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Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

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

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

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Bezoekadres:
Ringselvenweg 2
6002 SW Weert

T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

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

Redactie-adres:

Pannenweg 231

Postbus 2724

6030 AA Nederweert

tel. (0495) 63 26 25

fax (0495) 63 11 57

info@drukkerijvandeursen.nl

www.drukkerijvandeursen.nl

www.facebook.com/

drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur:

Huib van Deursen

Afhaaladressen:

cldgroep, Leveroy

Phicoop, Ospel

Ko-Du service, Eind

Jumbo, Nederweert

Bruna Gommans, Nederweert

Gemeentehuis, Nederweert

Drukkerij van Deursen, Nederweert

Bientjesweg 7  Ospel - Nederweert  

Tel. 06-15403828 www.a2camperstalling.nl

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

Vrijdag 30 en zaterdag 31 maart 
houdt Scouting Nederweert haar 
jaarlijkse ‘Heitje voor een karweitje’ 
actie. Op vrijdag in de avond en op 
zaterdag van 10:00 tot 15:00 zullen 
behulpzame jeugdige scoutingleden 
langs de deuren gaan om tegen een 
kleine vergoeding allerhande klusjes 
te doen voor de Nederweertenaren. 
Traditiegetrouw maken de leden 
hun ronde in scoutinguniform en 
zijn zij gewapend met de bekende 
deurstickers.

Scoutingleden komen langs de 
deuren
Met deze actie rondom de paasdagen 
proberen de welpen geld in te zame-
len voor de eigen speltakkas, zodat 
ze tijdens haun bijeenkomsten door
het jaar heen, maar voornamelijk tij-
dens hun zomerkamp, allerlei avon-

Scouting Nederweert

Heitje voor een karweitje

tuurlijke, sportieve en in ieder geval 
leuke activiteiten kunnen doen. U
zult de jonge welpen op zaterdag in 
uniform door Nederweert zien gaan, 
of wellicht bij uw eigen voordeur 

tegenkomen. Zoals gebruikelijk ont-
vangt iedere sponsor een deursticker: 
plakt u deze op of bij uw voordeur 
dan gaan andere scouts uw huisje stil-
letjes voorbij.

Laat de komende tijd uw statiegeld-
flessen, leeg glaswerk en oud papier 
dus nog maar even staan. Maar ook 
voor het plakken van uw fietsband, 
het bakken van een cake, het vertel-
len van een mop of een rondje lopen 
met uw hond draaien deze jongens 
en meisjes hun hand niet om. Voor 
het spreekwoordelijke ‘heitje’ staan 
de Nederweerter scoutingleden
graag voor u klaar om deze en ande-
re klusjes op te knappen. Van ouds-
her was zo’n ‘heitje’ een (gulden-)
kwartje waard, maar tegenwoordig 
mag iedereen uiteraard geven wat 
men zelf wil. Dit jaar geven we de 
jongere leden ook een kluskaart mee, 
op deze kaart staan een aantal sug-
gesties voor de karweitjes.

Scouting Nederweert is een eigen-
tijdse jeugdvereniging die iedere
week een actief, avontuurlijk, crea-
tief en leerzaam programma biedt 
dat past bij de jeugd anno 2018. 
Zowel op het water als op het land 
is het een uitdagende vrijetijdsbe-
steding voor jeugdleden van 4 tot 
23 jaar, en natuurlijk ook voor vol-
wassenen, bijvoorbeeld als leiding. 
Meer informatie over Scouting Ne-
derweert is te vinden op www.scou-
tingnederweert.nl. 

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

Brugstraat 44, Nederweert • T 0495-625000 • www.restaurantdiverso.nl

Paasbrunch 1e
(nog enkele plaatsen)

en 2e Paasdag
12.30-16.00 uur

€€

€€

‘s avonds zijn wij normaal geopend en kun je een tafel reserveren.

Fijne Paasdagen!

Als je er nog nooit geweest ben 
dan kun je ook niet begrijpen 
waarom Eynderhoof een van de 
meest unieke dagjes-uit van Lim-
burg genoemd wordt. Aan de rand 
van de Peel, Het Sarsven en de Ba-
nen ligt in de kern van Nederweert 
Eind een geheimzinnig dorpje ver-
scholen dat het hele seizoen door 
bruist van de activiteiten voor 
jong en oud.  Alle ambachtslie-
den hebben hun verhaal te vertel-
len en je kunt er kijken, luisteren
maar vooral ook veel doen. Het 
cultureel erfgoed wordt met heel 
veel toewijding gekoesterd en
bewaard voor het nageslacht. De 
verhalen van vroeger worden ver-
teld in een hedendaagse toon.

Maar helaas, je kunt er niet over 
meepraten als je er nog nooit ge-
weest bent. We nodigen je dan 
ook heel graag uit om in de pe-
riode van 1 april tot en met 31 
oktober tenminste een keer te
komen genieten, ontspannen en
onthaasten. 

Op eerste Paasdag (zondag 1 april) 
officiële opening van het muse-
umseizoen.
Traditiegetrouw gaat het museum op 
eerste paasdag officieel open voor 
het publiek en worden zowel gasten 
als ook vrijwilligers welkom geheten 
door de Paashaas. Naast de gebruike-
lijke onderhoudswerkzaamheden is
er in de wintermaanden gewerkt aan 
de  aanpassingen van een aantal ge-
bouwen en daar wordt bij stilgestaan. 
Maar naast de vrolijke paashaas die 
voor iedereen wel wat lekker in zijn 
mandje heeft zijn ook de kuikentjes 
van onze eigen kippen te bewonde-
ren en staan de kinderspellen weer 
opgesteld. Het museum is weer volop 
in bedrijf en veel van onze ambachten 
worden dan ook actief uitgeoefend. 
Dat betekent weer volop bedrijvig-
heid en dat maakt dit museum zo 
bijzonder. Ook dit seizoen zijn weer 
wekelijks diverse bijzonder activitei-
ten voor de kinderen en bijzondere 
dagen voor volwassenen en gezin-
nen gepland. U kunt in onze herberg 

genieten van koffie met vlaai, die op 
ambachtelijke wijze is gebakken door 
onze bakkers in ons eigen bakhuis.

Tweede Paasdag (maandag 2 april)
Ook deze feestdag vieren we volop in 
Eynderhoof het Paasfeest. Pasen was
vroeger ook een seizoensgebonden
landbouwfeest. Het markeerde het
begin van de lente en het einde van 
een tijd van schaarste die er was als 
de voorraden van de winterperiode 
opraakte. Met Pasen vieren we ook 
dat de dieren weer jongen krijgen en 
dat bomen en bloemen gaan bloeien. 
Op Eynderhoof gaan we met alle sei-
zoenen en gebruiken mee en raak je 
nooit uitgekeken en we nemen onze 
bezoekers mee naar hoe het vroeger 
was en vertellen de geschiedenis over 
de gebruiken en de leefstijlen. Maar 
we vinden het ook belangrijk om te 
laten zien waarom de smid zo belang-
rijk was voor de boeren en de geur 
van versgebakken brood in het dorp 
tot een beleving leidde. 

Goede doelen
Naast ouderwets gezette koffie met 
eigen gebak zal een van onze vrij-

willigers op tweede Paasdag over-
heerlijke uiensoep en stokbrood met 
kruidenboter verkopen waarvan de
opbrengst geschonken zal worden
aan een goed doel. De muziek wordt 
verzorgd door een accordeonist. Het 
museum is op 1 en 2 april geopend 
van 13.00  tot  17.00.

Een rode neus van het lachen
Woensdag 4 april: Kindermiddag 
op Eynderhoof
Op deze BAK-middag gaan de kin-
deren aan de slag met de DEEGROL. 
Groot en klein kan aan de slag,  ge-
tooid met schort en bakkersmuts 
met het bereiden het deeg voor het 
bakken van een broodje en een vlaai-
tje. Tijdens het bakproces kunnen de 
kinderen zich vermaken met Clown 
Guit die wel in is voor een grapje. 
Daarnaast heeft Eynderhoof enkele
kindergidsen beschikbaar die met 
de kinderen aan de slag gaan met 
spellen en spelen. Een korte rond-
leiding en een aansprekend verhaal 
levert bij thuiskomst voldoende ge-
spreksstof op. En natuurlijk gaat het 
eigen baksel als het klaar en gaar is 
mee naar huis en dan is het smullen 

maar…….
Deze middag niet alleen erg leer-
zaam, maar tevens wordt er creativi-
teit van de kinderen verlangd bij het 
versieren van het gebak. Zo probe-
ren de ambachtslieden de kinderen
niet alleen op een veilige en vrolijke 
manier te vermaken, ze steken er ook 
nog van alles van op. Kinderfeestje 
of uitstapje met de schoolklas? Ook 
daarvoor kun je bij Eynderhoof te-
recht. Maak een afspraak via het 
boekingsformulier op onze website 
en laat je aangenaam verrassen.

Bekijk het kinderdag programma
op: www.eynderhoof.nl

Het Limburgs openluchtmuseum 
Eynderhoof ligt aan Milderspaat 1 in 
Nederweert Eind. We zijn geopend
vanaf 1 april tot en met 31 oktober 
op dinsdag-, woensdag-, vrijdag-, en 
zondagmiddag (ook feestdagen)  van
13.00 – 17.00 uur. Het volledige jaar-
programma, entreeprijzen en aanvul-
lende informatie kun je vinden op 
www.eynderhoof.nl

Tot ziens!

Uit de winsterslaap zo het seizoen in!

Openluchtmuseum Eynderhoof weer geopend



St. Rochusstraa
6031 BH Nederweert

0495-840841 / 06-55832387

www.robschreurs.nl

St. Rt. ochusstraat 8a

 - 2e P - 2e Paasdag zijn open v
aasdag zijn open van 12.00 tan 12.00 tot 17.00 uurot 17.00 uur

 - Div - Diverse demomodellen v
erse demomodellen voor een toor een testrestritit

In 2017 hielp Leergeld Weert e.o. 
weer meer kinderen!

De stichting Leergeld Weert e.o.
heeft in 2017 liefst 647 verschil-
lende kinderen uit Weert, Ne-
derweert en Cranendonk gehol-
pen die opgroeien in armoede. 
De hulp bestond uit het betalen 
van contributies van (sport)ver-
enigingen, zwemlessen, binnen- 
en buitenschoolse activiteiten 
en het beschikbaar stellen van 
fietsen en computers. De kosten
van deze hulpverlening waren 
in 2017 ruim 151 duizend euro.
Deze gelden zijn afkomstig van 
sponsoren, de drie gemeenten, 
de provincie Limburg en het rijk. 
Hieruit blijkt dat de aandacht 
voor armoede gelukkig erg groot 
is. Leergeld heeft in 2017 maar 
liefst 20% meer kinderen kunnen
helpen dan in 2016. De uitgaven 
voor hulpverlening stegen met 
liefst 48% ten opzichte van het 
jaar ervoor. Leergeld werkt hier-
bij nauw samen met andere orga-
nisaties zoals JeugdSportFonds, 
JeugdCultuurFonds, Jarige Job en
Kinderhulp om zoveel mogelijk 
kinderen in onze regio een goede 
start te kunnen geven.

Ook in 2018 verwacht Leergeld Weert 
e.o. in alle drie de gemeenten we-
derom een toename van het aantal 
kinderen dat geholpen wordt. Helaas 
groeien er nog teveel kinderen op 
in armoede die niet worden bereikt. 

Leergeld hoopt dan ook dat steeds 
meer ouders gewezen worden op de 
mogelijkheden die Leergeld biedt om 
hun kinderen te laten deelnemen aan 
de samenleving.

Leergeld is een vrijwilligersorganisa-
tie. Hierdoor zijn de overheadkosten
nog geen 3%. Meer informatie kunt 
u lezen op www.leergeld.nl/weert. 
Hier is ook het Jaarverslag 2017 in de 
vorm van een factsheet en voorzien 
van praktijkvoorbeelden te lezen. Via 
de website kunnen ouders ook aan-
vragen doen voor hulp. 

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN? 

De nieuwe werkgroep Kunstlint 
Nederweert 2018.  

Dit nieuwe team is druk bezig met de 
voorbereidingen die nodig zijn om 
het Kunstlint 2018 ( van 16 juni tot 6
september ) tot een succes te maken.
Het belooft een prachtige opening-
dag worden! Noteer de openings-
datum 16 juni alvast in je agenda!!
Je mag dit beslist niet missen!

T.z.t. zullen de deelnemende expo-
santen zich nog aan U voorstellen.

Wij houden U op de hoogte!
Met vriendelijke groet, 
Namens werkgroep Kunstlint 2018,

Els Peeters 
Ribesstraat 48 • 6031 WJ Nederweert 
0495-843450 / 06-24163425
e.peeters73@upcmail.nl

Van links naar rechts: Jeanne Geubbels, Leny Verdonschot, Maruel Janssen en 
Els Peeters. 

Gevraagd Asperge verkopers
Freelance/ partime m/v

10:00 – 18:00 uur
Ook in het weekend

Gehele asperge seizoen t/m 26 juni
Vanuit een aantal vaste locaties 

in Nederland en/ of Belgie.

Voor informatie 
tel: 06-547 836 62

info@pphvastgoed.nl of info@schootsheide.be

Toons Toppers 2018 van start!

De Toons Toppers zijn weer van start 
gegaan. 12 fietsers en 15 wandelaars 
gaan dit jaar de uitdaging aan om de 
Mont Ventoux te beklimmen. Wan-
neer je te horen krijgt dat je kan-
ker hebt staat je vaak een lange en 
moeilijke weg te wachten. Veel pie-
ken en dalen en niet wetende waar 
je uit zal komen. De klim naar de top 
van de Mont Ventoux staat syno-
niem voor de lange weg en strijd die 
er voor jou en je naasten ligt. Iedere 
deelnemer heeft zijn eigen doel of 
motivatie om deel te nemen. Som-
migen om geld in te zamelen omdat 
ze zelf ziek zijn geweest of nog ziek 
zijn. Sommigen ter nagedachtenis

aan iemand die ze hebben verloren 
aan kanker. Weer anderen omdat 
een naaste ziek is of ziek is geweest. 
Maar allemaal met één doel voor 
ogen, de top van die berg bereiken 
op 30 en 31 augustus 2018. Het Toon 
Hermans Huis Weert begeleidt de 
groep het komende half jaar met 
trainingen en verschillende informa-
tiebijeenkomsten voordat ze naar 
Frankrijk afreizen om de berg van de 
wind te bedwingen. Een prachtige 
positieve ervaring die voor ze ligt 
na een vaak moeilijke periode. Wilt 
u hen steunen in deze weg naar de 
top? Kijk op https://www.grootver-
zettegenkanker.nl/toonstoppers!

Alle deelnemers van 2018:
Bart Mans, Jose van Helmond, Boy Kollee, Mike Voesten, Esther Voesten, John 
Roemen, Piotr Golik, Peter Nossin, Leendert Visser, Jan van Helmond, Ria Ba-
rents, Thea Heussen, Leny Sleven, Marianne Dings, Wilhelmien Ogiers, Mieke 
Nossin, Yolanda Janssen Stultjens, Jop Nossin, Lucienne Frenken, Tanee Freij, 
Sonja van de Kruijs, Gerrie Mans, Ellis Nies, Edward Stockmans, Peter Nies, Anny
Peeters, Peter Stultjens

Haaze-Hoof moet open blijven! Dat 
was een belangrijke conclusie tijdens 
de eerste bijeenkomst op 6 maart.
Haaze-Hoof als een bruisend en klop-
pend hart in het centrum van Ospel 
dát is het droombeeld.

Om dit te realiseren zijn er mensen 
nodig. Mensen die meedoen aan acti-
viteiten, maar ook mensen die ons als 
bestuur willen helpen om zaken voor 
elkaar te krijgen. Mensen die zich met 
hart en ziel willen inzetten.
Mensen die Haaze-Hoof een warm 
hart toedragen. Ospel en Ospeldijk 
hebben samen ruim 3.000 inwoners.
Samen kunnen we veel bereiken.

Er liggen ideeën genoeg.
Deze ideeën moeten verder worden 
uitgewerkt. Dat is wat we gaan doen 
tijdens de volgende bijeenkomst op:
Dinsdag 3 april van 19.00 tot 
21.30u. In Haaze-Hoof.

Er hebben zich spontaan al een aantal 
mensen gemeld bij het bestuur. Wie 
volgt?

Draag jij Haaze-Hoof ook een warm 
hart toe? Laat je hart dan spreken en 
kom dinsdag 3 april naar Haaze-Hoof.
Kijk op de website http://www.
haaze-hoof.nl/ voor de uitkomsten 
van de bijeenkomst van 6 maart.

Kloppen er 3.000 harten voor 
Haaze-Hoof?

Informatie-avond Hartslag 
voor Nederweert, 

‘Als elke seconde telt’

Op maandag 16 april vindt een 
informatieavond plaats in de kan-
tine van voetbalvereniging SV Le-
veroy, Graanmolen 4 te Leveroy 
over Hartslag voor Nederweert. 
Via dit netwerk kunnen vrijwilli-
gers hulp bieden aan mensen met 
hartcirculatieproblemen. En dat 
is goed in een situatie waar elke 
seconde telt.

Dankzij de inzet van veel vrijwilligers 
(280 thuisadressen en 50 werkadres-
sen)en 37AED’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 aanmeldin-
gen gebruiken. Op maandag 16 april
om 19.30 uur organiseert ze in samen-
werking met AmbulanceZorg Limburg-
Noord een informatieavond in de 
kantine van voetbalvereniging SV 
Leveroy, Graanmolen 4 te Leveroy 
over Hartslag voor Nederweert. 

Vrijwilligers gezocht
Destichting Hartslag voor Neder-
weert en de gemeente zijn verheugd 
dat al zoveel inwoners zich inzetten. 
Maar het kunnen er meer worden. 
Doe mee aan dit levensreddende pro-
ject en kom naar de informatieavond 
maandag 16 april 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 maandag 30 april vindt de basis-
cursus plaats in Gemeenschapshuis 
Haaze-Hoof te Ospel. Aanvang: 19.00 
uur. Deze basiscursus (is gratis, net als 
de herhalingslessen) kunt u volgen 
nadat u de informatieavond heeft 
bijgewoond en/of als u geen geldig 
reanimatiecertificaat 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.

“De Vlinderpaât”

Met ingang van zondag 25 maart 
start weer een nieuw seizoen “De 
Vlinderpaât”.

Het vijfde seizoen alweer. In 2014 is 
“De Vlinderpaât” gerealiseerd. Een 
wandelpad vanaf het centrum van
Nederweert naar de levende tuin van 
de Bosserhof. Een wandeling van 1,3 
km. De route start bij het zorgcen-
trum St. Joseph en wordt aangegeven 
met groene bordjes waar een vlinder 
op staat.

Iedere zondagmorgen gedurende de 
zomertijd is de tuin van de Bosserhof 
geopend en bent u van harte welkom 
om de tuin te bekijken. Ruim 20.000 
m2 groot, verschillende hoekjes, kip-
pen, ezels, een stukje bos, een konin-
ginnenpage-kweekkast waar de ont-
wikkeling van eitje tot vlinder te zien 
is (zodra het een vlinder is, wordt hij 
vrijgelaten), ook voor kinderen ge-
noeg te zien. 

Voor een kopje koffie / thee met een 
lekkere wafel en een gezellig praatje 
bent u van harte welkom. We zijn ge-
opend van 10.00 uur tot 12.30 uur en 
verzorgen ook (gratis) rondleidingen.

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

Te koop 
gevraagd
in het centrum 
van Nederweert
2-onder-een-kap 

of vrijstaande woning 
met garage en tuin

Brief onder nummer 745, 
bureau van dit blad.

Vrijwilligers 
& verkeersregelaars 

Truck Run Weert gezocht

Op zondag 2 september organiseert 
de Stichting Truck Run Weert haar 8e 
Truckrun in en rondom Weert. Deze 
dag is een waar feest voor de bijrij-
ders mensen met een beperking. Om 
deze tourtocht goed en veilig laten te 
verlopen hebben wij veel vrijwilligers 
nodig en verkeersregelaars. De ver-
keersregelaars dienen wel in bezit te 
zijn van een geldig certificaat of be-
reidt zijn om deze te halen.
Het behalen van een certificaat kan 
via e-learning. Naast de routebevei-
liging hebben wij veel vrijwilligers 
nodig voor onder ander de inschrij-
vingen en voor ons horecapaviljoen.
Dus, .....wanneer je deel wil nemen 
als vrijwilliger of als verkeersregelaar 
aan de Truck Run Weert, en daar ho-
pen we natuurlijk op, schrijf je dan 
zo snel mogelijk in via onze website 
http://www.truckrunweert.nl voor 
meer informatie kun je mailen naar 
info@truckrunweert.nl of bellen mag 
ook tel.: Johan Wouters 06-29017534

Meer informatie kun je vinden op 
onze website www.truckrunweert.nl

Collecteweek 2 t/m 6 april 2018

Geef aan de collectant

De collectanten van de Stichting 
Nederweert Collecteert komen
van 2 t/m 6 april bij u langs. Daar-
mee wordt een aantal landelijke 
goede doelen in één keer bij de 
inwoners van Nederweert onder
de aandacht gebracht.

Inmiddels gaan ruim tachtig enthou-
siaste collectanten lang de deur om 
geld op te halen voor 16 goede doe-
len. Om dit proces  in goede banen te 
lijden, zijn de collectanten verdeeld 
over 6 wijken. Elke wijk heeft een 
wijkhoofd. Zij zorgen er bijvoorbeeld 
voor dat de collectant voldoende col-
lectebussen heeft, zich kan legitime-
ren en bij vragen voor de collectant 
bereikbaar is. 

Wij hopen dit jaar ook weer op uw 
bijdrage. Het is ook mogelijk uw gift 
over te maken naar onze bankreke-
ning. Met het verkrijgen van de ANBI 
status voldoet de stichting aan criteria 
om te mogen inzamelen voor het goe-
de doel.  Daardoor is het mogelijk uw 
bankgift in aanmerking te laten ko-
men voor giftenaftrek. Het totaal van 
de giften moet dan wel voldoen aan 
de eisen van de Belastingdienst. Vraag 
naar onze concept-overeenkomst. 
U kunt uw bijdrage overmaken op 
NL43 RABO 0147 8033 22 t.n.v. Stich-
ting Nederweert Collecteert, onder
vermelding van het goede doel of de 
doelen. 

Samen met de coördinator van het 
goede doel zorgen wij als stichting er 
voor dat het opgehaalde bedrag op 
de juiste bankrekening  terecht komt. 

Informatie:  Henny Kroezen 0495-
632155. Facebook.com/nederweert-
collecteert

Eettafel Eind

Donderdag 5 april: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 

Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 3 april.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden.
Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel:  06 - 20372633
Mail: eettafel-eind@xs4all.nl

U vindt ons ook op:
www.nederweert-eind.nl/Eettafel Eind



Nederweert

Kiezers

bedankt!

Edisonlaan 3 | Weert  
Bedrijventerrein Kampershoek

www.janssenkerres.nl
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zand cement stenen isolatie betonvloeren dakpannen

kunststofkozijnen
houten

kozijnen
buiten deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel

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

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

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

Kunststofkozijnen
Serredaken

Douglas hout
op voorraad

Tuinvisie producten
www.tuinvisie.nl

Diverse akties op sierbestrating/schutting

Nieuw model
binnendeuren

2E PAASDAG OPEN DAG
van 12.00 uur tot 17.00 uur!

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

TUINAANLEG         KUNSTGRAS

onontwtwerp  |  beerp  |  besstrtraating  |  tuinaanleg  |  kting  |  tuinaanleg  |  kunsunsttgrgras  |  onderhoudas  |  onderhoud

Kraakstraat 21 | 6013 RR Hunsel | T 0475-565898 | www.harverheijden.nl

Tombola

2e paasdag 2 april

zondag 8 en 15 april

OPEN van 

10.00 - 16.00 uur

Paaseieren en kaboutersporen 
zoeken bij De Pelen 

Op zondag 1 april is het Pasen en 
feest op het Kabouterpad in De 
Groote Peel! Dan vieren de ka-
bouters dat het lente is. Natuur-
lijk komt de Paashaas op bezoek 
om eieren te verstoppen. Kleuter-
kabouters en hun (groot)ouders 
die het Kabouterpad lopen kun-
nen ze gaan zoeken. Onderweg
doe je opdrachten en zijn er leuke 
extra’s. De activiteit start bij het 
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Kaboutersporen en gekleurde ei-
eren in De Groote Peel 
Boswachters van Staatsbosbeheer
ontdekken regelmatig sporen in De 
Groote Peel waarvan ze vermoeden 
dat ze van kabouters zijn. Daarom is 
bij Buitencentrum De Pelen een Ka-
bouterpad aangelegd. Speciaal voor 
kleuters, want die maken de grootste 
kans om kabouters te spotten. Ver-
momd met rode muts en rode wan-
gen volgen de kleuterkabouters de 
gekleurde paaltjes en doen daarbij de 
zes kabouteropdrachten. Het Kabou-
terpad is in elk seizoen anders. Nu, in 
de lente, draait alles om nieuw leven 
in de natuur, lekker naar buiten gaan 
en genieten van alle geuren en kleu-
ren van dit feestelijke seizoen!

Op Paaszondag is het extra gezellig 
op het Kabouterpad want dan komt 

de Paashaas op bezoek. Kinderen die 
de route lopen, kunnen de gekleurde 
eieren die de Paashaas heeft verstopt 
gaan zoeken. Onderweg doe je leuke 
opdrachten, maak je muziek met de 
Muziekkabouter, luister je naar het 
verhaal van Heksje Wijsneus en laat 
je je verwennen door de Smikkel-en-
smul-kabouter. Je kunt ook knutselen 
bij de Knutselkabouters en bij Peel-
boerderij is het een vrolijke beesten-
boel. Supergezellig dus! 

Aanmelden en deelnamekosten
Je hoeft je niet vooraf aan te melden. 
Starten kan op zondag 1 april tussen 
11.00 en 14.00 uur bij het Buitencen-
trum De Pelen van Staatsbosbeheer 
aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. Ga 
naar de balie van het Buitencentrum 
en voor € 5,- krijg je een deelname-
kaart, een rode muts en rode wan-
gen. Ouders en/of begeleiders hoe-
ven niet te betalen. Veel plezier!

Beleef de lente in het Buitencentrum 
In de winkel van het Buitencentrum 
De Pelen is het ook lente! Er zijn veel 
nieuwe spulletjes om je huis en tuin in 
lentesfeer te brengen, maar ook sou-
venirs, boeken en streekproducten
verkrijgbaar. En natuurlijk kan je er 
ook terecht voor een lekker hapje en 
drankje. Voor meer informatie over 
het Buitencentrum en De Groote Peel: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Foto: Frits Vossen

Prachtig concert

U was er niet bij? Degenen die er wel 
bij waren op deze koude zondagmid-
dag zullen U zeker vertellen dat U wat 
gemist hebt. De Lambertuskerk was 
voor deze gelegenheid omgebouwd, 
door de medewerkers van Harmonie 
St. Joseph, tot een prachtige concert-
zaal. De middenbeuk van de kerk was 
goed bezet en de prachtige muzikale 
klanken golfden over het publiek dat 
onophoudelijk genoot van de prach-
tige muziek van harmonie, gemend 
zangkoor, het Balkan Orchestra en 
met name ook de zeer inspirerende 
zangkunst van Suzan Seegers. Nadat 
het publiek de kerk ingespeeld werd 
door het Balkan Orchestra van Rado-
mir Vasiljevic begon Bel Canto met 
een aantal, vaak ook romantische, 
liederen. Het bleek al snel dat niet 
alleen het publiek kon genieten van 
de fantastische akoestiek van de kerk, 
maar ook het koor genoot zichtbaar. 
Nadat opnieuw het Balkan orkest was 
opgetreden met vaak opzwepende 
muziek, vond er een heel bijzonder
optreden plaats. De harmonie St. Jo-
zef speelde samen met het Balkan or-
kest het nummer Bessarabyanka, een 
klezmer traditional, waarbij het pu-
bliek spontaan begon mee te klappen 
op de opzwepende melodie. En toen 
moest Suzan Seegers nog beginnen. 

Begeleid door het harmonie orkest 
en de pianist Rob Mennen vertolkte 
zij diverse nummers geschreven door 
Gé Reinders. Ook eigen arrangemen-
ten en vooral een tweetal nummers 
van Toon Hermans wist zij op een in-
nemende manier te vertolken. Afwis-
selend was het publiek stil en genoot 
zichtbaar van de zuivere klanken van
Suzan en was ook hoorbaar aanwezig 
bij sommige bekende nummers en
werd meegezongen bij een couplet 
uit het Limburgs volkslied. Wat een 
afwisseling, wat een mooi program-
ma en wat een prachtige muziek mid-
dag. Een middag dat werd afgesloten 
met een gezamenlijk optreden van 
Bel Canto, Harmonie St. Joseph en Su-
zan Seegers met bekende aria’s.
Het was een prachtig initiatief van 
Bel Canto en harmonie St. Joseph 
om op deze wijze een bijdrage te 
leveren voor de restauratie van de 
Lambertustoren. De voorzitter van 
het burgercomité, oud burgemeester 
Fons Jacobs, klonk bij zijn afsluiten-
de woorden als een tevreden man. 
Hij had het graag aan meer men-
sen gegund deze voor Nederweert 
unieke concertmiddag bij te wonen.
De afwezigen moeten het nu doen 
met de opmerking “ik heb wat ge-
mist”.

Foto: Nederweert24

Eetpunt “Ontmoeten doet groeten” 
te gast bij Restaria ‘t Pannetje

Vorige week was het Eetpunt te gast 
bij Restaria ‘t Pannetje in de Brugs-
traat.
De eigenaresse Ria Strijbos en haar 
medewerkers hebben er weer een
feestje van gemaakt. De gasten 
kregen een heerlijk menu voor-
geschoteld. Het voorgerecht was 
tomatensoep met stokbrood. Als 
hoofdgerecht serveerde Ria verse 
frites, mals kipfilet in kerriesaus met 
ananas, grootmoeders rode kool, Bel-
gisch runder stoofvlees en een verse 
salade met huisgemaakte dressing. 
Het toetje bestond uit een coupe van 
soft ijs met garnering en verse vrucht-
jes. De gasten hebben genoten!

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:
27 maart in de Pinnenhof
3 april in de Pinnenhof
10 april in de Pinnenhof
17 april bij Het Vlegelke in de Kerk-
straat 70

Winnaar Voice of Holland Jim treedt 
op in Theaterboerderij Boeket!

Theaterboerderij Boeket kondigt met 
trots aan dat Jim van der Zee, de win-
naar van The Voice of Holland 2018, 
optreedt in haar theaterschuur!

Jim van der Zee (Driebergen, 17 ja-
nuari 1995) is een Nederlandse zan-
ger en gitarist. Hij imponeerde in de 
eerste voorronde de juryleden van 
The Voice of Holland met zijn vertol-
king van de Engelstalige versie van 
het Portugese songfestivalnummer
Amar pelos dois. Hij werd hierna ge-
coacht door Anouk. Met zijn vertol-
king van het nummer Vincent van 
Don McLean waren de juryleden zó 
onder de indruk van zijn optreden, 
dat hij maar liefst vier tienen kreeg. 
Waylon loofde het gitaarspel van Jim 
‘’Het is geweldig. Die gitaar hoort 
echt om je nek. Eindelijk iemand die 

het gewoon wel kan.’’ Ook zijn eigen 
coach was laaiend enthousiast. ‘’Ik 
vind jouw stem, vooral met dit num-
mer, echt betoverend mooi’’, sprak 
Anouk.

De nuchtere conservatorium student 
betovert je met zijn stem, die een bij-
zonder bereik heeft, en zijn sublieme 
gitaarspel. Zijn optreden staat garant 
voor tal van kippenvel momenten.

Zaterdag 12 mei 2018 om 20.00 uur
Entree € 17
Theaterboerderij Boeket, 
Rosselsweg 3, Nederweert
Reserveren via www.theaterboerde-
rijboeket.nl

Reserveer op tijd want er is slechts 
een beperkt aantal plaatsen!

Stop hersentumoren en
steun ‘Team Rob’

Ruim een jaar geleden overleed Rob 
Clement (51) uit Laar aan een hersen-
tumor. Ter nagedachtenis aan zijn le-
ven en de oneerlijke strijd die hij moest 
leveren, hebben familie en vrienden de 
krachten gebundeld in het ‘Team Rob’. 
In juni doen zij mee aan Alpe d’HuZes.

Om zoveel mogelijk geld op te halen 
voor onderzoek naar kanker en her-
sentumoren, organiseert het team de 
komende weken drie activiteiten in 
Weert. Een wijn- en spijsproeverij op 
vrijdag 13 april, een brunch op zon-
dag 29 april en een benefietconcert 
op vrijdag 25 mei. Op de poster, die 
deze weken op verschillende plekken 
in Weert wordt verspreid, lees je de 
details. En hoe je je kunt aanmelden.

Ben je niet in de gelegenheid om aan 
een van de activiteiten deel te nemen, 
maar wil je wel het goede doel steu-
nen? Je bijdrage is van harte welkom 
op rekeningnummer: NL81 RABO 032 
462 6363 t.n.v. J.M. Clement o.v.v. 
Alpe d’HuZes. Samen helpen we kan-
ker en hersentumoren de wereld uit.

•	Dag en nacht	
bereikbaar

• Persoonlijke	
begeleiding

•	Meer dan 30 jaar
ervaring

Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlg j



WONEN

2e PAASDAG
GEOPEND

* Introductie van prachtig nieuwe collecties
   * Met veel paasactie  

2epaasdagopen
13.00-17.00

Verkoop, restauratie en reparatie 
van antieke meubelen.

Kenmerkend is de liefde voor het ambacht. 
Met een nauwkeurig oog voor elk detail 
worden antiquiteiten gerestaureerd en 

teruggebracht in hun authentieke staat.
Ook herstel van schade en schade-expertise!

Bel voor meer informatie:
06-29045675

www.coxantique.nl

Tweede Paasdag is er bij Relaxfauteuil- en Slaapspecialist Wijen 
extra aandacht voor een juiste slaaphouding  en/of zithouding.

Op deze dag bieden Chiropractie Leudal|Geleen en de specia-
listen van Wijen Wonen de mogelijkheid om samen met u te 

kijken wat er mogelijk is kijkend naar u persoonlijke situatie en 
wensen op het gebied van het juiste  slaap- en/of zitcomfort.

Neem deze kans en laat u op deze dag volop adviseren en 
informeren over dit thema!

Chiropractor bij Wijen Wonen



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 29 maart tot en met 7 april 2018.

DONDERDAG 29 maart Witte Donderdag
19.00 uur Witte Donderdagviering (zang 
herenkoor, lector mevr.L.Roost) - Tot bijzon-
dere intentie

VRIJDAG 30 maart Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg bidden
19.00 uur Goede Vrijdagviering – (zang da-
meskoor Cantantes, lectoren mevr.L.Roost 
en dhr.W. Engelen)

ZATERDAG 31 maart
Paaszaterdag/Stille Zaterdag
21.00 uur Paaswake (zang dameskoor Cantan-
tes, lectoren mevr. L. Roost en dhr. W. Enge-
len) – maanddienst Mia Truijen, Frans Stienen. 

ZONDAG 1 april
Hoogfeest van Pasen
9.30 uur  H.Mis (zang Herenkoor , lector 
mevr.L.Caris) –jaardienst Wiel van de Kruijs, 
jaardienst ouders Linders-Konings, jaar-
dienst Gerardus Strijbos, Mia Kees-Janssen 
vanwege verjaardag, Marie Koppen, Cle-
mentine Niessen, ouders en Catharina Man-
ders, Uit dankbaarheid bij gelegenheid van 
95e verjaardag. Na de H. Mis koffie en thee  
in het parochiecentrum.

MAANDAG 2 april 2e paasdag
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
mevr. L. Roost)

DINSDAG 3 april
18.30 uur rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel – Tot bijzon-
dere intentie.

WOENSDAG  4 april
Geen rozenkransgebed en H.Mis

DONDERDAG 5 april
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur  H.Mis

VRIJDAG 6 april
18.30 uur  Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel – tot bijzon-
dere intentie

ZATERDAG 7 april
Vooravond van de 2e zondag van Pasen.
19.00 uur H.Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr.L.Caris)-
Voorstellingsmis van de communicanten.
Zeswekendienst Lei Hoeben, maanddienst 
Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst 
overleden ouders Rietjens-Meevis, Leen 
Vossen-Janssen vanwege verjaardag.

Overleden
Op 26 maart was de uitvaart van Jan Poell. 
Hij overleed in de leeftijd van 88 jaar en 
woonde Populierenstraat 6.
Moge hij rusten in vrede.

Gevonden
Na het concert op 18 maart, 1 paar zwarte 
en 1 paar grijze handschoenen.

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  31  maart  –  7 april  2018

Zaterdagavond 31 maart Paaswake 
19.00 uur:
De paaswake zal samen met de communi-
canten die vorig jaar de communie hebben 
gedaan, gemengd koor Milagri en mensen 
van de liturgiegroep worden verzorgd.
Em. pastoor Verdonschot maakt er ieder jaar 
een mooie zinvolle viering van met de teke-
nen van water, vuur brood en wijn.

Iedereen is van harte welkom om deze 
mooie viering bij te wonen.  

Zondagmorgen – 1 apr.  09.30 uur:
Hoogfeest van Pasen
De eucharistieviering zal worden opgeluis-
terd door gemengd koor Milagri waarvoor 
wij u van harte uitnodigen.

Als  hgm. t.e.v. H. Hart, Als maandd. voor 
Pierre Wijers en Mia Wijers-Baetsen, 
Als  jrd. voor Pierre Korten en voor de over- 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

ledenen van de fam. Korten-Reijven, 
Als hgm. voor pastoor Nijhof en voor alle 
overleden medewerkers v.w. kerngroep pa-
rochie H. Barbara, Als hgm. voor pater Tjeu 
Baetsen, Als hgm. voor de overleden leden 
van de seniorenvereniging

Mededelingen:
•	 De kerngroep van parochie H Barbara

wenst u allen een zalig Paasfeest;
•	 Maandag 2 april 2e Paasdag 10.00 uur

clusterviering in Heythuysen.

Parochie O.L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen Ospel

Pastoor A. Koumans, OMI Ospel
O.L. Vrouwestraat 53 6035 AN

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

Spreekuren:
pastoor: dinsdag + donderdag 10.30-12.00 
pastorie: maandag t/m vrijdag 10.30-12.00 

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 29 maart – 7 april. 

Donderdag 29 maart, Witte Donderdag,
19.00 (Zangkoor De Peelklanken) Viering 
van de instelling van de H. Eucharistie, van 
het sacrament van het priesterschap en van 
het gebod van de naastenliefde.

Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag, 14.45 
Schoolviering van de leerlingen van basis-
school De Schrank; 19.00 (Kerkelijk zang-
koor – samenzang) Herdenking van het lij-
den en sterven van de Heer.

Zaterdag 31 maart, Paaszaterdag/Stille 
zaterdag, 10.00 – 12.00 Paascommunie
voor de zieken (aanmelding kan nog op 
de pastorie). 19.00 Paaswake (Zangvereni-
ging St. Caecilia) In deze nacht ziet de Kerk 
wakend uit naar de verrijzenis van de Heer, 
wordt de Paaskaars ontstoken als het sym-
bool van de verrezen Christus en wordt het 
nieuwe doopwater gezegend. 

Zondag 1 april, Hoogfeest van de Ver-
rijzenis van de Heer, 10.00 (Kerkelijk zang-
koor Gregoriaans) Sjaak Stienen en overle-
den familie, ouders Jacobus Meulensteen en 
Johanna Arts, dochter Diny, kleinkinderen 
Martijn en Bianca, ouders Mathieu Hermans 
en Maria Jacobs, zoon Antoon en kleinzoon 
Hein, echtpaar Jef Stultiens en Helena Ja-
cobs, ghm Twan Hekers,  

Maandag 2 april, Tweede Paasdag, 10.00 
(Zangkoor De Peelklanken) voor eigen in-
tenties.

Donderdag 5 april, 19.00 voor de zieken.

Zaterdag 7 april, 19.00 (Samenzang) Ton 
de Wit (verjaardag), jrd Harry Vossen en 
zoon Henk, zwd Ciska Vaes-Maessen. 

ACOLIETEN: za. 31 maart 19.00: Mathijs en 
Luc van Hulsen; zo. 1 april 10.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; ma. 2 april 10.00: 
Tom Kessels, Nick Stijnen; za. 7 april 19.00: 
Mathijs en Luc van Hulsen. 

DOOPSEL: Door het Sacrament van het H. 
Doopsel is Saz Berkvens, Stad 24, in onze ge-
loofsgemeenschap opgenomen. We wensen 
dopeling en ouders proficiat en een geze-
gende toekomst. 

HOOGFEEST VAN PASEN: 
GELOVIG – ONGELOVIG – ONGELOFELIJK ……. 
Welk woord past het beste bij ons? Bijna 
iedereen viert Pasen: de verrijzenis van Je-
zus Christus. Vieren we het als gelovigen 
of is dit ongelofelijke gebeuren voor ons 
ongeloofwaardig  ? In de H. Schrift komen 
we de houding tegen van Maria Magdalena 
en die van (de ongelofelijke) Thomas. Heel 
rationeel zegt hij: “Ik geloof pas als ik mijn 
vinger in zijn wonden kan steken”. Hij wordt 
door Jezus zelf overtuigt en voor zoveel an-
deren voegt Hij er aan toe: “Zalig zij die niet 
gezien hebben en toch geloven”. 
Om in iemand te kunnen geloven moet je 
hem al langere tijd kennen; een stuk met 
hem op weg gaan. In de Goede Week leren 
we  Jezus kennen. Door in eenheid met de 
kerk deze dagen te vieren spreekt Jezus ons 
concreter aan en hoeven we niet langer on-
gelovig – of half gelovig – langs de kant te 
blijven staan, maar staan we gelovig tegen-
over deze ongelofelijke boodschap: de ver-
rijzenis van Jezus. 
In die geest van geloof wens ik u allen een 
Zalig Paasfeest toe en nodig u uit deel te 
nemen aan de feestelijke en feestelijk ver-
sierde paasvieringen met de zangverenging 
St. Caecilia, het kerkelijk zangkoor (Grego-
riaans) en zangvereniging De Peelklanken.

Zondag 8 april verzorgt het Weerter 
koor Creatura de hoogmis. Het koor CRE-
ATURA is 5 jaar geleden opgericht, uit een 
aantal andere koren. Het is een gemengd 
gezelschap wat uit een vroeger kerkkoor, 
operettekoor en diverse vocale ensembles 
samengevoegd werd. Inmiddels hebben zij 
een behoorlijk repertoire opgebouwd wat 
zowel religieuze, profane, klassieke, Neder-
landstalige en Limburgse muziek bestaat. 
De naam CREATURA staat voor: Veelzijdig, 
Creatief en Empathisch. De doelstelling is 
vooral het beoefenen en bevorderen van de 
zangkunst, het meewerken aan de culturele 
muzikale vorming van onze leden alsmede 
de bevordering van het culturele leven in de 
regio Weert. Binnen ons koor zijn er voor ie-
dereen mogelijkheden om solo, duetten of 
in kleinere groepjes te kunnen zingen, dus 
voor elk wat wils. En verder hebben wij als 

doel om met ons programma, onder men-
sen te bereiken die vanwege sociale en/of 
medische redenen niet, of in mindere mate, 
de mogelijkheid hebben actief of passief te 
genieten van de zangcultuur. Uitgevoerd 
wordt o.a. de Messe in C van Gounot en wer-
ken vanFischer, Malotte en Franck.

Pastoor A. Koumans, O.M.I.

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

Donderdag 29 maart: Witte donderdag. 
Geen dienst.

Vrijdag 30 maart: Goede vrijdag. Geen 
dienst.

Zaterdag 31 maart: 20.00 uur: Paaswa-
ke, H. Mis.

Zondag. 1 april: Paaszondag: 10.00uur: 
H. Mis.

Maandag 2 april: 10.00uur: Woord- en 
Communiedienst tot bijzondere intentie.

Zondag 8 april: 2de zondag na Pasen.
10.00 uur: Woord- en Communiedienst 
tot bijzondere intentie.

Een bijzonder woord van waardering voor 
het koor, dat elke dienst aanwezig is en in 
het bijzonder voor Hans Sieben, de diri-
gent, die vanuit  Roermond moet komen.

Gelezen in het intentieboek van onze 
kapel.
- Lieve Maria, help mijn kleinzoon.
- Heilige Maria, help me dat ik een goede 

uitslag krijg. Voor mijn kinderen en    klein-
kinderen, dat ze gezond mogen blijven.

- Moeder Maria, help mijn dochter om het 
verlies van haar kindje te dragen.

- Bedankt voor alle mooie dingen in ons le-
ven en voor al Uw goede zorgen.

Iets om over na te denken:
“Ook onder doornstruiken groeien mooie 
rozen.”

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag 
open en iedereen is er van harte welkom.

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 1 april 2018 H. Mis om 11.00 uur  
HOOGFEEST VAN PASEN
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis als jaardienst voor Wiel Saes
H. Mis voor de overleden ouders fam. Kna-
pen de Waal en dochter Maria.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar:  Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

Zondag 8 april  2018  H. Mis om 11.00 uur  
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Leny Knapen
Misdienaar:  Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

OVERLEDEN
Op dinsdag 20 maart 2018 is de heer P. (Piet) 
Maas overleden op 95-jarige leeftijd.. De 
uitvaart heeft plaatsgevonden op zaterdag 
24 maart in de St. Rochuskerk te Budschop 
waarna aansluitend de begrafenis op de Al-
gemene Begraafplaats Kreijel. Wij wensen 
de familie veel sterkte. Dat hij moge ruste 
in vrede.

OASEMORGEN
Op maandag 9 april is er geen oasemorgen. 
Deze is verplaatst naar maandag 16 april.

COLLECTEBUNDELING BUDSCHOP
Maandag  26 maart 2018 is voor de 8e keer 
de Collectebundeling Budschop gestart. 
Er wordt gecollecteerd voor 16 goede doe-
len waaronder ook de Vastenactie. 
Dit jaar is de opbrengst  bestemd voor pa-
ter Jan Verboogen in Suriname, met als doel 
professionele hulp te bieden aan leerlingen 
met leer- en gedragsproblemen op de Ba-
sis en VOJ scholen om o.a verminderen ge-
dragsproblemen en de onderwijsbehoeften 
van de kinderen centraal te laten staan.
Mocht u niet thuis zijn geweest dan kunt u 
de enveloppe alsnog inleveren  bij een van 
de commissieleden of in de kerk.
Hartelijk dank.

2 9  M A A R T  2 0 1 8

Parochie 
H. Gerardus-Majella

Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 

Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907 
e-mail: leniemackus@gmail.com

website: www.parochie-nederweert-eind.nl
IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

30 maart t/m 7 april 2018

VRIJDAG 30 maart Goede Vrijdag: 19.00 
uur viering verzorgd door de woord-en ge-
bedsdienst.

ZATERDAG 31 maart: 19.15 uur Paas-
wake, koor De Leeuwerik, zeswekendienst 
voor Sjef van den Eertwegh.

ZONDAG 1 april HOOGFEEST VAN PA-
SEN: 10.00 uur Woord-en gebedsdienst 
t.g.v. de opening van het schuttersseizoen 
van schutterij St. Lucie en de opening van 
het museumseizoen van openluchtmuseum 
Eynderhoof m.m.v. schutterij St. Lucie en 
koor De Leeuwerik. Voor leden en overleden 
leden van schutterij St. Lucie en openlucht-
museum Eynderhoof, jaardienst voor ouders 
Verstappen-Beelen, jaardienst voor ouders 
Hulsers-Beelen.

ZATERDAG 7 april: 19.15 uur H. Mis, koor 
De Leeuwerik, jaardienst voor Tinus en Fien 
Strijbos-van Tongerlo, voor Harrie Verheijen 
voor zijn verjaardag.

LEZERS: zaterdag 31 maart Toos Verheijen.

MISDIENAARS: zaterdag 31 maart Pam en 
Sien Smeets.

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 31 maart zijn jullie hartelijk welkom 
om 19.15 uur in de sacristie.

“Accepteer je verleden zonder spijt. 
Behandel je heden met vertrouwen. 

En kijk naar je toekomst zonder angst.”

Zij Actief Ospel

Beste leden, 
Dames met Klasse! 
Op donderdag 5 april presenteert 
Maria Bonten een bijzonder aantrek-
kelijke  beeldpresentatie met als titel  
“Dames met Klasse”.
U maakt kennis met deftige keurvor-
stinnen, stiftdames en vorstinabdis-
sen die tot de absolute top van de 
West Europese adel  behoorde.
Al met al een zeer interessante avond.
Tot donderdag 5 april aanvang 19.30 uur.

Bestuur ZA Ospel

Wilt u graag een keer een dag 
naar TONGEREN gaan op bede-
vaart naar Maria Oorzaak Onzer 
Blijdschap? En dan met de deken, 
pastoors, kapelaans en parochianen 
uit uw eigen dekenaat Thorn ?  Dat 
kan op dinsdag 15 mei 2018.
* Kosten: € 20,- per persoon. Bij aan-

melden contant betalen. Daarmee 
is de bus betaald, maar verder is 
niets inbegrepen. In Tongeren zijn 
voldoende eetgelegenheden en u 
kunt ook zelf brood meenemen.

* Heenreis: Vanaf 8.00 uur, afhan-
kelijk van de opstapplaats. De 
opstapplaatsen en vertrektijden 
hoort u later, nadat de aanmeldin-
gen bekend zijn.

* Programma in Tongeren:
– Om 10.30 uur: H. Mis in de Onze 

Lieve Vrouwe basiliek.
– Daarna gelegenheid om iets te 

gaan eten (zelf regelen).
– Dan kunt u een keuze maken uit 

de volgende mogelijkheden. 
Iedereen is vrij om wel of niet  
deel te nemen aan georgani-
seerde activiteiten.
1. Rondleidingen. 
2. Bezoek van de mooie schatka-

mer en het museum achter de 
basiliek. 
Entree  schatkamer Teseum € 6 
en Gallo-Romeins Museum € 7 
(zelf betalen)

3. Op eigen gelegenheid Tonge-
ren verkennen.

– Ter afsluiting om 16.00 uur Lof in 
de Onze Lieve Vrouwe basiliek 

* Terugreis: Vanuit Tongeren om ca. 
17.00 uur.

* Voor de hele organisatie en de 
goede gang van zaken is het wel 
wenselijk, dat u een Aanmeldings-
formulier invult (Liggen in de kerk 
en/ of op het parochiekantoor).

Aanmelden vóór 15 april op de be-
kende adressen.

Bestuur dekenaat Thorn

BEDEVAART dekenaat Thorn op 
15 mei 2018 naar TONGEREN

Onze Lieve Vrouwe basiliek in TONGEREN

Smolenaers Parket
Ook het adres voor 

PVC-vloeren en egaliseren
Tel. 06-23610783 b.g.g. 06-52629293

f.smolenaers@live.nl

Internationaal toneelproject Aischylos 

GRIEKSE TRAGEDIE OP HET COLLEGE
Zondag 15 april a.s. staan de Gym-
nasiumleerlingen van de deelne-
mende scholen van het Aischy-
losproject, samen met leerlingen 
van het Kwadrant, op het podium 
in de grote centrale hal van Het 
College in Weert voor de uitvoe-
ring van de Griekse tragedie ‘Al-
kestis’ van de dichter Euripides. 
Maanden hebben de leerlingen 
samen met leeftijdsgenoten van 
vijf scholen uit de Euregio, onder 
leiding van regisseur Sjeng Verhe-
ijden, geoefend voor dit internati-
onale toneelproject. Het optreden 
vormt de eerste in een reeks van 
vijf optredens op de deelnemende 
scholen aan het project. Benieuwd 
naar de première? Gratis kaarten 
zijn vanaf nu te bestellen.

Voorstelling
Het optreden op Het College vormt 
de eerste in een reeks van vijf op-
tredens op de deelnemende scholen 
aan het project: Athénée Royal ‘Air 
Pur’ (Seraing), Van Maerlantlyceum 
(Eindhoven), Het College en Het Kwa-
drant (Weert), Sint-Maartenscollege 
(Maastricht) en het Bernardinuscol-
lege (Heerlen). Het belooft een spec-
taculaire en verrassende voorstelling 
te worden, te meer omdat de trage-
die in de moedertalen van de acteurs 
wordt opgevoerd, te weten Neder-
lands, Frans, Grieks, Turks en Duits. 

Rolverdeling
Van de leerlingen van Het College spe-
len Yasemin Kaya (Gym 5), Julia van 
Lieshout (Gym 4) en Catherine Bosch, 
Marijn Segers, Anna Ford, Madelief 
Vaessen, Fay van Ooijen, Mart Zuijd-
geest, Fleur Biesmans, Joey Postma en 
Sophie Arts (allen Gym 3) mee. Jan-
neke Verspagen (Gym 6) versterkt met 

haar dwarsfluit het orkest dat onder 
leiding staat van Willie Arets; Puck 
Rooijakkers (Gym 5) speelt in het or-
kest piano, Bi-rong Wang (Gym 5) viool 
en Charlotte Sijben (Gym 4) blokfluit.
Voor het tweede jaar neemt ook Het 
Kwadrant deel aan het toneelpro-
ject: Layla Smeets en Janou Brankaert 
zingen mee met het orkest. Janou 
verzorgt tevens de grime. Een groep 
leerlingen zorgt voor de rekwisieten 
voor het toneel, te weten Domini-
que Effendi (ontwerp en uitvoering), 
Caitlin Mols, Luuk Vera en Renzo van 
Montfort (uitvoering).

Kaarten
Benieuwd naar het optreden? Gratis 
kaarten zijn te bestellen via y.kuik@
lvo-weert.nl. 

Voorstelling: ‘Alkestis’, zondag 
15 april 2018, aula Het College 
Weert, aanvang 19:30 uur. Meer 
info via www.aischylos.com.

Bijeenkomst Longpunt 
Weert

‘Welke invloeden hebben osteopo-
rose, diabetes en COPD op elkaar?’

Longpunt Weert organiseert op 
woensdag 18 april haar maandelijkse 
bijeenkomsten voor longpatiënten 
en hun naasten. Tijdens deze bijeen-
komst legt internist Laura Kuijpers 
- Mannaerts uit welke invloeden os-
teoporose, diabetes en COPD op el-
kaar hebben.
De bijeenkomst is van 14:00 - 16:00 
uur in zaal Keenterhart, St. Jozefs-
kerkplein 3 in Weert. De zaal is open 
vanaf 13:30 uur. 

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

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

Personeel gevraagd

Oproepkracht 
voor 

bediening
Reacties:

tel. 0495 651285

Café-Zaal Wetemans
Dorpstraat 7 • 6091NJ Leveroy







6 tm 8 april Feestweekend 
Jong Nederland Ospel

Op vrijdag 6 april vanaf 12:30 uur zal de 
feesttent op Houwakker 35 te Ospel ge-
opend zijn en wordt hier een gezellige 
bingomiddag gehouden. Deze middag zal 
starten om 13:00 uur. Bij binnenkomst staat 
er voor u een heerlijke kop koffie klaar, met 
een lekker stukje caké. Vervolgens zullen er 
tal van rondes gespeeld worden voor mooie 
prijzen. Bij de prijs zit een bingokaart inbe-
grepen. Wel is er de mogelijkheid om deze 
bij te kopen. Na afloop is er aansluitend een 
broodbuffet. We verwachten dat dit alles 
tot 17:00 uur zal duren.
U kunt zich voor deze geweldige middag 
aanmelden door: een opgavestrook in te 
vullen bij de Coop of het Haazehoof te Os-
pel, te mailen naar: Jnospel@hotmail.com of 
telefonisch via: 06-52240275. 
De kosten voor deze gezellige middag zijn: 
€10,- P.P.

Op zaterdag 7 april vanaf 19:00 uur vindt 
het welbekende Tentfeest plaats en zal de 
temperatuur in de verwarmde feesttent 
flink stijgen met een Wet & Wild Beach-
party. Alle ingrediënten voor een heerlijke 
beachparty zullen aanwezig zijn en hier zal 
ook het Crazy DJ Team haar steentje in gaan 
bijdragen. Zij staan erom bekend de tent in 
een mum van tijd op zijn kop te zetten en er 
een geweldig feest van te maken!
De entree is gratis en de tent is open vanaf 
19:00 uur. De bezoekers die voor 20:30 uur 
komen krijgen bij binnenkomst ook nog een 
tropische verrassing. 

Zondag 8 april vindt onze jaarlijkse Open dag 
plaats. Deze dag wordt het terrein achter de 
blokhut omgetoverd tot een groot feestfes-
tijn voor de kids van alle leeftijden. Deze mid-
dag is voor alle kinderen, ouders, opa’s en 
oma’s voor ieder is er wat te beleven. Jong 
en oud kunnen zich uitleven met diverse spel 
& entertainment activiteiten op het terrein. 
Om 17 uur zal deze middag afgesloten wor-
den met niemand minder dan From USA. 

In week 13 is er geen 
competitieprogramma

Schuttersgilde St. LUCIE

HALLO LENTE:
De klok weer een uur vooruit, de bloemetjes 
die weer stilaan kleur geven aan de tuinen, 
de temperaturen die weer stilaan omhoog 
gaan. Kortom: Hallo lente. Niet alleen de na-
tuur, ook diverse verenigingen maken zich 
weer klaar voor het voorjaar. Zo ook schut-
tersgilde St. Lucie. De accommodatie is weer 
in gereedheid gebracht, zowel buiten als 
binnen, de kogels zijn gemaakt, de stöpkes 
op de schietlatten, de geweren zijn weer up 
to date, en de koningsplaten worden weer 
op de kogelvangers gemonteerd. Hallo len-
te, het nieuwe seizoen wordt geopend.

Op eerste Paasdag is het zover, samen met 
de leden en vrijwilligers van Eynderhoof zal 
er om 10.00 uur een woord- en gebedsdienst 
plaatsvinden in de H. Gerardus Majella kerk 
in Nederweert Eind i.s.m. Zangvereniging 
“de Leeuwerik”. Na de dienst zal een bezoek 
worden gebracht aan het kerkhof waar de 
overleden leden van de vereniging worden 
herdacht. Nadat het koningspaar van het 
seizoen 2017 het koningszilver weer heeft 
ingeleverd zal er voor genodigden en le-
den een paasbrunch worden geserveerd. 
Na afloop van de brunch zullen er 10 leden 
gehuldigd worden voor hun 65, 50,  25 en 
10 jarig lidmaatschap. Drie majorettes vie-
ren hun 5, 10 en 15 jarig lidmaatschap. Ook 
hier zal de nodige aandacht aan worden be-
steed. Nadat de jubilarissen kunnen worden 
gefeliciteerd zal het ochtendprogramma 
eindigen. Vanaf 15.00 uur worden de acti-
viteiten voortgezet bij het clubgebouw. De 
schutterskoningin van afgelopen seizoen zal 
de opening van het koning schieten openen 
door het eerste schot te lossen op de ko-
ningsplaat. Dan zal de strijd losbarsten voor 
de nieuwe koning/koningin.
Eenieder die het schieten en de ontknoping 
voor de nieuwe koning/koningin wil volgen 
is vanaf 15.30 uur welkom bij ons clubge-
bouw aan de Houtsweg.
Nadat de nieuwe koning/koningin het ko-
ningszilver krijgt omgehangen, zal er een 
warm/koud buffet worden geopend door 
de kersverse hoogheid.

Leden en belangstellenden worden om 9.15 
uur verzocht bij café Minten aanwezig te zijn.

AGENDA APRIL: 
01 Opening schuttersseizoen 2018 met ko-
ning schieten
21 Tinus Stienen beker.

Na de opening van het seizoen kunnen de 
schutters weer elke zaterdagavond proef-
schieten vanaf 19.00 uur mits de buksmeesters 
anders beslissen. Ook andere leden en belang-
stellenden zijn welkom op deze avonden.

Met schuttersgroet.

RKSVO-NIEUWS

Vrijdag 30 Maart:
Brevendia Mini F - RKSVO Mini F 18.30

Zaterdag 31 Maart:
RKSVO O.15-1 - Mierlo Hout O.15-2 13.30
RKSVO O.13-1 - Mierlo Hout O.13-2 12.00
Helenaveen 3 - RKSVO 6 16.00
RKSVV 2 - RKSVO 4 17.00
RKSVO VE1 - Brevendia VE1 17.00
Brevendia 4 - RKSVO 5 18.00

Zondag 1 April:
RKSVO 1 - Rood/Wit’62 1 14.30
Pupil v/d week: Victor Turksema RKSVO 
O.11-2
Sponsoren v/d wedstrijd: Autobedrijf Leon 
de Wit & CVH Design Ospel

Donderdag 5 April:
RKSVO 1 - SV Brandevoort 1 19.30
Sponsoren v/d wedstrijd: Phicoop Ospel &
Aannemersbedrijf Van Laanen Ospel

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Boogsport Willem Tell
Nederweert

Zou je ook eens vrijblijvend kennis willen 
maken met de kruisboog- en Handboog-
sport, dan ben je van harte welkom op onze 
trainingen op woensdagavond en zondag-
morgen
Jeugd: 19.00 tot 20.00 uur (woensdag)
Volwassenen: Woensdag 20.00 tot 23.00 uur 
en zondag 10.00 tot 12.00 uur

Voor inlichtingen Paul Hermans 0495-625663
e-mailadres: info@boogsportwillemtell.nl

Activiteit voor de leden: op woensdag 
28 maart wedstrijd in clubverband the-
ma Pasen

Programma:
Vrijdag 30 maart: schieten met lucht-
druk zonder clubverband
Er wordt de mogelijkheid geboden aan be-
langstellenden  vanaf 10 jaar om gezellig 
met andere schutters samen bezig te zijn 
met een leuke hobby, in een veilig lokaal. 

Wij vragen een kleine vergoeding  voor niet 
leden van € 5,- incl. 1 consumptie voor  het 
gebruik van het lokaal per persoon/keer
Aanvang 19.30 uur tot ca. 23.00 uur.
Lokatie: Beatrixstraat 47A te Nederweert

Zondag 18 maart zijn we met een grote af-
vaardiging naar zwembad de IJzeren Man in 
Weert gegaan om daar deel te nemen aan 
deel 4 van de  verenigingscompetitie. Voor 
een aantal van onze leden was dit ook bijna 
een thuiswedstrijd: dichtbij, en bekend door 
eerdere of andere lidmaatschappen. 
We waren met een grote groep, maar 
helaas,door ziekte of anderszins, lang niet 
compleet. Ondanks dat gegeven hebben 
we onze 4de plaats in de competitie kunnen 
handhaven. Het verschil met RZL is echter 
slechts 7 punten. Laten we proberen met z’n 
allen om straks op 22 april in Nederweert 
een voltallig team te hebben, zodat we onze 
voorsprong kunnen behouden of liever nog 
uitbouwen. Bij deze zijn alle wedstrijdteam 
zwemmers extra uitgenodigd!!
Tijdens de wedstrijd van afgelopen zondag 
hebben alle deelnemers goed hun best ge-
daan om er iets moois van te maken. Dat 
lukte bij velen heel goed en er werden dan 
ook weer veel PR’s gezwommen. Dat geeft 
goede hoop voor de volgende wedstrijd. We 
gaan er voor!

Uitslagen:
Maaike Flinsenberg: 
200 meter vrije slag  2de plaats
Solenn Hoeben: 
200 meter schoolslag  1ste plaats
100 meter wisselslag  1ste plaats
Danique Klomp:
100 meter schoolslag  1ste plaats
200 meter vrije slag  1ste plaats
Dyonne Klomp
50 meter rugslag  1ste plaats
Rachelle Luimes
50 meter rugslag  2de plaats
200 meter wisselslag  1ste plaats
Loes Mennen
100 meter rugslag  2de plaats
Demi Neessen:
100 meter vrije slag  1ste plaats
100 meter schoolslag  1ste plaats
Julia van Rijt: 
100 meter schoolslag  3de plaats
Aron Snellen: 
50 meter rugslag  1ste plaats
200 meter wisselslag  3de plaats
Rick Stockmans: 
100 meter vrije slag  1ste plaats
100 meter schoolslag  1ste plaats
Koen van de Wallen: 
100 meter rugslag  3de plaats
100 meter vlinderslag  3de plaats
Femke de Wit: 
100 meter rugslag  1ste plaats
100 meter vlinderslag  3de plaats

4x 50 meter wisselslag dames: Rachelle 
Luimes, Demi Neessen, Dyonne Klomp en 
Nandy Meinhardt 1ste plaats
4x 100 meter wisselslag dames: Loes 
Mennen, Solenne Hoeben,Femke de Wit en 
Dyonne Klomp 1ste plaats

Badmintonclub:
”van half twee tot drie”

Maak van sporten een hobby.

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

Dames en heren, kom gerust eens naar de sporthal op donderdagmiddag, 
misschien is dit wel de sport die je zoekt 

om de vrije tijd wekelijks sportief in te vullen!

Bel voor inlichtingen; 631392

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag vriendschappelijke wedstrijd met Wal-
beck bij HBS Wilhelmina Ospel op 17 maart.
Ronnie Gielen             235
Ruud Westerveen      217
Chantal Hekers           216
Thijs van de Loo         216
Tim Vaes                      214
Harrie de Wit (Le)       211
Joseph Jonkers           211
Fried op ‘t Root          206
Andor Heygelen         203
Marlies Hekers           195
Peter Stienen             192
Kim Koolen                 186
Sjoerd Heijnen           185
Stefan Koolen            183

Agenda
26 maart Kaartavond
23 april Kaartavond
28 april Vriendschapstoernooi
 

Programma Za. 31 mrt Veteranen
Eindse Boys - Bieslo 17.00 uur

Programma Zo. 1 april  Senioren
Eindse Boys 1 - Heythuysen 14.30 uur

Programma Ma. 2april Vrouwen 
SJVV VR1 - Eindse Boys VR1 11.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – 
Heythuysen 1: Heijnen Decor schilder en 
lijsten Nederweert-Eind
Donderdag  29mrt  kaarten aanvang 20.00 
Supporters welkom bij de wedstrijden

Voor het  laatste nieuws zie:
www.eindseboys.nl

Start to Run LG 
De Grenslaupers 7 april 

t/m 20 mei 2018 

Als het jack op de foto bij dit artikel in de 
buurt van jou gaat lopen, dan ben je bij de 
trainer van Start to Run Weert in de buurt 
om te beginnen met hardlopen, je eerste 
stappen daarbij te zetten. Als je de stok ach-
ter de deur niet meer ziet, dan ben je be-
gonnen! Kom dus van de bank af, ga van het 
voorjaar genieten, zet een stap in de richting 
van een betere conditie, zorg voor een fitter 
lichaam, val af, maak contact met andere 
beginners en gevorderden, ga trainen in een 
groep! Dat alles kan door je aan te melden 
voor Start to Run Weert via: https://www.
yakultstarttorun.nl /verenigingen/lopers-
groep-de-grenslaupers. Op 7 april aanstaan-
de om 09:30 u. start een nieuwe 7-weekse 
cursus hardlopen vanaf het Natuur- en Mili-
eucentrum aan de Geurtsvenweg 4 in Weert 
(parkeerplaats nabij zwembad).  Zet je vanaf 
die dag de eerste hardloopstappen, begin je 
op die dag aan een nieuw sportiever leven! 
In de genoemde periode train je van 0 naar 
25 minuten hardlopen (of 3 km).  Wil je niet 
alleen inschrijven? Wil je graag een maatje er-
bij? Schrijf dan via de website in met de vrien-
dendeal. Krijg je beide een korting van € 7,50 
op de reguliere inschrijfprijs van € 49,50 per 
persoon. Samen beginnen met hardlopen, 
daarna samen doorgaan met hardlopen. LG 
De Grenslaupers staan daar voor. Je hoeft 
het niet alleen te doen, maag kunt de gehe-
le periode meetrainen op de dinsdag- en/of 
donderdagavond om de “huiswerktrainin-
gen” te doen samen met de andere begin-
ners en binnen de trainingsgroepen van LG 
De Grenslaupers. Samen is beter dan alleen!
De begeleiding van en door de trainers be-
vat o.a. adviezen over kleding, schoeisel, 
blessures (vooral het voorkomen daarvan), 
trainingsopbouw, “huiswerk”, voeding. 
Daarnaast is er elke training de nodige hu-
mor, een goed persoonlijk sociaal contact, 
gezelligheid. Het samen trainen motiveert, 
is gezelliger en je houdt het langer vol dan 
alleen of zonder begeleiding trainen.
Coördinatie Yakult Start to Run / LG De 
Grenslaupers: Jos Smeets jwasmeets@gmail.
com (06-21573196)

Jami recreatie
Al meer dan dertig jaren de locatie 

voor uw vrije tijd besteding
Jami recreatie is gevestigd aan de Meijel-
sedijk/Moostdijk 7, Ospeldijk. 
Richting de Groote Peel.
Jami richt zich op families, bedrijven en 
recreanten met als activiteiten zoals o.a.:
A. dagrecreatie voor groepen
B. verhuur(binnen) onderkomen A. en B. 

mogelijk
C. horeca

Accommodatie bestaat uit:
-  1 ha 30.a sport/spelterreinen
-  activiteiten hal (o.a. curling en bowls)
-  tennisbaan (kunstgras)
-  midgetgolf (onderkomen C.)
-  Jeu de Boules
-  div. springkussens
-  drie binnen onderkomens met eigen 

terrassen

Bezetting binnen onderkomen
-  Onderkomen A 15- 50 personenen
-  Onderkomen B 30 – 120 personen
-  Onderkomen C 1 – 25 personen

Catering 
Horeca, lunch, gebak en barbecue mogelijk.

Afspraak Jan Broens 06-453 310 89 

Samenleven met psychische klachten
Een depressie, een angststoornis 
of een burn-out komen vaak voor. 
Als iemand psychische problemen 
heeft, heeft dit gevolgen voor de 
mensen om hem of haar heen. In-
grid Schoen en Mirjam van Pagée, 
de auteurs van het boek ‘Samen 
leven met psychische klachten’ 
geven op woensdag 25 april bij Bi-
bliocenter Weert een interactieve 
lezing over de zorg voor mensen 
met psychische problemen en het 
effect voor hun naastbetrokkenen. 
De lezing is gratis. Het begint om 
19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Je 
bent welkom bij Bibliocenter Weert 
aan de Wilhelminasingel 250. 

Psychische aandoeningen komen veel 
voor. 43,5 procent van de volwassen 
Nederlandse bevolking heeft er ooit 
een gehad. Ruim vijfhonderdduizend 
mensen zorgen voor iemand met 
een aandoening zoals depressie, een 
autistische stoornis en angststoor-
nissen. Dit is twaalf procent van alle 
mantelzorgers. Zij krijgen veel op 
hun bordje: de zorg over de ziekte 
en dilemma’s rond de behandeling, 
verantwoordelijkheid voor het reilen 

en zeilen thuis, werk en inkomen en 
sociale contacten. Ook zijn er veel 
kinderen en jongeren die opgroeien 
met een ouder met een psychische 
aandoening. Deze mensen, die man-
telzorger zijn voor hun naaste, wil-
len wel ondersteuning, maar kunnen 
deze vaak niet vinden. Ook rust er nog 
steeds een taboe op psychische ziek-
ten, waardoor hulp vragen lastig is.

Ingrid Schoen en Mirjam van Pagée, 
de auteurs van het boek ‘Samen leven 
met psychische klachten’ gaan in hun 
lezing in op onderwerpen als: de in-
vloed van psychische klachten op re-
laties, de omgang met hulpverlening, 
zorgen om en voor kinderen, zinge-
ving, werk & mantelzorg.

Ook als je niet met psychische proble-
men in je omgeving te maken hebt 
ben je natuurlijk van harte welkom 
bij de lezing. Deze avond is moge-
lijk gemaakt door Bibliocenter en 
het Steunpunt Mantelzorg van Punt 
Welzijn. Het Steunpunt Mantelzorg is 
deze avond aanwezig voor informa-
tie. Aanmelden kan via de agenda op 
www.bibliocenter.nl. 
 

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Infoavond Survivors SamenLoop 
voor Hoop Weert

Op 2 en 3 juni 2018 vindt voor de 
tweede keer de SamenLoop voor 
Hoop in Weert plaats, De SamenLoop 
is een 24-uurswandeling waarbij de 
teamleden elkaar afwisselen. Teams 
lopen in 24 uur (dus dag en nacht) 
rondjes rondom Park aan de Bron aan 
de Maaslandlaan in Weert. Met als 
doel geld in te zamelen voor kanker-
onderzoek en het bespreekbaar ma-
ken van deze ziekte, die inmiddels 1 
op 3 mensen treft. 

Een speciale plek tijdens de Samen-
Loop is ingeruimd voor de survivors: 
mensen die ooit de diagnose kanker 
hebben gekregen. Zij zijn tijdens de 
SamenLoop de eregasten. Voor hen 
wordt een bijzonder programma 
samengesteld. Daarom wordt op 
woensdag 18 april een informatie-
avond, speciaal voor de survivors 
georganiseerd. De avond wordt ge-
houden in het Toon Hermans Huis 
aan de Graaf Jacobstraat 1 in Weert 
en begint om 19.30 uur. Vanwege 
de beperkte ruimte is vooraf aan-
melden wel noodzakelijk. Dat kan 
telefonisch: 0495-541444 of via mail: 
administratie@toonhermanshuis-
weert.nl.  

Aanmelden survivors
Survivors worden gedurende de 
twee dagen van de SamenLoop sa-
men met hun partner, familielid of 
vriend(in) extra in de watten gelegd 
en verwend. Er is bijvoorbeeld een 
speciaal ontbijt en diner. En men 
kan kiezen uit een verwen- en wel-
nessprogramma. De survivors  lopen 
ook samen met hun partner, fami-
lielid of vriend(in) de openings- en 
slotronde tijdens de SamenLoop 
voor Hoop. 

Ben jij (ex)kankerpatiënt en heb je 
je nog niet als survivor aangemeld, 
doe dat dan zo snel mogelijk via sa-
menloopvoorhoopweert@toonher-
manshuisweert.nl. Je krijgt dan een 
persoonlijke uitnodiging om de infor-
matieavond bij te wonen. 

Aanmelden vrijwilligers
De organisatie zoekt ook nog steeds 
vrijwilligers die mee willen helpen 
tijdens de SamenLoop, zowel bij de 
survivors als bij de andere program-
maonderdelen. Aanmelden kan via 
weer t @ samenloopvoorhoop.nl . 
Meer informatie over de SamenLoop 
voor Hoop  vind je op www.samen-
loopvoorhoop.nl/weert. 

Wat is de SamenLoop voor Hoop?
De SamenLoop voor Hoop is een fees-
telijk, braderie-achtig familie-eve-
nement dat 24 uur aaneengesloten 
duurt en volledig wordt georgani-
seerd door vrijwilligers. De opbrengst 
komt ten goede aan KWF kankeron-
derzoek en voor 10% aan een lokaal 
doel, in Weert het Toon Hermans Huis.

Het evenement begint op zaterdag 2 
juni om 14.00 uur met een openings-
ceremonie waarbij Survivors een ere-
ronde lopen, om 23.00 uur vindt er 
een kaarsenceremonie plaats en de 
volgende dag om 14.00 uur wordt 
het evenement afgesloten met een 
slotceremonie. 

Tijdens de kaarsenceremonie wordt 
stilgestaan bij degenen die momen-
teel vechten tegen de ziekte en de 
mensen die ons zijn ontvallen. Dit is 
een ontroerend onderdeel van elke 
SamenLoop.

Gezellige Harrie’s 
muziekmiddag

Voor een volle zaal in “de Pinnenhof” 
in Nederweert opende voorzitter Ber 
Mertens de 22ste keer “Harrie mu-
ziekmiddag” op zondag 4 maart 2018.

We willen dan ook iedereen bedan-
ken, met name Burgemeester Evers, 
Wethouder W.M. Geraats en Wet-
houder M.T.J. Coumans. De muzikale 
omlijsting werd gevormd door Stef 
en Annelies, Opa en kleinzoon van 
der Eijnde, Henry van Geneijgen en 
de Party Kryner. De medewerkers van 
de EHBO, de Zonnebloem uit Neder-
weert en de helpers van de KBO van 
Nederweert. Het geluid werd ver-
zorgd door Hub Tinnemans. 
De goede samenwerking met Ton van 
de Hurk en medewerkers van de Pin-
nenhof en verder allen die het moge-
lijk hebben gemaakt om deze mooie 
middag aan te bieden aan alle oude-
ren en mensen met een beperking 
van Groot Nederweert.

BEDANKT

Speciaal een woord van dank aan alle 
sponsoren, zonder hun financiële 
bijdrage was deze middag niet mo-
gelijk. Hartelijk bedankt voor u steun.

De middag werd aan elkaar gepraat 
door Johan Evers. Bedankt Johan.
De middag werd om 17.00 uur afge-
sloten door de voorzitter, die ieder-
een hartelijk bedankte die aan deze 
middag heeft meegewerkt.

Maar onze dank gaat speciaal uit naar 
Harrie Stultiens die deze middag 
weer voor vele senioren en mensen 
met een beperking mogelijk heeft 
gemaakt

Tot volgend jaar “Harrie’s muziekmid-
dag” in de “Haaze-Hoof” in Ospel en 
we hopen jullie weer allemaal te kun-
nen begroeten.

SKO

Uit mijn raam kijk ik op de Peel zo wijd
landschap van de eenzaamheid
je kunt er de stilte horen
ze klinkt als muziek in je oren
er is geen lawaai en geen kabaal
de dennen fluisteren in sprookjestaal
over lang vervlogen tijden
alleen te horen voor ingewijden
oude herinneringen komen zo even 
door dat blikveld weer tot leven.

An Cuijpers-Rutjens.
www.schrijverskringospel.nl

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 2 april GESLOTEN i.v.m. 2e PAAS-
DAG. Dinsdag 3 april 13.30-15.30 uur 
haken*. Woensdag 4 april 09.30-12.00 
uur kookworkshop* / 09.45-12.30 
uur gezichtswellness*. Donderdag 5 
april 10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 
uur workshop schilderen*. Vrijdag 6 
april 09.30-12.30 uur creatief atelier*. 
Woensdag 11 april 19.30-21.30 uur 
themabijeenkomst ‘Opvoeden wan-
neer je kind ziek is’.
Open inloop op 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). 



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

Nu nog een impressie, maar over een half jaartje hopen we met de uitvoering van het kanaalpark te beginnen. Impressie: Buro Lubbers

De leerlingen van De Zonnehof hebben erg goed hun best gedaan met opruimen. Super!

Sem Lankester uit Ospel vierde op verkiezingsdag zijn 18de verjaardag en mocht voor het eerst gaan  
stemmen. Van burgemeester Evers ontving hij een attentie. Foto: Nederweert24

Donderdag 29 maart 2018

Wekelijkse informatierubriek

van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 

6030 AA Nederweert

Telefoon: 14 0495 of 0495-677111

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 

bekendmakingen per e-mail ontvangt. 

Ga naar www.neder weert.nl>Bestuur & 

Organisatie>Bekendmakingen. Inschrijven kan 

met het eigen e-mailadres.

 De officiële bekendmakingen worden wekelijks 

op de website geplaatst; het moment van plaat-

sing wordt ook via social media verspreid.

 Het overzicht wordt geprint en bij de infobalie 

van het gemeentehuis neergelegd.

 In de hal van het gemeentehuis staat een com-

puter, zodat iedereen in de gelegenheid is om 

de bekendmakingen digitaal in te zien.

De gemeenteraad gaat akkoord met het 
beschikbaar stellen van extra geld voor 
verlichting in het nieuwe kanaalpark in 
Budschop. Een deel van het krediet is 
ook nodig voor het saneren van (bodem)
verontreinigingen. Dit is natuurlijk erg 
goed nieuws, omdat extra verlichting 
een grote wens is van de bewoners. 
Daarnaast heeft de provincie Limburg 
€ 50.000,- subsidie beschikbaar gesteld 
voor de aanleg van de uitkijkpunten 
over het water, de tribune en de trap 
omlaag. Ook sprak de raad op dinsdag 
13 maart haar complimenten uit voor 
het gevoerde participatietraject. Hier 
hebben de bewoners en belanghebben-
den natuurlijk ook een grote bijdrage in 
gehad! Hoe gaat het met het project?

Noodzakelijke constructieberekenin-
gen kosten tijd
Voor de werkzaamheden aan Kanaal-
park De Heerlijckheid Budschop moeten 
we een Waterwetvergunning aanvragen 
bij Rijkswaterstaat (RWS) en een omge-
vingsvergunning bij de gemeente. RWS 
vraagt bij de aanvraag van de Waterwet-
vergunning een gedegen constructiebe-
rekening en -tekening van de nesten, het 
podium en de trap naar het kanaal. Deze 
berekeningen worden in overleg met 
Rijkswaterstaat en Fugro uitgevoerd.

Uitwerking bestek en indienen  
aanvraag vergunningen
Zodra de berekeningen gereed zijn, kan 
het bestek afgerond worden. Vervolgens 
vragen we de vergunningen aan. Deze 

procedure duurt acht weken. Daarna 
volgt een bezwarentermijn van zes 
weken. Tijdens deze periode kan RWS 
aanvullende gegevens aanvragen en 
kunnen bewoners een zienswijze indie-
nen. In dat geval loopt de planning uit. 
Gezien het voortraject met veel overleg 
en participatie, gaan we daar niet van 
uit. Op zijn vroegst hebben we begin juli 
een definitieve vergunning.

Aanbestedingsprocedure bestek  
start 15 juni
Gedurende de vergunningsprocedure 
optimaliseren we het bestek en maken 
het klaar om aan te besteden. Medio 
juni starten we dan de aanbestedings-
procedure. Als er geen bezwaren bin-
nenkomen, gunnen we op 10 juli voor-
lopig het werk. Wordt hier ook geen 
bezwaar tegen gemaakt, dan vindt eind 
juli de definitieve gunning plaats. In het 
najaar starten we met de uitvoering. 
Voordeel is dat de aanplant dan direct 
volgend op het civiele werk uitgevoerd 
wordt.

We gaan op korte termijn wel  
aan de slag!
Goede voorbereidingen kosten tijd. 
We merken ook dat de adviesbureaus 
(constructeurs) vol zitten met opdrach-
ten en er weinig versneld kan worden. 
We vinden het echter belangrijk om op 
korte termijn daadwerkelijk aan de slag 
te gaan. Aan de bewoners van Budschop 
willen we laten zien dat hun inbreng tot 
resultaat leidt! Daarom hebben we be-

sloten om de speeltoestellen ter hoogte 
van Merenveld eerder te plaatsen, 
zodat de kinderen er voor de bouwvak 
al volop kunnen spelen. 

Bewoners beoordelen aanbiedingen
Voor de speeltoestellen is offerte ge-
vraagd bij een drietal leveranciers. Hen 
is gevraagd om binnen een taakstellend 
budget aan te geven wat ze kunnen 
leveren. De speeltoestellen die de bewo-
ners hebben gevraagd, moeten mini-
maal in de offerte zitten. Meer en beter 
mag natuurlijk altijd! Bewoners mogen 
kiezen welke leverancier de beste aan-
bieding heeft. De aanbiedingen leggen 
we voor aan een aantal bewoners van 
Merenveld, waar we ook in het voortra-
ject overleg mee gevoerd hebben. 

Enorm veel energie 
Projectleider John Metselaars onder-
houdt samen met Bram Rulkens de 
contacten met de bewoners, belangheb-
benden, Rijkswaterstaat, de construc-
teurs en alle andere betrokken. “Door-
dat we met zoveel partijen werken gaat 
het niet allemaal even snel, maar het 
levert wel enorm veel energie op”, al-
dus Metselaars. De projectleider kijkt uit 
naar de eerste werkzaamheden, want 
dan kunnen de bewoners ook daadwer-
kelijk het resultaat zien van datgene 
waar we samen mee bezig zijn. 

Op onze website vindt u meer informa-
tie over en tekeningen van het kanaal-
park.

Kanaalpark krijgt verlichting
In najaar start de uitvoering, speeltoestellen komen eerder

Op woensdag 21 maart vonden de ge-
meenteraadsverkiezingen plaats. De offi-
ciële einduitslag is inmiddels vastgesteld. 
Op dinsdag 27 maart is afscheid genomen 
van de vertrekkende raadsleden en op 
donderdag 29 maart om 19.00 uur wor-
den de nieuwe volksvertegenwoordigers 
beëdigd. Het begin van de raadsperiode 
2014-2018 is daarmee een feit. 

Bijna 60% van de kiesgerechtigden, 
59,59% om precies te zijn, bracht zijn of 
haar stem uit. Ook de Nederweerter jon-
geren gingen naar de stembus. Zoals Sem 
Lankester uit Ospel, een van de jongste 
stemgerechtigden van Nederweert, die 
op deze dag zijn achttiende verjaardag 
vierde. Hij bracht zijn stem uit in basis-
school De Schrank waar burgemeester 
Evers hem persoonlijk feliciteerde met 
een kleine attentie. 

Uitslagen
Er kon gestemd worden op vijf partijen: 
CDA, JAN, VVD, Nederweert Anders en 
D66. Het CDA is de grootste partij gewor-
den met 6 zetels. Zij kreeg 37,64% van de 
stemmen. JAN komt in de gemeenteraad 
met 5 zetels (27,43% van de stemmen). 
De VVD behaalde met 8,05% van de 
stemmen 1 zetel. 17,01% van de stemmen 
ging naar de nieuwe partij Nederweert 
Anders, goed voor 3 zetels. De andere 
nieuwkomer, D66, kreeg 9,87% van de 

stemmen en heeft hiermee 2 zetels in de 
raad.

Bekendmaking 
Met de vaststelling van de definitieve 
einduitslag zijn ook de zeventien geko-
zen kandidaten voor 2014-2018 bekend. 
Let op: op het moment dat dit Gemeen-
te Contact gedrukt werd, was nog niet 
bekend of de gekozen raadsleden ook 
allemaal hun benoeming aanvaard heb-
ben. Er kunnen dus nog verschuivingen 
plaatsvinden. 

Gekozen raadsleden
Voor het CDA zijn gekozen: Rick van 
Meel (499 stemmen), Charlot Koppen 
(256 stemmen), Eric van der Putten (235 
stemmen), Rolf Verheijen (131 stem-

men), Frank Kurstjens (335 stemmen), 
Antoine Hekers (548 stemmen). Voor JAN 
zijn gekozen: Henk Cuijpers (968 stem-
men), Marcel Vossen (263 stemmen), 
Carin Sieben-Van den Bogaert (249 stem-
men), Peter van Lierop (89 stemmen), 
Kevin Bax (103 stemmen). Voor VVD is 
gekozen: Theo Coumans (276 stemmen). 
Voor Nederweert Anders zijn gekozen: 
Ria Stienen (426 stemmen), Jan van 
Nierop (165 stemmen), Els Vaes-Jacobs 
(177 stemmen). Voor D66 zijn gekozen: 
Martin van Montfort (176 stemmen), Kyll 
Bruijnaers (130 stemmen).

Volgende week blikken we terug op de 
extra raadsvergaderingen van 27 en 29 
maart. Alle verkiezingsuitslagen zien? 
Kijkt u dan op www.nederweert.nl.

Korte weetjes
Fijne Paasdagen!
Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 
is het gemeentehuis gesloten. U kunt 
ons voor spoedgevallen wel telefonisch 
bereiken tussen 07.00 en 22.00 uur. Van-
wege Pasen wordt de huisvuilroute van 
maandag 2 april verplaatst. Deze route 
wordt nu gereden op zaterdag 31 maart. 
De vuilniswagen begint om 06.30 uur 
te rijden. We vragen u dan ook om de 
duobak op tijd klaar te zetten, eventueel 
de avond vóór de ophaaldag. De vuilnis-
wagen kan op een ander tijdstip langsko-
men dan u gewend bent. 
  
Aanmelden Zwemsportdag
Op zaterdag 14 april vindt de jaarlijkse 
regionale zwemsportdag voor mensen 
met een beperking plaats in zwembad 
De IJzeren Man in Weert. Deze dag is 
speciaal voor kinderen en volwassenen 
met een beperking en hun begeleiding. 
De toegang is na aanmelding gratis. 
Opgeven voor deze dag kan nog t/m 4 
april via paulineschrooten@roermond.nl 
of 06 30202582. Meer informatie over het 
programma vindt u op onze website.

Nederweert heeft weer gekozen!
CDA 6 zetels, JAN 5 zetels, VVD 1 zetel, Nederweert Anders 3 zetels, D66 2 zetels

De Landelijke Opschoondag is achter de 
rug: een dikke ‘high five’ voor alle deel-
nemende verenigingen! Gewapend met 
afvalknijpers, vuilniszakken en hand-
schoenen was geen blikje, plastic flesje, 
peuk of snoeppapiertje meer veilig. 
Mede dankzij alle afvalhelden werd de 
Afvalbingo een groot succes! 

Maar liefst 150 vrijwilligers van verschil-
lende verenigingen en stichtingen  lieten 
er geen gras over groeien. Ze zamelden 
op 24 maart, en de dagen ervoor, vele 
zakken zwerfafval in. 

Aan de slag
Basisschool de Zonnehof ging op pad om 
de straten van Leveroy schoon te maken. 
In Ospeldijk gingen enkele dorpsraadle-
den aan de slag met het opruimen van 
zwerfafval. Nederweert Anders pakte 
samen met een vertegenwoordiging van 
de jagersvereniging de omgeving rond 

de kanalenviersprong aan. En tien cliën-
ten van PSW prikten het zwerfvuil weg 
in de omgeving van de Randweg West. 
 
Winnaar van Afvalbingo
Alle opschoonbrigades werden uitge-
daagd om de competitie aan te gaan en 
zijn nu in de race om de hoofdprijs te 
winnen: een barbecuefeest ter waarde 
van € 500,-! Iedere afvalzak kreeg een 
code; alle zakken samen vormen een 
unieke bingocode waarmee de groepen 
kans maken op de barbecue! In de week 
van 2 april maakt wethouder Theo Cou-
mans de winnaar bekend. 
 
Bedankt!
We willen alle afvalhelden hartelijk 
bedanken voor hun inzet. We hopen 
dat hun bijdrage en enthousiasme meer 
inwoners aanzet om volgend jaar deel 
te nemen aan de Landelijke opschoon-
dag en de Afvalbingo.

High five voor alle opschoonbrigades!

In alle kernen zetten inwoners zich in 
voor hun medemens en de leefbaarheid 
in het dorp. Ook buiten onze gemeente 
zijn diverse inspirerende bewonersini-
tiatieven te vinden. Van deze successen 
kunnen we ook in Nederweert leren en 
er ons voordeel mee doen! En dus werd 
eind vorig jaar het eerste Nederweerter 
Inspiratiecafé georganiseerd. Op maan-
dag 9 april staat de tweede editie op de 
agenda.
 
Twee thema’s centraal
We kiezen nu voor een verdieping van 
de twee onderwerpen die vorige keer 
aan de orde zijn geweest: dorpsdagvoor-
zieningen (de activiteiten die er overdag 
kunnen plaatsvinden om inwoners een 
zinvolle tijdsbesteding te bieden) en 
lokale vervoersbehoeften. Beide onder-
werpen hebben een relatie met elkaar. 
Je kunt in een dorp namelijk nog zulke 
leuke dagactiviteiten organiseren; als je 
er vanwege een vervoersprobleem niet 
kunt komen, bereik je het doel niet. 
 
In werktafels aan de slag
Daarom willen we in zogenaamde 
werktafels op een interactieve manier 
samen met u nagaan of, en zo ja, welke 
behoeften en mogelijkheden er zijn 
rond dorpsdagvoorzieningen. Verder 

willen we nagaan welke lokale ver-
voersbehoefte er naast de bestaande 
vervoersmogelijkheden is in de kernen 
van Nederweert.

Het programma
Het programma begint om 19.30 uur 
met een welkomstwoord door de 
wethouder. Daarna stellen de nieuwe 
gebiedsregisseurs Iris van de Ven en 
Pim Hoefnagels zich voor en is er een 
introductie van Erwin Maes als vereni-
gingsondersteuner. Vervolgens starten 
de werktafels met het bespreken van 
bovengenoemde thema’s. Om 21.00 
uur vindt de terugkoppeling vanuit de 
werktafels plaats en rond 21.15 uur slui-
ten we af met een netwerkborrel. 

Aanmelden
De tweede editie van het Inspiratie-
café vindt plaats op maandag 9 april 
in het Sportcafé van Sportcentrum De 
Bengele Nederweert. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur, maar de inloop 
is vanaf 19.00 uur. Wilt u erbij zijn, 
dan is het wel nodig om u even aan te 
melden. Dat kan door vóór 4 april een 
mail te sturen naar: inspiratiecafe@
nederweert.nl.

We hopen dat u erbij bent!

Tweede editie Inspiratiecafé Nederweert



Eerste Limburgse kievitsei voor derde 
keer op rij gevonden in Nederweert

Vrijwilliger Peter Feijen vond op vrij-
dag 16 maart  om 14.45 uur een kie-
vitnest met 1 ei op een perceel van 
landbouwer Henk de Vaan aan de 
Stertendijk in Nederweert. Twee da-
gen eerder werd landelijk het eerste 
ei al gevonden in Zuid-Holland.

De komende weken gaan de vrijwilli-
gers van de weidevogelbescherming 
weer op pad om te proberen zoveel 
mogelijk kievitnesten te vinden. De 
landbouwers kunnen zo rekening 
houden met de nesten bij het bewer-
ken van hun land. Na het leggen van 
4 eieren begint voor de kieviten de 
lange broedperiode van 26 dagen. 
En als dat allemaal is goed gegaan 
doen de jonge kieviten er daarna 
nog een week of 5 over om vliegvlug 
te worden. Naast de bewerkingen op 
het land loeren er ook nog allerlei 
andere gevaren voor de kleine kievit-
jes, zoals kraaien, blauwe reigers en 
hermelijnen die ook wel een kuiken-
tje lusten. Zonder de zorg van de vrij-
willigers en de boeren is het voor de 
kieviten nauwelijks nog mogelijk een 
kuiken groot te krijgen op het mo-
derne boerenbedrijf. Maar door de 

goede medewerking van de boeren 
in Nederweert lukt het de kieviten 
toch elk jaar weer. En ook de andere 
weidevogels grutto, wulp en schol-
ekster vinden in het agrarisch gebied 
langs de Peel nog steeds een plekje 
door de grote inzet van alle betrok-
kenen.

Borstvoeding

‘Een goed begin is het halve werk’

Hoe beter je je hebt voorbereid op 
het geven van borstvoeding, des te 
groter is de kans van slagen. Ver-
wacht je binnenkort je baby en ga je 
borstvoeding geven? Dan is de infor-
matieavond ‘Borstvoeding’ op don-
derdag 19 april 2018 a.s. interessant 
voor jou. Lactatiekundige en kinder-
verpleegkundige Willy Gielen geeft 
samen met een verpleegkundige van 
de GGD Limburg-Noord uitleg, prak-
tische informatie en tips over het ge-
ven van borstvoeding. Deze informa-
tie is ook voor de partner interessant. 
Vanzelfsprekend is er gelegenheid 
om vragen te stellen. 

De bijeenkomst vindt plaats op don-
derdag 19 april 2018 van 19:30 tot 
21:30 uur in het Auditorium van SJG 
Weert, Vogelsbleek 5. De toegang 
is gratis. Aanmelden kan via het in-
schrijfformulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of bij de af-
deling Patiënteninformatie, telefoon: 
0495 – 57 22 05.
De borstvoedingsorganisatie VBN en 
La Leche League zijn met een stand 
aanwezig. Deze informatiebijeen-
komst vindt 8 x per jaar plaats. De 
volgende data zijn: 31 mei, 12 juli, 20 
september, 18 oktober en 13 decem-
ber 2018.

Gezamenlijke Collecte Ospel

Voor de zevende keer zal in 2018 de 
gezamenlijke Collecte in Ospel en Os-
peldijk worden  gehouden. Als initia-
tief door de dorpsraad Ospel opgezet 
om in één keer alle landelijke doelen, 
die reeds in Ospel collecteerden,  aan 
de deur te krijgen. De inwoners van 
Ospel beoordelen deze manier van 
collecteren als zeer positief en ook de 
collectanten zijn tevreden met deze 
werkwijze. Daarom komen we ook dit 
jaar weer bij u aan de deur en hopen 
dat u weer uw bijdrage in de daar 
voor aangeleverde envelop doet. Laat 
de goede doelen dit jaar toch weer 
minstens op een bijdrage kunnen re-
kenen gelijk aan voorgaande jaren.       

Gezamenlijke Collecte 2018 op 
maandag 9 en dinsdag 10 april. 
In week 14 (3 april t/m 6 april) bren-
gen de collectanten de envelop met 
Goede Doelen- lijst in de bus bij ieder 
huishouden. Op de lijst staan de na-
men van 12 goede doelen met verdere 
uitleg. Kort samengevat: U kunt bij ie-
der goed doel aangeven hoeveel geld 
u wilt doneren aan dat doel. Onder-
aan de lijst  vult u het totaal bedrag 
in. Dit bedrag doet u met de lijst in de 
envelop die de collectant vervolgens 
op 9 en 10 april bij u komt ophalen. 

De goede doelen van dit jaar zijn: Her-
senstichting, Jantje Beton, Vastenac-
tie, Reumafonds, Hartstichting, EHBO 
Nederweert, Longfonds, KWF Kanker-
bestrijding, Nierstichting, Fonds Ver-
standelijk Gehandicapten, Brandwon-
denstichting, en Alzheimer Nederland.

Heeft U nog nooit deelgenomen aan de 
Gezamenlijke Collecte? Misschien is het 
dan nu een goed idee om wel deel te 
nemen en onze goede doelen of toch 
zeker een van onze goede doelen te 
steunen. Geef om onze goede doelen!

Werkgroep Gezamenlijke Collecte 
Ospel/Ospeldijk 

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Zeer voordelige tarieven 
voor het opmaken van

jaarrekeningen.

Aangifte
inkomstenbelasting 

voor E 60,-.

www.contentfiscaaladvies.nl

Roy Kirkels
06-25301987

Eindelijk is het dan zover de uitslag 
van de titel beste ijssalon van het jaar 
2018.

Wat gaat hieraan vooraf?
Steff Janssen van IJssalon Florence 
heeft meegedaan aan de Gouden ijs-
spatel, wie maakt het lekkerste bos-
bessen sorbetijs en aan  de Gouden 
IJscreatie. Maak 4 identieke ijscoupes 
binnen 6 minuten waarvan 1 smaak 
bosbes moet zijn. Met zijn deelname 
won hij de titel beste nieuwkomer 
en met de ijscreatie Chateau Mirtillo 
won Steff de 1ste plaats! De punten 
van deze 2 wedstrijden worden opge-
teld en hebben ons de plaats bij de 
genomineerden bezorgd.

Bij alle 10 genomineerde ijssalons is in 
de maand maart gelet op 
*  sociaal media gedrag: telt mee 

voor 10%
* puntenaantal van de wedstrijden: 

telt mee voor 30%
* controle gecertificeerd inspectie-

bureau, hier scoorden wij 100%: 
telt mee voor 30%

* bezoek van een mysterie guest: telt 
mee voor 30%

De uitslag van de winnaar werd  be-
kend gemaakt tijdens de dag van het 
ambachtelijk ijs.

In alle ijssalons die lid zijn van het 
ambachtelijk ijs wordt extra aandacht 
geschonken aan de gasten. 
Bij ijssalon Florence was gratis ijs tus-
sen 14.30-16.00 uur.

En om 16.15 uur kwam het verlossen-
de woord eruit.

De winnaar van de titel beste ijssalon 
van het jaar 2018 is gewonnen door:
IJssalon Florence Nederweert.

Wat zijn we trots! Marcel en Marjo 
Janssen hebben de titel Beste ijssa-
lon van het jaar al 3 maal in de wacht 
gesleept en dit jaar heeft zoon Steff 
het stokje overgenomen. Deze zo-
mer zullen er diverse acties gehou-
den worden bij IJssalon Florence hou  
facebook in de gaten voor meer info.

IJSSALON FLORENCE de beste 
van het jaar 2018!

26e kunstINkijk 2018: 

groepsexpositie en 
atelierroute op 2e Paasdag

Zoals elk jaar presenteert het Kunst-
centrum Weert zich met een tentoon-
stelling en gelegenheid tot atelier-
bezoek. De groepsexpositie wordt 
dit jaar ingericht in Huize Tullemans 
aan de Emmasingel 85 te Weert. Van 
alle deelnemende kunstenaars aan 
de Atelierroute zal daar een of meer 
kunstwerken te zien. Dit zijn oud-
leden, zoals Jan Tullemans zelf, oude 
en nieuwe leden en gastkunstenaars.  
De expositie wordt op 2e Paasdag om 
10 uur geopend door de Wethouder 
van Cultuur Geert Gabriëls. Aanslui-
tend wordt een rondleiding verzorgd 
bij de tentoonstelling. De expositie is 
ook open op zondag 8 april van 12.00 
tot 16.00 uur. De toegang is gratis. 
Behalve in de eigen ateliers laten 
sommige kunstenaars hun werk zien 
op andere locaties, zoals de Ingelshof 
in Tungelroy, Kunstcentrum en Kunst-
hal Weert bij de Lichtenberg en de 
ruimte in de Muntpassage bij de in-
gang aan het Collegeplein. In de flyer 
bij de expositie en op www.kunst-
centrumweert.nl kunt is precies zien 
waar hun werk en de kunstenaars zelf 
te vinden zijn. De kunstenaars heten 
U van harte welkom!

In de kern Nederweert wordt dit 
jaar voor de zevende maal een 
gezamenlijke collecte gehouden. 
Daarmee wordt een aantal lande-
lijke goede doelen in één keer bij 
de inwoners van Nederweert on-
der de aandacht gebracht. De col-
lectanten van de Stichting Neder-
weert Collecteert komen van 3 t/m 
6 april bij u langs. 

In de week van 3 april houdt de Stich-
ting Nederweert Collecteert de collec-
teweek. Daaraan ging veel voorberei-
ding vooraf. Het lijkt zo eenvoudig. De 
werkwijze is voor iedere collectant en 
iedere organisatie hetzelfde. Dus: bun-
del de doelen, loop de route en klaar is 
Kees, of Truus, of Leonie. Maar, schijn 
bedriegt. Aan de bundeling gaat veel 
voorbereiding, afstemming en dus tijd 
vooraf. Het bestuur van de stichting, 
met kartrekker en voorzitter Leo Roos, 
is vanaf september 2017 bezig met de 
voorbereidingen, waarvan de apothe-
ose volgt bij het tellen van de inhoud 
van de collectebussen.

Persoonlijke motivatie
Alle bestuursleden, coördinatoren en 
wijkhoofden zijn persoonlijk bij een 
goed doel betrokken. Door een ge-
beurtenis in de privésfeer, doordat de 
behoefte tot maatschappelijke betrok-
kenheid ontstond, of doordat er een 
zinvolle daginvulling werd gezocht. 
Maar, eigenlijk is het niet belangrijk 
waarom iemand ‘loopt’. Belangrijker 
is dát er mensen zijn die het doen. 
Daar draait het bij de bundeling om. 
Voorheen liep een collectant voor de 
Hartstichting, of voor de KWF Kan-
kerbestrijding. Nu loopt diezelfde 
collectant voor een aantal doelen. De 
stichting heeft bijna 100 collectanten 
bereid gevonden het volledige gebied 
Nederweert, met ruim 4.000 adressen 
te bezoeken. Dit betekent minder be-
zoekadressen voor de individuele col-
lectant, en een grotere dekking van 
het gebied.

Landelijke goede doelen
Ieder adres in Nederweert krijgt een 
brief van de Stichting Nederweert Col-
lecteert, met daarin een toelichting op 
de actie en een lijst van goede doelen 
waaraan gedoneerd kan worden. Het 
bestuur heeft op de lijst een aantal 
landelijke goede doelen genoemd, 
maar ook de EHBO-Nederweert. Het 
bestuur is namelijk van mening dat 
deze vereniging een plek op de lijst 
verdient, omdat de EHBO betrokken 
is bij alle (grote) evenementen in de 
gemeente. 

Hoe bijdragen?
Iedereen die een bijdrage wil doen, 
kan op de lijst het doel van zijn keuze 

aangeven en het geld in de envelop 
doen. Tot en met 6 april worden de 
collecte-enveloppen huis aan huis op-
gehaald. Iedere collectant kan zich 
legitimeren en draagt het logo van 
de stichting bij zich. De collectebus-
sen worden ingezameld bij de Rabo-
bank in de Brugstraat. Daar wordt de 
inhoud geteld en verdeeld. Was u niet 
thuis, dan kunt u de envelop t/m 13 
april bij de Rabobank in de Brugstraat 
of op 5 en 6 april bij het Hof van Schoor 
inleveren.

Stichting door belastingdienst 
‘goedgekeurd’
De belastingdienst heeft de ANBI-
status toegekend aan de Stichting 
Nederweert Collecteert. Daarmee 
heeft de stichting een unieke positie 
ten opzichte van andere organisaties 
die collecten bundelen en deze status 
nog niet hebben.  De ANBI-toekenning 
toont aan dat de stichting aan de cri-
teria voldoet om te mogen inzamelen 
voor het goede doel. 
Daardoor is het mogelijk uw bankgift 
in aanmerking te laten komen voor 
giftenaftrek. U kunt daarvoor een 
overeenkomst met automatische in-
casso aangaan. Het totaal van de gif-
ten moet dan wel voldoen aan de eisen 
van de Belastingdienst. Vraag naar de 
concept-overeenkomst van Stichting 
Nederweert Collecteert.
U kunt uw bijdrage overmaken op 
NL43 RABO 0147 8033 22 t.n.v. Stich-
ting Nederweert Collecteert, onder 
vermelding van het goede doel of de 
doelen. De uiteindelijke opbrengst 
wordt t.z.t. in dit blad en op de Face-
book pagina van Stichting Nederweert 
Collecteert bekend gemaakt.

Met dank aan…
De stichting wordt gesteund door de 
Rabobank Weerterland-Cranendonck 
en  Drukkerij Buijs. Het bestuur dankt 
ook het Weekblad, Nederweert24.
nl en Nederweert-Actueel.nl voor de 
plaatsing van de diverse publicaties, 
Scouting Nederweert voor de versprei-
ding van de brieven en het belange-
loos vergaderen in de Boelenbeem 
en alle collectanten en coördinatoren 
voor hun belangeloze inzet.

Door de actie van Stichting Neder-
weert Collecteert staat er nog maar 
één collectant bij u aan de deur en 
kunt u in één enkele handeling uw 
bijdrage doen aan één of meerdere 
goede doelen. 

Informatie: Henny Kroezen 0495-
632155 of www.facebook.com/neder-
weertcollecteert

Red: F. Bruekers / 
Sparkle Tekst & Communicatie

Stichting Nederweert Collecteert

Eén collecte voor 16 goede doelen

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?


