 
wordt) het al gebruikt als zoetstof 
in allerlei gerechten. Ook Egypte 
was een belangrijk productiegebied 
van honing.  Er werden door de Ro-
meinen veel bijenvolken gehouden
en het was een belangrijk werk op 
de boerderij dat niet aan iedereen 
werd toevertrouwd. Dat de bijen 
een belangrijke rol spelen bij de be-
stuiving van planten speelde toen 
nog nauwelijks of geen rol. Dat is 
pas veel later duidelijk geworden. 
De Romeinen trokken vaak de na-
tuur in om “bijenvolken” te vangen 
en deze te verhandelen. Ook kende 
men “kunsthoning”. Dit was een 
mengsel van meel en tamariskensap. 
Tamarisken is een bladverliezende 
heester waarvan het sap een zoete 
smaak heeft. 

Landinrichting en grondpolitiek
Bij de Germaanse landbouw had nie-
mand een vast stuk grond. Ieder jaar 
kregen de families een stuk grond 
toegewezen dat ze het jaar daarop 
volgend weer moesten verlaten. Op 
die manier kon een boer in die tijd 
“niets opbouwen” of verbeteringen
aanbrengen in de grond. De Romei-
nen hadden dit beter voor elkaar. 
Deze voerden een bewuste grondpoli-
tiek. Romeinse soldaten konden grote 
stukken grond en eigendom verwer-
ven en daar een boerderij op stichten. 
Op die manier was het lonend om ver-
beteringen aan te brengen en bos en 
moeras te ontginnen. Ook paste men 
ruilverkaveling toe. Er waren tijden 
dat de grond extreem duur was, maar 
dat waren dan meestal percelen met 
een goede wijngaard erop. 

In Zuid Limburg, Voerendaal, heeft 
een grote Romeinse boerderij ge-
staan (ongeveer 300 ha groot). Er
stond o.a. een kolossale graanschuur. 
Vanuit dergelijke boerderijen ging de 
kennis van de Romeinse landbouw 
en veehouderij  “over” op de lokale 
boeren. 

Dit artikel verschijnt in de aanloop 
naar de excursie naar het Duitse Xan-
ten (de Romeinse Stad) die de Bond 
van Wapenbroeders en de Heem-
kundevereniging Nederweert gaan 
maken op zaterdag 13 mei. Veel on-
derwerpen over onze vroegste land-
bouwcultuur is te zien in het museum 
dat we in Xanten gaan bezoeken.

27 April 2017 van 10.00 tot 15.00

Wederom organiseren we het Ko-
ningsplein in Ospeldijk.
27 April toveren we het Thomashuis 
Ospeldijk om naar een gezellige Ko-
ningsmarkt en speelpaleis met als 
hoogte punt het kratten stapelen. 
Ook dit jaar wederom aanwezig DE 
KLOS”. Diverse gratis spellen. Uiter-
aard wordt er ook voor de inwendi-
ge mens gezorgd. De opbrengst van 
deze verkoop en de opbrengst van 
de loterij gaan naar projecten vanuit 
onze gemeenschap Ospeldijk. Dit jaar 
gaat onze aandacht naar het Bonds-
schuttersfeest  EMM van St. Odillia 
Ospeldijk. Deze wordt gehouden 27-
08-2017 in Ospeldijk. Meer info volgt 
in media en plaatselijke bladen

Ook onze eigen DJ PIET is weer aan-
wezig voor de gezellige muziek. Net 
als vorig jaar is er de gelegenheid om 
een plaatsje te reserveren om je eigen 
gemaakte/niet meer gebruikte spul-
letjes te verkopen op de vrijmarkt.
Aanmelden voor de vrijmarkt op het 

4de Koningsplein bij Thomashuis 
Ospeldijk `t Kienhout

Koningsplein kan tot 20 April 2017 via 
het mail adres:
koningsplein.ospeldijk@gmail.com
Wees er snel bij, want vol is vol.
Meer informatie volgt via de plaatse-
lijke websites.

TOT 27 APRIL.

St. LUCIE

APRIL;
05 Bestuursvergadering 20.00 uur clubge-
bouw
09 Uitschieten A en B klasse. Overige leden 
schietoefening – aanvang 13.30 uur
10  Muziekkorps en majorettes repetitie in 
de kerk 19.00 uur
12 Bijeenkomst activiteitencommissie aan-
vang 19.30 uur
16 Opening schuttersseizoen en Koning
schieten
22 Tinus Stienenbeker 19.00 uur, aanslui-
tend schuttersvergadering
29 Schietoefening

Op het jaarprogramma stond vermeld dat 
op zondag 23 april zou worden geschoten 
voor de Michel Hendriks beker. Doordat er te 
weinig inschrijvingen binnen kwamen van de 
verenigingen heeft de organisatie besloten 
om deze activiteit laten te vervallen.

VOORZITTERSWISSEL:
Op de onlangs gehouden  jaarvergadering 
heeft dhr. Marc Beelen zijn functie als voor-
zitter overgedragen aan Mevr. Mariëlle Ge-
raets – Timmermans.
Marc, bedankt voor de vele jaren inzet in 
het bestuur.
Wij wensen Mariëlle veel succes met haar 
nieuwe funtie.

Met schuttersgroet.

Competitieprogramma Jeugd
Woensdag 5 april
Sportclub Irene JO17-1 – Merefeldia JO17-1 18:45

Zaterdag 8 april
Caesar JO19-1 – Merefeldia JO19-1 15:15
ST VV GKC JO19-2 – Merefeldia JO19-2 15:00
Merefeldia MO19-1 – ST Egchel MO19-1 13:30
Merefeldia JO17-1 – Brabantia JO17-1 15:00
Merefeldia JO17-2 is vrij
Merefeldia JO15-1 – Heythuysen JO15-1 13:30
Laar JO15-3 – Merefeldia JO15-2  13:00
Merefeldia JO15-3 – MMC Weert JO15-2 15:00
Haelen JO15-2 – Merefeldia JO15-4 11:30
Merefeldia MO15-1 – ST RKHVC MO15-1 12:15
Merefeldia JO13-1 – ST Sparta’18 JO13-1 12:00
SVH’39 JO13-1G – Merefeldia JO13-2  10:00
Merefeldia JO13-3 – ST Grashoek JO13-1 11:00
Merefeldia JO13-4 – FC Oda JO13-3 11:00
Merefeldia JO13-5M is vrij
FC Oda JO11-1 – Merefeldia JO11-1 09:30
Merefeldia JO11-2 – Laar JO11-2 09:30
Merefeldia JO11-3 – BEVO JO11-1G  09:30
DESM JO11-3 – Merefeldia JO11-4G  09:00
Merefeldia JO9-1 – SHH JO9-2  09:30
Maarheeze JO9-2 – Merefeldia JO9-2 09:30
Merefeldia JO9-3 – RKMSV JO9-2 08:30
RKESV JO9-1 – Merefeldia JO9-4 10:00
Merefeldia JO9-5 – DESM JO9-4  08:30
Merefeldia JO9-6 is vrij
Merefeldia JO9-7 – SV Budel JO9-9 08:30

Oefenprogramma Jeugd
Maandag 3 april
Merefeldia U17-1 - St John the Baptist 19:00
Merefeldia U15-1 - St John the Baptist 19:00
Merefeldia U15-2 - St John the Baptist 19:00

Maandag 10 april
Merefeldia U15-1 - Marling school  19:00
Merefeldia U15-2 - Marling school 19:00
Merefeldia U15-3 - Marling school 19:00
Merefeldia JO11-1 – Fortuna Sittard O10 18:00
Merefeldia JO9-1 – Fortuna Sittard O9 18:00

Programma Veteranen
Zaterdag 8 april
Merefeldia 35+2 – Eindse Boys 17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 9 april
Liessel 1 – Merefeldia 1  14:30
FC Geleen Zuid 2 – Merefeldia 2 11:00
SVSH 2 – Merefeldia 3  12:00
Merefeldia 4 – SSE 3  12:00
Merefeldia 5 – ST Altweerterheide 2  11:00
RKMSV 6 – Merefeldia 6  11:00
Merefeldia 7 – SVSH 3 10:00
Brevendia 35+1 – Merefeldia 35+1  10:00
FC Oda VR1 – ST Laar/Merefeldia VR1  10:30

TE KOOP:

ASPERGES
H. v.d. Beucken

Kreyel 1 Ospel
Tel. 0495-633437

Mob. 06-222 966 98



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

Tijdens de inspiratiebijeenkomst werd uitvoerig gesproken over de aanpak van laaggeletterdheid en gingen de deelnemers ook zelf aan de slag met taal.
Foto: Nederweert24

Op de website...
 Hulp nodig bij uw  

belastingaangifte?
  Extra containers geplaatst,  

hou het netjes
 Bonje met de buren?  

De buurtbemiddelaar helpt

www.nederweert.nl

Donderdag 6 april 2017

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. Aan-
melden is eenvoudig. Ga naar www.neder-
weert. nl>Actueel>Officiële bekendmakingen. 
Inschrijven kan met het eigen e-mailadres. 
Vervolgens  ontvangt de abonnee de bekend-
makingen 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 
kunnen 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 
verzoek het overzicht per post toegestuurd 
krijgen. 

Vorkmeer, Bibliocenter, Stichting Lezen 
& Schrijven en de gemeente Neder-
weert werken samen aan de aanpak 
van laaggeletterdheid. Vorige week 
dinsdag vond een inspiratiebijeen-
komst plaats in het Citaverde College. 
Professionals uit het veld, medewer-
kers van de gemeente en taalambas-
sadeurs gingen met elkaar het gesprek 
aan over de te volgen aanpak. Binnen-
kort start het project Taalcoaching op 
Maat om laaggeletterden te helpen.

Leon Heuvelmans, rayoncoördinator 
van Stichting Lezen & Schrijven, opende 
de bijeenkomst. Hij benadrukte het 
belang van de samenwerking tussen 
alle partners. 

Laaggeletterdheid
Eén op de negen Nederlanders tussen 
de 16 en 65 jaar heeft moeite met het 
lezen, begrijpen en gebruiken van 
relatief eenvoudige teksten, zowel in 
digitale vorm als op papier. Zij vinden 
het bijvoorbeeld moeilijk om bijsluiters 
van medicijnen en veiligheidsvoor-
schriften bij apparaten te lezen. Ook 
het invullen van formulieren is lastig 
voor hen. Dit noemen we laaggelet-
terdheid. 

Kinderen, arbeidsmigranten
Ook kinderen hebben vaak aan het be-
gin van de basisschool al een taalach-
terstand. In het onderwijs is er geen 
tijd om deze leerlingen en hun ouders 
(gezin) één op één te ondersteunen. 

En tenslotte is er een grote groep 
mensen zoals arbeidsmigranten, 
statushouders en vluchtelingen die de 
taal zeer beperkt machtig is of zelfs 
helemaal niet spreekt.

Taboe doorbreken 
Volgens Heuvelmans rust er een groot 
taboe op laaggeletterdheid en zelfs 
een gevoel van schaamte bij mensen 
die moeite hebben met taal. “Ze leren 
trucjes en gebruiken smoesjes om 
dit te camoufleren. Dat taboe willen 
we doorbreken. Er ontstaat ook een 
kloof, doordat mensen de ‘technische 
computertaal’ niet meer begrijpen. 
Noem het computer- of turbotaal.” 

Samen aan de slag
De gemeente Nederweert wil actief 
aan de slag met het tegengaan van 
laaggeletterdheid. Samen met Vork-
meer, het Bibliocenter en Stichting 
Lezen & Schrijven is ervoor gekozen 
om gezinnen waar taalachterstand 
speelt in een vroeg stadium te onder-
steunen en te coachen. “Dit bevordert 
de zelfredzaamheid van onze plaats-
genoten”, aldus wethouder Geraats. 

Taalachterstand landelijk 
Uit onderzoek van Cubiss Limburg 
blijkt dat ongeveer 11% van de 
bevolking van Weert, Nederweert, 
Leudal en Maasgouw laaggeletterd 
is. Dat komt neer op ongeveer 12.000 
laaggeletterden. “Hoor je deze cijfers 
voor het eerst, dan schrik je daar best 

wel van”, aldus de wethouder. Als je 
weet dat taalachterstand in heel Ne-
derland speelt, dan bevestigt dat ons 
in onze aanpak. Samen aan de slag 
met woorden en samen aan de slag 
met taal. Dat doen we onder meer 
via het Taalakkoord en via het project 
Taalcoaching op Maat dat binnenkort 
start.

Taalakkoord
Het doel van het Taalakkoord is om 
minimaal 10% van deze groep te 
bereiken. Het akkoord gaat de samen-
werking tussen de diverse partners 
verder verbeteren, waardoor uitein-
delijk meer laaggeletterden bereikt 
kunnen worden.

Taalcoaching op Maat
Taalcoaching op Maat wil de ver-
binding leggen tussen inwoners 
die moeite hebben met taal en het 
aanbod op taal. Er is al een behoorlijk 
aanbod op taalgebied in Nederweert 
(denk aan wat Bibliocenter aanbiedt). 
De professionals en vrijwilligers van 
de steunpunten kennen dit aanbod 
en kunnen inwoners hiermee helpen.

Hulp nodig?
Hebt u moeite met taal of kent u 
iemand die dat heeft? Neemt u dan 
contact op met het steunpunt in uw 
omgeving of met Martijn Geraets, 
projectleider van het project Taal-
coaching op Maat, tel. 06-11587314 of 
e-mail: m.geraets@vorkmeer.nl.

Uw scootmobiel
Maakt u gebruik van een scootmobiel en 
wilt u hier beter mee leren rijden? Doe 
dan op dinsdag 9 mei mee aan de scoot-
mobielcursus.

Samen met onze hulpmiddelenleveran-
cier Medipoint, Veilig Verkeer Nederland 
afdeling Nederweert en het Gehandicap-
tenplatform organiseren we deze cursus. 

Zelfverzekerd
De ochtend bestaat uit een theoretisch en 
een praktisch deel. Onder de deskundige 
begeleiding van Veilig Verkeer leert u om 
te gaan met moeilijke verkeerssituaties en 
obstakels in het verkeer. Ook worden de 
verkeersregels uitvoerig behandeld. Uit 
ervaring blijkt dat veel deelnemers zich 
na het volgen van deze dag veel zelfver-
zekerder voelen en veiliger op pad gaan 
met hun scootmobiel. Tijdens de cursus 
is er ook een monteur van Medipoint 
aanwezig die kleine reparaties uit kan 
voeren. 

Programma
De cursus vindt plaats in het sportcen-
trum aan De Bengele 8 in Nederweert. 
Om 09.30 uur ontvangen wij u graag met 
koffie en vlaai. Het programma start om 
10.00 uur, na het openingswoord door 
wethouder Geraats, en duurt tot 12.00 uur.

Aanmelden
Als u mee wilt doen, is het wel nodig dat 
u zich aanmeldt vóór 1 mei. Dat kan door 
een mail te sturen naar scootmobieldag-
nederweert@gmail.com. Graag in de mail 
uw voor- en achternaam, adres, telefoon-
nummer en leeftijd vermelden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Harold van der Haar, tel. (0495) 677111.

Klare taal, niet voor allemaal
Start project voor hulp aan laaggeletterden in Nederweert

Al enkele maanden wordt er flink 
gegraven in het speeltuintje aan de 
Waatskampzijweg in Ospel. Dit keer niet 
door de gemeente, maar door de jeugd. 
In de valbodems rondom de toestellen 
wordt fanatiek gespit. We zijn blij dat er 
massaal gebruikgemaakt wordt van dit 
speelveldje, want in het zand spelen is 
natuurlijk prima. Maar de diepe kuilen 
zorgen voor gevaarlijke situaties!
Ouders vragen we om dit met hun kin-
deren te bespreken, buurtbewoners om 
een oogje in het zeil te houden en het 
ons te melden als er weer grote gaten 
ontstaan.

Gevaarlijk
De zandondergrond is met name be-
doeld als valbodem. Het zand vangt de 
klap op als kinderen van de toestellen 
vallen. Doordat het zand nu wegge-
graven wordt, is veilig opvangen niet 
meer mogelijk. Bovendien zijn door de 
diepe kuilen de funderingen van enkele 
speeltoestellen bloot komen te liggen. 
Het gevaar is dat deze toestellen omval-

len waardoor het niet veilig is om op te 
spelen. Ook kunnen kinderen struike-
len door deze gaten en ongelukkig 
tegen de toestellen vallen. 

Beschadiging krattenveld
Onder dit speelveld liggen zogenaam-
de infiltratiekratten. Deze zijn bedoeld 
voor de berging van het regenwater in 
de woonwijk. De kuilen van de jeugd 
zijn zo diep dat het doek rondom deze 
kratten beschadigd raakt. Hierdoor kan 
het speelzand in de krat spoelen, waar-
door deze minder water kan opvangen. 

Hoge kosten
De gemeente gooit de gaten steeds 
dicht, maar kort daarna liggen ze 
alweer open. De kosten lopen snel op, 
ook doordat het zand gemengd wordt 
met zwarte grond. Hierdoor kan er 
eerder gras groeien, waardoor ook de 
onderhoudskosten hoger worden.

Hulp ouders en bewoners gevraagd
We willen de ouders vragen om aan 

hun kinderen uit te leggen dat het 
graven van diepe kuilen in het zand 
niet mag. Bewoners rondom het speel-
veld aan de Waatskampzijweg ver-
zoeken we om een oogje in het zeil te 
houden en het aan ons door te geven 
als er toch weer gaten ontstaan. 

We hopen op uw medewerking, zodat 
we dit speeltuintje samen veilig en 
bespeelbaar kunnen houden voor 
iedereen!

Géén diepe kuilen graven in speeltuintje

U hebt er vorige week al over kun-
nen lezen in het weekblad. Het comité 
Herstel Lambertustoren heeft de hand-
schoen opgepakt om een steentje bij te 
dragen aan het herstel van de histo-
rische kerktoren. En dat wil ze doen 
samen met u. Komt u op donderdag 6 
april naar de startbijeenkomst?

Het comité bestaat uit Fons Jacobs 
(oud-burgemeester van Nederweert 
en Helmond), oud-wethouders Hans 
Houtman, Mart van de Mortel en Peter 
Willekens en Simon van Loon, Ruud 
Koppens, Niek Creemers, Hein Janssen 
en Hans van den Waardenberg. Het 
comité wil fondsen werven, maar be-
langrijker nog is het enthousiasmeren 
van de inwoners om samen het herstel 
van de kerktoren op te pakken. “De 
kerktoren is namelijk een monument 
van ons allemaal”, aldus Jacobs.

Starbijeenkomst mét lezing 
Op donderdag 6 april om 19.30 uur 
houdt het comité voor genodigden en 
belangstellenden een startbijeenkomst 
in gemeenschapshuis De Pinnenhof in 
Nederweert. Tijdens de avond stelt het 
comité zich voor en wordt de noodzaak 
van de renovatie van de Lambertusto-
ren toegelicht. Vervolgens worden de 
aanwezigen mee teruggenomen in de 

tijd. Alfons Bruekers is bereid gevon-
den om een interessante presentatie te 
houden over de historie van de Lam-
bertustoren en het belang ervan voor 
de gemeente Nederweert als woon-, 
leef- en kerkgemeenschap.

Elkaar inspireren 
Het tweede deel van de avond gaat 
in groepjes verder. Er wordt met 
elkaar gesproken over activiteiten die 
georganiseerd kunnen worden voor 
het werven van financiële bijdrages. 
Het comité denkt onder andere aan 
een Dag van de Lambertustoren. Wel-
licht dat er nog gelegenheid is om de 
ideeën aan het einde van de avond 
gezamenlijk te presenteren. Het pro-
gramma duurt tot circa 22.00 uur. 

Iedereen is welkom 
De Lambertustoren is eigendom van 
de gemeente Nederweert. Burge-
meesters Evers is verheugd dat het 
comité de rol van aanjager zo voort-
varend oppakt. “Verenigingen uit 
Nederweert-dorp en Budschop hebben 
al een uitnodiging ontvangen. Maar 
natuurlijk is iedereen welkom die op 
een of andere manier zijn of haar 
steentje wil bijdragen of gewoon zijn 
betrokkenheid wil tonen”, aldus de 
burgemeester.

De Lambertustoren van Nederweert, een landmark pur sang!

Doet u ook mee met het comité?



SKO

Grijs en wazig is het fragment
een herinnering; meer niet
mijn ogen zoeken
het beeld op het netvlies 
laat los
Verdwijnt grijs en wazig.

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

Schrijverskringospel

Walk&Talk 19 april

Profileer je op de arbeidsmarkt 

Als je op zoek bent naar een vol-
gende baan verandert er veel in je 
leven. Wil jij ook andere werkzoe-
kenden ontmoeten en ervaringen
uitwisselen in een inspirerende 
omgeving? Op woensdag 19 
april van 9.30 tot 11.30 uur is in de 
bibliotheek Weert de maandelijk-
se ‘Walk & Talk’ voor werkzoeken-
den. Het thema is: Hoe profileer 
je je op de arbeidsmarkt? - deel 
2. Deelname is gratis. Graag van 
tevoren aanmelden op www.bi-
bliocenter.nl Adres: Wilhelmina-
singel 250 Weert.

Wat is een Walk&Talk?
Wanneer je op zoek bent naar je vol-
gende baan verandert er veel in je le-
ven. Daar kun je wel wat hulp bij ge-
bruiken. Of je krijgt juist voldoening 
om hulp te geven. Misschien  vraag je 
je af waar al die andere werkzoeken-
den in Weert en omgeving te vinden 
zijn. Bij de Walk & Talk, elke derde 
woensdag van de maand bij Biblio-
center Weert.

Spreekuur loopbaancoach 20 april
Zoek je een baan of wil je van loop-
baan veranderen? Wil je hulp bij het 
schrijven van een onderscheidende 
sollicitatiebrief of bij de voorberei-
ding op een sollicitatiegesprek? Tij-
dens het gratis spreekuur loopbaan-
begeleiding op donderdag 20 april
van 10 tot 11 uur is Theo Gitmans, 
loopbaanbegeleider, aanwezig voor 
gratis professioneel advies. Elke der-
de donderdag van de maand 10.00 
tot 11.00 uur (januari t/m april) Biblio-
center Weert. 

“Van graankorrel 
tot brood”

Waar we nu het brood bij de bakker 
halen, bakte vroeger iedereen het 
brood zelf. En dat was een zeer be-
werkelijk proces. 
Dit proces maakt u van dichtbij mee 
op Festeynder……

Het graan op de akker wordt gemaaid 
en daarna in een mijt gezet. Traditi-
oneel geklede “oude” boeren slaan 
met hun houten dorsvlegels beurte-
lings op de aren, die op een houten 
dorsvloer liggen, om zo de korrels uit 
de aren te slaan. U wordt uitgedaagd 
om mee te doen, maar vergis u niet! 
Het is veel moeilijker dan het lijkt om
in het ritme te blijven. Vaak slaan de 
dorsvlegels tegen elkaar, in plaats van 
op de aren. Vervolgens drijft een Bel-
gische knol in een paardenmanege 
de wanmolen aan. Deze zorgt ervoor 
dat het kaf van het koren gescheiden 
wordt. Bulderende oude motoren
drijven de stationaire dorskast uit de 
jaren 1940- 1950 aan. Daarna staat 
de molenaar (met zijn pet) in Eynder-
hoof klaar, om de gedorste graankor-
rels tot meel te malen. Tot slot gaat 
het meel naar het traditionele backus 
in Eynderhoof. Daar kneedt de bak-
ker het meel met de hand tot brood, 
vlaai, puddingbroodjes etc. en bakt 
het in de met hout gestookte oven.

Uw zintuigen worden geprikkeld tij-
dens de vele demonstraties tijdens 
deze reis “Van graankorrel tot
brood”. 

Kom zondag 16 juli naar Festeynder 
Nederweert-Eind en laat u verrassen.

Ik wil iedereen bedanken
voor hetgene wat jullie 
voor mij gedaan hebben. 
In het bijzonder de
Venezuelagroep, dat ik 
uitgekozen ben als
vrouw van het jaar!

Drina van Heugten

Brugstraat 44, Nederweert • T 0495-625000 • www.restaurantdiverso.nl

Diverso Paasbrunch
16-04-2017 en 17-04-2017
Bij een tafelbrunch kun je lekker blijven zitten aan tafel.Wij zetten 
de gerechten op tafel en je kunt genieten van gesprekken met fami-
lie en/of vrienden.

Gerechten worden op tafel geserveerd.
• Verschillende belegde Italiaanse bruschetta’s om te delen
• Kleine tomatensoep
• Italiaanse mini-hamburger
• Luxe minibroodjes zelf te beleggen met o.a. gerookte zalm,

Italiaanse ham, kaas en zoetigheden
• Schaal met diverse zoete desserts
Dranken zijn op nacalculatie.

De kinderen kunnen na het eten bij ons in de tuin en op het terras 
paaseitjes zoeken. Het jongetje of meisje dat het gouden ei vindt,
krijgt van ons een leuke prijs.
Prijs per persoon € 24,95
Prijs kinderen tot 12 jaar € 12,50
Van 12.30 uur tot 16.00 uur

Vanaf 17.00 uur kun je gebruik maken van de reguliere menukaart.

Feestweekend Jong 
Nederland Ospel

Heb jij zin in iets leuks en gezelligs?
Op 7, 8 & 9 April 2017 organiseert JN 
Ospel weer een spectaculair feest-
weekend. 
Iedereen is welkom en bij deze ben je 
van harte uitgenodigd!

Wat is er allemaal te doen:

SPECTACUAIRE KIENMIDDAG
Vrijdagmiddag 7 April 2017
Deze middag staat helemaal in het te-
ken van kienen, gezelligheid en prij-
zen winnen! Per ronde maak je kans 
op leuke prijzen. De goed verwarmde 
tent is open vanaf 12.30 uur en het 
kienen start om 13.00 uur. 
Verwachte eindtijd is rond 17.00 uur.
De kosten zijn 10,- euro per persoon 
waarvoor je maar liefst koffie met 
cake, één kienkaart en een brood-
buffet krijgt. Extra aanvullende con-
sumpties zijn voor eigen rekening. 
Ook is er een mogelijkheid om kien 
kaarten bij te kopen.

Voor deze gezellige middag ontvan-
gen wij wel graag een opgave. Dit 
kan via:
- De opgave box die bij het Haaze-

hoof in Ospel staat
- Email: jnospel@hotmail.com
- Tel: 0652240275 (Elle)
TENTFEEST ¢ LIVESHOW ¢ X-STATIC
Zaterdagavond 8 April 2017
‘De act, de band, de liveshow die me-
nig DJ en MC overstijgt!’ Een ener-
gieke band van groot formaat voor 
jong en oud, dus mis het niet! De ver-
warmde feesttent gaat open vanaf 
19.00 uur. Kaartverkoop via Café de 
Prins en alle leiding van JN Ospel. 
Voorverkoop € 8,- ,Dag verkoop € 10,- 

OPEN DAG ¢ KINDERMIDDAG ¢
FORM U.S.A
Zondagmiddag 9 April 2017
Deze super gezellige middag is ge-
weldig voor de hele familie! De kin-
dermiddag met spellen in het thema 
Holland start vanaf 13.00 uur. Alle 
kinderen krijgen een gratis stempel-
kaart om alle spellen te doen en kun-
nen hiermee een leuke prijs winnen. 
Er is ook een toffe loterij met mooie 
prijzen! Ook aan de volwassenen is 
gedacht. Er wordt ‘s middags een 
spannende pub quiz georganiseerd
met om 17.00 uur aansluitend een live 
optreden van FROM USA!!

Tot binnenkort op ons feestweekend!

Alle activiteiten vinden plaats in de 
feesttent bij de blokhut van JN Ospel, 
Houwakker 35, Ospel

Gezellige Harrie’s 
muziekmiddag

Voor een volle zaal in Reigershorst in 
Nederweert-Eind  opende voorzitter
Ber Mertens “Harrie muziekmiddag” 
op zondag 26 maart 2017.

We willen dan ook iedereen bedan-
ken, met name Burgemeester Henk 
Evers en Wethouder Henk Geraarts.
De muzikale omlijsting werd gevormd 
door de Limburgse jongens, Leudal 
Echo en Heljese Buben. 
De mensen van de EHBO, de Zon-
nebloem uit Nederweert en de hel-
pers van de seniorenvereniging van 
Nederweert-Eind. Het geluid werd 
verzorgd door Hub Tinnemans. De 
goede samenwerking met Hennie 
van zaal Reigershorst en verder allen 
die het mogelijk hebben gemaakt om 
deze mooie middag aan te bieden 
aan alle ouderen en mensen met een 
beperking van Groot Nederweert.

Speciaal een woord van dank aan alle 
sponsoren, zonder hun financiële 
bijdrage was deze middag niet mo-
gelijk.

De middag werd aan elkaar gepraat 
door Will Knapen, die op de hem 
bekende manier de mensen telkens 
weer verrast en versteld doet staan. 
De middag werd om 17.00 uur afge-
sloten door de voorzitter, die ieder-
een hartelijk bedankte die aan deze 
middag heeft meegewerkt.

Maar onze dank gaat speciaal uit naar 
Harrie Stultiens die deze middag 
weer voor vele senioren en mensen
met een beperking mogelijk heeft 
gemaakt.

Volgend jaar “Harrie’s muziekmid-
dag” in de Pinnenhof in Nederweert 
en we hopen jullie weer allemaal te 
kunnen begroeten.

“TV uitzending over EHBO 
op woensdag 5 april”

Op woensdag 5 april is er op NPO 1
om 21.20 uur een 90 minuten du-
rende uitzending over EHBO. Dionne
Stax presenteert deze uitzending, 
waarin aandacht wordt besteed aan
het belang van EHBO en de opleidin-
gen.  De EHBO vereniging organiseert 
diverse soorten opleidingen zoals 
jeugdopleidingen, AED cursussen
en volledige EHBO cursussen. Voor 
meer informatie of aanmeldingen 
kunt u terecht op de website www.
ehbonederweert.nl.

De EHBO Vereniging Nederweert is 
reanimatiepartner van de Hartstich-
ting.

Jong Nederland Budschop
zoekt Enthousiaste 

nieuwe leiding

•	Vind jij het leuk om met kinderen
om te gaan?

•	Heb jij iedere week ongeveer 2 uur-
tjes tijd?

•	Ben jij tussen de 16-99 jaar?
•	Heb jij zin in een nieuwe uitdaging?

Neem dan snel contact op via info@
jongnederlandbudschop.nl of bel 
naar 06-22439749

Zeer voordelige tarieven 
voor het opmaken van

jaarrekeningen.

Aangifte
inkomstenbelasting 

voor €50,-.

www.contentfiscaaladvies.nl

Roy Kirkels
06-25301987

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

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

EIND 61 • 6034 SM NEDERWEERT-EIND • TEL. 0495-626673 
GSM 06-50290664 • e-mail: info@matkoppendakwerken.nl

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring


