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Ook al bent u Dela of elders verzekerd, wij respecteren
de polisvoorwaarden. U bent dus vrij om ons als uitvaart-
ondernemer te kiezen zonder het risico op ‘meerkosten’. Nederweert

jouw gezondheid is onze zorg

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

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

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

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

Redactie-adres:

Pannenweg 231

Postbus 2724

6030 AA Nederweert

tel. (0495) 63 26 25

fax (0495) 63 11 57

info@drukkerijvandeursen.nl

www.drukkerijvandeursen.nl

www.facebook.com/

drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur: 

Huib van Deursen

Afhaaladressen:

cldgroep, Leveroy

Phicoop, Ospel

Ko-Du service, Eind

Jumbo, Nederweert

Bruna Gommans, Nederweert

Gemeentehuis, Nederweert

Drukkerij van Deursen, Nederweert

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

Nieuw in Nederweert!

Je kunt bij ons terecht voor  
de volgende rijbewijzen:
BE, C1, C1E, C, CE, Code 95

Praktijk- en theoriecentrum

Pannenweg 256

6031 RK  Nederweert

Tel. 088 - 177 12 00

www.rijschoolvanbentum.nl

RIJSCHOOL 
VAN BENTUM

LET OP!!
in verband met Koningsdag:

Voor het weekblad van 4 mei
advertenties  en tekstkopij inleveren op 

DINSDAG 25 APRIL uiterlijk 16.00 UUR.
Bij voorbaat dank 

voor uw medewerking.
De redaktie

email: 
info@drukkerijvandeursen.nl

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

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

Loeren bij de Boeren wil de agra-
rische sector dichter bij de men-
sen brengen. Vanuit die visie 
opent een achttal agrarische on-
dernemers in Neer, Beringe, Pan-
ningen en Grashoek op zondag 30 
april haar poorten. Iedereen die 
eens een kijkje wil komen nemen 
bij de boer is welkom. Een fraaie 
fietstocht van 25 kilometer leidt 
u langs diverse boerenbedrijven. 
Vanuit Nederweert kunt u star-
ten vanaf Camping Beringerzand, 
Kerk in Beringe of Kerk in Gras-
hoek
Het is een belevenis op zich om 
de verscheidenheid en diversiteit 
van zowel het landschap als de be-
drijven te ervaren. U kunt dit zien, 
horen, voelen en proeven. Alle 
zintuigen worden aangesproken. 
Deze zevende editie van Loeren 
bij de Boeren staat in het teken 
van verbreding en innovatie voor 
een leefbaar agrarisch platteland. 
Om het thema kracht bij te zet-
ten wordt er samengewerkt met 
Liefde voor Limburg, Vereniging 
Kleine Kernen Limburg (VKKL) en 
ZijActief Limburg.

Thema
Dit jaar wordt extra aandacht be-
steed aan verbreding en innovatie 
voor een leefbaar agrarisch platte-
land. Studies hebben voorspeld dat 
de komende 20 jaar ca 70% van de 
nu nog agrarische bedrijven zal gaan 
stoppen. In Limburg betekent dit dat 
er van de nu 1.500 bedrijven er 1.000 
bedrijven zullen stoppen. Redenen 
hiervoor zijn o.a. geen opvolger, on-
voldoende inkomen of onvoldoende 
toekomstperspectief door het niet 
kunnen uitbreiden of ontbreken van 
ontwikkelingsmogelijkheden om te 
zorgen voor een economisch gezond 
bedrijf in de toekomst. De steeds ver-
anderende wet- en regelgeving en 
eisen ten aanzien van het product 
spelen hierbij een belangrijke rol. Het 

Foto: LLTB De Winning Limburg.

Gezellige familie fietstocht langs agrarische bedrijven op 30 april 

Kom Loeren bij de Boeren

beeld van leegstaande stallen en ge-
bouwen zal grote gevolgen hebben 
voor de uitstraling en leefbaarheid 
van het platteland en indirect ook 
voor de dorpskernen. 

Deelnemers
De fietstocht door het mooie, Lim-
burgse platteland brengt u bij: Melk-
veebedrijf en BoeBaDoe Farm (fam. 
Schrijnwerkers) en van Riel Sierplan-
tenkwekerij (fam. Van Riel) in Beringe, 
Aardbei Culturen van de Werf (Jos van 
de Beuken), Paprikakwekerij Teegrow 
(fam. Teeuwen) en Wijn & Golfdomein 
Kapelkèshof (fam. Beumers) in Gras-
hoek, Aspergeboerderij Sonnenschein 
(fam. Geraeds i.s.m. het Aspergegilde) 
en zichtstal Op den Haegh (fam. van 
der Coelen i.s.m het Varkensgilde Peel 
en Maas) in Panningen en de windmo-
len van de Coöperatieve vereniging 
Zuidenwind in Neer. 

Verbinding en Samenwerking
De agrarische sector ontwikkelt en 
vernieuwt zich in een snel tempo. Met 
name op het gebied van verantwoord 
ondernemen, innovatie en duurzaam 
produceren. Ook wordt van de on-
dernemer verwacht dat hij de juiste 
vakkennis heeft en in dialoog met 
zijn omgeving en consument blijft. De 
agrariër wil een eerlijk product pro-
duceren in een open en transparante 
werkomgeving. Daarom laten de boe-
ren u graag zien wat er allemaal op 
hun bedrijven gedaan wordt. Er is een 
programma voor jong en oud.

Voor kinderen zijn er speciale doe-ac-
tiviteiten en bij ieder bedrijf staat een 
bus om de kleurplaten in te leveren. 
Deze worden op basisscholen in de 
regio verspreid en kunt u downloa-
den via onze website. 
Bezoekers krijgen informatie van de 

boeren en boerinnen zelf over o.a. 
moderne, duurzame landbouwtech-
nieken, gewasbeschermingsmidde-
len, dierenwelzijn en zorglandbouw. 

Route
Wij vragen u dringend om de route 
in de aangegeven richting te volgen. 
Fietsen achterop de auto? U kunt uw 
auto parkeren op de parkeerplaats bij 
Camping Beringerzand, Kerk in Be-
ringe of Kerk in Grashoek. Volgt u de 
route geheel met de auto? Volg dan 
goed de parkeerwijzers en aanwijzin-
gen op!

De organisatie is in handen van LLTB 
afdeling De Winning Limburg. 

Ga voor meer informatie naar www.
loerenbijdeboeren.com of ga naar 
onze Facebook-pagina www.face-
book.com/loeren.bijdeboeren. 

tandartsen

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

De mond: 
je praat, eet, drinkt, lacht, 
zingt en zoent ermee.

Maar wist je dat er ook een 

hechte relatie bestaat tussen 

een gezonde mond en een 

gezond lichaam?

Je vindt meer informatie op 

www.allesoverhetgebit.nl

De meivakantie komt eraan en 
dat betekent weer natuurpret 
voor het hele gezin bij Buitencen-
trum De Pelen. Staatsbosbeheer 
biedt in beide vakantieweken ac-
tiviteiten met, maar ook zonder 
gids in Nationaal Park De Groote 
Peel. Voor elk wat wils dus! Alle 
activiteiten starten bij het Buiten-
centrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk. 

Ontdek de natuur samen met een 
gids van Staatsbosbeheer
In de eerste vakantieweek zijn er elke 
dag Peel ontdektochten in De Groote 
Peel. Op maandag 24 en woensdag 
26 april is het thema Lentekriebels. 
Wie meedoet aan deze actieve excur-
sie ontdekt van alles over de natuur 
in de lente. Je luistert naar de vogels 
en naar de sapstroom van de bomen, 
vangt waterdieren met een schepnet-
je en gluurt in de vele nestkastjes in 
het vogeltjesbos. Hopelijk liggen er al 
eitjes in!

Wie van een uitdaging houdt kan op 
dinsdag 25 en vrijdag 28 april mee-
doen met een sPEELse Expeditie. Door 
het uitvoeren van sPEELse opdrach-
ten beleef je de Peel op een bijzon-
dere manier. Daarbij staat het samen 
doen en ontdekken centraal en wor-
den je zintuigen geprikkeld. Je voelt 
het verende veen, ‘vangt’ en ruikt het 
borrelende moerasgas en verwent je 

voeten met een natuurlijke voetmas-
sage. Gewoon lekker sPEELs!

De Peel Ontdektocht Lentekriebels 
op 24 en 26 april en de sPEELse ex-
peditie op 25 en 28 april starten om 
14.00 uur. De route is 2,5 kilometer 
lang en duurt ongeveer 1,5 - 2 uur. 
Deelname kost € 5,- per volwasse-
ne en € 3,50 per kind. Aanmelden 
kan per mail via: depelen@staats-

bosbeheer.nl of telefonisch: 0495 
– 641 497. Het Buitencentrum ligt 
aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk 
en is dagelijks geopend van 10.00 
tot 18.00 uur.

Of ga zonder gids op pad…
Behalve deze activiteiten met gids 
kun je bij de balie van het Buitencen-
trum ook een Doe- en Ontdektocht 
huren. Voor kleuters is er het Kabou-

terpad en voor kinderen van 6 tot 11 
jaar de Boswachter academie en de 
Billy Bell Doekoffer. Met een opdrach-
tenboekje, een rugzak of koffer en 
materialen kun je de leukste opdracht-
jes in De Groote Peel doen. Deelname 
kost € 5,- per kind, inclusief een pakje 
koekjes, drinken en een leuke herinne-
ring (ouders hoeven niet te betalen). 
Kijk voor meer informatie op: www.
staatsbosbeheer.nl/depelen

Natuuractiviteiten voor het hele gezin in De Groote Peel

Beleef de meivakantie bij De Pelen!

Foto: Marijke Vaes-Schroën|Staatsbosbeheer



NEDERWEERTER LIBRE KAMPIOEN-
SCHAPPEN t’VLEGELKE 2017

Iedereen met een betrouwbaar gemiddelde
kan hieraan meedoen.’
Er wordt gespeeld in poules van 4 spelers.
Inschrijven kan tot 30 april a.s.
Loting is dinsdag 2 mei in café t’Vlegelke om 
20.30 uur, waarna iedere speler bericht ont-
vangt wanneer men moet spelen.
Start maandag 15 mei
Finales zijn dinsdag 30 mei.
1ste Prijs is Wisselbeker Gemeente Neder-
weert + Herinneringsstandaard + € 50,--
Inlichtingen en Inschrijving
M.Janssen35@chello.nl
(0495)633443

Schutterij St. Barbara Leveroy

4de trekking loterij van 2016 verricht 
door Dhr. P. Heeskens. 
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2504 
2de prijs € 25.00 lotnummer 2396 
3de prijs € 15.00 lotnummer 2462
4de  t/m de 9de  prijs € 10.00
lotnummer 2475, 2338, 2403, 2452, 2422 en 2479.
10de t/m 15de prijs lotnummer 2328, 2565, 
2401, 2487, 2485, 2499.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op woensdag 10 mei 2017 in café-
zaal Wetemans om 19.30 uur.

Oefenprogramma Jeugd
Donderdag 20 april
Merefeldia JO13-1 - RKSVO JO13-1 19:00

Zaterdag 22 april
Merefeldia JO19-1 - Swalmen JO19-1 15:00

Bekerprogramma Jeugd
Woensdag 19 april
Haelen JO15-1 - Merefeldia JO15-1  19:00
BEVO JO11-1G - Merefeldia JO11-3 18:30

Competitieprogramma Jeugd
Woensdag 19 april
Merefeldia MO19-1 - Bieslo MO19-1 19:15
Merefeldia JO17-1 - Someren JO17-1  19:00

Zaterdag 22 april
Horn JO19-1 - Merefeldia JO19-2 15:00
GFC’33 MO19-1 - Merefeldia MO19-1 15:00
Merefeldia JO17-1 - ZSV JO17-1 15:00
Merefeldia JO17-2 is vrij
ST Brevendia JO15-1 - Merefeldia JO15-1 13:00
Merefeldia JO15-2 - Laar JO15-2 12:15
Merefeldia JO15-3 - ST VV GKC JO15-3 15:00
Roggel JO15-2 - Merefeldia JO15-4 14:30
Merefeldia MO15-1 - ST MBC’13 MO15-1 12:15
Merefeldia JO13-1 is vrij
EVV JO13-1G - Merefeldia JO13-2 12:00
SHH JO13-4 - Merefeldia JO13-3 10:30
Merefeldia JO13-4 - RKMSV JO13-4G 12:00
Haelen JO13-3M - Merefeldia JO13-5M 12:00
SHH JO11-1 - Merefeldia JO11-1  10:15
RKMSV JO11-2 - Merefeldia JO11-2 09:00
Koningslust JO11-1 - Merefeldia JO11-3 10:00
Merefeldia JO11-4G is vrij
Wilhelmina’08 JO9-1 - Merefeldia JO9-1 09:30
Merefeldia JO9-2 - MMC Weert JO9-2 08:30
Merefeldia JO9-3 - ST Panningen JO9-1 08:30
Merefeldia JO9-4 - SVVH JO9-1G 08:30
SV Budel JO9-7M - Merefeldia JO9-5 08:45
Eindse Boys JO9-2G - Merefeldia JO9-6G 10:30
Brevendia JO9-4 - Merefeldia JO9-7 09:00

Programma Veteranen
Zaterdag 22 april
Merefeldia 35+2 - Horn 17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 23 april
Merefeldia 1 - Rood Wit’62 1 14:30
Merefeldia 2 is vrij
Lierop 2 - Merefeldia 3 11:30
Merefeldia 4 - Eindse Boys 2 12:00
Merefeldia 5 - RKSVO 6 11:00
Laar 6 - Merefeldia 6 12:30
Merefeldia 7 - Eindse Boys 3 10:00
SVC 2000 35+1 - Merefeldia 35+1 10:30
ST Laar/Merefeldia VR1 is vrij

Agenda
Vrijdag 28 april
Vriendinnendag
Zondag 7 mei
Laatste speeldag senioren
Vrijdag 19 mei
KNVB 7-tegen-7 toernooien
Zondag 28 mei
Merefeldia doedag, inschrijving geopend 
via merefeldia.nl

Regiokampioenschappen 
Synchroonzwemmen

Op zondag 2 april 2017 hebben de syn-
chroonzwemsters van ZPC Nederweert deel-
genomen aan de Regiokampioenschappen
synchroonzwemmen in Eindhoven. Deze 
dag begon vroeg voor alle meiden, om 8
uur s’ ochtends werd er namelijk al aan het 
zwembad in Nederweert verzameld, aange-
zien de juryvergadering om 8.45 al begon. 
Gezamenlijk zijn de zwemsters toen met 
een gezonde spanning naar het Pieter van 
den Hoogenband Zwemstadion vertrokken. 
Enkele meiden die in de eerste categorie 
mochten zwemmen hadden hun haren al 
keurig thuis in de gelatine gezet, en de an-
dere meiden werden bij aankomst op het 
zwembad onder handen genomen voor
het haar en de make-up. Na het inzwem-
men ging de wedstrijd zoals altijd van start 
door middel van een opmars op muziek. Een 
goed moment om alle verenigingen van zo-
wel Limburg als Brabant eens te zien. Na wat 
officiële momenten kon de wedstrijd van 
start gaan. De meiden van de combo waren 
als derde in hun categorie aan de beurt en 
hebben super gezwommen. Wij zijn als ver-
eniging enorm trots op Aura Bezemer, Me-
lanie Moonen, Melissa Heeskens, Denise van 
den Schoor, Jaimey Oor, Aylin Snellen, Mirte 
Scheerman, Amber Teeuwen en Ester de 
Win. Daarna was het de beurt aan Nadine 
Pouwels en Benthe Thijssen (en hun reserve 
Saar Geenen) met hun Age I duet. Zij heb-
ben laten zien wat ze in hun mars hebben en 
dat heeft ze een prachtige gouden medaille 
opgeleverd. Super dames!

Mieke Truijen en Carmen Brauer zijn vervol-
gens met hun duet gestart in de Junioren 
categorie. Met een leuk nummer en prach-
tige bewegingen hebben zij een hele mooie 
Zilveren medaille weten te halen. Als laatste 
duet voor onze vereniging zijn Lisa Truijen 
en Simone Vervoordeldonk gestart. Zij heb-
ben met een energiek en snel nummer laten
zien wat voor een groei ze dit jaar door heb-
ben gemaakt, iets waar we als vereniging 
enorm trots op zijn. Na de duetten was het 
de beurt aan de ploegen. Benthe Thijssen, 
Nadine Pouwels, Saar Geenen, Loes Jen-
niskens, Mirthe Teeuwen, Emmy Leveau en 
Myrthe Schepens hebben met een erg leuke 
uitvoering laten zien dat ze goud waard 
zijn; de dames zijn naar huis gegaan met een 
mooie Gouden medaille. De laatste groep 
van de dag die voor ZPC heeft gezwommen 
was de ploeg Age II, bestaande uit Naomi 
Bongers, Kyra Nijssen, Dana Scheerman, 
Fenne de Leeuw en Lisanne Verhees. Zij heb-
ben zich van hun beste kant laten zien en we 
zijn dan ook erg trots op deze meiden!
De dag is door enkele dames vervolgens 
traditiegetrouw afgesloten bij McDonald’s, 
waarna de haren thuis zijn uitgewassen en 
wij als vereniging trots terugkijken op een 
leuke, gezellige en erg geslaagde dag!

Wedstrijd zwemmen
Op zondag 9 april werd alweer de vierde 
Swimkick-Minioren gezwommen in Venlo. 
Hier was ook ZPC Nederweert aanwezig met 
een aantal van onze jongste (wedstrijd-)
zwemmers. Zij hebben met z’n allen goed 
gezwommen en weer prachtige resultaten 
behaald. Ga vooral zo door!

Uitslag:
Naia Broeders
50 meter vrije slag 2de plaats
100 meter schoolslag 2de plaats
Thessa Leijssen
50 meter vrije slag 2de plaats
50 meter schoolslag 4de plaats
Demi Neessen
100 meter vlinderslag 3de plaats
200 meter rugslag 6de plaats
Kyano Princen
25 meter vrije slag 1ste plaats
25 meter rugslag 1ste plaats
Skye Schroeten
50 meter vrije slag 3de plaats
50 meter schoolslag 3de plaats
Pam Smeets
50 meter vrije slag 8ste plaats

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

Uitslagen onderlinge wedstrijd in het 
teken van pasen
Hennie 225
Paul 202
Marcel 202
Bas 197
Tijl 189
Josefien 180
Stafan 175
Will 135
Irma 132
Maikel 113

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

Eindse Boys Nieuws

Programma Za. 22 april Junioren
SVH’39 JO19-2 - Eindse Boys JO19-1 14.00 uur
Eindse Boys JO17-1 -
GKC/RKHVC/RKESV JO17-2 14.00 uur
RKHVC/GKC/RKESV MO15-1- 
Eindse BoysMO-15-1 11.30 uur
Eindse Boys JO15-1g - Roggel JO15-1 13.0 uur
DESM JO15-2G - Eindse Boys JO15-2 12.30 uur
Eindse Boys JO13-1G - Maarheeze JO13-2 11.30 uur
Eindse Boys JO11-1 - Helden JO13-2 09.15 uur
Eindse Boys JO11-3M - BEVIO JO11-1 09.15 uur
SHH JO11-6 - Eindse Boys JO11-2g 09.45 uur
RKMSV JO09-2 - Eindse Boys JO09-1 09.00 uur
Eindse Boys JO09-2G -
Merefeldia JO09-6G 10.30 uur

Programma Za. 22 april Veteranen
SV Egchel - Eindse Boys 17.00 uur

Programma Zo. 23 april Senioren
Merefeldia 4 - Eindse Boys 2 12.00 uur
Merefeldia 7 - Eindse Boys 3 10.00 uur

Programma Zo. 23 april Vrouwen
Eindse Boys VR2 - EMS/RFC VR1 10.15 uur

Mededelingen
Do. 20 April laatste kaartavond, aanvang 
20.00 uur kantine,
Supporters welkom bij de wedstrijden.

Voor het laatste nieuws zie 
www.eindseboys.nl

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.

Speelweekend week 16. 
Zaterdag 22 april.
Uitwedstrijden.
Virtus – U16-1 11.45 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 23 april.
Geen uitwedstrijden.
Thuiswedstrijden:
U16-2 – Rush 10.30 uur.
U18-2 – Crusaders 12.30 uur.
U18-1 – Akros 12.30 uur.
U22 – Jumpers 14.30 uur.

Jumping Giants, let’s go.

Let de Games begin

Wat moet je elke week weer verzinnen om 
de duikers onder water bezig te houden. 
Nou deze keer waren het spellen, welke 
spellen ? Je kunt het zo gek niet beden-
ken…. Dammen, boter-kaas en eieren, ta-
felvoetbal, toren van Pisa, nagelen etc…… 
Uiteindelijk was er voor ieder wel een spel 
waarin hij of zij goed was.
Maandag 2e Paasdag hebben we in Thorn (de 
Grote Hegge) onze traditionele Paasduik, le-
den en familie zijn met of zonder duikuitrus-
ting welkom vanaf 11 uur. Wil je meer info 
over ons duikteam, duiken in het algemeen 
of ben je gewoon geïnteresseerd in duiken 
? Loop gerust een keer binnen op zaterdag-
avond in zwembad Laco in Nederweert.
Check ook even onze website www.duik-
teamnederweert.nl voor onze trainingsa-
genda en facebook voor heel veel foto’s van 
onze activiteiten zo ook een filmpje van de 
Games van afgelopen zaterdag.

TE HUUR:
Appartement 

in centrum 
Nederweert.

Brief onder nummer 736,
bureau van dit blad.

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

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

Passie voor detail met Rein Reuter 

Kom heerlijk lunchen tussen de 
boeken bij Bibliocenter Weert en
geniet tegelijk van verhalen.
Bij de Verhalenlunch op 5 mei ver-
telt Rein Reuter hoe hij als kind 
gefascineerd raakte door tech-
niek en hoe de dingen in elkaar 
zitten. In de loop van zijn leven 
was hij zeeman, machinist op de 
grote vaart en technicus bij de 
zinkfabriek. Zijn nieuwsgierig-
heid en liefde voor techniek heeft 
hij omgevormd tot speelse foto’s 
en associaties. Met pakkende 
beelden en humor vertelt hij - bij
lekkere broodjes - over zijn pas-
sie en de voorwerpen die de 
rode draad in zijn leven vormen. 
U bent welkom bij Bibliocenter
Weert aan de Wilhelminasingel
250 op vrijdag 5 mei om 12 uur in 
de KoffieBoekerij van de biblio-
theek Weert. Het duurt tot onge-
veer half 2. Aanmelden op www.
bibliocenter.nl. 

Rein herinnert zich hoe hij als klein 
jongetje in Delft foto’s gefascineerd 
was door de vrachtwagens van de be-

vrijders. Het leidde ertoe dat hij zelf 
vrachtwagentjes als model bouwde, 
dinky toys ging verzamelen en tech-
niek studeerde. Bezig zijn met hoe 
motoren in elkaar steken en de han-
den uit de mouwen was zijn passie.
Hij ging fotograferen, vooral oude 
industriële panden en vertelt hun 
geschiedenis  met foto’s. Hij is nu be-
zig aan een kaartspel uit Weert met 
foto’s uit de jaren 80. De plekken op 
de kaarten heeft hij opnieuw gefoto-
grafeerd. Muziek uit die periode ver-
sterkt de foto’s. Je krijgt associaties 
met een andere tijd door beelden van 
toen en nu. 

Kent u iemand die boeiend kan 
vertellen? Wilt u een verhaal ver-
tellen? 
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 

PERKPLANTEN

PLANTENKWEKERIJ

ARKESTEIJN
Karissteeg 26 Nederweert tel 0495-663344

Openingstijden: ma t/m vrij 9.30-17.30  zat 9.00-17.00
Verpakking s.v.p. zelf meenemen

Begonia’s, Petunia’s, Salvia’s, enz..... € 0.20
Geraniums hang / staand............................. € 0.85        
Knolbegonia’s hang / staand.................... € 0.85
Tomatenplanten...................................................... € 0.85
Hangplanten.......................................€ 0.85 / € 0.95 
Kuipplanten .............................................vanaf  € 4.95
Hangpotten ..............................................vanaf  € 4.95

Start verkoop: 22 april.
Koningsdag zijn wij ook geopend!

In de schijnwerpers op Eynderhoof

Woensdag 19 april – Grote Doe-
dag voor kinderen
Het Limburgs Openluchtmuseum 
heeft voor ieder wat wils. Maar op de 
woensdagen zijn bijzondere aktivi-
teiten gepland die vooral gericht zijn 
op de jeugd in de leeftijd van 4 tot
14 jaar. Creativiteit, leren van elkaar 
en vooral actief bezig zijn is het uit-
gangspunt. En terwijl de kinderen het 
helemaal naar hun zin hebben genie-
ten de ouders natuurlijk vanzelfspre-
kend ook. Eynderhoof heeft vanaf dit 
seizoen een overdekt kinderatelier
waar kinderen bij slecht weer zich de 
hele middag kunnen vermaken. Een 
speelparadijs voor alle leeftijden. In 
combinatie met de Opa en Oma kor-
tingskaart een echte superplek voor 
verjaardagspartijtjes, schooluitjes
of gewoon plezier met vriendjes en 
vriendinnetjes.

Kinderen en hun ouders zijn op deze 
woensdag in april welkom om weer 
met de kindergidsen creatief aan de 
slag te gaan. De kids hebben de keu-
ze uit allerlei spelen en spelletjes uit 
grootmoeders tijd. Verder kunnen er 
ouderwetse tollen worden gemaakt 
en kan er geknutseld worden. En als 
kers op de taart staat ook nog een 
huifkar klaar waarmee een gezellige 
tocht door de omgeving gemaakt kan 
worden. De kinderen worden deze 
middag begeleid door de ervaren kin-
dergidsen van het museum.
Het museum is elke woensdagmiddag 
geopend van 13.00 – 17.00 uur. Meer 
informatie is te vinden op de website 
www.eynderhoof.nl

De Lente in de bol
Zondag 23 april – Lentedag in het 
Limburgs Openluchtmuseum Eyn-
derhoof
Eynderhoof speelt, naast oude ge-
bruiken en gewoonten, graag in op 
specifieke kenmerken van de jaarge-
tijden en stemt daar vaak de diverse 
thema’s op af. Op deze mooie zon-
dagmiddag staat het museum in het
teken van de lentekriebels en komt 
Marieke Kodde met haar KoddeKud-
de naar Eynderhoof. In deze bijzon-
dere KoddeKudde zitten diverse die-
ren, zoals geiten, schapen, konijnen, 
eenden, ganzen, kippen, pony’s en
varkens die voorheen op elke boerde-
rij te vinden waren. 

Veel dieren hebben jonkies en dat 
maakt de lentesfeer op Eynderhoof 
misschien wel bijzonder. Het belooft 
dan ook een gezellige, maar vooral 
ook leerzame lentedag te worden 
voor jong en oud en de dieren spelen 
daarbij de hoofdrol. Je kunt er naar 
kijken, luisteren, maar op Eynderhoof 
ook voelen, ruiken, aaien en knuffe-
len. Voor de kinderen is er een vra-

genlijst gemaakt. Daarmee gaan ze 
op speurtocht door het museum, op 
zoek naar de antwoorden en verdie-
nen een mooi cadeautje. 
In de stroopfabriek is te zien hoe kaas 
wordt gemaakt en uiteraard mag je 
ook proeven en vragen stellen. 

Heerlijk de benen strekken langs alle 
ambachten, volop in bedrijf, of van 
de lentezon genieten op een van de 
terrassen rondom de herberg van 
een heerlijke kop koffie met vlaai of 
knapkoek. Maak je eigen bezoek tot 
een traktatie in dit bijzondere open-
luchtmuseum.
Livemuziek accordeonist Jan Braak-
huis.

Het Limburgs Openluchtmuseum is 
elke dinsdag-, woensdag-, vrijdag-, 
en zondagmiddag geopend van 13.00 
tot 17.00 uur. Meer informatie op 
www.eynderhoof.nl

Kinder-doe-dag
Woensdag 26 april – aan de slag 
met de textielgroep
Het is weer bijna mei en dat bete-
kende vroeger dat er in de dorpen 
een Meiboom werd geplaatst; een 
teken van “nieuw leven“. Ook op 
Eynderhoof staat weer een Meiboom 
die midden in het openluchtmuseum 
staat te pronken. Maar hij moet wel 
nog verder versierd worden en daar is 
de hulp van de jeugd bij nodig!

Op deze woensdagmiddag worden 
versieringen gemaakt voor de mei-
boom. Bloemen van papier, linten 
knippen en andere creatieve ideeën
mogen worden ingebracht. Natuur-
lijk kunnen de kinderen ook andere 
leuke textiel spulletjes maken, zoals 
armbandjes, weven of werken met de 
breivork.
Voor de allerkleinsten wordt een 
poppenkast spel gespeeld en kan het 
kabouterpad  gelopen worden. Alles 
onder leiding van ervaren kindergid-
sen en de textielgroep die daarbij 
oude liedjes zingen of een versje op-
zeggen.

Verder komt de valkenier Evelien naar 
Eynderhoof. Samen met haar woes-
tijnvalk Meeko en een mooie jonge 
steenuil. Spannend maar toch leuk 
om beide roofvogels te zien en kin-
deren met veel lef mogen een van de 
dieren misschien wel even op de arm 
te hebben.
Weer genoeg te doen en te beleven 
op Eynderhoof. Een aanrader voor 
een middagje uit, maar ook voor een 
schoolaktiviteit of familieuitje. Dat 
kan ook altijd buiten openingstijden 
geregeld worden. Bekijk hiervoor
de mogelijkheden op onze website 
www.eynderhoof.nl

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



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 20 tot en met 29 april 2017.

DONDERDAG  20 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 21 april 
13.30 uur -Huwelijksmis Remy Bos en Sharay 
van den Dungen.
19.00 uur  geen rozenkransgebed en H.Mis.

ZATERDAG 22 april 
Vooravond van de 2e zondag van Pasen.
18.00  uur (zang dameskoor Cantantes, lector 
mevr.H.Dielissen,) – jaardienst ouders Kirkels-
Konings en dochter Nelly, jaardienst Tinus Fren-
ken en familie Frenken, jaardienst Piet Gom-
mers tevens vanwege verjaardag, jaardienst Jos 
Scheijven, Lei Geurts vanwege verjaardag. 

ZONDAG 23 april
2e zondag van Pasen
9.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lector
dhr.W.Engelen) – Mathijs Hubertus Stals 
vanwege verjaardag.
H.Doopsel Senna Brentjens, Ribesstraat 38a
H.Doopsel Anna Snel, Eikenstraat 4.

MAANDAG 24 april
Gedachtenis van Fidelis van Sigmaringen.
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph.

DINSDAG 25 april 
Gedachtenis van de H.Marcus, evangelist.
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur  H. Mis in Mariakapel.- Tot bijzon-
dere intentie.

WOENSDAG  26 april 
Geen rozenkransgebed en H. Mis. 

DONDERDAG  27 april 
Gedachtenis van H.Petrus Canisius, priester 
en kerkleraar.
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 28 april 
Gedachtenis van H.Petrus Chanel, priester 
en martelaar.
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel

ZATERDAG 29 april 
Gedachtenis van H.Catharina van Siena, 
maagd en kerklerares.
18.00  uur (zang dameskoor Cantantes, lec-
tor koorleden,) – jaardienst Giel Pleunis en 
Nel Hoeben, jaardienst Frans van Hulsen, 
jaardienst Els van Hulsen-van Dael, Sjef 
Feijen vanwege verjaardag.

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

22 t/m 29 april 2017

ZATERDAG 22 April: 19.15 uur H. Mis, jaar-
dienst voor Bér Linders, jaardienst voor Ag-
nes Frencken-Lijen.

ZATERDAG 29 april: 19.15 uur H. Mis, jaar-
dienst voor Frank Stienen tevens voor zijn 
verjaardag, ter ere aan de H. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 22 april Piet van Gog, za-
terdag 29 april Maria van Nieuwenhoven.

MISDIENAARS: zaterdag 22 april Tom van 
Horik, zaterdag 29 april Valerie Beerens en 
Pam Smeets.

UITNODIGING AAN ALLE PAROCHIANEN
Op woensdag 26 april is de jaarlijkse infor-
matieavond over de parochie in Gemeen-
schapshuis Reigershorst aanvang 20.00 uur. 
Iedereen van harte welkom.
De Parochiecommissie

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 22 april zijn jullie weer hartelijk wel-
kom in de sacristie om 19.15 uur.

“Gelukkig is de mens die niet achter het geluk 
aanzit als achter een vlinder, maar dankbaar is 

voor alles wat hem gegeven wordt.” 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

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag  23 April
10.00 uur Woord en Communiedienst -  Tot 
bijzondere Intentie 

Gelezen in het intentieboek van onze kapel
Moeder Maria--Bid voor alle die steun kun-
nen gebruiken, en voor iedereen die ik lief 
heb, Dank u wel !!!
--Wat een heerlijke plek om even stil te zijn 
tijdens ons pelgrimspad.

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  22 april   –  29  april  2017

Zondagmorgen 23 april 09.30 uur:
Beloken Pasen
Als jrd. voor Math Beenders, Jan Jetten en 
voor de overledenen van de fam. Jetten-van 
Heel (volkszang)

12.15 uur: Toediening H. Doopsel aan Davi 
Stultiens.

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 22 - 29 april

Zaterdag 22 april, 14.00 50-jarig huwe-
lijk echtpaar Geer en Carla van Deursen-van 
de Vliert. 19.00 Presentatie 1e communi-
canten. ghm Marinus Evers en Netje Evers-
Cuijpers. 

Zondag 23 april, Beloken Pasen en zon-
dag van de goddelijke Barmhartigheid, 
10.00 (Samenzang) om de gezindheid van 
medelijden en mededogen met verdrukten 
en behoeftigen.

Donderdag 27 april, 18.40 bidden van het 
Rozenhoedje; 19.00 voor de vervolgde chris-
tenen. 

Zaterdag 29 april, H. Catharina van Siena, 
maagd en kerklerares, patrones van Europa, 
19.00 (Samenzang) ouders Piepers-Moonen, 
zoon Pieter en schoonzoon Albert, jrd Harrie 
Vossen en zoon Henk, ghm Zjeng Pellemans, 
Helena Christina Beenders en Dora Frencken. 

ACOLIETEN: za. 22 april 19.00: Victor 
Köster; zo. 23 april 10.00: Mathijs van Lierop, 
Edwin van Rooijen; za. 29 april 19.00: Harry 
Geerlings. 

OVERLEDEN: Op 7 april jl. overleed Bèr 
Vaes, 81 jaar, Casseweg 6. Op 11 april jl. over-
leed Frans van de Kruijs, 79 jaar, Nieuwstraat 
17. Mogen zij rusten in vrede.

GODDELIJKE BARMHARTIGHEID: In de li-
turgie en vooral in de Eucharistie wordt zon-
dag de goddelijke Barmhartigheid gevierd, 
waarmee God in zijn goedheid zijn enig-
geboren Zoon als Verlosser heeft geschon-
ken, opdat – door het paasmysterie van zijn 
Zoon, Jezus Christus – de mensheid het eeu-
wig leven kan verwerven en opdat zijn aan-
genomen kinderen, door het ontvangen van 
zijn barmhartigheid, zijn lof verkondigen tot 
aan de uiteinden van de aarde. 

DANK en WAARDERING: Persoonlijk en 
namens de parochiecommissie spreek ik 
dank uit aan Zij Actief voor het poetsen van 
alle koperwerk in de kerk. Het ziet er weer 
op zijn Paasbest uit! 
Eveneens dank aan de dames van de avond-
waak groep, die inmiddels al een hele tijd 
met zorg en toewijding de avondwaken ver-
zorgen en mij vanwege mijn herstel al enke-
le maanden bij de vieringen ondersteunden. 
Ik waardeer de inspanning en steun van vele 
vrijwilligers ten zeerste.

MEIMAAND: In de Meimaand/Mariamaand 
wordt de donderdagse avondviering weer
enkele keren in de Mariakapel aan de Klaar-
straatzijweg gevierd, namelijk op 4, 11 en 
18 mei (niet op 25 mei Hemelvaartsdag). U
kunt misintenties doorgeven. De buurt ver-
zorgt weer het interieur van de kapel, waar-
voor bij voorbaat al dank.

PAUSELIJKE GEBEDSINTENTIE APRIL: Dat 
de jongeren ruimhartig mogen antwoorden 
op hun roeping en serieus in overweging 
nemen om zichzelf weg te schenken in het 
priesterschap of het Godgewijde leven.
DATA: Op vrijdag 12 mei wordt het H. Vorm-
sel toegediend en op Hemelvaartsdag don-
derdag 25 mei vieren de 1e communicanten 
hun 1e Heilige Communie.  De Sacraments-
processie is op zondag 18 juni en de kermis-
zondag is dit jaar op 25 juni. 

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 23 april 2017 
H. Mis om 11.00 uur. 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis voor Tjeu Linssen voor zijn verjaardag 
en voor alle overleden familieleden.

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

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

ZijActief Leveroy

Plantenactie in Leveroy
Woensdag 26 april 2017

Op woensdag 26 april 2017 houdt 
ZijActief Leveroy haar jaarlijkse plan-
tenactie.
Een mooie gelegenheid om voor Ko-
ningsdag, 5 mei, Moederdag en voor 
alle andere mooie dagen, planten van 
een goede kwaliteit aan te schaffen.

Daarom komen op woensdagmid-
dag 26 april 2017 vanaf 16.30 u. le-
den van ZijActief bij u aan de deur met 
een mooie collectie perkplanten, zoals 
o.a. Geraniums, Hanggeraniums, Mil-
lion Bells, Scavola, Bacopa en Verbe-
na’s. Ook dit jaar verkopen we prach-
tige kuipplanten, zoals de Hortensia 
en de Sundaville. En er worden weer 
mooie Hanging-Baskets (hangmanden 
met verschillende planten) verkocht.

NIEUW! NIEUW! KLEIN PERKGOED!
Nieuw dit jaar is dat we ook klein perk-
goed gaan verkopen. Dit kleine perk-
goed is echter alleen te koop bij Har en 
Annie aan de Dorpstraat, omdat het 
zoals u zult begrijpen, niet mogelijk is 
om alles te vervoeren in de auto’s.

Wilt u verzekerd zijn dat alle planten 
er nog zijn, dan kunt u ook dit jaar 
vanaf 14.00u.weer terecht bij Har en 
Annie van Roij aan de Dorpstraat. De 
locatie kan u niet ontgaan, want op 
deze middag kleuren weer duizenden 
verse perk- en kuipplanten maar ook 
klein perkgoed, de Dorpstraat. Volop 
keuze dus!

Voor een lage prijs krijgt u alles vers 
aan huis bezorgd!
Dus wilt u uw plantenbakken vullen 
of wilt u alvast een mooi cadeautje 
kopen, dan heeft u volop keuze.

Voor grotere bestellingen of meer in-
formatie kunt u bellen met Louise Vis-
ser telefoon 0495-651501 of stuur een 
mailtje naar jverlaek@planet.nl

Met vriendelijke groet,
en tot ziens op 26 april,
Bestuur ZijActief Leveroy

L.K.V. Ospel

Beste leden,25 april gaan we naar de 
anthurium kassen in Asten.We krij-
gen daar een rondleiding en koffie

met vlaai. Na afloop is er gelegen-
heid om iets te kopen. We vertrek-
ken om 13.30uur met auto’s vanaf het 
Aerthijsplein.

Vriendelijke groet, het bestuur.

NEDERWEERT / ST. ROCHUS
KIENEN

VRIJDAG  21 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 om 19.00 uur.
Het  kienen is toegankelijk voor ieder-
een. U  kunt kienen voor  de jackpot 
van € 15,00.
Iedereen is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop

PvdA Nederweert
Aan de gedeputeerde Mobiliteit
de heer ing E. Geurts

Betreffende: uw uitnodiging Rand-
weg N266

Geachte heer,

In goede orde hebben wij uw uitno-
diging ontvangen voor een besloten 
werkbijeenkomst over de nieuwe pro-
jectopdracht voor de N266 Randweg. 
Wij zullen deze werkbijeenkomst niet 
bijwonen. 

Juist voor deze gevoelige materie vin-
den wij het onjuist en niet passend 
om een besloten werkbijeenkomst te 
organiseren. In de vergaderingen van 
provinciale staten en de commissies is 
meerdere malen aangegeven dat het 
een open proces zou zijn dat volgend 
was op de besluiten die genomen 
zijn. In dat kader past een besloten 
werkbijeenkomst naar ons oordeel 
totaal niet.

De gemeenteraad heeft sinds 12 juli
2016 niet meer gesproken over de 
Randweg maar duidelijk is wel dat dit 
gevoelig liggend thema in alle open-
baarheid besproken moet worden.

Wij hebben van de commissie begre-
pen dat het huidige voorstel van de 
Randweg te eenzijdig is om daar een 
besluit over te nemen en dat men 
graag het alternatief van verbetering 
van het huidige tracé er bij wil betrek-
ken. Die opdracht kan naar ons idee 
zo gemaakt en verstrekt worden. 
Daarmee hoeft er naar onzes inziens 
geen verdere studie naar het huidige 
voorstel, “De Randweg”  te komen of 
kort gezegd: stop die uitwerking.

Van u begrijpen wij dat de gemeente-
raad van Nederweert in de gelegen-
heid gesteld wordt om een oordeel 
te geven over de opdracht die u gaat 
verstrekken. Wij willen dan ook op 
dat moment een oordeel geven en 
daarbij niet ons eigen voorstel moe-
ten beoordelen. Hierbij geldt voor 
ons dat wij geen slager willen spelen 
die zijn eigen vlees keurt.

Wij hopen u hiermee voldoen geïn-
formeerd te hebben,

Met vriendelijke groeten,
Namens de PvdA-fractie Nederweert,

Jan van Nierop
Maan Vaas 

Vanwege de viering van Koningsdag 

zijn wij gesloten 

van 27 april 2017 t/m 29 april 2017.

Peelsteeg 7a  |  6031 NN Nederweert
T 0495 - 631927  |  F 0495 632715

info@wielcoolen.nl  |  www.wielcoolen.nl

Paasactiviteit Alles Kids

Zaterdag 8 april was het zover, de 
jaarlijkse paasactiviteit van kinder-
centrum Alles Kids. Voor de peuter-
groep en dagopvang had de paas-
haas allemaal eitjes verstopt. Om 10 
uur waren alle kinderen er helemaal 
klaar voor en begonnen ze snel met 
zoeken. Wat waren er veel kinderen
komen helpen! Alle eitjes werden

snel gevonden, de kinderen konden
daarna nog even fijn spelen bij de 
Houtsberg. Op het einde kregen ze 
allemaal hun zelf geknutselde mand-
je mee naar huis met lekkere paasei-
tjes. Dankjewel voor de gezelligheid 
en het helpen met zoeken! 

Kindercentrum Alles Kids

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: 
18 april bij restaurant Het Vlegelke in 
de Kerkstraat
25 april in de Pinnenhof
2 mei in de Pinnenhof
9 mei in de Pinnenhof

www.dorpsoverlek-ni-jwieert.nl

Eenjarige planten, 
geraniums, 

kuipplanten, 
hangpotten, 
palmen enz.

Waatskamp 150 
6035 BV Ospel 
Tel. 0495-626821
Fax 0495-585930

Openingstijden: 
ma gesloten
di - vrij 9.00 - 12.00 uur   13.00 - 17.00 uur
za 9.00 - 16.00 uur



Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

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

www.schoenengarage.nl

sscchhoenmakkeerriijj

schoenengarage Nederweert

Inleg- en
steunzolen

• Sligro Weert
• IJssalon Florence Nederweert    
• Bakkerij Korsten Weert
• Restaurant Bi-j Siem Nederweert
• Colaris Wijnhandel Weert
• Bacio gelato&chocolate Weert
• Bakkerij Broekmans Nederweert
• Rest. ‘t Pannetje Nederweert
• Hostellerie Munten Weert
• Crossmoor Weert
• Restaurant Diverso Nederweert          
• Bakkerij Vries Weert
• Kaasshop Verrukkulluk Nederweert
• Wijnhuis Weert    
• Storms wijnkopers Nederweert
• Wereldrest. Atlantis Nederweert
• Golfbaan De Berckt Baarlo
• Golfbaan Eyckenduyn Helden
• Gotcha cinema-grand café Weert
• Bakkerij Tommie Nederweert        
• Drukkerij van Deursen Nederweert
• Thais rest. Chang Phurk
• Chin. Rest. Mei Garden Nederweert
• Eetcafé De Kleine Winst Nederweert
• Pins & Pints Nederweert
• De Dorpsherberg Ospel
• Grieks Rest. Mykonos Weert

Jansen/Fritsen Helmond
• Hof van Schoor Nederweert
• ‘t Slakkenhuys Ospel
• Bloemstyliste ‘t Roosje

Nederweert Open Golf

Minimaal GVB. 
Wedstrijdvorm: strokeplay met ¾ Pl. Hand. Verr. (max. 36 slagen)

Nederweerterkampioenschap middels stableford.
Wedstijdvorm jeugd: stableford op de PAR 3 baan.

Zaterdag 23 sept. 2017 op Crossmoor. Volw. en jeugd

Start volwassenen wedstrijd 9.15 uur. 
Start jeugdwedstrijd (t/m18 jr) 12.00 uur.

Prijsuitreiking 17.00 uur.

Organisatie: Tjeu Bongers 06-12343419

Inschrijfgeld: 13,50 op NL68INGB0750742712 

(overmaken vóór 1-7-2017 
ovv: naam, adres, tel., Ex Hand., Club).

Hulsenweg 1

6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.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,

16 juli 2017 Festeynder Nederweert-Eind

Een reis in de tijd
Festeynder 2017 neemt u dit jaar mee 
in een reis in de tijd. Oude tijden her-
leven, van grootmoederstijd tot de 
late zeventiger jaren. Al meer dan 
40 jaar is Festeynder een begrip in 
de regio. Het behoort tot een van de 
populairste uitjes in de regio. Mis het 
niet en noteer alvast zondag 16 juli in 
de agenda.

De reis van melk tot boter.
Festeynder laat u o.a. zien hoe boter 
gemaakt wordt. En dat begint in de 
koeienstal.
Vandaag de dag wordt de koe machi-
naal gemolken. Megastallen zorgen 
voor de productie van tonnen liters 
melk. Hoe anders was het vroeger, 
toen de koe nog met de hand gemol-
ken werd. Niet meer voor te stellen. 
Op Festeynder in Nederweert-Eind
kunt u dit ambacht nog steeds zien, 
in de oude koeienstal in Eynderhoof. 

Enkele maanden vóór Festeynder
wordt al met de koeien geoefend, 
want ze zijn niet meer gewend om 
met de hand gemolken te worden. 
Als een koe gekalfd heeft, krijgt het 
kalf de eerste melk (biest). Daarna 
wordt de melk gebruikt om bijv. bo-
ter te maken. Boter wordt gemaakt 
door melk te karnen. Karnen is het in 
beweging brengen van de verzuurde 
volle melk of room. Het vet scheidt 
zich dan af van de melk. Tegenwoor-
dig worden ook hier machines voor 
gebruikt, maar vroeger gebeurde dit 
zware werk handmatig in een kar-
nenton. Tijdens Festeynder wordt u
meegenomen in dit proces. De koei-
en en kalveren mogen natuurlijk ook 
geaaid worden, zodat iedereen het 
echte gevoel van vroeger ervaart in 
de oude koeienstal met de geur van 
melk, hooi en stro. Beleef het…..zon-
dag 16 juli op Festeynder 2017 Neder-
weert-Eind! Tot volgende week.

Reis Wapenbroeders en Heemkunde 
naar XANTEN

Spaghetti en pizza in de Romeinse tijd

Als wij nu denken aan de combinatie 
Italië en eten, denken we natuurlijk 
automatisch aan spaghetti met to-
matensaus of aan de pizzakoerier. 
Maar wat aten die Romeinen eigenlijk 
in de eerste eeuwen van onze jaar-
telling? En wat aten ze in het luxe 
Rome, maar wat kregen de soldaten 
in militaire vestigingen als Xanten? 
Tomaten werden pas 1500 jaar later 
uit Zuid Amerika geïmporteerd, even-
als aardappelen, dus die konden nog 
geen rol spelen. Gelukkig kunnen 
we over de Romeinse keuken redelijk 
veel terug vinden. Allereerst heb je de 
eerste kookboeken uit onze Europese 
geschiedenis, zoals van de schrijver 
en kok Apicius en ook anderen heb-
ben al gespecialiseerde kookboeken 
geschreven. Ook andere Romeinse 
schrijvers vermelden in hun brieven, 
biografieën en verhalen het nodige 
over het voedsel- en drankgebeuren. 
En niet te vergeten zijn er de vele fres-
co’s en vooral mozaïeken waar tafere-
len van voedsel werden afgebeeld.

Zoals in een eerdere bijdrage aan 
deze reeks van Wapenbroeders/
Heemkundevereniging Nederweert 
over de landbouw onder de Romei-
nen werd verteld, speelt graan een 
belangrijke rol in de Romeinse voed-
selketen. Meerdere soorten werden
geteeld: onder andere tarwe, gerst, 
gierst, spelt. Dat werd eerst gemalen, 
in het begin gebruikt voor broodpap, 
maar later ook gebakken. Er werden 
ronde broden van gebakken, die ook 
als een soort schotel dienden waarop 
andere ingrediënten, zoals groenten
en vlees, konden worden opgediend. 
Inderdaad: de pizza in oervorm, maar 
dan nog 1500 jaar lang zonder de nu 
gebruikelijke tomatensaus.
Maar niet alleen de oerpizza, maar 
ook de oerspaghetti was al bekend. 
Tarwedeeg, gesneden in lange, brede
repen (een beetje lijkend op de huidi-
ge papperdelle) werd gebruikt. Alleen 
niet, zoals wij nu doen gekookt, maar 
net zoals brood vooral gebakken.

Natuurlijk was er een groot verschil
tussen het eten in Rome en de mili-
taire posten aan de randen van het 
Romeinse Rijk. Maar ook in Rome zelf 
was er vanzelfsprekend een duidelijk 
onderscheid tussen de kringen van de 
Keizer en Senatoren, en het gewone 
volk. De eerste groep had de beschik-
king over allerlei fruit en groenten, 
en over vlees en vis; en kruiden! De 
Romeinen hadden al de beschikking 
over bijna alle groenten die wij nu 
kennen: knollen, kolen, wortelen, 
asperges, slasoorten etc. Ook fruit 
was ruim vertegenwoordigd: appels, 
peren, druiven, bessen. Doordat het 
Romeinse Rijk zich uitstrekte rondom
de Middellandse Zee, en tot de Zwar-
te Zee, kwamen daar fruitsoorten 
als dadels, amandelen en vijgen bij. 
De visserij was heel belangrijk. Alle 
soorten vis en schaaldieren die wij nu 
gebruiken, werden ook door de Ro-
meinen al gegeten.
Honing was heel belangrijk als zoet-
maker, omdat suikerbieten en suiker-
riet nog niet werden verbouwd. En
kruiden: behalve de “normale” Wes-
teuropese kruiden (tijm, marjolein, 
laurier etc.) hadden de Romeinen
door hun veroveringen in het Midden 
Oosten toegang tot kruiden uit India, 
zoals pepers, kardamom etc.
En bovenal zout! Zowel nodig als 
smaakmaker als benodigd voor de 
conservering van vlees en vis. Zout 
was zo waardevol, dat een gedeelte 

van het loon van legioensoldaten 
werd uitbetaald in zout; in het Latijns 
“sal”. Vandaar ons begrip “salaris”. 

Wijnbouw was ook bekend, al sinds 
de Gieken. Maar zoals in onze Mid-
deleeuwen vooral bier werd gedron-
ken, omdat gewoon water onbe-
trouwbaar was, werd aangelengde
wijn vooral gedronken omdat het 
hygiënischer was. De Bachanalen uit-
gezonderd natuurlijk.
En dan het menu van onze legioen-
soldaten in Xanten! Dat was toch 
meer het uit ons Nederlandse leger 
bekende “rats, kuch en bonen”. 
Het dagelijkse menu (dat een legio-
nair zelf diende mee te sjouwen!) be-
stond uit harde tarwekoeken, spek, 
zure wijn, linzen en soms kaas. In de 
winterperiode (de “hiberna”), als 
grote verplaatsingen niet mogelijk 
waren, kon de jacht een welkome 
aanvulling bieden. En daarnaast was 
er ruilhandel. Omdat het Romeinse 
pensioensysteem legionairs na 20 jaar 
een bescheiden jaarlijkse toelage gaf, 
maar daarnaast een perceel grond in 
de buurt van hun vorige kamp, ont-
stonden er rond die kampen eerst 
agrarische en later stedelijke vesti-
gingen. En zo is een stad als Xanten 
gegroeid.  

Aan deze Romeinse stad Xanten en 
het museum gaan we een bezoek 
brengen op Zaterdag 13 mei a.s.
Om gedegen voorbereid te zijn op 
hetgeen we gaan zien hebben we 
een programma voorbereid, dat er 
uitziet als onderstaand:

Dinsdag 18 april is er een lezing 
door drs Johan Hendriks welke in 
grote lijnen zal gaan over: 
a. de veroveringen in Noordwest Eu-

ropa door de Romeinen.
b. de consolidatie van deze verove-

ringen.
c. de ontwikkeling en de exploitatie 

van de veroverde gebieden.
Deze vindt plaats in zaal Centraal Ne-
derweert aanvang 20.00 uur.

Woensdag 3 mei is er een avond 
met diverse korte lezingen door onze 
eigen leden. Deze lezingen zullen 
handelen over de navolgende onder-
werpen:
a. Romeinse landbouw werktuigen

(Vergilius)
b. bouwkunde, wegenbouw, brug-

genbouw, (Vitruvius)
c. krijgskunde, soldaten en nieuwe 

burgers
d. geneeskunde, huwelijk en sexuali-

teit
Deze lezing vindt plaats om 20.00 uur 
in gemeenschapshuis Reigershorst 
Nederweert-Eind.

Opgave voor deze reis kan bij 
Mia Gubbels, 
email: miagubbels12@gmail.com
Volgorde van aanmelden bepaalt de 
rangorde van deelname. 
De kosten bedragen € 55,-per persoon
(indien geen gebruik wordt gemaakt 
van de maaltijd € 35,-) en moeten 
worden voldaan bij vertrek in de bus.

Indien de bus niet is volgeboekt op 
5 mei, kunnen ook niet-leden zich 
aanmelden voor deze educatieve 
excursie. De voorrang van de leden 
vervalt dan.

Door opgave verplicht U zich tot 
betaling.

Bestuur Wapenbroeders en Heem-
kundevereniging.

TOTALE LEEG VERKOOP
Tuinplanten, vaste planten, heesters, 

buxus, bamboe enz.
Bij onze lage prijzen nu extra

20% kassakorting.
Verkoop tot 28-7-2017

Open maandag tot vrijdag 
van 13.00 – 18.00 uur.

Zaterdags van 9.00 – 17.00 uur 
of op afspraak.

M. PEETERS
Bloemerstraat 9, Nederweert  (zie bordje ingang)

Tel. 06-40408939
Zie ook op marktplaats.

Toon Hermans Huis

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 24 april 10.30-12.00 uur en 12.30-
14.00 uur yoga* / 14.30-15.30 uur Qi 
Gong*. Dinsdag 25 april 10.30-11.30 
uur wandelen* / 13.30-15.30 uur 
haken* / 13.30-15.45 uur ontspan-
ningsmassage*. Woensdag 26 april
10.30-13.00 uur kookworkshop*. 
Donderdag 27 april én vrijdag 28 april
GESLOTEN i.v.m. Hemelvaartsdag. 
Open inloop maandag t/m woensdag 
van 09.00-16.00 uur (* = op afspraak 
- aanmelden kan via: 0495-541444 ).

Open Eettafel Budschop

Donderdag 27 april open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 26 april 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 633410 of 06-42286693

www.budschopactueel.nl

SJG Weert

Informatiebijeenkomst Parkinson
Thema: ‘voeding en medicijnen’

Op dinsdag 16 mei 2017 organi-
seert ParkinsonNet Weert een in-
formatiebijeenkomst voor mensen
met Parkinson en hun naasten. 
Dit keer staat de avond in het te-
ken van voeding en medicijnen.
Ook kunnen bezoekers kennisma-
ken met het ParkinsonCafe Val-
kenswaard.

De bijeenkomst vindt plaats tussen 
19:00 en 21:00 uur in het Auditorium 
van SJG Weert, Vogelsbleek 5. De 
toegang is gratis. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden via het in-
schrijfformulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie Agenda) of bij de 
afdeling Patiënteninformatie: 0495 –
57 22 05.

Programma
Tijdens de avond geven apotheker A. 
Boelen, apotheek Zuijdgeest, diëtisten 
M. Coolen en C. Christiaens en logope-
disten E. Schouten en G. Koppen de be-
zoekers informatie en tips op het  ge-
bied van voeding en medicijnen. Ook 
is er ruime gelegenheid om vragen te 
stellen. Tot slot verzorgt ParkinsonCafe 
Valkenswaard een presentatie. 

ParkinsonNet
Als gevolg van de ziekte van Parkin-
son kan iemand uiteenlopende klach-
ten hebben of problemen ervaren op
verschillende gebieden. Hierdoor zijn 
vaak meerdere zorgverleners betrok-
ken bij de behandeling en de bege-
leiding van mensen met de ziekte van 
Parkinson. Het is belangrijk dat deze 
zorgverleners specifiek deskundig zijn 
en behandelingen goed op elkaar af-
stemmen. In de regio Weert werken 
de volgende zorgverleners via het net-
werk ‘ParkinsonNet’ samen aan goede 
zorg voor mensen met Parkinson: fy-
siotherapeuten, apotheker, diëtist, ge-
riater, ergotherapeuten, neurologen, 
revalidatiearts, GZ-psycholoog, logo-
pedisten, specialist Ouderengenees-
kunde en Parkinsonverpleegkundige. 

Op www.parkinsonnet.nl staat meer 
informatie over de ziekte en is ook te 
zien welke zorgprofessionals en be-
handelaars zijn aangesloten bij het 
netwerk.



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

V.l.n.r.: De wethouders Piet Verlinden (gemeente Leudal), Paul Sanders (gemeente Peel en Maas), Geert Gabriëls (gemeente Weert),  
Theo Coumans (gemeente Nederweert) en gedeputeerde Daan Prevoo van Provincie Limburg ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst. Foto: Provincie Limburg

Donderdag 20 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. 

De gemeenten Nederweert, Weert, Leu-
dal en Peel en Maas hebben samen met 
de Provincie Limburg een samenwer-
kingsovereenkomst getekend om de 
ontwikkeling van windenergie in hun 
gebied mogelijk te maken. Ze spreken 
in deze overeenkomst hun intentie uit: 
samen invulling geven aan de opgave 
om een energievoorziening te creë-
ren waarmee minder broeikasgassen 
worden uitgestoten. Een opgave die 
wordt opgepakt door overheden en 
maatschappelijke organisaties in heel 
Nederland, voortkomend uit het Natio-
naal Energieakkoord. 

Om de samenwerking symbolisch te be-
krachtigen, zetten de vier wethouders 
gezamenlijk een windmolen-puzzel in 
elkaar tijdens de bijeenkomst op maan-
dag 10 april in café De Stoep in Meijel, 
een centraal gelegen plek binnen de 
deelnemende gemeenten. Daarna werd 
de overeenkomst getekend. 

Opbrengsten voor lokale gemeenschap
De vier gemeenten en de Provincie 
Limburg werken samen om windenergie 
te stimuleren en te faciliteren. Hiervoor 

hebben de partijen, nadat eerder al 
uitgangspunten op papier werden 
gezet, verdere afspraken gemaakt. Er 
wordt ingezet op de ontwikkeling van 
ten minste één windenergieproject 
per gemeente. Dit moet leiden tot in 
totaal circa 16 windturbines met een 
gezamenlijk vermogen van ongeveer 
48 megawatt. Voorwaarde is dat de 
opbrengsten zoveel mogelijk naar de 
lokale omgeving gaan en burgercoö-
peraties worden aangemoedigd. 

Wethouder Coumans: "De gemeenten 
werken samen aan de ontwikkeling 
van windmolens. Dit heeft veel voor-
delen. Zo wordt er kennis uitgewisseld 
en niet elke gemeente hoeft ‘het wiel 
opnieuw uit te vinden’. We worden 
daarbij ondersteund door de provin-
cie". 
 
Kwalitatief goede initiatieven
Bij de gemeenten zijn al verschillende 
initiatieven ingediend. Gedeputeerde 
Daan Prevoo: ”Aan interesse voor de 
ontwikkeling van windenergie is geen 
gebrek. Het gaat er nu om dat we de 
kwalitatief goede projecten eruit pik-

ken”. Een onafhankelijk windpanel, be-
staande uit deskundigen op het gebied 
van omgevingsparticipatie, landschaps-
inpassing en financiën, heeft de inge-
diende initiatieven al van bevindingen 
voorzien. Deze worden teruggekoppeld 
aan de ontwikkelaars. 

Vervolg
Het is vervolgens aan de initiatiefne-
mers om een principeverzoek in te die-
nen bij de betreffende gemeente. Het 
windpanel adviseert burgemeester en 
wethouders (B&W) welke plannen het 
beste aansluiten bij de uitgangspunten 
van de gemeenten. B&W legt daarna 
in principe maximaal drie plannen voor 
aan de gemeenteraad. Daarna is het 
aan de raadsleden van elke gemeente 
om te kiezen welke plannen zij om-
armen en verder uitgewerkt kunnen 
worden. Wilt u meer wilt weten over 
het project, dan kunt u terecht op onze 
website.

Het doel is om in 2020 de eerste wind-
molens te realiseren, bij voorkeur in 
coöperatief verband. We houden u op 
de hoogte.

Er waait een regionale wind…
Initiatieven ingediend bij alle gemeenten

Bij overlast en burenruzies kan een 
beroep worden gedaan op deskundige 
bemiddelaars. Maar welke rol heeft de 
politie in dit soort situaties? Aan het 
woord komen wijkagent Joost Jelmer 
Kasper en Inge Strijbos, operationeel 
Expert Wijkagent, thema sociaal do-
mein.
 
Joost: “De taak van de politie ligt bij het 
herstellen van de rust op dát moment. 
De politie is er om hulp te bieden, maar 
wij zijn geen hulpverleners. Daar zijn 
anderen voor opgeleid, zoals Algemeen 
Maatschappelijk Werk, die de buurtbe-
middeling in de gemeente Nederweert 
doet. Buurtbemiddeling ontlast de 
politie door op een deskundige manier 
in gesprek te gaan met de melder én de 
overlastveroorzaker”. 
 
Waar kunnen mensen naartoe bel-
len?
Inge: “Je kunt ons bellen op 0900-8844. 
Er wordt altijd iets met de melding 
gedaan. We gaan ter plaatse kijken om 
zelf te beoordelen wat er speelt. Wan-
neer wij constateren dat er sprake is 
van overlast, dan gaan we direct het ge-
sprek aan met de veroorzaker. We pro-
beren afspraken te maken of we vragen 
de overlast direct te (laten) beëindigen. 
Daarna proberen we altijd even terug te 
koppelen naar de melder”.

“Als er stelselmatig sprake is van over-
last, maakt de wijkagent een afspraak 
op locatie en vindt er een gesprek plaats 

met de overlastgever. Bij meldingen 
waar de politie zelf overlast constateert, 
wordt direct opgetreden door het geven 
van een waarschuwing, of het opleg-
gen van een boete, eventueel tot zelfs 
inbeslagname van materialen. Sommige 
situaties worden besproken in het vang-
netoverleg met de gemeente en diverse 
zorg- en hulporganisaties. Dan gaat het 
om meldingen waarbij de politie ver-
moedt dat er problemen zijn op meer-
dere vlakken in de woonsituatie.” 

Jullie lossen het wel even op wordt 
vaak gedacht.
Inge: “Helaas kunnen we het niet altijd 
oplossen. Als we een melding binnen-
krijgen, vragen we eerst aan de melder 
óf en wat hij of zij er al aan gedaan 
heeft. Hebben we het idee dat er sprake 
is van een (langdurig) conflict, dan kan 
het zijn dat buurtbemiddeling wordt 
ingeschakeld”. 

In welke situaties bijvoorbeeld?
Joost: “Bijvoorbeeld als iemand er 
een gewoonte van maakt om laat in 
de avond nog muziek te maken of te 
klussen in huis. Als dieren structureel 
overlast veroorzaken door stank of 
geluid. Als bomen of planten in de tuin 
onoverkomelijke overlast veroorzaken 
bij degene die er naast woont. Of als de 
auto of bus altijd op de verkeerde plek 
wordt geparkeerd, waardoor het zicht 
vanuit de woonkamer wordt verstoord.” 
Inge: “Pesterij of ongenoegens uit het 
verleden kunnen uitmonden in overlast-

gedrag. Maar soms is het ook gewoon 
onachtzaamheid van mensen”. 

Dat kunnen mensen toch zelf op-
lossen?
Inge: “Overlastsituaties zijn over het 
algemeen te verhelpen door er zelf de 
(kinderen van de) buurman of buur-
vrouw op aan te spreken. Maar vaak 
duurt de situatie al zo lang en is de 
ergernis al zover opgelopen dat de 
melder daar letterlijk lichamelijke of 
psychische klanten van krijgt. Dan is zelf 
oplossen niet zo gemakkelijk meer”.

Waarom met beide partijen over-
leggen?
Joost: “Een overlastsituatie is een situ-
atie die voor beiden gevolgen kan heb-
ben. Daarom is het uitgangspunt bij 
buurtbemiddeling dat beide partijen 
bereid moeten zijn met elkaar te spre-
ken en afspraken te maken. Het helpt 
vaak al dat iemand anders die niet 
betrokken is bij de situatie probeert om 
de gebrouilleerde buren tot elkaar te 
brengen”.

Wat is jullie tip?
Joost: “Probeer eerst zelf het gesprek 
aan te gaan. Houd rekening met de 
buren en ben zelf wat meer verdraag-
zaam. Mocht de situatie niet zelf op te 
lossen zijn, wacht dan niet te lang om 
de politie te bellen of buurtbemidde-
ling in te schakelen, tel. 088-6560600 of 
stuur een e-mail naar buurtbemidde-
lingnederweert@amwml.nl.” 

Politie en buurtbemiddeling versterken elkaar
Een hoop goede ideeën en nog veel 
werk aan de winkel voor het comité 
Herstel Lambertustoren. Het begin van 
de actie om een bijdrage te leveren aan 
de restauratie van de toren is een feit. 
Op donderdag 6 april vond de startbij-
eenkomst plaats in De Pinnenhof. De be-
langstelling was matig, “maar de energie 
die vrijkwam deed goed”, aldus voorzit-
ter van het comité, Fons Jacobs. “Nu is 
het tijd dat de olievlek zich verspreidt.”

Nadat bleek dat de toren gerestaureerd 
moet worden, sprong burgemeester 
Evers in de bres voor het behoud ervan. 
Een aantal prominente Nederweertena-
ren, waaronder oud-burgemeester van 
Nederweert en Helmond, Fons Jacobs, en 
de oud-wethouders Hans Houtman, Peter 
Willekens en Mart van de Mortel hebben 
een comité opgericht dat fondsen gaat 
werven en inwoners wil enthousiasme-
ren om activiteiten te organiseren. 

Dag van de Lambertustoren
Voorzitter Fons Jacobs raakte tijdens de 
avond steeds enthousiaster over de po-
sitieve energie en de geopperde ideeën. 
“Het was jammer dat de avond niet druk 
bezocht werd, maar ik verwacht dat de 
inspanningen die de aanwezigen gaan 
verrichten zich als een olievlek over Ne-
derweert gaan verspreiden. De restauratie 
kan niet jaren op zich laten wachten. We 
moeten nu actie ondernemen. Dit doen 
we om te beginnen door een Dag van 
de Lambertustoren te organiseren. Heel 
Nederweert kan daar aan meedoen”. 

Verjaardag op 15 juli 2017
De toren bestaat op 13 juli 2017 precies 
550 jaar. Dit is op een donderdag, dus 
houdt het comité de actiedag op zater-
dag 15 juli. “Het is een dag die ieder-
een al in zijn agenda kan reserveren.” 
Tijdens de avond zijn veel plannen 
geopperd en deze worden allemaal 
bekeken. Verkoop van tegeltableaus 
met naam voor bedrijven, een concert 
om geld in te zamelen met koren en 
zangverenigingen, een sponsorloop 
door scholen of een webshop voor de 
figuurlijke verkoop van stenen en ma-
terialen voor de restauratie.

Onderzoeksresultaten
Paul Groen van het adviesbureau 
presenteerde de resultaten van het 
onderzoek. Er is het nodige mis, dus is 
versneld onderhoud hard nodig. Op de 
vraag wat het gaat kosten, antwoord-
de de burgemeester: “We hebben 
afgesproken nog niet over bedragen 
te praten in verband met de openbare 
aanbesteding die voor ons ligt”.

Zeven redenen
Alfons Bruekers belichtte de historie 
van de toren. Volgens hem zijn er 
zeven redenen waarom deze bewaard 
moet worden: uniek monument, twee 
keer belegerd, drie keer verwoest, door 
vier generaties gebouwd, twaalf grote 
restauraties ondergaan, door 22 gene-
raties onderhouden, exact 550 jaar oud 
dit jaar, jarig op 13 juli 2017. Daarbij 
had hij één cadeautip: geld!

Oranje boven
Volgende week donderdag is het 
Koningsdag. Op deze feestdag is het 
gemeentehuis gesloten. Ook de dag 
erna, vrijdag 28 april, zijn we dicht. 
Maar u kunt ons voor spoedgevallen 
wel telefonisch bereiken tussen 07.00 en 
22.00 uur. Vanwege Koningsdag wordt 
de huisvuilroute van donderdag 27 april 
verplaatst naar vrijdag 28 april en de 
route van vrijdag 28 april naar zaterdag 
29 april. De vuilniswagen begint om 
06.30 uur te rijden. We vragen u dan ook 
om de duobak op tijd klaar te zetten, 
eventueel de avond vóór de ophaaldag. 
De vuilniswagen kan op een ander tijd-
stip langskomen dan u gewend bent. De 
milieustraat is op Koningsdag geopend 
van 09.00 tot 12.00 uur.

We wensen u een mooie dag toe!

Een speciale dag voor de jarige toren!

Met enthousiasme is  door betrokken inwoners het startsein gegeven voor het herstel van de kerktoren. 
Foto: Nederweert24

Like ons, volg ons
Hebt u de oude foto’s van Nederweert 
al gezien? Of de preview van de mooie 
film over het buitengebied die in de 
maak is? Wilt u een kijkje nemen in de 
keuken van het gemeentehuis? Like dan 
onze Facebook-pagina. We gebruiken 
verschillende middelen om met inwo-
ners, bedrijven en bezoekers te com-
municeren. Iedere doelgroep vraagt 
zijn eigen benadering en middelen. 
Social media mag daar uiteraard niet in 
ontbreken. We houden u daarom ook 
graag op de hoogte via Twitter en Face-
book. Op dit moment staat de teller op 
ruim 2.600 volgers en bijna 1.800 likes.
Dus hebt u een eigen Facebook- en/of 
Twitteraccount, like en/of volg ons dan!



Wilt u met minder zorgen fietsen?  
Laat dan uw accu* van uw elektrische 
fiets testen , zodat u zorgeloos de zomer 
door kunt fietsen. Vraag naar de voor-
waarden in de winkel. 
*Sparta-Batavus-Rivel-Bikkel-Gazelle innergy

LAAT DE LENTE MAAR KOMEN!LAAT DE LENTE MAAR KOMEN!
Wij halen de bezem door ons assortiment... Wij halen de bezem door ons assortiment... 

Diverse afgeprijsde stads-, toer-, elektrische- en kinderfietsen

Diverse afgeprijsde stads-, toer-, elektrische- en kinderfietsen

Diverse afgeprijsde volwassen tassen, manden, kinderstoeltjes, 

kinderfietstassen, zadeldekjes, zitkussentjes, kilometertellers, 

regenkleding en onderhoudsproducten.

Versteegen tweewielers
Dorpstraat 142 / 6093 ED Heythuysen / Tel. 0475-491217

www.versteegentweewielers.nl / info@versteegentweewielers.nl

Versteegen tweewielers
Dorpstraat 142 / 6093 ED Heythuysen / Tel. 0475-491217

FIETSENFIETSEN Welkom in Welkom in 
onze wereldonze wereld

Koga e-deluxe Koga e-deluxe €€ 3148  3148 
nu tijdelijk met GRATIS:nu tijdelijk met GRATIS:
•• 5 jaar Garantie twv € 189.-
•• Accu upgrade naar 600wh twv € 300.- 

(dit is de krachtigste accu leverbaar)
•• Inclusief verwijderingsbijdrage twv € 12.-

•• Uw voordeel €€ 501.-  501.- 

Unieke actie op=op Unieke actie op=op * Vraag naar de voorwaarden* Vraag naar de voorwaarden

Kijk ook eens op Kijk ook eens op www.fietswereldvlassak.nl www.fietswereldvlassak.nl 
voor onze ruime collectie en accessoires.voor onze ruime collectie en accessoires.

Vlassak
Fabrieksstraat 25

6021 RC Budel • 0495-491635 
www.fietswereldvlassak.nl

Loop binnen voor een 
vrijblijvend advies op maat!

Rijwielhandel Donkers Rijwielhandel Donkers 
maakt fietsen nog leuker!

DONKERS RIJWIELHANDEL • MEIJELSEDIJK 19, OSPEL

Vakman en 
specialist op het 

gebied van al 
uw reparaties, 
onderdelen en 

accessoires.

Met het mooie voorjaarsweer zijn jong en oud op de Met het mooie voorjaarsweer zijn jong en oud op de 

fiets te vinden en dat is niet voor niets. Fietsen is gefiets te vinden en dat is niet voor niets. Fietsen is ge--

zond, groen en ontspannend. In deze tijd van het jaar zond, groen en ontspannend. In deze tijd van het jaar 

gaan veel mensen op zoek naar een nieuwe fiets. Een gaan veel mensen op zoek naar een nieuwe fiets. Een 

deel hiervan kiest voor een E-Bike. De E-Bike is niet deel hiervan kiest voor een E-Bike. De E-Bike is niet 

meer weg te denken uit het straatbeeld. Het maakt je meer weg te denken uit het straatbeeld. Het maakt je 

fietstocht veel plezieriger. Zeg eens eerlijk, hoeveel fietstocht veel plezieriger. Zeg eens eerlijk, hoeveel 

mooie dagen heb jij vorig jaar je fiets laten staan ommooie dagen heb jij vorig jaar je fiets laten staan om--

dat het net iets te hard waaide? dat het net iets te hard waaide? 

Fietswereld Vlassak Fietswereld Vlassak 
al meer dan 50 jaar de fietsspecialist in de regioal meer dan 50 jaar de fietsspecialist in de regio

E-bikeE-bike
De meeste mensen die zich oriënteren op een E-Bike zien door de bo-
men het bos niet meer. Hier komt de fietsspecialist in beeld. Fietswereld 
Vlassak kijkt samen naar uw wensen en behoeftes. Zo ontdekt u de fiets 
die optimaal bij u past. Daarbij voert een goede fietsspecialist bij aan-
koop van een nieuwe fiets een maatmeting uit, zodat u tevens verzekerd 
bent van de juiste framemaat en afstelling. 

Premium dealerPremium dealer
Fietswereld Vlassak is Premium dealer van Gazelle en Batavus en biedt 
u de grootste Koga collectie uit de regio. Trek en Cortina vullen deze 
merken naadloos aan. Onze collectie presenteren wij aan u op 1000m2 

winkeloppervlakte.  

Het ruime E-Bike assortiment, bestaande uit meer dan 40 verschillende 
e-bikes met voor-, midden- en achterwielmotoren, vindt u op onze be-
gane grond. Hier worden ook de klassieke en moderne stads- en toer-
fietsen aan u gepresenteerd.  Op de eerste verdieping vindt u naast onze 
race- en mountainbikes ook onze grote collectie kinderfietsen in alle 
kleuren en maten. Daar is ook de kledingshop ingericht. 

OccasionOccasion
Bent u op zoek naar een betrouwbare occasion? Ook dan kunt u bij Fiets-
wereld Vlassak terecht. Altijd meer dan 100 gebruikte fietsen op voor-
raad. Rijklaar gemaakt en voorzien van garantie. 

Gediplomeerde monteursGediplomeerde monteurs
In de open werkplaats werken onze ervaren en gediplomeerde mon-
teurs. Zij zorgen voor het juiste onderhoud en reparatie aan uw fiets. 
Door regelmatig trainingen te volgen en gebruik te maken van de laatste 
nieuwe apparatuur, wordt uw fiets vakkundig onderhouden en blijft uw 
fietsplezier gegarandeerd.

Fietswereld Vlassak is 6 dagen in de week geopend. Fietswereld Vlassak is 6 dagen in de week geopend. 
U vindt ons aan de Fabrieksstraat 25 te Budel. Kijk voor meer informatie, U vindt ons aan de Fabrieksstraat 25 te Budel. Kijk voor meer informatie, 
contactgegevens en openingstijden op contactgegevens en openingstijden op www.fietswereldvlassak.nl www.fietswereldvlassak.nl 



Kom 6 en 7 mei 
naar de opstapdag 

en test geheel vrijblijvend de nieuwe 
collectie E-Bikes van Qwic en Bikkel

Openingstijden:
Zaterdag 6 mei: 9.00-17.00u.

Zondag 7 mei: 11.00-16.00u. Opstapdag 

6 en 7 mei

dag 6 mei: 9.00-17.00u.

Zondag 7 mei: 11.00-16.00u. Opstapdag 

Uitgave: april 2017

FIETSENTSEN

*  Het adres voor een nieuwe of gebruikte fiets te-
gen concurrerende prijzen. 

*  Alle reparatie voor uw fiets. 
*  Accessoires. 
*  Regelmatig hebben wij acties met scherpe prijzen. 

HET ADRES VOOR SERVICE EN KWALITEIT

van de Laar Tweewielers 
Bennenbroekstraat 6 • 5712 BM Someren-Eind • Tel.: 0493-492126 

www.vandelaartweewielers.nl

OPENINGSTIJDEN:
OPENINGSTIJDEN:

MMaandag:aandag: 13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30

13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30

Dinsdag:Dinsdag: geslotgeslotenen

WWoensdag:
oensdag: 13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30

13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30

DDonderonderdag:dag: 13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30

13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30

VVrrijdag:ijdag: 13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30

13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30

ZaZattererdag:dag: 9:00 - 16:00
9:00 - 16:00

St. Rochusstraaaat 8at 8a
6031 BH Neder6031 BH Nederwweereertt

0495-840841 / 06-558323870495-840841 / 06-55832387

www.robschreurs.nl

Betrouwbaar en Betrouwbaar en ouwbaar en Betr

comfortabel fietsen 

begint bij 

Budget Bikes
RICHARD VAESSENRICHARD VAESSENAESSENRICHARD V

Kapelaniestraat 1b, Nederweert, tel 0495-632366Postelstraat 36 Someren (t.o. Blokker) tel. 0493-494610

Grootste keuze uit de regio….méér dan 125 fietstassen op voorraad!

O.a. Basil, NewLooxs,
FastRider, Cordo, Agu

RRiijjwwiieellsseerrvviicce e RRoob b SSchchrreueurrs s kkeennt t zizijjn n oooorrsspprroonng g iin n 22000044..

NNa a 4 4 jjaaaar r wweerrkkzzaaaam m tte e zizijjn n ggeewweeeesst t aalls s rriijjwwiieelltteechchnnii--

cucus s iis s bbeeslslootteen n oom m iin n 2200004 4 eeeen n eieiggeen n zzaaaak k tte e ssttaarrtteen n 

iinn NNededererwweereertt--EiEindnd.. IInn ddee ggaarragagee wwererdd pplalaaattss ggememaaaakktt, , 

ggerereedeedsschchaapp wwererdd aaaangngeesschchaafftt enen lelevvereraancnciiererss wwererddenen

benbenadadererdd.. AAll ssnenell wiwissttenen ddee eereerssttee kklalannttenen hhuunn wwegeg

naaaar dr de re riijjwwiieellsseerrvviicce te te vinnddeenn. . 

““WWiijj zziijjnn heeheell kkleleiinn begbegoonnnen, meett sleclechhttss enenkkeelele fifieett--

ssen peer wr weeekek”  v”  veertellen Rob en Marly ey enntthhoouusisiaasstt..

Te we weeinniig rg ruuiimmtete
Al snel bleek dat de garage te weinig ruimte bood. 
Het aantal reparaties groeide flink en na het betrekken van de woning 
aan Speelhuijs te Nederweert waren er meerdere garages nodig om alle 
fietsen een plaatsje te geven.

FFlliinkke be boooosstt
De verhuizing naar Nederweert bleek een enorme boost voor de naams-
bekendheid van de rijwielservice. Onze klantenkring groeide gestaag, 
niet alleen wisten klanten uit Nederweert ons te vinden, maar ook uit 
alle omliggende dorpen en ver daarbuiten kwamen de fietsen ter repa-
ratie naar de werkplaats in Nederweert.

EEn wn weeeer te wr te weeiinniig rg ruuiimmtete
De garages werden te klein en besloten werd om een nieuwe woning 
te gaan bouwen mét een grotere werkplaats om het grote aanbod aan 
reparaties te kunnen hanteren. Hierbij rekening houdend met het feit dat
de service, die de klanten van ons gewend waren, gewaarborgd bleef.

Winkinkeelplpaannd
Omdat ook de laatste locatie te weinig ruimte bood werd er een grote 
stap gezet naar het voormalige pand van Bloemist Johan Winters.
In een prachtige showroom staan de nieuwste modellen fietsen en 
E-bikes in verschillende prijsklassen, van de merken Trek, Victoria en 
Bikkel Bikes.

WWeerrkkpplalaatatss
Opvallend is de open werkplaats, waar Rob steeds met veel plezier met
zijn vak bezig is om fietsen te repareren of te onderhouden. “Hier mag 
iedereen zien wat ik doe op mijn vakgebied” aldus Rob Schreurs.

GGeziezinn
Naast de winkel woont Rob samen met zijn gezin boven hun fietsen-
zaak. Dat is volgens Marly wel heel erg fijn met 2 jonge kinderen.
“Als de jongens naar bed zijn kan ik in de winkel helpen”. 

OOppeeningningssttiijjddeen n 
Naast zijn Rijwielservice werkt Rob nog als medewerker Technische 
dienst bij Bikkel Bikes. 
“Dat biedt ons mooi de gelegenheid om ook in de avonduren open te 
zijn”. Veel mensen werken overdag en hebben dan mooi de gelegen-
heid om in de avonduren onze rijwielservice te bezoeken.

De openingstijden zijn 
maandag 13.00-17.30 / 18.30-19.30 uur 
dinsdag gesloten
wo/do/vrij 13.00-17.30 / 18.30-19.30 uur 
en zaterdag 9.00-13.00 uur

KKiijjk ok oook ek eeenns os op dp de we weebbssiite wte wwwww..rroobbsscchhrreeuurrss..nnll

Rijwielservice Rob Schreurs NIEUW IN NEDERWEERT
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Oud en versleten
De eerste steen van de St. Lambertustoren werd gelegd in 1467. Dat betekent dat dit jaar 
zijn 550ste verjaardag gevierd wordt. Veel reden voor een groot feest is er overigens niet 
want de bouwkundige staat van de toren is deplorabel. Wil hij zijn 600ste verjaardag ook 
nog halen, dan is een grootschalige restauratie van het versleten metselwerk nodig. De 
plannen daarvoor zijn in de maak.

De 500ste verjaardag van de toren, in 1967, 
ging zonder feestelijkheden voorbij. Dat 
leidde tot een ingezonden brief in het lo-
kale weekblad ‘Op de Keper’. Daarin vroeg 
de opgewonden briefschrijver zich af of het 
kerkbestuur haar (kerk-)geschiedenis soms 
in de doofpot had gestopt. Van festiviteiten 
was in elk geval geen sprake. Het was na-
tuurlijk ook een ongunstig tij in die jaren van 
beginnende ontkerkelijking. Kerkbestuur en 
gemeentebestuur werkten nauw samen bij 
de ontmanteling van de vele prachtige ka-
pellen die de Nederweerter wegen toen nog 
sierden. 
Het is een feit dat er tussen historici lange 
tijd debat is geweest over de daadwerke-
lijke ouderdom van de Nederweerter toren. 
Stichtingsjaren als 1400, 1410, 1440 en 1467 
wisselden elkaar in allerlei publicaties af. Te-
genwoordig is iedereen het er over eens dat 
de torenbouw begon in 1467 en wel op de 
feestdag van Sint Margreet. Daarmee wordt 
de heilige Margaretha van Antiochië bedoeld. 
Haar kerkelijke feestdag valt op 20 juli, maar 
daarmee ontstaat een nieuw stukje verwar-
ring. Want in de middeleeuwen, en uit die tijd 
dateert de toren, werd haar feestdag een week 
eerder, dus op 13 juli, gevierd. Om een lang 
verhaal kort te maken: op 13 juli aanstaande 
viert de toren dus zijn 550e verjaardag.

De datum van de start van de torenbouw is 
te lezen op de zogenaamde ‘eerste steen’ 
die is ingemetseld in de zuidzijde van de 
toren. In prachtig vormgegeven gotische 
letters in een natuurstenen plaquette staat 
daar een tekst in de volkstaal van die tijd: “In 
den jaer ons heren 1467 op sinte margreten 
dach wert desen yersten steyn ghelacht”. Uit 
oude rekeningen blijkt dat men er tot 1518 
aan gebouwd heeft en de inschatting van 
bouwhistorici is dat de toren zelfs toen nog 

maar half voltooid was. De bakstenen to-
ren van het stadje Peer in Belgisch Limburg 
wordt wel eens de zustertoren van die van 
Nederweert genoemd. Inderdaad is er grote 
gelijkenis tussen de beide torens, maar er is 
zelfs ook een concrete aanwijzing voor die 
verwantschap. Een artikel uit 1879 citeert 
namelijk een gevelsteen uit de Peerder kerk 
met als opschrift: “Als hier dat werck waes 
volbracht, is in Nederweert de yerste steyn 
gelacht”. Helaas is die inscriptie tegenwoor-
dig niet meer vindbaar. De plaatselijke VVV in 
Peer heeft echter op de kerkmuur een infor-
matiebordje aangebracht met de melding dat 
hun toren voltooid werd in 1467. Daarmee de 
koppeling met de St. Lambertustoren in Ne-
derweert min of meer bevestigend. De toren 
van Peer werd voor het laatst gerestaureerd 
in 1995. Nu is Nederweert weer aan zet…

Alfons Bruekers

De St. Lambertustoren aan de vooravond van de 
restauratie. Foto: Ton Frenken.

Buitengewoon open dag van 
Scouting Nederweert

Zondag 30 april a.s. van 10.00u tot 16.00u.
Superleuke activiteiten voor de jeugd.

Let op het weekblad van volgende week voor meer informatie.

Lente-Bridgedrive 
6 mei 2017

Op zaterdag 6 mei wordt er een len-
te-bridgedrive georganiseerd in het 
Keenter Hart, St. Jozefskerkplein 3 in 
Weert. De aanvangstijd is 11.00 uur 
en men wordt verzocht om 10.30 uur 
aanwezig te zijn. Geïnteresseerden 
kunnen zich t/m zaterdag 29 april
aanmelden bij Jo Douven (Telefoon 
0495-633343 of via e-mailadres joen-
rina@hotmail.com). Vol is vol.
Het inschrijfgeld bedraagt 15,00 per 
persoon, te betalen voorafgaand aan 
de drive. Deze prijs is inclusief goed 
verzorgde lunch. De opbrengst is be-
stemd voor het Franciscus Hospice in 
Weert. 

De Pinnentocht

Beste Wandelaars,
Door onvoorziene omstandigheden
heeft de organisatie van wandeltocht
“De Pinnentocht”, van zondag 4 juni, 
moeten besluiten deze, dit jaar, af te 
gelasten.
Wij hopen dat u een vergelijkbare 
wandeling vindt in het ruime aanbod 
van onze collega wandelorganisaties.

https://www.wandel.nl 

Met vriendelijk wandelgroet,

Bestuur
KVW Nederweert
www.kvwnederweert.nl 

Theaterboerderij Boeket

Poppenkastvoorstelling
“De kleine walvis”

Zondag 23 april om 15.00 uur, entree 
€ 3 met gratis glaasje ranja voor de 
kleintjes.
Een nieuwe poppenkastvoorstelling 
gebaseerd op het prentenboek van 
het jaar 2017 ‘De kleine Walvis” van 
Benji Davis. 
Deze voorstelling is geschikt voor 
peuters en kleuters in de leeftijd van 
2 tot en met 6 jaar. En voor ieder-
een die poppenkast leuk vindt. Deze 
voorstelling is anders dan dat je van 
me gewend bent. Het is een ‘vertel’ 
voorstelling waar het publiek met ge-
noegen naar zal kijken.

Joseph Oubelkas 9 mei 
Bibliocenter Weert

Onschuldig in Marokkaanse 
gevangenis, bizar waargebeurd

verhaal

Joseph Oubelkas had op zijn 24ste 
een eigen bedrijf als IT-ingenieur. 
Alles ging voor de wind. Totdat hij
– zonder bewijs of onderzoek -  in 
een Marokkaanse gevangenis be-
landde en ruim vier jaar onterecht 
in de cel zat. In het boek 400 brie-
ven van mijn moeder doet hij zijn 
levensverhaal uit de doeken. Dins-
dag 9 mei 2017 vertelt hij bij Biblio-
center Weert over zijn ervaringen
en hoe hij wist te overleven binnen
de gevangenismuren. Aanvang 
19.30 uur. Toegang € 10,- leden
en € 15,- niet-leden. Aanmelden 
www.bibliocenter.nl Adres: Wilhel-
minasingel 250, 6001 GV Weert.

Joseph Oubelkas (1980) is geboren en 
opgegroeid in Raamsdonksveer bij 
Breda. In 2004  wordt hij tijdens een 
zakenreis opgepakt door de douane
in Marokko en ten onrechte veroor-
deeld voor drugssmokkel. Hij krijgt 
tien jaar gevangenisstraf. Tijdens zijn 
onterechte gevangenschap voelt hij 
zich gesteund en bemoedigd door 
brieven en kaarten uit Nederland. 
Vooral de brieven van zijn Nederland-
se moeder houden hem op de been. 
“Mijn kind, je laat een spoor achter 
van moed, levensvreugde, onschuld 
en goedheid…”

Ondanks de gruwelijke ervaringen 
die hij meemaakt, sluit hij binnen de 
gevangenismuren bijzondere vriend-
schappen. Hij houdt zich staand door 
deze steun, een positieve houding en 
goede verzorging en bouwt een le-
ven op achter de tralies. 

Inspirerende spreker
Oubelkas spreekt met passie en hu-
mor over hoe zijn leven veranderde. 
Over het leven in de gevangenis en 
hoe hij zijn leven weer opbouwde. 
Zijn verhaal is positief en inspirerend 
en heeft een flinke dosis hoop.

Vee- & Loonbedrijf Mts. Jacobs Verhijden biedt
zich aan voor de volgende werkzaamheden:

- Gras maaien / schudden / harken

- Ronde balen persen / wikkelen
(met Mc Hale Pers)

- Ronde balen laden / transporteren

- Bouwland- & zodebemesten

- Ploegen / frezen

- Landbewerking

- Maïs / groenbemester zaaien

- Andere diverse werkzaamheden
(evt met verreiker)

Informeer naar onze scherpe tarieven!

Mts. Jacobs Verhijden Telefoon : 0495 663 493
Heiweg 6 Jan Jacobs : 06 543 443 52
6035 NZ Ospel Toon Jacobs : 06 237 696 20

E-mail: jacobsverhijden@hetnet.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

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

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

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 • 

Gesloten
HEREN KAPSALON

POLLY 
0495-625663

dinsdag 25 april
t/m

donderdag 27 april

Paul Hermans
Esdoornstraat 16

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

LACO DAAGT HEEL NEDERWEERT UIT!

Nederweert  fitter maken. Dat is het 
grote doel van Laco sportcentrum 
Nederweert . Om dat doel een stap 
dichterbij te brengen, is Laco een op-
vallende campagne gestart. Op tal 
van plaatsen in Nederweert  kunnen 
inwoners leuke fittips tegen het lijf 
lopen. Tips die je aansporen om in be-
weging te komen. 

Laco heeft de fittips met speciale 
krijtverf aangebracht in de buurt van 
bankjes, bushaltes en andere plek-
ken. De krijtverf is niet schadelijk 
voor het milieu en verdwijnt vanzelf 
na verloop van tijd. Naast een bankje 
is bijvoorbeeld te lezen: “Kom van de 
bank en fitness je slank!” De actie is 
enerzijds een knipoog, anderzijds 
een aansporing om serieus aan je ge-
zondheid te werken. 

Facebookactie
Als extra aansporing kunnen men-
sen ook iets winnen: een sportout-

fit t.w.v. € 100,-. Om kans te maken 
moet je een selfie maken met een fit-
tip en deze plaatsen op Laco’s Face-
bookpagina of naar Laco mailen.

Plezier is de basis
Volgens Laco staat sporten gezellig-
heid niet in de weg. Alwin Bultman, 
vestigingsmanager van Laco Neder-
weert: ”Of mensen nu komen zwem-
men of fitnessen, wij vinden het be-
langrijk dat ze er plezier in hebben. 
Als mensen met plezier bij ons spor-
ten, dan komen de resultaten vanzelf. 
En als ze resultaten zien, motiveert 
dat om ermee door te gaan. Maar 
plezier is bij ons de basis.”

Aanmelden
Wil jij ook meewerken aan een fitter 
Nederweert en werken aan je eigen
fitheid? Op www.laco.eu/fittips vind 
je meer informatie over de actie. Bin-
nenlopen bij de Laco-vestiging kan 
natuurlijk ook. 


