


Start competitie 2017-2018
Op 3 oktober as. gaat de MLBB (Midden 
Limburg) de nieuwe competitie van acquit! 
Onze vereniging heeft zich voor dit seizoen 
verstrekt met een aantal nieuwe spelers. In 
de MLBB (Midden Limburg) komen 6 teams 
uit en in de WBB (regio Weert) speelt 1 team 
hun wedstrijden.

Nieuwe vereniging speelt bij café Centraal
Vanwege de sluiting van zalencentrum ‘t 
Blaakven in Weert heeft de vereniging ’t 
Blaakven haar intrek genomen in café Cen-
traal Nederweert. De vereniging speelt dit 
seizoen nog onder haar eigen naam met 4
teams in de MLBB en de WBB. De teams spe-
len in de: Hoofdklasse Kader, Eerste klasse E, 
Vijfde klasse A, en in de C –klasse middag-
competitie WBB.

Accommodatie
Café Centraal heeft hiervoor drie biljart-
tafels geplaatst. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag worden de competitiewedstrij-
den gespeeld. De middagwedstrijden star-
ten om 13.30 uur en de avondwedstrijden 
om 19.30 uur. 

Programma:
20-09-2017: 
Blaakven ‘t 1 – Die Drie 1
Hoofdklasse Kader MLBB

Via het Weekblad willen u wekelijks op de 
hoogte houden van het programma, de uit-
slagen en een kort verslag van bijzondere 
prestaties.

U bent van harte welkom bij de wed-
strijden! 

Het bestuur

Donderdag 21 september:
Jaarvergadering RKSVO in de kantine   21.15

Vrijdag 22 september:
RKSVO Mini F wedstrijdjes bij Crescentia 18.30

Zaterdag 23 september:
Brevendia O.19-1 - RKSVO O.19-1   14.30
RKSVO O.19-2 - ZSV O.19-3 15.00
RKSVO O.17-1 - Helden O.17-1   15.00
RKSVO O.17-2 - SV Laar O.17-3   15.00
MVC’19 O.15-1 - RKSVO O.15-1   13.30
RKSVO O.15-2g - Merefeldia O.15-4   13.30
RKSVO O.13-1 - DESM O.13-1   12.00
RKSVO O.13-2 - vrij
DESM O.13-3g - RKSVO O.13-3g   10.45
RKSVO O.11-1 - MMC W. O.11-1   09.45
RKSVO O.11-2 - vrij
RKSVO O.11-3M - NWC O.11-9g   09.45
Eindse B. O11-2M - RKSVO O.11-4M   09.15
RKSVO O.9-1g - Eindse B. O.9-1   11.00
Neerkandia O.9-1 - RKSVO O.9-2   10.00
Horn O.9-3 - RKSVO O.9-3g   09.30

Zondag 24 september: 
RKSVO 1 - SJVV 1 14.30
RKSVO 2 - FC Oda 2 12.00
RKSVO 3 - NWC 5 12.00
SVSH 3 - RKSVO 4 12.00
Altweerterh.2 - RKSVO 5 11.30
Grashoek 3 - RKSVO 6 11.00
RKSVO VE1 - vrij
Heythuysen VE1 - RKSVO VE2   10.00
RKSVO Vr.1 - vrij

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Agenda
21 sept. Soranus toernooi Boukoul
23/24 sept. Nederlandse  Kampioenschap-
pen 3D
26 sept. Krekeltoernooi te America
7/8 okt. 3D wedstrijd Someren
6/7/8 okt. 1e Bondswedstrijd bij HBS Wil-
helmina
13/14/15 okt. 3e en 4e Indoorwedstrijd bij 
De Grensschutters Reuver
15 okt. Rayon Kampioenschap 3D Someren
27/28/29 okt. 2e Bondswedstrijd bij Willem 
Tell Nederweert

Zaterdag 23 sept. Junioren (Comp)
Eindse Boys MO17-1 - Bruheze MO17-1 13.30 uur
Horn JO17-1 - Eindse Boys JO17-1 14.30 uur
HEBES JO15-1 - Eindse Boys JO15-1 13.00 uur
Eindse Boys JO13-1 - DESM JO13-2G 11.00 uur
DESM JO11-2G - Eindse Boys JO11-1 09.00 uur
Eindse Boys JO11-2 - RKSVO JO11-4M 09.15 uur
RKSVO JO9-1 - Eindse Boys JO9-1 11.00 uur
Eindse Boys JO9-2 - Roggel JO9-3G 10.30 uur

Zondag 24 sept. Senioren (Comp)
Crescentia 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - FC Maasgouw 2  10.30 uur
Eindse Boys 3 - Leveroy 2 11.00 uur
RKESV 4 - Eindse Boys 4 11.30 uur

Zondag 24 sept. Vrouwen (Comp)
SV Venray VR2 - Eindse Boys VR1 11.00 uur
FC Geleen Zuid VR1 - Eindse Boys VR2 10.00 uur

Mededelingen
Crescentia: Kempervenweg, 6005 RC, Tungelroy
Donderdag 21 september kaarten 20.00 uur in 
de kantine
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

Voorzitter Peter Koolen, hoofdtrainer 
Naard Vaes, damestrainer Shurell Wilson 
en Henk Dings van Voetbalzaken Jeugd zijn 
er helemaal klaar voor. Klaar om er samen 
een prachtig seizoen 2017/2018 van te ma-
ken. Maar wat zouden zij zijn zonder alle 
vrijwilligers, welke met grote regelmaat 
klaar staan om de vereniging draaiende 
te houden. Maar liefst 125 vrijwilligers zijn 
wekelijks bezig om de 360 leden, waaron-
der 70 dames en meisjes, tellend club uit 
Nederweert-Eind draaiende te houden. 
Een hele klus voor een vereniging uit een 
gemeenschap van nog geen 1600 inwo-
ners, maar het lukt nog steeds. Gelukkig 
heeft men ook veel leden van buiten Ne-
derweert-Eind en velen van hen dragen
ook nu al hun steentje bij.

Vrijwilligers:
Nou moet u niet denken dat bij Eindse 
Boys alles vanzelf gaat, want zo werkt het 
natuurlijk niet. Ook bij de Groen-Witten is 
het vaak passen en meten, maar tot nu toe 
kan alles nog ingevuld worden. Maar ook 
de vrijwilligers van de Boys en inmiddels 
veel Girls, worden langzaam wat ouder. 
Daarom is het van belang dat de oudere 
vrijwilligers, welke vaak ook nog meerdere 
taken hebben, wat worden ontlast. Het 
heeft geen zin om advertenties te plaat-
sen en wat noodkreten te uiten, want 
daarmee los je zo iets niet op. Dit kan al-
leen maar door van binnenuit de betrok-
kenheid te vergroten en als vereniging een
goed plan te maken. Daar wordt momen-
teel aan gewerkt.

De Club van de toekomst:
Men kan als een kleinere club als Eindse Boys 
in de toekomst alleen nog bestaan, als de 
leden en de ouders van de jeugdleden sa-
men de vereniging willen dragen. Onder het 
motto “Bij Eindse Boys, doen we het samen” 
wordt momenteel een plan uitgewerkt 
waarbij aan iedereen wordt gevraagd een 
steentje bij te dragen. Een werkgroep brengt 
momenteel alles in kaart en er wordt een 
plan uitgewerkt. Dit moet uiteindelijk re-
sulteren in een nog groter draagvlak binnen 
de vereniging en een nog beter “Bij Eindse 
Boys, doen we het samen” gevoel. De wens is 
dat het in de toekomst een vanzelfsprekend-
heid wordt om je in te zetten voor je club, of 
de club van je kind. Samen naar vermogen 
een bijdrage leveren onder het motto “Bij 
Eindse Boys, doen we het samen”.

Het gras is groener bij Eindse Boys:
Een fantastisch voorbeeld is natuurlijk het 
feit dat vrijwilligers van Eindse Boys zelf de 
velden en de accommodatie onderhouden. 
Na een geslaagde proefperiode werden met
de gemeente afspraken hierover vastge-
legd. Ook dit lukt natuurlijk niet alleen en 
daarom ondersteunen enkele Nederweert-
Eindse agrarische ondernemers dit project. 
Enkele van hen hebben voetballende kinde-
ren en door met hand en spandiensten dit 
te ondersteunen leveren zij hun bijdrage. 
Intussen liggen de vier velden er perfect bij 
en is het grag mooi groen, en dat met steun 
van de ondernemers en in eigen beheer.
Wil je ook lid worden van Eindse Boys, infor-
matie vindt je op: www.eindseboys.nl

BIJ EINDSE BOYS, DOEN ZE HET SAMEN !!!!

Een fantastische sfeer tijdens de slotdag bij de jaarlijkse VSN voetbalweek van Eindse Boys.

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Niet alleen binken hebben spierballen
Zondag 24 september Smeden- en 
motoren dag op Eynderhoof

Het beeld dat de smid een afgetrain-
de indrukwekkende verschijning is die 
met heel veel kracht het ijzer weet te 
vormen en te buigen is natuurlijk he-
lemaal verkeerd. Daar gaat het bij het 
bewerken van ijzer helemaal niet om. 
Sterker nog, de smeden zijn mannen 
met een normaal postuur, maar wel 
met een grote portie gedrevenheid, 
creativiteit en vooral slim en door-
dacht. Met zo weinig mogelijk energie 
vooral het gereedschap en de invloe-
den van vuur en water het werk laten 
doen. Uiteraard is het zwaar werk, 
maar dat zit vooral in de omvang van 
de werkstukken en het soortelijke ge-
wicht van ijzer. Maar, waar zie je het 
vakmanschap nog? Uiteraard, in het 
limburgs openluchtmuseum Eynder-
hoof in Nederweert Eind.

Met veel enthousiasme, geduld en 
inspiratie nemen de smeden ook 
deze zondag de bezoekers mee in 
de wondere wereld van het smeden. 
Daarbij kan iedereen kennis maken 
met de eeuwenoude kunst van het 
oude ambacht dat vooral in vroege-
re tijden van levensbelang was voor 
de boeren en zelfstandigen in een
dorp. Er moest goed voor het werk-
tuig gezorgd worden en in sommige 
gevallen een slimme oplossing om 
de bewerking van het land en de 
omgeving te kunnen uitvoeren. De 
smedengroep geeft uitgebreid uit-
leg over materialen en gereedschap-
pen en gaan het ijzer smeden als het 
heet is. Ben je geinteresseerd in een 
uitgebreide kennisoverdracht, geef 
het vooral door. Want in het limburgs 
openluchtmuseum is het niet alleen 
gezellig, daar worden ambachten ook 
gekoesterd en overgedragen op de 
volgende generatie. Een dorpsbeeld 
zonder de muziek van de hamer op 
het zwarte aambeeld is ondenkbaar.

OP deze zondag wordt een groot 
spektakel van stationair motoren op-
gezet die heel bijzondere machines 
aandrijven. Ook de gerestaureerde 
drie cilinder Bronsmotor loopt deze 
dag als een zonnetje. Bijzonder is ook 
de Amerikaanse tractor uit 1949 die 
gerestaureerd is door de smeden-
groep, gewoon als een uit de hand 
gelopen hobby en uitdaging. Verder 
is er een grote verzameling statio-

naire water gekoelde motoren te zien 
o.a. de Lister en Jenbach.  Verder is 
Wim Bergh uit Nederweert aanwe-
zig met enkele zelfgemaakte werk-
tuigen. Iets unieks en zeker voor de 
kenner een indrukwekkend staaltje 
vakmanschap.

Wandelen door de natuurgebie-
den van Nederweert
Ook deze zondagmiddag zijn de 
oude ambachten in bedrijf.  Dat be-
tekent dat er overal bedrijvigheid is 
in Eynderhoof. De imkers gaan deze 
dag met u wandelen in de Peelven-
nen (Schoorkuilen, Sarsven en de Ba-
nen) o.l.v. de natuurgids Lei Reemers. 
Deze mooie natuurwandeling start 
om 15:00 uur en vooraf aanmelden 
wordt gevraagd. (Vertrek vanuit Eyn-
derhoof om 14.45 en aanmelden via 
06-51277481 Cor Veldpaus).

U kunt in onze herberg genieten van 
koffie met vlaai, die op ambachtelijke 
wijze is gebakken door onze bakkers 
in ons eigen bakhuis. De muziek is van-
daag van de accordeonist Jo Rutjens.

Woensdag activiteitenmiddag 
voor de jeugd

Woensdag 27 september: aan de 
slag met de textielgroep en schil-
deren.
De woensdagmiddagen staan bij het 
limburgs openluchtmuseum speciaal in 
het teken van de activiteiten voor de 
jeugd. Op deze woensdag gaan de kin-
deren op bezoek bij de textiel groep. 
Dat betekent dat de kinderen mogen
weven, spinnen, borduren, breien, 
beetje kantklossen en  breien met de 
breivork. Het is gezellig in de linnenka-
mer waar de linnendames oude tijden 
laten herleven en de kinderen mogen
hun werkstukje meenemen naar huis. 
Klaar met vlechten of meer zin in an-
dere creatieve bezigheden? dan snel 
nog gaan schilderen in het ouderwetse 
schooltje. Op een echt linnen doek met 
acrylverf aan de slag. Het is vooral be-
langrijk van te voren te bedenken wat 
en voor wie je gaat schilderen. De ver-
rassing is dan het allergrootste!

Het Limburgs openluchtmuseum 
Eynderhoof is geopend van 13.00 
tot 17.00 uur. Meer informatie over 
de activiteitenagenda en de ver-
dere mogelijkheden is te vinden op 
ww.eynderhoof.nl

Eetpunt ‘Ontmoeten doet Groeten’ 
zoekt een coördinator!

Vindt u het leuk om te regelen, 
mensen te ontmoeten en vrijwil-
ligerswerk te doen? Dan bent ú
wellicht de enthousiaste coördi-
nator die we zoeken voor het Eet-
punt ‘Ontmoeten doet Groeten’ 
in Nederweert.

De vrijwilligers van Eetpunt ‘Ontmoe-
ten doet Groeten’ verzorgen weke-
lijks een maaltijd voor inwoners die 
graag gezellig met elkaar willen eten. 
Van de vier eetactiviteiten per maand 
wordt er één keer per maand roule-
rend gegeten in de plaatselijke hore-
ca van de gemeente Nederweert. De 
andere drie bijeenkomsten zijn in de 
Pinnenhof in Nederweert.

Wekelijks of af en toe
Het eetpunt loopt heel goed. Er is een 
vaste groep van 25 gasten, met o.a. 
vijf cliënten van PSW die iedere week 
komen eten. Daarnaast zijn er ook 
deelnemers (inclusief 2 tot 3 cliënten 
van PSW) die één keer per maand of 
incidenteel aansluiten.

Vaste groep van vrijwilligers
Er is een vaste groep van 11 vrijwilli-
gers die de (praktische) taken op het 
gebied van koken, boodschappen, pu-
blicaties, planning, financiën en ver-
voer naar de horecavoorziening (één 
keer per maand) verzorgen. Het eet-
punt is tevens partner in het project 
wonen-welzijn-zorg en het samen-
werkingsverband met de Pinnenhof. 
De coördinatie van het Eetpunt ‘Ont-
moeten doet Groeten’ wordt verzorgd 
door het Dörpsoverlek Ni-jwieërt dat 
ook andere initiatieven begeleidt.

Vacature voor coördinator
Het Eetpunt ‘Ontmoeten doet groe-
ten’ heeft momenteel een vacature 
voor een enthousiaste vrijwillige co-
ordinator.

Wat zijn uw taken?
• het werven en de intake van vrij-

willigers;
• het borgen van het welzijn van gas-

ten en vrijwilligers;
• het onderhouden van contacten 

met de beheerder van de Pinnen-
hof en Dörpsoverlek Ni-jwieërt;

• de deelname aan het project wo-
nen-welzijn-zorg, het samenwer-
kingsverband van de Pinnenhof;

• het - waar nodig - coachen van de 
vrijwilligers en het leiden van even-
tuele overleggen tussen vrijwilli-
gers;

• het begeleiden en ondersteunen 
van de gasten van PSW.

Wat krijgt u ervoor terug?
• collega’s in de vorm van een gezel-

lige groep vrijwilligers;
• de dankbaarheid van de gasten.

Belangstelling?
De nieuwe coördinator zal de komen-
de maanden begeleid worden door 
de huidige coördinator. 

Als u belangstelling heeft voor deze 
leuke en afwisselende functie, kunt
u voor meer informatie contact op-
nemen met Maurice Brouns, e-mail-
adres: mbrouns@restebv.nl.
Maurice is ’s avonds (na 19:00 uur) 
telefonisch bereikbaar, tel. 06-
21176368.

WONING GEZOCHT!
Voor een relatie zijn wij op zoek naar en vrijstaande dan wel gescha-
kelde woning in Nederweert of Weert (Molenakker, Laar, Laarveld of 

Leuken). Bij voorkeur levensloopbestendig dan wel te realiseren.
Prijsklasse: € 300.000,-- t/m € 400.000,-- k.k.

Onvoorwaardelijke voorwaarden en directe aanvaarding mogelijk!
Alle woningen die momenteel worden aangeboden via funda en web-
sites van makelaars zijn reeds bekend, het betreft dus echt woningen 

die nog niet openbaar worden aangeboden!

Heeft u verhuisplannen? Laat het ons weten!
Telefoon: 0495-533893 • E-mail: info@saelmans.nl

Basisschool De Schrank uit Ospel start ‘groen’
Basisschool De Schrank uit Ospel 
trapt het schooljaar ‘groen’ af 
met een duurzame inzamelactie. 
De leerlingen zamelen van sep-
tember tot en met half november
kleine elektrische apparaten in 
voor het goede doel. Goed voor
het milieu: want dit e-waste kan 
heel goed worden gerecycled. 
Ook draagt de school bij aan het 
goede doel stichting Jarige Job. 
De actie wordt georganiseerd 
door Wecycle. Wecycle organi-
seert de inzameling en recycling 
van afgedankte elektrische appa-
raten en energiezuinige lampen
in Nederland.

Tijdens de actieperiode worden alle 
leerlingen en hun ouders aangemoe-
digd om zoveel mogelijk (oude) klei-
ne elektrische apparaten in te leve-
ren. Wecycle haalt deze apparaten op 
en zorgt ervoor dat ze op een duur-
zame manier worden gerecycled. Al 
het e-waste dat Wecycle inzamelt, 
wordt voor 97 procent nuttig toege-
past, waardoor kostbare grondstof-
fen een tweede leven kunnen krij-
gen. De inzamelactie heeft dan ook 
een educatief karakter: de leerlingen 
krijgen aanvullend lesmateriaal in de 
vorm van een schoolkrant over het 
nut van recycling en het hergebruik 
van materialen. 

Maar liefst 209 basisscholen verspreid 
over heel Nederland doen mee. De 
deelnemende scholen ontvangen een
actiepakket met 30 bouwplaten (voor 
een pennenbak) en hebben zelf ook
profijt van de inzamelactie: als ze 75 
kleine apparaten inzamelen, krijgen 
ze een beloning in de vorm van een 
boekenpakket of een digitale camera
voor de klas en een Wecycle Recycle 
Certificaat voor de school. Als kers op 
de taart doneert Wecycle voor elke 
deelnemende school een verjaar-
dagspakket aan stichting Jarige Job. 
Deze stichting zorgt ervoor dat ook 
kinderen uit minder bedeelde gezin-

nen hun verjaardag kunnen vieren 
met cadeautjes en traktaties.

Belangrijke doelgroep
Wecycle organiseert al jaren inzame-
lacties op basisscholen en met succes. 
“Scholen zijn voor ons een belang-
rijke doelgroep”, vertelt Jan Vlak, di-
recteur van Wecycle. Jong geleerd is 
oud gedaan, daarom vinden we het 
van belang om kinderen al jong iets 
te leren over het nut van afvalschei-
ding en van recycling.”

De Wecycle inzamelactie op scholen 
loopt van 4 september tot en met 17 
november.

Over Wecycle
Wij zijn de stichting zonder winstoog-
merk die in Nederland de inzame-
ling en recycling van e-waste regelt. 
Dankzij onze inspanningen krijgen de 
materialen uit afgedankte elektrische 
apparaten en energiezuinige lampen 
een nieuw leven. Hiervoor werken
we samen met 317 gemeenten, 8.500 
winkels, 1.000 installatiebedrijven, 70 
kringloopbedrijven, 170 kinderboer-
derijen, 2.000 scholen en heel veel 
consumenten.

In onze Wecycle Service Centers ver-
binden we de circulaire met de so-
ciale economie. Door apparaten te 
sorteren en demonteren, geven we 
mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt perspectief op een regu-
liere baan.

We garanderen een optimale recy-
cling met de modernste technieken. 
Grondstoffen voor nieuwe producten 
halen we uit oude producten. Zo hoe-
ven we minder ’nieuwe’ grondstof-
fen uit de natuur te halen. Schade-
lijke stoffen komen niet in het milieu 
terecht. De uitstoot van CO2 wordt 
vermeden. We voorkomen dat appa-
raten in de illegale export belanden. 
Daar zetten we ons dagelijks met hart 
en ziel voor in.

Jubileumprogramma voor jong en oud

44 jarig jubileum VV De Pinmaekers
Vervolg voorpagina.

Voor alle bezoekers is er een kopje 
koffie en een gratis stukje vlaai.

Dance Sensation
“Ook de oudere jeugd zijn wij niet ver-
geten, en met de bekende DJ Diego
bieden wij op zaterdagavond 25 no-
vember de jongeren van 12 tot 17 jaar 
een fantastische avond”. Polsbandjes 
zijn vanaf 25 september verkrijgbaar 
voor € 5,00 inclusief 2 consumpties 
bij De Toverbal, Bakker Tommie Bud-
schop.

Frühshoppen en bekendmaking
hoofdprijzen loterij
Het Fruhshoppe op zondagmorgen
26 november is volgens Jack een 
prachtig evenement met optredens 
van Johan Veugelers, Ton Wolter, 

Moerepetazie en natuurlijk hof-
kapel Klein Mer Neugter.
Tevens zullen dan de 3 hoofdprijzen 
van de loterij bekent gemaakt worden.

Uitroeping jubileumprinsen
Aansluitend aan het fruhshoppe star-
ten we met de uitroeping van onze 
jubileum prinsenparen.
De middag zit volgens Jack weer 
boordevol muziek van niemand min-
der dan LVK finalist Bjorn en Mie-
ke, De broeeds brothers diverse 
vele lokale artiesten met natuurlijk 
als hoogtepunt natuurlijk de uitroe-
ping van de jubileumprinsenparen.

Noteer de datums alvast in uw agenda.
In de komende tijd zult u regelmatig 
meer informatie krijgen over de acti-
viteiten en hou ook de website www.
pinmaekers in de gaten

6 jonge en ambitieuze theaterma-
kers met gastheer Raymon Hofkens
Op deze avond kunt u genieten van 
6 jonge en ambitieuze theatermakers 
die ieder 15 minuten voor u komen 
spelen. Er zullen diverse stijlen de re-
vue passeren. Van muzikaal cabaret 
tot stand-up comedy. Wie weet ziet 
u de nieuwe Youp van ‘t Hek, Jochem 
Myjer of Claudia de Breij. Deze avond 
met ruim 2 uur entertainment wordt 
gepresenteerd door een bevlogen
presentator. Een avondje theater zo-
als het bedoeld is...wees welkom...
Gastheer van deze avond is Raymon 
Hofkens. Raymon is een stand-up 
comedian/cabaretier die 150 keer 
met de top van Nederland en België 
speelt. Raymon heeft diverse prijzen 
gewonnen en vele finales bereikt 
van festivals en wedstrijden. Hij is te 
horen geweest op Radio Veronica en 
3FM. In 2015 speelde Raymon zijn ei-
gen oudejaarsconference FLINTER in
uitverkochte theaters. Een zeer per-
soonlijk verhaal gecombineerd met 
de actualiteiten van het jaar. Afgelo-
pen jaar mocht hij een ook comedy-

show verzorgen op Lowlands.
Raymon is een energieke jongen met 
veel improvisatievermogen en een 
hoge grapdichtheid. Hij weet de zaal 
perfect aan het lachen te krijgen met 
zijn eigen kijk op de wereld. Achter 
iedere grap zit een gemeende emo-
tie. Hij speelde al eerder samen in 
shows met oa Theo Maassen, Ronald 
Goedemondt, Najib Amhali en Guido 
Weijers”.

Zaterdag 23 september
Een boeket cabaret

Wij gaan door met 
onze cursus 

ENGELSE 
CONVERSATIE 

voor gevorderden.
De cursus start op 

woensdag 11 oktober,
van 15 tot 17 uur,

Pinnenhof, Nederweert.

Kontakt: 
valeriavs@hotmail.com

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

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoopReparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 



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 21 tot en met 30 september 2017.

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

VRIJDAG 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, Annie Creemers-Peeters 
vanwege verjaardag, overleden echtgeno-
ten Gerard en Maria Haenen-Teeuwen, Hub 
Coenen, ouders Coenen-Limpens, ouders 
van de Kerkhof-Simons en Jo Janssen.

ZONDAG 24 september
25e zondag door het jaar
9.30 uur H.Mis  (zang herenkoor, lector 
mevr.L.Roost) – zeswekendienst Toos Teeu-
wen-Peeters.

MAANDAG 25 september
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 26 september
HH.Cosmas en Damianus, martelaren
Geen Rozenkransgebed en H. Mis 

WOENSDAG 27 september
H.Vincentius de Paul, priester
Geen rozenkransgebed en H. Mis. 

DONDERDAG 28 september
H.Wenceslaus, martelaar
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie.

VRIJDAG 29 september 
HH.Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel -tot bijzon-
dere intentie.

ZATERDAG 30 september
H.Hiëronymus, priester en kerkleraar
Vooravond van de 26e zondag door het jaar.
18.00  uur (zang dameskoor Cantantes, lec-
tor koorleden) – maanddienst Mia Truijen, 
jaardienst Jac Roost tevens voor verjaardag, 
jaardienst Tjeu en Drina Knapen-Brentjens, 
jaardienst Sjef Feijen, jaardienst Truus van 
den Heurik,  jaardienst Wiel en Miet van de 
Moosdijk-|Daems, overleden ouders Truijen-
Bertjens zonen Jan en Pierre en dochters 
Toos en Mia.

Heilig Vormsel
Op zaterdag 16 december zal vicaris Smeets 
in de heilige mis van 18.00 uur in de Lamber-
tuskerk het Heilig Vormsel toedienen aan de 
jongeren van groep acht van de basisscholen 
De Klimop, De Bongerd en De Kerneel. De 
jongeren van deze scholen hebben via de 
school een aanmeldingsformulier ontvangen.
Mogelijk zijn er nog jongeren die niet op 
een van deze scholen zitten en die graag 
het H. Vormsel willen ontvangen. Zij kun-
nen zich hiervoor aanmelden bij de pastoor, 
telefoon 631317 of pastoorschuffelers@het-
net.nl. Zij zullen dan een aanmeldingsfor-
mulier toegestuurd krijgen.
Deze jongeren kunnen zich aansluiten bij 
de voorbereidingslessen op donderdag van 
16.00 uur tot 17.00 uur in het parochiezaal-
tje bij de kerk. Deze lessen beginnen op don-
derdag 28 september. Het is daarom zaak 
dat deze jongeren zo snel mogelijk, uiterlijk 
vrijdag 22 september, contact opnemen met 
de pastoor.

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  24 September 
10.00 uur Woord en Communiedienst -  Tot 
bijzondere intentie

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv 
Pannenweg 231 Nederweert

Gelezen in het intentieboek van onze kapel
Moeder Maria, Dat de kinderen leren wat 
echt belangrijk is en dat ze weten dat ze een 
ziel hebben die bij God hoort.
Maria,ik geloof in U. Op U heb ik mijn hoop gezet
Dat alles goed mag blijven en alle vervelen-
de gedachtes mogen weggaan of dat ik er 
beter mee om kan gaan.

Iets om deze week over na te denken !
Wacht niet op bijzondere momenten, maar 
maak gewone momenten bijzonder!!!

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 24 september 2017  
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

Zondag  1 oktober  2017, H. 
Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van N ieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen, Britt en Francine
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 23 – 30 september

Zaterdag 23 september, 19.00 (Zangkoor 
De Peelklanken) Jan Haazen (verjaardag), 
ghm Peter Hubertus Henricus Slaats en Pe-
tronella Hendrica Heeskens.

Zondag 24 september, 25e  zondag door 
het jaar, 10.00 (Samenzang) jrd Miet Kessels-
Verkoijen, ghm Sjeng Feijen en Anna Valks. 

Donderdag 28 september, 18.40 bidden 
van het rozenhoedje; 19.00 voor de ver-
volgde christenen. 

Zaterdag 30 september, H. Hiëronymus, 
priester en kerkleraar, 19.00 (Samenzang) 
ghm Wiel Hermans, Drika Hermans-Jonkers 
en zoon Giel.

ACOLIETEN: za. 23 sept. 19.00: Tom Kessels, 
Nick Stijnen; zo. 24 sept. 10.00: Harry Geerlings; 
za. 30 sept. 19.00: Mathijs en Luc van Hulsen. 

AVONDMIS IN KAPELLETJE: Op de donder-
dagen 5, 12 en 19 oktober wordt de avond-
mis in de Mariakapel aan de Klaarstraatzij-
weg gevierd, om 18.30 uur. Vooraf wordt om 
18.10 het rozenhoedje gebeden. Misintenties 
kunnen nog worden opgegeven. 

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

23 t/m 30 september 2017

ZATERDAG 23 september: 19.15 uur H. Mis.

ZATERDAG 30 september: 19.15 uur H. 
Mis, voor Antoon van Nieuwenhoven op 
zijn verjaardag, voor vader en moeder Vaes-
Seuren en kinderen.

LEZERS: zaterdag 23 september Lies Loijen, za-
terdag 30 september Maria van Nieuwenhoven.

MISDIENAARS: zaterdag 23 september 
Pam en Sien Smeets, zaterdag 30 september 
Lobke Houtappels en Niek Wijen.

“Wie altijd naar de buren kijkt, verdraait op 
een keer zijn nek.”

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 23 september – 30 september  2017

Zondagmorgen 24 sept. 09.30 uur:
Als jrgt. voor Sjra Verstappen en Griet Ver-
stappen-Nijs, Als hgm. voor een bijzondere 
intentie, Als hgm. voor overleden ouders 
Kurstjens-Schmitz, en tevens voor hun over-
leden zonen Jan, Leo en Frans Kurstjens, Als 
maandd. voor overleden ouders Schreurs-
Verstappen, Nicolaas, Elisabeth, Harrie en 
Sjra Schreurs (volkszang)

12.30 uur: Toediening H. Doopsel aan Zef 
Mory.

Mededeling:
Op woensdag 27 september 2017 wordt er 
een Clusterbijeenkomst gehouden in de Nas-
saurie, Nassauplein 12, 6096 AZ te Grathem.
Er zal een lezing worden gehouden met als 
thema Religieus erfgoed tussen kunst en ge-
loof. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. U 
bent allen van harte welkom.  

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

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

Zonnebloemdag op Zorgboerderij -Bosserhof

Op zaterdag 9 september heeft de 
Zonnebloem afdeling Nederweert 
de Zonnebloemdag gevierd bij Zorg-
boerderij-Bosserhof.
Ofschoon de regen ’s morgens vroeg 
met bakken uit de hemel viel, konden 
de gasten na de koffie met vlaai toch 
lekker naar buiten. Een groot deel 
van de gasten maakt gebruik van een 
rollator of een rolstoel en het is altijd 
een hele onderneming om iedereen, 
eventueel met duwer, aan de wandel 
te krijgen. Maar alle gasten hebben 
kunnen genieten van de prachtige 
tuinen van Bosserhof. 
De lunch werd, tot grote verrassing 
van de gasten, geserveerd in de vorm 
van een echte knapzak gevuld met 
lekkernijen.
Na de lunch kwam voor iedereen 
even de nostalgie. Bèr Donkers, be-
kend van o.a. de Heikrekels, zorgde 

voor een prachtig optreden met 
heerlijke muziek van weleer! Hoewel 
een polonaise er niet meer inzat, zag 
je onder de tafels menig voetje op 
en neer schuifelen en werd er volop 
meegezongen. Zelfs door de onlangs 
100 jaar geworden mevrouw Lies van 
Hoef.
Het was een prachtige dag en de gas-
ten (en vrijwilligers) hebben volop 
genoten.
De Zonnebloem werd voor deze dag 
gesponsord door: Slager Hermanns, 
Bakker Tommie, fam. Van Nieuwen-
hoven uit Nederweert-Eind (eitjes), 
Drukkerij Buys en de fam. Dings (zon-
nebloemen). Johanna en André van  
Zorgboerderij- Bosserhof stelden hun 
prachtige locatie beschikbaar.
De Zonnebloemafdeling Nederweert 
wil hen allen daar heel hartelijk voor 
bedanken!

GEVRAAGD:
Poetshulp 

voor enkele uren per 
week in Leveroy.

Brief onder nummer 742 
van dit blad.

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 2017 is 
de eerstvolgende kienavond in 
Budschop. 
Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St. Rochuskerk,  Ro-
chusplein 1.  De zaal is open om19.00 
uur. Budschop. Het  kienen is toegan-
kelijk voor iedereen. U  kunt dan kie-
nen voor  de jackpot  van € 45,00. 
Iedereen is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop

L.K.V.Ospel

Beste leden, dinsdag 26 september: 
Nieuwe verkeersregels door autorij-
school ”De Peel”.  De avond begint 
om 20.00 uur in Haaze-hoof.

Vriendelijke groet, het bestuur.

LKV Nederweert

Beste dames,
Dinsdag 3 oktober is onze kienavond, 
aanvang 19.30 uur in de zaal van de 
Pinnenhof. Iedereen is welkom: leden 
en niet-leden. Voor prijzen wordt ge-
zorgd.
Met St. Nicolaas gaan we playbacken, 
dus dames die iets willen doen kun-
nen gaan oefenen. De Rabobank stelt 
weer geld ter beschikking voor ver-
enigingen. U kunt stemmen van 3 ok-
tober tot 17 oktober. Denk aan ons, 
alvast bedankt.

Gegroet het bestuur

Milagri Gemengd Koor 
Leveroy

Zondag 1 oktober 2017 organi-
seert Milagri een High Tea.
Het koor zorgt voor de muzikale om-
lijsting deze middag.                                                      
Tevens is er een kleine tentoonstel-
ling keramiek van de cursisten van 
Toos Bovend’Eerdt en worden 2 korte 
films  getoond van amateurhistoricus 
en documentairemaker Peter Crins. 
Deze films hebben een directe relatie 
met de 400 jaar oude parochie Leve-
roy. In de 1ste film een portret van de 
welbespraakte pastoor Nijhof die zich 
met hart en ziel inzette voor zijn pa-
rochianen en via het regionale week-
blad velen in Midden-Limburg “vac-
cineerde” met zijn “injecties ”van de 
week.    In de 2de film de gebeurtenis 
uit november 1944 van het 15 jarige 
meisje Mia Reijnders die uit de puin-
hopen van de verwoeste kerk 2 Ma-
riabeelden in veiligheid brengt. Een 
foto hiervan stond op de omslag van 
het Amerikaanse magazine The Pic-
ture Post met als  titel; The girl with 
the Madonna’s. In de film vertelt ze 
het waargebeurde verhaal.

De aanvang van de High Tea is om 
14.00 uur en vind plaats in Zaal We-
temans.

U bent van harte welkom!
Kaartjes zijn tot 24 september ver-
krijgbaar bij; 
Tiny Wolters, Rogge 1,  tel: 0495-
651912
Conny Brentjens, Concordiastraat 43, 
tel: 0495-651465
Tiny Crins, Sillenhoek 15, tel: 0495-
652018

Aan alle inwoners van de 
Gemeente Nederweert  e.o.

Kledingcontainers
Het adoptiefonds p.Konings en de 
Venezuelawerkgroep hebben in ge-
zamenlijk overleg enkele jaren gele-
den enkele kledingcontainers in Os-
pel en Nederweert laten plaatsen en 
er is een verzamelpunt in Leveroy.
De kledingcontainer bij  H A P P Y   E I,
KUILSTRAAT 23  te OSPEL is onlangs 
vanwege omstandigheden, enkele 
meters verplaatst maar dat zal geen 
probleem zijn. We gaan weer richting 
winter en dan wordt er weer plaatst 
gemaakt in de kledingkasten. 
Ruimt u op dan kunt u de overbodige 
kleding weer inleveren bij de kleding-
containers:
Ospel: Eier- en champignonautomaat 
“Happy Ei”, Kuilstraat 23,
Ospel: Boerderijwinkel “Vreikehof”, 
fam Geuns, Waatskamp 114,
Ospeldijk: Groepsaccommodatie “De 
Meule”, Meijelsedijk 62,
Nederweert: Eier- en vleesautomaat 
VOF van Eijk-Hekers, Hoofstraat 17,
Nederweert: Boerderijwinkel Lin-
ders-Wijen Strateris 32,
Leveroy: verzamelpunt bij mw. 
M.Verhagen, Rogge 6. 

INFO-avond 25 september a.s.
Zoals in de laatste Nieuwsbrief te 
lezen is, staat er op 25 september 
a.s. een Info-avond gepland van het 
Adoptiefonds p.Konings en de Ve-
nezuela werkgroep. U bent hier van 
harte voor uitgenodigd.

Namens 
ADOPTIEFONDS p.KONINGS / VE-
NEZUELAWERKGROEP
Met dank en hartelijke groet, Ben 
Houben

VVD brainstormbijeenkomst
Wat vind jij van onze gemeente? Zie 
jij kansen welke nog niet zijn gepakt?
Zie je dingen die goed gaan en wil je 
deze samen nog beter maken?
Of heb je altijd al eens je stem willen 
laten horen om zo onze gemeente 
nog mooier te maken?

Dan is dit je kans!

VVD Nederweert wil samen met jou 
praten over wat jij belangrijk vindt 
voor onze gemeente. Daarom or-
ganiseren wij een bijeenkomst om 
samen te brainstormen over onder-
werpen die jij in het dagelijkse le-
ven tegenkomt. De uitkomsten van 
deze bijeenkomst worden ook ver-
werkt in het uiteindelijke verkiezings-
programma voor de gemeenteraads-
verkiezingen van maart 2018!

Details:
Locatie: Zaal Centraal
Datum: vrijdag 29 september 2017
Tijd: 20:00 uur 

Tijdens deze bijeenkomst komen in 
ieder geval de volgende thema’s aan 
bod:

Wonen en werken
•	 Mooi en betaalbaar wonen voor ie-

dereen;
•	 Voldoende werkgelegenheid en

een aantrekkelijk ondernemerskli-
maat;

•	 Een bereikbaar en sfeervol centrum

waar iedereen zijn/haar dagelijk-
se boodschappen kan doen en op 
regelmatige basis een gezellige 
avond kan beleven;

•	 Een mooi en levendig (agra-
risch) buitengebied;

•	 Aansluitingen glasvezel.

Zorg en samenleving
•	 Een participatiesamenleving waar-

aan iedereen bijdraagt;
•	 Goede maatschappelijke onder-

steuning voor wie dat nodig heeft;
•	 Goede jeugdhulp om ontwikke-

lingsachterstanden te voorkomen;
•	 Mensen met een uitkering die via

gemeentewerk alsnog hun steen-
tje aan de  maatschappij bij kunnen 
dragen.

Infrastructuur
•	 De randweg A2 – N266;
•	 De Kanaalzone.

Dus wil jij je stem laten horen en sa-
men met ons werken aan een (nog) 
mooi(er) Nederweert? Kom dan naar 
de brainstormbijeenkomst van VVD 
Nederweert!
Natuurlijk is zelf een onderwerp aan-
dragen ook mogelijk.

Graag tot ziens op vrijdag 29 sep-
tember!

Met ondernemende groet,

Fractie en leden VVD Nederweert

Dankbetuiging
Op 1 september 2017 hebben wij ons Gouden Huwelijksfeest gevierd.  

Bij deze danken wij iedereen hartelijk voor de bijdrage 
aan de H. Mis en het feest. 

Dankzij uw aanwezigheid, gelukwensen en cadeaus 
was het voor ons een bijzondere en prachtige dag.  

Frans & Nel Moors-Franssen
Carla & Wim



Hulsenweg 1

6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

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

ÉCHT, ALLES VOOR MIJN RAMEN?

Vestigingen in Leende

Ja,

De Groote Peel; elk seizoen verrassend anders

Op zondag 24 september houdt 
Staatsbosbeheer een ‘Verrassen-
de Veentocht’ in Nationaal Park 
De Groote Peel Tijdens deze excur-
sie van 8 kilometer ontdek je de 
mooiste plekjes van dit hoogveen-
gebied. Na afloop staat koffie/
thee met een stuk Limburgse vlaai 
voor je klaar om na te genieten. 
De excursie start om 13.00 uur bij 
het Buitencentrum De Pelen aan 
de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Verrassende ontmoetingen met 
trekvogels
De herfst komt eraan! En dan kan je 
zien, voelen én ruiken als je gaat wan-
delen in De Groote Peel. Bomen en 
struiken verkleuren en verliezen dan 
hun blad. Paddenstoelen schieten uit 
de grond. Op mooie dagen fladderen 
er nog wat vlinders of libellen, maar 
veel zijn dat er niet meer. De herfst 
is ook het seizoen van verrassende 
ontmoetingen met trekvogels. In De 
Groote Peel zie en hoor je ze vaak 
overtrekken of rusten aan de grond 
of in een boom. Soms waait het hard 
en soms regent het, maar in de herfst 
hoort dat erbij en geeft het extra 
sfeer. Zo’n onstuimige dag gaat vaak 
gepaard met weergaloos mooie wol-
kenluchten. Het weidse en uitgestrek-
te landschap van De Groote Peel biedt 
dan een prachtig decor. Genieten!

De Groote Peel is het kleinste natio-
nale park van Nederland. Toch biedt 
dit hoogveengebied veel mogelijk-
heden voor een mooie wandeling. 
Het landschap is weids en open met 
waterplassen, heide en kleine stuk-
ken bos. Het gebied is bekend om zijn 
vogelrijkdom maar ook vanwege zijn 
rijke cultuurhistorie. In de Peelstreek 

is vroeger turf gestoken en de sporen 
van dit turfsteekverleden zijn nog 
goed zichtbaar in het landschap. Zo 
zijn de paden waarover je wandelt 
dezelfde paden waarover de turfste-
ker vroeger ‘het zwarte goud’ ver-
voerde. De houten knuppelbruggen 
zijn van latere datum en aangelegd 
om het oorspronkelijke moeras toe-
gankelijk te maken voor wandelaars.

De Verrassende Veentocht start en 
eindigt bij het Buitencentrum, maar 
hoe de route loopt gaat we nog niet 
verklappen. Het verrassende van deze 
Peeltocht zit niet alleen in de route, 
maar ook in wat je tegenkomt. Laat 
je verrassen! 

De Verrassende Veentocht start 
op zondag 24 september om 
13.00 uur. De excursie duurt tot 
ongeveer 15.30 uur. De route is 8 
kilometer lang en deelname kost 
€ 10,- per persoon, inclusief kof-
fie en vlaai. Reserveren: www.
staatsbosbeheer.nl /pelenveen-
tocht Let op: In natte perioden 
zijn sommige paden in de Peel 
modderig. Zorg dus voor stevige, 
waterdichte schoenen. 

Buitencentrum De Pelen, start-
punt van natuurbeleving
Voor of na afloop van de excursie 
kun je nog heerlijk struinen door de 
winkel van het Buitencentrum. Hier 
vind je boeken, Streekproducten en 
leuke souvenirs. Voor een hapje en 
een drankje kun je bij de inpandige 
horecagelegenheid, terecht. Het 
Buitencentrum is geopend van 10.00 
tot 18.00 uur, de inpandige horeca 
tot 17.00 uur. Voor meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Foto  Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Beleef het verleden aan de hand van gids Alfons Bruekers

Historische rondleiding door de 
kern van Nederweert

Op zondag 1 oktober 2017 vindt 
er een cultuurhistorische rondlei-
ding plaats door het centrum van 
Nederweert. In een wandeling 
van circa twee uur neemt gids 
Alfons Bruekers de deelnemers 
mee terug in de tijd. Aan de hand 
van bijzondere verhalen en ach-
tergronden schetst de historicus 
een verrassend beeld van de ge-
schiedenis van het Peeldorp.  Een 
must voor iedereen die meer wil 
weten over Nederweert.      

Verbazen
Hoewel veel van het oude dorps-
schoon in de kern van Nederweert in 
de loop der jaren verloren is gegaan, 
herinnert er nog veel aan de kleur-
rijke geschiedenis. Een wandeling 
door de kern brengt U in contact met 
echo’s uit het verleden. Zelfs ver-
knochte Nederweertenaren zullen 
zich verbazen over de vele historische 
wetenswaardigheden en anekdotes 
die verbonden zijn aan huizen en ge-
bouwen in de dorpskern. Voor geïn-
teresseerden van buiten de gemeen-
te is het een boeiende kennismaking 
met Nederweerts verleden.

Praktische gegevens
Onder leiding van de gepassioneerde 
gids Alfons Bruekers wordt U rondge-
leid door de oude kern van Nederweert. 
De route voert door de Kerkstraat, 
Beuldersweg, Schoolstraat, Pastorie-
weg en Kapelaniestraat. Op een tiental 
plekken langs de route wordt even stil-
gehouden en krijgen deelnemers een 
toelichting over de geschiedenis en de 
bezienswaardigheden.

De route duurt ongeveer twee uur. 
Wandelschoeisel en eventueel een pa-
raplu wordt aangeraden. De rondlei-
ding start en eindigt bij Guulke eten en 
drinken, Geenestraat 2A. Ontvangst 
om 10.30 uur met koffie en vlaai. Aan-
vangstijd rondleiding om 11.00 uur.

Wat krijgt U zoal te zien en horen?
Middeleeuwse magische runente-
kens in de kerktoren. Het eerste il-
legale bouwproject. Ondernemende 
vrouwen. De straat der schone kun-
sten. De Franse school. De geheime 
schuilkerk. Het huis van de twaalf 
ambachten en de dertien ongeluk-
ken. De drie pastorieën. De voor-
malige bierbrouwerijen. De heilige 
Antonius van Nederweert. Het ro-
mantische paadje. Waarom de kerk-
toren speklagen heeft. Het oudste 
grafkruis op het kerkhof. Waarom 
geiten en bokken niet op het kerkhof 
konden komen. De vrijheidsboom uit 
1792. De legendarische Willibrordus-
put. En nog veel meer. Kortom een 
ontdekkingstocht die meer dan de 
moeite waard is. 

Opgeven
Deelname aan de historische wande-
ling kost € 10,- per deelnemer. Dat is 
inclusief koffie met vlaai. Opgeven 
kan bij Guulke eten en drinken, tel. 
0495-634221 of via info@guulke.nl

De data voor 2018 zijn: 25 maart, 24 
juni en 9 september.

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

Dag van de Democratie

Op 9 september was het weer de Dag 
van de Democratie, een dag om stil 
te staan bij de verworvenheden van 
onze democratie. Voor ons als D66 
is het ook een dag om na te denken 
over de toekomst van onze democra-
tie. Wat kunnen we doen om onze 
democratie te versterken en mensen 
meer en beter inspraak te geven in 
het politieke proces.

Als D66 Nederweert vinden we het 
heel belangrijk om goed te luisteren 
naar wat er speelt in onze gemeente. 
Wat vindt iedereen van het gemeen-
telijk beleid? Is er wel draagvlak 
voor de belangrijke besluiten van de 
gemeenteraad? Daarom vinden we 
het belangrijk om de burgers ook in-
spraak te geven in het proces, zoals 
we afgelopen winter gedaan hebben 
door een raadpleging te organiseren 
over de aanleg van de Randweg West.

Wij vinden dat de inwoners van Ne-
derweert vaker dan een keer in de 
vier jaar hun stem moeten kunnen 
laten horen. Daarom pleiten wij voor 
het invoeren van een referendumver-
ordening. In veel gemeenten kunnen 
burgers zelf al een referendum aan-
vragen, maar in Nederweert nog niet. 
Wij willen het lokale referendum mo-
gelijk maken in Nederweert.

Wil je met ons meedenken? Wij staan 
altijd open voor nieuwe frisse ideeën. 
Kijk op www.d66nederweert.nl/mee-
doen om te zien hoe jij mee kunt doen.

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

Klussendienst Repair Café 
Nederweert

Deze vrijwillige klussendienst verricht 
kleine klussen in en rond de woning.
Om in aanmerking te komen voor 
deze dienst dient men een mini-
maal inkomen te genieten, niet 
in staat zijn om de klus zelf uit te 
voeren en geen beroep  kunnen 
doen op familieleden of vrienden.
Afhankelijk van de financiële draag-
kracht  bedraagt de vergoeding 3 
euro per uur.
Eventuele reiskosten en materiaalkos-
ten worden wel in rekening gebracht
De klus kan aangemeld worden via 
telefoonnummer 0495625155 b.g.g. 
06-10515935 of via e-mail repairca-
fenederweert@telfortglasvezel.nl
De klus kan ook aangemeld worden 
tijdens Repair Café op de 1e zaterdag 
van de maand.
10:00 – 13:00 uur in de Pinnenhof.
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers 
voor kleine tuinwerkwerkzaamheden.

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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 (exclusief eventu-
ele 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:
19 september bij eetcafé  “De Kleine 
Winst” (alleen voor de vaste gasten)
26 september in de Pinnenhof
3 oktober in de Pinnenhof
10 oktober in de Pinnenhof

www.dorpsoverlek-ni-jwieert.nl

Scouting Nederweert 
zoekt een groepsvoorzitter

Ben jij diegene die graag leiding 
geeft, het groepsgevoel stimuleert, 
een luisterend oor kan bieden en 
zoek je een leuke, gezellige vrijetijds-
besteding in een fantastische groep? 
Dan ben jij vast de juiste persoon 
om onze nieuwe groepsvoorzitter te 
worden. 

Kijk voor meer informatie over onze 
groepen op www.scoutingneder-
weert.nl of stuur een mail naar: 
bestuur@scoutingnederweert.nl

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

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

timmerwerken         huis         tuintimmerwerken         huis         tuin

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

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

www.teunissenletselschade.nl

SKO

Odeur van de natuur

Gras groeit groen van de regen
gras geurt me dan tegen
met een frisse zomergeur
en ik zie al de witte kleur
die de koe van de melk maakt
hoe de verse graskaas smaakt
goudgele kaas op mijn ontbijtbord
verhaal van een zuivelfabriek in het kort.

An Cuijpers.
www.schrijverskringospel.nl

Open Eettafel Budschop

Donderdag 28 september open eet-
tafel aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 27 september 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

Crematorium Weerterland; één van de 
goedkoopste crematoria in Nederland

Wat kost een crematie eigenlijk? Een 
veelgestelde vraag waarop geen 
eenduidig antwoord gegeven kan 
worden aangezien de prijzen tussen 
crematoria enorm verschillen. Plus 
Magazine heeft in de oktober-editie 
een prijsvergelijking gedaan van 92 
crematoria in heel Nederland. Crema-
torium Weerterland komt hierin als 
één van de goedkoopste naar voren.

In het ruim opgezette onderzoek zijn 
de tarieven van een crematie op maan-
dag tot en met vrijdag (aulaplechtig-
heid en crematie), een crematie op 
zaterdag (idem), de hoeveelheid tijd 
die men tot zijn beschikking heeft 
in de aula en de koffiekamer, een 
technische crematie (crematie zonder 
aulaplechtigheid), eventuele tijds-
overschrijding, een kop koffie en een 
plak cake met elkaar vergeleken. Met 
name de prijs van een crematie met 
aulaplechtigheid op maandag t/m za-
terdag (Weerterland maakt geen ver-
schil tussen weekdagen of zaterdag), 
afgezet tegen de hoeveelheid tijd die 
men tot zijn beschikking heeft (in to-
taal 3 uur), maakt indruk. In veruit 
de meeste crematoria is de beschik-
bare tijd aanzienlijk korter, wordt er 
een zaterdagtoeslag gehanteerd of 
liggen de prijzen simpelweg hoger. 
Het gegeven dat de beschikbare tijd 
zo ruim is, betekent eveneens dat er 
zelden sprake is van tijdsoverschrij-

ding waardoor de kosten niet verder 
zullen oplopen. 

Het kopje koffie en het plakje cake na 
afloop kan eveneens met een gerust 
hart worden genuttigd. In slechts 10 
crematoria blijkt het kopje zwarte 
goud íets goedkoper te zijn (tot 
€0,20), en het plakje cake is zelfs het 
op één na goedkoopste plakje van 
Nederland. Het artikel benadrukt dat 
de afgenomen diensten in het crema-
torium een relatief klein aandeel le-
veren in het totale kostenplaatje van 
een uitvaart. Maar juist bij dergelijke 
grote uitgaven is iedere euro winst. 
De kosten voor een crematie met aula 
en koffiekamer in Nederland variëren 
van €1.122 tot €1.650. 

Met �€1.250 is Crematorium Weerter-
land één van de goedkoopste crema-
toria, zeker gezien de tijd die gebo-
den wordt, de diensten die geleverd 
worden en de oneindige mogelijkhe-
den die het crematorium biedt.

Chayenne en Blossom van Deursen 
zijn blij met de resultaten van het 
onderzoek. “Vanzelfsprekend is het 
goed om te zien dat wij één van de 
voordeligste crematoria zijn in Neder-
land. Maar de positieve reacties van 
de families op de diensten die wij de 
afgelopen 2 jaar hebben geleverd is 
voor ons van veel grotere waarde.”
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aandacht voor uw voeten

Jan van Nieuwenhoven
Specialist in lekker lopen

Al ruim 60 jaar maken wij orthopedische schoenen en verkopen 
wij comfortschoenen. Vele klanten zijn u al voor geweest. Komt 
u ook langs? Wij zijn elke dinsdag tot en met vrijdag geopend 
om u te helpen. Onze deskundigen staan met plezier voor u 
paraat. In Weert en omgeving staan wij bekend als de specialist 
in lekker lopen. 

Hegstraat 30 - 6001 EW - Weert - 0495-524779
www.vannieuwenhovenorthopedie.nl

Tandprotheticus Weert
Gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen en implantaatconstructies

Neem contact op voor vrijblijvend advies.

DDrries 55 ies 55 

6006 6006 HR WHR Weereertt

TTel:el: 0495- 537263 0495- 537263

wwwwww.t.tppparspppars.nl .nl 

G. Pars
ttandprandprotothethetische prische praktaktijkijk

Kapsalon Bouclé
HaarwerkenHaarwerkenHaarwerkenHaarwerkenHaarwerkenHaarwerken
Voor u en uw Haar

Gonnie Vonken
T: 06 431 490 84
E: info@bouclehaarwerken.nl
W: bouclehaarwerken.nl

Gonnie Vonken
T: 06 431 490 84
E: info@bouclehaarwerken.nl
W: bouclehaarwerken.nl erkend leveranciererkend leveranciererkend leveranciererkend leverancier

Shiatsu masseur en therapeut Ruud van der Vegt (57 jaar) is klaar 
om te werken aan het zelfherstellend vermogen van zijn mede-
mens. Na een opleiding van drie jaar bij Qing-Bai, de Academie 
voor Chinese Geneeswijze, heeft Ruud zijn diploma’s als Shiatsu 
masseur en therapeut behaald. Zijn praktijk staat open voor een-
ieder die in partnerschap wil werken aan herstel van fysieke en/of 
geestelijke klachten.

Leven in balans
Vanuit eigen ervaring is Ruud zich bewust dat je lichaam en geest niet
kunt scheiden. Deze holistische visie is één van de basisprincipes binnen 
de traditionele Chinese geneeswijze (TCM - Traditional Chinese Medi-
cine) en een vast onderdeel van zijn behandelingen.

De TCM heeft haar wortels in de filosofie van het Taoïsme, dat meer dan 
3.000 jaar geleden in China ontstond. De Taoïsten gaan ervan uit dat
het universum bestaat uit een oneindig web van continu veranderende
omstandigheden of patronen. Dit komt tot uiting in twee tegengestelde, 
maar elkaar aanvullende krachten: Yin & Yang. De interacties tussen 
deze kwaliteiten maken het universum.

Alles in de natuur is constant in beweging en laat afwisselende com-
binaties tussen Yin en Yang zien. Niets is alleen maar het één (Yin) of
het ander (Yang). Het ene is niets zonder het andere. Zo heb je geen 
dag zonder nacht, geen binnen zonder buiten, geen actie zonder rust of 
geen warmte zonder kou.
Ook in het menselijk lichaam is evenwicht tussen Yin en Yang nodig. Als 
dit evenwicht teveel verstoord raakt, gaan we minder goed functione-
ren of worden we ziek.

Levensessentie
Anders dan in de westerse geneeskunde legt TCM de nadruk op het
proces en niet op de structuur. Het menselijk lichaam wordt bekeken als 
een energetisch systeem met verschillende substanties (Qi, Xue, Jing, 
Jin-Ye en Shen). Qi is hiervan de belangrijkste. Qi is de levensessentie 
die via een netwerk van meridianen op alle niveaus door het lichaam 
stroomt. Wanneer deze stroom wordt geblokkeerd, kan de daaruit 
voortvloeiende onbalans zich als ziekte uiten.

In tegenstelling tot de westerse geneeskunde, met haar oneindigheid 
aan meetapparatuur, wordt in de TCM gebruik gemaakt van kijken, luis-

teren, ruiken, ondervragen en aanraken. Door het analyseren van de 
verzamelde informatie komt de Shiatsu therapeut tot een diagnose en 
een therapie op maat, gericht op het herstel van de balans.

Wat is Shiatsu?
Shiatsu (letterlijk: vingerdruk) wordt toegepast om de aan het huid-
oppervlak liggende punten te benaderen. Op deze punten kun je de 
stroom van Qi beïnvloeden en zo het lichaam aanzetten tot herstel. 
Naast vingerdruk kan dit ook met behulp van warmte (moxa) of naal-
den (acupunctuur). Het doel van iedere behandeling is ervoor te zorgen 
dat Qi optimaal door het lichaam stroomt. Shiatsu behandelt zo de hele 
mens en niet alleen de ziekte.

Shiatsu kan worden toegepast op vrijwel alle klachten en aandoenin-
gen. Hierbij kun je o.a. denken aan rugklachten, hoofdpijn, stress, R.S.I., 
gewrichtspijn, ademhalings- en spijsverteringsproblemen, overver-
moeidheid, burn-out en emotionele klachten.

Partnerschap
De uitspraak ’de beste therapeut ben je zelf’ is de basis om binnen deze 
praktijk niet te spreken in termen van patiënten of cliënten, maar van 
partners. Van zowel de gever als de ontvanger van een Shiatsu mas-
sage of therapie wordt aandacht en aanwezigheid gevraagd om tot het
gewenste resultaat te kunnen komen.

The Browne Company - Shiatsu Praktijk Nederweert
Beatrixstraat 12 - 6031 BC  Nederweert
tel. 0495 634343 / 06 2693 0828
info@thebrownecompany.nl - www.thebrownecompany.nl

Kom weer in balans met Shiatsu
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KNIPART haarwerken is altijd bereikbaar!
Hannelore Fiers,  Nederweert
M 06 57583970,  E info@knipart.nl
www.knipart.nl

Aandacht voor haar
FOLLEA®

Heeft u dagelijks rugpijn en al van alles geprobeerd?
Het Rughuis is dé specialist in Nederland op het gebied van ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten.

* Individuele behandeling op maat

* Geen wachttijden

* Interdisciplinaire behandeling

* Volledig vergoed (excl. eigen risico)

Het resultaat is overweldigend. 
Ik kan weer dingen doen waar ik 
voorheen alleen maar van kon 
dromen.

Hetty van Dam
”

“

klantwaardering

8,9

Het Rughuis straalt een familie aalt een familie amilie aalt een f
gevoel uit en iedereen wordt 
gelijkwaardig behandeld, hier 
kijken ze als persoon naar je.

Jack Habets ”

“

Bekijk unieke video interviews en meer dan 
340 geschreven ervaringen op www.hetrughuis.nl

dering

Vestiging Roermond
Zuidhoven 11,
6042 PB Roermond

Op locatie in Venlo
Maashoflaan 5,
5927 PV Venlo-Boekend
(In het gebouw van Fit Focus)

Info-avond
Dinsdag &

Donderdag
19.30 uur

Roermond
Info-avond

Woensdag
19.30 uur

Venlo

Info-gesprek?
Maak vandaag nog een persoonlijke afspraak:088 000 16 00

Of schrijf u online in via:www.hetrughuis.nl

““DDeeze ze mmaaaannd d iis s hheet t pprreecciiees s 1 1 
jjaaaar r ggeelleeddeen n ddaat t iik k dde e ddiiaagg--
nonossee kkaannkkeerr kkrreegeeg.. HHooeewweel l 
dede prprooggnnoossee gogoeedd wwaass,, vvolgdeolgde
eeeenn heheffttiigg bbeehhaandndeellttrraajjecect t 
mmeett cchehemmokokuurreenn,, wwaaaarrddoooorr
iik k mmiijjn n hhaarreen n ggiinng g vveerrlliieezezenn… … 
EEeenn vvrriieendndiinn vveerrtteeldldee oovveerr
hhaaaarr ppoossiittiieevvee eerrvvaarriingngeenn mmeet t 
KKNNIIPPAARRT T HHaaaarrwweerrkkeen n iin n NNee--
ddeerrwweeeerrtt.. WWatat heeheefftt HHaannnenell--
oorre e FFiieerrs s mmiij j wwaarrm m oonnttvvaannggeenn! ! 
NNaaaasst t zezeeer r ggooeed d aaddvviiees s oovveer r 
eeeenn ppaassssendend hhaaaarrwweerrkk,, kkrreegeeg

iikk o oookk m meeeerr u uiitltleegg o ovveerr h hooee m miijjnn k kaallee h hooooffddhhuuiidd t tee v veerrzzoorrggeen.n. E Ecchht t 
vvaakkkkuunnddiiggee b beeggeelleeiiddiinngg.. H Heelleemmaaaall t toopp!! W Watat i ikk n noogg h heett m meeeesstt w waaaarr--
ddeeeerrddee, , wwaas s hhaaaar r ccoommppaassssiie e mmeet t mmiijjn n ssiittuuatatiiee. . EEeen n fifijjn n ggeevvooeell. . HHeet t 
iiss aall zzoo´́nn eellendllendiiggee ppeerriiooddee eenn ddaannkkzziijj eeeenn bbeeeettjjee mmededeelelevveenn,, pplluus s 
eeeen sn sttiijjllvvool hl haaaarrwweerrkk, s, stta ja je ne neet it ieetts ss stteerrkkeer ir in dn de se sttrriijjd!d!””

Haaruitval door chemokuren, medicijnen of Alopecia is een heftige er-
varing. Hannelore Fiers van KNIPART Haarwerken beseft dat en met een 
gedegen kappersvakkennis van ruim 35 jaar én ANKO certificering, richt
ze zich dan ook op het welzijn en uiterlijk van de vrouw. Ongeveer één op 
de vier vrouwen boven de veertig jaar krijgt last van extreme haaruitval. 
Kaalheid bij vrouwen is in Nederland een taboeonderwerp. Vrouwen (en 
ook mannen) bij wie het haar gaat uitvallen, kunnen hierdoor te maken 
krijgen met psychische problemen. Veel mensen raken in een isolement. 
Zij durven niet over hun probleem te praten, terwijl er tegenwoordig 
oplossingen zijn voor haarverlies, die niet van echt te onderscheiden zijn. 
“In mijn salon neem ik alle tijd om een dame vakkundig te adviseren 
en een keuze te laten maken uit de uitgebreide collectie haarwerken en 
deelhaarwerken. Zodra ze mijn salon verlaat met een passend haarwerk 
of deelhaarwerk, begeleid ik haar nog één jaar lang. Hiermee bied ik 
een onderscheidend totaalpakket voor alle budgetten (dus ook voor de 
wat kleinere portemonnee…). En alles inclusief verzorging en het even-
tueel kleiner maken van een haarwerk. Daarnaast mag ze me altijd 
bellen! Mijn motto is niet voor niets ‘Aandacht voor haar…’, onderstreept 
Hannelore krachtig! 

PPrrivivacacyy
Haarverlies is vooral bij vrouwen een groot taboe. Kaalheid of kale plek-
ken geeft een vrouw een gevoel van gene, die haar ervan weerhoudt 
om hulp te zoeken. Vaak is men niet bekend met de mogelijkheden op 
het gebied van haarwerken. Niet alleen door het ongekende, maar ook 
verlegenheid en schroom spelen een rol. Mede om die redenen is het 
mogelijk om de salon van KNIPART Haarwerken in alle privacy te bezoe-
ken, dat maakt een afspraak aanzienlijk laagdrempelig en geeft vertrou-

wen. Hannelore weet hoe belangrijk het voor een vrouw is om anoniem 
naar de salon te komen en dat haar persoonlijke aandacht helpt: “Een 
vrouw die haar haren verliest door chemokuren of medicijnen, Alopecia 
of andere problemen, wil niets liever dat ik het haarprobleem snel oplos
& met behoud van eigen identiteit, zonder dat het zichtbaar is! Het is 
mooi om te zien, dat een vrouw zich dan weer op-en-top vrouw voelt.” 

‘U‘Uiittssttaappjjee’ ’ 
Het onderhoud van de haarwerken en deelhaarwerken verzorg ik ook. 
Overigens wil ik benadrukken dat mijn aanpak een specialistische aan-
vulling is op de reguliere kapper. De dames die in mijn salon komen, 
raad ik altijd aan, weer terug te gaan naar hun eigen kapsalon.” KNIPART 
Haarwerken is dan ook dé plek voor haarwerken bij volledig haarverlies 
door chemokuren en deelhaarwerken voor gedeeltelijk haarverlies door
medicijnen, Alopecia, menopauze en andere haarproblemen, maar ook 
voor  specialistische hoofdhuidproblemen die vragen om verzorging met
Mediceuticals. “De dames maken als het ware een ‘uitstapje’ naar mijn 
salon”, zegt Hannelore spontaan. 

KNIPART Haarwerken is ANKO gecertificeerd en altijd bereikbaar. Het is
mogelijk om 7 dagen per week, een afspraak te maken! Voor meer infor-
matie ga naar de website, stuur een e-mail of neem telefonisch contact 
op voor een afspraak. 

EEeen wn waarrm wm weellkokom bm biij Hj Haannnneelloorree. . 

KNIPART haarwerken | Hannelore Fiers| Strateris 2 | 6031 PC Nederweert |
M 06 57583970 | E info@KNIPART.nl | W www.KNIPART.nl 

Tekst: Lemon Lifestyle | Lara Jonkers  (bron: ANKO)

“Warm ontvangst & compassie bij Hannelore” 

VVooeel jl je se stteerrkkeer mr meet et eeen sn sttiijjllvvol haarwerk

Foto Hannelore:
Irene van Wel



ZORG EN WELZIJN

Emmasingel 22/22a,
6001 BC Weert

St. Antoniusplein 21-22
6031 ED Nederweert

Stationsstraat 26
6093 BK Heythuysen

Bij ons ben je
in goede handen!

Herrkkeennbbaaaar? Met deze uitspraak komen de mensen vaak 

bij oonnss. . JJaammer want dat hoeft niet altijd. Vaak wordt onze 

hullpp papass aals laatste ingeroepen. Osteopathie biedt vele op-

lossssiingngenen vvoor groot en klein. Van whiplash, RSI, migraine, 

prriikkkkeellbbaarre darmsyndroom tot rug- en nekklachten, duize-

lliiggheiheidd,, AADHD, huilbaby’s, voorkeurshouding, menstruatie-

kkllaacchthteenn...... en nog veel meer. 

Osteopathie wordt vergoedt vanuit de meeste aanvullende ver-

zekeringen en valt niet onder je eigen risico. Wij zijn vrij toegan-

kelijk, dat wil zeggen dat je geen verwijsbrief van een arts nodig 

hebt voor het maken van een afspraak.

Kijk ook eens naar de informatiefilmpjes op onze website: 

www.vaneldijk.com

Voor nog meer gezondheidsweetjes: Like ons op Facebook of 

volg ons op twitter

Osteoppaatthhiie ee en kn kiinderosteopathie van Eldijk

Weertt--HHeeyytthhuysen-Nederweert

St. Antoniusplein 22, 6031 ED Nederweert. 

Tel: 0495-634376

Je moet er maar mee leren leven,…. 

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking 

en/of gedragsproblemen hebben meer ondersteuning nodig. PSW biedt 

professionele zorg in de eigen omgeving: thuis, op school of kinderopvang.

Elk kind is anders, elk kind ontwikkelt zich anders.

Yuna krijgt
thuisbegeleiding

van PSW
Onze passie kent geen beperkingen

www.pswjunior.nl
info@psw.nl
0475 - 474 400

Persoonlijk,
betrokken
en deskundig!

24/7 AFHAALSERVICE VIA UITGIFTEAUTOMAAT

Voor deskundig 
oogonderzoek.

Dagelijks een 
HBO-Optometrist 

aanwezig !

Lindanusstraat 3 - Nederweert - Tel. 0495-631383



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

Wat een mooi voorbeeld

Ondergelopen straten zorgen voor veel wateroverlast. Ook in onze gemeente moeten we samen nadenken over maatregelen.

Donderdag 21 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. Aan-
melden is eenvoudig. Ga naar www.neder-
weert. nl>Actueel>Officiële bekendmakingen. 
Inschrijven kan met het eigen e-mailadres. 
Vervolgens  ontvangt de abonnee de bekend-
makingen vanzelf wekelijks via e-mail. Het is 
mogelijk zelf een interesseprofiel samen te 
stellen. 

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

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

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

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

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

Langdurige regenbuien en zware 
overstromingen. Het is tegenwoordig 
aan de orde van de dag. We zien de 
beelden en horen de verhalen. Vaak is 
het ver weg van huis, maar ook bij ons 
kan dit gebeuren. We moeten nú maat-
regelen nemen tegen wateroverlast. 
En dat gaan we ook doen, samen met 
u! We beginnen in Leveroy en Ospel. 
Samen willen we bespreken welke op-
lossingen er mogelijk zijn, zodat straks 
bij u of andere inwoners het water niet 
in huis stroomt. En dat niet alleen. We 
hebben ook met steeds meer extreem 
warme dagen te maken. En met perio-
den van droogte met tekorten aan 
kwalitatief goed water. Ook voor deze 
hitteoverlast moeten we oplossingen 
bedenken.

En daarom organiseren we op maan-
dag 25 september een bewonersavond 
in gemeenschapshuis Pestoeërskoel in 
Leveroy. Op donderdag 28 september is 
er een bijeenkomst in Ospel in gemeen-
schapshuis Haaze-hoof. Samen gaan we 
bespreken hoe we de water- en hitte-
overlast kunnen aanpakken, want hierin 
hebben we elkaar nodig.

We organiseren workshops
Door het houden van workshops met 
bewoners en belanghebbenden willen 
we ontdekken hoe we deze problemen 
het beste kunnen oplossen. In maart 
vonden de eerste bewonersavonden 

plaats. De resultaten van deze bijeen-
komsten en aanvullende onderzoeken 
zijn inmiddels verwerkt in mogelijke 
oplossingen. We willen graag van u 
horen wat u hiervan vindt en of u nog 
meer oplossingen hebt. Naast de vak-
ambtenaren van de gemeente wordt de 
workshop begeleid door adviesbureau 
Kragten dat gespecialiseerd is in dit 
vraagstuk.

Nederweert komt later aan de beurt
Omdat in Ospel en Leveroy de proble-
men het grootst zijn, beginnen we hier 
dit jaar met het maken van plannen. 
Nederweert komt later aan de beurt. De 
knelpunten in Budschop en Nederweert-
Eind zijn minder groot. We hopen dat 
de problemen opgelost kunnen worden. 
Bijvoorbeeld door het regenwater af te 
koppelen van de vuilwaterriolering of 
het meer in tuinen en openbaar groen 
te laten infiltreren. 

Een uitdaging voor ons allemaal
Tijdens de bijeenkomst blikken we terug 
op de eerste workshops en laten we u 
de resultaten zien van de aanvullende 
onderzoeken. We kijken met u waar in 
de toekomst problemen gaan ontstaan 
bij verschillende buien. Ook laten we 
oplossingen zien om deze overlast te 
voorkomen en het effect ervan bij de 
diverse buien. Het oplossen van de 
knelpunten is een uitdaging voor ons 
allemaal! Met te hoge temperaturen 

hebben we allemaal te maken. En ook 
voor het aanpakken van wateroverlast 
is iedereen nodig; niet alleen degenen 
die er direct mee te maken hebben. Sa-
men met u willen we de mogelijkheden 
uitwerken. Een workshop is hiervoor 
een goede manier.

U kunt ook zelf een bijdrage leveren
U kunt ook een bijdrage leveren om wa-
teroverlast en hittestress te voorkomen. 
Bijvoorbeeld door het regenwater van 
uw eigen woning/verharding te laten 
infiltreren op eigen terrein of minder 
verharding aan te leggen. Tijdens de 
workshop geven we u hiervoor tips. Wist 
u dat u hiervoor ook subsidie kunt krij-
gen bij de gemeente? Kijk eens op onze 
website www.waterklaar.nl of neem 
contact op met Jac Broens, telefonisch 
of via e-mail: j.broens@nederweert.nl.

Uw mening telt!
We zijn benieuwd naar uw mening. 
Wellicht hebt u zelf ook nog goede 
ideeën hoe we deze overlast kunnen 
voorkomen. Uw input wordt verwerkt 
in een definitief afkoppelplan voor 
Ospel en Leveroy. 

U komt toch ook?
We zien u graag op één van de twee 
workshops. Op maandag 25 september 
om 19.00 uur in Leveroy en donderdag 
28 september om 19.00 uur in Ospel. 
Aanmelden is niet nodig.

Geen natte voeten meer
Denk mee in workshops over oplossen wateroverlast

Zes partijen slaan hun handen ineen 
voor een aantrekkelijk buitengebied en 
een gezonde leefomgeving in Weer-
terland. De gemeenten Nederweert en 
Weert, LLTB, Natuurmonumenten, Pro-
vincie Limburg en Waterschap Limburg 
ondertekenden op dinsdag 12 septem-
ber de intentieovereenkomst Platteland 
in Ontwikkeling Weerterland. Samen 
met inwoners en ondernemers in het 
buitengebied worden er projecten en 
activiteiten uitgevoerd: een integrale 
aanpak dus. 

Het gesprek aangaan
De intentieovereenkomst Platteland 
in Ontwikkeling Weerterland volgt op 
een eerder traject samen met de streek 
in het afgelopen half jaar. Tijdens twee 
streeksessies gingen zo’n zeventig 
bewoners, ondernemers en organisaties 
uit de streek actief in gesprek. Variërend 
van vogelbescherming tot recreatie, van 
agrarisch ondernemer tot cultuurhistorie, 
van dorpsraad tot waterschap. 

Overzicht van concrete acties
Daarbij spraken zij over hun wensen en 
dromen voor het buitengebied van Ne-
derweert en Weert en zijn er bestaande 
initiatieven in kaart gebracht/ verza-
meld. Met als resultaat: een overzicht 
van concrete acties die bijdragen aan 
een beter en aantrekkelijker buitenge-
bied en een gezonde leefomgeving. Ook 
gaven verschillende organisaties uit het 
gebied aan dat zij hun kennis, kunde en 
soms ook middelen willen inzetten voor 
de streek. 

Betrokkenheid en eigen inbreng
“Er is vanuit alle gelederen een enorme 
betrokkenheid bij het gebied Weerter-
land. Dit is de kans om het goed te doen. 
Vanuit dit besef willen wij als stuurgroep 
Platteland in Ontwikkeling Weerterland, 

met vertegenwoordiging van de zes 
partijen het verschil gaan maken”, aldus 
wethouder Rick van Meel, voorzitter van 
de stuurgroep. “Met burgers die alle-
maal aangenaam willen wonen, werken 
en recreëren, willen we met Platteland 
in Ontwikkeling Weerterland het bui-
tengebied nog aantrekkelijker maken 
voor bewoners en bezoekers. Draagvlak 
bij bewoners, ondernemers, terreinei-
genaren en medeoverheden hierbij is 
essentieel. En zeker ook de eigen inzet 
en inbreng van al deze partijen.” 

Intentieovereenkomst
“Met de intentieovereenkomst tussen 
de gemeenten Nederweert en Weert, 
LLTB, Natuurmonumenten, Provin-
cie Limburg en Waterschap Limburg 
werken we gezamenlijk naar een 
samenwerkingsovereenkomst. Een 
overeenkomst die de basis vormt voor 
de activiteiten en projecten die de zes 
partijen samen met de streek en stake-
holders gaan uitvoeren.”

Bouwstenen voor concept
De uitkomsten van de streeksessies en 
intentieovereenkomst vormen de bouw-
stenen voor het concept uitvoerings-
programma Platteland in Ontwikkeling 
Weerterland. Samen met de streek 
werken de zes partijen aan de verdere 
uitwerking van het uitvoeringsprogram-
ma. Met o.a. dorpsraden, natuur- en 
lanschapsorganisaties, jongeren, agrari-
ers, gemeenteraadsleden, bewoners en 
ondernemers in het buitengebied. In het 
najaar volgt er een nieuwe streeksessie. 
De ondertekening van de intentieover-
eenkomst Platteland in Ontwikkeling 
Weerterland is de eerste in Limburg. 

In februari 2018 moet er een uitvoe-
ringsprogramma liggen waarover o.a. 
de gemeenteraden besluiten.

“Dit is de kans om het goed te doen” 

Vier keer danke…
… vanaf de Lambertustoren. Dat schrijft 
burgemeester Evers op zijn weblog. 
“Op zondag 10 september was de dag 
van de Lambertustoren. En na zo’n 
schitterende dag zeggen we in Neder-
weert  dan: “Danke, danke, danke”. 
Deze keer voeg ik er een vierde ‘kleine 
danke’ aan toe.”

“Dank dus - op de eerste plaats -  aan 
de leden van het comité Vrienden van 
de Lambertustoren die deze dag heb-
ben mogelijk gemaakt. U heeft er uw 
ziel en zaligheid in gestopt. Dank aan 
sponsoren en iedereen die een bijdrage 
aan de restauratie levert. U maakt van 
de Lambertustoren een levend monu-
ment. Dank ook aan de verenigingen 
en organisaties die belangeloos acte de 
présence gaven en zich van hun beste 
kant lieten zien.” 

“En tot slot wil ik een klein bedankje 
richten aan een tweetal ambtenaren 
van de gemeente Nederweert: Hans van 
den Waardenberg en John Metselaars. 
Intern is er met werkzaamheden ge-
schoven om (natuurlijk samen met de 
mensen van het comité) alles op rolletjes 
te laten verlopen. De restauratie van 
de kerktoren, wachter van de Peel, ver-
dient dat ook.”
 
De toren is van ons allemaal. Dat 
bleek op de Dag van de Lambertustoren 
weer!

Het was druk in het gemeentehuis op 
maandag 4 september. Veel bewo-
ners van de Plataanstraat waren naar 
het overleg gekomen met wethouder 
Coumans, Bram Rulkens en Harold van 
der Haar. De reden: overmatige overlast 
van aangeplante platanen in de Pla-
taanstraat. Samen is er naar een oplos-
sing gezocht. En met succes.

De platanen laten het hele jaar door 
zaaddozen vallen die airco’s, goten en 
luchtfilters verstoppen. Bij harde wind 
ligt er een enorme hoeveelheid zaad in 
de straat en bij vochtig weer is het glad. 

Samen een oplossing zoeken
We willen samen met de buurt een 
goede oplossing voor de overlast vinden 
én de leefbaarheid in de buurt ver-
groten. De bewoners hebben zelf een 
initiatiefgroep gevormd en in meer-
dere gesprekken met de gemeente 
hun wensen voor de groenvoorziening 
kenbaar gemaakt. De bomen zullen 
worden vervangen. Er ligt inmiddels een 
beplantingsplan voor vakken, met kleur-
rijke vaste planten die bijen en vlinders 
aantrekken.

Straatplantdag
De bewoners waren zeer enthousiast en 
gaan op zaterdag 7 oktober zelfs een 
feestelijke straatplantdag organiseren. 
Tijdens de bijeenkomst boden ze zelfs 
al aan om zelf de beplanting te bewa-
teren. “Een mooi voorbeeld van samen 
groots, samen doen!”, aldus wethouder 
Coumans die verantwoordelijk is voor 
het ‘groen’ in de gemeente Neder-
weert.

Alle betrokken bewoners, bedankt!

Op de website...
 Gemeenteraad vergadert op 

 dinsdag 26 september
 Reizende expositie ‘300 jaar 

Tractaet van Venlo’ in publiekshal
 Wegwerkzaamheden 

 Nederweert-Eind

www.nederweert.nl

Bijna Burendag!
Er is weer genoeg te doen op de jaar-
lijkse Burendag in Nederweert. Veel 
inwoners hebben hun best gedaan om 
leuke activiteiten te organiseren. Zo 
knapten de bewoners van de Emma-
straat en omgeving op eigen initiatief 
het speelveldje op. De beplanting is 
gesnoeid, er is een picknicktafel neer-
gezet, banken zijn geverfd en er is een 
hinkelbaan aangelegd. Ook komt er 
een naambordje. Het veldje wordt om 
14.00 uur officieel geopend door enkele 
leden van het gemeentebestuur. De 
collegeleden bezoeken ook nog andere 
initiatieven. In Ospel komt de buurt 
samen voor het opruimen van een speel-
tuintje en het wieden van onkruid. In 
Nederweert-Eind organiseren bewoners 
van de Speerstraat en de Toendrastraat 
een Amerikaanse fuif waarbij gezellig 
samenzijn en elkaar beter leren kennen 
voorop staat. Inmiddels hebben zich hier 
al zo’n 50 volwassenen en een aantal 
kinderen voor aangemeld. We juichen 
de initiatieven van harte toe, samen met 
het Oranjefonds. Veel plezier op zater-
dag 23 september!

De stuurgroep, v.l.n.r.: Rick van Meel (wethouder gemeente Nederweert), Pieter van Melick (bestuurslid LLTB), 
Joke Kersten (dagelijks bestuurslid Waterschap Limburg), Rob van Schijndel (Gebiedsmanager Kempen en 

Midden-Limburg, Natuurmonumenten), Jeroen van Vlokhoven (ambtelijk vertegenwoordiger Provincie 
Limburg), Geert Gabriëls (wethouder gemeente Weert).



DINSDIG 14 NOVEMBER 2017

VEURRONDE BUUTTE- 
KAMPIOENSCHAP 2018

Aanvang: 20:11 oor (zaal ope um 19:30 oor)
Entree: € 11,-

Vör de kaartverkoup kiektj op www.pinmaekers.nl

ZAOTERDIG 25 NOVEMBER 2017

SENIORE MEZIEK MIDDIG
m.m.v. De Teddyboys en Speulendjer-Wieës. 

Vör alle bezeukers is der ein tas koffie 
en ein stökske vlaai gratis!

Aanvang: 13:30 - 17:30 oor (zaal ope um 13:00 oor)
Entree: GRATIS

ZONDIG 26 NOVEMBER 2017

FRÜHSHOPPE 
& TREKKING HOOFDPRIEZE 
VAN DEJUBILEUMLOTERI-J

m.m.v. Johan Veugelers, Ton Wolter,  
Moerepetazie en Klein mer Neugter

Aanvang: 11:00 - 14:30 oor
Entree: GRATIS

ZONDIG 26 NOVEMBER 2017

OETROPE VAN DE 
JUBILEUM-PRINSE

m.m.v. Bjorn & Mieke (LVK finalist), 
De Broeëds Brothers, Klein mer Neugter 

en hieël völ lokale artieste
Aanvang: 14:30 oor

Entree: GRATIS

ZAOTERDIG 25 NOVEMBER 2017

DANCE SENSATION
m.m.v. DJ Diego

Aanvang: 20:00 - 00:30 oor
Entree: € 5,- (incl. 2 consumptiebonne)
Start veurverkoup: 25 september bi-j 

De Toverbal en Bakkeri-j Tommie (Budschop)

WOONSDIG 22 NOVEMBER 2017

WICHTERMIDDIG
Vör de jeugd van 6 t/m 12 jaor mit diverse spelle, 

schminck en optraeje van de dansmarietjes. 
Gratis snoepzak en ranja!
Aanvang: 14:00 - 16:30 oor

Entree: GRATIS

DONDERDIG 23 EN  
VRI-JDIG 24 NOVEMBER 2017

NI-JWIEËRTER  
VASTELAOVENDJ-PROMS

m.m.v. Hermeni-j St. Joseph, De Toddezèk,  
Ronald & Carien, Ed & Frans, Johan Veugelers 

en divers lokaal talent

Aanvang: 20:11 oor (zaal ope um 19:30 oor)
Entree: € 15,- (v.v.k) / € 17,50 (aan de deur)

Start veurverkoup: 25 september bi-j Bruna, 
Pleunis mode en Rijwielservice Rob Schreurs

jubileum
programma

AL DEES EVENEMENTE  
VINGE PLAATS IN DE PINNENHOF.

VÖR MIEËR INFORMASIE KIEKDJAE OP

WWW.PINMAEKERS.NL
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Optreden van The Nag’s Head bij De Pelen 

Op zondag 24 september kun je 
een wandeling in De Groote Peel 
weer combineren met een voor-
stelling op het Peelpodium van 
Buitencentrum De Pelen! Om 
13.30 en 15.00 uur speelt en zingt 
The Nag’s Head, muzikanten met 
een passie voor het maken van 
Ierse muziek. Het Buitencentrum 
van Staatsbosbeheer ligt aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Passie voor Ierse muziek
The Nag’s Head is een amateurgezel-
schap van enthousiaste muzikanten 
uit Nederweert en Weert. Gezamen-
lijk hebben ze een passie voor Ierse 
muziek. De naam ‘The Nag’s Head’ 
is geïnspireerd op iets wat in Ierland 
erg veel met muziek te maken heeft, 
namelijk de Ierse pub. Daar komen de 
Ieren bij elkaar om samen te drinken, 
gezellige uurtjes door te brengen en 
om samen volksliederen te zingen. 
The muzikanten van The Nags Head 
maken al sinds 1997 samen muziek, 
waarbij het motto ‘gezellig en plezier’ 
in het maken voorop staat. Hun mu-
ziek is geïnspireerd op diverse Ierse 
muzikanten zoals the Dubliners, the 
Chieftains, Steeleye Span en Van Mor-
rison, maar ook de modernere Ierse 
muziek van Flogging Molly. Tijdens 
het optreden wisselen Irish folksongs, 
ballads, traditionals, country dances 
en jigs elkaar af. Er wordt gezongen 
over liefde en armoede, maar in de 
drinkliederen komt ook de Ierse vro-
lijkheid ruim aan bod. Dat wordt weer 
genieten op het Peelpodium!

‘Spelen bij de Pelen’ ook voor jou?
Het Peelpodium bij De Pelen is gezel-
lige muziek midden in de prachtige 
natuur van de Groote Peel. Staatsbos-
beheer biedt muzikanten uit de om-
geving van De Pelen een podium om 

te spelen voor eigen publiek. Optre-
dens vinden plaats in het overdekte 
Amfitheater van het Buitencentrum. 
Op zondag 1 oktober is de laatste 
voorstelling van dit jaar met een op-
treden van ‘de Lollipops.’ Volgend 
jaar mei gaan we weer van start met 
een nieuw programma! Ook interesse 
in ‘Spelen bij De Pelen’? Neem dan 
contact op met m.vaes@staatsbosbe-
heer.nl 

En dan nog even naar buiten!
Buitencentrum De Pelen ligt aan de 
rand van Nationaal Park De Groote 
Peel. Voor of na een voorstelling kan 
je genieten van een wandeling in dit 
mooie natuurgebied. Om 13.00 uur 
is er een ‘Verrassende Veentocht’, 
een excursie van 8 kilometer onder 
begeleiding van een gids. Voor meer 
informatie en een reservering: www.
staatsbosbeheer.nl/pelenveentocht. 
Voor gezinnen met kinderen zijn er 
drie Doe- en Ontdektochten te huur 
bij de balie van het Buitencentrum. 
Voor kleuters is er het Kabouterpad, 
voor grotere kinderen de Boswach-
teracademie en de Billy Bell Doekof-
fer. Met een tas vol materialen en 
een opdrachtenboekje ontdek je de 
natuur op een speelse manier. Wil je 
wandelen dan kan je kiezen uit drie 
uitgezette wandelroutes waarvan er 
ook één (2 km) geschikt is voor rol-
stoelen. Perfect te combineren met 
een hapje en drankje in de Peelkiosk. 

Het Buitencentrum ligt aan de 
Moostdijk 15 te Ospel te Ospeldijk 
en is elke dag geopend van 10.00 tot 
18.00 uur. Voor meer informatie kijk 
op www.staatsbosbeheer.nl/depelen
U kunt ook telefonisch of per mail
contact met het Buitencentrum opne-
men via: 0495 – 641 497 of depelen@
staatsbosbeheer.nl 

Foto Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Theo Coumans unaniem voorge-
dragen als lijsttrekker door de le-
den van de VVD Nederweert.

Op 21 maart 2018 kiezen de inwo-
ners van Nederweert een nieuwe 
gemeenteraad. Ook de VVD wil zich 
in de volgende raadsperiode weer 
inzetten voor een gemeente met 
goede voorzieningen, een gunstig 
ondernemersklimaat en solide finan-
cieel beleid.

Bij een goede verkiezingscampagne 
past een goede kieslijst van kandi-
daat-raadsleden. Èn een goede lijst-
trekker als boegbeeld van de cam-
pagne. Afgelopen donderdag zijn de 
leden van de VVD Nederweert bijeen-
gekomen om gezamenlijk een lijst-
trekker aan te wijzen. Daarbij is met 
unanieme steun Theo Coumans voor-
gedragen als de beoogde lijsttrekker 
voor de VVD bij de aankomende ge-
meenteraadsverkiezingen.

Theo Coumans is 50 jaar en woont in 
Ospel. Hij is getrouwd met Annemiek 
en heeft twee dochters en een zoon. 
Op dit moment is Theo wethouder in 
de gemeente Nederweert en heeft 
hij hier de portefeuilles economie, 
ruimtelijke ontwikkeling (binnen de 
kom), toerisme, verkeer, openbare 
ruimte en financiën. Daarnaast heeft 
hij samen met Annemiek een agra-
risch bedrijf. Voorheen was Theo zeer 
druk met de agrarische belangenbe-
hartiging, waar hij vele jaren op vele 
niveaus actief in is geweest. 

Theo kijkt uit naar een verkiezings-
campagne waarbij een koers wordt 
uitgezet naar een toekomstbestendig 
Nederweert. Een Nederweert waar 
het prettig wonen, werken en recre-
eren blijft. ”Ik merk als wethouder 
dat wij een unieke, zelfstandige ge-
meente zijn, waar mensen echt het 
verschil maken. Daar wil ik mij voor 
blijven inzetten!”

VVD Nederweert

Voor iedereen heeft de kerk een ei-
gen betekenis. Voor de een is het dat 
markante gebouw in de stad of dorp, 
voor de ander een gemeenschap van 
gelovigen. 
Als gemeenschap van gelovigen steu-
nen we elkaar op belangrijke momen-
ten in ons leven, maar staan ook voor 
elkaar klaar op een doodgewone 
doordeweekse dag.
De kerk is de plek waar u viert en 
rouwt, waar u rust zoekt of tot bezin-
ning komt. Waar u geïnspireerd wordt 
om het goede te zoeken of om een 
kaarsje aan te steken als u daar be-
hoefte aan heeft. De plek waar u kunt 
ontmoeten, een plek om te verbinden.
Die momenten zijn niet in geld te 
vertalen. Maar dat centrale punt op 
belangrijke momenten moet wel 
onderhouden worden. Uw kerk kost 
geld. De erediensten, de vele activi-
teiten, de verwarming, de verlichting, 
personeelskosten, pastorale en missi-
onaire projecten – het zijn kosten die 
gemaakt worden om de kerkdeuren 
open te houden en u en vele anderen 
welkom te heten.
Graag willen wij u bijpraten over het 
afgelopen jaar en de plannen voor 
het komend jaar op onze jaarlijkse 

Clusterbijeenkomst. Dit keer hebben
we tevens een interessante lezing van 
kunsthistoricus Sander van Daal, die 
in opdracht van het bisdom liturgisch 
vaatwerk, reliekhouders, kandelaars, 
paramenten en bijzondere boeken
binnen Bisdom Roermond digitaal in 
kaart brengt. Heel fraai is, dat de be-
staande inventarisatie van Heythuy-
sen, uitgevoerd door J. Beelen, als 
uitgangspunt van deze inventarisatie 
is gebruikt: Tabor timmert aan de 
weg! Kortom, genoeg materiaal om 
een interessante lezing over samen te 
stellen.

De Clusterbijeenkomst wordt
gehouden op woensdag 27 sep-
tember a.s. in de Nassaurie, Nas-
sauplein 12, 6096 AZ Grathem en 
begint om 19.30 uur. 
De koffie/thee met vlaai staat klaar. 
Welkom.

Kijk voor meer informatie ook op: 
www.clustertabor.nl of op Facebook 
Heilige Nicolaas Heythuysen.

Namens de parochies Baexem, 
Grathem, Heythuysen, Kelpen-
Oler en Leveroy.

Lezing: Religieus erfgoed tussen kunst en geloof

Bijeenkomst Cluster Tabor 
27 september in Grathem
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Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Molen de Korenbloem
Ospel

Molen de Korenbloem Ospel is 
op zaterdag 30 sept en zondag 1
oktober geopend. Tevens exposi-
tie kunstschilder Jan van Riet uit 
Weert. (in het kader van de Limburg-
se Molendagen).
Molen de Korenbloem te Ospel is 
zaterdag 30 september en zondag 1
oktober open voor het publiek van 
10.00 uur tot 16.00 uur. U kunt dan 
de molen bezoeken die dan ook in 
werking is. 

Ook 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!

Expositie; Op alle zolders van de mo-
len is er een expositie van de kunst-
schilder Jan van Riet uit Weert Het 
is de moeite waard om ze te bezich-
tigen. Bij iedere schilderij is een ver-
haal dat hij graag aan de bezoeker zal 
vertellen.

Overige activiteiten 2017;
• 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 streekmuseum 
Eynderhoof Nederweert-Eind en/of 
het nationaal park de Groote Peel in 
Ospel-Dijk of een monumentenwan-
deling over Ospel. De monumenten-
wandeling kan in overleg met de 
molenaar afgesproken worden.

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 25 september GESLOTEN i.v.m. 
Kermis. Dinsdag 26 september 10.30-
11.30 uur wandelen* / 13.30-15.30 
uur haken*. Woensdag 27 september 
15.00-19.00 uur Themabijeenkomst 
nabestaanden - Koken*. Donderdag 
28 september 10.00-12.00 uur work-
shop schilderen* / 13.00-16.00 uur 
voetwellness*. Vrijdag 29 septem-
ber 09.30-12.30 uur creatief atelier*. 
Woensdag 4 oktober 13.30-15.30 
uur inloopmiddag stoma-vereniging. 
Open inloop maandag, dinsdag en 
donderdag van 09.00-16.00 uur en op 
woensdag en vrijdag van 09.00-13.00 
uur (* = op afspraak - aanmelden 
kan via: 0495-541444 of voor meer 
informatie zie website www.toonher-
manshuisweert.nl). 

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

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoopReparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

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