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Ons inpandig tandtechnisch
lab blinkt uit door kwaliteit
en service. Dat kan alleen
door direkte samenwerking
met de tandartsen.

Als u een nieuwe prothese nodig heeft gaat
Leon Vaes uit van uw bestaande prothese
én uw persoonlijke wensen. Hij analyseert
uw aangezicht en kauwgedrag. Voor u
maakt hij samen met de tandarts een
perfect passende nieuwe prothese. Door
zijn jarenlange ervaring en opgebouwde
kennis krijgt u weer een mooie lach en
stralend uiterlijk. Wie wil dat nu niet?

Ook als u Dela verzekerd bent. Bel rechtstreeks voor informatie.

Bezoekadres:
Ringselvenweg 2
6002 SW Weert
T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

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

Nieuw in Nederweert!
RIJSCHOOL
VAN BENTUM
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

Veilig, Tijdig
en Comfortabel
Ziekenvervoer Weert
Bij ernstige gezondheidsproblemen heeft u andere zaken
aan uw hoofd dan vervoer van en naar uw behandelingen.
De medewerkers van Ziekenvervoer Weert begrijpen dat als
geen ander. Daarom verzorgen wij al uw ziekenvervoer met
persoonlijke aandacht. Uw zorg is onze specialiteit.

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Maaseikerweg 155, 6005 AD Weert
T 0495-580585 E ziekenvervoerweert@princen.com

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

Redactie-adres:
Pannenweg 231
Postbus 2724
6030 AA Nederweert
fax (0495) 63 11 57

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

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

JAARGANG

Uw witgoed
apparaat stuk?
Expert Nederweert
repareert!
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Aandacht voor haar
FOLLEA®

(0495) 625714

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

De man met zijn gitaar op zaterdag 22 juli

Danny Vera naar RaadPop!
Niemand minder dan Danny Vera
betreedt zaterdag 22 juli het podium van RaadPop in Nederweert.
De organisatie van het gratis zomerfestival is verheugd met de
komst van een van de “hotste”
artiesten van dit moment.
De man met zijn gitaar
Danny Vera verwierf landelijke bekendheid als huisband van Voetbal
International op RTL7. Met Distant
Rumble debuteerde de Zeeuwse
singer-songwriter op het vermaarde
Excelsior Recordings, een klassiek
album met een moderne sound. Invloeden uit de jaren 50 & 60 zijn bij
Vera nooit ver weg en de basis van elk
liedje staat steevast fier overeind: de
man met zijn gitaar.
Rockabilly geluid
Hij werd met rock ’n roll in de aderen
geboren en brengt sinds 1995 Americana in de stijl van meesters als Johnny Cash, Roy Orbison en Elvis Presley.
In 2002 debuteerde Danny Vera met
“For the light in your eyes”, waarmee
hij op 1 kwam in de Turkse hitparade.
Inmiddels zijn we vijf albums verder.
Distant Rumble (2013), waar gitarist
James Burton (vaste gitarist bij Elvis
Presley) aan mee werkte, is bijvoorbeeld een plaatje. Zijn authentiek
rockabilly geluid met country invloe-

den komt op deze plaat weergaloos
naar voren.
Uitverkochte zalen
In 2014 maakte Vera de EP “The New
Black & White”, die in 2015 een ver-

volg krijgt, met een show langs 45
theaters in Nederland. Een jaar later
zag het gloednieuwe album The Outsider het levenslicht, wederom een
genot om naar te luisteren. Live rocken zijn nummers de pan uit (aldus

‘3voor12’), hetgeen ook de uitverkochte zalen tijdens de Clubtour 2015
en 2016 verklaart. Danny Vera is misschien wel het best bewaarde geheim
van de Lage Landen en het wordt tijd
dat daar verandering in komt.

Boeren van Nederweert

De trots spat van Ons Boerenerf
Naam: Aad, Diny, Arjan en Saskia van
Leeuwen
Bedrijf: Ons Boerenerf
Het interview is net begonnen als een
groepje dagtoeristen zich meldt bij
de ingang.
‘Zijn jullie open?’
Gastheer Aad heet de bezoekers
vriendelijk welkom. “Eigenlijk zijn we
nu gesloten, maar we sturen mensen
nooit weg. Dus kom gerust binnen en
neem plaats. Koffie?”

www.princen.com

tel. (0495) 63 26 25

17 •

Mega Garageverkoop
Rommelroute
Nederweert 2017
Op 30 april van 10.00 tot 16.00 uur

Mee doen kan nog !!!
Aanmelden en alle informatie vind je op
rommelroutenederweert.jimdo.com

Gastvrijheid staat met hoofdletters
geschreven bij Ons Boerenerf in Nederweert-Eind. De familie Van Leeuwen heeft voor niemand geheimen.
Aad en Diny en hun zoon Arjan zijn
trots op hun varkensbedrijf en willen
dat positieve gevoel graag met zoveel
mogelijk mensen delen. Om het imago van de varkenssector te verbeteren, nam de familie in 2014 een moedig besluit. Ze verbouwden een van
hun stallen aan de Banendijk tot een
informatie-, vergader- en horecacentrum waar mensen onder het genot
van een hapje en drankje het moderne boerenleven aan den lijve kunnen
ervaren. Ons Boerenerf wil burgers
aan het denken zetten en aangenaam
verrassen met een eerlijk verhaal over
duurzaam ondernemerschap. “We
leggen ons familiebedrijf onder een
vergrootglas om mensen bewust te
maken van het belang van de varkenssector. De boodschap die we hier uitdragen: wij zijn bezig met uw voedsel
voor morgen”, vertelt Aad.
De cirkel rond
Centraal in dat eerlijke verhaal staat
het voorkomen van voedselverspilling. De 10.000 vleesvarkens van de
familie Van Leeuwen krijgen het
beste voer, in eigen beheer geproduceerd en tot in perfectie uitgebalanceerd om de dieren zo goed en
gezond mogelijk groot te brengen.
Een mix van gemalen maïspitjes van
eigen land, aangevuld met een keur
aan hoogwaardige restproducten uit

de voedselindustrie zoals aardappelstoomschillen, brood, gemalen chips,
gebakken frites, soya, gerstmeel en
zonnepitschroot. In de luxe showroom van Ons Boerenerf staan de 17
ingrediënten van het brijvoer keurig
in glazen potjes naast elkaar uitgestald. Aad: “Maar weinig mensen weten dat de veehouderij zo duurzaam
met restproducten omgaat. Doordat
wij de cirkel rondmaken, wordt het
dagelijkse voedsel voor de consument goedkoper. Om maar aan te
geven hoe belangrijk onze sector is.”
Geïnspireerd door zijn vader Arie die
in het Brabantse Zeilberg begon met
boeren, sloeg Aad in 1989 zijn vleugels uit naar de Banendijk in Nederweert-Eind. “Een oud, vies stalletje
met wat varkens en kippen”, zo herinnert zoon Arjan zich die begintijd.
“Om maar aan te geven hoe groot
de verandering is die we hebben
doorgemaakt. We zijn uitgegroeid
tot een bedrijf dat aan de modernste eisen voldoet op het gebied van
dierenwelzijn en milieu. Twee luchtwassers houden de uitstoot van ammoniak tot een minimum beperkt.

Met 1440 zonnepanelen wekken we
onze eigen energie op. En om de akkers zo efficiënt mogelijk te kunnen
bewerken, wisselen we grond uit met
collega-akkerbouwers”, vertelt Arjan
die sinds 2006 met zijn ouders in de
maatschap zit.
Kennis delen
Ons Boerenerf in Nederweert-Eind
is uitgegroeid tot een netwerkplaats
voor de wijde regio. Collega-varkenshouders en aanverwante bedrijven,
studieclubs en schoolbesturen vinden
hun weg naar de Banendijk om te vergaderen en kennis te delen. Lezingen,
workshops, bedrijfspresentaties of
rondleidingen door het bedrijf, al dan
niet in combinatie met ontbijt, lunch
of diner: de agenda is elke week gevuld en op aanvraag is vrijwel alles
mogelijk. “We willen onze collega’s
in de branche inspireren tot samenwerking. Kennis hebben, is macht.
Kennis delen, is kracht. Samen kunnen we zoveel meer”, zegt Aad die
de maïsteelt verzorgt en de gasten op
Ons Boerenerf ontvangt en rondleidt.
Zijn zoon Arjan ontfermt zich over de

varkens en de hele techniek en automatisering eromheen. Zijn vrouw
Diny verzorgt de boekhouding. Dochter Saskia runt als volleerd kok het
horecagedeelte. Elke zondag wanneer Ons Boerenerf open is voor het
publiek trakteert ze de gasten na hun
wandel- of fietstocht op een (h)eerlijke lunch of diner. Aad straalt als hij
over zijn familie praat. “In de zomerdag is het buiten heerlijk toeven op
het terras. Met een kop koffie en een
stukje vlaai kan iedereen hier ervaren
hoe het is om in het episch centrum
van een modern boerenbedrijf te recreëren. Dat het helemaal niet stinkt
zoals mensen misschien verwacht
hadden. Ook dát is onderdeel van de
bewustwording.”
Het groepje recreanten heeft de koffie op en vervolgt haar weg. Op de tafel bij de ingang ligt het gastenboek
van Ons Boerenerf, gevuld met hartverwarmende reacties over dit bijzondere familie-initiatief. ‘Een voorbeeld
van
krachtig
ondernemerschap’.
‘Een positieve verandering voor de
branche.’ Of gewoon één woord, in
hoofdletters geschreven. ‘WAUW.’

Kampioenswedstrijd Heren Senioren 1

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 29 april
Groene Ster JO19-1 – Merefeldia JO19-1 15:30
RKVVO JO17-1 – Merefeldia JO17-1
15:00
DESM JO17-2G – Merefeldia JO17-2
13:00
Bruheze MO15-1 – Merefeldia MO15-1 12:45
Bekerprogramma Jeugd
Zaterdag 29 april
Merefeldia MO19-1 – SVO DVC’16 MO19-1 13:30
Competitieprogramma Senioren
Zondag 30 april
Haelen 1 – Merefeldia 1
MMC Weert 2 – Merefeldia 2
Laar 3 – Merefeldia 3
Merefeldia 4 – Rood Wit’67 3
Merefeldia 5 – Maarheeze 3
RKHVC 1 – Merefeldia 6
Merefeldia 7 – Laar 7
Merefeldia 35+1 – Roggel 35+1
Laar/Merefeldia VR1 – MMC Weert VR1

14:30
12:00
12:30
12:00
11:00
12:30
10:00
10:00
10:00

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

KAMPIOENEN A en B klasse:
Op zondag 9 april vond de uitkaveling plaats
van de schutters in de A en B klasse
Bij de B klasse werd Mariska Janssen kampioen.
Heike Becker werd tweede en Kim Winters
eindigde op de derde plaats
De prijswinnaars in de A klasse:
Kampioen Jack Tinnemans
Thieu Janssen werd tweede en Marianne Thijs
– v. Gog eindigde hier op de derde plaats.
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd
met de behaalde resultaten.

RKSVO-NIEUWS
Zaterdag 29 april:
FC Oda O.17-1 - RKSVO O.17
RKSVO O.13-2 - SV Laar O.13-2

15.00
12.00

Zondag 30 april:
RKSVO 1 - SSE 1
14.30
Sponsoren v/d wedstrijd:
Verzinkerij Van Aert Nederweert
KOTI Industrieel en Technisch Borstelwerk BV
RKSVO 2 - vrij
RKSVO 3 - Someren 5
12.00
Veritas 3 - RKSVO 4
10.30
RKSVV 3 - RKSVO 5
12.00
Wilhelmina 4 - RKSVO 6
10.00
RKSVO VE1 - Brevendia VE1
09.45
Altweerterh. VE1 - RKSVO VE2
10.00
RKSVO VR1 - vrij
Maandag 1 mei:
Techniektraining voor de gehele JO11 19.00
Woensdag 3 mei:
DEMO training Roel Nabuurs O.13 t/m O.19 19.30
Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO:
Sanitair & Tegelcentrum Weert

Sportnieuws Jumping Giants.
Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Speelweekend week 17.
Vrijdag 28 april.
Thuiswedstrijden.
KAMPIOENSWDSTRIJD:
HS-1 – Tenderfeet
Zaterdag 29 april.
Geen uit en thuiswedstrijden.

20.00 uur.

Zondag 30 april.
Geen uitwedstrijden.
Thuiswedstrijden:
HS-2 – Venlo Sport

12.30 uur.

Jumping Giants, let’s go.

Boogsport Willem Tell
Nederweert
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
Wil je vrijblijvend kennis maken met de kruisboog- en Handboogsport, dan ben je welkom op onze trainingsavond op woensdag
Jeugd: 19.00 tot 20.00 uur
Volwassenen: 20.00 tot 23.00 uur
Wij bieden je gratis 4 proeflessen, en gebruik 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 belangstellenden 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

Het College van B&W kende vandaag
de Nederweerter Energie Cooperatie
(Newecoop) een startbedrag van EUR
5.000 toe. De gemeenteraadsvergadering bekrachtigde dit besluit op 18
april 2017. Newecoop gebruikt het
bedrag voor onder andere de herkenbaarheid van de organisatie en het
werven van leden. Cor de Nijs, voorzitter: “wij zijn B&W zeer erkentelijk,
want zo kan Newecoop bijdragen aan
duurzame energie en energiebesparing voor alle Nederweerternaren.”

Schuttersgilde St. LUCIE
APRIL – MEI:
29 april Tweekamp St. Job aanvang 18.00
uur bij de schietlocatie van St. Job Leuken
02 mei Bijeenkomst activiteitencommissie
19.30 uur clubgebouw
03 mei Bestuursvergadering 20.00 uur clubgebouw
06 mei Schietoefening 19.00 uur
13 mei Schietoefening 19.00 uur
14 mei Bondsfeest St. Willibrordus Meijel
(nr.8)
20 mei Vierkamp: organisatie schuttersgilde St. Lucie 16.00 uur
25 mei Afhalen communicanten van basisschool de Tweesprong
25 mei Dorpsschieten
27 mei Schietoefening 19.00 uur
28 mei Bondsfeest St. Barbara Tungelroy
(nr.23)

OPENING SCHUTTERSSEIZOEN 2017:
Heike geeft het koninginnekroontje
door aan Monica
Op eerste Paasdag werd het schuttersseizoen geopend met een woord- en gebedsdienst in een sfeervol versierde kerk. In
samenwerking met het bestuur en vrijwilligers van openluchtmuseum Eynderhoof
en zangvereniging de Leeuwerik. Met dank
aan de voorgangers dhr. en mevr, v. Buul
voor de mooie dienst. Na afloop van de
dienst werd dhr. Hubert Mackus een serenade aangeboden vanwege zijn koninklijke
onderscheiding die hij eerder in ontvangst
mocht nemen. Aansluitend werden de overleden leden van de schutterij herdacht op
het plaatselijke kerkhof. In verband met de
regen werd het bezoek aan Eynderhoof afgelast en kreeg het koningspaar een serenade, als blijk van waardering aangeboden bij
de Fam. Minten. Inmiddels hadden Twan en
zijn personeel gezorgd voor een uitgebreide
brunch, alwaar met ruim 100 personen van
werd genoten. Toen de afgevaardigden van
de O.L.S. Federatie waren verwelkomt door
de voorzitster konden de heren A. Stienen
en M. Timmermans worden toegesproken
en onderscheiden vanwege hun 60 jarige
lidmaatschap. Ook vanuit de vereniging kregen ze bijbehorende versierselen opgespeld
en ontvingen de jubilarissen een oorkonde
en een mooi boeket bloemen. Aansluitend
kregen de leden de gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren.
Rond drie uur verzamelden de leden en belangstellenden zich bij het clubgebouw voor
het koningsschieten. Koningin Heike (2016)
kreeg de eer om het openingsschot te lossen
zodat de strijd kon beginnen. Ruim anderhalf uur werd na ieder schot van schutter gewisseld tot uiteindelijk na het 132e schot de
vogel naar beneden viel. Onder de buks een
zeer verbouwereerde Monica. Al snel kwam
ze met trillende benen tot besef:” Ik ben de
nieuwe koningin”. Geert Strijbos werd alternatieve koning 2017 na 120 schoten.
Nadat beiden de felicitaties in ontvangst
mochten nemen en de nieuwe koningin was
gehuldigd konden de leden gebruik maken
van een warm/koud buffet bereid door de
Fam v. Nieuwenhoven, en werd er nog lange tijd gefeest. De bar- en keukendiensten
werden verzorgd door Mart Janssen en enkele leden van jeugdcarnavalsvereniging de
Krielkes, waarvoor onze hartelijke dank.
Verder willen we graag iedereen, die zich op
welke wijze dan ook heeft ingezet voor deze
mooie feestdag van harte bedanken.
Met schuttersgroet.

Eindse Boys Nieuws
Programma Zo. 30 april Senioren
Eindse Boys 1 - Boekoel 1
14.30 uur
FC Cranendonck 3 - Eindse Boys 2 10.00 uur
Veritas 35+1 - Eindse Boys 35+1 09.30 uur
Programma Zo. 30 april Vrouwen
Eindse Boys VR1 - Egchel VR1
12.15 uur
Eindse Boys VR2 - RKMSV/BEVO VR2 10.15 uur
Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 –
Boekoel 1:
Rabobank Nederweert e.o.
Spelertje v/d week: Staf Swillens
Supporters welkom bij de wedstrijden.
Voor het laatste nieuws zie
www.eindseboys.nl

Nederweerter energiecoöperatie
uit de startblokken!

Het Heren senioren 1 team van Jumping Giants heeft dit jaar kans om
voor het 2de jaar opeenvolgend kampioen te worden. In een spannende
competitie wordt de strijd voor het
kampioenschap pas beslist in de allerlaatste wedstrijd. In deze wedstrijd
nemen zij het op tegen Tenderfeet
en bij winst zal het kampioenschap
goed gevierd worden! Kom kijken
op 28 april om 19:30 uur, het belooft
een spannend duel te worden en het
team kan alle support gebruiken!
Kom je kijken? Zet je dan even
op aanwezig bij ons facebookevent:
https://www.facebook.com/
events /1886389638299189 /permalink/1886653654939454/
Het team inclusief positie:
4. John Biemans - Shooting Guard/Po-

wer Forward
5. Bas Knijnenberg - Shooting Guard/
Power Forward
6. Jeroen Simons - Point Guard/
Shooting Guard
7. Marijn Cuijpers - Shooting Guard/
Point Guard
8. Joris Biemans - Point Guard/
Shooting Guard
9. Erwin Caris - Shooting Guard/Point
Guard
10. Daan Stryczek - Shooting Guard/
Power Forward
11. Jimmy Beans - Shooting/Power
Forward
12. Fons Winters - Post/Power Forward
14. Rob Winters - Power Forward/Post
15. Sven Schuermans - Shooting
guard/Power Forward
16. Frank Bouwmans - Post/Power
Forward

Een “bikkel” koud Paasweekend

De transitieversneller van Nederweert
Newecoop is een democratische energiecoöperatie door en voor burgers
ter bevordering van een duurzamer
Nederweert. De overgang van voornamelijk fossiele energie naar hernieuwbare energie is een grote opgave, zeker ook voor Nederweert. Op
dit moment komt slechts 2% van het
totale energieverbruik in Nederweert
uit hernieuwbare energie. Dit betekent dat de gemeente nagenoeg volledig afhankelijk is van kolenstroom
en aardgas. Newecoop zet zich in voor
een duurzame energievoorziening
door samen te werken aan wind- en
zonne-energieprojecten. Daarbij komt
Newecoop op voor de lokale belangen. Speerpunten zijn het besparen op
energieverbruik en verduurzamen van
de energieproductie. De opbrengsten
van energieprojecten van Newecoop
komen ten goede van investeerders én
de burgers van Nederweert.
Bijdragen aan Energieakkoord
voor duurzame energie
Newecoop heeft een energieneu-

traal Nederweert voor de particuliere energievraag in 2030 tot doel
gesteld, en is dan ook verheugd over
de recent aangekondigde samenwerking van gemeente Nederweert
met de gemeenten Weert, Peel en
Maas en Leudal voor meer windenergie in de regio. Voor Newecoop een
belangrijke ontwikkeling om in mee
te doen. Ook zon-projecten worden
door Newecoop aangepakt. Leden
kunnen daardoor op termijn zelf investeren in wind- en zon-projecten
in de gemeente. De opbrengsten van
coöperatieve projecten komen zo
maximaal mogelijk ten goede aan de
burgers van Nederweert. Naast energieopwekking is energiebesparing
cruciaal. Denk daarbij aan advisering
over verlichting in woningen en bedrijven, huisisolatie, het zelf opwekken van stroom en subsidiemogelijkheden.
Voor en door Nederweertenaren
U kunt lid worden van Newecoop
voor EUR 10 per jaar. Dit geeft u een
plek aan tafel om de richting van de
coöperatie mede te bepalen, en desgewenst mee te investeren in projecten. Het doel is door te groeien van
enkele tientallen leden naar enkele
honderdtallen. Werkt u mee aan een
duurzamer Nederweert? Word dan
lid van Newecoop door een email te
sturen naar penningmeester@newecoop.nl of bel met Leo Roos (0495633013 / 06-281 371 49) of schuif
vrijblijvend aan tijdens een ledenvergadering. Wij kijken er naar uit om samen met u de transitie te versnellen!
Email: communicatie@newecoop.nl
Volg ons op Twitter: @newecoop

Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof

Ondanks de slechte vooruitzichten
voor het Paasweekend waren onze
jeugdige Openwater kandidaten zaterdagochtend opgewekt en vrolijk,
uiteraard met een beetje gezonde
spanning. De watertemperatuur was
zo rond de 11 graden, en er buiten
met de koude wind nog iets minder.
Des al niet te min hebben alle acht
onze bikkels hun beste beentje voor
gezet. Bijna allemaal hebben ze alle 4
de buitenwaterwater duiken voltooid
en op een manier waar volwassenen
jaloers op mogen zijn. Onder deze
omstandigheden een dikke pluim

aan iedereen, ook de ouders die toch
iedere keer weer klaar stonden om de
duikertjes op te warmen met dekens
en warme chocolade melk ! Wil je
meer info over ons duikteam, duiken
in het algemeen of ben je gewoon geinteresseerd in duiken ? Loop gerust
een keer binnen op zaterdagavond in
zwembad Laco in Nederweert.
Check ook even onze website www.
duikteamnederweert.nl voor onze
trainingsagenda en facebook voor
heel veel foto’s van de Openwater
duikers én onze Paasduik op 2e Paasdag.

33e Buiten volleybaltoernooi

Op zaterdag 27 mei organiseert VC Fortutas het jaarlijkse buiten volleybal toernooi
op de mooie accommodatie van RKSVO te
Ospel. Het toernooi start in de middag om
14.00 uur en zal uiterlijk om 21.00 uur afgelopen zijn.
Vele teams doen elk jaar mee tijdens dit altijd gezellige toernooi.
We hopen dit jaar weer veel inschrijvingen
te mogen ontvangen.
Ingeschreven kan worden in de volgende
klassen:
- Recreanten mix (6 tegen 6), hoog/midden/
laag
- Jeugdvolleybal CMV, niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6
In de recreanten mix spelen veel jongerenteams, vriendenteams, familieteams en zelfs
een volle touringcar met teams. Bij de recreanten mix mogen er maximaal 4 heren in het
veld staan en kan er gespeeld worden op diverse niveaus. Ook voor jeugdteams B en C.
De jeugd speelt haar eigen CMV toernooi op
de niveaus 1, 2, 3, 4, 5, 6 (gratis deelname).
Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- per team,
voor jeugd-teams is er geen inschrijfgeld, zij
nemen gratis deel.

Je teamaanmelding kun je doen via het online inschrijfformulier op www.fortutas.nl
onder de menukeuze “Toernooien - Buitentoernooi”.
Op de website vind je ook nadere informatie
over het toernooi 2017 en vind je de foto’s
van het toernooi van vorig jaar.

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze
uitgebreide collectie trouwkaarten.
Pannenweg 231, 6031 RK Nederweert
Telefoon: 0495-63 26 25 - www.drukkerijvandeursen.nl

Folkloristisch Meifeest
Zondag 30 april, Limburgs Openluchtmuseum
In mei leggen niet alleen alle vogeltjes een ei; op Eynderhoof, hét Limburg openlucht museum in Nederweert Eind wordt ook een prachtig
versierde meiboom geplaats. Het
planten van een meiboom (ook wel
meij of mei) is een erg oud gebruik
dat nog altijd voorkomt in grote
delen van Europa. Het is een soort
van vruchtbaarheidsrite om te vieren dat de natuur ontwaakt. Het
planten van de boom zorgt voor
vruchtbaarheid van vee, de akkers
en de mensen. Bij het planten van
de meiboom hoort feest en vrolijkheid. Dat geldt ook voor Eynderhoof waar ze wel weten hoe je
een gezellig feestje kunt vieren. Op
deze zondag zal een forse meiboom
geplaatst worden die in de dagen
vooraf door vrijwilligers en kinderen op een prachtige wijze versierd
is met linten en bloemen.
De bezoekers worden deze zondagmiddag ontvangen door de Meikoningin met haar hofdames.
De volksdansgroep van Zij-actief uit
Nederweert-Eind zal volgens traditie
een aantal optredens verzorgen met
volksdansen die rondom de meiboom
niet mogen ontbreken en de traditie
een bijzonder tintje geven. Samen
met een aantal kindergidsen kunnen
de aanwezige kinderen een dansje
oefenen voor rond de Meiboom. De
beugelbaan en ook de terrassen zijn
op deze zondag geopend en de ambachten zijn in bedrijf. Naast brood
uit het bakhuis, heerlijke knapkoek
en ovenverse Limburgse vlaai kunt u
deze middag ook proeven van de vers
gekarnde boter en kaas.
Verder hebben de imkers een wandeling gepland in het prachtige natuurgebied de Peelvennen. Deze
wandeling start om 10.00 uur met
aansluitend de mogelijkheid van een
bezoek aan Eynderhoof.

U kunt in onze herberg genieten van
koffie met vlaai, die op ambachtelijke
wijze is gebakken door onze bakkers
in ons eigen bakhuis.
Eynderhoof is geopend van 13.00 tot
17.00 uur. Meer informatie op onze
website www.eynderhoof.nl
Woensdag 3 mei Brood, bloemen
en lachebekjes
kinderbakdag en bloemstukjes
maken
Elke eerste woensdag van de maand
is bakdag op Eynderhoof. Elke keer
weer een geslaagde aktiviteit waarbij
het hele gezin aan haar trekken kan
komen. De jongsten met de handen
in het deeg en pap en mam gezellig
op het terras genieten van de geuren
uit het bakhuis. En aan het einde van
de middag natuurlijk met heerlijk gebak naar huis. Wat wil je nog meer?
De meeste kinderen gaan gewapend
met bakkersmuts en schort aan de
slag, want op Eynderhoof doe je het
natuurlijk geheel in stijl en volgens
traditie. De bakkersgroep houdt uiteraard de recepten angstvallig geheim, maar voor de jongsten wordt
wel eens een kleine uitzondering gemaakt! Eerst flink kneden, dan wordt
het deeg met de deegrol uitgerold
en van heerlijke vulling voorzien. Het
afbakkend doen de bakkers liever
zelf, want dat is voor de jongsten te
gevaarlijk.
Clown Guit is deze middag aanwezig
en zorgt voor de training van de lachspieren en maakt er samen met ouders en kinderen een bijzonder leuke
middag (13.00 – 17.00 uur) van.
Eynderhoof heeft 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 kortingskaart een
echte superplek voor verjaardagspartijtjes, schooluitjes of gewoon plezier
met vriendjes en vriendinnetjes.

uitvaartbegeleiding

Sint Rochusparochie
Budschop
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 Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met
pastoor volgens afspraak (tel. 631317);
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.0011.00 uur voor het bestellen van HH. Missen,
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887;
e-mail adres kantoor: administratie@kerknederweert.nl. Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 RABO
01355 072 27 ten name van Kerkbestuur SintLambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl
Liturgische kalender
van 27april tot en met 6 mei 2017.
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
Vooravond van de derde zondag van Pasen.
Gedachtenis van H.Catharina van Sienna,
maagd en kerklerares.
18.00 uur (zang dameskoor Cantantes, lector koorleden,) – jaardienst Giel Pleunis en
Nel Hoeben, jaardienst Frans van Hulsen,
jaardienst Els van Hulsen-van Dael, Sjef
Feijen vanwege verjaardag.
ZONDAG 30 april
3e zondag van Pasen
9.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lector
mevr.L.Caris) –jaardienst ouders Caris-Bisschops, tevens voor Sjra en Leny, Truus, Jo,
Betty.
MAANDAG 1 mei
Gedachtenis van H.Jozef, de arbeider.
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph.
DINSDAG 2 mei
Gedachtenis van H.Anthanasius, bisschop en
kerkleraar.
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.- Tot bijzondere intentie.
WOENSDAG 3 mei
Gedachtenis van HH.Filippus en Jacobus,
apostelen.
Geen rozenkransgebed en H. Mis.
DONDERDAG 4 mei
18.45 uur Dodenherdenking met medewerking van zangkoor De Leeuwerik Nederweert-Eind.
VRIJDAG 5 mei
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel Tot bijzondere intentie.
ZATERDAG 6 mei
Vooravond van de vierde zondag van Pasen
18.00 uur (zang dameskoor Cantantes, lector koorleden,) – Petrus Joannes Op Heij en
Maria Op Heij-Aben, Lisette Gubbels-Jacobs
en Nellie Jacobs-Hendrikx, Gerrit en Mia
Haenen-Teeuwen, t.e.v. Moeder van Altijddurende Bijstand.

Kapel O.L. Vrouw van
Lourdes in Schoor
Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46
Zondag 30 April
10.00 uur Woord en Communiedienst - Tot
bijzondere Intentie
Meimaand in de kapel.
Van oudsher is de meimaand altijd de Mariamaand geweest. Het was in bijna elk gezin een goed gebruik om in de meimaand
‘s avonds na het eten de rozenkrans te bidden. Het “usterke.” Veel is er veranderd in
de afgelopen decennia, maar in de kapel
van Onze Lieve Vrouw van Schoor vieren we
nog steeds de Mariamaand. Het koor zal de
komende weken tijdens alle diensten steeds
enkele Maria liederen zingen.
In de Lourdesgrot zullen weer veel kaarsen
branden en menigeen zal een intentie in
het intentieboek schrijven. Graag vieren wij
samen met U deze Mariamaand in onze kapel en nodigen jullie dus graag uit voor de
dienst op zondagmorgen om 10.00 uur.

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 29 april – 6 mei 2017
Zondagmorgen 30 april 09.30 uur:
Als jrd. voor Pierre en Miet Weijers-Strijbos,
Emanuel en Gertrudis Opbroek-Weijers
(volkszang)
Mededelingen:
• In de maand mei iedere donderdagmorgen vanaf 8.30 uur rozenkransgebed in
de Maria-kapel;
• De vastenaktie heeft € 440,02 opgebracht. Namens het kerkbestuur onze
hartelijke dank.

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 29 april – 6 mei
Zaterdag 29 april, H. Catharina van Siena,
maagd en kerklerares, patrones van Europa,
(Samenzang) ouders Piepers-Moonen, zoon
Pieter en schoonzoon Albert, jrd Harrie Vossen en zoon Henk, ghm Zjeng Pellemans,
Helena Christina Beenders en Dora Frencken.
Zondag 30 april, 3e zondag van Pasen,
10.00 (Samenzang) Harrie Op ’t Root (verjaardag) en overleden familie, jrd Sjef Bloemers, ghm ouders Harrie en Mia HermansTimmermans, ghm Johannes Godefridus
Kiggen, Helena Hermans en zoon Jan,
levende en overleden leden van de familie Swaans-Leenders, voor 85-jarige en uit
dankbaarheid.
Donderdag 4 mei, in de Mariakapel aan
de Klaarstraatzijweg, 18.40 bidden van het
Rozenhoedje; 19.00 voor eigen intenties.
Vrijdag 5 mei, 1e vrijdag van de maand:
Ziekencommunie.
Zaterdag 6 mei, 19.00 (Kerkelijk zangkoor
Gregoriaans) jdr Harrie Stevens, ghm Sjeng
Hermans.
ACOLIETEN: za. 29 april 19.00: Harry Geerlings; zo. 30 april 10.00: Tom Kessels, Nick
Stijnen; za. 6 mei 19.00: Mathijs van Lierop,
Edwin van Rooijen.
MEIMAAND - MARIAMAAND: In de Mariamaand Mei wordt de avondmis op donderdag gevierd in de Mariakapel aan de
Klaarstraatzijweg, namelijk op 4, 11 en 18
mei, telkens om 19.00 uur. Vooraf wordt om
18.40 het rozenhoedje gebeden. U kunt nog
misintenties aanmelden. Op dinsdag 23 mei
om 19.00 uur is in kapel een viering van de
LKV Ospel.
Pastoor A. Koumans, OMI.

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
29 april t/m 6 mei 2017
ZATERDAG 29 april: 19.15 uur H. Mis, jaardienst voor Frank Stienen tevens voor zijn
verjaardag, ter ere aan de H. Gerardus.
ZATERDAG 6 mei: 19.15 uur H. Mis, jaardienst voor ouders v.d. Goor-Meulen, jaardienst voor ouders Clauwers-Smeets.
LEZERS: zaterdag 29 april Maria van Nieuwenhoven, zaterdag 6 mei Jolanda Wijen.

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers,
Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie:
Rabo-bank: NL97RABO 0135506824

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid.
Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Voor het bestellen van H. Missen, het opgeven 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 email: 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 vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en de opgave van de misintentie
met de gewenste datum. Opgave misintenties twee weken vóór datum. Telefoonnummer Parochiecentrum St. Rochus: 631760.
Voor het uitreiken van de H. Communie
aan huis, kunt u contact opnemen met de
heer Bert Verheggen, telf. 632684.

Nederweert-Ospel | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

Zondag 30 april 2017
H. Mis om 11.00 uur.
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Lector: Leny Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen, Francine en Britt
Collectant: Piet Wullems

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251
www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl
Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

Zijactief St. Martha
Meiviering Leveroy
De meiviering van dit jaar vind plaats
in Leveroy, mede omdat de parochie
400 jaar bestaat in 2017. De viering
vind plaats op woensdag 10 Mei om
19.30 uur in de parochie kerk, deze is
open vanaf 19.00 uur.

Verder willen wij jullie als bestuur een
hele fijne vakantie toewensen.
Vriendelijke groet
bestuur Zijactief Ospel

LKV afd. Nederweert
Beste dames,
Dinsdag 9 mei is onze moederdagviering. We gaan naar de Mariakapel
van de Lambertuskerk om samen de
rozenkrans te bidden, aanvang 19.30
uur. Daarna naar het café van de Pinnenhof. De vakantie in Valkenburg is
dit jaar de eerste week van 25 tot 29
september, de tweede week van 2 tot
6 oktober.
Groeten,
Het bestuur

LKV Nederweert-Eind
Beste leden,
Iedereen heeft bericht gehad, maar
even ter herinnering. Op 1 mei gaan
we voor onze moederdagviering naar
de Dorpsherberg om weer een lekkere pannenkoek te eten. We vertrekken om 17.15 bij de Reigershorst. Voor
auto’s wordt gezorgd. Opgeven kan
nog tot 26 april bij Gonny van Herten,
tel. 632183.
Het bestuur.

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

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer houdt op zondag
30 april een Verrassende Veentocht in Nationaal Park De Groote
Peel. Tijdens deze excursie van 8
kilometer ontdek je de mooiste
plekjes van dit hoogveengebied.
Na afloop staat koffie/thee met
een stuk Limburgse vlaai voor je
klaar om na te genieten. De excursie start om 13.00 uur bij het
Buitencentrum De Pelen aan de
Moostdijk 15 te Ospeldijk.
Laat je verrassen!
De Groote Peel is het kleinste nationale park van Nederland. Toch biedt
dit veengebied veel mogelijkheden
voor een mooie wandeling. Het landschap is weids en open met waterplassen, heide en kleine stukken bos.
Het gebied is bekend om zijn vogelrijkdom maar ook vanwege zijn rijke
cultuurhistorie. In de Peelstreek is
vroeger turf gestoken en de sporen
van dit turfsteekverleden zijn nog
goed zichtbaar in het landschap. Zo
zijn de paden waarover je wandelt
dezelfde paden waarover de turfsteker vroeger ‘het zwarte goud’ vervoerde. De houten knuppelbruggen
zijn van latere datum en aangelegd
om het oorspronkelijke moeras toegankelijk te maken voor wandelaars.
Tijdens de Verrassende Veentocht,
die elke laatste zondag van de maand
gehouden wordt, ontdek je de Peel
in al zijn facetten en in wisselende
seizoenen. De wandeling start en

eindigt bij het Buitencentrum, maar
hoe de route loopt gaat we nog niet
verklappen. Het verrassende van deze
Peeltocht zit niet alleen in de route,
maar ook in wat je onderweg tegenkomt. Elk seizoen is anders en elke
wandeling ontdek je dus weer andere
planten en dieren. Nu, in de lente,
kun je genieten van de ontluikende
natuur. Vooral het zien en horen van
de vele broedvogels is bijzonder. In De
Groote Peel broeden zo’n 100 soorten
waaronder de roodborsttapuit en de
blauwborst. Laat je verrassen!
De Verrassende Veentocht start op
zondag 30 april om 13.00 uur. De
excursie zal tot ongeveer 15.30 uur
duren. De route is 8 kilometer lang
en deelname kost € 10,- per persoon, inclusief koffie en vlaai. Reserveren: www.staatsbosbeheer.
nl/pelenveentocht Let op: In natte
perioden zijn sommige paden in
de Peel modderig. Zorg dus voor
stevige, waterdichte schoenen.
Buitencentrum De Pelen, startpunt van natuurbeleving
Voor of na afloop van de excursie kun
je nog heerlijk struinen door de winkel
van het Buitencentrum. Hier vind je
boeken, Streekproducten en leuke souvenirs. Voor een hapje en een drankje
kun je bij de inpandige horecagelegenheid en op het terras terecht. Het Buitencentrum is geopend van 10.00 tot
18.00 uur. Voor meer informatie: www.
staatsbosbeheer.nl/depelen

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

Toon Hermans Huis
De agenda voor het Toon Hermans
Huis Weert ziet er als volgt uit:
Maandag 1 mei 10.30-12.00 uur en
12.30-14.00 uur yoga*. Dinsdag 2 mei
13.30-15.30 uur haken*. Woensdag 3
mei 10.30-13.00 uur kookworkshop*
/ 12.00-14.15 uur ontspanningsmassage*. Donderdag 4 mei 10.00-12.00
uur en 13.00-15.00 uur workshop schilderen*. Vrijdag 5 mei 09.30-12.30 uur
creatief atelier*. Woensdag 10 mei
19.00-21.00 uur Thema-bijeenkomst
‘Huid- en oedeemtherapie’**. Donderdag 11 mei 12.00-18.00 uur ‘Symposium arbeid en kanker’ in het Forum
in Roermond**. Zaterdag 20 mei ‘We
pink your day’**. 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 informatie en aanmelden zie website www.
toonhermanshuisweert.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

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

Natuursteen Limburg
Ospel

Natuursteen Limburg

Groot geworden door klein te blijven.

Grafmonumenten

Bouwsector

Wij leveren alle modellen grafmonumenten, ook eigen ontwerpen.

Wij leveren voor zowel de particulier alsook
de bouwsector tegen scherpe prijzen:
- Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.
- Belgische en Ierse hardsteen geschuurd
en gezoet.
- Vele soorten graniet, marmer en travertin.
- Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.
- Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.
- Composiet van het bekende merk Diresco

Door lage overheadkosten en
rechtstreekse import zijn wij sterk
concurrerend.
Vraag om een vrijblijvende kostenopgave, ook als u reeds elders een
offerte heeft aangevraagd.

Alles op het gebied van natuursteen en graniet.
Onze Lieve Vrouwestraat 17, 6035 AN Ospel
Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156 mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.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 slagen. Verwacht je binnenkort je
baby en ga je borstvoeding geven? Dan is de informatieavond
‘Borstvoeding’ op donderdag 18
mei a.s. interessant voor jou. Lactatiekundige en kinderverpleegkundige Willy Gielen geeft samen
met een verpleegkundige van de
GGD Limburg-Noord uitleg, praktische informatie en tips over het
geven van borstvoeding. Deze informatie is ook voor de partner
interessant. Vanzelfsprekend is er
gelegenheid om vragen te stellen.
De bijeenkomst vindt plaats op
donderdag 18 mei aanstaande van
19:30 tot 21:30 uur in het Auditorium van SJG Weert, Vogelsbleek
5. De toegang is gratis. Aanmelden kan via het inschrijfformulier
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 informatiebijeenkomst vindt 8 x per jaar
plaats. De volgende data zijn: 6
juli, 21 september en 2 november.

PvdA stemt tégen
5e supermarkt
Afgelopen dinsdag was opnieuw het
centrumplan aan de orde in de gemeenteraad. Daarin ging het vooral
over wáár de supermarkten in Nederweert moeten komen. Supermarkten
zijn een belangrijk onderdeel van
het winkelbestand van Nederweert.
De PvdA vindt het belangrijk dat er
een supermarkt blijft op de Lambertushof zodat (oudere) mensen in de
buurt hun boodschappen kunnen
doen. Daarom stemde PvdA (en ook
JAN) tégen een extra 5e supermarkt.
Een extra supermarkt zou immers
kunnen betekenen dat Jan Linders
zou verdwijnen met alwéér een leegstaand pand tot gevolg. Jammer dat
de coalitie, CDA en voorál VVD, vóór
stemden. Dit is uiterst slecht voor Nederweert.

ZWANGER,

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.

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!

Het Borstvoedingcafé in Weert is een
initiatief van Vereniging Borstvoeding Natuurlijk en lactatiekundige
Willy Gielen van SJG Weert. Zij is in
het bezit van het internationaal certificaat IBCLC (Gecertificeerd door
International Board Certified Lactation Consultant). De ochtend wordt
verzorgd door Willy Gielen en Selva
Wilbers, vrijwilligster van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN).

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

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

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

Kiest u voor gebaande paden of vaart u uw eigen koers ?

Aandacht voor haar
FOLLEA®

“Succes is geen toeval. Het is hard werken,
doorzetten, leren, investeren en vooral
houden van wat je doet.”

De mooiste plekjes in De Groote Peel!

www.hhkoopjes.nl / info@hhkoopjes.nl

Na de viering is het mogelijk om gezellig van een kop koffie/ thee met
vlaai te genieten in gemeenschapshuis Pestoeerskoel, kosten hiervan
zijn € 3,50.. Wil je hiervan gebruik
maken ( de koffie/thee ) dan opgeven
voor 2 Mei bij Toos Kirkels, bij opgaven graag betalen. Iedereen is welkom dus een vriendin, de buurvrouw
of kennis iedereen kan mee.

MISDIENAARS: zaterdag 29 april Valerie
Beerens en Pam Smeets, zaterdag 6 mei Ayla
Beerens en Lars Vleeshouwers.
UITNODIGING AAN ALLE PAROCHIANEN
Op woensdag 26 april is de jaarlijkse informatieavond over de parochie in Gemeenschapshuis Reigershorst aanvang 20.00 uur.
Iedereen van harte welkom.
De Parochiecommissie

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

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.

ŏ

Vogelsbleek 18/A

ŏ

6001 BE WEERT

ŏ

(0495) 549 630

ŏ

www.geuns.nl

ŏ

Programma
Eerst vertelt neuroloog Tim Alleman
(SJG Weert) hoe de behandeling bij
een beroerte verloopt. Vervolgens
geeft revalidatiearts Anneke van
Druenen (SJG Weert) uitleg over vermoeidheid na een beroerte. Ergotherapeut Nimpha van Noort (Libra) legt
uit hoe u uw energie kunt verdelen.
Tot slot gaat maatschappelijk werker
Marleen Tournel (Libra) met u aan
de slag met Mindfulness. Vooraf en
tussendoor is er gelegenheid om de
informatiestands van de patiëntenverenigingen Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) en Samen Verder Limburg te bezoeken.
Een beroerte
Een beroerte is een verzamelnaam voor
een herseninfarct en een hersenbloeding. Een beroerte wordt ook wel een
CVA (cerebro vasculair accident) genoemd. Bij een beroerte gaat er iets mis
met de bloedcirculatie in de hersenen.

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen
g
stijl
j • 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

De totaal opgehaalde opbrengst bedraagt: € 22.774,22.
De verdeling van de opbrengst over
de goede doelen is als volgt:
Alzheimer
LongFonds
Brandwonden Stichting
EHBO Nederweert
Fonds Verstandelijk
Gehandicapten
Hartstichting
Hersenstichting
Nationaal MS Fonds
Jantje Beton / Scouting
Kinderhulp
KWF
Maag Lever Darm Stichting
Nierstichting
NSGK
Reumafonds
Vastenaktie

1.819,88
1.419,96
934,26
1.265,25
882,68
2.613,93
1.393,93
911,37
796,61
871,79
3.396,16
1.417,28
1.522,10
715,87
1.398,00
1.415,15

Dit betekent een record opbrengst!
Chapeau aan alle collectanten, wijkhoofden, coördinatoren en alle andere vrijwilligers die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Zonder hen
hadden we deze gezamenlijke collecte niet kunnen organiseren. Ook
dankzij de steun door de Rabobank
Weerterland-Cranendonck, Drukkerij
Buijs, Guulke eten & drinken en het
Weekblad voor Nederweert.
Informatie:
Henny Kroezen 0495-632155

Like CDA Nederweert op Facebook en blijf op de hoogte van
onze activiteiten en het laatste
nieuws!

SKO

Rabobank in Nederweert verhuist
per 1 mei 2017

Nieuwe locatie: Brugstraat 11
Vanaf 1 mei 2017 ontvangen wij u graag op de Brugstraat 11
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Van dinsdag t/m vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur.

sealbagautomaat blijven beschikbaar aan het Raadhuisplein in

contr

act!

Bientjesweg 7 Ospel - Nederweert
Tel. 06-15403828 www.a2camperstalling.nl
.a2camperstalling.nl

Buitengewoon

Open dag Scouting Nederweert
zondag 30 april a.s.
Tijdens de Garage sale in de gemeente
Nederweert opent Scouting Nederweert van 10.00u tot 16.00u haar
deuren. Hierbij willen we de mensen
van Nederweert uitnodigen om eens
een kijkje te nemen in en rond ons
gebouw “de Boelenbeem” op Bredeweg 29. Bij de poort wordt u welkom
geheten door twee leuke figuren die
natuurlijk alles met Scouting te maken
hebben. Gedurende de dag zijn er allerlei activiteiten om te ervaren hoe
avontuurlijk Scouting is en kunt u informatie krijgen over onze vereniging.
Op deze open dag kunnen de kinderen de volgende activiteiten doen:
• Er is een zelf gesjorde familieschommel
• Kinderen kunnen zelf een bootje
knutselen. Waarna ze deze buiten
op de bootjesbaan kunnen laten
varen.
• Boven in de donkere loods is een
laserstraal en met behulp van spiegels moet deze door een doolhof
op de juiste plek gericht worden.
Ze krijgen 10 minuten de tijd om
de opdracht te voltooien. Maximaal 5 kinderen per keer.
• Er kan op het kampvuur popcorn
of “riddertjes te paard” gemaakt
worden. Daarna lekker smullen.

Spijkerbroeken al v.a. € 29.90

Spot-Away-behandeling
Gezichtsbehandelingen
Hot Stone massage
Spa behandelingen
Lichaamsmassage
Sportmassage
Spray-tan
Loverstraat 12 • 6031 VD Nederweert
Tel. 0495-840661
www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Kapelaniestraat 1, Nederweert - Tel. (0495) 460 441 - t.o. de kerk
zand

Een aandeel in elkaar

Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel: 06 - 20372633
Mail: eettafel-eind@xs4all.nl
U leest meer over ons op:
www.nederweert-eind.nl/Eettafel Eind

stenen

isolatie

betonvloeren

dakpannen

Hout- en bouwmaterialenhandel
Fraser Zweeds Rabat

22x167 mm zwart
16 jaar garantie op verfafwerking.

€ 47,90

p/m2 incl btw.

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

Stijlvolle
Binnen- en buitendeuren

Wij zijn gevestigd in Someren-Eind
op 10 minuten rijafstand van
Nederweert en Ospel.
Hoogwaardige producten voor
zakelijke en particuliere sector!
Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers
• Hoveniers

Albo, Skantrea, Bruynzeel
en Wehkamp
Vraag vrijblijvend een offerte aan

Kunststofkozijnen
Serredaken
Douglas hout
op voorraad

Tuinvisie producten
www.tuinvisie.nl

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

Sandwich /
Dakpan panelen

binnen deuren

rabobank.nl/weert

buiten parket

bankzaken (online) regelen? Ga naar: rabobank.nl/zelfregelen

Bezoekers kunnen zich aanmelden
t/m dinsdag 2 mei.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m
dinsdag afmelden.

cement

buiten deuren

bellen via 0495-435 435 of maak gebruik van chat. Uw

Donderdag 4 mei: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven.

plafond panelen

Eettafel Eind
vanouds van dienst te kunnen zijn. Natuurlijk kunt u ons ook

Scouting Nederland is de grootste
jeugd- en jongerenorganisatie van
Nederland. Scouting zorgt voor een
veilige, leuke, uitdagende en leerzame vrijetijdsbesteding.
Scouting Nederweert is al meer dan
60 jaar actief in Nederweert en bestaat uit land- en waterscouting.

An Cuijpers-Rutjens
www.schrijverskringospel.nl

Nederweert.
Wij ontmoeten u graag op onze nieuwe locatie om u als

• Achter in de tuin is een stoere en
uitdagende stormbaan in het Junglethema.
• Er komt een mini kampterrein. Zodat men kan zien hoe de kinderen
tijdens het kamp bivakkeren in een
tent.
• Terwijl de kinderen lekker bezig
zijn, krijgt u tijdens een lekker
kopje koffie of thee meer informatie over de diverse speltakken en
Scouting in het algemeen.

houten kozijnen

De geldautomaat, stortautomaat, muntrolautomaat en

ij

kunststof kozijnen

voor uw financiële vragen en advies. Op maandag zijn we

De geur van de Peel wikkelt zich om mijn
gedachten
het turfvuur had zo wonderlijke machten
dat gaf warmte die de armoede verzachtte
op die turfkachel stond de koffiekan
koffie versterkt met een lepeltje Buisman
de koffie gaf ons vaak een boost
en een heleboel warme ‘troost’
dan kwamen ook de spookverhalen
griezelend ging ik met mijn zusjes naar
boven
en we keken onder het bed
of er geen spook zat dat ons kwam halen
die avonden waren met geen geld te betalen
dat was in lang geleden tijden
op de Oude dijk met vier meiden.

ng b

r-jar
ig

kunstst of panelen

De informatieavond vindt plaats op
woensdag 10 mei van 19:30 tot 21:00
uur in het Auditorium van SJG Weert,
Vogelsbleek 5. Vanaf 19:00 uur is de
zaal geopend en kunt u de informatiestands bezoeken. De toegang is
gratis. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of bij de

tele-

Korti

mee

houten vloeren

Heeft u of uw naaste een beroerte
gehad? Na een beroerte hebben
mensen vaak minder energie en zijn
eerder moe. Tijdens de informatiebijeenkomst op 10 mei a.s. gaan we
in op het thema ‘belastbaarheid na
een beroerte’. Naast uitleg, krijgt
u praktische tips en oefeningen
waarmee u thuis aan de slag kunt.
Ook is er ruimte om vragen te stellen aan zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van een
beroerte en de revalidatie erna. Tot
slot zijn er verschillende patiëntenverenigingen aanwezig met een informatiestand.

afdeling Patiënteninformatie,
foon: 0495 – 57 22 05.

TOTALE LEEG VERKOOP

Een beroerte… en dan?

Verkoop tot 28-7-2017

SJG Weert

Record opbrengst collecte
In de week van 27 t/m 31 maart was
het zover, voor het 6e jaar werd in Nederweert één gezamenlijke collecte
gehouden. Bijna 100 collectanten van
alle aangesloten goede doelen gingen
de straat op voor de collecte. Na twee
avonden tellen en verschillende controles willen we graag de opbrengst
van Stichting Nederweert Collecteert
bekend maken voor Nederweert.

20% kassakorting.

Stichting Nederweert
Collecteert

Dinsdag 18 april jl. is in de gemeenteraad wederom gesproken over de
ontwikkeling van het centrum van
Nederweert. Oppositiepartijen JAN
en PvdA wilden terugkomen op de
eerder door de raad genomen besluiten over de ontwikkeling. Terug
komen op besluiten en verder uitstel
brengt geen duidelijkheid en dat is
juist wat nodig is om tot ontwikkeling te komen. Het Lambertushof is
belangrijk voor Nederweert, het CDA
is eerder dan ook mee gegaan in het
onderzoek naar een toekomst bestendige supermarkt aan het Lambertushof. Maar over de haalbaarheid
daarover moet voor 2 juli duidelijkheid zijn vindt het CDA. De VVD deelt
dit standpunt. Bij het uitblijven van
concrete en haalbare plannen moet
worden doorgepakt met de plannen
ter hoogte van de oude sporthal. Hier
is niet alleen een toekomst bestendige supermarkt beoogd, maar ook een
ruim programma aan sociale woningbouw voor starters. Voor deze locatie
zijn namelijk concrete marktpartijen
bereid te investeren, dat is goed voor
héél Nederweert. Want alleen in een
toekomst bestendig Nederweert zullen marktpartijen bereid zijn te investeren. Het Lambertushof is en blijft
de historische kern van Nederweert,
ook met een veranderende invulling.

Tuinplanten, vaste planten, heesters,
buxus, bamboe enz.
Bij onze lage prijzen nu extra

Tel. 0653442320

www.hhkoopjes.nl / info@hhkoopjes.nl

CDA
Na 2 juli eindelijk duidelijkheid
over ons centrum

Open maandag tot vrijdag
van 13.00 – 18.00 uur.
Zaterdags van 9.00 – 17.00 uur
of op afspraak.

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.

M. PEETERS
Bloemerstraat 9, Nederweert (zie bordje ingang)
Tel. 06-40408939
Zie ook op marktplaats.

H & H koopjes / kringloop

Open: ma. t/m vr. 7. -18. u.
zaterdag
7.00-13.00 u.

bouwhout

00

meranti

00

plaatmateriaal

tuinhout

plinten

architraven

GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Korte weetjes

Op maandag 13 maart hebben we de rijrichting in een gedeelte van de Kerkstraat en de Burgemeester Hobusstraat aangepast.
Het is één van de verkeersbesluiten voor het centrum.

"Afwachten is geen optie"
Zorgen voor een aantrekkelijk centrum, nu en later
“Er wordt veel gesproken over het
centrumplan in Nederweert. Eén ding
staat vast, afwachten is geen optie.
Een op de 5 Nederweertenaren doet
momenteel zijn dagelijkse boodschappen al elders.” Dat zeggen wethouder
Coumans en projectleider George
Groot na de raadsvergadering van
dinsdag 18 april. Daar werd besloten
om vast te houden aan eerder genomen raadsbesluiten. Wat betekent dat
nu?
Goede huisvesting supermarkten
noodzakelijk
“Daarvoor moeten we terug in de tijd”,
aldus George Groot die als projectleider de contacten onderhoudt met alle
stakeholders. Onder stakeholders verstaan we o.a. pandeigenaren, ondernemers, maar ook gebruikers en bewoners. George Groot: “Als het centrum
van Nederweert in de toekomst goed
wil blijven functioneren, dan is een
adequate huisvesting van supermarkten noodzakelijk. Daar waren (en zijn)
alle deskundigen het over eens”.
Hét boodschappencentrum
In het recente verleden was Nederweert hét boodschappen- en winkelcentrum voor Nederweert en omgeving. Doordat supermarkten zich in
de gemeente onvoldoende konden
ontwikkelen, doen veel mensen hun
aankopen inmiddels elders. Daarnaast
maakt een compacter centrum het de

consument gemakkelijker om in Nederweert boodschappen te doen.
Aanpassen verkeersstructuur
Volgens wethouder Coumans zijn bovenstaande conclusies de twee belangrijkste die het college van B&W in 2016
trok na onderzoeken, gesprekken met
ondernemers en eigenaren en een enquête onder de inwoners. Inmiddels is
na overleg met betrokkenen een aantal
verkeersbesluiten genomen. Voor een
deel van de Kerkstraat geldt tweerichtingsverkeer en er zijn parkeerplaatsen
bijgekomen.
Omdraaien rijrichting Brugstraat
Een belangrijke verandering die er nog
aan zit te komen, is het omdraaien van
de rijrichting van de Brugstraat. Uit
onderzoek is gebleken dat het centrum
hierdoor veel beter bereikbaar wordt.
Het aanpassen van het kruispunt met
de N266 is mogelijk gebleken. “We zijn
nu met de provincie een planning aan
het maken wanneer het werk het best
uitgevoerd kan worden”, aldus Coumans.
Ontwikkeling Lambertushof en
locatie Wijen
Burgemeester en wethouders kozen
eerder samen met een meerderheid
van de raad ook voor de ontwikkeling
van de locatie Wijen (zonder dagwinkels) samen met het optimaliseren
van de Lambertushof. Dit om ervoor

te zorgen dat de het centrum van
Nederweert weer aantrekkelijk wordt
als boodschappen- en winkelcentrum.
“Daarbij is het aan de marktpartijen
om dit te realiseren”, zegt Groot.
Volgens hem kun je de rekening niet
exclusief bij de gemeente neerleggen.
De gemeenteraad bekrachtigde deze
richting in meerderheid.
Zelf actie ondernemen
De besluiten van de gemeente (raad
en college) gaan ervanuit dat er een
ontwikkeling plaatsvindt op de locatie
Wijen. Het is daarnaast aan de eigenaar van de supermarktlocatie aan het
Lambertushof om ervoor te zorgen dat
het pand ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor een supermarkt om
zich hier te vestigen en rendabel een
winkel te kunnen exploiteren. Daartoe
kunnen we hem niet dwingen. “Het
is aan de eigenaar zelf om actie te
ondernemen”, aldus Groot.
Markt in beweging
Wethouder Coumans ziet de laatste
weken dat de markt in beweging
komt. “Partijen realiseren zich dat
afwachten geen optie is. De consument verandert in zijn gedrag en het
winkelaanbod in de omliggende gemeenten verandert mee. Daar moeten
we allemaal op inspelen. Alleen samen
kunnen we ervoor zorgen dat het
centrum aantrekkelijk blijft, nu en op
de lange termijn.”

Infoavond planvoorraad
woningbouw
Wilt u meer weten en meepraten over
de planvoorraad woningbouw in onze
gemeente? Komt u dan op dinsdag 16
mei om 20.00 uur naar de informatieavond in Zaal Centraal aan de Kerkstraat
59 in Nederweert. De regionale Structuurvisie Wonen, Zorg & Woonomgeving
heeft ons nog een bouwopgave gegeven. Maar tegelijkertijd moeten we de
voorraad woningplannen inkrimpen.
Het aantal plannen overstijgt namelijk
de verwachte behoefte. Op woensdag
22 februari is over dit onderwerp een
themaraad gehouden. Ter aanvulling op
deze themaraad willen we belangstellenden en vooral belanghebbenden,
zoals eigenaren van nog niet benutte
bouwpercelen, informeren over hoe
de gemeente op korte termijn en in de
toekomst met deze opgave wil omgaan.
En uiteraard willen we ook met u in
gesprek over dit onderwerp en kunt
u vragen stellen. Als u belangstelling
heeft voor deze bijeenkomst, kunt u
zich vóór 8 mei aanmelden via de e-mail:
c.damoiseaux@nederweert.nl of telefonisch via (0495) 677111. De medewerkers van het team Samenleving kunnen
u meer vertellen over deze avond. Op
onze site kunt u terecht voor informatie
over de planvoorraad woningbouw.
Kunst op de muur
Francien van Hugten exposeert voor het
eerst op de Kunstmuur in Nederweert.
Eerder heeft ze geëxposeerd bij Hof van
Schoor, samen met cursisten van atelier
VONC. Ook heeft ze twee keer meegedaan aan Kunstlint Nederweert. De
kunstmuur is haar eerste ‘solo’ expositie.
Sinds 2013 is Francien cursist bij atelier
VONC in Nederweert. Ze vond het altijd
al leuk om te schilderen en te tekenen.
Op de LHNO koos ze daarom tekenen als
examenvak. Op dit moment is ze vooral
op zoek naar de stijl die het beste bij
haar past. Bij VONC werkt ze met verschillende materialen om te ontdekken
welke ze het leukst vindt. Haar voorkeur
gaat uit naar realistische schilderijen.
Ze werkt het liefste aan een tafel op
een klein schilderdoek. De Kunstmuur
Nederweert is gevestigd in het Gezondheidscentrum aan de Loverstraat 8 in Nederweert en geopend tijdens reguliere
openingsuren van het centrum. Kunstenaars uit de gemeente Nederweert die
interesse hebben om in de toekomst hun
werken te exposeren op de Kunstmuur,
kunnen daarvoor contact opnemen met
Fysio- en Manuele therapie Seuren via
tel. (0495) 634506 of e-mail: info@fysionederweert.nl. De werken van Francien
zijn nog te bezichtigen t/m 22 mei.

Donderdag 27 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 verschillende mogelijkheden om de officiële bekendmakingen in te zien.
De gratis e-mailservice Bekendmakingen
zorgt ervoor dat u direct de meest recente
lokale, maar ook regionale en landelijke
bekendmakingen per e-mail ontvangt. Aanmelden is eenvoudig. Ga naar www.nederweert. nl>Actueel>Officiële bekendmakingen.
Inschrijven kan met het eigen e-mailadres.
Vervolgens ontvangt de abonnee de bekendmakingen vanzelf wekelijks via e-mail. Het is
mogelijk zelf een interesseprofiel samen te
stellen.
De officiële bekendmakingen worden wekelijks
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.

Juiste datum, verkeerde locatie
Weet u het nog? Dat we onlangs twee
workshops hebben georganiseerd
over het afkoppelen van regenwater
in de kernen Ospel en Leveroy. Samen
met bewoners maken we plannen om
de gevolgen van klimaatverandering
zoals hitte- en wateroverlast het hoofd
te bieden. In Ospel en Leveroy zijn
de problemen op korte termijn het
grootst. Daar beginnen we dus. We
hebben gemeld dat er een vervolg
komt op maandag 26 juni in Ospel
en op donderdag 29 juni in Leveroy.
Maar dat klopt dus niet. Het is precies
andersom. Op maandag 26 juni is de
workshop in Leveroy en op donderdag
29 juni in Ospel. Mocht u de data al
genoteerd hebben, dan kunt u deze
aanpassen in uw agenda. Met onze
excuses voor de vergissing.

Nederweert herdenkt op 4 mei

Samen staan voor veiligheid!
Gemeenteraad stemt in met nieuwbouw brandweerkazerne via erfpacht
De gemeenteraad heeft ingestemd
met nieuwbouw via een erfpachtconstructie voor het realiseren van een
brandweerkazerne. “Ik ben blij voor de
vrouwen en mannen van de vrijwillige
brandweer dat ze hun belangrijke werk
straks kunnen doen vanuit een goede,
nieuwe locatie”, aldus burgemeester
Evers.
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 april heeft de gemeenteraad
definitief ingestemd met de bouw van
een nieuwe brandweerkazerne op de
locatie Smisserstraat/Randweg, nabij de
rotonde van Nederweert-Eind. Via een
erfpachtconstructie zal de brandweer
de nieuwbouw realiseren op de grond
van de gemeente. Zo wordt de brandweer eigenaar van het bouwwerk en
behoudt de gemeente haar eigendomspositie over de grond.
Nieuwbouw nodig
De reden voor een nieuwe kazerne is
onder meer, omdat de kazerne aan de

Gutjesweg is gedateerd. Aanpassen
vraagt een flinke investering. Ook de
ligging is door de huidige verkeersstructuur in Budschop niet optimaal.
De wettelijke opkomsttijden worden
daardoor niet behaald.
Waarborgen veiligheid
“Als portefeuillehouder voor de openbare orde en veiligheid heb ik me sterk
gemaakt voor een nieuwe brandweerkazerne. Samen met de brandweer
Nederweert en de Veiligheidsregio
Limburg-Noord gaan we een robuuste
brandweerpost voor de lange termijn
oprichten. Het zorgt voor het langdurig en duurzaam waarborgen van de
veiligheid in Nederweert. Bovendien
heb ik toegezegd dat de ontwikkeling
niet gepaard gaat met meer kosten
voor Nederweert of voor de andere
gemeenten in de regio”, zegt de burgemeester.
Vervolgtraject
Met het voorbereidingskrediet dat de

gemeenteraad op dinsdag 7 februari
beschikbaar stelde, zijn diverse onderzoeken opgestart voor de planologische procedure. “Binnen het nieuwbouwproject houden we de vaart
erin en vindt een nauwe afstemming
en samenwerking plaats met de post
Nederweert en de Veiligheidsregio
Limburg-Noord. Ook de dorpsraad en
buurtbewoners worden persoonlijk geinformeerd over de vervolgstappen”,
aldus burgemeester Evers.

Op de website...
Wie is Koninklijk onderscheiden
in Nederweert?
Like ons op Facebook,
volg ons op Twitter
Bestrijding van eikenprocessierups gestart

www.nederweert.nl

Op donderdag 4 mei vindt de Nationale Dodenherdenking plaats.
We herdenken burgers en militairen
die in het Koninkrijk der Nederlanden
of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
Programma
Ook de gemeente Nederweert staat

stil bij de gevallenen. Om 18.30 uur
is er een Eucharistieviering in de St.
Lambertuskerk. Om 19.50 uur start
het herdenkingsprogramma bij het
oorlogsmonument op het Raadhuisplein. Na het signaal Taptoe door de
trompetter, wordt er om 20.00 uur
twee minuten stilte in acht genomen.
Daarna worden kransen en bloemen
gelegd en zijn er toespraken. U kunt
het volledige programma op onze
website bekijken.

GROEN

Voor al uw

tuingereedschap, tuinhout
en bouwmaterialen.
Ook voor uw tuinhuis,
bestrating en tuinmuur.

Wij
Multimate Heynen Leveroy
maken ook
Houtsberg 16
vrijblijvend een
Tel. (0495) 65 14 50
prijsopgave
info@heynenbmh.nl

Hoveniersbedrijf
van der Asdonk
Regio: Midden Limburg /Oost Brabant
“Een tuin moet een beleving bieden in
het groen. Met de geur van bloemen en
de textuur van blad creëer je een gevoel
met verrassende effecten.”
Een perfecte aansluiting van tuin en woning. Dat is het streven
van Hoveniersbedrijf van der Asdonk. Die eenheid tussen binnen en buiten zorgt voor een ontspanningsgevoel van compleet
woon- en leefgenot.
3D tekeningen
Steeds meer is de tuin een verlengstuk van het huis. Uw wensen met betrekking tot functie, stijl, sfeer, planten en materialen worden door onze tuinontwerper met u geïnventariseerd en
vervolgens vertaald in een creatief en inspirerend 2D tuinplan
met 3D zichtlijnen. Onze 3D visualisaties geven u een betere impressie van uw toekomstige tuin.
Een vast aanspreekpunt
De wens van de klant vormt de leidraad van elk ontwerp, samen
met de woning, de inrichting en de vorm van het perceel. Wij
willen de lijnen van de woning laten aansluiten op de lijnen in de
tuin. Dit is kenmerkend voor de aanpak van Hoveniersbedrijf van
der Asdonk. Ook als iemand bijvoorbeeld een aanbouw wenst,
kunnen wij daarover meedenken om uiteindelijk tot een passende geheel met de tuin te komen. Bij hoveniersbedrijf van der
Asdonk heeft de klant altijd een vast aanspreekpunt, dat is wel
zo makkelijk en duidelijk in een totaalconcept op maat.
“Dutch Quality Gardens”
In 2009 is hoveniersbedrijf Johan van der Asdonk geselecteerd
om deel te nemen aan een Hoveniersgroep welke door “De Tuinen van Appeltern” geselecteerd zijn op hun creativiteit, passie
en vakbekwaamheid. Dit alles onder de vlag van “Dutch Qua-

lity Gardens“ geeft u als opdrachtgever de nodige zekerheid en
vertrouwen dat u in zee gaat met een partner welke uw wensen kan verwezenlijken. Vanuit die hoek is sinds enige tijd extra
aandacht voor “De vier basisvoorwaarden voor tuingeluk” daar
in zijn de uitgangspunten dat tweederde van de tuin uit groen
moet bestaan, de helft van dat groen boven de 90 cm moet
uitkomen, de tuin privacy moet bieden en de tijd die een tuin
voor onderhoud vraagt, mag niet meer zijn dan de tijd die de
eigenaar daarin wil besteden.
Ontzorgen
Tijdens de aanleg van uw tuin is het van groot belang dat alles
in een keer professioneel/goed wordt uitgevoerd om de kwaliteit van de tuin te kunnen garanderen. Wij nemen derhalve
gaarne de regie tijdens de uitvoering in onze handen om u als
klant volledig te ontzorgen voor het buitengebeuren. Alle facetten tijdens de aanleg van de tuin, beplantingen, bestratingen,
bouwkundige elementen, verlichting, beregening, enz. kunnen
door ons compleet verzorgd worden. Ook het onderhoud van uw
tuin, hetgeen de tuin gezond en verzorgd houd, verzorgen wij
gaarne voor u.

Voor al uw tuinplanten!!!
Bomen

Siergrassen

Wintergroene leibomen

Bodembedekkers

Heide

Coniferen

Solitaire boompjes op stam

Dwergconiferen

Sierheesters

Fruitbomen

Hagen

Potgrond, turf, boomschors

Schoor 42 • 6031 SC Nederweert
Tel.: 0495-631625 • Mobiel: 06-53631670

Tuinontwerp
Tuinaanleg
Tuinonderhoud

Daalakkerstraat 14 • 6014 BE Ittervoort • 06-21561735 / 0475-769033

www.Jeroen-Hermans.nl

Kraan- en machineverhuur
Laser gestuurd egaliseren
Nieuwe baan 3 Ospel

GROEN

Leon de Wit Verhuur
Zelf aan de slag in uw tuin met de minigraver
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
Daarop heeft Leon de Wit wel antwoord, want bij Leon de Wit
Verhuur kunt u minigravers, trilplaten, loaders en dumpers huren voor al uw werkzaamheden. Ideaal wanneer u een machine
slechts voor beperkte tijd nodig heeft.

Uitgezonderd:
potgronden,
onden,
bemestingsartikelen,
tikelen,
bestrijdingsmiddelen

30-50%
KORTING

boomschors en 1-jarige planten!

Grondverzet
Tevens is Leon de Wit Verhuur gespecialiseerd in verkoop van
grondverzetmachines. Zij leveren nieuwe en tweedehands minigravers, wielladers, graafmachines en nog veel meer.

sluiten op
De deuren
s.
27 mei a.

Daarnaast leveren zij ook diverse aanbouwdelen voor allerlei
soorten machines en werkzaamheden.
Bent u op zoek naar een grondverzetmachine? Zij helpen u graag
aan een machine die past bij uw wensen.
Knikmops
U kunt bij Leon de Wit Verhuur terecht voor de verhuur van
o.a.: knikmops, rollmops, bestratingsmachines en klemmen, vacuum-machines, zaagmachines maar ook voor alle kleine gereedschappen voor het maken van straatwerk.

OPHEFFINGSUITVERKOOP

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

Onderhoud
Wil je zeker zijn van goed functionerend materieel?
Onderhoud en reparatie van trilplaten, stampers, knipmopsen,
heftrucks maar ook handgereedschap is bij Leon de Wit bv in goede handen. Het onderhoud voeren ze uit zoals u dat wilt.
Preventief of als er aanleiding voor is; in de werkplaats of op locatie. Als extra service kunnen ze het transport regelen.

maandag gesloten
dins.t/m vrij. van 9.00-12.00 en 13.00-18.00
zat. van 9.00-16.00

PERKPLANTEN
Begonia’s, Petunia’s, Salvia’s, enz................................................... € 0.20
Geraniums hang / staand
€ 0.85
...............................................................................

Hoogwerker tot 16 meter te huur
Ook voor een hoogwerker is Leon de Wit Verhuur het juiste adres
De Leguan 160 zelfrijdende hoogwerker kan tot 16 meter.
Hij is zowel binnen (elektrisch) als buiten (diesel) te gebruiken.
De Luguan 160 is een hoogwerker met bijzondere kwaliteitskenmerken, ontworpen voor het intensieve professionele werk en de
verhuur. In het ontwerp van de Leguan 160 is er speciale aandacht besteed aan duurzaamheid, stevigheid en gebruiksvriendelijkheid. Het laadvermogen van het platform over het gehele
werkgebied, het onderstel met wielen of met rupsbanden en de
sterke armen maken van de Leguan 160 de juiste keuze voor echte professionals en particulieren.
Meer weten of een afspraak maken? Informeer naar de mogelijkheden bij Verhuurbedrijf Leon de Wit of bel 0495-663204.

Knolbegonia’s hang / staand.................................................................... € 0.85
Tomatenplanten............................................................................................................. € 0.85
Hangplanten ............................................................................................ € 0.85 / € 0.95
Kuipplanten ....................................................................................................... vanaf € 4.95
Hangpotten ........................................................................................................ vanaf € 4.95

Koningsdag zijn wij ook geopend!

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
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Tevens onderhoudscontracten

Stad 21, 6035 AT Ospel • 0495 - 63 19 32

www.tuinverzorginggielen.nl
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TuinVariant Nederweert
Pannenweg 131
Nederweert
0495-541 044

TuinVariant Wessem
Groeneweg 1
Wessem
0475-561 442

TuinVariant Maastricht
Ankerkade 127a
Maastricht
043- 458 4488

Koen Slenders
Vanaf 1 mei 2017
Gebbelsweg 27
6035 EA Ospel

Op afspraak geopend
T. 0495-769043 M. 06-23513263
Info@buitengewoongroen.com
www.Buitengewoongroen.com

Oud-ondernemer
Bèr Moonen overleden
Vrijdag 21 april 2017 is Bèr Moonen
na een ziekbed van enkele weken op
77-jarige leeftijd overleden.
Bèr Moonen was oud ondernemer,
directeur van Moonen Packaging en
centrummanager van Weert.
Ook organiseerde hij het OLS in Nederweert en Boshoven en was hij erg
maatschappelijk en sociaal betrokken.
Hij was ook jaren voorzitter van de
Weerter en Limburgse ondernemersvereniging Lozo.
Bèr was meer dan 25 jaar bestuurslid van Harmonie St. Joseph in Nederweert. Verder was Bèr Moonen
jarenlang nauw betrokken bij de Atletiekvereniging Weert en de Fakkelestafette Weert-Brussel-Weert met
de bevrijdingsviering.
Hij was jarenlang lid van de Broederschap onze lieve Vrouwe tot Weert.
Hij was lid en voorzitter van de Vrienden van Eynderhoof. Bèr Moonen was
Ridder in de Orde van Oranje Nassau,
Ridder St. Sebastian, erelid van de
schutterijen St. Oda en St. Antonius

Kienen bij BeekCwartier
Zondag 7 mei 2017 is er weer een kienmiddag in de inloop van het BeekCwartier, Beekstraat 54 in Weert. De
aanvang is om 14.00 uur en vanaf
13.00 uur is de zaal open. De prijs per
serie is € 6,00. Er wordt gespeeld voor
geldprijzen. Tevens zal er een loterij
plaatsvinden waarmee leuke prijzen
te winnen zijn. Verdere informatie via
telefoonnummer 0495-697900.

Waar is dit jaar de
Buitenspeeldag op 14 juni?
Aanmelden activiteiten op
www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag

en Harmonie St. Joseph en Drager
van de Jan van der Croon Eremedaille.
Maar vooral stond Bèr aan het hoofd
van een familie van vijf kinderen en
17 kleinkinderen.
De uitvaart van Bèr is op zaterdag 29
april 2017 om 11.00 uur in de St. Lambertuskerk in Nederweert.

Meivakantie met rovers, expedities
en lentekriebels

Dé 10e Buitenspeeldag op 14 juni
staat voor de deur. Initiatiefnemers Jantje Beton en Nickelodeon
roepen iedereen op mee te helpen om van Nederland één grote
speelplek te maken. Al meer dan
350 scholen, bedrijven, buurtverenigingen, ouders, gemeenten en
kinderen hebben een activiteit
aangemeld. Maak ook jouw activiteit zichtbaar! En help mee deze
10e editie tot een nog groter succes te maken en meer dan 100.000
kinderen blij te maken. Aanmelden kan tot 14 juni via www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag.
Iedereen die kinderen een waanzinnige dag boordevol plezier wil bezorgen, kan een activiteit aanmelden.
Tips en inspiratie voor activiteiten
Iedereen die een Buitenspeeldag activiteit aanmeldt, ontvangt ondersteuning in de vorm van tips, promotiemateriaal en leuke activiteit ideeën
via www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag. Van hindernisbanen en oud-Hollandse spellen tot kliederen met water in de zon of juist in de regen. Op
de Buitenspeeldag is alles mogelijk.

Foto: Marijke Vaes-Schroën|Staatsbosbeheer
Elke dag iets te doen bij Buitencentrum De Pelen
Ook in de tweede week van de
meivakantie is er elke dag iets te
doen bij Buitencentrum De Pelen.
Met op zondag 30 april de spannende speurtocht ‘Het Roverspad’
en op maandag 1 t/m vrijdag 5
mei elke dag ontdektochten in Nationaal Park De Groote Peel.
Alle activiteiten starten bij het
Buitencentrum van Staatsbosbeheer aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk.
Ga zoek naar het zwarte goud van
de Peel…
Op zondag 30 april kun je meedoen
met de spannende speurtocht ‘Het
Roverspad’. Graaf de Zwarte Raaf
heeft alle schatten van de wereld,
behalve … het zwarte goud. Daarom
heeft hij zijn zeven rovers van de
Zwarte Raven op pad gestuurd in de
Peel om het te zoeken.
Ga jij ze helpen?
Onderweg kom je opdrachten en uitdagingen tegen die leiden naar de
oplossing. Na afloop broodjes bakken
bij de vuurkorf.
Starten voor het Roverspad kan
tussen 13.00 en 15.00 uur en deelname kost € 2,50 per persoon. De
route is 2,5 kilometer lang en de
tocht duurt 1 – 1,5 uur. Aanmelden kan per mail via:
depelen@staatsbosbeheer.nl of
telefonisch: 0495 – 641 497.
Doe eens lekker sPEELs en krijg de
kriebels…
Op maandag 1, woensdag 3 en vrijdag 5 mei zijn er Peel Ontdektochten
Lentekriebels. Wie meedoet aan deze
actieve excursie 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 schepnetje en
gluurt in de vele nestkastjes in het
vogeltjesbos. Misschien zitten er al
kuikens in!
Wie van een uitdaging houdt kan
op dinsdag 2 en donderdag 4 mei
meedoen met een sPEELse Expeditie. Door het uitvoeren van sPEELse
opdrachten beleef je de Peel op een
bijzondere manier. Daarbij worden
je zintuigen geprikkeld. Je voelt het
verende veen, ‘vangt’ en ruikt het
borrelende moerasgas en verwent je
voeten met een natuurlijke voetmassage.
Gewoon lekker sPEELs!
De Peel Ontdektocht Lentekriebels 1, 3 en 5 mei en de sPEELse
expeditie op 2 en 4 mei starten
om 14.00 uur. De route is 2,5 kilometer lang en duurt 1,5 - 2 uur.
Deelname kost € 5,- per volwassene en € 3,50 per kind.
Aanmelden kan per mail via:
depelen@staatsbosbeheer.nl of
telefonisch: 0495 – 641 497.
Of ga zonder gids op pad…
Bij de balie van het Buitencentrum
kun je ook een Doe- en Ontdektocht
huren. Voor kleuters is er het Kabouterpad en voor kinderen van 7
tot 11 jaar de Boswachter academie
en de Billy Bell Doekoffer. Met een
opdrachtenboekje, een rugzak of
koffer en materialen ga je samen de
leukste opdrachtjes in De Groote Peel
doen. Deelname kost € 5,- per kind,
inclusief een pakje koekjes en pakje
sap (ouders hoeven niet te betalen).
Kijk voor meer informatie op: www.
staatsbosbeheer.nl/depelen

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

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

Buitenspelen is niet vanzelfsprekend
Tijdens de Buitenspeeldag kunnen
kinderen ervaren hoe leuk het is om
buiten met buurtgenootjes lol te hebben. Buitenspelen is tegenwoordig
niet meer zo vanzelfsprekend. 1 Op
de 5 kinderen speelt niet of slechts
één keer per week vrij buiten, dat is
behoorlijk alarmerend. Daarom organiseren Jantje Beton en Nickelodeon
de jaarlijkse Buitenspeeldag. We willen kinderen massaal laten ervaren
hoe leuk het is om de wereld buiten
te ontdekken. Buiten is ook dé plek
voor hen om hun batterij op te laden
of juist te ontladen. En dat is niet alleen leuk, maar ook erg noodzakelijk.
Bovendien is buitenspelen essentieel
voor de fysieke, mentale en sociale
ontwikkeling. Kinderen leren spelenderwijs het best. Iets dat in de huidige, prestatiegerichte maatschappij
niet genoeg onder de aandacht gebracht kan worden.

Theaterboerderij Boeket
Theatervoorstelling De Mannen
Zondag 30 april om 15.00 uur in Theaterboerderij Boeket, Rosselsweg 3,
nederweert
Entree: € 10

De Mannen brengen u revue! Maar
dan nèt even anders.
Dit verrassende, eigentijdse duo bestaande uit Tessa Jimmink en Kris
Kauffmann brengen
Nederlands mooiste liedjes van vroeger in een geheel nieuwe jas. Bekende nummers van o.a. Toon Hermans,
Annie M.G. Schmidt en Adèle Bloemendaal worden gezongen op een
manier zoals u ze nog nooit gehoord
heeft. Maar ook onbekende pareltjes
komen voorbij.
In ‘Revue Unplugged’ worden de veren achterwege gelaten, maar blijven
korte sketches, dansjes en práchtige
liedjes over.
Het wordt een intieme theatervoorstelling waarin De Mannen u een
heerlijk, ouderwets avondje theater
bezorgen. Want vroeger was immers
alles beter. Of…toch niet?

Feestelijke opening
bibliotheek op IKC de Kerneel

Ontmoeten doet groeten
bij Het Vlegelke

Op dinsdag 9 mei krijgt het IKC
uur de Kerneel in Nederweert
een eigen Bibliotheek op school
(dBos) met wel tweeduizendzeshonderd (2.600) boeken. Boeken
vol verhalen, met avonturen, met
informatie en belevenissen. Bij de
opening om 13.15 uur zal Desirée
Hornikx van verteltheater Friponne de kinderen, en de juffen en
meesters, verrassen met sprookjesachtige verhalen.
Ouders, opa’s en oma’s en andere
belangstellenden zijn van harte
welkom om een kijkje te komen
nemen op 9 mei van 15.15 – 16.00
uur. En de kinderen kunnen meteen boeken lenen.
Collectie
De Bibliotheek op school krijgt een
mooie collectie voor alle kinderen:
prentenboeken voor de jongsten,
eerste leesboekjes voor startende lezers, spannende leesboeken en informatieve boeken over allerlei onderwerpen. Alle kinderen van de Kerneel
die nog niet lid waren van Bibliocenter worden gratis ingeschreven in de
bibliotheek.
Openingstijden
Onder schooltijd, dus niet in de vakanties, kunnen de kinderen boeken
lenen voor in de klas. Tot een half uur
ná schooltijd kunnen ze ook bij dBos
terecht voor boeken om lekker thuis
te lezen. Ook de ouders/verzorgers
zijn dan welkom.
Leren begint bij leesplezier
IKC de Kerneel heeft leesbevordering en
leesplezier hoog in het vaandel staan.
Leren begint bij leesplezier, daarom is
er op school veel aandacht voor taalontwikkeling en mediawijsheid en
wordt samengewerkt met de leesmediaconsulent van Bibliocenter. Zodat
de kinderen meer boeken geen lezen
en ervan genieten. Als je vlot kunt lezen is het begrijpen van teksten veel
gemakkelijker en kun je makkelijker
nieuwe dingen ontdekken en gaat leren nog beter.

Vorige week heeft het gezelschap van
“Ontmoeten doet groeten” lekker
gegeten bij het Vlegelke in de Kerkstraat. Het menu bestond uit een tomaten-groentesoep met gehaktballetjes, Varkensfilet met jus, groentemix,
bloemkool met Hollandaise saus, salade en aardappelkroketjes. Als nagerecht was er vanille ijs met aardbeien
en slagroom en heerlijke mousse van
witte en bruine chocolade.
Bij het Eetpunt in Nederweert is iedereen, met name senioren en mensen 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 telkens 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 (exclusief 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 volgende dinsdag. U kunt dat doen door
te mailen naar eetpuntnederweert@
gmail.com of telefonisch op telefoonnummer 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:
25 april in de Pinnenhof
2 mei in de Pinnenhof
9 mei in de Pinnenhof
16 mei bij ‘t Pannetje in de Brugstaat
www.dorpsoverlek-ni-jwieert.nl

Antonius-Veste
houdt de spieren soepel

Discozwemmen voor de
jeugdleden van
Reddingsbrigade Nederweert
In de vakantie, op woensdag 3 mei
kunnen al onze jeugdleden gezellig komen discozwemmen. We laten
alle plankjes & reddingsmiddelen die
avond lekker in de kast en maken
plaats voor discolampen & muziek.
Iedereen van het zowel het eerste
als het tweede uur is welkom vanaf
17:45 tot 18:15. Nodig zoveel mogelijk
vriendjes en vriendinnetjes uit, zij mogen voor €1,- per persoon mee komen
zwemmen! De ouders mogen natuurlijk ook gezellig meedoen of in een
aparte baan hun meters zwemmen.
Hou er rekening mee, dat er in de
eerste week van de vakantie (26 april)
geen zwemmen is op woensdag.
Ook mogen wij de prestaties van onze
wedstrijdteams niet onopgemerkt laten. Het jeugdteam, bestaande uit
Amé, Teun, Sten & Mika als leider
deed op 2e paasdag voor het eerst
mee aan een wedstrijd ‘Eerste Hulp
aan Drenkelingen’. Zij hadden hier
de afgelopen maanden hard voor getraind en dat was zeker te merken!
Met een prachtige score haalden zij
een gouden medaille in het leidersklassement & goud in het totaalklassement van alle juniorenploegen!!
Het seniorenteam presteerde ook
goed. Janne haalde goud met haar
reanimatie, Danique werd 3e in het
leidersklassement en samen met
teamleden Vera en Desirée wonnen
zij ook nog een bronzen medaille!

De bewoners van Antonius-Veste,
Agneshof-7, Franciscanessenhof en
de Buurt weten het zeker, bewegen
is het goedkoopste medicijn met de
gezelligste bijwerking. Bij alle mensen gaat ouder worden gepaard met
een continue afname in spiermassa
en inspanningscapaciteit. Door de
jaren worden gewrichten minder
soepel en zal de spierkracht ook afnemen. Uit onderzoek is gebleken dat
door gezond te eten en voldoende te
bewegen uw de biologische leeftijd
kunt verlagen. De meeste gezondheidsproblemen bij oudere worden
veroorzaakt door te weinig lichaamsbeweging. Bewegen vergroot de
spierkracht en stabiliteit waardoor de
kans op vallen en bijkomend letsel afneemt. De dagelijkse huis en tuin bewegingen en iedere dag naar de brievenbus lopen is zeker niet voldoende
lichaamsbeweging. Het motto van
de bewonerscommissie in AntoniusVeste is dat u nooit te oud bent om
te beginnen met bewegen. Het bestuur heeft contact gehad met beweegcoach Myrna van der Weerden
van Land van Horne en zij heeft ons
overtuigd dat bewegen een noodzakelijke bezigheid is want;
• bewegen is gezellig samenzijn en
contacten leggen met medebewoners.
• bewegen is met buren of bekende
een ommetje maken.
• bewegen verbeterd de functie van
het afweersysteem.
• bewegen is meer weerstand en
minder kans op ontstekingen.
• bewegen is zich weer fit en sterk
voelen.
In overleg met Myrna heeft zij, samen met stagiaire Pien tijdens de
jaarlijkse bewonersbijeenkomst een
lezing gehouden over senioren in beweging. De uitleg werd op een leuke
sportieve manier gebracht en ook
met heel veel aandacht gevolgd door
de 55 aanwezigen. Al vrij snel werd
het voor de meeste duidelijk dat bewegen de goedkoopste medicijn is.
Ook voor rolstoelers of rollators is er

geen drempel om de beweegles te
volgen want de oefeningen worden
hierop aangepast, aldus Myrna. De
eerste les op donderdagochtend 23
maart waren 13 deelnemers voor de
eerste workshop, op de vervolgles
waren dat er al 16 en op 20 april was
de groep al gegroeid naar 20 deelnemers. Het gaat ook niet alleen om
de beweegles maar het is ook een
welzijnsactiviteit dat mensen in beweging en samen brengt. Een les per
week is natuurlijk te weinig maar de
bedoeling is dat de deelnemers deze
oefeningen zelf thuis blijven herhalen. Op donderdag 20 april heeft
Myrna het stokje overgegeven aan
Adie Meewis die de lessen verder zal
begeleiden. Voor Myrna zit het werk
erop en zij werd bedankt met veel
lovende woorden voor de spontane
kennismaking, het formeren van de
groep en ook de sportieve uitvoering
van de eerste lessen. Onder applaus
van de deelnemers en bestuursleden
werd zij bedankt met een mooie bos
bloemen voor haar geweldige inzet.
De bewonerscommissie is zeer verheugd met de totstandkoming van
deze beweegles, in samenwerking
met Land van Horne en ziet de toekomst dan ook sportief tegemoet.
Het bestuur

