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(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

Bezoekadres:
Ringselvenweg 2
6002 SW Weert

T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

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

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

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

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Judith’s Dance Point
Kessenichstraat 3 • Weert • 0495 530342

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

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

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

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

www.princen.com

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 zieken vervoer met 
persoonlijke aandacht. Uw zorg is onze specialiteit.

Veilig, Tijdig 
en Comfortabel
Ziekenvervoer Weert
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zand cement stenen isolatie betonvloeren dakpannen

kunststofkozijnen
houten

kozijnen
buiten deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel

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

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

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

Kunststofkozijnen
Serredaken

Douglas hout
op voorraad

Tuinvisie producten
www.tuinvisie.nl

Diverse akties op sierbestrating/schutting

€ 47,90

p/m2 incl btw.

Fraser Zweeds Rabat
22x167 mm zwart
16 jaar garantie op verfafwerking.

Het is het hoogste en meest mar-
kante gebouw van onze gemeente, 
de St. Lambertustoren. De toren is 
toe aan een renovatie. “De ener-
gie om de handen uit de mouwen 
te steken is er”, aldus Fons Jacobs 
van het comité Herstel Lamber-
tustoren. Het comité is bezig fond-
sen te werven voor een bijdrage in 
de herstelwerkzaamheden.

Op 6 april vond er een startavond 
plaats in de Pinnenhof. Er was veel 
enthousiasme voor de toelichting en 
presentatie van het comité.  Tijdens 
de avond werd de noodzaak van de 
renovatie toegelicht door de heer 
Paul Groen van bureau Erfgoed Ad-
vies Groen. Daarna was het woord aan 
Alfons Bruekers, die de historie van de 
machtige toren op een bevlogen en 
boeiende manier presenteerde.

Betekenis van onze Lambertustoren
Er zijn zeven redenen om onze toren 
te bewaren voor het nageslacht: 
1. Grootste monument
2. Twee keer belegerd (Weertena-

ren in 1547, Duitsers in 1944)
3. Drie keer verwoest (branden van 

1592 en 1659, beschieting in 1944)
4. Door vier generaties gebouwd 

(1467-1525)
5. Twaalf grote restauraties (1609, 

1660, 1745, 1756, 1844, 1886, 1900, 
1922, 1947, 1983, 1994 en 2009)

6. Door 22 generaties onderhouden 
(1467 – heden)

7. Exact 550 jaar oud

Gevoel van thuiskomen doorgeven
Van welke richting we ook terugke-
ren naar Nederweert, zo gauw als 
wij de Lambertustoren weer zien 
staan, geeft dat ons een warm ge-
voel van thuiskomen in Nederweert. 
Het is belangrijk dat dit gevoel ook 

aan toekomstige generaties wordt 
doorgegeven. Fons Jacobs, voorzitter 
van het comité en oud burgemeester 
van Nederweert vatte het vervolgens 
symbolisch samen: “De kerktoren is 
er voor ons allemaal. Ook in deze tijd 
kunnen we samen als inwoners daar-
toe ons steentje aan bijdragen”. 

Veel suggesties aangedragen
Na de presentaties kwamen de aan-
wezigen met een groot aantal sug-
gesties om met verenigingen acti-
viteiten te organiseren die allemaal 
het inzamelen van geld als resultaat 
hebben. Het comité zelf heeft zich 
als doel gesteld dat het mogelijk 
moet zijn om samen met plaatsgeno-
ten € 100.000 als bijdrage in de reno-
vatiekosten bij te dragen. 

V.l.n.r.: Hein Jansen, Simon van Loon, Peter Willekens, Ruud Koppens, Fons Jacobs, Hans Houtman, Alfons Bruekers, Hans 
van den Waardenburg en Mart van de Mortel. Foto: Nederweert24

Samen handen uit de mouwen voor onderhoud kerktoren

Met de Lambertustoren aan de slag!

Sponsorpakket voor ondernemers
Daarvoor is onder andere een spon-
sorpakket voor ondernemers, ‘goede 
families’ en iedereen die een belang-
rijke financiële bijdrage wil doen in 
voorbereiding. Twee data om activi-
teiten te organiseren liggen al vast, 
donderdag 13 jul en zondag 10 sep-
tember aanstaande. Op 13 juli viert de 
toren officieel zijn 550-ste verjaardag. 
In de avonduren wordt een bijzonde-
re activiteit georganiseerd. Zondag 10 
september staat in het teken van de 
Dag van de Lambertustoren. Noteer 
deze dagen alvast in uw agenda! 

Enthousiasmeren voor deelname
Op dit moment bezoeken delegaties 
van het comité Herstel Lambertusto-
ren bijeenkomsten van ondernemers, 

agrariërs, bedrijven, verenigingen en
scholen met de vraag of ze mee kun-
nen helpen bij het uitvoeren van de 
ideeën. Eigen suggesties om iets te 
organiseren zijn natuurlijk ook wel-
kom. Het comité sluit verder graag 
aan bij bestaande activiteiten om dit 
jaar ook aandacht te vragen voor het 
herstel van onze Lambertustoren. 
Daarom tevens een oproep voor ie-
dereen: heeft u nog goede ideeën 
die kunnen worden georganiseerd, 
meld deze aan ons comité. U kunt 
daartoe een mail sturen aan de amb-
telijk secretaris Hans van den Waar-
denberg: h.vandenwaardenberg@
nederweert.nl. 

U doet toch ook mee?! Waarvoor 
onze dank. En…….wordt vervolgd.

Openluchtmuseum Eynderhoof
Bakmuts met rode neus
Woensdag 7 juni:  Bakdag voor 
kinderen met clown Guit
Elke eerste woensdag van de maand 
organiseren de bakkers van Eynder-
hoof een kinderbakdag. De jongsten 
(tot ongeveer 12 jaar) kunnen dan 
aan de slag met het kneden van de 
deeg en het vormen van een eigen 
bakproduct. Met bakkersmuts of 
schort kunnen de jonge bakkers aan 
de slag en onder begeleiding van de
bakkers en hun assistenten wordt een 
eigen broodje of vlaaitje gebakken 
dat aan het einde van de dag mee 
naar huis kan. De kinderbakdagen 
van Eynderhoof zijn altijd een groot 
feest en het is verstandig om er op 
tijd bij te zijn, want vol=vol! 

Voor wie geen zin heeft in bakken, 
maar wel heel actief aan de slag wil
is speciaal voor de kinderen een echte 
touwslager aanwezig. Een zo goed 
als uitgestorven ambacht dat in het 
Limburgs openluchtmuseum nog in 
ere wordt gehouden. Samen met de
touwslager kunnen de kinderen een
eigen springtouw maken dat over 
een aantal jaren nog aan deze bij-
zondere dag zal laten herinneren. 
De touwslager zal demonstreren en 
vooral vertellen waar hij vroeger de 
speciale ambachtelijke touwen voor 
moest draaien. En voor de extra pret 
voor jong en oud zorgt Clown Guit! 
Ook kindergidsen staan  klaar!

Voor wie wil meedoen aan de bak of 
touwactiviteiten zal aan de kassa een 
kleine bijdrage voor het materiaal 
gevraagd worden. Maar daar hoef je 
het zeker niet voor te laten!

Meer informatie over het limburgs 
openluchtmuseum kun je vinden op 
www.eynderhoof.nl
Het museum is ook deze dag geopend 
van 13.00 – 17.00 uur

1 schaap over de dam, 2 schapen 
over de dam,…23 schaaaape….
Schaapscheren en wolverwerking
Op zondag 11 juni worden op Eyn-
dershoof weer de schapen geschoren. 
Een keer per jaar scheert de bedre-
ven en ervaren schapenherder zijn 
schapen. Een combinatie van fysiek 
overwicht op het dier, rustig en ge-
decideerd optreden en handigheid 

met het scheerapparaat of met de 
schapenschaar. De schapen vinden 
het heerlijk om in deze temperaturen 
de dikke jas aan de kapstok te mogen 
hangen. Een demonstratie die niet 
gemist mag worden. 
Wie kent het niet, de wollen trui die 
kriebelt of zorgt voor uitslag, maar 
ook het heerlijke warme en natuur-
lijke draagcomfort waar anderen bij 
zweren. Hoe die verschillen kunnen 
ontstaan vraagt om een toelichting 
van de kenners. De vrijwilligers van de 
Linnenkamer van Eynderhoof zullen
uitleg geven over hoe de geschoren 
wol verder verwerkt kan worden.  De 

wol zal tijdens openingstijd gespon-
nen, gebreid en geweven worden om
de bezoekers een kijkje in de keuken 
van het wolverwerken te geven.

Veel van de oude ambachten zijn deze 
zondag in bedrijf en dat betekent dat 
er overal bedrijvigheid is op Eynder-
hoof. Er worden demonstraties gege-
ven door de vlechters en houtbewer-
kers. U kunt in onze herberg genieten 
van koffie met vlaai, die op ambach-
telijke wijze is gebakken door onze 
bakkers in eigen bakhuis.

Lees verder elders in dit blad.



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

Nieuwe dottermethode slagaderverkalking

In SJG Weert behandelt vaatchi-
rurg Arthur Sondakh sinds kort 
patiënten met aderverkalking met 
een nieuwe dottermethode. Hier-
bij wordt gebruik gemaakt van 
geavanceerde medische techno-
logie. Het ziekenhuis is het eerste 
ziekenhuis in Limburg dat deze be-
handeling toepast en het tweede 
in Nederland. Patiënten met ver-
nauwde of afgesloten bloedvaten 
in de lies of knieholte, als gevolg 
van slagaderverkalking, komen 
hiervoor in aanmerking. De in-
greep is voornamelijk geschikt 
voor patiënten waarbij het plaat-
sen van een stent niet gewenst is.

Kalk verwijderen 
Met de zogenaamde ‘HawkOne’, een 
geavanceerd apparaat van het me-
disch-technologiebedrijf Medtronic, 
kunnen artsen complexe slagader-
blokkades van verschillende lengtes 
en types op lastige plekken in het 
lichaam efficiënt verhelpen.1 De me-
thode werkt als volgt: Via een sneetje 
van twee millimeter in de lies wordt 
een katheter met een minuscuul 
mesje aan het uiteinde, door de vaat-
chirurg uiterst voorzichtig door de 
slagaders geduwd. Op de plek waar 
de vernauwing aanwezig is schraapt 
het mesje de kalkafzetting weg. De 
‘kalk’ wordt met een filter afgevoerd. 
Vervolgens wordt een speciale ballon 
met een geneesmiddelcoating inge-
bracht, die de genezing van de bin-

nenwand van de aders bevordert. De 
ballon zorgt ervoor dat de celdeling 
afneemt en de gladheid van de bin-
nenwand van de ader wordt hersteld. 
Dit draagt bij aan een snelle genezing 
na de ingreep en voorkomt dat de 
ader in de toekomst opnieuw dicht-
slibt. Deze ingreep is een uitstekend 
alternatief voor een openvaatope-
ratie. Vaatchirurg Arthur Sondakh is 
enthousiast over zijn ervaringen met 
de HawkOne. “Deze nieuwe dotter-
behandeling is een patiëntvriendelijk 
alternatief voor zwaardere ingrepen 
zoals een openvaatoperatie of het 
plaatsen van een stent. Zeker omdat 
sommige beweeglijke plekken in het 
lichaam, zoals een knie of lies, vaak 
lastige plekken zijn om een stent te 
plaatsen”, aldus Sondakh.

Perifeer arterieel vaatlijden
In Nederland leven volgens de laat-
ste cijfers uit 2014 meer dan 130.000 
mensen aan perifeer arterieel vaatlij-
den. Hiertoe behoort een brede groep 
aandoeningen die alle slagaderlijke 
vaatziekten omvatten, uitgezonderd 
die in de hals, hersenen en in het hart. 
Dit kan leiden tot etalagebenen, pijn 
bij het lopen en dreigende amputatie 
van benen, voeten of tenen. De oor-
zaak van de vernauwing is meestal 
vetafzettingen in en verkalking van de 
vaatwand (atherosclerose). Mensen 
met perifeer arterieel vaatlijden heb-
ben een hoge kans op een al dan niet 
fatale hartziekte en/of beroerte.

Foto: John Peters

Schutterij St Antonius Nederweert

Uitslag Bondsschuttesrfeest 14-05-2017 in Meijel

Uitslagen schietwedstrijden:
1e zestal 1e plaats
2e zestal 2e plaats
3e zestal  2e plaats

Door dit resultaat algeheel dag winnaar bij 
de schietwedstrijden en winnaar gemeente-
beker.

Overige uitslagen:
Beste defilé  89  punten 8e plaats
Geheel 178,2  punten 2e plaats
Houding 168,8  punten 3e plaats
Commandant 56 punten 7e plaats
Vaandeldrager 142  punten 11e plaats
Tamboer maître 167,2 punten 9e plaats
Koningspaar 163,4  punten 13e plaats

Wilt u ook een keer kennis maken met het 
schieten bij schutterij St. Antonius Neder-
weert kom dan een keer vrijblijvend op 
een zaterdagavond om 19.00 uur naar onze 
schietlocatie op de Bengele.  Wij laten u 
graag zien hoe het bij onze vereniging in 
zijn werk gaat en natuurlijk krijgt u ook de 
gelegenheid om zelf te schieten. Wij zijn als 
schutterij altijd op zoek naar nieuwe leden 
die graag mee lopen in de optocht en mee 
willen schieten met onze schutterij. Verder 
kunnen we ook nog verschillende mensen 
gebruiken in ons tamboerkorps. Tevens is 
ons korps opzoek naar een Tamboer-maitre. 
We zien u graag een keer op een zaterdag 
en misschien bent u wel in de toekomst de 
volgende winnaar van het OLS. 
Wilt u meer informatie over de schutterij of 
lid worden dan kunt u een mail sturen naar 
secretariaat@schutterijantonius.nl.

Uitslag Bondsschuttesrfeest 28-05-2017 
in Tungelroy

Uitslagen schietwedstrijden:
2e zestal 2e plaats

Overige uitslagen:
Beste defilé 94 punten 14e plaats
Geheel 165.4 punten 14e plaats
Houding 170.6  punten 5e plaats
Commandant 63.6  punten 14e plaats
Vaandeldrager 159  punten 8e Plaats 
Tamboer maître 157,4  punten 9e plaats
Koningspaar 163,4  punten 17e plaats

Op dinsdag 30 mei jl. zijn de finales gespeeld 
van het Nederweerter Libre Kampioenschap 
‘t Vlegelke 2017. Hiervoor hadden zich ge-
plaatst: Bil Frenken en Theo van Wijk van 
Haaze Hoof en Dick Den Heijer en Jan Stult-
jens van ‘t Vlegelke.
In de finale won Jan Stultjens van Dick Den 
Heijer in 30 beurten met 2,-- gemiddeld.

De uitslag:
1. Jan Stultjens - ‘t Vlegelke
2. Dick Den Heijer - ‘t Vlegelke
3. Theo van Wijk - Haaze Hoof
4. Bil Frenken - Haaze Hoof
De prijsuitreiking werd mede verricht door 
de nieuwe voorzitter van ‘t Vlegelke Hans 
Gielen.

M.J.

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 (wind-
buks) geschoten worden. Voor meer in-
formatie 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

Uitslag Koningsschieten
Bas Akkerman  366 punten     Koning 
Hennie v.d. Einden 365 punten  Onderkoning
Paul Hermans  342 punten
Josefien Kessels 301 punten Hoogste Dame
Stefan Wetzels  300 punten
Irma v. Dooren de Groot  287 punten
Marcel v. Dooren  241 punten 

(hoogste compound)
Tijl Peters  220 punten  Hoogste Jeugd
Jeroen de Ruiter  175 punten
Ramon van Goor  158 punten

Programma:
Vrijdag 30 juni: 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  voor niet 
leden 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

Hét aanspreekpunt in uw buurt!
Spreekuur
In elk steunpunt zijn professionals met 
3 verschillende achtergronden werk-
zaam: een gemeentelijke consulent 
sociaal domein (voorheen de Wmo-
consulent), een wijkverpleegkundige 
en een welzijnswerker. Tijdens het 
spreekuur is minimaal één van deze 
professionals aanwezig. U bent niet 
verplicht het spreekuur in uw dorp te 
bezoeken. Bezoekt u liever het steun-
punt in een andere kern? Raadpleeg 
dan het spreekurenoverzicht.

Maandag 
Nederweert Pinnenhof 13.00 - 15.00
Leveroy Pestoeërskoel 15.00 - 16.00
Dinsdag 
Budschop Basisschool 13.00 - 14.00 
Nederw.-Eind Reigershorst 14.00 - 15.00 
Donderdag
Ospel Haaze-hoof 14.00 - 16.00 

Hulp vragen mag!
Wij willen graag dat iedereen op de 
hoogte is van het feit dat dat het 
steunpunt voor ouderen én voor jon-
geren is, voor iedereen dus! En het 
kan om voorzieningen van de ge-
meente gaan, maar ook over simpele 
klussen. Klussen die iemand zelf niet 
kan doen door bijvoorbeeld een han-
dicap of tijdelijke ziekte. We roepen 
inwoners met een ondersteunings- of 
hulpvraag dan ook op om naar het 
steunpunt te komen.”

Mensen kunnen met allerlei vragen 
terecht bij het steunpunt. Denk hier-
bij aan:
•	 Boodschappendienst
•	 Iemand	om	 samen	 iets	gezellig	 te

gaan doen
•	 Hulp	nodig	om	het	huishouden	te

doen
•	 Hulp bij het invullen van formulieren
•	 Vragen	 met	 betrekking	 tot	 admi-

nistratieve zaken
•	 Aanvragen van een gehandicapten-

parkeerkaart of bestuurderskaart
•	 Bijzondere	 bijstand	 (tegemoet-

koming extra kosten door ziekte, 
verhuizing, echtscheiding, bril/ge-

hoorapparaat)
•	 Een	 pasje	 voor	 Omnibuzz	 (doel-

groepenvervoer)
•	 Hulp	 bij	 zinvolle	 besteding	 in	 het

dagelijks leven
•	 Dagbesteding voor bijvoorbeeld	

dementerenden
• Hulp bij persoonlijke verzorging (bij-

voorbeeld na ziekenhuisopname)
•	 hulp	bij	het	opwarmen	van	maaltij-

den (of leren om het zelf te doen)
•	 Aanpassing woonvoorziening

(traplift, drempel, hellingbaan)
•	 Aanvraag	van	rolstoel	of	scootmo-

biel
•	 Problemen	 om	 financieel	 rond	 te

komen (bijstandsuitkering)
•	 Hulp	om	uw	schulden	te	verminde-

ren of dreigende schulden te voor-
komen

•	 Uitleg	over	de	eigen	bijdrage	die	u
moet betalen (bijvoorbeeld bij het 
CAK)

•	 Hulp	vragen	bij	huiselijk	geweld
•	 Hulp	 aanbieden	 om	 bv	 mensen

naar dagbesteding/ziekenhuis/fy-
siotherapie te brengen

Behalve de voorbeelden hierboven 
kunt u ook met andere (hulp)vra-
gen bij het spreekuur terecht. Het 
gesprek wordt altijd eerst met een 
professionele medewerker gevoerd, 
niet met een vrijwilliger. En wat be-
sproken wordt, blijft uiteraard strikt 
vertrouwelijk.

Het Ospels Steunpunt houdt elke 
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur 
spreekuur in gemeenschapshuis 
Haaze-Hoof, Aerthijsplein 3 in Ospel. 
Een afspraak maken is niet nodig, ie-
dereen kan zo binnenlopen. Er kan 
ook contact opgenomen worden via 
email: ospelssteunpunt@gmail.com 

open dag 
tuinpark Lamershof 
zondag 11 juni van 13.00 - 17.00 uur.

Een bezoek aan Lamershof is beslist de moeite waard. 
Op het terras of in de kantine kunt u genieten 

van een drankje.
Tot ziens op zondag 11 juni!

altweerterkapelstraat 3a, Weert

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

Wandel, geniet en fotografeer in De Groote Peel

Excursieworkshop fotografie voor 
50+ bij Buitencentrum De Pelen

Staatsbosbeheer biedt in Natio-
naal Park De Groote Peel excur-
sieworkshops fotografie  waarbij 
je wandelt, geniet, en informa-
tie over het gebied en fotogra-
fietips krijgt. Deze workshops 
zijn bestemd voor mensen van 
vijftig jaar en ouder en worden 
begeleidt door een Peelgids. De 
eerstvolgende workshop is op 
woensdag 14 juni van 14.00 tot 
16.30 uur. De activiteit start bij 
het Buitencentrum De Pelen aan 
de Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Wandel, geniet en fotografeer!
Een wandeling door Nationaal Park 
de Groote Peel is een geweldige 
ervaring! In elk seizoen en bij alle 
weersomstandigheden biedt dit 
hoogveengebied prachtige beelden: 
water, spiegelingen, wind en wolken 
en begroeiing, geven een veelheid 
aan vormen, structuren en kleuren. 
Om deze ervaring vast te houden en 
vast te leggen gaat u fotograferen 
tijdens uw wandeling. Een Peelgids 
van Staatsbosbeheer geeft u tips en 
trucs voor het maken van mooie fo-

to’s en vertelt bijzonderheden over 
het gebied. Deze excursie is speciaal 
bestemd voor mensen van 50 jaar en 
ouder. De route is twee kilometer 
lang en verhard, dus ook geschikt 
voor mensen die slecht ter been zijn 
en rolstoelers.

De eerstvolgende excursiework-
shop fotografie is op woensdag 
14 juni. Op woensdag 20 septem-
ber is er ook een workshop. Deel-
name kost € 5,- per persoon en 
reserveren kan via: www.staats-
bosbeheer.nl/natuurfotografie-
pelen Let op: er is plek voor 15 
deelnemers per keer en vol is vol!

(Na)genieten in het Buitencentrum
Voor of na afloop van een wandeling 
kunt u nog heerlijk struinen door de 
winkel van Buitencentrum De Pelen. 
Hier vindt u mooie souvenirs, inte-
ressante natuurboeken, smakelijke 
streekproducten en leuke natuuront-
dekspulletjes. Bij de inpandige horeca 
en op het terras is het heerlijk nage-
nieten met een hapje en drankje. Het 
Buitencentrum is elke dag geopend 
van 10.00 tot 18.00 uur. Voor meer 
informatie: www.staatsbosbeheer.nl/
depelen 

Foto’: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Vitaliteitsdag 11 juni op de Bosserhof 
Op zondag 11 juni organiseert het 
Zorgcollectief Geest en Lichaam (ZGL) 
een Vitaliteitsdag op de Zorgboer-
derij de Bosserhof. Tussen 11.00 en 
16.00 uur bent u van harte welkom 
om kennis te maken met de leden van 
het Zorgcollectief. Zij kunnen u alles 
vertellen over  wat zij te bieden heb-
ben op het gebied van gezondheid, 
welzijn en vitaliteit. Ook kunt u gratis 
workshops en presentaties bijwonen. 
En dat allemaal op de prachtige locatie 
van Zorgboerderij de Bosserhof aan de 
Bosserstraat 21a in Nederweert.

ZGL is een pas opgericht samen-
werkingsverband van 6 enthousi-
aste zorgbieders uit Nederweert en 
Weert. Ieder van hen wil mensen 
ondersteunen in het vinden van hun 
eigen kwaliteiten. Zij doen dit op 
heel verschillende manieren, maar bij 
iedereen staat de mens centraal. De 
deelnemers aan de Vitaliteitsdag zijn: 

Maureen Vermeer van Massageprak-
tijk Moyo. Zij zal stoelmassages geven 
en uitleggen waarom massagethera-
pie meer is dan alleen masseren. 

Maaike Poelman en Henriëtte Bloe-
menkamp verzorgen een aantal work-
shops mindfulness. Zij zijn beide ge-
certificeerd mindfulnesstrainer. In hun 
workshops kunt u zelf ervaren wat 

mindfulness is en vertellen zij over de 
achtergronden van mindfulness. 

Marja Hurks biedt individuele sessies 
Sensi-therapie aan. Deze therapie 
gaat uit van het zelfhelend vermogen 
van het lichaam door het in balans 
brengen van het energetische, het fy-
sieke en het geestelijke niveau. 

Marlie Op ‘t Root werkt al enige jaren 
als revalidatiecoach en zal op inspi-
rerende wijze inzichten geven. Hoe 
je omgaat met tegenslag bepaalt de 
kwaliteit van je leven. Het is Denken-
Durven-Doen.  

Bij Karin Beerens kunt u een work-
shop medische Qi Gonq volgen. Qi 
Gong richt zich op het versterken van 
het zelfherstellend vermogen van 
mensen en heeft zijn wortels in de 
Chinese geneeskunde. 

Het belooft een inspirerende dag te 
worden. U komt toch ook? Kom een 
kijkje nemen of meedoen. Zorgboer-
derij De Bosserhof heeft de koffie 
klaarstaan. Voor meer informatie 
over de deelnemers aan de dag en de 
invulling van het precieze programma 
verwijzen wij u naar: www.zglhome.
wordpress.com. 

Graag tot ziens op zondag 11 juni! 

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 15 JUNI
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel. We serveren een driegangendi-
ner voor € 8,50- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdag 14 JUNI.
Nieuwe bezoekers zijn welkom gaar-
ne aanmelden tot datzelfde tijdstip.

Telefoon; 0495-651893 of 0612512678
U kunt ons ook op de site Leveroy.
nl vinden

Eettafel Eind

Donderdag 15 juni: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 

Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 13 juni.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden. 

Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel:  06 - 20372633
Mail: eettafel-eind@xs4all.nl

U leest meer over ons op:
www.nederweert-eind.nl/Eettafel Eind 

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: 
6 juni in de Pinnenhof
13 juni in de Pinnenhof
20 juni in de Pinnenhof
27 juni bij “Gasterij de Ontmoeting” 
in zorgcentrum St. Joseph

www.dorpsoverlek-ni-jwieert.nl

TE HUUR
Appartement
Centrum Nederweert

06- 517 517 15



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 8 tot en met 17 juni 2017.

DONDERDAG 8 juni 
Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hoge-
priester
18.15 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 9 juni
Gedachtenis van H.Efrem, diaken en kerkleraar.
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel

ZATERDAG 10 juni
Vooravond van de Heilige Drie-eenheid
18.00  uur (zang accordeongroep Correto, lec-
tor mevr. L. Caris).- jaardienst Jos Saes en Toos 
Saes-Davits, jaardienst Gerty Jetten-Hanck-
mann, ouders Heijmans-Beerens en Toon Bee-
rens en dochter Maria Heijmans en zoon Sjra
Heijmans, ouders van Gemert-Claessens.

ZONDAG 11 juni
Heilige Drie-eenheid
9.30 uur H.Mis  (zang herenkoor, lector
mevr. L.Roost) –jaardienst Toon en Ma-
ria Reemers-Niessen, Guul Verheijen en
Hubertina Petronella Bruekers, t.e.v. de 
H.Drievuldigheid.

MAANDAG 12 juni
Gedachtenis van H.Odulfus, priester
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 13 juni
Gedachtenis van H. Antonius van Padua, 
priester en kerkleraar
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur  H. Mis in Mariakapel.- Tot bijzon-
dere intentie.

WOENSDAG 14 juni 
Gedachtenis van H.Lidwina, maagd
Geen rozenkransgebed en H. Mis. 

DONDERDAG 15 juni 
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 16 juni
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel

ZATERDAG 17 juni
18.00  uur (zang Equal Voices, lector mevr. 
H.Dielissen).- Michel Vossen vanwege ver-
jaardag.

Overleden
Op 27 mei is op het parochiekerkhof begra-
ven Truus Houtappels-Lempens.
Moge zij rusten in vrede.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag  11 juni
10.00 uur - Woord en Communiedienst  -Tot 
bijzondere intentie. 

Gelezen in het intentieboek van onze kapel
Moeder Maria, Laat mij de juiste mensen te-
gen komen. Ik verlang zo naar rust.
Help ons Maria, dat het allemaal weer goed 
komt met ons.

Weet U .....
- Dat er afgelopen weekend wéér een in-

braak is geweest en het offerblok het 
deze keer moest ontgelden?...

- Dat, dankzij de oplettendheid van een 
buurtgenoot, de dieven deze keer waar-
schijnlijk wél in de kraag konden worden 
gepakt?....

- Dat, de deur van onze kapel tóch de hele 
dag gewoon open blijft?.....

- Dat wij, de vele wandelaars en fietsers, 
die onze kapel bezoeken, deze rustplaats 
graag gunnen en aanbevelen...... 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

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  11 juni 2017
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis voor Pierre van Nieuwenhoven  we-
gens sterfdag en ouders Van Nieuwenho-
ven-Pepels.

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

OASEMORGEN
Maandag 12 juni 2017 is er bijeenkomst 
van de OASE-groep in de kerk in Bud-
schop. De viering begint om 09.00 uur. 
Tijdens de pauze is er koffie en thee. Ieder-
een is van harte welkom om tijdens deze 
morgen binnen te lopen en samen te bidden.

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 10 – 17 juni

Zaterdag 10 juni, 19.00 (Kerkelijk zang-
koor Gregoriaans) voor het welzijn van de 
parochie.

Zondag 11 juni, Hoogfeest van de H. 
Drie-Eenheid, 10.00 (Kerkelijk zangkoor 
Gregoriaans) Frans Loijen, ghm Anna Loijen-
van Nieuwenhoven (verjaardag). 

Donderdag 15 juni, 19.00 voor de zieken. 

Zaterdag 17 juni, vooravond Sacraments-
dag, 19.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) 
Jo Vaes (verjaardag), Thieu Douven (verjaar-
dag), Adrie Veugen en Marie Veugen-van 
Loon (verjaardag), ghm Wim Douven. 

ACOLIETEN: za. 10 juni 19.00: Victor Köster; 
zo. 11 juni 10.00: Harry Geerlings; za. 17 juni 
19.00: Tom Kessels, Nick Stijnen. 

DOOPELS: Door het Sacrament van het H. 
Doopsel zijn Pip IJzendoorn, Lemmenhoek
11a, Annelore Hendrickx, Meijelsedijk 88 en 
Vince Verstappen, Lemmenhoek 43 in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen. We wen-
sen dopelingen en ouders van harte profi-
ciat en een goede toekomst. 

SACRAMENTSDAG: Zondag 18 juni wordt 
Sacramentsdag gevierd met de traditionele 
Sacramentsprocessie door het dorp. Na de H. 
Mis van 9.30 volgt om 10.00 uur de proces-
sie, die dit jaar trekt vanaf de kerk via O.L. 
Vrouwestraat, Aerthijsplein, Stad, Koren-
bloemstraat met rustaltaar, Klaproosstraat 
en O.L. Vrouwestraat terug naar de kerk, 
waar rond 11.00 uur de afsluiting volgt.

FLESSENGELD PHICOOP: De Vrienden van 
de parochie ontvingen weer de opbrengst 
van de lege flessen automaat van Coop Phi-
coop. Een mooie opbrengst die aangeeft dat 
vele parochianen hun parochie(kerk) weten 
te waarderen. Een bedrag van € 224,20! 
Dank aan Coop Phicoop en allen die hun 
bonnetje in stilte in het spaarkastje depo-
neren. 

Pastoor A. Koumans, OMI.

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  10 juni  –  17  juni  2017

Zondagmorgen 11 juni  10.30 uur:
400 jarig bestaansfeest parochie
De feestelijke eucharistievering zal worden 
opgeluisterd door fanfare “Concordia” en 
gemengd koor Milagri waarvoor wij u van 
harte uitnodigen.
Z.E.H.  Pastoor Vankan zal voorgaan in deze 
viering.

Als hgm. b.g.v. het 400 jarig bestaan van de 
parochie, Als jrd. voor Frans Kurstjens, Als 
hgm. uit dankbaarheid en tevens voor een 
bijzondere intentie.

Mededeling:
• Zondag 18 juni dankdienst communican-

ten aanvang 09.30 uur.

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

10 t/m 17 juni 2017

ZATERDAG 10 juni: 19.15 uur H. Mis, ter ere 
aan de H. Gerardus.

VRIJDAG 16 juni: 15.00 uur H. Mis t.g.v. 
het gouden huwelijk van Harrie en Drina 
van Heugten-Bruekers, koor De Leeuwerik.

ZATERDAG 17 juni: 19.15 uur H. Mis, koor 
De Leeuwerik, voor Peter Jan Beerens voor 
Vaderdag, jaardienst voor ouders Koolen-
Peeters en zoon Ger, voor Nel en Harrie 
Jacobs-Vaes.

LEZERS: zaterdag 10 juni Annie Jonkers, za-
terdag 17 juni Marjo Timmermans.

MISDIENAARS: zaterdag 10 juni Ayla Bee-
rens en Niek Wijen, vrijdag 16 juni 15.00 uur 
Pam Smeets en Lars Vleeshouwers, zaterdag 
17 juni Lobke Houtappels.

H. DOOPSEL:  op zondag 11 juni zal Nikki 
Jacobs om 12.30 uur het H. Doopsel ontvan-
gen. Wij wensen Nikki en haar ouders van 
harte proficiat en Gods zegen voor de toe-
komst.

“Danken doet het hart goed, danken 
is gezond, danken is ja-zeggen, 
danken is het goede benoemen

en beamen. Dank ontvangen kan 
inspireren.”

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 St. Catharina, 
Nederweert-Eind

Beste leden,
Wij nodigen jullie uit om samen met 
ons op 12 juni a.s. te gaan fietsen. 
Vertrek vanaf de KERK tussen 18.30 
uur en 19.00 uur. Nadat we een kleine 
25 km hebben gefietst zullen we op 
de koffie gaan bij “Hof van Schoor. 
Ook onze leden die niet kunnen fiet-
sen maar er toch graag gezellig bij 
zijn verwachten we daar dan rond 
20.15 uur. De eigen bijdrage voor de 
koffie en gebak is €2.50 te voldoen
bij vertrek.

Is het erg slecht weer en twijfel je 
of de fietstocht doorgaat neem dan 
contact op met een van de bestuurs-
leden. Check eventueel ook nog even 
je mail. Tot ziens op 12 juni a.s..

Met vriendelijke groeten,

Bestuur ZijActief St. Catharina
Nederweert-Eind
www.zijactieflimburg.nl

Binnenkort wordt het sein gege-
ven voor de start van de noodza-
kelijke renovatie van de Ospelse 
kerktoren. De dringende restau-
ratie valt toevallig samen met de 
opknapbeurt voor de – gemeente-
lijke – kerktoren van Nederweert. 

In Nederweert is de gemeente aan 
zet, de toren is eigendom van de ge-
meente. In Ospel is de parochie zelf 
verantwoordelijk voor noodzakelijk 
onderhoud van dit rijksmonument. 
De Ospelse parochiecommissie is al 
geruime tijd bezig met de voorberei-
ding van de restauratie en de wer-
ving van subsidies. Nu nadert de uit-
voering van dit kostbare project. Om 
de geconstateerde mankementen te 
renoveren zijn niet alleen zo’n 3000 
nieuwe stenen nodig, ook het gehele 
voegwerk moet gerestaureerd wor-
den. Er moet een steiger gebouwd 
worden, op zich al een hele onder-
neming voor specialisten, niet voor 
actieve vrijwilligers !

Hulp door vrijwilligers is wel noodza-
kelijk om het financiële plaatje rond 
te krijgen. Naast toegezegde subsi-
dies is een bedrag van ± € 45.000,- 
nodig, dat niet (geheel) ten laste van 
de parochie kan komen. 

Het “comité restauratie kerktoren” 
wil zich daarvoor inzetten en treft 
voorbereidingen om de Ospelse ge-

“SAME STERK VÖR OOS KERK”
meenschap te laten bijdragen in deze 
kosten. Meerdere verenigingen zeg-
den al hun medewerking toe om na 
de vakantieperiode “hulplijnen” te 
openen en financiële acties te on-
dersteunen. Andere verenigingen
beraden zich over het leveren van 
een bijdrage. Iedereen die mee wil
helpen mag zich melden. Ideeën zijn 
welkom. Spoedig wordt het bank-
nummer bekend gemaakt waarop
bijdragen kunnen worden verleend. 

Vrijwel zeker kunt u straks een – of 
meerdere – certificaten kopen om
echt een steentje bij te dragen. En
hoe kun je beter aandacht voor een 
bedrijf of organisatie vragen dan met 
een reuzespandoek aan de bouwstei-
ger rond de kerktoren, hét herken-
ningspunt van het dorp, waar Ospel 
trots op mag zijn. Nog even geduld :
we houden u op (toren)hoogte !

Namens het comité,
Antoine Hekers, voorzitter, Carla 
Dieteren (harmonie), Leon de Graef 
(tennisvereniging), Jeroen Hennis-
sen (dorpsraad Ospel), Jo Hermans 
(parochiecommissie), Jack van Ho-
ren (voetbalclub), Sergio Tramontin 
(Jong Nederland), Petra Verdonschot 
(dorpsraad Ospeldijk), Harrie de Wit 
(handboogschutterij), Sjef Geuns 
(Vrienden van de Parochie).

jg 

Openluchtmuseum Eynderhoof
Vervolg voorpagina.

De muziek is vandaag van accordeon-
vereniging Spelo uit Ospel.
Het museum is op 11 juni open van 
13.00  tot  17.00.

Zelf aan de slag met het mooiste 
vaderdagkado
Woensdag 14 juni Vlechtdag voor 
kinderen
Welk kind wil dat niet, een eigen ka-
dootje maken voor vaderdag. Dat zal 
een verrassing zijn!
“Alle kinderen groot en klein, moeten 
vandaag bij de mandenvlechters zijn”. 
De mandenvlechters vertellen de kin-
deren alles wat ze willen weten over 
wilgentenen, waar ze groeien en hoe 
je ermee kunt vlechten. De manden-
vlechters staan te popelen om de kin-
deren het vlechten met wilgentenen te 
leren. Onder leiding van ervaren vlech-
ters kunnen de kinderen met wilgente-
nen vlechten, aan de slag met een mooi 
werkstuk, dat mee naar huis gaat. 

En voor wie  klaar is met vlechten 
kan met glasverf een jampotje gaan 
beschilderen voor vaderdag. In dit 
versierde potje kan vader paperclips, 
elastiekjes of andere kleinigheidjes in 
bewaren. Eynderhoof zorgt voor de 
basis, en de kinderen denken zelf na 
over de creativiteit in deze bijzondere 
omgeving van het leukste openlucht-
museum in Limburg.

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.

Het Limburgs Openluchtmuseum 
is elke donsdag-, woensdag-, vrij-
dag- en zondagmiddag geopend van 
13.00 tot 17.00 uur. Meer informatie 
over de mogelijkheden, prijzen en
kortingskaarten kun je vinden op de 
website www.eyndserhoof.nl

Bientjesweg 7  Ospel - Nederweert  

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

Korting bijmeer-jarigcontract!

Voorzitter centrale 
directie lVO Weert

John Hausmans, waarnemend 
voorzitter Centrale Directie van 
cluster LVO Weert, wordt per 1
juni 2017 benoemd tot voorzitter. 
LVO Weert verbindt de scholen 
Het College, Het Kwadrant, Phil-
ips van Horne SG en het BRAVO! 
College Cranendonck. Op twee 
locaties biedt LVO Weert tevens 
onderwijs aan anderstaligen
(Eerste Opvang Anderstaligen). 

Als voorzitter van de Centrale Direc-
tie, zal John Hausmans zich richten op 
de verdere ontwikkelingen op deze 
scholen, zodat leerlingen kunnen 
blijven genieten van een toekomst-
bestendig rijk geschakeerd onderwi-
jsaanbod dat goed aansluit op het 
primair en het vervolgonderwijs en de 
ontwikkelingen in de maatschappij. 

Met deze benoeming gaat LVO Weert 
over tot een eenhoofdige Centrale 
Directie. Naast onderwijsontwikkel-
ing behoren de thema’s personeel,
financiën, huisvesting, zorg en com-
municatie tot de portefeuille van 
John Hausmans. Bijzondere aandacht
gaat uit naar de thema’s onderwijs-
structuur, gepersonaliseerd leren en
leermiddelen. In samenwerking met 
de scholen, medezeggenschapsraden
en externe partners zal hij hier verder 
vorm en inhoud aan geven. 

Het College van Bestuur wenst John 
Hausmans veel succes als voorzitter 
Centrale Directie van LVO Weert. 

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 12 juni 11.00-12.30 uur en 13.00-
14.30 uur yoga*. Dinsdag 13 juni 
10.30-11.30 uur wandelen* / 13.30-
15.30 uur haken*. Woensdag 14 juni 
09.45-12.30 uur gezichtswellness* 
/ 10.30-13.00 uur kookworkshop*. 
Donderdag 15 juni mei 10.00-12.00 
uur en 13.00-15.00 uur workshop 
schilderen* / 13.30-15.30 uur work-
shop ‘Schrijf je leven’*. Vrijdag 16 
juni 09.30-12.30 uur creatief atelier*. 
Open inloop maandag t/m donder-
dag 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 aanmel-
den zie website www.toonhermans-
huisweert.nl). 



AUTOAUTO

ZORGELOOS
OVERSTAPPEN
DEALER KWALITEIT
VOOR EEN BETERE PRIJS

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

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

Banden service en opslag

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

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

EEN JAAR
GRATIS PECHHULP
IN HEEL EUROPA.
AL NA EEN KLEINE ONDERHOUDSBEURT.

Uitgave: juni 2017

In- en verkoop alle 
merken occasions 

APK GRATIS BIJ GROTE 
ONDERHOUDSBEURT.

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

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

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

WERKPLAATS OOK OP ZATERDAG GEOPEND

Pannenweg 111
6031 RK  Nederweert

0495-633577

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

a u t o b e d r i j f
v e r h u u r b e d r i j f
Leon de Wit
Klaars traa t  22b ,  Ospe l
Tel.: 0495-663204

WWW.LEON-DE-WIT.NL • WWW.LEONDEWITvErhuur.NL

Aircoservice
APK
uitlijn en 
bandenservice 
Diagnose-
specialist

vErhuur vaN kNIkmOpsEN EN mINILaODErs

Met de gratis tankpas van 
Roost Olie heeft u meer voor-
deel! Geen losse tankbonnen 
en handmatige kilometerad-
ministratie meer. De maande-
lijkse verzamelfactuur scheelt 
u administratiekosten en levert 
u gegarandeerde BTW-terug-
gave op. Bovendien betaalt u 
minder per liter brandstof.

Tanken met de tankpas van 
Roost Olie is efficiënt, veilig 
en betrouwbaar, overal in 
Nederland. U bent ready to go, 
24 uur per dag.

Tanken bij Roost Olie in 
Nederweert biedt nog meer 
voordeel!
Brandstofprijzen stijgen bijna 
dagelijks. Daardoor betaalt u 
elders steeds meer. Roost Olie 
biedt tankpasgebruikers in 
Nederweert een forse korting 
op motorbrandstof. Daarom 
betaalt u bij Roost Olie minder. 
Veel minder.

Roost Olie | Brandstoffen & smeermiddelen
Venloseweg 1 | 6031 ST Nederweert | Telefoon 0495-631220 | www.roost.nl | olie@roost.nl

AUTO VAN DE MAAND

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

Tel. 06-50222092 of 0495-632182

Bouwjaar: 2011 
Km-stand: 67.000

Toyota Verso S Dynamic *TREKHAAK*

€ 11.950.-

VAN NIEUWENHOVEN

Ideaal voor fietsdrager, 
caravan en 

aanhangwagen.

Complete set

€€ 74,95 74,95

Draadloos Parkeerhulp Systeem

Autobedrijf Leon de Wit, een bekend gezicht in Ospel en omstreken. Het 
bedrijf is gevestigd aan de Klaarstraat 22b in Ospel en is de afgelopen 
jaren uitgebreid zowel qua bedrijfsruimte als diensten.

Naast onderhoud en/of reparatie van personenauto’s, bent u ook voor 
bedrijfsauto’s en aanhangwagens bij Autobedrijf Leon de Wit aan het 
juiste adres, ook bij aanschaf of verkoop.

Een team van gespecialiseerde medewerkers staat daar voor u klaar. Up-
to-date technische kennis en jarenlange ervaring zorgen voor deskun-
dige diagnoses en snelle reparaties tegen een opvallend scherpe prijs, 
waarbij kwaliteit en service vanzelfsprekend is.

Niet alleen voor APK, onderhoud en reparatie kunt u bij hen terecht, 
ook voor ruitreparatie & vervanging, schade-herstel, storingsdiagnose en 
bandenservice. Autobedrijf Leon de Wit gaat verder dan alleen het regu-
liere onderhoud, zij bieden verschillende expertises.

Zo is Autobedrijf Leon de Wit, erkend Renos X-one Accu Xpert. 
Hierdoor bent u gegarandeerd van deskundigheid op het gebied van het 
onderhoud en  alle aanverwante werkzaamheden aan de accu, start-
motor, dynamo en het totale start- en laadsysteem. Twijfelt u over uw 

accu? Bel ons gerust voor een afspraak voor een vrijblijvende GRATIS
accu-start-laad check. 

Niet alleen in de zomer, maar ook in de winter is het belangrijk dat u een 
goed functionerende airconditioning in de auto heeft. Dit zorgt voor een 
verhoogde veiligheid, denk aan beslagen ramen. Bij Autobedrijf Leon de 
Wit bent u aan het juiste adres, zij zijn een erkend Airco4Cars service-
center. Hierdoor kunt u vertrouwen op vakkundig onderhoud en service 
aan uw aircosysteem. 

Alweer bijna 3 jaar bij Autobedrijf is Leon de Wit verhuur, voor het 
verhuren  van minigravers, trilplaten, shovels, knikladers etc. Eenvoudig 
te huren voor een vriendelijke prijs! 
Op de website www.leondewitverhuur.nl vindt u het meest actuele aan-
bod. Ook op  het gebied van aanschaf bent u op het juiste adres.

Zij bieden een uitgebreid assortiment van machines voor de professional 
en helpen u snel en vakkundig met het juiste materieel.

Tevens zijn zij gespecialiseerd in onderhoud en reparatie van indus-trieel 
materieel. Denk hierbij aan gereedschap en machines voor bestrating- 
en wegenbouw, groenvoorziening en land- en bosbouw.

Autobedrijf Leon de Wit:Autobedrijf Leon de Wit:
Onderhoud - Reparatie – Verhuur



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

Ze zijn er weer, de nieuwe wandelkaarten!

 Nederweert heeft een groot buitengebied waar geuroverlast een belangrijk thema is. Er ligt nu een voorstel om de geurnormen op een aantal plaatsen te verlagen.

Het diamanten paar Piet en An Cuijpers met het college van B&W. Foto: Nederweert24, Kevin Geurtjens

Op de website...
 Gedeelte Hagelkruisbaan afgeslo-

ten wegens werkzaamheden
 Eens of oneens met de stellingen 

voor Nederweert?
 Als zelf oplossen niet 

 meer lukt: schakel 
 buurtbemiddeling in

www.nederweert.nl

Donderdag 8 juni 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.

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 een vindt het stinken, de ander 
ruiken. Nee, daarmee onderschatten we 
klachten over geuroverlast niet. Inte-
gendeel. De afgelopen jaren verlaagden 
we de geurnorm. Dat doen we met 
kleine stapjes om te voorkomen dat 
we veehouderijen op slot zetten. Nu 
willen we weer een stapje verder gaan. 
Hoever? Dat bepaalt uiteindelijk de ge-
meenteraad. Vorige week heeft u er al 
over kunnen lezen. Op donderdag 8 juni 
behandelen we de nieuwe voorgestelde 
geurnormen tijdens een informatie-
avond in Haaze-Hoof in Ospel. 

In de Wet Geurhinder en Veehouderij 
zijn de geurnormen die mogen vrijko-
men voor veehouderijen opgenomen. 
Gemeenten hebben de mogelijkheid om 
deze normen te versoepelen of strenger 
te maken.

Groot buitengebied
Nederweert is een gemeente met een 
groot buitengebied waar burgers, recre-
atie en agrarische bedrijven samengaan. 
Dit heeft tot gevolg dat er relatief meer 
geuroverlast wordt ondervonden. 

Evaluatie
Vanaf 2013 gelden er strengere nor-

men voor bepaalde gebieden binnen 
onze gemeente. Dit beleid, vastge-
legd in een verordening, is eind 2016 
geëvalueerd. De gemeenteraad heeft 
vervolgens besloten om een nieuwe 
geurvisie te laten ontwikkelen. Hierin 
zijn meerdere opties doorgerekend en 
wordt geadviseerd om de geurveror-
dening aan te passen. 

Norm verlagen
Het voorstel is om de norm op een aan-
tal plaatsen te verlagen. Hiermee willen 
we bewoners van het buitengebied 
beter beschermen tegen geuroverlast. 
Tevens geven we agrarische onderne-
mers mogelijkheden om maatregelen 
te nemen om de geur te verminderen. 
Dat doen we door ruimte te bieden 
aan innovatie en investeringen van de 
benodigde bedrijfsontwikkeling.

Dialoog voeren
Vanuit het programma Buitenge-
bied in Balans, samen groots, samen 
doen! is het voeren van de dialoog 
een belangrijke pijler. Met betrekking 
tot een ‘gezonde veehouderij in een 
gezonde samenleving’ worden onder 
andere gesprekken gevoerd in het 
Platform Gezonde veehouderij in een 

gezonde samenleving. In dit platform 
zitten afgevaardigden van de Stich-
ting Leefbaar Nederweert, de LLTB, 
de GGD, Milieufederatie Limburg, 
Dorpsraad Ospel, agrarisch onderne-
mers, Provincie, agrarisch adviseur en 
inwoners. 

Informatieavond
Binnen het platform zijn de nieuwe 
spelregels met betrekking tot de 
geurvisie inmiddels besproken. Op 
donderdag 8 juni kan iedereen erover 
meepraten en zijn mening geven. De 
informatieavond vindt plaats in ge-
meenschapshuis Haaze-Hoof in Ospel. 
De zaal is open vanaf 19.15 uur. Het 
programma start om 19.30 uur met 
een presentatie van Fred Stouthart en 
Anita Michiels, beiden werkzaam bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant. Zij 
zijn betrokken bij de doorrekening van 
de scenario’s. 

Visie en verordening
Op onze website kunt u het concept 
Rapport Gebiedsvisie Wet geurhinder 
en veehouderij Nederweert 2017 plus 
bijlagen en het concept Verordening 
geurhinder en veehouderij Nederweert 
2017 downloaden.

Hoe denkt u erover?
Informatieavond over de nieuwe geurnormen op donderdag 8 juni

Als warme broodjes gingen ze over 
de toonbank. De eerste druk van de 
kaarten van het wandelroutenetwerk in 
Nederweert. Nu is er een tweede druk. 
Met nieuwe foto’s en de aanpassingen 
‘uit het veld’. Op woensdag 31 mei over-
handigde wethouder Theo Coumans 
symbolisch het eerste exemplaar van de 
nieuwe kaart aan Frans Gommans van 
Bruna in Nederweert. 

Het wandelnetwerk in Nederweert be-
staat uit ruim 175 kilometer tweezijdig 
bewegwijzerde wandelpaden. Het net-
werk kwam tot stand in samenwerking 
met werkgroepen uit elke kern. 

Frisse lay-out
Er zijn digitale mogelijkheden om een 
route te plannen. Desondanks is de vraag 
naar wandelkaarten groot. In de tweede 
druk is een aantal wijzigingen van routes 
verwerkt en zijn er nieuwe foto’s ge-
bruikt. “De kaart heeft een frisse lay-out 
en is op stevig papier gedrukt”, aldus 
Giel Polman van VVV Midden-Limburg.

Knooppunten
Het Nederweerter netwerk telt acht 
aanbevolen startpunten. Hier is ook par-
keergelegenheid. Iedereen kan natuur-
lijk op een willekeurige locatie starten. 
De knooppunten zijn met een rode stip 

en cijfers op informatieborden bij de 
startpunten aangegeven. Onderweg zijn 
de knooppuntpalen te herkennen aan 
het gemeentelogo met een cijfer erin. 
Elk knooppunt verwijst met een gele 
pijl naar het volgende knooppunt. Het 
netwerk sluit aan op het netwerk van de 
gemeente Leudal en Someren. 

Nederweert op de kaart
Frans Gommans van de Bruna in Neder-
weert kreeg regelmatig vragen of de 
kaart nog beschikbaar was. Hij moest 
dan nee verkopen. Frans is blij dat de 
nieuwe kaart er nu is. Dat geldt ook voor 
wethouder Coumans die toerisme en 
recreatie in zijn portefeuille heeft: “We 
zetten Nederweert graag op de kaart!” 

Te koop
De nieuwe wandelkaart is te koop 
bij Bruna en via de webshop van VVV 
Midden-Limburg. Ondernemers die de 
kaart willen verkopen, kunnen daarvoor 
bij de VVV Midden-Limburg terecht. 

Het is tropisch warm als het college 
van burgemeester en wethouders op 
maandag 29 mei een bezoekje brengt 
aan Piet en An Cuijpers-Rutjens in Os-
pel. Een zonnige dag voor een mooie 
gebeurtenis: het 60-jarig huwelijk van 
het echtpaar.

Op 25 mei 1957 trouwden Piet Cuijpers 
en An Rutjens in het oude raadhuis  
tegenover de kerk in Nederweert.  
Op 10 augustus van dat jaar werd het 
kerkelijk huwelijk gesloten. 

Gezin stichten
Het echtpaar ging in Stramproy wonen 
waar zoon Jan werd geboren. Toen hij 
twee maanden oud was, vertrok het 
jonge gezin naar Ospel. Daar konden 
ze een bouwplaats kopen van Ans 
vader en met hulp van de familie werd 
daarop een huis gebouwd. Er kwamen 
nog vijf kinderen: twee jongens en drie 
meisjes. Piet en An genoten van het le-
ven, maar het verongelukken van hun 
jongste zoon op 23-jarige leeftijd had 

en heeft nog steeds veel impact op het 
gezin. De kinderen wonen nu door het 
hele land en zelfs in het buitenland. 

Zingen
Piet werkte tot aan zijn VUT bij Scheij-
ven als allround metselaar. Hij is al 70 
jaar voorzanger bij het Gregoriaans 
koor in de kerk. Ook An zingt graag, 
eerst 33 jaar bij het Cecilia-koor en nu 
al meer dan 14 jaar bij de Peelklanken. 
Verder heeft ze altijd met veel plezier 
op de kleinkinderen gepast en ook het 
schrijven van gedichten is haar hobby. Ze 
heeft zelfs een dichtbundel uitgegeven. 

Blij met elkaar
An en Piet wonen al 58 jaar in hetzelf-
de huis. “We zijn nog steeds blij met 
elkaar en leven met iedereen in vrede. 
Wij hadden een vol en rijk leven en 
daar zijn we dankbaar voor”, aldus het 
diamanten paar.

We wensen Piet en An Cuijpers veel ge-
luk en gezondheid voor de toekomst.

“Dankbaar voor een vol en rijk leven”

Bent u tevreden?
Hoe hebben onze Wmo-cliënten de on-
dersteuning in 2016 ervaren? Dat willen 
we graag weten. 

Jaarlijks wordt hiervoor een onderzoek 
gehouden. Deelname is belangrijk voor 
ons en voor u. Op basis van de resul-
taten kan de gemeente Nederweert 
namelijk haar beleid en haar dienstver-
lening zo goed mogelijk afstemmen op 
de behoeften van inwoners. 

Gebruik van voorzieningen
Voor dit onderzoek zijn cliënten be-
naderd die in 2016 gebruik hebben 
gemaakt van een of meerdere voor-
zieningen. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de huishoudelijke ondersteuning, 
het gebruikmaken van deeltaxivervoer 
of het plaatsen van een traplift. Hebt 
u een enquête ontvangen, laat uw 

mening dan horen. Bureau Companen, 
dat het onderzoek namens de gemeente 
Nederweert uitvoert, behandelt alle 
gegevens volstrekt vertrouwelijk en 
anoniem. 

Resultaten vorig onderzoek 
Vorig jaar vond dit onderzoek voor het 
eerst plaats over de ervaringen in 2015. 
Bent u benieuwd naar de uitkomsten? 
Kijk dan op onze website voor het rap-
port. Eén van de verbeterpunten uit dit 
cliëntervaringsonderzoek is de man-
telzorgondersteuning. We zijn daarom 
bezig met het actualiseren en verbeteren 
van het mantelzorgbeleid.

Ondernemer Frans Gommans (links) en wethouder Coumans bekijken de nieuwe wandelkaart van Nederweert.

Jeugdhulp in beeld
In 2016 zijn ruim 900 jeugdhulpvragen 
van jeugdigen uit Nederweert behandeld. 
Hiervan zijn 286 jeugdigen geholpen 
door het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG). Dat staat in de jaarrapportage over 
jeugdhulp. 

Naast jeugdhulptaken heeft het CJG vorig 
jaar ook geïnvesteerd in contacten met 
het onderwijs, de huisartsen en kinderop-
vangorganisaties. Ook organiseerde het 
centrum een aantal themabijeenkomsten. 

Redelijk stabiel
In het algemeen zijn er geen grote schom-
melingen in de jeugdhulp in Nederweert. 
Het beeld dat uit de jaarrapportage naar 
voren komt, loopt redelijk in de pas met 
eerder uitgesproken prognoses voor 2016. 
Wel blijkt uit het rapport dat de nood-
zakelijke inzet van specifieke en vaak 
kostbare vormen van jeugdhulp vooraf 
nauwelijks in te schatten is. Drie volwasse-
nen en één jeugdige uit Nederweert heb-
ben vorig jaar klachten over jeugdhulp 
besproken met een vertrouwenspersoon, 
blijkt uit het rapport over vertrouwens-
werk. 

Beide rapporten vindt u op onze website.



Opendag op windmolen 
de Windlust op Roeven

Op 10 juni 2017 is er een opendag op 
windmolen de Windlust op Roeven te 
Nederweert, van 12.00 t/m 17.00 uur 
wordt er van walnoten olie gelagen, 
en bij voldoende wind zal de molen 
draaien.

Er is dan ook gelegenheid om walno-
ten aan te leveren, men krijgt dan een 
flesje olie hiervoor terug, dus heeft u 
nog walnoten staan en denkt u wat 
doe ik hiermee breng ze dan even 
naar de molen wij zijn er blij mee, 
zodat wij deze traditie voort kunnen 
zetten.
Tevens is er dan de gelegenheid om 
de molen verder te bezichtigen on-
der begeleiding van ervaren molen-
gidsen die u er het een en ander van 
kunnen vertellen.
Na afloop van de bezichtiging kunt u 
nog nagenieten van een kopje koffie 
en of thee.

Tot ziens op onze mooie molen.
Het molenteam.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

STEVENS TELEVISIES

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

Open: ma. 10-18 u. · di. GESLOTEN
wo/do. 10-18 u. · vr. 10-20 u. · za. 10-17 u.
WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

 LAGE PRIJS!

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

DORPSRAAD Budschop

Om de bewoners van Budschop gele-
genheid te geven om met de Dorps-
raad Budschop te praten, zal bij 
aanvang van iedere vergadering van 
de Dorpsraad Budschop, het eerste 
half uur beschikbaar zijn om met U 
in gesprek te gaan. Met dit inloop-
spreekuur wil de Dorpsraad Budschop 
de communicatie met de bewoners 
bevorderen. 
De eerst volgende vergadering is 
maandag 12 juni en begint om 19.30 
uur in het zaaltje van de kerk.
Voor verdere informatie over Bud-
schop, verwijzen wij U naar de web-
site : www. Budschopactueel.nl

Open dag Lamershof

Op zondag 11 juni a.s. organiseert 
Tuinpark Lamershof een open dag 
van 13.00 – 17.00 uur.

Een bezoek aan dit tuinpark is zeker 
de moeite waard. Er zijn nl. zo’n 160 
volkstuien, zowel groentetuinen als 
recreatietuinen. 

Op het terras of in de kantine kunt u 
deze dag genieten van een drankje. 

Tot ziens op zondag 11 juni a.s. bij 
Tuinpark Lambershof gelegen aan de 
Altweerterkapelstraat 3a te Weert.

“Onderneem snel actie, zodat je asbestdak op tijd verwijderd is”

Asbestdak verboden vanaf 2024
In 2024 moeten alle asbestdaken uit Nederland verwijderd zijn. Wie zijn dak niet op 
tijd in orde heeft, riskeert een dwangsom van de gemeente. Bovendien riskeer je 
dan met een asbestdak niet meer gedekt te zijn door je opstalverzekering.

In 2024 is het precies dertig jaar geleden 
dat asbest definitief verboden is als 
bouwmateriaal, dus als jouw huis van na 
1993 is weet je zeker dat er geen asbest 
in zit. Tot in de jaren 80 werd asbest veel 
gebruikt in onder meer golfplaten daken.

Kwetsbaar
Zolang asbest goed vastzit en niet bescha-
digd is, kun je het in veel gevallen laten zit-
ten. Maar asbestdaken zijn kwetsbaar omdat 
ze altijd aan weer en wind zijn blootgesteld. 
Daarom heeft de overheid besloten dat al die 
daken vóór 2024 verwijderd moeten zijn. 

Subsidie
Nu ligt er nog 100 miljoen vierkante meter 
asbestdak in Nederland. Gelukkig is er een 
subsidie beschikbaar voor particulieren! 
Daarover kun je meer lezen op 
www.milieucentraal.nl/asbest-
verwijderen.

Voorzichtig
Asbest is een brandwerend materiaal en 
bestaat uit heel kleine vezels. Door het inade-
men van losgekomen vezels kan na lange tijd 
kanker ontstaan. Het is dus van groot belang 
om er voorzichtig mee om te gaan. Gelukkig 
hoef je je niet meteen zorgen te maken als je 
bijvoorbeeld ooit een muurtje met asbest hebt 
gesloopt: mensen die ziek worden door asbest 
hebben er meestal veel en langdurig mee 
gewerkt. Toch is het verstandig om voorzich-
tig te zijn met asbest en jezelf en anderen niet 
onnodig aan asbest bloot te stellen. 

Dwangsom
Vanaf 2024 riskeer je een dwangsom als je 
toch nog een asbestdak hebt. Ook ben je 
dan waarschijnlijk niet meer gedekt door je 
opstalverzekering als er vezels loskomen 
van een asbestdak, terwijl in zo’n geval de 
opruimkosten in de omgeving tienduizenden 
euro’s kunnen bedragen.

Ik heb een asbestdak. Wat nu?
Voor asbestdaken van meer dan 35 vierkante meter ben je verplicht een professionele 
asbestverwijderaar in te schakelen. Dat geldt ook voor asbest dakleien en 
beschadigde daken van kleiner dan 35 vierkante meter. Het laten verwijderen van 
asbest kan duizenden euro’s kosten, afhankelijk van de grootte van het dak. Vraag 
verschillende bedrijven om een offerte. Via www.ascert.nl vind je een professional. 
Tot 2020 is er een landelijke subsidie voor het laten verwijderen van asbestdaken.

Asbestdaken tot 35 vierkante meter mag je 
in sommige gevallen zelf verwijderen. 
Je moet daarvoor altijd eerst via  
www.omgevingsloket.nl toestemming 

vragen aan de gemeente! Het materiaal 
mag bijvoorbeeld niet gespijkerd, gelijmd 
of geniet zijn. Met bouten vastgeschroefde 
dakplaten zijn, indien onbeschadigd, zelf 

te verwijderen door gemiddeld handige 
klussers. 

Als je daadwerkelijk zelf aan de slag gaat, 
is een gedegen voorbereiding van belang. 
Zorg bijvoorbeeld voor beschermende 
kleding, haarlak en een tuinslang. 
In dit duidelijke instructiefilmpje toont 
Milieu Centraal waar je aan moet denken:  
www.milieucentraal.nl/asbest-
verwijderen/

Vijf redenen om NU 
actie te ondernemen 
1. Kleine oppervlakte, kleine moeite. 

Het is niet duur om asbest golfplaten 
van jouw schuurtje zorgvuldig zelf te 
verwijderen. Als je handig bent en 
zorgvuldig werkt, is het goed te doen.

2. Later is duurder.  
Door op tijd je asbestdak aan te 
pakken, vermijd je hogere kosten. 
Vanaf 2024 zijn asbestdaken 
verboden. Als iedereen tot het laatste 
moment wacht, is te verwachten 
dat de prijzen omhoog gaan omdat 
asbestsaneerders het druk krijgen. 

3. Samen is goedkoper.  
Het kan 15 tot 20 procent goedkoper 
zijn om je asbestdaken samen met je 
buren (of straat) te laten laat verwij-
deren. Je kunt dan namelijk groepskor-
ting bedingen. Om dat te regelen met 
je buren kan je beter op tijd beginnen!

4. Begin nu met sparen.  
Bij grote asbestdaken kost het ver-
wijderen veel geld. Het is slim om nu 
alvast te gaan sparen voor deze klus. 
Zodat je over een aantal jaren - en 
in ieder geval voor 2024 - je dak kunt 
laten verwijderen.

5. Er is nu subsidie beschikbaar.  
Voor het laten verwijderen van asbest-
daken van groter dan 35 vierkante 
meter kan je 4,50 subsidie per 
vierkante meter krijgen.  
De regeling duurt tot 2020. Wees er 
snel bij, want ieder jaar geldt: op is op.

Is jouw asbestdak minder dan  
35 m2? Dan kun je de klus 
misschien zelf klaren. 
Op www.milieucentraal.nl/
asbest-verwijderen/ toont een 
heldere instructievideo hoe dat 
veilig kan.

Hoe weet ik of een 
asbestdak heb?
Op de meeste woonhuizen in Neder-
land ligt geen asbest. Het zit niet in 
gewone dakpannen. Asbest kan je op 
daken aantreffen in golfplaten van 
voor 1994 op je aanbouw of schuur. 
Ook leien en bitumen daken van voor 
1994 kunnen asbest bevatten.

De vezelige structuur van asbest is 
in ‘hechtgebonden’ materialen zoals 
golfplaten vaak niet goed te zien. 
Gelukkig kun je aan golfplaten zien dat 
er geen asbest in zit als op de een-na-
laatste golf van de plaat de letters NT 
staan. De korte en heldere video op 
www.milieucentraal.nl/asbest geeft 
je handige tips voor het herkennen van 
asbest.

Laat in geval van twijfel een professional 
onderzoeken of er asbest in op jouw dak 
ligt. Zo’n onderzoek kost enkele honderden 
euro’s. Je vindt een gecertificeerd bedrijf via 
de Stichting Certificatie Asbest (Ascert) op 
www.ascert.nl.

Meer weten?
Deze informatie over asbest wordt 
je aangeboden door voorlichtings-
organisatie Milieu Centraal. Voor 
alles over energie en milieu in het 
dagelijks leven. Kijk op 
www.milieucentraal.nl/asbest voor 
meer handige informatie over asbest. 

Een veilige buurt 
zonder asbest
Marieke van Dijk was blij dat ze samen met haar buren haar asbestdak kon laten 
vervangen. “Zelf aan de slag zagen we niet zitten, nu is het veilig, snel en relatief 
goedkoop verwijderd.” Welke tips heeft Marieke voor jou?

“Mijn buurman kwam bij ons langs. Hij was 
van plan het asbestdak op zijn schuur te laten 
verwijderen. En vroeg of wij ook interesse 
hadden om het tegelijk te laten vervangen. 
Uiteindelijk moet het toch gebeuren, vertelde 
hij. Ik wist niet dat het vanaf 2024 verboden is 
om asbest op je dak te hebben. Eerder hadden 
we er nooit over nagedacht, maar mijn man 
besloot toch naar een informatieavond te 
gaan die de buurman organiseerde. 

Eerst schrokken we van de kosten, maar als 
je bedenkt dat je er een volledig geïsoleerd 
dak voor terug krijgt en qua dak-onderhoud 
gelijk weer voor dik twintig jaar klaar bent, 
waren we toch vrij snel om.”

Samen kosten besparen 
“Het was fijn dat veel buren meededen. 
Daardoor kon het inventariseren in één 
keer gebeuren, en bleven de kosten laag. 

Doordat we behoorlijk veel vierkante meters 
gingen laten verwijderen, kregen we een 
flinke korting. Het verwijderen van de asbest 
golfplaten was ongeveer een derde van het 
budget. Wij hebben ervoor gekozen om het 
dak meteen te laten isoleren. Dat kost ons 
nu wat meer geld, maar scheelt veel op de 
energierekening.”

De buren die eigenlijk wilden afwachten, 
werden over de streep getrokken toen een 
expert vertelde dat je woonverzekering 
waarschijnlijk na 2024 niet meer uitkeert als 
je een asbestdek hebt en er iets gebeurt.”

Veilig en klaar voor de toekomst
“Ik ben blij dat we er als buurt voor 
zorgden dat onze asbestdaken op een 
veilige manier verwijderd zijn. Ik kan het 
iedereen aanraden om dit gezamenlijk te 
doen. 

Nu kan ik aan de slag! Eerst was de 
schuur vooral een klusruimte voor mijn 
man. Nu de ruimte ook in de winter 
comfortabel warm blijft, heb ik een 
fijne werkruimte en organiseer er 
regelmatig creatieve middagen voor 
vriendinnen.”

Een tribute night met gewel-
dige bands op vrijdag 9 juni, uit 
je dak tijdens de foute party op 
zaterdag 10 juni en een heerlijke 
familiedag op zondag 11 juni. 
Dat zijn de ingrediënten van het 
dorpsfeest waarvoor Leveroy zich 
op maakt! De gezamenlijke ver-
enigingen in Leveroy organiseren 
de Dorpsfeesten ter gelegenheid 
van het 400-jarig bestaan van de 
parochie Leveroy.  Op de website 
www.dorpsfeestleveroy.nl en de 
facebookpagina @dorpsfeestle-
veroy is alle informatie te vinden. 

Tijdens de tribute night op vrijdag 9 
juni zullen maar liefst drie topbands 
het podium betreden. De hitmachine 
uit de jaren zeventig The Classics be-
staan dit jaar 50 jaar! Met hits als Yel-
low Sun of Equador, Papa Peppone, 
My Russian Lady en My Lady of Spain, 
en een super bezetting zijn hun op-
tredens nog altijd oorstrelend! Daar-
naast is de Creedence Clearwater 
Revival Band te horen. Deze band 
behoort al jaren tot de top uit het 
live-circuit van de Nederlandse tri-
bute bands. Op ieder podium zetten 
zij een energieke en originele show 
neer. Muzikale topkwaliteit, enthou-
siasme en gedrevenheid zijn daarbij 
de belangrijkste ingrediënten. En als 
we Hotel California en One of these 
Nights zeggen, dan weet iedereen 
dat het over The Eagles gaat. De der-
de top-act op de tribute night tijdens 
de Leveroyse Dorpsfeesten op vrijdag 
9 juni. Kaarten voor deze avond kos-
ten in de voorverkoop slechts €12,50 
en aan de dagkassa €15,-.

De tent op zijn kop
Hij is een vaste gast in het glazen huis 
van 3FM’s Serious Request en pre-
senteert de ochtendshow op 3FM: 
Domien Verschuuren. Op zaterdag 
10 juni zet hij zijn beste beentje voor 
om er een echte foute party van te 
maken! En dat doen de mannen van 
het foute uur van QMusic natuurlijk 
ook, evenals DJ Paul van de Laar. 
Maar echt fout wordt het pas als je 
Dansado en de Feestneger ‘in huis’ 
haalt! Dan gaat het dak eraf met deze 
act die op alle grote festivals speelde 
en het publiek volledig opzweept. De 
toegang voor deze zaterdagavond 
10 juni is 16+ en kaartjes kosten in 

de voorverkoop €10,- en aan de dag-
kassa €12,50.

Familiedag
Zondag 11 juni is een familiedag met 
als eerste om 10.30 uur een mis in de 
H. Barbarakerk te Leveroy. Gemengd 
Koor Milagri en Fanfare Concordia 
luisteren deze mis op. Na de mis gaat 
het onder begeleiding van Schutterij 
St. Barbara naar de feesttent voor 
een kort officieel moment. Vanaf 
12.30 uur is er de mogelijkheid om 
deel te nemen aan ‘Kieke in Leivere’. 
Op een achttal plaatsen wordt er ver-
teld over de geschiedenis van Leveroy 
en kan er op een aantal locaties ook 
binnen worden gekeken. Inschrijven 
is noodzakelijk (www.dorpsfeestle-
veroy.nl), omdat er in groepen van 
circa 20 personen wordt gelopen en 
dit volgens een tijdschema gaat. De 
kosten hiervoor bedragen €5,- per 
persoon en dat is inclusief een con-
sumptie en een stuk vlaai. 

Diverse optredens
De rest van de middag is er Kwisut-
waal junior (een kwis voor de jeugd, 
ook op inschrijving), zijn er springkus-
sens en diverse optredens van lokale 
artiesten in de tent. Daarnaast zal op 
schermen meer geschiedenis van Le-
veroy te zien zijn. Deze activiteiten 
in de tent zijn gratis toegankelijk. 
Alle informatie is te vinden op www.
dorpsfeestleveroy.nl. Kaarten zijn on-
line te koop maar ook op de voorver-
koopadressen: in Nederweert bij De 
Kleine Winst, in Ospel bij De Prins, 
in Heythuysen bij ’t Sinterklaoske en 
in Leveory bij Café Oad Leivere, café 
zaal Wetemans, Pestoeërskoel en 
Bakkerij Küster.

400 jaar parochie Leveroy

Feestweekend in Leveroy: 
van tribute night tot foute party

AGENDA JUNI:
10 juni Tinus Stienenbeker 19.00 uur
12 juni Alle geüniformeerde leden 
extra exercitieoefening 
15 juni Sacramentsprocessie Weert
17 juni Schietoefening 19.00 uur
18 juni Bondsfeest Heythuijsen
24 juni Lindeboombeker 1e en 2e 
zestal, aanwezig 15.30 uur
24 juni Schietoefening 19.00 uur
26 juni Alle geüniformeerde leden 
en majorettes gezamenlijk repetitie 
i.v.m. O.L.S., Schietoefeningen i.v.m. 
O.L.S.  Info via de buksmeesters 

EXTRA REPETITIES:
Alle geüniformeerde leden worden 
uitgenodigd om op de maandagen 12 
en 26 juni om 19.00 uur aanwezig te 
zijn bij café Bi-j Le-nie. De majorettes 
oefenen tot 19.15 uur in Reigershorst, 
daarna gezamenlijke oefening met 
de schutterij.

Het is van groot belang dat ieder-
een deze extra repetities bezoekt.

SACRAMENTSPROCESSIE:
Op 15 juni wordt in de binnenstad 
van Weert de jaarlijkse sacraments-
processie gehouden. De organisatie is 
blij met veel deelnames om zo de pro-
cessie kleur te geven. Leden die mee 
willen doen worden om 18.30 uur in 
de St. Martinuskerk verwacht. Om 
19.00 uur wordt er een eucharistievie-
ring opgedragen, waarna de proces-
sie door de Weerter binnenstad trekt. 
Na afloop is er een gezellig samenzijn 
voor de deelnemers in de tuin van de 
zusters Birgittenessen.

DORPSSCHIETEN:
Op Hemelvaartsdag werd het jaarlijk-
se dorpsschieten georganiseerd.
We kunnen terugzien op een gezel-
lige en geslaagde middag.
De uitslagen:
Drietallen: 
1e plaats K3
2e plaats: Roy, Stefan en Tim
3e plaats: R3
Persoonlijke titels:
1e  Tim v.d. Voort
2e  Irina (schietkaart 3)
3e  Irina (schietkaart 2)
De leden van de schutterij streden 
niet mee voor het dorpsschieten.
Zij hadden hun eigen competitie;
Hier behaalde Thieu Janssen de 1e 
plaats, Rick Thijs werd 2e en Jos Stie-
nen werd 3e.

BONDSFEEST HEYTHUYSEN:
Op zondag 18 juni organiseert schut-
terij St. Nicolaas uit Heythuysen het 
laatste bondsfeest voor het O.L.S. Op 
dit bondsfeest zijn we aanwezig bij 
de openingsceremonie.
De locatie van het feestterrein: Sport-
park Molenhoek, rondom het vereni-
gingslokaal “Sjöttehook” ter hoogte 
van Noorderbaan 4. Optochtnummer 3
Opening 13.15 uur – aanwezig zijn om 
12.15 uur, Marswedstrijden: 14.35 uur

Ter informatie aan de sponsoren: 
Op zondag 30 juli organiseren we 
voor de sponsoren en begunstigers 
het sponsorschieten. Voor uw be-
drijf en personeel wellicht een leuke 
ontspanningsmiddag, met gezonde 
schuttersspanning.  

Schuttersgilde St. LUCIE


