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

Nederweert
jouw gezondheid is onze zorg

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

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

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

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!

Wie meer wil weten over Natio-
naal Park De Groote Peel en zijn 
verleden kan op zondag 10 sep-
tember mee met een Peelgids van 
Staatsbosbeheer voor een Rondje 
om ’t Elfde. Onderweg aandacht 
voor de cultuurhistorie, maar ook 
voor recente ontwikkelingen in 
het gebied. De excursie is onge-
veer 8 kilometer lang en start om 
11.00 uur bij de balie van Buiten-
centrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospel. 

Langs veenputten, vaartjes en wa-
terplassen, sporen van het verleden
Voor veel bezoekers van De Groote 
Peel is het gebied rondom ’t Elfde 
favoriet. Het hart van dit hoogveen-
gebied is dan ook erg mooi en gevari-
eerd met veel open landschap, water-
plassen afgewisseld met stukjes heide 
en bos. Maar het landschap is niet al-
leen mooi, het vertelt ook veel over 
het verleden. Zo kan je overal de cul-
tuurhistorische elementen herkennen 
uit de periode van de grootschalige 
turfwinning. De veenputten, vaartjes 
en natuurlijk de waterplassen zijn de 
stille getuigen van de plekken waar 
tot halverwege de vorige eeuw turf 
gestoken is. 
Een aanrader voor iedereen die graag 
een stevige wandeling maakt en 
nieuwsgierig is naar de Peel en zijn 
historie. 

Life+ Groote Peel; sporen van het 
heden 
Tijdens de excursie ga je ook veel zien 
over de toekomst van De Groote Peel. 
De afgelopen tijd is er – in het kader 
van het project Life+ - Groote Peel - 
hard gewerkt in het gebied. Het voor-
naamste doel van deze werkzaamhe-
den is het herstel van het veen. 

Te lage kades werden verhoogd en 
nieuwe kades aangelegd. Voor een 
betere afwatering werden stuwen 
geplaatst. De aanwezige watergan-
gen werden voorzien van een water-
dichte bodem en eventueel gedempt. 
De gevolgen van die werkzaamheden 

zijn zichtbaar. Zo wandel je tussen 
het ‘klein’ en ‘groot’ Elfde, het pad 
dat eerst vaak nat was, nu over een 
verhoogde kade. Minder kans op 
natte voeten dus. De gids zal onder-
weg ook iets vertellen over het pro-
ject. Voor meer informatie over Life+: 
www.brabant.nl/peelvenen  

Deelname aan de excursie kost € 5,- 
per persoon. Reserveren is noodza-
kelijk via: www.staatsbosbeheer.nl/
pelenelfde Zorg voor stevige, liefst 
waterdichte schoenen, genoeg drin-
ken en eventueel een eigen lunch-
pakket (voor onderweg).

En dan genieten van muziek…
Na afloop van de wandeling - om 
13.30 en 15.00 uur - kan je genieten 
van een optreden van Jee & Vee op 
het Peelpodium. Zij brengen een mix 
van 60’s en 70’s nummers, bestaan-
de uit de wat oudere blues, pop en 
singer-songwriters nummers. Uiteen-
lopend van de Stones, Elvis, Van Mor-
rison, JW Roy en CCR. Een feest van 
herkenning! Voor een hapje en een 
drankje kan je bij de inpandige hore-
cagelegenheid met serre en buiten-
terras, terecht. Het Buitencentrum is 
elke dag geopend van 10.00 tot 18.00 
uur. Voor meer informatie: www.
staatsbosbeheer.nl/depelen 

Excursie rondje om ’t Elfde vanaf Buitencentrum De Pelen 

Wandel naar het hart van De Groote Peel

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30  13.30 - 18.00 
Vrijdag koopavond / zaterdag 09.00 - 17.00  / maandag gesloten

Lindanusstraat 3 - Nederweert
Tel. (0495) 63 13 83
www.brinkmansoptiek.nl

Neem  
daglenzen mee 

op vakantie!
dan is  lenzenvloeistof vergeten niet 
erg!

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
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       EXCLUSIEVE  
     ONTWERPEN
           VOOR WONINGBOUW, 
                 VERBOUW  EN  
                 UTILITEITSBOUW

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

Naam: Adri en Annelies Nies
Bedrijf: Pluimveehouderij fam. Nies

Als je vroeger was ‘uitgeboerd’, stond 
je opvolger meestal al klaar. Je droeg 
je stallen over aan een van je kinde-
ren en begon onbezorgd aan je oude 
dag. In deze 21e eeuw is dat geen 
vanzelfsprekendheid meer en leidt de 
bedrijfsoverdracht vaak tot veel kop-
zorgen binnen de familie. Gezinnen 
zijn kleiner en de financiële risico’s 
voor de opvolger vele malen groter. 
Wat als je geen kinderen hebt of als 
het hart van je zoon klopt voor een 
ander vak? Welke ondernemer is dan 
bereid en in staat om jouw levens-
werk voort te zetten? En durf je als 
boer nog wel te investeren als er nie-
mand klaarstaat om het stokje over te 
nemen?

Manier van leven
Ook voor Adri Nies uit Ospel - bouw-
jaar 1962 - komt deze moeilijke af-
weging langzaam dichterbij. Al bijna 
dertig jaar steekt hij zijn ziel en za-
ligheid in het gezinsbedrijf waarvoor 
overgrootopa Jel rond 1900 de eer-
ste steen legde. Opa Sjang en vader 
Pierre namen het stokje over, Adri 
zette de familietraditie in 1990 voort 
en bouwde het kippenbedrijf aan 
de Nieuwstraat verder uit. “Als kind 
wist ik al dat ik boer wilde worden. 
Ik hielp mee in de stallen en bouwde 
mijn eigen landbouwvoertuigjes van 
Plasticant”, vertelt de geboren Ospel-
naar. 

Een ander leven kent hij niet en wil hij 
ook niet. “Een mooi scharrelei produ-
ceren, daar ga ik voor en daar geniet 
ik nog elke dag van. Als de stallen zijn 
schoongemaakt en de jonge hennen 
zijn gearriveerd, is het altijd weer 
even spannend. Met  behulp van het 
licht in de stal leren we de kippen in 
drie weken tijd om hun eitjes in het 
nest te leggen en ’s avonds op stok te 
gaan. Als ze dat niet uit zichzelf doen, 
help ik ze een handje.”

Boeren van Nederweert

Een opvolger vinden: ga er maar aanstaan!

Aanpakkers
Adri verzorgt de leghennen, onder-
houdt de stallen, voert reparaties uit 
en doet de boekhouding. Zijn vrouw 
Annelies verzamelt elke ochtend de 
scharreleieren, runt de eierwinkel, 
doet het huishouden en werkt daar-
naast in de avonduren in een ver-
zorgingshuis in Heythuysen. Als Adri 
een keer weg moet, ontfermt zij zich 
over de kippen. Geen probleem. “Dat 
zorgen is bij mij genetisch bepaald. 
Zorgen voor ouderen, zorgen voor de 
dieren en voor de eieren. Ik vind het 
heerlijk”, lacht Annelies.

Hun drie kinderen zijn al net zo’n aan-
pakkers. Ieder op hun eigen manier. 
Dochter Esther is verpleegkundige in 
het AZM in Maastricht. Zoon Marco 
studeert hbo-bedrijfskunde en werkt 
in de weekenden bij een collega-
pluimveehouder in Nederweert. Hun 
jongste telg Frank is van de techniek. 
Hij repareert mobiele werktuigen 
en leert het vak bij Op ’t Root Land-

bouwmechanisatie in Ospel. “Als het 
nodig is, helpen ze alle drie mee op de 
boerderij. Zonder te morren doen ze 
alle voorkomende werkzaamheden. 
Frank rijdt het liefst op de tractor. Als 
het land bewerkt moet worden, is hij 
van de partij”, vertelt Annelies.

Harde realiteit 
Net als Adri en Annelies zijn ook hun 
kinderen opgegroeid op de boerde-
rij. Ze voelen zich verbonden met het 
boerenleven. Maar of een van hen het 
familiebedrijf zal overnemen, is nog 
maar de vraag. De tijden zijn name-
lijk ingrijpend veranderd. Tegenover 
de romantiek van het boeren staat 
een harde realiteit. Om ook in de 
toekomst een mooi gezinsinkomen te 
kunnen verdienen, moet je als boer 
zeven dagen in de week paraat staan 
en blijven investeren in zijn bedrijf. 
En dat loopt al snel in de tonnen. Adri 
licht toe: “Om een milieuvergunning 
te krijgen voor een nieuwe kippen-
stal ben je al minimaal tienduizend 

euro kwijt aan advieskosten. Ver-
volgens moet je de pluimveerechten 
afkopen van de boer van wie je kip-
pen wilt overnemen. Op dit moment 
is dat maar liefst 20 euro per kip. Als 
je 50.000 hennen hebt, ben je dus 1 
miljoen euro kwijt. Dan heb je alleen 
lucht, oftewel het recht om pluimvee 
te mogen houden. Je hebt nog geen 
stal, geen kippen en geen voer. Om 
dát allemaal te regelen, komt er per 
kip nog eens 30 euro bovenop. Een 
nieuwe kippenstal kost in dit reken-
voorbeeld dus zo’n 2,5 miljoen euro.”

Vrijheid om te kiezen
Het is dan ook begrijpelijk dat de 
kinderen van de familie Nies nog 
niet staan te trappelen om de pluim-
veehouderij van pa over te nemen. 
Zij krijgen de vrijheid om hun eigen 
keuzes te maken. Daarbij is er geluk-
kig nog genoeg bedenktijd. Adri is 
immers nog lang niet van plan om 
te stoppen. “Ik voel me goed en vind 
het nog veel te leuk om te boeren.”

Gratis

o.a. peuter- en kleuterdansen, streetdance en stijldansen
kijk voor het volledige programma op danseninweert.nl

judith’s dance point - kessenichstraat 3 - weert - 0495 53 03 42
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3 t/m 16 september



RKSVO-NIEUWS

Dinsdag 5 september:
Oefenwedstrijd
RKSVO 1 - RKSV Haslou 1   20.00

Vrijdag 8 september:
RKSVO Mini F wedstrijdjes bij RKSVO   19.30

Zaterdag 9 september:
Bekerwedstrijden:
Helden O.19-1 - RKSVO O.19-1   15.00
SV Laar O.19-2 - RKSVO O.19-2   12.45
RKSVO O.17-1 - Merefeldia O.17-1   15.00
RKSVO O.17-2 - Someren O.17-3   15.00
RKSVO O.15-1 - Merefeldia O.15-1   13.30
ONDO O.15-2 - RKSVO O.15-2g   11.45
Merefeldia O.13-1 - RKSVO O.13-1   10.30
RKSVO O.13-2g - Merefeldia O.13-2   12.00
ONDO O.13-2g - RKSVO O.13-3g   10.15
RKSVO O.11-1 - VV GKC O.11-1g   09.45
RKSVO O.11-2 - Neerkandia O.11-1   09.45
RKMSV O.11-3 - RKSVO O.11-3M   09.30
RKSVO O.11-4M - Haelen O.11-4M   09.45
RKSVN O.9-2 - RKSVO O.9-1g   09.30
BEVO O.9-2 - RKSVO O.9-2   11.00
RKSVO O.9-3g - RKMSV O.9-4   11.00

Zondag 10 september:    
Bekerwedstrijden
RKESV 1 - RKSVO 1 14.30
DESM 2 - RKSVO 2 11.30
RKSVO 3 - zie dinsdag
RKSVO 5 - NWC 8 12.00
GKC/RKHVC da.1 - RKSVO da.1 12.30
Oefenwedstrijden
RKSVO 4 - Roggel 4 12.00
RKSVO 6 - RKMSV 6 10.00
Eindse Boys VE1 - RKSVO VE1 10.00
RKMSV VE1 - RKSVO VE2 10.00

Dinsdag 12 september:
Rood/Wit’67 2 - RKSVO 2 20.00
RKSVO 3 - Haelen 2 19.30

Vrijdag 15 september:
Vrijwilligersavond in de kantine 20.30

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Afgelopen zaterdag heeft ons lid 
Hans Reijnders van schutterij Sint An-
tonius Nederweert een hele mooie 3e 
plaats behaald op het PK van de bond 
E.M.M in Ospel-Dijk.

Aan dit persoonlijke kampioenschap 
mogen alleen de schutters deelne-
men die op alle meetellende  bonds-
chuttersfeesten in de eerste ronde de 
eerste 3 punten niet hebben gemist.

Hans Reijnders kwam uit in de A-Klas-
se, dit zijn de schutters die dit jaar 2 
keer of meer in het 1e of 2e zestal 
hebben geschoten. 

Mooie 3e plaats voor Hans Reijnders

Van een zeer grote groep deelnemers 
heeft Hans het erg lang volgehouden 
met steeds raak te schieten, maar uit-
eindelijk miste hij zijn 270e schot. Een 
geweldig prestatie waarmee hij een 
3e plaats behaald heeft. 
Hans gefeliciteerd met dit resultaat.

Volgend jaar mogen we als schutterij 
Sint Antonius Nederweert ook een 
van de bondschuttersfeesten orga-
niseren. Dit bondsschuttersfeest en 
de andere activiteiten zullen dan in 
het weekend van 15 t/m 17 juni 2018 
in Nederweert plaatsvinden. Noteer 
deze datums vast in uw agenda.

Eindse Boys Nieuws

Zaterdag 9 sept. Junioren (Beker)
GKC/RKHVC JO17-1 - Eindse Boys JO17-1 14.00 uur
GKC/RKHVC MO17-1 - Eindse Boys MO17-1 14.00 uur
Eindse Boys JO17-1 - SSE JJO17-1 14.00 uur
Neerkandia JO15-1 - Eindse Boys JO15-1 13.15 uur
Eindse Boys JO15-2 - Egchel/Pann. Jo15-3 11.30 uur
Eindse Boys JO13-1G - NWC JO13-6G 11.00 uur
Eindse Boys JO11-1 - RKMSV JO11-1 09.15 uur
Leveroy JO11-1 - Eindse Boys JO11-2 10.00 uur
Eindse Boys JO9-1 - Sparta’18 JO9-1 10.30 uur
Eindse Boys JO9-2 - Egchel/Pann Jo9-3 10.30 uur

Zondag 10 sept. Senioren (Beker)
Eindse Boys 1 - Merefeldia 1 14.30 uur
Eindse Boys 3 - Neerkandia 3 11.00 uur

Zondag 10 sept. Vrouwen (beker)
VCH VR1 - Eindse Boys VR1 12.15 uur
Brevendia VR2 - Eindse Boys VR2 10.00 uur

Mededelingen
Let op:Donderdag 7 september kaarten 20.00 uur in 
de kantine
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden
Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Agenda
8 sept. Schuttersvergadering
9/10 sept. Nederlandse Kampioenschappen 
Veld St. Oedenrode
15/16/17 sept. 1e en 2e Indoor wedstrijd bij 
HBS Wilhelmina
16-17 sept. Veldwedstrijd Koningslust
21 sept. Soranus toernooi Reuver
23/24 sept. Nederlandse  Kampioenschap-
pen 3D
7/8 okt. 3D wedstrijd Someren
6/7/8 okt. 1e Bondswedstrijd bij HBS Wil-
helmina
15 okt. Rayon Kampioenschap 3D Someren

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

 LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

VAKWERK IN MAATWERK

     timmerwerken         huis         tuin

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

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring
 
 
 

Badmintonclub:
”van half twee tot drie”

Maak van sporten een hobby.

Wie graag badminton wil spelen of leren spelen is welkom op onze wekelijkse
donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in sporthal "De Bengele" in Nederweert.

Dames en heren, kom gerust eens naar de sporthal op donderdagmiddag,
misschien is dit wel de sport die je zoekt om de vrije tijd wekelijks sportief in te vullen!

Wij zijn een recreatieve club van 20 spelers, 
zowel dames als heren, met gevarieerde leeftijden.

Voor inlichtingen over onze badmintonclub "van half twee tot drie"
kunt u contact opnemen met Jan van Deursen, tel. 631392.

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Te huur gevraagd
woonruimte 

omgeving 
Nederweert

tel. 06-49508474

Molen de Korenbloem Ospel
Molen de Korenbloem te Ospel is 
zaterdag 9 en zondag 10 september 
open voor het publiek van 10.00 uur 
tot 16.00 uur. U kunt dan de molen 
bezoeken die dan ook in werking is. 
Tevens is de molenwinkel geopend. 
Hier kunt u verschillende meelsoor-
ten kopen incl. de recepten voor het 
bakken van het ambachtelijke brood. 
Onder andere Pannenkoekenmix, 
Doospelsbroodmix, Turfstekers en 
Vlikkestekers meergranen samenge-
steld van diverse soorten granen ge-
malen op de molen.
Op bestelling: Cadeau-pakket om 
een ambachtelijk brood te bakken!
Er zijn rondleidingen met een toelich-
ting op het functioneren van de molen.

Expositie.
Tevens is er een expositie van de 
kunstschilder Jan van Riet uit Weert.
Jan van Riet ,na zijn pensioen  als vrij-
williger schilderend en begeleidend  
van mensen met  dementie,  op twee 
locaties bij Land van Horne en ook 
nog twee locaties schilderen met ou-
deren.
Hij heeft 45 jaar in de grafische indus-
trie gewerkt, in verschillende admi-
nistratieve functies.
Pas na het volgen van de Certificaat-
scursus van Theo Vleeshouwers bij 
het toenmalige Kunstcollege en nog 
een aantal jaren portret en modelte-
kenen bij Johannie van Tuel bij Rick 
in Weert heeft hij enkele exposities 
gehad. Eerst een solo-expositie in de 
Theuniskapel in Weert, daarna in de 
Foyer van het Munttheater.
Samen met Mies Grijmans een expo-
sitie in Galerie de Biest en onlangs 
hebben een aantal van zijn werken 
gehangen in het restaurant van Wo-
ZoCo Laarveld op Hushoven.

U BENT VAN HARTE WELKOM
Voor meer informatie zie ook de 
website van de molen;  http://
dekorenbloemospel.jimdo.com 

Overige activiteiten 2017;
•	 Za	 30	 sept	 en	 zo	 1	 okt	 Limburgse	

molendagen
•	 Opening	molen;	 iedere	2e	 ,	 3e	en	

4e zaterdag van de maand van 
10.00 tot 16.00 uur

•	 Rondleidingen;	 Buiten	 de	 ope-
ningstijden is een bezoek met fami-
lie of groepjes mogelijk, maak een 
afspraak met de molenaar Geert 
van	Winkel;		Tel	nr	0495-633079	of	
mob nr 06-30457014.

•	 Een	bezoek	aan	de	molen	is	prima	
te combineren met het streekmu-
seum Eynderhoof Nederweert-
Eind en/of het nationaal park de 
Groote Peel in Ospel-Dijk of een 
monumentenwandeling over Os-
pel (informeer bij de molenaar).

Te koop: 
Vrijstaand woonhuis 

met garage/werkplaats (75 m2)
4 ruime slaapkamers, zolder en kel-

der. Vv. Kunststof kozijnen.
Eind 63, 6034 SM Nederweert-Eind

Vraagprijs: € 249.500,=
Info: 06-502990664

SKO

VRAGEN STELLEN
Soms kunnen kinderen zoveel vragen
‘’Licht brengt donkerte in de duisternis”
zeg kleine man, luister is,
wat zit er in jouw koppie te dagen?

Hé kleine man, ’s nachts als je kijkt naar 
de sterren
donkerte, duisternis, is ’t kleine sterretje 
het licht
vind je het niet een schitterend gezicht
de een zo dichtbij, en de andere van verre

Kleuren vind jij ook zó fijn
maar is de duisternis dan zwart
en het licht dan helemaal wit?

Ach kleine man, volg jij nou maar je hart
en vraag zoveel je wilt
wij weten dit niet, want het is jouw brein.

Anja Massee
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

Dansen en bewegen 
op muziek

Vanaf maandag 2 oktober starten we 
met dansen en bewegen op muziek. 
Op muziek uit alle windstreken en 
van de jaren 60 tot nu gaan we lek-
ker bewegen. We werken in de les 
aan souplesse en ontspanning door 
inspanning. We gaan geen dansjes 
instuderen maar puur met het eigen 
lichaam aan de slag om zo fitter en 
ontspannen naar huis te gaan. Dan-
sen en bewegen op muziek is voor 
iedereen. Je hoeft niet speciaal muzi-
kaal of lenig te zijn. Ook is het niet 
nodig om al te kunnen dansen.

Dansen en bewegen op muziek wordt 
verzorgd door Yvonne Meulen. Zij 
heeft al meer dan 25 jaar een eigen 
dansschool in Weert en geeft les aan 
vrouwen van alle leeftijden. Yvonne 
is zelf 55+ en haar passie is om vrou-
wen in beweging te krijgen zodat ze 
(weer) lekker in hun vel zitten.

Data waarop dansen en bewegen op 
muziek plaatsvind zijn 2, 16 en 30 ok-
tober, 13, 27 november en 11 decem-
ber. Het tijdstip is van 13:30 - 14:30 
uur in ruimte 107 (melden bij de re-
ceptie) van het BeekCwartier, Beek-
straat 54 in Weert. De prijs bedraagt € 
51,- (voor 6 lessen) te voldoen middels 
een éénmalige machtiging.
Tip: Doe makkelijk zittende kleding aan.

Inschrijven kan via e-mail t.vanden.
berg@puntwelzijn.nl of via telefoon-
nummer 0495-697 900, tussen 9:00 
en 12:00 uur.

Kennismakings-workshop 
Mandala tekenen bij 

BeekCwartier

Het woord mandala komt uit het klas-
sieke Sanskriet en betekent cirkel. Een 
cirkel is een oervorm en heeft geen 
begin en geen eind. Hij is oneindig. 
Zo zijn ook de mogelijkheden in het 
tekenen van een mandala oneindig. 
Door het tekenen van een mandala 
kom je in contact met je creativiteit 
en daardoor in ontspanning en rust.
Op maandag 2 oktober, van 14:00 
tot 16:00 uur, wordt er in het BeekC-
wartier een kennismakings-workshop 
Mandala tekenen gegeven. Deze 
workshop wordt gegeven door An-
nelien van Hoef-Timmermans die sinds 
2011 mandala cursussen en workshops 
geeft. De kosten voor de kennisma-
kings-workshop bedragen € 8,50, in-
clusief materialen. Meer informatie 
over mandala tekenen kunt u vinden 
op de website van Annelien van Hoef-
Timmermans, www.nuleven.com.
Opgeven voor deze workshop kan 
telefonisch van 9:00 tot 12:00 uur 
op nummer 0495 697 900, e-mail 
t.vanden.berg@puntwelzijn.nl of 
loop even binnen bij BeekCwartier in 
het voormalige gemeentehuis. Enige 
vorm van tekenervaring, voor het vol-
gen van deze workshop, is niet nodig.

Bijeenkomst 
Longpunt Weert

Na een korte zomerstop start 
Longpunt Weert op woensdag 20 
september weer met haar maan-
delijkse bijeenkomsten voor long-
patiënten en hun familie. Tijdens 
deze bijeenkomst staan 2 onder-
werpen centraal: vermoeidheid 
en ‘het ventieltje voor de lon-
gen’. De bijeenkomst is van 14:00 
- 16:00 uur in zaal Keenterhart, 
St. Jozefskerkplein 3 in Weert. De 
zaal is open vanaf 13:30 uur. 

Onderzoek naar vermoeidheid
Drs. Y. Goërtz, onderzoeker bij Ciro, 
informeert de aanwezigen over haar 
wetenschappelijke studie FAntasTI-
QUE. Dit is een onderzoek naar ver-
moeidheid. 

Ventieltje voor de longen
Drs. R. Sprooten, longarts in het 
MUMC, geeft uitleg over ‘het ven-
tieltje voor de longen’. Een longdeel 
dat is aangetast door emfyseem, kan 
zichzelf enorm opblazen. Mensen 
met ernstig vorm van COPD kunnen 
hiervoor worden behandeld dooreen 
ventiel te plaatsen in de zieke long-
kwab. Het ventiel zorgt ervoor dat 
er geen lucht meer in de aangetaste 
longdelen komt.  Door het af te slui-
ten, wordt het goede deel niet meer 
in de verdrukking gebracht. Dit geeft 
een belangrijke verbetering.

Bijeenkomsten Longpunt Weert
Het Longpunt Weert is dé maande-
lijkse ontmoetingsplek voor longpati-
enten, hun naasten en zorgverleners. 
Meestal hebben de bijeenkomsten 
een thema dat ingeleid wordt door 
een deskundige. Het tweede deel van 
de bijeenkomst wordt gebruikt om 
onderling ervaring uit te wisselen en 
sociale contacten op te doen. 

Longpatiënten en hun naasten zijn 
van harte uitgenodigd de bijeenkom-
sten te bezoeken. Aanmelden of lid 
zijn van het Longfonds is niet nodig. 
Deelname is gratis. Doe geen geurtje 
op als je de bijeenkomt bezoekt, veel 
longpatiënten hebben daar last van.

Cursus Rikken in 
BeekCwartier 

Rikken is een Brabants en Limburgs 
kaartspel dat ook in België gespeeld 
wordt. Het wordt met 4 personen ge-
speeld. Men kan zeggen dat het spel 
verwant is met klaverjassen of zelfs 
met bridge, maar de van plaats tot 
plaats verschillende spelregels maken 
het toch wel tot een erg afwijkend 
kaartspel.

Vanaf dinsdag 3 oktober, van 14:00 
tot 16:00 uur, vindt er in het Beek-
Cwartier wekelijks een cursus rikken 
plaats. Deze cursus bestaat uit 8 les-
sen en wordt gegeven door Lerant 
Bemer. De kosten voor deze cursus 
zijn € 25,- voor 8 lessen, te voldoen 
via een éénmalige machtiging.

Opgeven voor deze cursus kan telefo-
nisch van 9:00 tot 12:00 uur op num-
mer 0495 697 900, 
e-mail t.vanden.berg@puntwelzijn.nl 
of loop even binnen bij BeekCwartier 
in het voormalige gemeentehuis.

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. Ver-
wacht je binnenkort je baby en ga 
je borstvoeding geven? Dan is de 
informatieavond ‘Borstvoeding’ op 
donderdag 27 september a.s. inte-
ressant voor jou. Lactatiekundige 
en kinderverpleegkundige Willy 
Gielen geeft samen met een ver-
pleegkundige van de GGD Limburg-
Noord uitleg, praktische informatie 
en tips over het geven van borst-
voeding. Deze informatie is ook 
voor de partner interessant. Van-
zelfsprekend is er gelegenheid om 
vragen te stellen. 

De bijeenkomst vindt plaats op don-
derdag 27 september aanstaande van 
19:30 tot 21:30 uur in het Auditorium 
van SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toe-
gang is gratis. Aanmelden kan via het 
inschrijfformulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of bij de af-
deling Patiënteninformatie, telefoon: 
0495 – 57 22 05. De borstvoedingsor-
ganisatie VBN en La Leche League zijn 
met een stand aanwezig. Deze informa-
tiebijeenkomst vindt 8 x per jaar plaats. 
De volgende data is 2 november.

Borstvoedingcafé 
Geïnteresseerden zijn ook van harte 
welkom tijdens het maandelijkse Borst-
voedingcafé  bij ‘Dragen en Zo’ aan de 
Graafschap Hornelaan 161, 6001 AC in 
Weert. De bijeenkomsten zijn op de 
eerste woensdag  van de maand tus-
sen 10:00 en 12:00 uur. Het Borstvoe-
dingcafé in Weert is een initiatief van 
Vereniging Borstvoeding Natuurlijk en 
lactatiekundige Willy Gielen van SJG 
Weert. Zij is in het bezit van het interna-
tionaal certificaat IBCLC (Gecertificeerd 
door International Board Certified Lac-
tation Consultant). De ochtend wordt 
verzorgd door Willy Gielen en Selva 
Wilbers, vrijwilligster van de Vereniging 
Borstvoeding Natuurlijk (VBN).

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

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:
12 september in de Pinnenhof
19 september bij eetcafé  “De Kleine 
Winst” (alleen voor de vaste gasten)
26 september in de Pinnenhof 
3 oktober in de Pinnenhof  

www.dorpsoverlek-ni-jwieert.nl   

Workshop 
Herfststukje maken

Op donderdag 12 oktober is er de mo-
gelijkheid om een workshop te volgen 
voor het maken van een herfststukje. 
Je leert de basisbeginselen van het 
bloemschikken en ook het creatief 
omgaan met diverse materialen. Er 
wordt gezorgd voor alle benodigde 
materialen en ondergronden (deze 
zijn inbegrepen in de prijs). Het enige 
wat zelf meegenomen moet worden 
is een snoeischaar en een plastic tas 
om het herfststukje mee te nemen. 
De kosten moeten contant voldaan 
worden bij aanvang van de workshop. 
De workshop wordt gegeven door Ma-
rijke. Tijdstip 14.00 – 16.00 uur in ruim-
te 107 (melden bij de receptie) van het 
BeekCwartier, Beekstraat 54 in Weert. 
De prijs bedraagt € 15,00 (inclusief ma-
terialen) te voldoen bij aanvang van de 
workshop.

Inschrijven via e-mail t.vanden.berg@
puntwelzijn.nl of via telefoonnummer 
0495-697900, tussen 9:00 en 12:00 uur.

Geef voor nieuwe 
doorbraken in 
kankeronderzoek.
KWF-collecteweek 
3 t/m 9 september



 H.H. Missen In Weekeinde
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel: 
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur.

Parochie Sint-Lambertus
Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met 
pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kantoor-
uren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-
11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, 
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887; 
e-mail adres kantoor: administratie@kerkne-
derweert.nl. Voor het overmaken van missti-
pendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 RABO 
01355 072 27 ten name van Kerkbestuur Sint-
Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl
 

Liturgische kalender van  
7 tot en met 16 september  2017.

DONDERDAG  7 september
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 8 september 
Maria Geboorte
Geen rozenkransgebed en H.Mis
20.00 uur Orgelconcert.

ZATERDAG 9 september
Vooravond van de 23e zondag door het jaar.
13.00 uur Huwelijk van Roeland Schelfhout 
en Fauvè Kessels
18.00  uur (zang dameskoor Cantantes, lec-
tor mevr.L.Caris) – 5e zeswekendienst Mia 
Truijen, jaardienst Roos Janssen, jaardienst 
Harrie Verdonschot.

ZONDAG 10 september
23e zondag door het jaar
9.30 uur H.Mis  (zang herenkoor, lector 
mevr.L.Roost) – 4e zeswekendienst Toos 
Teeuwen-Peeters, Lies Bruekers-van de 
Kruijs vanwege verjaardag.

MAANDAG 11 september
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 12 september
De heilige naam van Maria
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur  H. Mis in Mariakapel –Tot bijzon-
dere intentie

WOENSDAG 13 september
H.Johannes Chrysostomus, bisschop en kerk-
leraar
Geen rozenkransgebed en H. Mis. 

DONDERDAG  14 september
Kruisverheffing
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie, 
Voor priesterroepingen en zij die het pries-
terschap bekleden kunnen blijven getuigen 
van Gods liefde van Barmhartigheid.

VRIJDAG 15 september 
O.L.Vrouw van Smarten
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel

ZATERDAG 16 september
HH.Cornelius,paus en Cyprianus, bisschop, 
martelaren
Vooravond van de 24e zondag door het jaar.
18.00  uur (zang dameskoor Cantantes, lec-
tor dhr.W.Engelen) – Zeswekendienst Mia 
Truijen, jaardienst Dora van de Kerkhof, Ou-
ders Sjef Frenken en Marie Frenken-Jacobs.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties  
0495 625288  of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr.  
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 10 September 
10.00 uur Woord en Communiedienst -  
Tot bijzondere intentie

Wederom dienst met Samenzang! 
Door de vele positieve reacties om samen te 
zingen, is op 10 September weer een dienst 
met samenzang gepland. In samenwerking 
met het koor, worden uit zangbundel liede-
ren gezongen. Er zijn uiteraard zangbundels 
aanwezig. Hebt u zin om mee te zingen kom 
dan gerust !

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 10 september 2017 
Koor: ST.ROCHUSKOOR
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Jaardienst voor ouders Van Dijk-Van Eijk en 
overleden familieleden
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar:  Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

OASEMORGEN
Maandag 11 september 2017 is er bijeen-
komst van de OASE-groep in de kerk in Bud-
schop. De viering begint om 09.00 uur. Tij-
dens de pauze is er koffie en thee. Iedereen 
is van harte welkom om tijdens deze morgen 
binnen te lopen en samen te bidden.

Zondag  17 september 2017,  
H. Mis om 11.00 uur
Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Leny Knapen
Misdienaar:  Bert Verheggen, Britt en Fran-
cine
Collectant:  Piet Wullems

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 9 - 16 september.

Zaterdag 9 september, 19.00 (Samen-
zang) om Gods zegen in het nieuwe school-
jaar.

Zondag 10 september, 23e zondag door 
het jaar, 10.00 (Samenzang) jrd Jan Legros, 
ghm Henricus Soers, Gertrudis Scheepers en 
zonen. 

Donderdag 14 september, feest van de 
Kruisverheffing, 19.00 voor de zieken.
Zaterdag 16 september, HH. Cornelius, paus, 
en Cyprianus, bisschop, martelaren, 19.00 
(Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) ghm Sjef 
Hermans en An Hermans-de Wit. ghm ou-
ders Hermans-Jacobs, zoon Antoon, klein-
zoon Hein en achterkleinzoon Martijn. 

ACOLIETEN: za. 9 sept. 19.00 : Harry Geer-
lings; zo. 10 sept. 10.00 : Tom Kessels, Nick 
Stijnen; za. 16 sept. 19:00 : Mathijs en Luc 
van Hulsen. 

Pauselijke gebedsintentie SEPTEMBER: 
Dat onze parochies, bezield door een missi-
onaire geest, plaatsen mogen zijn waar het 
geloof wordt gedeeld en de naastenliefde 
zichtbaar is.

SCHOOLJAAR VAN START! Graag nodig 
ik ouders en schoolkinderen uit om a.s. za-
terdag 9 september in de Eucharistieviering 
om Gods zegen te komen vragen voor het 
nieuwe schooljaar opdat het iedereen goed 
moge gaan. Daar kan iedereen een bijdrage 
aan leveren door de ander te waarderen, 
zo nodig een handje te helpen en begrip te 
tonen als iets mis loopt. In goede samenwer-
king met elkaar kan op school gepresteerd 
worden en kunnen de kinderen (levens)
wijsheid op doen voor hun toekomst. Het is 
best de moeite waard daar een beetje steun 
van onze lieve Heer bij te vragen. Wees dus 
welkom. 

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

9 t/m 16 september 2017

ZATERDAG 9 september: 19.15 uur H. Mis.

ZATERDAG 16 september: 19.15 uur H. 
Mis, koor De Leeuwerik, zeswekendienst 
voor Frans Linders.

LEZERS: zaterdag 9 september Lies Loijen, 
zaterdag 16 september Marjo Timmermans.

MISDIENAARS: zaterdag 9 september Tom 
van Horik, zaterdag 16 september Ayla Bee-
rens en Janne Wijen.

“Misschien is niet iedere dag goed, 
maar is er iets goeds in iedere dag.”

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  9 september - 16 september  2017

Zondagmorgen 10 sept.  09.30 uur:
Als jrd. voor Elisabeth Schreurs, ouders 
Schreurs-Verstappen, Nicolaas, Harrie en Sjra 
Schreurs, Als hgm. voor Lei Corsten v.w. zijn 
verjaardag (volkszang)

Mededeling:
De kerkdeurkollekte voor de MIVA heeft  
€ 32,25 opgebracht namens het kerkbestuur 
onze hartelijke dank.
 

2 0  a p r i l  2 0 1 7

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.

uitvaartbegeleiding

van den Boom

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

van den Boom

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.Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom 
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. 

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

van den Boom

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.

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

Zwanger, meld u aan,
www.verloskundigenmiddenlimburg.nl

06-10644332

Opdrachtgever

Verloskundigen ML

Datum

15 maart 2017

Liggende variant
Deze variant kan optioneel gebruikt worden 

als de situatie het beter toelaat.

Standaard logo

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

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

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

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Kaartliefhebbers opgelet
Maandag 4 september is het kaarten weer van start gegaan 
bij Le-Winne in Boeket (reeds jaren een succes). Kom ook eens 
een kaartje leggen en ervaar de gezelligheid. Dus dames en 
heren welkom.

Wij nodigen alle dames en heren uit, ook die buiten Boeket 
wonen en die van kaarten houden, om eens de sfeer te proe-
ven van het hobby kaarten bij Le-Winne. En waar gezelligheid 
voorop staat. Het kaarten is kosteloos, uitgezonderd e.v.t. 
consumpties.

Wij kaarten o.a. Boeren Bridge, Hogen, Kruisjassen, Rikken, 
Jokeren, Canasta, Amerikaans Jokeren enz.

Wij leren u ook graag boerenbridge (heeft totaal niets met 
bridge te doen).

Vanaf maandag 4 september tot 1 mei iedere maandag-
avond van exact 20.00 tot ongeveer 23.30 uur.

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

Beste Leden,

Maandag 11 september om 20.00 
uur komt Notaris Esther Raemaekers  
voor ons een lezing verzorgen over “ 
Het erfrecht en testament”
Er blijft veel aan het veranderen, het 
zal dan ook een informatieve avond 
worden.

Denken jullie aan de opgave voor de 
Ledendag naar Hiltho in Horst, de in-
formatie hierover hebben jullie ont-
vangen per mail of in je brievenbus.
We hopen jullie met vele te kunnen 
begroeten,
 
Met vriendelijke groet,
 Het Bestuur
Zijactief St. Catharina 
Nederweert-Eind
www.zijactieflimburg.nl

“SAME STERK  
VÖR OOS KERK”

De kerkcommissie, pastoor Koumans 
en het Restauratiecomité zeggen de 
buurtbewoners en omgeving van de 
parochiekerk dank voor het begrip 
voor de overlast van het uitslijpen van 
de voegen van de kerktoren. Het een-
tonige gebrom van de compressor en 
het geluid van de slijpmachines duren 
al enkele weken, maar zal in de loop 
van de volgende week voorbij zijn. 
Dan zal ook de stofregen ophouden 
en na enkele regenbuien is de “pof” 
verdwenen. Het uitkappen van te ver-
vangen stenen geschiedt handmatig 
en geeft minder overlast. 

De restauratiewerkzaamheden lig-
gen op schema. Bij de eerdere inspec-
tie is gebleken dat naast vernieuwing 
van het voegwerk en het vervangen 
van 3000 slechte stenen ook de to-
renschoot - de overgang van het met-
selwerk naar de  leien - vernieuwd 
moet worden. Bij de vorige restau-
ratie werden daar iets te korte leien 
gelegd, waardoor het onderliggende 
hout verrot is. Er worden nu iets lan-
gere leien aangebracht. Ook bleek 
toen dat roeden en brugijzers van de 
glas-in-lood ramen opnieuw gegalva-
niseerd moeten worden en de ophan-
ging van de borden in de galmgaten 
een roestbehandeling nodig heb-
ben. Een aantal mergelstenen wordt 
roestwerend behandeld. Deze werk-
zaamheden zijn in het bestek opge-
nomen. Onderhoud en revisie van 
de wijzerplaten van de kerkklokken 
werd pas na de steigerbouw gecon-
stateerd en recente inspectie bracht 
nog meer gebreken aan het licht : 
zij betekenen extra herstel en een 
aanzienlijke kostenstijging. Vanwege 
mogelijke nachtvorst dienen de met-
selwerkzaamheden vóór 1 november 
gereed te zijn, maar totale afronding 
van het herstel is mogelijk pas begin 
2018 ?

Het adoptiefonds ligt – naar het zich 
laat aanzien – ook op schema. Na 
de start met Ospel kermis volgde al 
gauw de vakantieperiode en toch is 
de 1000ste steen-adoptie al bijna be-
reikt. Phicoop Ospel stelt daar is een 
attentie voor beschikbaar. Het res-
tauratiecomité  gaat de adoptieactie 
de komende tijd  opnieuw onder de 
aandacht brengen. 

Hoe kunt u een steen adopteren?
Door € 15,- of een veelvoud over te 
maken op NL63 RABO 0319 4215 70 
t.v.n. “Samen sterk voor onze kerk”. 
Uw giften zijn onder voorwaarden 
fiscaal aftrekbaar.  

GROTE ROMMELMARKT
ZONDAG 10 SEPTEMBER 

AANVANG 12.30 UUR
ANTIEKE EN OUDE SPULLEN VEILING 13.00 UUR

Tuinpark Lamershof
Altweerterkapelstraat 3A • Weert

info: hermans.piet@hotmail.com/06-23732339

Te koop:

appels
Fruitbedrijf Hoeben

Heysterstraat 17

Geopend: 
ma. t/m za. 9.00 - 18.00 uur

Zwangerschap en osteopathie
Tijdens de zwanger-
schap vinden er grote 
veranderingen plaats 
bij de aanstaande 
moeder. De houding 
van het lichaam ver-

andert: de ribben gaan omhoog, de 
wervelkolom strekt zich, de baarmoe-
der krijgt een licht gedraaide positie 
naar rechts. En omdat het hoofdje 
van het baby’tje meestal aan de lin-
ker kant ligt, is hier de bekkenhelft 
naar achteren gekanteld. Osteopa-
thie kan veel betekenen voor het 
welzijn van de zwangere vrouw, 
en het nog ongeboren kindje. 
Tijdens de uitdrijving, de geboorte 
moet een voorwaartse kanteling van 
het bekken plaatsvinden, tijdens de 
indaling een achterwaartse kante-
ling. Dit is een heel belangrijke zone 
bij de zwangere vrouw en moet bijna 
altijd behandeld worden als voorbe-
reiding op de bevalling. In de eerste 
drie maanden worden de banden 
week, het lichaam moet zich hieraan 
aanpassen. Dit kan klachten aan het 
schaambeen, onderrug of kleine bek-
ken geven. In het tweede en laatste 
deel van de zwangerschap is er spra-
ke van een hormonale stabilisatie. 
Bij het kindje is alles aangelegd, het 
hoeft alleen nog maar te groeien. 
Als het kindje te langzaam groeit kan 
het zijn dat de omhulling, de baar-
moeder te strak zit. Met voorzichtige 
osteopatische behandelingstechnie-
ken worden de banden en ophan-
gingen  weer soepel gemaakt. In het 
verloop van de zwangerschap wordt 
de buik steeds dikker. Het midden-

rif gaat omhoog. Het borstbeen en 
de onderste 6 ribben moeten deze 
krachten weerstaan. Er ontstaat een 
druk op de organen: met als gevolg, 
kortademigheid, hoofdpijn, spatade-
ren, aambeien, maagklachten, vaak 
plassen. Zelfs blaasontstekingen kun-
nen ontstaan.
In de praktijk onderzoekt de os-
teopaat het bekken, de ribben en 
het borstbeen. Als één van die 
zones niet goed functioneert, 
vermindert het comfort van de 
vrouw enorm!
Osteopathie van Eldijk is naast de vol-
wassenenbehandeling ook gespecia-
liseerd in kinderen.

Osteopathie wordt vergoed vanuit de 
meeste aanvullende verzekeringen 
en valt niet onder je eigen risico. Wij 
zijn vrij toegankelijk, dat wil zeggen 
dat je geen verwijsbrief van een arts 
nodig hebt voor het maken van een 
afspraak.

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

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

Osteopathie - Osteopathie bij kinderen

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

Sander Michiels
D.O. Osteopaat
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Letsel opgelopen door 
toedoen  van een ander? 
Kijk voor meer info op: 

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

KIENEN BUDSCHOP

VRIJDAG 8 SEPTEMBER 2017 is de 
eerstvolgende kienavond in Bud-
schop. Het kienen begint om 20.00 
uur in het zaaltje van de St. Rochus-
kerk, Rochusplein 1. De zaal is open 
om19.00 uur. Budschop. Het kienen is 
toegankelijk voor iedereen. 
U kunt dan kienen voor de jackpot 
van € 30,00. Iedereen is van harte 
welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop
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Leo Wilms

Korenbloemstraat 53 • 6025 AZ Ospel
www.wilongo.nl • info@wilongo.nl

Tel.: 06-57541077 • Fax: 0495-842187

Bemiddeling bij 
aankoop, verkoop, 
verhuur en taxaties

In 2018 daalt het maximale 
leenbedrag waardoor je meer 
spaargeld nodig hebt.

| www.hypotheker.nl/weert

Maak nu een afspraak om van de 
huidige regels te profiteren.

Ospelseweg 23, 6031 AK  Nederweert
t 0495-460180  i www.jacobsgijsen.nl  e info@jacobsgijsen.nl  

   Makelaardij    Taxaties    Hypotheken    Verzekeringen      

Wij zijn:
• Duidelijk
• Bereikbaar
• Flexibel
• Daadkrachtig
• Deskundig

Stephan Laenen Roan Laenen

Marlies Laenen Margo van Heel

Ook goed verkopen?
Schakel ons in!

www.laenen.nl - 0495 450 680 - Beekstraat 83 

Onzelievevrouwestraat 2  |  6004 AC  Weert
T  0495 - 53 38 93  |  E  info@saelmans.nl

www.saelmans.nl

Maak vandaag nog een afspraak
en verkoop uw woning met succes!

Verhuisplannen?

W o n i n g m a k e l a a r d i j

m a k e l a a r d i j  &  t a x a t i e s  o . g .
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Frissen woonadvies en taxaties o.g.
St. Antoniusplein 10, 6031 ED Nederweert, tel. 0495-460736

info@frissenwoonadvies.nl - www.frissenwoonadvies.nl
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Woning verkopen? 
Bel me voor een vrijblijvend verkoopadvies
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Frissen woonadvies en taxaties o.g.
St. Antoniusplein 10 • 6031 ED Nederweert

Tel. 0495-460736

info@frissenwoonadvies.nl • www.frissenwoonadvies.nl
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woon

De laatste maanden zijn de makelaarsborden voor woningen en 
appartementen nog maar net geplaatst, of ze kunnen alweer wor-
den voorzien van een sticker ‘verkocht’. De woningmarkt trekt aan. 
We krijgen weer vertrouwen in onze financiële situatie en kunnen 
nieuwe woonwensen waarmaken. Marco Frissen van Frissen Woon-
advies & Taxaties kan erover meepraten. Hij houdt zich dagelijks 
bezig met de aan- en verkoop van woningen en het uitvoeren van 
taxaties in Nederweert en omgeving. 

Marco Frissen, sinds 1999 met zijn gezin woonachtig in hartje Neder-
weert, werkt al ruim 20 jaar in de makelaardij. Hij houdt van het per-
soonlijke contact met zijn klanten en het leveren van maatwerk bij de 
uitvoering van zijn functie als makelaar en taxateur. Sinds 2006 doet hij 
dat met veel plezier en gedrevenheid onder de vlag van zijn eigen kan-
toor Frissen Woonadvies & Taxaties. 

Als warme broodjes over de toonbank
Dat woningen als warme broodjes over de toonbank gaan verbaast Marco 
niet. Hij vertelt: “Na een lange crisisperiode van ruim zeven jaar is de eco-
nomie gelukkig weer aan het aantrekken. Ik kan me niet herinneren dat 
de hypotheekrente ooit zo laag heeft gestaan. Mensen durven weer te 
dromen en hun woonwensen waar te maken. Ze zijn weer toe aan iets 
nieuws. Dat zie je terug in de snelle en voorspoedige verkoop van be-
staande én nieuwe woningen en de doorontwikkeling van nieuwbouw-
projecten. Ook neemt de vraag naar hypotheken en taxaties toe. Dit met 
het oog op allerlei doeleinden waaronder de aankoop van een nieuwe 
woning, verbouw- of bouwplannen of het oversluiten van een hypotheek.”  

Een aantrekkende economie en gunstige hypotheekvoorwaarden
De vraag naar zowel nieuwe als bestaande woningen in alle prijsklassen 

neemt in rap tempo toe. Door de aantrekkende economie stijgt de werk-
gelegenheid waardoor de financiële situatie voor onder andere starters 
verbetert. En ondanks de voor hen aangescherpte hypotheekvoorwaar-
den kunnen zij nu beter de stap zetten naar hun eerste woning. Door de 
lage hypotheekrente is het kopen van een woning nu goedkoper dan 
het huren ervan. Tevens kunnen we nu nog, tot 1 januari 2018, 101% 
van de marktwaarde van een woning financieren. Daardoor zijn we min-
der afhankelijk van ons spaargeld. 

Ook voor senioren die in het buitengebied wonen is het een goed mo-
ment om kleiner te gaan wonen of naar de kern te verhuizen. De animo 
voor hun woning in het buitengebied zal groter zijn dan een jaar geleden. 
Marco: “Er zijn mensen die nu het besluit nemen hun woning te verkopen 
om optimaal te kunnen profiteren van de lage hypotheekrente. Want in 
veel gevallen is er sprake van een enorme boeterente indien ze hun hy-
potheek willen wijzigen. De verkoop van een woning levert dus verschil-
lende voordelen op: het profiteren van stijgende woningprijzen, boetevrij 
aflossen en het meefinancieren van een eventuele restschuld. Dit laatste 
kan nog tot 1 januari 2018. Kortom, alle lichten staan nu op groen!” 

Tijd om nieuwe woonwensen waar te maken? Neem gerust contact op. 
Frissen Woonadvies & Taxaties begeleidt u graag bij uw plannen.  

Frissen woonadvies en taxaties o.g.
Marco Frissen
Sint Antoniusplein 10
6031 ED Nederweert
T   0495-460736/ 06-21711322
W  www.frissenwoonadvies.nl
E   info@frissenwoonadvies.nl m a k e l a a r d i j  &  t a x a t i e s  o . g .
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In de woningmarkt staan alle lichten op groen!



GemeenteContact
Donderdag 7 september 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. Aanmelden is eenvoudig. 
Ga naar www.nederweert. nl>Actueel>Officiële 
bekendmakingen. Inschrijven kan met het eigen 
e-mailadres. Vervolgens  ontvangt de abonnee 
de bekendmakingen vanzelf wekelijks via e-mail. 
Het is mogelijk zelf een interesseprofiel samen 
te stellen. 

De officiële bekendmakingen worden weke-
lijks in een duidelijk pdf-overzicht op de website 
geplaatst; het moment van plaatsing wordt ook 
via social media verspreid. 

Het overzicht wordt geprint en bij de infobalie 
van het gemeentehuis neergelegd. Burgers kun-
nen een exemplaar mee naar huis nemen.

Het overzicht hangt aan de rechterzijde van de 
ingang van het gemeentehuis.

In de hal van het gemeentehuis staat een 
computer , zodat iedereen in de gelegenheid  is 
om de bekendmakingen  digitaal in te zien.

Inwoners die niet over internet beschikken en 
een fysieke beperking hebben, kunnen op ver-
zoek het overzicht per post toegestuurd krijgen. 

Ruim drie jaar geleden lanceerde burgemeester Evers de nieuwe website van de gemeente. Sindsdien kunt u steeds meer zaken online regelen.

We groeien door!
Digitaal waar het kan, nu ook met eHerkenning

Weer een stap verder met geurbeleid

Korte weetjes
Op ontdekkingstocht 
Leer Sarsven en de Banen beter kennen 
met een gids. In september en oktober zijn 
er 4 excursies met een eigen thema en een 
gezinswandeling. Aanmelden is noodza-
kelijk. Op www.nederweert.nl vindt u een 
overzicht van de datums en tijdstippen. 

Benieuwd naar het kanaalpark?
Kom dan een kijkje nemen op maandag 
18 september in de kerk van Budschop. 
Om 19.00 uur presenteren we in het 
kort het schetsontwerp voor de nieuwe 
inrichting van kanaalpark De Heerlijckheid 
Budschop. Daarna is er tot 21.00 uur de 
gelegenheid om binnen te lopen en de 
plannen te bekijken. Tijdens deze avond 
willen we u vragen om met ons mee te 
denken. Hoe we dit gaan doen, leest u 
volgende week in een uitgebreider artikel.

Een duurzame themaraad
Regelmatig worden tijdens raadsvergade-
ringen onderwerpen over duurzaamheid 
behandeld. Dan komt vaker de vraag 
terug: wat doet de gemeente zelf aan 
duurzaamheid en waar wil ze op inzetten? 
Duurzaamheid is één van de speerpunten 
in de kadernota 2017-2020. Op maandag 
11 september praten de raadsleden over 
de notitie Nederweert & Duurzaamheid 
die in oktober ter besluitvorming wordt 
voorgelegd in de raadsvergadering. U 
bent van harte welkom bij de themaraad, 
om 19.30 uur in de raadzaal.

Met als landelijk motto ‘Digitaal waar 
het kan, persoonlijk waar nodig’ én ons 
gemeentelijk uitgangspunt: Nederweert 
‘STERK in dienstverlening’, bieden we 
steeds meer producten en diensten ook 
via de digitale weg aan. Een verhuizing 
doorgeven of een uittreksel uit de basis-
registratie personen aanvragen? Dat kan 
eenvoudig en snel via onze website. U 
maakt zich dan bekend met DigiD. Voor 
organisaties hebben we nu een aanslui-
ting op eHerkenning, zodat ook onder-
nemers en verenigingen zaken kunnen 
doen met de digitale gemeente.

Nederweert digitaliseert stap voor stap. 
Zorgvuldigheid is essentieel. Ons webte-
am pakt steeds één dienst - uiteenlopend 
van de aanvraag van een rioolaansluiting 
tot en met het regelen van een visver-
gunning - gelijktijdig aan. We brengen 
per dienst de werkprocessen in kaart en 
kijken waar we verbeteringen kunnen 
doorvoeren. We maken een goed en 
logisch formulier, testen de werking en 
dan pas gaan we ermee online. U zult 
dus merken dat er vandaag meer pro-
ducten online staan dan drie maanden 
geleden. En over drie maanden zullen er 
weer meer diensten digitaal te verkrijgen 
zijn. Zo groeien we door.

Gemakkelijk en efficiënt
Dat doen we op de maat van Neder-
weert, zegt burgemeester Henk Evers: 
“We bieden zoveel mogelijk van onze 
diensten digitaal aan. Om het u ge-

makkelijk te maken en om efficiënt te 
kunnen werken. En ook omdat het past 
bij deze tijd én omdat we samen met de 
landelijke overheid de afspraak gemaakt 
hebben om efficiënt en eenduidig 
digitaal te werken. Daarnaast blijven we 
natuurlijk ook voor u klaarstaan in het 
gemeentehuis. We helpen u het liefst 
op afspraak, zodat we ons goed kunnen 
voorbereiden op uw komst. Op don-
derdagavond kunt u voor veel diensten 
gewoon binnenlopen. Bekijk dus zeker 
even onze website, zowel voor het 
digitaal regelen van zaken als voor het 
maken van een afspraak en informatie 
over onze openingstijden”

Melding klein evenement online
Inwoners kunnen al een hele tijd online 
zaken regelen met de gemeente. Met de 
realisatie van aansluiting op eHerken-
ning bieden we nu ook voor organisaties 
onze eerste dienst online aan. We hebben 
ervoor gekozen om te starten met het 
melden van een klein evenement. Evene-
menten worden namelijk vaak georgani-
seerd door ondernemers en verenigingen. 
Voorheen moesten zij een formulier invul-
len, printen en opsturen om een melding 
te doen. Of ze maakten gebruik van hun 
persoonlijke DigiD om online een aan-
vraag te doen. Dat is niet de bedoeling: 
DigiD is alleen bedoeld als je namens jezelf 
iets aanvraagt of regelt. Nu we eHerken-
ning hebben toegevoegd als authentica-
tiemiddel kun je online een evenement 
doorgeven namens een organisatie. Bin-

nenkort zullen we ook andere producten 
en diensten via eHerkenning ontsluiten.

Digitale veiligheid
Naast het digitaliseren van gemeentelijke 
diensten zijn we ook in bredere zin volop 
bezig met digitalisering. Veiligheid heeft 
daarbij steeds onze focus. Zo hebben we in 
het voorjaar de volledige website ‘achter een 
slotje’ gezet, waardoor de gegevens hierop 
extra beveiligd zijn. Ook zijn we aangesloten 
op DigiD SAML, dat is de meest moderne en 
veilige DigiD-versie. Voor de jaarlijkse DigiD-
audit zijn we ook dit jaar weer glansrijk 
geslaagd. Het verzenden en ontvangen van 
e-mails verloopt eveneens volgens hoge vei-
ligheidseisen. We werken bovendien voort-
durend aan de gebruiksvriendelijkheid en de 
toegankelijkheid van onze website. Zo gaan 
we de komende maanden volop aan de slag 
met de richtlijnen die de website toeganke-
lijk maakt voor mensen met een (visuele of 
talige) beperking.

Inloggen met eHerkenning 
Ben je ondernemer, zzp-er of voorzitter 
van een organisatie, vereniging of instel-
ling, dan kun je online bij steeds meer 
andere organisaties zaken regelen met 
eHerkenning. Dit authenticatiemiddel 
voor organisaties (zoals DigiD dat is voor 
personen) maakt het eenvoudig én veilig 
om online diensten en producten af te 
nemen. Om met eHerkenning te kun-
nen inloggen, moet eerst een eHerken-
ningsmiddel worden aangevraagd. Kijk 
hiervoor op www.eherkenning.nl. 

Samen werken aan een goede leefomge-
ving. Dat doen we op diverse manieren. 
De afgelopen maanden zijn we bezig ge-
weest met het voorbereiden van nieuwe 
regels voor geur. Dit hebben we niet 
alleen gedaan, maar samen met velen 
van u. B&W heeft besloten om een extra 
doorgerekend scenario voor inspraak ter 
inzage te leggen. Het scenario heeft be-
trekking op de geurnorm die geldt voor 
het buitengebied dat ligt in een straal 
van zo’n 1.500 meter rondom de kernen 
Nederweert en Ospel.

Nadat de raad vorig jaar november had 
besloten dat er nieuwe geurscenario’s 
voor geur doorgerekend moesten wor-
den, heeft er een berekening plaatsge-
vonden. Dit heeft geresulteerd in een 
concept-geurvisie (onderbouwing) en 
een concept-geurverordening (normen). 

Platform
De visie en de verordening zijn bespro-
ken in het Platform Gezonde veehoude-
rij in een gezonde samenleving. Hierin 
zitten vertegenwoordigers van burgers, 
ondernemers, Stichting Leefbaar Ne-
derweert, LLTB, Milieufederatie, GGD, 
Stichting Groen, Kerngroep Limburg 

Gezonder, provincie en gemeente. Elk 
van de platformleden kijkt met zijn eigen 
bril en expertise. Eén van de opmerkin-
gen was dat het wenselijk was om de 
visie en verordening tijdens een informa-
tieavond te delen.

Informatieavond geur
Op 8 juni gaf Fred Stouthart van de 
Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant 
(ODZOB) een presentatie over het onder-
zoek dat de dienst uitvoerde. Het was 
een drukke avond waarin er naast een 
presentatie ook veel ruimte was voor 
dialoog met de aanwezigen. Uit deze bij-
eenkomst kwam naar voren dat de juiste 
geurnormen nog niet gevonden zijn. 

Extra scenario
Aan ODZOB is opdracht gegeven om een 
extra scenario door te rekenen. Dit scena-
rio heeft betrekking op de geurnorm die 
geldt voor het buitengebied dat ligt in 
een straal van zo’n 1.500 meter rondom 
de kernen Nederweert en Ospel. 

Ontwerpbesluit
Het college heeft nu besloten dat ze de 
extra doorgerekende norm, in afwijking 
van het advies zoals ODZOB dit heeft op-

genomen in de gebiedsvisie, in ontwerp 
ter inzage willen leggen. De adviezen 
voor de overige gebieden neemt het wel 
over vanuit de door ODZOB opgestelde 
gebiedsvisie.

Strengste gemeente
Wethouder van Meel zegt hierover het 
volgende: “Met de geurnormen zoals 
deze nu in ontwerp ter inzage liggen, 
hebben we, samen met alle belangheb-
benden, gekeken naar de mogelijkheden 
die er zijn. Voorop staat dat de overlast 
omlaag moet, maar met deze normen is 
het ook mogelijk voor ondernemers om 
te investeren in de technieken die nodig 
zijn om de geurnorm ook daadwerke-
lijk te verlagen. Met deze normen zijn 
we overigens de strengste gemeente in 
Limburg”.

Hoe verder?
De ontwerp-geurvisie en -geurverorde-
ning liggen voor inspraak ter inzage. De 
officiële publicaties kunt u vinden op 
www.nederweert.nl. Tot en met 27 sep-
tember 2017 kan er een reactie gegeven 
worden. Al deze reacties worden mee-
genomen bij de definitieve vaststelling 
door de gemeenteraad, eind dit jaar.

Vorig jaar viel er een aantal kleine 
brokstukken uit de Lambertustoren. Dit 
was aanleiding voor de gemeente om 
direct de nodige veiligheidsmaatrege-
len te treffen en de toren uitgebreid te 
inspecteren. Uit de inspectie bleek dat 
er niet meteen maatregelen genomen 
hoeven te worden, maar wel binnen 
nu en drie jaar. Dit geeft de gemeente 
voldoende tijd om de restauratie goed 
voor te bereiden. 

Er moet dan ook veel gebeuren voor-
dat er daadwerkelijk gerestaureerd 
kan worden: historische onderzoeken, 
onderzoek naar het voorkomen/be-
schermen van mogelijke vleermuizen, 
een restauratieplan/-bestek opstellen, 
overleggen voeren met betrokken 
instanties, de subsidiemogelijkheden 
onderzoeken en aanvragen, de nood-
zakelijke vergunningen regelen en 
een aanbestedingsprocedure volgen.

Metselwerk en natuursteenwerk
Aan de buitenzijde is vooral het 
natuursteen-/metsel-/voegwerk 
plaatselijk slecht. Hierdoor trekt er 
water in de buitengevel, waardoor de 
kwaliteit snel achteruit gaat. Daar-
naast moet de wijzerplaat opnieuw 
verguld worden, is de LED-verlichting 
van de wijzerplaat defect en moeten 
er schilderwerken uitgevoerd worden 
aan de kozijnen. Aan de binnenzijde 
is vooral het houtwerk van de klok-
kenstoel slecht.

Restauratieplan bijna klaar
Het restauratieplan/-bestek is nu 
grotendeels klaar. Dit plan is tot stand 
gekomen in nauw overleg met de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 
de Nederweerter Erfgoedcommissie 
en het kerkbestuur. Bij de restauratie 
wordt de authenticiteit gewaarborgd 
en behouden we sporen uit het 
verleden. Deze vertellen immers de 
geschiedenis van de toren voor ons 
nageslacht. Hiervoor is een uitgebreid 
historisch onderzoek gedaan. Op 
basis van het restauratieplan is een 
kostenraming opgesteld. De kosten 
zijn geraamd tussen de €800.000,00 
en €1.000.000,00 en kunnen hoger of 
lager uitvallen bij een aanbesteding. 
Daarnaast is het mogelijk dat er tij-
dens de uitvoering aanvullende zaken 
geconstateerd worden die nu niet 
zichtbaar zijn.

Onderzoek vleermuizen
We kunnen het restauratieplan nog 
niet definitief maken. In het kader van 
de Natuurbeschermingswet zijn we 
verplicht om eerst te onderzoeken of 
er geen beschermde planten en dieren 
door de restauratie verstoord worden. 
Uit een eerste onderzoek blijkt dat er 
mogelijk vleermuizen zitten. We voeren 
nu vervolgonderzoek uit om te bepalen 
of dit zo is en of ze verstoord worden 
door de restauratie. Mocht dit zo zijn, 
dan zijn we verplicht aanvullende maat-
regelen te nemen om dit te voorkomen. 
Dit kan leiden tot kostenverhogingen 
en/of vertraging.

Vergunningen aanvragen
Als het vleermuizenonderzoek klaar is, 
vragen we de vergunning aan. Moch-
ten er vleermuizen zitten die verstoord 
worden, dan moeten we hiervoor 
ontheffing aanvragen. Dit zal eind 
oktober/begin november zijn. Deze pro-
cedure duurt maximaal 26 weken.

Aanbesteding en start
Afhankelijk van de aanwezigheid van 
de vleermuizen, bekijken we wan-
neer we de werkzaamheden het beste 
kunnen gaan aanbesteden. Dit bepaalt 
uiteindelijk wanneer we echt kunnen 
starten. Als er geen vleermuizen zitten, 
verwachten we volgend jaar te begin-
nen. Is dat wel het geval, dan starten 
we in 2019.

Krediet, subsidie
Zodra we de aanbesteding hebben 
gedaan en de inschrijvingen binnen 
hebben, weten we wat de restaura-
tie echt gaat kosten. Op basis van de 
laagste inschrijving vragen we dan aan 
de raad, om het geld beschikbaar te 
stellen. Onderzocht is welke mogelijke 
subsidies er zijn en op basis hiervan zijn 
twee subsidies aangevraagd: een subsi-
die uit het Bouwfonds Cultuurfonds en 
een bijdrage vanuit de Provincie. Nog 
niet bekend is welke bedragen toege-
kend worden, maar we gaan uit van 
een grote bijdrage!

Speciale dag
Op zondag 10 september organiseert 
het steuncomité Vrienden van de 
Lambertustoren de Dag van de Lamber-
tustoren. Elders in het weekblad vindt u 
een aparte pagina over deze bijzondere 
dag.

Nog even tijd voor de toren...



Hulsenweg 1

6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

Vestigingen in Leende en Nederweert. Informatie: bel 040-2062822 of kijk op  www.se-raamdecoratie.nl

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

ÉCHT, ALLES VOOR MIJN RAMEN?

Vestigingen in Leende

Ja,

Vertrouwd & Duurzaam

Uw lokale specialist voor 
zonnepanelen én elektrotechniek

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

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

Vertrouwd & Duurzaam

Uw lokale specialist voor 
zonnepanelen én elektrotechniek

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

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

Voorheen Reemers Elektro montage

“van droom naar daad”

In Nederweert is een traject van 
start gegaan gericht op het tot 
stand komen van een visie voor 
het gebied Nederweert-West tus-
sen Florastraat en de A2. Er lig-
gen enorme kansen in het gebied 
voor sport en recreatie vanwege 
de lokale dynamiek en regionale 
potentie. De Stichting de Uijt-
wijck en de Stichting Bengele 
Beweegt hebben het initiatief 
genomen een ontwikkelingsvisie 
voor het gebied op te stellen en 
in samenspraak met de gemeente 
is CroonenBuro5 gevraagd om 
hun hierbij te ondersteunen. Tij-
dens het traject wordt iedereen 
de kans geboden mee te denken. 
Ná de zomervakantie vinden in-
formatie- en discussiebijeenkom-
sten plaats waarbij alle betrokken 
partijen, omwonenden en alle 
andere belanghebbenden en ge-
interesseerden zijn uitgenodigd. 
Het resultaat van het traject –de 
visie op de verdere ontwikkeling 
van de Sport- en Recreatiezone 
Nederweert- wordt volgens plan-
ning in het voorjaar van 2018 aan 
de gemeenteraad aangeboden.

Vanuit een aantal burgerinitiatieven 
wordt al enige tijd nagedacht over 
de potentie en ontwikkeling  bin-
nen het gebied in de “oksel” van de 
A2 en de Randweg-zuid. Een aantal 
initiatiefnemers heeft zich verenigd 
in de Stichting de Uijtwijck en heeft 
zich ten doel gesteld op het voorma-
lige OLS-terrein een ontwikkeling op 
gang te brengen die moet resulteren 
in een Beleef, ontmoet & doe park. 
De gebiedsontwikkeling/herinrichting 
van de locatie De Bengele is een van 
de speerpunten van de Stichting de 
Bengele Beweegt. Deze ontwikkeling 
draagt bij aan het versterken van de 
samenwerking tussen de verschillende 
organisaties en het ontplooien van ini-
tiatieven voor meer aanbod sport en 
bewegen. De locaties waarop de bei-
de stichtingen zich focussen, grenzen 
aan elkaar en kunnen eigenlijk niet los 
van elkaar beschouwd worden. Tegen 
deze achtergrond zijn de beide stich-
tingen met elkaar in gesprek geraakt 
over een integrale aanpak voor de 
gebiedsontwikkeling van het totale 
gebied.

Het college van burgemeester en 
wethouders van Nederweert heeft 
enthousiast gereageerd op de initia-
tieven. Het college heeft daarom bud-
get beschikbaar gesteld om met hulp 
van de professionele expertise van het 

adviesbureauCroonenBuro5 tot een 
breed gedragen visie op het totale ge-
bied te komen. De provincie heeft zich 
inmiddels –bij monde van gedepu-
teerde Hubert Mackus- verheugd ge-
toond over de ingezette ontwikkeling.

Inmiddels heeft de ingestelde stuur-
groep een traject ontworpen om met 
maximale betrokkenheid van belang-
hebbenden en belangstellenden tot 
een breed gedragen visie te komen. 
Het lokale draagvlak is hierbij van 
groot belang. Gedurende het aanko-
mende traject worden daarom ver-
schillende openbare bijeenkomsten 
gehouden om in goed overleg met 
betrokkenen de visie voor het gebied 
vorm te geven.

De eerste informatie- en participatie-
bijeenkomst vindt plaats op 14 sep-
tember a.s. in sporthal De Bengele 
vanaf 19.00 uur. Onder het mom van 
‘Droom mee’ worden de aanwezigen 
deze avond uitgenodigd gezamenlijk 
mede richting te geven aan de visie 
voor het sport- en recreatiegebied. 
Omwonenden en gebruikers van 
sportpark De Bengele zullen zo veel 
als mogelijk rechtstreeks uitgenodigd 
worden, maar ook anderen zijn van 
harte welkom. De stuurgroep hoopt 
op een grote opkomst. Inschrijven 
voor de bijeenkomst kan via het in-
vulformulier achter deze LINK . Mocht 
u onverhoopt verhinderd zijn en/of 
wilt u op de hoogte blijven van de 
voortgang van het traject, dan kunt 
u dit kenbaar maken via deze LINK .

De planning voor de overige bijeen-
komsten is als volgt:
5 oktober 2017 vanaf 19:00 (locatie 
sporthal de Bengele)
Doel: informeren en bespreken ont-
wikkelingsscenario’s

26 oktober 2017 vanaf 19:00 (loca-
tie sporthal de Bengele)
Informele inloopavond voor het stel-
len van vragen aan de stuurgroep

18 januari 2018 vanaf 19:00 (locatie 
sporthal de Bengele)
Doel: toelichting gebiedsvisie en op-
stellen actieplan

Informatie over dit persbericht kan 
worden ingewonnen bij:
Niek Creemers van de Stichting Ben-
gele Beweegt (telefoonnummer: 06-
22496582 , E-mail: info@debengele-
beweegt.nl ) 
Peter Willekens van de Stichting de 
Uitwijck (Email:info@uijtwijck.nl)

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Woningvereniging Nederweert is de lokale huisvester van sociale 
huurwoningen in Nederweert. Wij beheren zo’n 1500 woningen in de 
gemeente Nederweert. Wij kiezen bewust voor een klein team van vaste 
medewerkers waarmee we het brede scala aan activiteiten uitvoeren. 
Voor ons team Wonen zijn wij op zoek naar een enthousiaste

MEDEWERK(ST)ER KLANTENSERVICE

Je bent het visitekaartje van de woningvereniging. Onze huurders vinden 
met al hun vragen bij jou een luisterend oor, waarbij je uitgaat van moge-
lijkheden en zo klanten verder helpt met hun vragen.

Looptijd contract:  Jaarcontract  
met uitzicht op een vast dienstverband

Inzet: 20 uur per week
Werktijden: Maandag en dinsdag van 08.00-17.00 uur
 Donderdag van 13.00-17.00 uur
Plaats: Nederweert

WAT GA JE ZOAL DOEN?
•	 	Afhandeling	en	registratie	van	eerstelijns	klantcontacten	 

(telefoon	en	balie)
•	 Het	verzorgen	van	de	huuradministratie
•	 Het	verzorgen	van	de	woningzoekendenregistratie
•	 	Het	verwerken	van	woningmutaties	 

van huuropzegging tot nieuwe verhuur
•	 Verantwoordelijk	voor	het	kasbeheer
•	 Het	verwerken	van	bankafschriften
•	 Diverse	administratieve	werkzaamheden
•	 Het	verzorgen	van	correspondentie
Het	verder	verbeteren	van	de	dienstverlening	aan	onze	klanten	is	hierbij	
vanzelfsprekend.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
Je	beschikt	over	een	afgeronde	opleiding	op	MBO-niveau.	Mensen	te	
kunnen helpen staat bij jou voorop. Je beschikt dan ook over goede 
sociale	en	communicatieve	vaardigheden,	zowel	mondeling	als	schrif-
telijk.	Ervaring	met	Microsoft	Office	(Word	en	Excel)	is	een	pré.	Je	bent	
proactief,	resultaatgericht,	accuraat	en	werkt	graag	in	teamverband.	Je	
kunt gemakkelijk en snel schakelen naar de diverse werkzaamheden, die 
zich dagelijks voordoen.

WAT MAG JIJ VAN ONS VERWACHTEN?
Wij stellen daar tegenover een veelzijdige baan bij een gezonde en am-
bitieuze woningcorporatie met een enthousiast en deskundig team. De 
arbeidsvoorwaarden	zijn	conform	de	CAO	Woondiensten.

INTERESSE IN DEZE FUNCTIE?
Dan	ontvangen	wij	graag	je	motivatie	met	CV	via	e-mail	w.debruin@
wvnederweert.nl Doe dit voor 25 september aanstaande.
Heb	je	nog	vragen?	Neem	dan	contact	op	met	de	heer	W.P.	(Wil)	de	Bruin,	
Manager	Wonen.	Hij	is	te	bereiken	op	telefoonnummer	0495-632050.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld  
en zullen wij ook niet in behandeling nemen.

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING

Molens in GrensPark Kempen~Broek 
openen met Open Monumentendag

Voor de eerste keer wordt dit jaar 
Open Monumentendag, op zondag 
10 september, in Vlaanderen en Ne-
derland op een en dezelfde dag ge-
houden. Dat biedt een uitgelezen 
gelegenheid om grensoverschrijdend 
grote en kleine monumenten die die 
dag hun deuren, hekken of poorten 
voor bezoekers openen, te gaan be-
kijken. Ook achttien wind- en water-
molens zetten Open Monumenten-
dag de molenpoort uitnodigend voor 
bezoekers open.

Omdat de thema’s van Open Monu-
mentendag in Vlaanderen, “Erfgoed 
en Natuur” en in Nederland, “Boe-
ren, Burgers en Buitenlui” goed op 
elkaar aansluiten én bij GrensPark 
Kempen~Broek en de molens als 
erfgoed passen, grijpt Molennet-
werk Kempen~Broek deze Monu-
mentendag aan om de molens van 
Kempen~Broek gezamenlijk te pre-
senteren. Dat betekent dat met Open 
Monumentendag binnen GrensPark 
Kempen~Broek tussen 10 en 17 uur 
16 wind- en watermolens hun poor-
ten openen. De molens zullen, zo mo-
gelijk, draaien en malen en in ieder 
geval te bezoeken en te bezichtigen 
zijn. Vrijwillige molenaars en molen-
gidsen vertellen u het verhaal van 
hun molen, leiden u door de molen 
rond en geven de bezoekers ant-
woord op alle molenvragen.

De 16 molens die op Open Monumen-
tendag bezoekers uitnodigen, staan 
in de Nederlandse Kempen~Broek 
gemeenten Weert, Nederweert en 
Leudal en in Bocholt, Bree en Kinrooi/
Molenbeersel in Vlaanderen. 

Op de website van Molennetwerk 
Kempen~Broek https://kempen-
broekmolens .org /agenda /open-
monumentendag/ vindt u meer, ook 
praktische, informatie over deze 
Grenzeloze Kempen~Broek Molen-
dag. Een route langs de molens kunt 
u uitstippelen met behulp van de Mo-
lenkaart Kempen~Broek die bij diver-
se molens, de toeristische diensten en 
bij de VVV’s voor één euro te koop is. 
Ook ligt de kaart op 9 én 10 septem-
ber bij het centrale informatiepost 
voor Open Monumentendagen in 
Weert. Deze informatiepost vindt u 
op zaterdag op de Markt in Weert en 

op zondag bij molen De Nijverheid, 
Veldstraat, Stramproy.

De deelnemende molens zijn:  
•	 Wilhelmus	 Hubertusmolen,	 Oude	

Hushoverweg 30, Weert 
•	 Sint	 Annamolen,	 Keenterstraat	 1,	

Weert 
•	 De	Hoop,	Coolenstraat	24,	Weert	–	

Swartbroek 
•	 Sint	 Annamolen,	 Tungeler	 Dorps-

traat 75, Weert – Tungelroy 
•	 Sint	Jan,	Molenweg	16,	Stramproy	
•	 De	 Nijverheid,	 Veldstraat	 54,	

Stramproy (zondag staat hier de 
OMD-informatiepost)

•	 Broeckmolen, Grensweg 8. Stramproy 
•	 Voorste	Luysmolen,	Luysenstraat	2,	

Bocholt 
•	 De	 Zorgvliet,	 Oudekerkstraat	 25,	

Molenbeersel  
•	 Keijersmolen,	Smeetsstraat	43,	Mo-

lenbeersel 
•	 Uffelsemolen,	 Uffelsestraat	 5,	 Ha-

ler-Uffelse 
•	 Keyartmolen,	Keyartstraat	4,	Bree-	

Tongerlo 
•	 Pollismolen,	Molenstraat	56,	Bree	–	

Opitter 
•	 Sevensmolen,	Molenstraat	18,	Kau-

lille 
•	 De	Korenbloem,	Korenbloemstraat	

4, Ospel-Nederweert
•	 Schouwsmolen,	 Margarethastraat	

56, Ittervoort.
•	 Armenmolen,	Molenstraat	12,	Nee-

ritter
•	 Dorpermolen,	Dorpermolenweg	2,	

Opoeteren (Maaseik)

Over Molennetwerk Kempen~Broek:
Molennetwerk Kempen~Broek is 
een samenwerking tussen Molen-
stichting Weerterland, vzw Molen-
zorg Molenmuseum Molenbeersel, 
Molenstichting Leudal, de Kauliller 
Molenvrienden en een aantal mole-
neigenaren, vrijwillige molenaars en 
molenvrijwilligers uit het gebied van 
GrensPark Kempen~Broek.  Molen-
netwerk Kempen~Broek stelt zich tot 
doel de (toeristische) belangstelling 
voor de molens te bevorderen, de 
wind- en watermolens van GrensPark 
Kempen~Broek op de kaart te zetten 
en te promoten en via samenwerking 
het molenbehoud en molenbeheer 
te steunen en bevorderen.  Ook wil-
len we de (historische) kennis over dit 
molenerfgoed vergroten.

Zomerwandeling door de 
Horsterdriehoek, Mariapeel

In de Horster Driehoek, Mariapeel, 
krijgt de natuur een impuls. In deze 
excursie krijg je een uniek kijkje in 
een verborgen hoogveengebied. 
Welke ingrepen zijn nodig om het bij-
zondere veen te behouden? En welke 
soorten profiteren hiervan? Wil je 
meer weten over deze natuuromvor-
ming? 
Ga mee op pad met de boswachters 
van Staatsbosbeheer.
 
De excursie vindt plaats op zondag 10 
september. Verzamelen om 10.00 uur 
met koffie en thee. Vertrek om 10.30 
uur. Eindtijd 12.00 uur Startlocatie: 
Vossenheuvel, America (Vossenheu-
vel oprijden vanaf Middenpeelweg, 
doorrijden tot de weg doodloopt).

Interesse? Meld u aan via het email-
adres mariapeel@staatsbosbeheer.
nl of via de website van Staatsbosbe-
heer https://www.staatsbosbeheer.
nl /activiteiten/de-pelen/natuurex-
cursie-in-de-mariapeel

Life+ Hoogveenherstel Mariapeel
Het project in de Mariapeel wordt uit-
gevoerd met een financiële bijdrage 
van LIFE+, het Europese financierings-
instrument voor de instandhouding 
van Natura 2000 gebieden, en van 
de provincies Limburg en Noord-Bra-
bant. Meer informatie: www.peelve-
nen-in-uitvoering.nl. Hier kunt u zich 
ook aanmelden voor de nieuwsbrief. 
Vragen over het project kunt u mailen 
naar: mariapeel@staatsbosbeheer.nl. 

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 21 september
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel. 
We serveren een driegangendiner 
voor € 8,50- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdag 20 september.
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

Open Eettafel Budschop

Donderdag 14 september open eet-
tafel aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 13 september 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

Grote Rommelmarkt 

Zondag	10	september	houdt	Tuinpark	
Lamershof te Weert haar jaarlijkse 
rommelmarkt. Ook dit jaar is er weer 
een veiling van oude en antieke spul-
len. De aanvang van de rommelmarkt 
is 12.30 en de veiling start om 13.00 
uur in de kantine.In de kantine kan 
men genieten van een hapje of drank-
je, buiten worden er lekkere wafels en 
loempia’s gebakken. Hou je van een 
gezellige middag uit dan mag je deze 
happening beslist niet missen. De en-
tree bedraagt 1,50 euro. Tuinpark La-
mershof is gelegen in Weert aan de 
Altweerterkapelstraat 3A, voor ver-
dere info email:hermans.piet@hot-
mail.com of 06-23732339

Te koop: 
Vrijstaand woonhuis 

met garage/werkplaats (75 m2)
4 ruime slaapkamers, zolder en kelder. 

Vv. Kunststof kozijnen.
Eind 63, 6034 SM Nederweert-Eind

Vraagprijs: € 249.500,=
Info: 06-502990664



Dag van de Lambertustoren 
op zondag 10 september

Feest in en rond de Lambertustoren

Dag van de Lambertustoren 
op zondag 10 september

Op zondag 10 september bruist het van de activiteiten in en rond de Lambertustoren tijdens de Dag van de Lambertustoren. Vier 
het feest mee en draag een steentje bij aan de restauratie van de toren. U kunt samen ontbijten, de toren beklimmen, aan schiet-
wedstrijden deelnemen of luisteren en kijken naar muziek en dans. Maar er is meer, veel meer. De Dag van de Lambertustoren 
is de tweede grote activiteit van het comité Herstel Lambertustoren. 

Ontbijt en startschot voor toertocht
De dag begint om 09.30 uur met een (bijna) gratis feestelijk ontbijt dat wordt aan-
geboden door supermarkt Jan Linders. Het ontbijt wordt verzorgd door leerlingen 
van het Cita Verde College en opgeluisterd door muzikanten van Harmonie St. Jo-
seph. Om 10.00 uur klinkt het statschot van de eerste rit van de Toer- en Wielerclub 
Nederweert. 

Doorlopend activiteiten 
Vanaf ongeveer 11.00 uur zijn er doorlopend activiteiten voor jong en oud. Men 
kan de toren beklimmen en in de toren vinden lezingen plaats. Buiten op het plein 
kan men handboog-, kruisboog- en geweerschieten. Verder is er een ballonnen-
wedstrijd en zijn er tafeltennis-, voetbal- en waterspelen.

Verkoop torenwijn, -chocolade, -stenen en -tegeltjes
Bijzonder is de start van de verkoop van Lambertustorenwijn, Lambertustoren-
stenen, Lambertustorenchocolade en Lambertustorentegeltjes. Verder kunnen 
bezoekers timmeren, zagen en bouwen met pallets. Het programma wordt op-
geluisterd met muziek en dansoptredens. 

Lambertuslied
Een aantal muzikanten uit Nederweert heeft de handen in elkaar geslagen en een 
nummer geschreven over de Lambertustoren. Het nummer komt uit op CD-singel 
en kent ook een karaokeversie. Iedereen kan daardoor het nummer zelf mee- 
zingen. De ideeën voor de tekst en muziek zijn afkomstig van Winand Bijlmakers 
(gitaar en zang). Bijlmakers is onder andere bekend van ‘Double Axe’ en ‘The Hot 
Buskers’. Met die band schreef hij in 2007 het OLS-lied ‘ Antonius heet d’n Um’ ter 
gelegenheid van het winnen van het OLS door schutterij Sint Antonius. De CD is 
op dit moment in productie en zal tijdens de Dag van de Lambertustoren voor het 
eerst te koop zijn. 

Vrijwilligers en verenigingen 
Vele verenigingen en vrijwilligers verlenen hun medewerking aan de Dag van de 
Lambertustoren. Daar is het comité trots op. Het is de bedoeling dat met vrijwil-
lige financiële bijdrages aan de activiteiten een mooi bedrag bij elkaar wordt 
gebracht. Aan het einde van de dag wordt de opbrengst door de gezamenlijke 
verenigingen aan de voorzitter van het comité, oud-burgemeester Fons Jacobs, 
aangeboden. Hiermee verwacht het comité wederom een stap in de richting van 
het doel te zetten om in totaal € 100.000,- bij te dragen in de kosten van de re-
novatie van de toren.

Verjaardag culinair gevierd
Op 13 juli vond bij Restaurant Bi-j Siem al een sfeervol culinair evenement plaats in het kader 
van de 550-ste verjaardag van de Lambertustoren. Aan het einde van de avond bood eigenaar 
Herman Poell, zijn echtgenote en de chef-kok namens het personeel het comité een cheque 
aan van € 2100,-. Dit bedrag was door de deelnemers bij elkaar gebracht. Het royale bedrag 
werd onder luid applaus door de vicevoorzitter van het comité, Hans Houtman, in ontvangst 
genomen. 

Verkeer - afsluiten weggedeelten
Om de Dag van Nederweert op 10 september veilig te laten verlopen, worden enkele weg-
gedeelten afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Deze afsluitingen gelden 
voor een gedeelte van de Kerkstraat (tussen de Burg. Hobusstraat en de kerk), een gedeelte 
van Lambertushof, een gedeelte van de Paulus Holtenstraat (tussen Burgemeester Spiertz-
plein en de Kerkstraat) en het fiets- voetpad naar de kerk. De maatregelen duren van ‘s mor-
gens 07.00 uur tot ’s avonds 22.00 uur, of zoveel korter of langer dan strikt nodig is.

Programma: 
09.30 – 11.00   Bijna gratis feestelijk ontbijt aangeboden door Jan 

Linders en verzorgd door leerlingen van het Cita 
Verde College

09.30 – 12.00  Muzikale opluistering door het jeugdorkest van  
Harmonie St. Joseph

10.00 – 13.00   Startschot 1e etappe Toer- en wielerclub Neder-
weert, aankomst om 13.00 uur

10.45 – 20.00 Doorlopend programma met om: 
10.45 – 16.00  Lezingen om het uur in en over de Lambertustoren
10.45 – 16.00 Beklimming van de Lambertustoren
10.45 – 16.00  Umbelder en mandenmaker aan ingang van de  

Lambertustoren
11.00 – 12.00 Optreden jongste majorettegroep St. Lucie
11.00 – 17.00 Hand- en Kruisboogschieten Willem Tell
11.00 – 17.00  Ballonnenwedstrijd en tafeltennisspelen Tafeltennis-

vereniging Nederweert 
11.00 – 17.00  Brandweer, rondrit met brandweerwagen, spelvorm 

met gereedschap, zeepkist spuiten, container brand-
veilig leven en werving (jeugd) vrijwilligers

11.00 – 17.00  Diverse verkooppunten voor Lambertustorenwijn, 
Lambertustorenstenen, Lambertustorenchocolade, 
Lambertustorentegeltjes en CD met het Lamber-
tustorenlied

13.00 – 17.00  Timmeren, zagen en bouwen met pallets, verkoop 
popcorn, Jong Nederland

13.00 – 17.00 Bölkes schieten Schutterij St. Antonius
13.00 – 15.00 Optreden van de Coconblazers
13.30 – 13.50  1e Optreden De-De-Dance met dansgroepen van 

leerlingen basisschool en voortgezet onderwijs
13.45 – 15.45  Startschot 2e etappe Toer- en wielerclub Neder-

weert, aankomst om 15.45 uur
14.20 – 14.40   2e Optreden De-De-Dance met dansgroepen van 

leerlingen basisschool en voortgezet onderwijs
15.00 – 17.00 Optreden Shantygroep Aan Paol 69
17.00 – 20.00 Voortzetting op de terrassen met deejay Sjoske

Meer informatie over het programma is te lezen op de website www.lambertustoren.nl. 
Op deze site kunt u ook meer informatie vinden over de stichting Vrienden van de Lambertustoren Nederweert.Fo
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24 Noodzaak herstel 

De komende jaren moet de toren worden hersteld. Er is sprake 

van een grote renovatie. Er zijn teveel bouwkundige gebreken aan 

het muurwerk. Hierdoor is de vochtbelasting op de metselstenen 

te hoog en gaan door vorst en het nat en droog worden van het 

muurwerk plaatselijk stenen kapot. De werkzaamheden waren 

aanvankelijk voor circa 2020 gepland, maar het verval treedt snel-

ler op dan verwacht. Een renovatie markeert een historisch mo-

ment in de geschiedenis van de kerktoren, aldus het comité Her-

stel Lambertustoren.

Toren van ons allemaal 
De Lambertustoren is dit jaar op de kop af 550 jaar oud. Het bouwwerk is het fysieke middelpunt van Nederweert en vanuit historisch perspectief van alle inwoners. Eeuwen lang heeft de gemeenschap al haar bijdrage geleverd. De toren staat symbool voor het centrum van de gemeente. Van veraf te herkennen als landmark in het uitgestrekte landschap. Dat is de reden dat het comité voor de Dag van de Lambertustoren als activiteit gekozen heeft.



“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 
beschadigd is, kun je het in veel gevallen 
laten zitten. 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 inademen 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 voorzichtig 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. 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 golf-
platen 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.

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 bescher-
mende kleding, haarlak en een tuinslang. 
In dit duidelijke instructiefilmpje toont 

Milieu Centraal waar je aan moet den-
ken:  www.milieucentraal.nl/asbest-
verwijderen/

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 zorg-
den 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.”

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 verwijderen. Je kunt dan 
namelijk groepskorting bedingen. 
Om dat te regelen met je buren 
kan je beter op tijd beginnen!

4. Begin nu met sparen.  
Bij grote asbestdaken kost het 
verwijderen 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 
asbestdaken van groter dan 35 
vierkante meter kan je 4,50 sub-
sidie 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.

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


