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Uw witgoed 
apparaat stuk?

ExperExpert Nedert Nederweerweert t 
repareerrepareert!t!

Bezoekadres:
Ringselvenweg 2
6002 SW Weert

T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

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

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

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

In 1967 had Nelly Tullemans-
Koppen een vooruitziende blik 
en startte een winkel waar men 
terecht kon voor stoffen, klein-
vak, damesondergoed en da-
mesnachtgoed. Dat haar voor-
uitziende blik goed is geweest, 
blijkt uit het feit dat Tullemans-
Koppen 19 t/m 23 september 
haar 50-jarig jubileum viert.

Compleet
Na een tiental jaren maakten 
stoffen en kleinvak plaats voor 
een ander assortiment: lingerie 
en badmode. Het bleek een gat 
in de markt. Het klantenbestand 
groeide, mede door de komst van 
Monique. Door haar komst wis-
ten ook de jongere dames de weg 
naar Tullemans-Koppen te vinden. 
Deze aanvulling werkte goed, 
maar men vond de collectie van 
niet compleet. 

Het werd tijd voor een mannenlijn 
en dus werd er voor de heren on-
der-, bad- en nachtgoed aan het 
assortiment toegevoegd.

Deskundig
Bij Tullemans-Koppen staat kwa-
liteit en goed advies hoog in het 
vaandel. Onder deskundige bege-
leiding van het team, bestaande 
uit Monique, Wendy en Gertrix, 
wordt altijd gestreefd naar de per-
fecte pasvorm.
Er is een uitgebreide collectie in 
bh’s in de maten A t/m H. Even-
tuele veranderingen zijn geheel 
gratis.

Goed passende lingerie
Tullemans-Koppen vindt het van 
groot belang dat iedereen altijd 
de juiste maat en het juiste mo-
del draagt. Ook al denkt u: ‘Het 

19 t/m 23 september feestweek

50 jaar Tullemans-Koppen

is maar ondermode, niet iedereen 
ziet het’, toch is het belangrijk om 
de juiste lingerie te dragen. Hier-
door zit uw kleding beter en voelt 
u zich lekkerder, of u nu een A of 
H cup draagt. Kortom, goed pas-
sende lingerie voor elke vrouw. U
wordt altijd geholpen bij het ma-
ken van de juiste keuze in model 
en maat.

Stap gerust eens binnen en ervaar 
de toegevoegde waarde van des-
kundig advies.

Feestweek
U bent van harte welkom in onze 
feestweek van 19 t/m 23 septem-
ber. En om nóg meer in de stem-
ming te komen, hebben we deze 
week 10% korting op de gehele 

collectie! Natuurlijk zal Nelly tij-
dens de feestweek ook in de win-
kel aanwezig zijn om samen met u
herinneringen op te halen.

Leuke attentie
Voor iedereen die in deze week 
een bezoekje brengt aan onze 
winkel, staat koffie en een leuke 
attentie klaar!

De Krottepoffers vieren 45-jarig bestaan!

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

Openingstijden: di t/m vr 09.00 - 12.30  13.30 - 18.00
Vrijdag koopavond

za 09.00 - 17.00  / ma gesloten

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

Neem
daglenzen mee 

op vakantie!
dan is lenzenvloeistof vergeten niet 
erg!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

wwwwww.tandartspraktijknederweert.nl.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

Het is een feestelijk jaar voor 
toneelvereniging De Krottepof-
fers, nadat ze in juni drie Muul-
kes hebben gewonnen, vieren
ze dit jaar ook nog eens hun 
45-jarig bestaan. En hoe kunnen 
we dat beter vieren door het Ne-
derweerter publiek wederom te 
trakteren op een avond stevig 
lachen.

In oktober speelt de club haar nieuw-
ste voorstelling: ‘Overspel’. Als dat 
niet spannend klinkt… In het stuk 
spelen Muulke-winnaars Jos Breu-
kers en Resian Beerens wederom een
rol. De twee zijn na hun persoonlijke 
succes van afgelopen jaar niet stil
blijven zitten en hebben de draad 
weer opgepakt om ervoor te zorgen 
dat de Pinnenhof een voorstelling 
krijgt die het verdient. Onder regie 
van Alice Claessen en Nelleke van 
Lith zorgen De Krottepoffers ervoor 
dat het 45-jarig bestaan eervol en 
knallend verloopt.

Over het stuk
Door de titel denkt u vast: waar 
gaat dit stuk over? ‘Overspel’ gaat 
over een winkelier, Frits Vanlier. Hij 
heeft in het geheim een dochter die 
in Curaçao woont, Valery heet ze. 
Zij komt een nieuwe lingerielijn pre-
senteren en haar vader opzoeken. 
Tilly, ook een buitenechtelijke doch-
ter van Frits uit de roerige jaren van 
de seksuele vrijheden, ontdekt haar 
afkomst en besluit met Geert, de 
zoon van Frits, haar vader het vuur 

aan de schenen te leggen. Bij de Van-
liers ontmoet Valery haar halfbroer 
en halfzus en ze besluiten om Frits 
een lesje te leren. Valery en Geert 
zullen “verliefd” worden om Frits zo 
tot “kleur bekennen” te dwingen. Hij 
kan een liefde tussen zijn kinderen 
immers nooit toestaan…

‘Extra’ voorstelling
U leest het al, de ene na de andere 
hectische en komische situatie komt

op de planken. Dit jaar organiseren 
De Krottepoffers een voorstelling 
speciaal voor de ouderen van Neder-
weert. Op zondagmiddag 15 okto-
ber lassen ze een ‘extra’ voorstelling 
in om de ouderen een mooie dag 
te bezorgen. De kaarten voor deze 
voorstelling worden zelfs in de ver-
zorgingshuizen verkocht om de inwo-
ners het makkelijk te maken!

Stationsplein 1, 6001 CH Weert   -   T +31 (0)495 542 640   -   E info@antjevandestatie.eu

Het Chef ’s menu is een maandelijks
wisselend 3, 4 of 5 gangen menu,

afgestemd op het seizoen.
Kijk voor de actuele menukaart op:

www.antjevandestatie.eu

Laat je verrassen
door ons
Chef´s menu!
Al vanaf € 29,50

De speeldata van ‘Overspel’ zijn  7, 
13, 14, 21, 22, 28 en 29 oktober om 
20.00 uur en 15 oktober om 15.00 uur, 
uiteraard allemaal te zien in de Pin-
nenhof in Nederweert. Kaarten zijn 
vanaf 21 september te koop bij Bruna 
Gommans in Nederweert en kosten
�9,- euro per stuk. Deze kunnen alleen 
contant betaald worden, pinnen is 
helaas niet mogelijk. Kaarten telefo-
nisch reserveren is niet mogelijk.

www.tullemans-koppen.nl

JJuubbiilleueummaacctitiee
1100% K% Koorrttiinng og op op onnzzee

ggeehheelele c cololleleccttiiee
((vvaan 1n 19 t9 toot et en mn meet 2t 23 s3 seepptteemmbbeerr))

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foto: Nederweert24



Een uurtje voor jezelf

YOGA
Om je lichaam te versterken,

Je adem te verdiepen
En je geest tot rust te brengen.

Yoga is voor iedereen
En alle leeftijden.

Iedere maandag en dinsdagavond
In Nederweert

0475-568574 of 0657423675

Evatin Gryn Yogadocente

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

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag
Veldwedstrijd in Someren op 2/3 september
Zaterdag 290, zondag 288, totaal. 578 punten. 
Goed voor een 2de plaats.
Agenda
15/16/17 sept. 1e en 2e Indoor wedstrijd bij 

HBS Wilhelmina
16-17 sept. Veldwedstrijd Koningslust
21 sept. Soranus toernooi Boukoul
23/24 sept. Nederlandse Kampioen-

schappen 3D
26 sept. Krekeltoernooi te America
7/8 okt.  3D wedstrijd Someren
6/7/8 okt. 1e Bondswedstrijd bij HBS 

Wilhelmina
13/14/15 okt. 3e en 4e Indoorwedstrijd bij 

De Grensschutters Reuver
15 okt. Rayon Kampioenschap 3D So-

meren
27/28/29 okt. 2e Bondswedstrijd bij Willem 

Tell Nederweert

RKSVO-NIEUWS
Dinsdag 12 september:
RKSVO 3 - Haelen 2 19.30

Woensdag 13 september:
RKSVO O.11-4M - Haelen O.11-4M   18.45

Donderdag 14 september:
NWC 1 - RKSVO 1 20.00

Vrijdag 15 september:
RKSVO Mini F wedstrijdjes bij DESM   18.30

Vrijwilligersavond in de kantine 20.30

Zaterdag 16 september:
Bekerwedstrijden:
EVV O.19-1 - RKSVO O.19-1   15.00

RKSVO O.19-2 - Merefeldia O.19-3   15.00

Reuver O.17-1 - RKSVO O.17-1   14.00

RKSVO O.17-2 - SV Laar O.17-3   15.00

Someren O.15-1 - RKSVO O.15-1   12.45

RKSVO O.15-2g - Mifano O.15-3   13.30

RKSVO O.13-1 - Someren O.13-1g   12.00

Someren O.13-2 - RKSVO O.13-2   10.30

BEVO O.13-1g - RKSVO O.13-3g   10.30

RKSVO O.11-1 - SVC’2000 O.11-1g 09.45

RKSVO O.11-2 - NWC O.11-5   09.45

ONDO O.11-1 - RKSVO O.11-3M   10.30

Merefeldia O.11-5M - RKSVO O.11-4M   09.30

RKSVO O.9-1g - NWC O.9-2 11.00

Egchel O.9-3 - RKSVO O.9-2   10.30

RKSVO O.9-3g - SVVH O.9-1g   11.00

Zondag 17 september:    
Bekerwedstrijden
RKSVO 1 - Crescentia 1 14.30

Roggel 2 - RKSVO 2 12.00

RKSVO 3 - IVO 3 12.00

RKSVO 5 - Eindse Boys 3   12.00

Eindse Girls da.1 - RKSVO da.1   12.15

Oefenwedstrijden
Eindse Boys 4 - RKSVO 4 11.00 

RKSVO 6 - vrij

RKSVO VE1 - SV Laar VE1   10.00

RKSVO VE2 - Brevendia VE2   10.00

Donderdag 21 september:
Jaarvergadering in de kantine 21.00

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Zaterdag 16 sept. Junioren (Beker)
Haelen MO17-1 - Eindse Boys MO17-1 13.30 uur
Eindse Boys JO17-1 - Merefeldia JO17-1 14.00 uur
RKMSV JO15-1 - Eindse Boys JO15-1 14.00 uur
Eindse Boys JO15-2 - Roggel/SVSHJO15-2g 11.30 uur
Eindse Boys JO13-1-Merefeldia JO13-3 11.00 uur
RKVB JO11-1-Eindse Boys JO11-1 10.00 uur
SVC 2000  JO11-4G - Eindse Boys JO11-2 10.30 uur
Eindse Boys JO9-1 - Heythuysen  JO9-1G 10.30 uur
Eindse Boys JO9-2 - BEVO JO9-2 10.30 uur
Zondag 17 sept. Senioren (Beker)
SSE1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
RKMSV 6 - Eindse Boys 2 (vriends) 11.00 uur
RKSVO 5 - Eindse Boys 3 12.00 uur 
 
Zondag 17 sept. Vrouwen (beker)
Eindse Boys VR1 - RKSVO VR1 12.15 uur
Eindse Boys VR2 - FC Maasgouw VR1 10.15 uur 
 
Mededelingen
SSE: De Heikampen, Bennenbroekstraat 65, 
5712BL, Someren-Eind
Donderdag 14 september kaarten 20.00 uur 
in de kantine
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

ZZP-er 
voor veel voorkomende 

werkzaamheden
Geldige VAR-verklaring
Geldig VCA-certificaat

Ook op zaterdag beschikbaar

Edward Moonen
06-49508474

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Anniek Vanhove 
NEDERLANDS 

KAMPIOEN 

MARIELLE
BEDANKT!

Gezinstocht en muziek
op het Peelpodium

WEEKEND ZATERDAG VETERANEN
VEINDSE BOYS GESLAAGD

Handbal voor de allerkleinste

Fantastische resultaten
PSV Nederweert op LK 2017 

Op zaterdag 26 augustus vond de 
Hippiade voor pony’s plaats. 
Anniek Vanhove reed met Frits in de 
klasse C-L2 dressuur naar een percen-
tage van 70,67%!
Dit bleek ruim voldoende om na 
Limburgs kampioen ook gehuldigd 
te worden als NEDERLANDS KAMPI-
OEN!

Zoë Niessen reed met Melantho’s 
Dilano mee in de klasse DE-M1 dres-
suur.
Een percentage van 66,44% bleek 
goed voor een 8e PRIJS op de Hippi-
ade.

Anniek en Zoë, fantastisch gedaan! 
Gefeliciteerd en geniet ervan!! 

Mede door de prima weersom-
standigheden kunnen de zater-
dag veteranen van Eindse Boys 
terugkijken op een zeer geslaagd 
jubileumweekend. Het 50 jarig 
jubileum werd gevierd en kreeg 
extra cachet door de aanwezig-
heid van de Alte Herren van TuS 
Ahrbach. Het was tevens het 35e 
jaar van de uitwisseling met de 
vereniging, welke al vanaf 1982 
in stand wordt gehouden.

Na de ontvangst van de gasten op zater-
dagmiddag werd de traditionele interland 
gespeeld, helaas moest de beker na een 4-1 
nederlaag meegegeven worden naar het 
Westerwald. Uiteraard werd er niet lang om 
getreurd en de nederlaag verwerkt met een 
koel glas bier en een heerlijke barbecue. Het 
jubileum van de veteranen werd ingepast in 
het seizoensopeningsfeest van Eindse Boys 
en daar was het gezellig. Opvallend veel 
jeugdige leden waren aanwezig en ook zij 
wisten net als de ouderen de 60 & 70tees 
band Chewy & The Locals te waarderen. Tot 

in de kleine uurtjes werd gefeest waarna de 
volgende dag een bezoek werd gebracht 
aan Eynderhoof. Velen, waaronder diverse 
TuS Ahrbach leden moesten even beko-
men, waarna de gidsen van Eynderhoof een 
kundige rondleiding verzorgden. Men was 
zeer onder de indruk van het museum en 
de manier waarop de vele vrijwilligers het 
draaiende houden. Na de middag werd het 
weekend afgesloten met een gezamenlijk 
buffet bij hoofdsponsor Café-zaal Bi-j Lenie. 
Nadat de duitse gasten afscheid hadden 
genomen, kon de balans opgemaakt wor-
den. Het waren twee fantastische dagen 
geweest, welke alleen maar mogelijk wa-
ren door de inzet van velen. Het geeft ook 
aan dat de zaterdag veteranen een hechte 
groep is, waarvan er velen, naast het voet-
bal, nog veel toegevoegde waarde hebben 
voor Eindse Boys. Het is daarom ook te ho-
pen dat het lukt om wat extra jongere leden 
aan te trekken, zodat men een wat breder 
kader heeft. Mocht je interesse hebben om 
op zaterdag om plm. 17.00 uur te voetbal-
len, kijk dan eens op de site van de club: 
www.eindseboys.nl 

Op 5 en 6 augustus 2017 vonden de Lim-
burgse ruiterkampioenschappen dressuur 
en springen plaats te Sevenum.

PSV Nederweert zag maar liefst DRIE van 
haar leden gehuldigd worden tot LIMBURGS 
KAMPIOEN!

Anniek Vanhove reed Frits in de klasse C-L2 
dressuur met ruim 67% naar de KAMPIOEN-
stitel!
Zoë Niessen en Melantho’s Dilano werden 
KAMPIOEN in de klasse DE-M1 dressuur met 
ruim 68%!
Maxime Devos werd met haar paard Fresh 
Orange Zaline gehuldigd als KAMPIOEN in 
de klasse L springen!

Kimberly Roost reed haar paard Eryngo in 
de klasse M1 dressuur naar een 3e PRIJS met 
ruim 68%.

MEOS handbal wil de allerjong-
ste jeugd op een leuke en speelse 
manier kennis laten maken met 
handbal, het ienieMINI HANDBAL.

Wij bieden in september, oktober, novem-
ber en december een reeks van 10 trainin-
gen aan voor 4-5-6 jarigen. De trainingen 
worden gegeven in sporthal de Bengele in 
Nederweert op woensdag van 17.15u tot 
18.00u.

Wil je je zoon/dochter kennis laten maken 
met handbal, meld hem/haar dan aan voor 
de kennismakingstraining op woensdag 27 
september, via mini@meoshandbal.nl 
Deze training is gratis en verplicht je tot 
niets.

Tijdens het afkampen deden zij hier nog een 
schepje bovenop: ruim 70% en een 3e PRIJS 
resulteerde in een afvaardiging naar de Hip-
piade in Ermelo!

Veerle Creemers en Lox behaalde een knap-
pe 5e PRIJS in de klasse DE-B dressuur in ring 
9.
Maureen Moonen reed Blitz in de klasse 
DE-B dressuur naar een mooie 6e PRIJS in 
ring 9.
Ook een mooie 6e PRIJS was er voor Nienke 
van Asseldonk met Whisper in de klasse 
DE-B dressuur in ring 8.
PSV Nederweert was weer goed vertegen-
woordigd op de kampioenschappen, wij zijn 
trots!
Prijswinnaars GEFELICITEERD!
We wensen Anniek, Zoë, Maxime en Kim-
berly heel veel succes op de Hippiade in Er-
melo!

Is je kind na de kennismakingstraining en-
thousiast geworden, dan kan hij/zij daarna 
nog negen trainingen volgen. Je betaalt 25 
euro voor deze trainingen.

Trainers: Elles van der Horst en Yvonne Kuppens  
Locatie: Sporthal de Bengele, Nederweert
Dag: Woensdag
Tijd: 17.15 – 18.00u
Duur: 45 minuten
Aantal trainingen: 10
Startdatum: 27 september 2017 
Einddatum: 6 december 2017
Prijs: € 25,00
Bijzonderheden: De 1e training is gratis en 
verplicht je tot niets.

Aanmelden: Via mini@meoshandbal.nl

SPEELS genieten bij Buitencen-
trum De Pelen! Op zondag 17 
september kan je weer  genie-
ten bij Buitencentrum De Pelen. 
Om 11.00 en om 14.00 uur zijn er 
sPEELse expedities  in het Natio-
naal Park De Groote Peel en om 
13.30 en 15.00 uur swingt het 
Peelpodium met optredens van 
‘2 of Diamonds’. Alle activiteiten 
starten bij het Buitencentrum aan 
de Moostdijk 15 te Ospel.

Laat je verrassen! 
Wie op excursie gaat in de natuur krijgt in-
formatie over de planten en dieren die in 
een gebied voorkomen. Bij de sPEELse expe-
ditie in Nationaal Park De Groote Peel krijg 
je informatie en doe je onderweg ook een 
aantal leuke opdrachten. Daarbij staat het 
samen doen en ontdekken centraal en wor-
den al je zintuigen geprikkeld. Deze excursie 
is uitdagend voor groot en klein; gezinnen 
met kinderen, maar ook voor vrienden en 
vriendinnen die samen een leuk uitstapje in 
de natuur willen. De sPEELse Expeditie moet 
je gewoon ervaren! De sPEELse expedities 
starten om 11.00 en om 14.00 uur. Er zijn dus 
twee tochten op een dag. Deelname kost € 
5,- voor volwassenen en € 3,50 per kind. De 
tocht is 2,5 kilometer lang en duurt onge-
veer twee uur. Reserveren is gewenst via: 
0495 – 641 497 of per mail: depelen@staats-
bosbeheer.nl Tip: Draag kleren die vies mo-
gen worden en neem een handdoek mee. 

Peelpodium met 2 of Diamonds
Liefhebbers van  rock & roll, country, Ameri-
cana en pop kunnen voor of na een wande-
ling in De Groote Peel een plekje zoeken in 
het overdekte Amfitheater van Buitencen-
trum De Pelen. Daar brengt 2 of Diamonds 
een gevarieerd repertoire bestaande uit een 
mix van genoemde muziekstijlen, klein en in 
een eigen akoestisch jasje. Op het peelpodi-
um spelen ze met een extra percussionist en 
pianist en meerstemmige zang. Ze brengen 
een grote verscheidenheid aan nummers 
van onder andere Elvis Presley, Buddy Holly, 
Norah Jones, Johnny Cash tot Room Eleven, 
Anouk, en Lisa. Een rijkelijke mix dus met 
vast een aantal ‘oh ja’ momentjes. 
De voorstellingen op het Peelpodium zijn 
voor iedereen toegankelijk. Entree is een 
vrijwillige bijdrage. Je gulle gift komt ten 
goede aan de muzikanten en aan de organi-
satie van het Peelpodium. Meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/peelpodium  

(Na)genieten in het Buitencentrum
Voor of na afloop van een wandeling kan je 
heerlijk struinen door de winkel van Buiten-
centrum De Pelen. Hier kun je terecht voor 
verschillende soorten nestkasten, interes-
sante natuurboeken, smakelijke streekpro-
ducten en leuke natuurontdekspulletjes. Bij 
de inpandige horeca De Peelkiosk en op het 
terras kan je nagenieten met een hapje en 
drankje. Het Buitencentrum is elke dag ge-
opend van 10.00 tot 18.00 uur. Voor meer in-
formatie: www.staatsbosbeheer.nl/depelen 

De Grote Clubactie gaat dit jaar 
van start op zaterdag 16 septem-
ber. Leden van verenigingen uit 
Ospel gaan langs de deuren om 
loten te verkopen. Ze doen mee 
aan de jaarlijkse actie om de club-
kas te vullen. Clubs gebruiken de 
opbrengsten vooral voor materi-
aal, activiteiten, de huur van een 
accommodatie en begeleiding. 
Maar liefst 80% van de opbrengst 
van de loten gaat direct naar de 
verenigingen. 
 
De grote clubactie
De Grote Clubactie bestaat dit jaar 45 jaar, 
een gedenkwaardig jubileum. Vanaf het be-
gin draagt de Grote Clubactie bij aan de fi-
nanciële gezondheid van duizenden clubs in 
Nederland. Jaarlijks nemen bijna 6.000 ver-
enigingen deel aan de Grote Clubactie, zo’n 
225.000 leden gaan de straat op om loten te 
verkopen voor hun club. Inwoners van Ospel 
kunnen ook dit jaar de clubs uit hun omge-
ving weer steunen. Net als voorgaande jaren 
bedraagt de hoofdprijs 100.000 euro en zijn 

er vele andere prijzen te winnen, waaronder 
een auto.

45 jaar later
Veel verenigingen in Nederland zijn afhan-
kelijk van sponsoring en andere initiatieven 
voor extra financiële middelen. Er is geld 
nodig om te kunnen groeien en goede fa-
ciliteiten aan leden te kunnen bieden. De 
Grote Clubactie speelt hierin een grote rol. 
Pierre Claessens bedacht 45 jaar geleden de 
Grote Clubactie. Ter ere van dit mooie jubi-
leum is het Pierre magazine uitgebracht. In 
dit jubileummagazine gaat de directeur van 
de Grote Clubactie, Frank Molkenboer, in ge-
sprek met de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, Edith Schippers, over het 
belang van het verenigingsleven en de Grote 
Clubactie.

Dit jaar doen in Ospel de volgende
clubs mee:
- Hondenschool door
 Vriendschap Sterk (D.V.S.)
- Reddingsbrigade Nederweert (R.B.N.)
- Jong Nederland Ospel

Tijdens de ledenvergadering van de Zonne-
bloem afdeling Leveroy hebben we afscheid 
genomen van onze secretaris Mariëlle Ge-
raets.

Ruim 14 jaar is zij actief betrokken geweest 
als secretaris. Ze heeft er met een aantal 
andere vrijwilligers voor gezorgd dat de 
Zonnebloem afdeling Leveroy op de kaart 
is gezet zijn bestaansrecht heeft behouden. 
Mariëlle is enthousiast, positief ingesteld 
en niets is haar te veel. Ook op regionaal ni-
veau heeft de Zonnebloem op haar inzet en 
steun kunnen rekenen. Daarom waren ook 
zij vertegenwoordigd op de ledenvergade-
ring om haar persoonlijk te bedanken.

Een nieuwe uitdaging ligt nu voor haar, 
maar….Mariëlle blijft als vrijwilliger verbon-
den aan de Zonnebloem afdeling Leveroy. 
En daar zijn wij heel blij mee!

Mariëlle, bedankt voor al die fijne jaren en 
voor alles wat je voor de Zonnebloem bete-
kent hebt. Heel veel succes met je nieuwe 
uitdaging!

Je collega`s van de Zonnebloem afdeling 
Leveroy

Grote Clubactie al 45 jaar voor en door verenigingen

Verenigingen uit Ospel gaan
16 september loten verkopen



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 31 augustus 
tot en met 9 september  2017.

DONDERDAG 14 augustus 
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 Rozenkransgebed
19.00 H.Mis in Mariakapel. 

ZATERDAG 16 september
H.H.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, 
jaardienst Lambert Linsen, Ouders Sjef Fren-
ken en Marie Frenken-Jacobs

ZONDAG 17 september
24e zondag door het jaar
9.30 uur H.Mis  (zang herenkoor, lector 
mevr.L.Roost) – 5e zeswekendienst Toos 
Teeuwen-Peeters, jaardienst Jac en Marie 
Wijen-Bongers, voor levende en overleden 
van de St.Vincentiusvereniging

MAANDAG 18 september
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 19 september
H.Januarius, bisschop en martelaar
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur  H. Mis in Mariakapel –Tot bijzon-
dere intentie

WOENSDAG  20 september
HH. Andreas Kim Taegon, priester en Paulus 
Chöng Hasang en gezellen, martelaren
Geen rozenkransgebed en H. Mis. 

DONDERDAG  21 september
H.Matheüs, apostel en evangelist
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Aanbidding
18.15 uur Boeteviering
18.30 uur Rozenkransgebed en
Biechtgelegenheid.
19.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie.

VRIJDAG 22 september 
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel

ZATERDAG 23 september
H.Pius van Pietrelcina, priester
Vooravond van de 25e zondag door het jaar.
18.00  uur (zang dameskoor Cantantes, lec-
tor koorleden) – jaardienst Frans Creemers, 
jaardienst Lisette Gubbels-Jacobs en Nellie 
Jacobs-Hendrikx, overleden echtgenoten 
Gerard en Maria Haenen-Teeuwen, Hub 
Coenen, ouders Coenen-Limpens, ouders 
van de Kerkhof-Simons en Jo Janssen.
Ter intentie: Annie Creemers-Peeters van-
wege verjaardag

Overleden
Op 11 september was de uitvaart van Zus 
Poell-Janssen, zij overleed in de leeftijd van 
86 jaar en woonde populierenstraat 6.
Moge zij rusten in vrede.

Parochiebedevaart naar Kevelaer
U kunt zich nog opgeven voor de paro-
chiebedevaart naar Kevelaer op dinsdag 26 
september bij Pastoor Schuffelers, School-
straat 2, 6031 CW, telefoon 631317; Lies 
Roost, Rooseveltstraat 21, 6031 BR, telefoon 
633380; Parochiecentrum Lambertuskerk, 
telefoon 625887; de heer Götzen, J. van 
Polanenstraat 18, 6006 ZR Weert, telefoon 
530282 (namens het dekenaat). Kosten: €

30,-.
De sluitingsdatum voor opgave is woensdag 
20 september, dit i.v.m. het regelen van het 
vervoer en het reserveren van het diner.

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.

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

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

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

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

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 17 September 
10.00 uur Woord en Communiedienst -  Tot 
bijzondere intentie

Gelezen in het intentieboek van onze kapel
Moeder Maria, Ik ben niet gelovig, maar hier 
bij u Maria vindt ik troost en kan ik mijn hart 
uitstorten
Maria ik moet bedanken dat ik er weer een 
jaartje heb bij gekregen. Hartelijk dank, 
danke...danke...danke.
Het leven gaat verder. Alles kost tijd. Dank 
voor uw steun.

Iets om deze week over na te denken !
Een muurtje om je hart is soms even nodig 
om je te beschermen als je kwetsbaar bent, 
maar zet er dan wel en deurtje in. 

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  16 september   –  23 september  2017

Zondagmorgen 17 sept.  09.30 uur:
Als jrd. voor Pierre Wullems, Als jrgt. voor Jel 
Nies en Anna Nies-Geurts, Als maandd. voor 
Pierre Wijers en Mia Wijers-Baetsen (volks-
zang)

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 16-23 september.

Zaterdag 16 september, HH. Cornelius, 
paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren, 
19.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) 
ghm Sjef Hermans en An Hermans-de Wit, 
ghm ouders Hermans-Jacobs, zoon Antoon, 
kleinzoon Hein en achterkleinzoon Martijn. 

Zondag 17 september, 24e  zondag door 
het jaar, H. Lambertus, 10.00 (Samenzang) 
Alda Stienen-Linssen. 

Donderdag 21 september,  Feest van de 
H. Matteüs, apostel en evangelist, 19.00 
voor de zieken. 

Zaterdag 23 september, 19.00 (Zangkoor 
De Peelklanken) ghm Peter Hubertus Henri-
cus Slaats en Petronella Hendrica Heeskens.

ACOLIETEN: za. 16 sept. 19:00 : Mathijs en 
Luc van Hulsen; zo. 17 sept. 10.00 : Mathijs 
van Lierop, Edwin van Rooijen; za. 23 sept. 
19.00 :  Tom Kessels, Nick Stijnen. 

OVERLEDEN: Op 3 sept. jl. overleed  An-
nie Bloemers-de Win, 82 jaar, Buizerdstraat 
5. Moge zij rusten in vrede.

1e COMMUNICANTEN 2018: De presenta-
tie van de 1e Communicanten is in 2018 op 
zaterdag 21 april om 19.00 uur. 

MISGEWADEN OSPELDIJK: Koster Jo 
Hermans laat weten dat misgewaden van 
de voormalige hulpkerk van Ospeldijk een 
nieuwe bestemming hebben gekregen. Hij 
bewaarde nog altijd kazuifels met bijbeho-
rende superplies (wit linnen koorhemden) 
en albes (witte miskleding) en misdienaars 
toga’s van de hulpkerk. Zij zijn onderweg 
naar kerken in het binnenland van Surina-
me, waar zij in dank aanvaard worden ten 
behoeve van de erediensten. 

“GEZINSBIJDRAGE”: Terecht krijgt de res-
tauratie van de kerktoren ruim aandacht 
van de restauratie comité. De kosten zijn 
hoog en vele parochianen steunen de actie 
spontaan, waarvoor grote dank. Tot de nor-
male exploitatie van de parochie behoort de 
gezinsbijdrage als een belangrijke bron van 
inkomsten. Dankzij die inkomsten kan de 
parochie het exploitatietekort nog beperkt 
houden. 

Inmiddels loop het 3e kwartaal 2017 ten ein-
de en wellicht maakten sommige parochia-
nen hun voorgenomen jaarlijkse bijdrage 
nog niet (volledig) over … ? Daarom bij deze 
even een geheugensteuntje. Uw bijdrage 
is welkom op NL94RABO01403.01.879 t.n.v. 
Parochie Ospel met vermelding “kerkbij-
drage 2017”.

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

16 t/m 23 september 2017

ZATERDAG 16 september: 19.15 uur H. 
Mis, koor De Leeuwerik, zeswekendienst 
voor Frans Linders, voor Jac van Hoef voor 
zijn verjaardag.

ZATERDAG  23 september: 19.15 uur H. 
Mis.

LEZERS: zaterdag 16 september Marjo 
Timmermans, zaterdag 23 september Lies 
Loijen.

MISDIENAARS: zaterdag 16 september 
Ayla Beerens en Janne Wijen, zaterdag 23 
september Pam en Sien Smeets.

KINDERWOORDDIENST: kinderen de 
zomervakantie zit er weer op. De kinder-
woorddiensten beginnen weer, a.s. zater-
dag 16 september zijn jullie weer hartelijk 
welkom om 19.15 uur in de sacristie.

“Het geheim van verandering is focus. Niet 
de focus op vechten tegen het oude, maar 

op het bouwen aan het nieuwe.”

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  de intenties opgeven via e-mail: gub-
bels@kpnplanet.nl en het bedrag overma-
ken op de Rabo-bank of per enveloppe bij 
Mia Gubbels,  St. Antoniusplein 12  te Neder-
weert, met vermelding van uw naam, adres 
en telefoonnummer en de opgave van de 
misintentie met de gewenste datum. Opga-
ve misintenties twee weken vóór datum. Te-
lefoonnummer Parochiecentrum St. Rochus: 
631760. Voor het uitreiken van de H. Com-
munie aan huis, kunt u contact opnemen 
met de heer Bert Verheggen, telf. 632684.

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 Francine
Collectant:  Piet Wullems

Zwanger, meld u aan,
www.verloskundigenmiddenlimburg.nl

06-10644332

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

Dankbetuiging

Zij die zijn overleden
Zijn niet meer waar ze waren
Maar overal waar wij zijn.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten,
bloemen en vele andere blijken van medeleven die wij ontvingen
na het overlijden van onze dierbare zus, schoonzus en tante

M ia Truijen
Speciaal een woord van dankbaarheid gaat uit naar de
liefdevolle begeleiding en opvang van de medebewoners van
Wonen Plus in de Lindanusstraat 7.
Zij zijn er in geslaagd Mia een veilig en warm “thuis” te bezorgen.

Fam. Truijen

De laatste zeswekendienst is op 16 september om 18.00 uur
in de St. Lambertuskerk te Nederweert

Beste leden
Zijactief ST Martha

Nu de vakantie voorbij is, voor de 
meeste, beginnen we ons nieuwe 
programma met de openingsavond 
en wel op 21 September bij de Haaze-
hoof om ( let wel ) 19.30 uur.
Na het nieuwe programma te hebben 
doorgenomen, treden voor ons op  
de Kersenhoedjes uit Mierlo.
We hopen dat jullie met vele komen 
om ons nieuwe seizoen op te starten.

Vriendelijke groet bestuur Zijactief Ospel

Gevraagd
Beheerder / beheerster

voor ons buurthuis
Le-Winne Boeket 6 Nederweert

Voor reacties en vragen per mail naar:
lewinne@gmail.com

Een concert voor en door

Zaterdag 16 september 2017
in gemeenschapshuis De Pinnenhof

Aanvang 20.00 uur
Entree GRATIS

Aan deze avond werken mee
De Tilburgse Opera, voorheen Bel Canto

Bel Canto Resonance uit Valkenburg
Bel Canto uit Nederweert

Tungeler Brass Quintet

Kermispenningen sparen 
bij Weerter winkeliers

Evenals voorgaande jaren wordt in de 
binnenstad van Weert weer de fees-
telijke Kermispenningenactie georga-
niseerd. Verschillende ondernemers 
in de Weerter binnenstad bieden hun 
klanten op een ludieke manier kortin-
gen aan die zij op de kermis kunnen 
besteden.

De grootste, goedkoopste en gezel-
ligste kermis van Limburg vindt dit 
jaar plaats van vrijdag 22 t/m woens-
dag 27 september 2017. Er staan ruim 
130 attracties op 7 pleinen. Meer in-
formatie over de kermis is te vinden 
op www.kermisweert.nl.

Roofvogels
vliegen over 

druk
Nederweert Eind

Woensdag
20 september: 
Grote Doe-dag 

en huifkartochtje 
Wie beweert dat het in Nederweert 
Eind niet spannend is zal teleurge-
steld zijn. Het openluchtmuseum or-
ganiseert weer een grote DOE dag 
voor de Kinderen, die samen met hun 
ouders zijn op deze woensdag in sep-
tember welkom worden geheten om 
weer samen met de kindergidsen cre-
atief aan de slag te gaan.

Maar er staan niet alleen creatieve 
uitdagingen op het programma. Val-
kenier Evelien zal een roofvogelshow 
verzorgen samen met haar woestijn-
havik Meeko en een van de prachtig-
ste steenuilen. De vrijwilligers zorgen 
voor een kindvriendelijk en veilig ver-
blijf maar soms is wordt het wel span-
nend. De kinderen worden meege-
nomen in een levendige biologieles 
door uilen-/braakballen uit te gaan 
pluizen. Met pincet en tandenborstel 
kunnen ze aan de slag om te zien wat 
uilen zoal eten en veroveren……lek-
kere hapjes als muizen bijvoorbeeld.

En voor wie een tochtje door de om-
geving wil maken in een passend voer-
tuig staat de huifkar voor de poorten 
van het museum klaar, waarin ouders 
en kinderen een klein tochtje kunnen 
maken door de natuur rondom het 
museum. Een prachtige natuur waar 
je ook buiten openingstijden een 
flinke wandeling kunt maken door de 
natuurgebieden die Nederweert rijk 
is. Met de klemtoon op rijk.

Het dagprogramma en de verdere ac-
tiviteiten van dit seizoen kun je vin-
den op www.eynderhoof.nl.
Eynderhoof is geopend op dinsdag- 
woensdag-, vrijdag- en zondagmid-
dag van 13.00 – 17.00 uur. Bij slecht 
weer zijn de doeactiviteiten binnen. 

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

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

Aanbieding voor afhalen

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)
◆ Tomatensoep
◆ Babi Pangang
◆ Kipfilet in ketjapsaus
◆ Foe Yong Hai
◆ Saté (2 stokjes)
◆ Mini Loempia’s (6 stuks)
◆ Kroepoek
◆ Grote nasi of grote bami 16,50
Maandmenu (voor 2 à 3 personen)
◆ Babi Pangang
◆ Koe Loe Kai
◆ Kipfilet in ketjapsaus
◆ Foe Yong Hai
◆ Saté (2 stokjes)
◆ Mini Loempia’s (8 stuks)
◆ Gebakken ananas (4 stuks)
◆ Kroepoek
◆ Grote nasi of grote bami 20,00

Voor catering & afhaallijst zie:
www.meigardennederweert.com

NIEUW:
nu onbeperkt ijs

div. smaken bij het

lopend buffet op zaterdag, 

zondag en feestdagen.

Keuze uit Chinese, Indische,

Kantonese, Viëtnamese, Japanse

en exclusieve gerechten.

Inclusief soep, sushi en ijs; 

exclusief dranken.

14,50 p.p.
4 t/m 11 jr 7,25 p.p.



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

www.princen.com

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

Veilig, Tijdig 
en Comfortabel
Ziekenvervoer Weert

Je kunt bij ons terecht voor  

de volgende rijbewijzen:

BE, C1, C1E, C, CE, Code 95

Praktijk- en theoriecentrum

Pannenweg 256

6031 RK  Nederweert

Tel. 088 - 177 12 00

www.rijschoolvanbentum.nl

RIJSCHOOL
VAN BENTUM
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zand cement stenen isolatie betonvloeren dakpannen

kunststofkozijnen
houten

kozijnen
buiten deuren

Hout-Hout- en bouwmaterialenhandel

NieuwNieuwendijk 84
5712 EN Someren-Eind
TT. 0493 491 419
wwwwww.amaas.nl

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

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

Kunststofkozijnen
Serredaken

Douglas hout
op voorraad

Tuinvisie producten
www.tuinvisie.nl

Diverse akties op sierbestrating/schutting

€ 47,90

p/m2 incl btw.

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

Bientjesweg 7  Ospel - Nederweert  

Tel. 06-15403828 www.a2camperstalling.nl

Vrijdag 1 september beklommen 36
Toons Toppers lopend, per handbike 
of op de fiets de Mont Ventoux. Zij 
deden dit na een half jaar intensief 
samen trainen onder begeleiding van 
het Toon Hermans Huis Weert e.o..
Iedere deelnemer met zijn of haar 
eigen motivatie of doel en allemaal 
leverden ze een topprestatie.

Voor de vijfde keer
vanuit regio Weert
Het Toon Hermans Huis Weert e.o. 
ging dit jaar voor de vijfde maal naar 
de Mont Ventoux. Vijf jaar geleden 
werd gestart met een kleine groep 
van 12 fietsers die allen waren getrof-
fen door de ziekte kanker. Inmiddels 
gaat het huis met zowel wandelaars 
als  fietsers bestaande uit de gehele 
doelgroep. Niet alleen mensen die 
zelf getroffen zijn door de ziekte
maar ook naasten en nabestaanden. 
Op donderdag begonnen de wande-
laars aan hun beklimming. De om-
standigheden waren die dag zwaar 
en het weer dusdanig slecht dat de 
top voor de wandelaars gesloten was. 
Een flinke teleurstelling! Gelukkig wa-
ren de weersomstandigheden vrijdag 
een stuk beter zodat die dag alsnog 
de top kon worden gehaald. Tegelijk
met de fietsers die die dag van start 
gingen. 

Goede doel
Naast de racefietsers deed dit jaar 
vanuit Weert  ook een deelnemer per 
handbike aan het evenement mee.
Onder de deelnemers ook dit jaar 
weer een groep middelbare scholie-
ren. Ook zij gingen de uitdaging aan 
van het beklimmen van de magische 
berg en ook zij zetten zich in voor het 
goede doel. Alle Toppers hebben met 
deze prestatie geld ingezameld voor 
de Stichting Groot Verzet Tegen Kan-
ker. Samen brachten ze ruim 32.000 
euro bijeen. Het grootste deel is be-
stemd voor onderzoek van het KWF 
en 40% is bestemd voor het Toon 
Hermans Huis in Weert. Het was we-
derom een bijzondere week in Frank-
rijk met mooie verhalen, prachtige
ervaringen, topprestaties, emotie en 
plezier!

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

ONDERWERP:  Social
media bootcamp voor je 
nieuwe baan of nieuwe 

klant 18 september
Bibliocenter Weert

In één dag leer je hoe je als werkzoe-
kende of ondernemer social media
effectief inzet om je droombaan of 
nieuwe klant te vinden. We bespre-
ken de kansen van sociale media
voor jou. De focus ligt op Facebook, 
Linkedin en Twitter. Door het zelf te 
doen leer je het meest. Dus neem je 
laptop, tablet of smartphone mee 
naar de praktische training maandag 
18 september bij Bibliocenter Weert 
van 9.30 tot 16.30 uur. Aanmelden op 
www.bibliocenter.nl . Het adres van 
de bibliotheek is Wilhelminasingel
250 in Weert.

Stevig er tegenaan
In deze praktische training leer je den-
ken vanuit het perspectief van werk-
zoekende of ondernemer en hoe je 
jezelf en wat je te bieden hebt krach-
tig profileert. Welk medium sluit aan 
bij jouw communicatiestijl?  Je leert 
meer over imago, reputatie en online 
netwerken en creatieve manieren om
je meerwaarde online te laten zien.

Vooral voor werkzoekenden en
ondernemers 
De Social Media Bootcamp richt zich 
primair op werkzoekenden en on-
dernemers. Ben je een ervaren werk-
zoeker of ondernemer en al goed 
ingevoerd in de mogelijkheden van 
Linkedin, Twitter en Facebook? Dan 
zul je tijdens deze Bootcamp weinig 
nieuws horen. De meerwaarde kan 
dan liggen in het delen van kennis, 
inzichten en ervaringen met anderen. 
De bootcamp wordt gegeven door 
Huub van Dommelen van Webbieb.
nl . Bij de bootcamp is de lunch inbe-
grepen.

De Platte Vonder B.V.    Nieuwendijk 10    5712 EM Someren-Eind    0493-491381    info@plattevonder.nl    www.plattevonder.nl

Reserveer NU : www.plattevonder.nl

onbeperkt!) 

~ Avondvullend live entertainment  ~ Interactief programma

~ Dessertbuffetten & koffiebars

Vrijdag 27 oktober 2017

Reserveer vanaf 2 personen!

Vorige week waren we te gast bij de 
modeshows van Pleunis mode. Hier 
werd met een bijzonder wervelende 
show de nieuwe mode voor het na-
jaar en de winter getoond. Mode 
voor alle leeftijden en in de maten 
36 tot en met 48. We hebben gezien 
dat de mode weer erg veelzijdig en 
draagbaar is.
Tijdens de show bij Pleunis Mode 
kwamen we op leuke combinatie-
ideeën en we kregen volop inspiratie. 

Pleunis Mode brengt mode van de 
merken Sandwich, Aventures des 

Modeshows Pleunis Mode

Toons Toppers
op de Top van de 

Mont Ventoux

Brugstraat 21
Nederweert

Tel. 0495-631237

KOOP
ZONDAG

13.00 - 17.00 u.

17 september

OPLEIDING HELPENDE PLUS EN VERZORGENDE IG (LEREN EN WERKEN)

Heb jij hart voor de zorg en wil je werken en leren tegelijk?

De Stichting Land van Horne leidt mensen op tot helpende plus niveau 2 en verzorgende IG 
niveau 3 via de BeroepsBegeleidendeLeerweg (BBL). Afhankelijk van je vooropleiding en 
behaalde zorgdiploma volg je een traject van maximaal 3 jaar. Als helpende en verzorgende IG
geef je zorg aan mensen die voor korte of langere tijd niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Dit kan bij mensen thuis zijn of in een zorginstelling. De verzorgende-IG verricht ook
een aantal specifieke verpleegtechnische handelingen, als injecteren, het inbrengen
van een katheter en wondverzorging.

Informatiebijeenkomsten 
Ben je geïnteresseerd? Surf dan snel naar www.landvanhorne.nl en solliciteer op de vacature 
BBL leerling hepende plus of BBL leerling verzorgende IG. Wanneer je voldoet aan de gestelde 
voorwaarden zul je uitgenodigd worden om deel te nemen aan een informatiebijeenkomst.
Dit is tevens een onderdeel van de selectieprocedure. De opleiding start in februari 2018.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de opleiding, kijk dan op www.landvanhorne.nl
of neem gerust contact op met het opleidingsbureau: T (0495) 45 76 92.

Reageren op deze vacature doe je via

ZorgnetLimburg.nl is powered by Zorg aan Zet

Toiles, Lizzy&Coco, Donna Dura, 
Dolce Vita, Juffrouw Jansen, Eroke, 
Taifun, Brax, Bianca, Betty Barclay, 
Gil Bret, Zerres, Marie Méro, Joseph 
Ribkoff, Leo & Ugo, Just White, Pau-
se Café, Gerry Weber, FrankWalder, 
Sommermann, Etage, Milo, Isabell en 
vele andere.
Nieuw dit najaar zijn Esqualo, Rosner 
& Beaumont. 

Neem zelf een kijkje tijdens de koop-
zondag op 17 september. Pleunis 
Mode is dan geopend van 13.00 tot 
17.00 uur.

Eettafel Eind
Donderdag 21 september: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 

Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 19 september.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden.

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

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

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: 06-50290664



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

Welke ideeën heeft u voor het gebied tussen de Randwegbrug en de Winnerstraat aan de Budschopzijde?

Donderdag 14 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.

U vindt het belangrijk om te weten wat er in uw 
leefomgeving gebeurt en welke besluiten de 
gemeente neemt. Daarom bieden we u verschil-
lende mogelijkheden om de officiële bekend-
makingen in te zien.

De gratis e-mailservice Bekendmakingen zorgt 
ervoor dat u direct de meest recente lokale, maar 
ook regionale en landelijke bekendmakingen 
per e-mail ontvangt. 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. 

De eigenaar van het pand Jan Linders 
bij het Lambertushof, Vastgoedeige-
naar Supravast, heeft zijn plannen 
voor het verbouwen van het winkel-
pand onvoldoende onderbouwd. De 
onderbouwing van het plan schiet 
onder meer te kort op het gebied van 
economische uitvoerbaarheid, archeo-
logie, geluidsnormen c.q. een goed 
woon- en leefklimaat en verkeersvei-
ligheid. Supravast weigert ondanks 
verzoeken van de gemeente om in 
goed overleg het plan aan te vullen 
om zo alsnog tot een vergunning te 
komen. De gemeente kon dan ook niet 
anders dan de vergunning weigeren. 
Het college vindt de opstelling van 
Supravast onbegrijpelijk.

Plan onvoldoende onderbouwd
De eigenaar van de supermarktlocatie 
aan de Lambertushof diende een plan 
in voor de uitbreiding van het pand. 
Het ingediende plan blijkt onvol-
doende onderbouwd ten aanzien van 
een aantal wettelijke eisen. Het gaat 
onder meer om eisen met betrekking 
tot geluidsoverlast voor de bewoners 
en omgeving, eisen met betrekking tot 
archeologie, de economische uitvoer-
baarheid van het plan en eisen ten 
aanzien van de verkeersveiligheid en 
-doorstroming. Dit zijn normale eisen 
die bij ieder vergelijkbaar bouwplan 
aan de orde zijn. 

Realiseerbaarheid
Verder concludeert het college dat een 
aantal zaken die van belang zijn om het 
plan daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, 
nog niet definitief zijn gewaarborgd. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan de voor 
het plan benodigde verwerving van 
gronden, de definitieve overeenstem-
ming met de vereniging van eigenaren 
van het pand en het contracteren van 
een nieuwe huurder voor het pand. 
Deze zaken zouden vergunningverle-
ning niet direct in de weg hoeven staan, 
maar zijn essentieel met betrekking tot 
de daadwerkelijke realiseerbaarheid van 
het plan. Er is op deze punten nog geen 
enkele bindende afspraak aangetoond.

Meer tijd en constructief overleg
Supravast kreeg meer tijd om de ver-
gunningsaanvraag aan te vullen en de 
gemeente heeft diverse malen en op 
diverse manieren geprobeerd om alsnog 
in overleg met Supravast te komen om 
een vergunning voor het plan mogelijk 
te maken. “De noodzakelijke informatie 
hebben we niet gekregen en overleg 
is er niet gekomen”, aldus wethouder 
Coumans. De gemeente kan dan niet an-
ders dan de vergunning weigeren. “Toen 
we dit zagen aankomen, hebben we dit 
uiteraard voorgelegd aan Supravast. We 
hebben voorgesteld om in overleg alsnog 
toe te werken naar een vergunning. 
Supravast heeft overleg geweigerd. Deze 
gang van zaken hebben wij bij geen en-

kel bouwplan ooit eerder meegemaakt 
en is voor ons volkomen onbegrijpelijk”, 
aldus wethouder Coumans. 
 
Raadsbesluiten 
Er is veel gesproken over het centrum-
plan van Nederweert. Eén ding staat 
vast, afwachten is geen optie. Eén op de 
vier Nederweertenaren doet momenteel 
zijn dagelijkse boodschappen elders. De 
gemeenteraad heeft medio mei 2017 
de besluiten gemoeid met de heront-
wikkeling van het centrum nogmaals 
herbevestigd. Dat onderstreept de 
urgentie dat er iets moet gebeuren in 
Nederweert. 

Ontwikkeling Lambertushof en 
centrum
Het college en een meerderheid van 
de raad koos voor het optimaliseren 
van de Lambertushof én de ontwik-
keling van de locatie Wijen (zonder 
dagwinkels). Dit om ervoor te zorgen 
dat het centrum van Nederweert weer 
aantrekkelijk wordt als boodschappen- 
en winkelcentrum. Om de ontwikke-
ling aan de Lambertushof mogelijk te 
maken heeft de gemeente aangegeven 
bereid te zijn om eventueel gronden 
aan Supravast te verkopen om de 
gewenste plannen mogelijk te maken. 
De uitvoering van plannen is echter 
alleen mogelijk wanneer niet alleen de 
gemeente, maar ook de marktpartijen 
constructief meewerken. 

Wat vindt u?
Inwoners van Leveroy en Ospel, denkt u 

met ons mee om oplossingen te vin-

den voor de wateroverlast? We willen 

voorkomen dat er straks bij u of andere 

bewoners water in de woning komt te 

staan. U bent van harte welkom bij de 

workshops. 

Op maandag 25 september organiseren 

we een bijeenkomst in gemeenschaps-

huis De Pestoeërskoel in Leveroy en op 

donderdag 28 september in gemeen-

schapshuis Haaze-hoof in Ospel. Omdat 

de problemen op korte termijn hier het 

grootst zijn, beginnen we in deze twee 

kernen.

Gevolgen klimaatverandering

In het nieuws hoort u geregeld dat we 

steeds vaker de gevolgen ondervinden 

van klimaatverandering op onze directe 

omgeving. Zoals zware onweersbuien 

die steeds heftiger worden. En langdu-

rige regenbuien die grote delen van het 

platteland onder water zetten. Maar we 

kennen ook periodes van droogte met 

extreme hitte en tekorten aan kwalita-

tief goed zoet water. 

Workshops

Samen moeten we werken aan oplos-

singen voor de hittestress en waterpro-

blemen die ontstaan. Door het organi-

seren van workshops met bewoners en 

belanghebbenden willen we ontdekken 

hoe we deze problemen het beste kun-

nen oplossen. In maart hebben we de 

eerste bewonersavonden gehouden. De 

resultaten van deze bijeenkomsten en 

aanvullende onderzoeken zijn inmiddels 

verwerkt in mogelijke oplossingen. We 

willen graag horen wat u hiervan vindt 

en wellicht ziet u nog meer oplossingen.

Wateroverlast tegengaan:

samen groots, samen doen! 

Stappen in Sarsven
Herinrichtingsproject Sarsven en de Banen 
nadert zijn einde. Om iedereen kennis te 
laten maken met het gebied, slaat een 
aantal partners, waaronder Stichting het 
Limburgs Landschap, de Provincie Lim-
burg, de Vogelwerkgroep en de Bestuurs-
commissie de handen in elkaar. Samen 
organiseren ze vier excursies met een 
eigen thema en een gezinswandeling. Ga 
met een gids mee en ontdek dit unieke 
gebied. Het aantal beschikbare plaatsen is 
beperkt!

Een prachtig parelsnoer van vennen, aan-
eengeschakeld door waardevolle natuur 
en landbouwpercelen. Dat is het resultaat 
van het herinrichtingsproject Sarsven en 
de Banen. De afgelopen jaren onderging 
het gebied tussen Nederweert-Eind, Leve-
roy en Heibloem op een aantal plaatsen 
een kleine metamorfose. 

Excursies
Om iedereen kennis te laten maken met 
het gebied, zijn er in september en okto-
ber vijf excursies onder leiding van een 
deskundige gids. Deze vinden voorname-
lijk plaats in Schoorkuilen. Het zijn echte 
excursiewandelingen, niet te verwarren 
met tochten voor de sportieve wandelaar 
die kilometers wil maken. Alle excursies 
duren zo’n 2 tot 2,5 uur en wandelschoe-
nen zijn aan te bevelen. Ook bij slecht 
weer gaan de excursies gewoon door.

Cultuurhistorie, Vroege
Vroege Vogel(s)
Altijd al eens willen weten wie vroeger in 
dit gebied woonde en wat de levenswijze 
was van deze mensen? Ga mee op pad en 
u hoort allerlei interessante weetjes over 
de historische achtergrond in de excursie 
Cultuurhistorie en Archeologie. De naam 
zegt eigenlijk al genoeg. Tijdens de excur-
sie Vroege Vogel(s) komen vooral vogels 
aan de orde, maar deelnemers komen 
ook meer te weten over de historie en de 
veranderingen van en in het gebied. 

Grens Natuur & Landbouw, 
Natuurwandeling
Tijdens de Natuur en Landbouw-tocht 
ontdekken deelnemers dat landbouw 
in het geheel niet hoeft te lijden onder 
verbeteringen van de natuur. Door de in-
tegrale aanpak van het project zijn er juist 
voor beide positieve ontwikkelingen. Er 
wordt gewandeld in het gebied De Banen 
en Vlakwater. Er is ook aandacht voor de 
reden en het doel van het project in zijn 
algemeenheid en de specifieke betekenis 
voor de landbouw. De natuurwandeling 
laat deelnemers kennismaken met het 
gebied Schoorkuilen en de wandelaars 
krijgen informatie over de natuur- en 
natuurontwikkeling binnen Sarsven en de 
Banen. 

Gezinswandeling
De gezinswandeling is vooral bedoeld om 
kinderen kennis te laten maken met het 
gebied. Ze komen op een leuke manier 
meer te weten over de omgeving. 

Aantal deelnemers beperkt
Het aantal deelnemers aan de excursies is 
beperkt tot maximaal 30. Aan de gezins-
wandeling kunnen maximaal 50 mensen 
deelnemen. Deelname is gratis, maar er 
geldt vol = vol. Voor de excursie Cultuur-
historie en Archeologie geldt geen limiet. 
Aanmelden voor deze bijzondere ontdek-
kingstochten is noodzakelijk en kan via 
het secretariaat van de bestuurscommissie 
Sarsven en de Banen, t.a.v. Mirella Lamers-
Jacobs, email: mp.jacobs@prvlimburg.nl. 
Op onze website vindt u een overzicht 
met de data en tijden.

We wensen u veel wandelplezier!

Vorige week heeft u het in de voor-
aankondiging al kunnen lezen. Op 
maandag 18 september organiseren we 
een inloopavond voor alle bewoners 
en belangstellenden 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 een 
inloopavond tot ongeveer 21.00 uur, 
zodat u de plannen kunt bekijken en uw 
reactie kunt geven. 

In 2016 is samen met bewoners en 
belanghebbenden de Structuurvisie 
Kanaalzone Nederweert opgesteld. Deze 
vormt een belangrijke basis voor het 
schetsontwerp van het kanaalpark De 
Heerlijckheid Budschop. 

Een eerste schetsontwerp
Het schetsontwerp wordt opgesteld voor 
het gebied tussen de Randwegbrug en 
de Winnerstraat (Merenveld) aan de 
zijde Budschop. Door het houden van bij-
eenkomsten, enquêtes en workshops zijn 
alle ideeën geïnventariseerd en vastge-
legd in een ideeënboek. Deze ideeën zijn 
afgelopen juli nog eens besproken met 
belangrijke stakeholders, zoals de dorps-
raad Budschop, bewoners Merenveld, 
Rijkswaterstaat, natuurverenigingen, 
Scouting Nederweert, en zo nodig aan-
gescherpt. Voor zover mogelijk zijn de 
tot nu toe opgehaalde ideeën en wensen 

vertaald naar een eerste schetsontwerp 
voor een aantrekkelijk park.

Hoe zijn de ideeën verwerkt? 
Wij zijn benieuwd of we de ideeën en 
wensen goed hebben vertaald in het 
schetsontwerp. We beginnen de avond 
daarom met een korte terugblik op de 
input die we hebben verzameld tijdens 
het opstellen van de structuurvisie en de 
overleggen met de stakeholders. Aan 
het begin van de bijeenkomst vertellen 
we u hoe we dit hebben verwerkt in het 
schetsontwerp. 

Actief meepraten en meedenken
Daarna bent u aan de beurt. In de zaal 
hangen we op verschillende plekken 
grote schetsen, impressies en referen-
tiebeelden op. We nodigen iedereen uit 
om met behulp van memobriefjes een 
reactie te geven op het schetsontwerp 
of onderdelen ervan. Ziet u nog andere 
kansen, heeft u aanvullende wensen of 
andere input die u ons mee wilt geven 
voor de uitwerking? Medewerkers van 
Buro Lubbers en de gemeente staan 
klaar om vragen te beantwoorden, maar 
ook om persoonlijk informatie te verza-
melen bij de aanwezigen. Daarnaast zijn 
er moodboards met voorbeelden van 
bepaalde sferen, functies en inrichtings-
mogelijkheden. U kunt hier uw voorkeu-
ren aangeven, zodat we aan het einde 
van de avond een beeld hebben van wat 

de bewoners het meest aanspreekt in 
het ontwerp.

Hoe nu verder?
Reële wensen en ideeën van deze avond 
verwerken we in een definitief ontwerp 
dat we alleen uitwerken voor het gebied 
tussen Brug 15 en de Winnerstraat 
(Merenveld). Het gedeelte tussen de 
Randwegbrug en Brug 15 (passantenha-
ven) werken we in een later stadium uit. 
Eerst willen we weten of en wanneer 
de waterscouting gaat verhuizen. Het 
definitieve ontwerp wordt aan iedereen 
gepresenteerd op een infomarkt. De ver-
wachting is dat dit half november zal zijn. 
Vervolgens werken we dit uit in een uit-
voeringsgereed bestek. Omdat het gebied 
eigendom is van Rijkswaterstaat, leggen 
we dit bestek daarna voor aan Rijkswater-
staat, voor het verkrijgen van de beno-
digde waterwetvergunning. Begin/medio 
2018 zijn de plannen zover klaar dat we 
ze kunnen gaan uitvoeren. 

Tot slot
We willen dat De Heerlijckheid Budschop 
een park wordt waar u heerlijk kunt ver-
toeven. Geef uw wensen aan ons door, 
denk actief met ons mee!

Op onze website, in het Gemeente Con-
tact en via Twitter en Facebook houden 
we u op de hoogte van de voortgang. 
Tot ziens op maandag 18 september!

Het wordt goed toeven hier!
Kom meepraten over de herinrichting van het kanaalpark

Geen vergunning voor uitbreiding supermarkt Lambertushof



2 0  A P R I L  2 0 1 7

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Op donderdag 5 oktober vindt een 
informatieavond plaats in zaal Cen-
traal, Kerkstraat 59 te Nederweert 
over Hartslag voor Nederweert. Via 
dit netwerk kunnen vrijwilligers hulp 
bieden aan mensen met hartcircula-
tieproblemen. En dat is goed in een 
situatie waar elke seconde telt. 
Dankzij de inzet van veel vrijwilligers 
(315 thuisadressen en 50 werkadres-
sen) en 36 AED’s kan er sneller hulp 
geboden worden aan mensen met 
hartcirculatieproblemen. De stichting 
Hartslag voor Nederweert is heel blij 
met zoveel betrokken burgers, maar 
uiteraard kan ze nog meer aanmel-
dingen gebruiken. Op donderdag 5 
oktober  om 19.30 uur organiseert 
ze in samenwerking met ambulance-
voorziening Limburg-Noord een in-
formatieavond in zaal Centraal, Kerk-
straat 59 te Nederweert.

Vrijwilligers gezocht
De stichting Hartslag voor Neder-
weert en de gemeente zijn verheugd 

Informatie-avond Hartslag voor Nederweert,
‘als elke seconde telt’

dat al zoveel inwoners zich inzetten. 
Maar het kunnen er meer worden. 
Doe mee aan dit levensreddende pro-
ject en kom naar de informatieavond 
donderdag 5 oktober om 19.30 uur. 
U hoeft zich vooraf niet op te geven 
en deelname is gratis. U hebt wel een 
geldig legitimatiebewijs nodig als u 
zich wilt registreren als vrijwilliger.

Basiscursus
Op donderdag 12 oktober vindt de 
basiscursus plaats in zaal Le-Winne, 
Boeket 6  Aanvang: 19.00 uur. Deze 
basiscursus (is gratis, net al herhalings-
lessen in de toekomst) kunt u volgen 
nadat u de informatieavond heeft bij-
gewoond en/of als u geen geldig re-
animatiecertificaat meer bezit. 
Aanmelden voor deze avond is ge-
wenst en kan via info@hartslagvoor-
nederweert.nl. 
Daar kunt u terecht voor informatie 
en de voorwaarden om vrijwilliger te 
worden. Bellen kan ook met tel. 06 
53470980.Al sinds 30 september 1967 is Jong 

Nederland Budschop een begrip in 
Nederweert. Nu, bijna 50 jaar later, 
staat deze mooie vereniging nog 
steeds midden in de samenleving van 
Nederweert. Met een mooi leden-
aantal, vele activiteiten voor zowel 
de vereniging als daarbuiten en een 
hechte groep vrijwilligers.  

In al deze jaren zijn er dan ook tal van 
activiteiten geweest waar wij als ver-
eniging ons steentje aan bij hebben 
gedragen. Hoogtepunten voor onze 
leden, ex-leden, leiding, ex-leiding 
en alle andere vrijwilligers zijn er dan 
ook in alle vormen en maten. 
Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse 
zomerkampen die wij gehouden heb-
ben van Groningen tot Hongarije. We 
hebben jarenlang van alles georgani-
seerd tijdens Koninginnedag, we heb-
ben kerstvieringen gehouden waarbij 
we met leden en ouders een gezellig 
ontbijt hielden. We hebben zelfs ons 
eigen festival ‘Budspop’ gehouden bij 

ons op het terrein. 
Daarnaast natuurlijk ook nog activi-
teiten waar heel Nederweert van mee 
heeft kunnen genieten zoals onze 
jaarlijkse Sint Maartenviering of Tim-
merdorp XXL.  
Ongetwijfeld dat ook u een mooi ver-
haal of anekdote heeft over Jong Ne-
derland Budschop. 
Met trots kan er dan ook gezegd wor-
den dat Jong Nederland Budschop al 
(bijna) 50 jaar een geweldige ervaring 
voor jong en oud is. En juist daar wil-
len we met u bij stil staan. 
30 September 2017, precies 50 jaar 
later vieren wij dit heuglijke feit met 
een receptie bij Willem Tell in Bud-
schop waar u van harte voor bent 
uitgenodigd. Deze zal plaatsvinden 
tussen 19:00 en 21:00, en Willem Tell 
is gelegen aan de Beatrixstraat 47a te 
Nederweert. Wij zouden het leuk vin-
den om u tijdens deze viering te zien 
om samen te proosten op 50 jaar Jong 
Nederland Budschop. Samen gaan we 
voor nogmaals 50 Jaar!

Op zaterdag 19 augustus hebben de 
leden van de Bond van Wapenbroe-
ders afdeling Ospel en de Heemkun-
devereniging Nederweert weer een 
mooie reis gemaakt naar Henri Cha-
pelle. Om hen die hun leven gaven 
voor de vrijheid  van ons dorp werden 
de 12 Amerikaanse soldaten herdacht 
die in de tweede wereldoorlog ge-
sneuveld waren in de omgeving van 
Ospel. Bij het monument werden ter 
nagedachtenis bloemen gelegd en 
sprak pastoor Vankan, aalmoezenier 
van de Wapenbroeders afdeling Os-
pel, een gebed uit. Na een minuut 
stilte klonk het Amerikaanse volkslied 
en de Last Post. Heel indrukwekkend. 
De banierwachten ondersteunden de 
plechtigheid en vergezelden de aan-
wezigen naar de graven van de solda-
ten waar bloemen werden gelegd.

Na afloop werd een bezoek gebracht 
aan het schitterende nabij  gelegen 
stadje Aubel waar we konden genie-
ten van een heerlijke lunch.
In de namiddag bezochten we de 
stad Malmedy Dit is de hoofdstad 
van een van de vroegere Ostkan-
tons. Pastoor Vankan vertelde in de 
bus over het bloedbad van Baugnez 
(Malmedy) waarbij tijdens de Tweede 
Wereldoorlog 88 Amerikaanse krijgs-

gevangenen werden gedood door de 
Duitse troepen. Het bloedbad vond 
plaats op 17 december 1944 door 
Kampfgruppe Peiper, een Duitse ge-
vechtseenheid tijdens de Slag om de 
Ardennen. Ter nagedachtenis is een 
gedenkplaats ingericht waar Hier be-
vindt  zich een museum, Baugnez 44 
Historical Center,  dat is gewijd aan 
de slag om de Ardennen en aan het 
bloedbad van Malmedy-Baugnez.
Het museum, 1200 m² groot, belicht 
deze gebeurtenissen van de Tweede 
Wereldoorlog aan de hand van dio-
rama’s, voorwerpen, een film van 25 
minuten en zeventig poppen. Een van 
de drie overlevenden was tijdens de 
opening van het museum op 17 de-
cember 2007 aanwezig. Het museum 
geeft je een heel goed beeld van wat 
er gaande was op het  moment tij-
dens het Ardennenoffensief. Een be-
zoek waard. De reis werd afgesloten 
bij L’enie in Nederweert-Eind waar 
een heerlijke maaltijd op ons stond 
te wachten. Het was een indrukwek-
kende en zeer waardevolle reis. De 
voorzitter dankte dan ook iedereen 
die aan het welslagen van deze reis 
heeft bijgedragen.

Wapenbroeders afdeling Ospel. 
Heemkunde Nederweert.

Herdenking in Henri-Chapelle  - Bezoek aan Malmedy

50 Jaar Jong Nederland Budschop

 Kinderkleding- en speelgoedbeurs
OBS De Klimop Nederweert!

Aan de Radboud Universiteit Nij-
megen is op 30 augustus jl. de uit 
Nederweert afkomstige Stépha-
nie Bruekers gepromoveerd. Zij 
verdedigde succesvol haar proef-
schrift met de titel: “Influences 
of substrate structures on cellular 
development”. 

In haar proefschrift beschrijft zij het 
onderzoek dat ze uitvoerde in de 
groep Fysisch-organische chemie van 
de Faculteit der Natuurwetenschap-
pen, Wiskunde en Informatica. 

Het beter begrijpen hoe de ontwik-
keling van een cel afhangt van zijn 
omgeving, is van groot belang bij 
bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
nieuwe medicijnen en het kweken 
van huid en bot voor transplantaties.

Haar werk heeft ook geleid tot we-
tenschappelijke publicaties in diverse 
internationale tijdschriften.

Dr. Stéphanie, van harte gefeliciteerd 
met je welverdiende nieuwe titel!

Gepromoveerd

Verder feliciteren wij ook haar opa 
en oma, Chrétien en Wies Bruekers-
Sijmkens. Binnen enkele jaren tijd za-
gen zij hun zoon Fons, hun kleinzoon 
Gilles en nu ook hun kleindochter 
Stéphanie promoveren aan een uni-
versiteit.

Eigenlijk maak het niet zoveel uit hoe je het 
product noemt, de geur en de smaak kent 
iedereen, maar hoe het gemaakt wordt en 
welke ingrediënten er in zitten dat is natuur-
lijk wel belangrijk om te weten, of te zien. In 
het Limburgs openluchtmuseum Eynderhoof 
in Nederweert Eind is dat een belangrijke 
taak die de vrijwilligers mee krijgen: het am-
bacht onderhouden, overdragen en vooral 
demonstreren. De vrijwilligers van dit sfeer-
volle en educatieve museum in de Peel is er 
maar wat trots op dat historie, cultuur en 
educatie elkaar op deze natuurlijke manier 
raken. En het is er ook nog reuze gezellig, 
voor iedereen van 4 tot 100.
 
Het is nazomer en al bijna herfst en de ap-
pels en peren zijn rijp. De bieten zijn dik 
genoeg. Tijd voor de stroopmakers om aan 
het werk te gaan. Stroop maken is een eeu-
wenoude traditie. In bijna elke boerderij van 
deze streek waren verwerkten boeren met 
een overvloed aan appels en peren van hun 
hoogstambomen de vruchten tot stroop. 
Weggooien was niet aan de orde en het 
product was lang houdbaar en lekker (goed-
koop) op de boterham of in tal van gerech-
ten. Vanaf de 19de eeuw begon de opmars 
van de suikerbiet in de Europese landbouw. 
Door het gebruik van suikerbieten werd de 
stroop veel zoeter. Stroopsoorten waarin sui-
kerbieten verwerkt zijn worden “rinse” ap-
pelstroop genoemd.

Wetenswaardigheidje: In die tijd hadden de 
boeren nauwelijks gelegenheid om te koe-
len. Hooguit in de kelder, als die er al was, 
maar een koeling had bijna niemand. Wan-
neer de stroop koel en droog wordt opge-
slagen kan deze lekkernij tot 20 jaar na pro-
ductie worden gegeten zonder zijn smaak te 
verliezen. Dus maak je geen zorgen over de 
kwaliteit van de heerlijke stroop in het keu-
kenkastje. Dus werk aan de winkel op Eyn-
derhoof waar de 15 meter hoge schoorsteen 
van de authentieke stroopmakerij Heldens 
zal gaan roken en de smaakzintuigen wor-
den geprikkeld. Er wordt stroop gemaakt 
vanuit een eigen recept en geloof me, die is 
heel erg lekker. 

Deze zondag kan in ieder geval iedereen 
proeven van de overheerlijke Eynderstroop 
en zullen de potjes rijkelijk over de toonbank 
gaan. Maar ook de vlaai, de knapkoek en 
het brood is van eigen makelijk als ook de 
vele andere gerede producten die in “ut win-
kelke” te koop zijn. In ieder geval maken de 
vrijwilligers in Eind er zeker weer een feestje 
van. Daarnaast zijn de overige oude ambach-
ten in bedrijf. Dat betekent dat er overal be-
drijvigheid is en demonstraties worden ge-
geven door onder andere de houtbewerkers.
De muziek is vandaag van Ari-Jana
 Meer informatie over het museum is te vin-
den op www.eynderhoof.nl. Het museum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur

Staatbosbeheer biedt in Nationaal 
Park De Groote Peel excursiework-
shops waarbij je wandelt, geniet en 
informatie over het gebied en foto-
grafietips krijgt. Deze excursies zijn 
bestemd voor mensen van vijftig plus 
en worden begeleidt door een Peel-
gids. De eerstvolgende excursie is op 
woensdag 20 september van 14.00 
tot 16.30 uur. De activiteit start bij 
het Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Wandel, geniet en fotografeer!
Een wandeling door Nationaal Park 
de Groote Peel is een mooie ervaring! 
In elk seizoen en bij alle weersomstan-
digheden biedt dit hoogveengebied 
prachtige beelden: water, spiege-
lingen, wind en wolken en begroei-
ing, geven een veelheid aan vormen, 
structuren en kleuren. Om deze er-
varing vast te houden en vast te leg-
gen wordt u uitgenodigd om te foto-
graferen tijdens uw wandeling. Een 
Peelgids van Staatsbosbeheer vertelt 
bijzonderheden over het gebied en 
geeft tussendoor tips en trucs voor 
het maken van mooie foto’s. Deze ex-

cursie is speciaal bestemd voor men-
sen van 50 jaar en ouder. De route is 
twee kilometer lang en verhard, dus 
ook geschikt voor mensen die slecht 
ter been zijn en rolstoelers.

De excursie start op woensdag 20 sep-
tember om 14.00 uur bij Buitencen-
trum De Pelen. Deelname kost � 5,- per 
persoon en reserveren kan via: www.
staatsbosbeheer.nl/natuurfotografie-
pelen Let op: er is plek voor 15 deel-
nemers per keer en vol is vol!

(Na)genieten in het Buitencen-
trum
Voor of na afloop van een wandeling 
kunt u nog heerlijk struinen door de 
winkel van Buitencentrum De Pelen. 
Hier kunt u terecht voor mooie sou-
venirs, interessante natuurboeken, 
smakelijke streekproducten en leuke 
natuurontdekspulletjes. Bij de inpan-
dige horeca en op het terras kunt u 
nagenieten met een hapje en drankje. 
Het Buitencentrum is in april t/m ok-
tober elke dag geopend van 10.00 
tot 18.00 uur. Voor meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen 

Een aantal muzikanten uit Neder-
weert heeft de handen in elkaar gesla-
gen en een nummer geschreven over 
de Lambertustoren, de Wachter van 
de Pieël. Het nummer komt uit op CD-
singel en kent ook een karaokeversie. 
Iedereen kan daardoor het nummer 
zelf meezingen. De opbrengst van het 
bijzondere schijfje is bedoeld voor de 
restauratie van de toren. 
 
De Sint Lambertustoren. Voor Ne-
derweertenaren een thuisbaken. Een 
symbool ook van veerkracht en door-
zettingsvermogen. Eeuwenlang werd 
hij belegerd, gekoesterd, aangevallen 
en weer opgebouwd. Dit jaar viert hij 
zijn 550-ste verjaardag. Een unieke 
landmark én het grootste monument 
van de gemeente Nederweert. “Iets 
om zuinig op te zijn”, zegt gitarist 
Winand Bijlmakers. 
 
In 1993 schreef Fien Baetsen-Peeters 
uit Nederweert al een lofzang over de 
toren. Ze deed dat op de melodie van 
het nummer ‘Op de grote stille heide’ 
van Johannes Worp. Deze zomer is 
door een aantal enthousiaste Neewie-
erter muzikanten het plan opgepakt 
om een heus Lambertuslied te schrij-
ven. Opnieuw een ode aan de toren! 
Het nummer is tevens bedoeld om de 
Lambertustoren een financieel steun-
tje in de rug te geven nu hij hard toe 
is aan een restauratie. Met de verkoop 

van de CD-singel hopen de muzikan-
ten zoveel mogelijk geld op te halen. 

De ideeën voor de tekst en muziek 
zijn afkomstig van Winand Bijlmakers 
(gitaar en zang). Bijlmakers is on-
der andere bekend van ‘Double Axe’ 
en ‘The Hot Buskers’. Met die band 
schreef hij in 2007 het OLS lied ‘ Anto-
nius heet d’n Um’ ter gelegenheid van 
het winnen van het OLS door schutte-
rij Sint Antonius. Andere muzikanten 
die hun medewerking verlenen zijn 
Jean Stassen (o.a. Watts in a Name 
en Limbo Project), Winand - Piano - 
Bijlmakers (The Hot Buskers, Double 
Axe) en Marcel Tinnemans (o.a. Star-
fish Bowl en Dead Revils). Rick Bours 
(Starfish Bowl, Dead Revils en Mike’s 
Electric Mud) zorgde voor de mix en 
Henk Baetsen (Steam Exprezz) ont-
wierp het hoesje. 

Alle muzikanten zetten zich belange-
loos in voor dit project. “De kosten 
blijven op die manier zo laag moge-
lijk,” aldus Bijlmakers. “Alles wat over-
blijft kan daardoor richting restaura-
tiepot.” Vanaf maandag 11 september 
is de singel te koop bij Bruna, De To-
verbal en restaurant Guulke. De cd 
kost � 7,50 en kan ook besteld worden 
via winandje@live.nl. Er gekozen voor 
een beperkte oplage van 550 stuks. 
Dat aantal staat voor de leeftijd van 
de toren. 

Op zondag 8 oktober a.s. van 10.00-
12.00 uur organiseert OBS De Klimop 
een tweedehands kinderkleding- en 
speelgoedbeurs. De beurs wordt ge-
houden in het gebouw van de school, 
Dr. v.d. Wouwstraat 39 te Neder-
weert.
Behalve najaars- en winterkleding 
(maat 74 t/m maat 176) en speelgoed 
kunnen ook auto- en fietsstoeltjes en 
stadsbuggy’s aangeboden worden.
Lijkt het je iets om via deze beurs zelf 
spullen te verkopen, of wil je graag 
meer informatie? stuur dan een email 
naar:kledingbeurs@obsdeklimopne-
derweert.nl

Uiteraard kunnen wij hier ook hulp bij 
gebruiken! Je kunt op meerdere mo-
menten helpen, zaterdag of zondag, 
alle hulp is welkom. Wil je ons als vrij-
williger helpen ook dan mag je een 
mail sturen naar bovenstaand adres! 
Alle kleding hangt op maat gesor-
teerd aan kledingrekken, jongens- en 
meisjeskleding hangt apart.
De entree is gratis. 

Tot ziens op 8 oktober!
Voor meer informatie stuur een
e-mail naar: kledingbeurs@
obsdeklimopnederweert.nl

Wandel, geniet en fotografeer

Zondag 17 september dag van de stroopmakers op Eynderhoof

Zeem, Kruutje, Kroêt of Sjroe-ep

Muzikanten in de bres voor restauratie Wachter van de Peel

Lambertustoren krijgt eigen lied


