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Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!
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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

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 

Expert 
Nederweert
uw Sonos
specialist!

Bedrijf: Happy Ei
Naam: Henk en Marc Stals

Wat wáren ze opgetogen en trots, 
de gebroeders Henk en Marc Stals uit 
Nederweert. In november 2016 werd 
hun legpluimveehouderij Happy Ei uit
drie finalisten verkozen tot de meest 
maatschappelijk verantwoorde on-
derneming van Midden-Limburg. 
Henk en Marc hebben duurzaam 
ondernemen doorgevoerd tot in de 
diepste vezels van hun kippenbedrijf, 
zo oordeelde de jury van de Kon-
nek’os MVO-prijs. Ze denken niet 
alleen aan hun eigen gewin, maar 
zoeken bij alles wat ze doen naar de 
juiste balans tussen people, planet
en profit. Tussen wat goed is voor de 
mens, de planeet en het bedrijfsren-
dement.

De mensen
Tien mensen werken er bij Happy Ei, 
verdeeld over twee locaties aan de 
Eindhovensebaan in Nederweert en
de Kuilstraat in Ospel. De helft van 
hen heeft - zoals dat in jargon heet 
- een afstand naar de arbeidsmarkt, 
hetgeen  betekent dat een betaalde
baan voor deze medewerkers al-
lerminst vanzelfsprekend is. Happy 
Ei biedt hen de veiligheid, structuur 
en persoonlijke begeleiding die zij 
nodig hebben om goed te kunnen 
functioneren. In 2000 kwam Henk 
in contact met sociale werkvoorzie-
ning De Risse. “Het voelde meteen 
goed, er was een klik en die is er tot 
op de dag van vandaag. De mede-
werkers doen bij ons alle dagelijkse 
werkzaamheden en worden begeleid 
door Anja Koolen, in ons bedrijf ook 
wel ‘os mam’ genoemd. Zij kan lezen 
en schrijven met deze mensen. Het is 
prachtig om te zien hoe zij hier hun 
ritme hebben gevonden. Ziektever-
zuim is er nauwelijks. Sommige me-
dewerkers moeten we verplicht vrij 
geven, anders gaan ze maar door. Ze 

Boeren van Nederweert

Van een Happy Ei wordt iedereen blij

steken hun ziel en zaligheid in hun 
werk en komen helemaal tot rust 
tussen de kippen. Natuurlijk hebben 
ze wat meer aandacht nodig, maar 
je krijgt er zoveel voor terug. Deze 
mensen zijn mijn ogen en oren”, zegt 
Henk die de dagelijkse leiding heeft 
over het legkippenbedrijf dat witte 
en bruine scharreleieren produceert 
voor de tafelmarkt in Nederland en 
Duitsland en voor horecagelegenhe-
den, groothandels en particulieren in 
de Limburgse regio. 
In 1994 legde hij met zijn vader Lei, 
die aan de Winnerstraat jarenlang 
een boerenbedrijf runde, de basis 
voor de huidige pluimveehouderij.
Sinds 2010 staat broer Marc, bedrijfs-
adviseur bij een fiscaal-juridisch ad-

viesbureau, als financieel specialist 
naast hem aan het roer. Samen stip-
pelen ze de koers uit en besloten ze 
om het anonieme scharrelei een ge-
zicht te geven. Happy Ei was geboren. 
Altijd vers, rechtstreeks van de boer-
derij en met zorg geproduceerd.

Transparantie is het handelsmerk
van de familie Stals. Bijna maande-
lijks gaan de staldeuren aan de Eind-
hovensebaan open voor iedereen
die wil weten wat er in een modern 
pluimveebedrijf gebeurt. Daarnaast 
is Happy Ei een erkend leerbedrijf 
voor studenten van het mbo en hbo. 
“Schoolgaande kinderen, buurtbewo-
ners, bedrijven, ministeries, politici en 
ouderenbonden; ze zijn hier allemaal 

rondgeleid. Om vooroordelen over de
agrarische sector weg te nemen, ma-
ken we onze omgeving deelgenoot 
van wat we hier dagelijks doen”, ver-
telt Marc. “En dat leidt steeds weer 
tot dezelfde verbaasde reacties”, vult 
Henk aan. ‘Gôh, ik wist niet dat de 
kippen zoveel bewegingsvrijheid had-
den. En ook: ‘Ik dacht dat het hier zou 
stinken, maar ik ruik niks.’

De planeet
Duurzaamheid kent vele gezichten bij 
Happy Ei. Met maar liefst 2600 zon-
nepanelen voorziet het pluimveebe-
drijf jaarlijks 200 gezinnen van schone 
energie.

Lees verder elders in dit blad.

Twee avonden met muziek, dans 
en sketch, gebracht door talent 
uit de regio. En dat niet op één, 
maar op twee podia in zaal Pes-
toeërskoel. Het nieuwe concept
bleek ook vorig een groot succes: 
de snelle wisseling tussen de sket-
ches van het ene naar het andere
podium, maakte dat de avond 
voorbij vloog! Reden genoeg om 
dit jaar alweer de 3e editie van de 
Leiverse Oavendje te organiseren. 
Op vrijdag 13 april en zaterdag 
14 april worden de Leiverse Oa-
vendje wederom georganiseerd. 
In zaal Pestoeërskoel ga je deze 
avonden genieten van een ou-
derwets heerlijk avondje uit. De 
avonden beginnen om 20.00 uur. 
Let op: zaterdag 14 april is al vol-
ledig uitverkocht!

Hoe ziet het programma er dan pre-
cies uit? Dat is eigenlijk te benoemen 
in 3 ingrediënten: lachen, ontroeren
en verbinden. Allereerst zijn daar de 
sketches, waarbij menig Leveroynaar
de revue passeert en artiesten zich-
zelf van hun grappigste kant laten 
zien. Vervolgens is er muziek en dans, 
waarbij soms een gevoelige snaar kan 
worden geraakt. Als laatste willen we 
verbinden: laten zien hoe krachtig 
deze kleine kern is en hoe sjiek het is 
dat we samen zoiets neer kunnen zet-
ten, met talent uit de regio!

De zaterdag is al uitverkocht
Dat het concept met twee podia in 

de smaak valt bij het publiek, laat de 
snelle voorverkoop zien. “Bij het ene 
optreden kijkt het publiek naar het 
podium voor in de zaal, en bij het 
volgende optreden naar het podium 
achter in de zaal.”, aldus Erwin Pel-
lemans, voorzitter van de Leiverse 
Oavendje – commissie. “Dat concept 
heeft zich in Leveroy in ieder geval 
wel degelijk bewezen: ieder jaar 
weer merken we dat de avonden 
sneller uitverkocht raken. Dit jaar 
was de zaterdag binnen anderhalve 

week uitverkocht, en dat belooft 
veel goeds!”, zegt Pellemans en-
thousiast. 

Komen kijken
Zang, dans, sketch en cabaret: dat
zijn de ingrediënten. En dit alles 
wordt gebracht op twee podia, 
waardoor het geheel zich lekker snel 
afwisselt. Als je nu denkt: “Dju, vol-
gens mij heb ik vorig jaar echt wat 
gemist!”: ja, dat is zéker het geval. 
Verzeker je daarom van kaartjes 

voor de 3e editie van de Leiverse Oa-
vendje!

Kaartjes kosten €10,- per stuk en zijn 
te krijgen via www.fanfareconcordi-
aleveroy.nl óf via een van onze ‘Lei-
verse’ voorverkoopadressen; Bakkerij 
Küster, Café Oad Leivere, Gemeen-
schapshuis Pestoeërskoel en Café-
Zaal Wetemans. Oh ja, het is ook leuk 
om ons te volgen op facebook en in-
stagram, dan krijg je links en rechts al 
een voorproefje: @concordialeveroy.

De Leiverse Oavendje: 

Een uitverkochte zaterdag belooft veel goeds

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

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

TE HUUR
NOG 4 VAN DE 6 KANTOORUNITS

14, 27, 43 en 46 m2

Bedrijvencentrum De Vuurmolen
Pannenweg 210, Nederweert

Info Lia Stockmans 06-51818376

Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert
Telefoon: 0495-63 26 25 - www.drukkerijvandeursen.nl

KINDJE OP KOMST?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie
geboortekaartjes.

KIJK SNEL OP DE 
ACHTERPAGINA VOOR 
ONZE LEEGVERKOOP
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RKSVO-NIEUWS

Woensdag 11 april:
MBC’13 O.11-1 - RKSVO O.11-1 18.30

Vrijdag 13 april:
RKSVO Mini F - Maarheeze Mini F 18.30
DERBY TIME in de kantine 20.30

Zaterdag 14 april:
RKSVO VE1 - SV Roggel VE1 17.30
SVH’39 O.19-1 - RKSVO O.19-1 14.30
RKSVO O.19-2 - Maasgouw O.19-2 15.00
RKSVO O.17-1 - MMC Weert O.17-1 15.00
RKSVO O.15-1 - Deurne O.15-2 13.30
SVSH O.15-1 - RKSVO O.15-2 12.00
RKSVO O.13-1 - NWC O.13-2g 12.00
FC Oda O.13-3 - RKSVO O.13-2 11.30
RKSVO O.13-g - vrij
Liessel O.11-1 - RKSVO O.11-1 10.30
RKSVO O.11-2v - FC Oda O.11-2 09.45
RKSVO O.11-3M - ONDO O.11-3 09.45
RKSVN O.11-4M - Haelen O.11-4M 09.30
RKSVO O.9-1g - SVVH O.9-1g 11.00
DESM O.9-3g - RKSVO O.9- 2 09.00
RKSVO O.9-3g - DESM O.9-5g 11.00

Zondag 15 April:
SSE 1 - RKSVO 1 14.30
FC Oda 2 - RKSVO 2 12.00
NWC 5 - RKSVO 3 12.00
RKSVO 4 - SVSH 3 12.00
RKSVO 5 - Altweerterheide 2 12.00
RKSVO 6 - Grashoek 3 10.00
RKSVO VE1 - vrij
RKSVO VE2 - Heythuysen VE1 10.00
RKSVO Vr.1 - vrij

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Het uitstapje van de seniorenclub ‘Oma-
nido’, wat staat voor ‘Oud Maar Niet 
Dood!’, is afgelopen 2e paasdag vol-
ledig in het water gevallen. Letterlijk, 
want het bleek het scenario voor de jaar-
lijkse Eerste Hulp aan Drenkelingen-wed-
strijd van Reddingsbrigade Nederweert. 
Een wedstrijd waarbij maar liefst 23 senioren- 
en juniorenteams een nagespeeld wateron-
geval zo goed mogelijk op moeten lossen. 
De organisatie had er dit jaar flink werk van 
gemaakt en zowaar de Nederweertse Geer 
& Goor uitgenodigd om de ouderen te bege-
leiden op hun dagje uit. Op de noten van de 
bekende hits van het duo genieten de ietwat 
dementerende senioren van de sauna en het 
heerlijke water in het wellness center, als al-
les in de soep loopt en er meerdere levens-
bedreigende situaties ontstaan. Dit is het 
moment waarop het tot dan toe onwetende 
team het zwembad binnenkomt. Zij hebben 
slechts 3 minuten de tijd om de slachtoffers 
in veiligheid te brengen en hulp te verlenen. 
Tot grote ergernis van de teams vermaken 

Wedstrijdcasus Reddingbrigade Nederweert

Seniorenuitje valt volledig in het water

Geer & Goor zich in alle hectiek van het 
ongeval met hun rollator en vlogcamera. 
De ouderen hebben het niet getroffen, 
want ook de boottocht van die middag 
loopt niet zoals gepland en er belanden 
meerdere mensen met verwondingen in 
het water. De teams schieten in deze ronde 
voor de tweede keer te hulp om nogmaals 
hun kunnen in reddingstechnieken, EHBO 
en reanimatie aan de jury te laten zien. 

Na een lange, maar gezellige dag worden 
in het zwembad de prijzen uitgereikt voor 
het beste team, de beste teamleider en de 
beste reanimatie en keren de ploegen met 
een voldaan gevoel weer naar huis. Het en-
thousiasme van de teams, de inzet van de 
vele vrijwilligers en de maandenlange voor-
bereiding door de organisatie, Maurice en
Sander, hebben deze 21e editie tot een suc-
ces gemaakt. Hiervoor van harte bedankt!

Neem gerust eens een kijkje op onze site: 
www.reddingsbrigadenederweert.nl of face-
bookpagina voor meer informatie en foto’s.

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

Ledenvergadering Woensdag 18 april 
om 20.00 uur in ons verenigingslokaal

Programma:
Vrijdag 27 april: schieten met luchtdruk 
zonder clubverband
Er wordt de mogelijkheid geboden aan be-
langstellenden  vanaf 10 jaar om gezellig 
met andere schutters samen bezig te zijn 
met een leuke hobby, in een veilig lokaal. 

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

Programma Do. 12 april Senioren
Eindse Boys 1 - RKSVN 1 20.00 uur

Programma Za. 14 april Junioren
Eindse Boys JO17-1 - NWC JO17-2 14.00 uur
Egchel/Held/Pan/
BevoMO17-Eindse Boys MO17-1 12.45 uur
RKESV/GKC/HVC JO15-1- E
indse Boys JO15-1 14.00 uur
Eindse Boys JO15-2 - DESM JO-3G 11.30 uur
Eindse Boys JO13-1G - Veritas JO13-1 11.00 uur
Eindse Boys JO11-1G -
GKC/RKHVC JO11-1G 09.15 uur 
Haelen JO11-4M - Eindse Boys JO11-2M 09.30 uur

Programma Za. 14 april Veteranen
FC Maasgouw  - Eindse Boys 17.00 uur

Programma Zo. 15 april  Senioren
Eindse Boys 1 - Altweerheide 1 14.30 uur
FC Maasgouw - Eindse Boys 2 12.00 uur
Leveroy 2 - Eindse Boys 3 11.00 uur
Eindse Boys 4 - RKESV 4 11.00 uur

Programma Zo. 15 april Vrouwen 
Eindse Boys VR1 - SV Venray VR2 12.15 uur
Eindse Boys VR2 - Geleen Zuid VR1 10.15 uur

Programma Ma. 16 April Junioren
Merefeldia JO11-5M -
Eindse Boys JO11-2M 18.30 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger  Eindse Boys 1 – Alt-
weertheide 1: Rabobank e.o Nederweert
Donderdag  12 april  kaarten aanvang 20.00 
Supporters welkom bij de wedstrijden

Voor het  laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag indoor van de Allround Jeugd Cup 
te Horst
 Luuk Hendriks 182 en 204
 Jaison Nolting 102 en 110

Agenda
14/15 april Veldwedstrijd Ysselsteyn
23 april Kaartavond
28 april Vriendschapstoernooi
5 mei Allround Jeugd Cup veldwedstrijd
6 mei Veldwedstrijd Tienray
20 mei Koningschieten 
16 juni Allround Jeugd Cup Fita

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Het U18-1 team van basketbalvereniging 
Jumping Giants speelt op zondag 8 april de 
laatste thuiswedstrijd van het seizoen, waar-
bij ze met een overwinning het kampioen-
schap kunnen vastleggen! 

Zondag 8 april speelt het team om 12.30 
uur in Sporthal de Bengele in Nederweert 
tegen E.B.C.G. U18-1 (uit Geldrop).  De jon-
gens hebben het afgelopen seizoen hard ge-
werkt om op deze positie te kunnen staan. 
Ze willen daarom iedereen uitnodigen om 
deze laatste wedstrijd bij te wonen. Alle 
support is welkom! Na afloop zal hopelijk 
het feestje losbarsten in de kantine.

Selectie U18-1 van Jumping Giants Neder-
weert:
#5: Niek Teunissen Guard
#6: Lucas Cuijpers Guard
#7: Sem Crijns
Forward
#8: Kevin Kroezen Forward
#10: Julian Jacobs Guard
#11: Wesley Salimans Forward
#12: Ralf Slenders Forward
#14: Jack Comyns Center
#15: Stijn de Leeuw Forward
#16: Joey Klomp Center
Coach: Sven Schuermans
Assistent Coach: Sjoerd van Meijl

Kampioenswedstrijd 
U18-1 Jumping Giants
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Per 01 juni 2018 wordt Behang- en Verfhuis Poell BV 

overgenomen door Yvo Kroon.
Het gehele personeel van de winkel, inclusief Harrie Poell, en het gehele assortiment gaat 
verhuizen naar Weert.

In het nieuwbouwpand recht tegenover de Gamma zal de zaak worden voortgezet onder 
de naam “Poell De Verfzaak”.

De raamdecoratie en gordijnen en onze stoffeerder Wiel zullen per 01 juni 2018 worden 
overgenomen door Rob van de Moosdijk van JM New Art of Deco BV, gelegen aan de 
Magnesiumstraat 19 te Nederweert. Daar wordt onze service voortgezet door Rob en Wiel.

Onze winkel in Nederweert blijft open tot en met 31 mei. Hierna zullen de deuren in Ne-
derweert sluiten. Als dank voor uw vertrouwen geven wij in de maand mei maar liefst 30% 
korting op alle voorraadartikelen.

Per 01 juni opent Poell De Verfzaak zijn deuren in Weert, alwaar we u graag weer van 
dienst zullen zijn.

BELANGRIJK 
NIEUWS

JAN

Agenda 
Algemene ledenjaarvergadering 
vrijdag 13 april 2018

Het bestuur van JAN nodigt haar le-
den en achterban van harte uit voor 
het bijwonen van de ledenjaarverga-
dering op vrijdag 13 april: 

Locatie: Café-Zaal ‘t Vlegelke te 
Nederweert

Aanvang: 19.30 uur

De agenda voor deze avond ziet er als 
volgt uit:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen 

stukken
3. Verslag vergadering van 19 janu-

ari 2018
4. Jaarstukken
5. Bestuursverkiezing
6. Gemeenteraadsverkiezingen 2018
7. Rondvraag
8. Sluiting

Namens het bestuur,
Jessica Vossen
Secretaris

Openluchtmuseum Eynderhoof

Alsof het gedrukt staat
Zondag 15 april
Drukkerij “de Piependje Pörs”, 
aangenaam
Wat vliegt de tijd zou je zeggen, en 
als het de gebeurtenissen niet vast-
legt voor het nageslacht zullen ze 
wellicht snel weer vergeten worden.
Het is pas een jaar geleden dat de 
drukpersen van de firma Linskens uit 
Weert na 70 jaar trouwe dienst een 
nieuw onderkomen kregen op Eyn-
derhoof. Sindsdien heeft het open-
luchtmuseum in Eind een werkende 
drukkerij waar bezoekers kennis kun-
nen maken met het boekdrukkers-
ambacht. Hoogdruk is het drukken 
van verhoogd aangebrachte beelden 
(letters of andere typen) van plaat op 
papier. Oorspronkelijk werden alleen 
boeken op deze wijze gedrukt maar 
nu worden allerlei soorten werk in 
boek- of hoogdruk uitgevoerd. De 
geur van de inkt en het piepen van de 
persen vormen een mooie beleving 
die door een nieuw gevormde am-
bachtsgroep op enthousiaste wijze 
wordt gedemonstreerd.

De uitvinding van de boekdrukkunst 
is van enorm belang geweest bij de 
ontwikkeling van de mens. In een 
tijd waar nieuwe uitvindingen zich 
in een sneltreinvaart opvolgen werd 
het steeds belangrijker om kennis te 
blijven nemen van het verleden. Een 
vrijwel uitgestorven ambacht is in het 
Openlucht Museum Eynderhoof in 
Nederweert-Eind nieuw leven inge-
blazen. De vrijwilligers laten drukper-
sen draaien en daarmee geven ze in 
het museum demonstraties voor onze 
bezoekers. Het is dan ook uniek om 
het resultaat van alle inspanningen 
en de  drukresultaten te komen be-
kijken.

Daarnaast zijn ook op deze zondag 
weer veel van de oude ambachten in 
bedrijf. De demonstraties maken van 

het bezoek aan dit unieke openlucht-
museum een waar spektakel, uniek 
in zijn soort. U kunt in de herberg 
genieten van koffie met vlaai, die op 
ambachtelijke wijze is gebakken door 
de bakkers in het eigen bakhuis. De 
muziek wordt verzorgd door een ac-
cordeonist.

Het museum is op 15 april geopend 
van 13.00  tot  17.00 uur. Meer infor-
matie over het jaarprogramma, de 
speciale activiteiten en entreeprijzen
kunt u vinden op de website www.
eynderhoof.nl

Voor wie Pipo niet kent
Woensdag 18 april 
Kindermiddag met Huifkartocht
Een bezoekje aan het openluchtmu-
seum op woensdagmiddag is voor 
kinderen en ouders en grootouders 
op zich al een feest. Op deze woens-
dagmiddag kunnen de bezoekers een 
gratis ritje maken met de huifkar.

Bij goed weer nemen de kindergidsen
samen met de jeugd een kijkje in het 
ROWVEN, nabij de VISDIJK. Hier kun-
nen de kinderen een klein half uurtje 
vertoeven en o.l.v. de kindergidsen
en evt. ambachtslieden informatie 
opdoen over bijen / schapen en naar 
hartenlust spelen: denk aan “slootje 
springen, een berg afglijden of tik-
kertje spelen”. Op Eynderhoof gaat 
het spel verder. Daar worden onder 
leiding van de kindergidsen diverse 
oude volkspellen gespeeld die de zin-
tuigen prikkelen. Denk daarbij vooral 
aan kegelen, touw springen, zak lo-
pen, touw trekken, koffie malen. Na-
tuurlijk is er voor iedereen van alles 
te beleven in het museum en zullen 
de aanwezige ambachtslieden hun 
vak demonstreren. In de herberg is 
het heerlijk toeven onder genot van 
een kopje koffie of thee.
Bekijk het kinderdag programma op: 
www.eynderhoof.nl

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33



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 12 tot en met 21 april  2018.

DONDERDAG 12 april
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur  H.Mis

VRIJDAG 13 april
H.Martinus I, Paus en martelaar
18.30 uur  Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel – tot bijzon-
dere intentie

ZATERDAG 14 april
Vooravond van de 3e zondag van Pasen.
18.00 uur H.Mis (zang dameskoor Cantantes, 
lector mevr.H.Dielissen)- jaardienst echtge-
noten Reemers-Pellemans, jaardienst ou-
ders Verstappen-Peeters, jaardienst ouders 
Vossen-van Hoef, jaardienst Pierre Reemers, 
jaardienst Piet Gommers, tevens voor ver-
jaardag, jaardienst Dora Briels- van de Kruijs, 
tevens voor Wilhelmus van de Kruijs.

ZONDAG 15 april
3e zondag van Pasen
9.30 uur  H.Mis (zang Herenkoor, lector) –
H.Doopsel Yason Bastiaanse, Bernhardstraat 30

MAANDAG 16 april
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 17 april
18.30 uur rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel – Tot bijzon-
dere intentie.

WOENSDAG 18 april
Geen rozenkransgebed en H.Mis

DONDERDAG 19 april
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur  H.Mis

VRIJDAG 20 april
18.30 uur  Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel – tot bijzon-
dere intentie

ZATERDAG 21 april
H.Anselmus, bisschop en kerkleraar
Vooravond van de 4e zondag van Pasen.
18.00 uur H.Mis (zang gemengd koor Equal 
Voices,)- jaardienst ouders Kirkels-Konings 
en dochter Nelly, jaardienst Tinus Frenken 
en overleden familie Frenken-Rutten, Sjef 
Feijen vanwege verjaardag.

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 14 - 21 april. 

Zaterdag 14 april, 19.00 (Samenzang) Tjeu 
Hermans en Mina Hermans-Jonkers. 

Zondag 15 april, 3e zondag van Pasen, 
10.00 (Samenzang) Frits Pellemans en over-
leden familie, Catharina Sophia Schreurs en 
Henricus Hubertus Vaes, jrd Truus Nies-van 
den Bogaert (verjaardag), ghm Elly Cou-
mans-Bocken (verjaardag). 

Donderdag 19 april, 19.00 voor de zieken.

Zaterdag 21 april, presentatie 1e commu-
nicanten, 19.00 jrd Piet Reijnders, ghm Mari-
nus Evers en Netje Evers-Cuijpers.

ACOLIETEN: za. 14 april 19.00: Tom Kessels, 
Nick Stijnen; zo. 15 april 10.00: Tom Kessels, 
Nick Stijnen; za. 21 april 19.00: Mathijs en 
Luc van Hulsen. 

OVERLEDEN: Op 30 maart jl. overleed Peter 
Veugen, 76 jaar, Horick 1. Moge hij rusten 
in vrede. 

PAUSELIJKE GEBEDSINTENTIE APRIL:
Voor de verantwoordelijken op economisch 
gebied: Dat de economen de moed vinden 
om iedere vorm van economie af te wijzen 
die anderen uitsluit, en nieuwe wegen we-
ten te openen. 

Pastoor A. Koumans, OMI. 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

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 15 april: 
3de zondag van Pasen: 
10.00 u Woord - en Communiedienst.

Zondag 22 april: 
Roepingenzondag, 4de zondag van Pasen. 
Zondag van de Goede Herder. 
10.00 u Woord - en Communiedienst.

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve Maria, zorg dit jaar goed voor ons.
- Heilige Maria, bid voor ons gezin. Dat wij 

gezond mogen blijven.
- Lieve Maria, laat onze kleindochter geen 

domme dingen doen. Ze is zó lief maar ie-
mand heeft de macht over haar. 
Bid voor haar. Een bedroefde opa en oma.

- Vrede op aarde en laat armoede verdwijnen.

Iets om over na te denken:
“Zij die het opgeven weten nooit hoe dicht 
ze bij hun doel waren.”

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 15 april 2018 H. Mis om 11.00 uur 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Jaardienst voor ouders Nel en Pierke Thiessen
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar:  Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

Zondag 22 april 2018 H. Mis om 11.00 uur  
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar:  Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

OASEMORGEN
Op maandag 16 april is er bijeenkomst 
van de OASE-groep
in de kerk in Budschop. De viering begint 
om 09.00 uur. Tijdens de pauze is er koffie 
en thee. Iedereen is van harte welkom om 
tijdens deze morgen binnen te lopen en sa-
men te bidden.

Denkt u nog aan uw kerkbijdrage?

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

14 t/m 21 april 2018

ZATERDAG 14 april: 19.15 uur H. Mis, jaar-
dienst voor Peter Mathijs, Marie en Baer 
Houben, jaardienst voor Loeke Wijen, jaar-
dienst voor Bèr Linders, jaardienst voor Ag-
nes Frencken-Lijen.

ZATERDAG 21 april: 19.15 uur H. Mis, koor 
de Leeuwerik, ter ere aan de H. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 14 april Annie Jonkers, 
zaterdag 21 april Jolanda Wijen.

MISDIENAARS: zaterdag 14 april Lois Bee-
rens en Janne Wijen, zaterdag 21 april Ayla 
Beerens en Lobke Houtappels.

OP DE WEBSITE: De Paasbrief van pater Jan 
Verboogen vanuit Suriname. 

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 14 april zijn jullie hartelijk welkom 
om 19.15 uur in de sacristie.

“De dingen zijn nooit wat ze zijn. 
Ze zijn wat je ervan maakt.”

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  14  april  –  21 april  2018

Zondagmorgen 15 apr.  09.30 uur:
Als  hgm. voor overleden ouders van Roij-
Verstappen, Als jrd. voor Math Beenders, Als 
hgm. uit dankbaarheid (volkszang)

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

L.K.V. Ospel

Beste leden, dinsdag 17 april gaan 
we naar Museumboerderij De Leims-
koel in Roggel. In het jaar 1900 werd 
deze langegevelboerderij gebouwd. 
Het leven op een boerderij werd in 
het begin van de vorige eeuw geken-
merkt door eenvoud en soberheid. 
Door een rondleiding krijgt u een 
indruk van hoe het leven op een Lim-
burgse boerderij er in de eerste helft 
van de vorige eeuw uit zag.Voor kof-
fie/thee en vlaai wordt gezorgd. We 
vertrekken om 13.30uur vanaf het 
Aerthijsplein. 

Vriendelijke groet, het bestuur.

L.K.V. Nederweert

Beste dames,
Dinsdag 24 april is er een lezing over 
natuurgeneeskunde, aanvang 19:30 
uur op het podium.
Zijn er nog dames die 6 juni mee wil-
len naar Arnhem je kan je nog opge-
ven tot 16 april.

Gegroet het bestuur.

Zijactief Ospel

Beste leden.

Afsluitavond seizoen donderdag 19 
april .

Vraag het molenaar Geert! 
Samen met Henk Hermans van de 
Heemkunde vereniging, verzorgen 
zij deze interessante avond in het ge-
meenschaphuis Haazehoof  te  Ospel 
aanvang 19.30 uur.
Geert komt iets vertellen over  “zijn” 
molen,  De Korenbloem. En Henk ver-
teld over geschiedenis Ospel  kort bij 
huis, de bewaarde monumenten en de 
mensen die Ospel  een naam hebben 
gegeven, familie geschiedenissen enz.

Kort om een avond die je niet wil missen!

Tot donderdag 19 april.
Groet bestuur Zijactief Ospel

Same sterk vör oos Kerk. 

Duiven en vleermuizen. 
Dezer dagen zijn de mergelranden 
aan de voet van de kerktoren ver-
nieuwd, waarmee de restauratie bij-
na is voltooid. De versieringen op de 
4 kleine hoektorentjes moeten nog 
(met een hoogwerker) worden terug-
geplaatst en de glas-in-loodramen in 
de zijbeuken naast de toren krijgen 
nog een opknapbeurt. 

Intussen hebben vrijwilligers de kerk-
toren aan de binnenzijde een grote 
poetsbeurt gegeven : de zolder van 
de klokkenstoel, het oksaal met het 
orgel en de trappengang. Dat zij dit 
grondig deden bleek toen tijdens de 
Eucharistievieringen een vleermuis 
uit zijn/haar winterslaap ontwaakt 
was en eerbiedig rondjes draaide 
door de gewelven van de kerk. Waar-
mee bewezen is dat een vleermuis 
een torenrestauratie weet te overle-
ven, wat bij een gemeentelijke kerk-
toren wellicht ook mogelijk is ………..   

Er kwamen opnieuw enkele mooie 
donaties binnen : de Ospelse Jagers-
vereniging St. Hubertus schonk een 
bijdrage van € 300,-. In het verleden 
waren Ospelse jagers (onder meer 
raadslid Twan Hekers) wel eens “doel-
treffend” bij het bestrijden van dui-
ven op de kerktoren, evenals organist 
Henk Sieben wiens luchtbuks door de 
politie ooit in beslag werd genomen. 
Uiteindelijk moest Henk zelfs voor de 
Roermondse rechtbank verschijnen ! 
Het parochieel Kerkelijk zangkoor 
bood een cheque aan van � 500,-. Het 
koor bouwde in de loop der jaren bij 
bijzondere vieringen een “potje” op 
en bestemde dit voor de torenrestau-
ratie. Onlangs verzorgde het koor de 
Gregoriaanse gezangen bij een uit-
vaartdienst in het priesterkoor van de 
Weerter Paterskerk en ontving hier-
voor een attentie. 

Dank voor deze nieuwe bijdragen. 
Heel Ospel en het verenigingsleven 
voelen zich nog steeds betrokken bij 
de restauratie van dit monument en 
daarom blijft het adopteren van een 
baksteen nog steeds mogelijk door � 
15,- of een veelvoud van dit bedrag te 
storten op banknummer NL63 RABO 
0319 4215 70 ten name van Samen 
sterk voor onze kerk. 

Het Restauratie Comité. 
jg

Eettafel Eind

Donderdag 19 april: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 

Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 17 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

Boeren van Nederweert

Van een Happy Ei wordt iedereen blij
Vervolg voorpagina.

Verder zorgt LED-verlichting in de 
stallen voor een veel lagere ener-
gierekening en maakt de familie 
Stals haar eigen mengvoer zodat de 
kippen precies krijgen wat ze nodig 
hebben en er ook veel minder voer-
transport nodig is. Daarbij wordt de 
kippenmest nagedroogd, tot korrels 
geperst en wereldwijd afgezet om 
de bodem van nieuwe voedingsstof-
fen te voorzien. De komende jaren 
investeert Happy Ei in luchtwassers. 
Door alle lucht in de stallen te zui-
veren wordt de uitstoot van ammo-
niak en fijnstof tot wel 90 procent 
gereduceerd. 

Het bedrijf en de toekomst
Maatschappelijk verantwoord on-

dernemen is voor de gebroeders 
Stals geen kunstje. Het komt vanuit 
het hart. “Ondernemen is topsport”, 
zegt Henk die behalve pluimvee-
houder ook nog commandant is van 
de brandweer in Nederweert.  
“Je moet flexibel zijn en inspelen op 
de veranderende maatschappelijke 
wensen. En dat doen we graag, dat 
houdt ons vak spannend. We kijken 
voortdurend naar wat er in onze 
omgeving gebeurt en proberen ons 
bedrijf sterk en solide te houden. 

Een gezonde toekomst voor ons, 
onze familie en de medewerkers die 
bij ons hun boterham verdienen. 
Dáár staan we voor en dáár gaan we 
voor. Of zoals onze slogan aangeeft: 
van een Happy Ei wordt iedereen 
blij.”  

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.

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans Huis 
Weert ziet er als volgt uit: Maandag 16 
april 11.00-12.30 uur en 13.00-14.30 uur 
yoga*. Dinsdag 17 april 13.30-15.30 uur 
haken*. Woensdag 18 april 09.30-12.00 
uur kookworkshop* / 19.30-21.30 uur 
informatiebijeenkomst voor survivors 
SamenLoop voor Hoop*. Donderdag 
19 april 10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 
uur workshop schilderen*. Vrijdag 20 
april 09.30-12.30 uur creatief atelier*. 
Woensdag 25 april 14.30-19.00 uur 
kookworkshop voor nabestaanden*. 
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 infor-
matie zie website www.toonhermans-
huisweert.nl). 

Smolenaers Parket
Ook het adres voor 

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

f.smolenaers@live.nl

Grootouder Kleinkindmiddag en 
Reintje & haar Voskes

Op zondag 15 april verwent 
Staatsbosbeheer opa’s, oma’s 
en hun kleinkinderen met een 
actieve en muzikale middag bij 
Buitencentrum De Pelen. Tijdens 
de Grootouder Kleinkindmid-
dag ga je samen op excursie, 
broodjes bakken bij de vuurkorf 
en naar een superleuk optreden 
van kinderband Reintje & haar 
Voskes. De activiteit start om 
14.00 uur bij Buitencentrum De 
Pelen aan de Moostdijk 15 te Os-
peldijk. 

Samen op stap in de Peel!
Twee keer per jaar, in de lente en in 
de herfst, houdt Staatsbosbeheer 
een Grootouder Kleinkindmiddag in 
De Groote Peel. Een gezellige middag 
voor groot en klein waarin het samen 
doen en ontdekken centraal staat. De 
middag start met een korte excursie 
vol leuke opdrachtjes. Peelgidsen van 
Staatsbosbeheer zorgen voor de be-
geleiding. Omdat het lente is wordt 
er een kijkje genomen in de vele nest-
kastjes die op de route hangen. Deze 
vogelhuisjes hebben een glasplaat 
waardoor je broedende koolmezen 
en pimpelmezen van dichtbij kunt ob-
serveren. Zeker voor jonge kinderen 
een bijzondere ervaring. Na afloop 
brandt de vuurkorf en kun je brood-
jes roosteren. Om 16.00 uur wordt 
de middag afgesloten met een spet-
terende optreden van Reintje & haar 
Voskes in het Amfitheater. Genieten!

De Grootouder Kleinkindmiddag 
start om 14.00 uur en zal tot on-
geveer 16.45 uur duren. Deelname 
kost € 7,50 voor volwassenen en

€ 5,- per kind inclusief broodjes 
roosteren én de voorstelling. Reser-
veren kan online via: www.staats-
bosbeheer.nl/pelenbuitendag

Reintje & haar Voskes
De vrolijke kinderband Reintje & haar 
Voskes is een regelmatige en graag 
geziene gast bij Buitencentrum De 
Pelen. De Nederweerter muzikanten 
van Reintje spelen en zingen vol over-
gave liedjes uit het repertoire van Ur-
banus, Dirk Scheele en Cowboy Billy 
Boem. Op zondag 15 april spelen ze 
twee voorstellingen in het Amfithea-
ter van Buitencentrum De Pelen. De 
eerste voorstelling, om 15.00 uur, is 
voor iedereen toegankelijk, de twee-
de voorstelling, om 16.00 uur, is speci-
aal voor deelnemers aan de Grootou-
der Kleinkindmiddag. 

Reserveren is niet mogelijk en vol 
= vol, dus wees op tijd! Entree 
(voor de eerste voorstelling) is 
een vrijwillige bijdrage. Uw gulle 
gift komt ten goede aan de muzi-
kanten en aan de organisatie van 
het Peelpodium. 

(Na)genieten in het Buitencentrum
De activiteit start en eindigt bij het 
Buitencentrum De Pelen. Hier kun 
je heerlijk struinen door de winkel. 
Bij de inpandige horeca en in de 
Peelboerderij kun je genieten van 
een hapje en drankje. De kinderen 
kunnen lekker ravotten op de grote 
speel- en picknickweide. Meer in-
formatie: www.staatsbosbeheer.nl/
depelen of neem contact op met het 
Buitencentrum via: 0495  - 641 497 of 
depelen@staatsbosbeheer.nl

Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer 

LKV afd. Nederweert-Eind

Beste leden,
Op maandag 16 april verzorgt Yvon 
Tuinman voor ons een avond over 
“vrouwenlevens”. Het wordt met 
Yvon ongetwijfeld weer een gezel-
lige avond. Aanvang 20.00 uur in de 
Reigershorst.

Het bestuur.



Op jezelf? 
Dan is de woningvereniging 

op zoek naar jou!

Ben jij tussen de 18 – 23 jaar en denk je er wel eens over 
om op jezelf te gaan wonen?

Wil je dat het liefst in Nederweert doen, dichtbij je vrienden, 
je familie, werk en opleiding? Dan wil Woningvereniging 

Nederweert graag een gesprek met jou!

De woningvereniging wil graag weten welke ideeën jongeren 
hebben als ze voor het eerst op zichzelf gaan wonen. 

Wat kun je betalen aan huur en welke huisvesting past daar bij?
Op die manier kunnen we samen goede plannen maken voor 

betaalbare huisvesting voor jongeren.

Doe je mee? Meld je dan aan via info@wvnederweert.nl
Ken je iemand die dit misschien interessant vindt? 

Laat het hem/haar weten.

Bel of mail gerust als er vragen of opmerkingen zijn.
Je kunt ons bereiken op maandag tot en met vrijdag via 

info@wvnederweert.nl of (0495) 63 20 50.

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
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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

“Ontmoeten doet groeten” drie keer 
per maand te gast in de Pinnenhof

Deze week willen we Ton van den 
Heurik van Gemeenschapshuis De 
Pinnenhof eens in het zonnetje zet-
ten. Al ruim 2.5 jaar zijn de bezoekers 
van het Eetpunt drie keer per maand 
te gast in de Pinnenhof. De keuken 
wordt door het Eetpunt gehuurd 
maar de eetruimte wordt gedurende 
al die tijd al gesponsord door De Pin-
nenhof. De Pinnenhof is de thuisba-
sis voor het Eetpunt. De gasten gaan 
graag uit eten bij de diverse horeca-
gelegenheden maar bij de Pinnenhof  
is het voor hen heel vertrouwd. Daar 
wordt na afloop nog gekaart en ge-
rummikubt. 
De vrijwilligers hebben in De Pinnen-
hof de mogelijkheid om speciale wen-
sen van gasten in te willigen. Op de 
koudste dag van de afgelopen winter 
bestond het diner dan ook uit erw-
tensoep met spek en worst. Daarna 
werden er pannekoeken met suiker, 
jam en stroop geserveerd. 
Het nagerecht was een kopje koffie 
of thee met chocola. Vorige week 
werd er door de vrijwilligers een 
speciaal Paasdiner bereid. Het voor-
gerecht was een pasteitje met kip-
champignon ragout. Als hoofgerecht 
werd er varkenshaas met champig-
nonroomsaus, sperzieboontjes,  pom-
mes duchesse en salade geserveerd. 
Het toetje was chocolademousse met 
slagroom.

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:
10 april in de Pinnenhof
17 april bij Het Vlegelke in de Kerk-
straat 70
24 april in de Pinnenhof
1 mei in de Pinnenhof

Meet en greet 
Franciscushospice en 

Toon Hermans huis (gratis)

Het Vrijwilligerscollege van Punt Wel-
zijn organiseert op 18 juni samen met 
het Toon Hermans huis en het Francis-
cushospice een meet en greet, waar-
bij deze twee organisaties een kijkje 
in hun keuken geven! 

Wat is het Franciscus Hospice?
Het Franciscus Hospice in Weert  is een 
plaats waar mensen met een korte 
levensverwachting op een waardige 
manier afscheid kunnen nemen van 
het leven. In het Franciscus Hospice 
werken enthousiaste, gemotiveerde 
en betrokken vrijwilligers in de di-
recte zorg, de keuken, de tuin en de 
techniek. Vrijwilligers zijn onmisbaar 
in het huis en vormen een belangrijke 
aanvulling op het werk van de ver-
pleegkundigen. De belangrijkste taak 
voor de vrijwilliger is er te zijn voor de 
zes bewoners.

Wat is het Toon Hermans huis?
Het Toon Hermans huis Weert is een 
inloophuis voor iedereen die met 
kanker geconfronteerd wordt en 
zijn/haar naasten. Het is een bijzon-
dere ontmoetingsplaats en de deuren 
staan voor iedereen wagenwijd open. 
De vrijwilligers vertellen u graag meer 
over wat zij in het Toon Hermans Huis 
doen, waarom ze dat doen, wat ze 
komen brengen, maar ook halen. 

Voor wie is deze avond bedoeld:
De avond is bedoeld voor toekomsti-
ge of huidige vrijwilligers. Daarnaast 
is het ook voor vrijwilligers in Weert 
die graag vanuit hun werk willen ken-
nismaken met de mogelijkheden van 
Hospice en Toon Hermans huis. Beide 
organisaties vertellen ongeveer 20 mi-
nuten over hun organisatie en daarna 
is er de mogelijkheid voor vragen. 

De workshop vindt plaats op 18 juni 
om 19.00. De workshop is gratis en er is 
voor 30-35 personen plek. Voor koffie 
en thee wordt gezorgd. Vanwege de 
beperkte parkeermogelijkheden wordt 
gevraagd om met de fiets te komen. 

Meer informatie en een link om aan 
te melden vindt u op www.goedbe-
zigweert.nu. Direct aanmelden kan 
ook via goedbezigweert@gmail.com 
o.v.v. de naam van de bijeenkomst, 
uw naam en telefoonnummer.

Snelheidsmeting 
Lindenstraat Nederweert

Via https://participatiepunt.vvn.nl/  
kunt u aan Veilig Verkeer Nederland 
verkeersonveilige situaties in uw ge-
meente doorgeven. Vrijwilligers van 
de desbetreffende afdeling gaan dan 
de melding bekijken.

Zo heeft VVN afd. Nederweert een 
melding ontvangen van de Linden-
straat in Nederweert waar volgens 
de melders erg hard gereden zou 
worden. Van 26 februari tot 1 maart 
heeft de VVN afd. Nederweert op 
verschillende momenten snelheids-
metingen gedaan in de Lindenstraat.
Hieruit blijkt dat er m.n. in de minder 
drukken tijden, dus na de ochtend-
spits en voor de avondspits er door 
een aantal bestuurders stevig wordt 
doorgereden.
Snelheden liggen dan vaak rond of 
boven de 60 km/uur.
Hoogst gemeten snelheden waren:
twee keer 81 km/uur 
een keer 86 km/uur.

Onze bevindingen hebben wij 
gedeeld met de Politie en de Ge-
meente.

Voor alle duidelijkheid VVN afd. Ne-
derweert heeft alleen maar metin-
gen verricht er zijn geen kentekens of 
iets dergelijks genoteerd.

Tjeu Stultiens
VVN afd. Nederweert
nederweert@vvnregio.nl 



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

Een ansichtkaart uit de oude doos. We kunnen het ons nu niet meer voorstellen, maar zo zag het er vroeger uit in de Brugstraat. Bron: het gemeentearchief

Moeder en dochter in de kamer van het verpleeghuis. Hun gesprekken zijn heel herkenbaar voor veel bezoekers. 
Foto: Nederweert24

Donderdag 12 april 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.

Op dinsdag 22 mei starten de werk-
zaamheden voor het omdraaien 
van de rijrichting in de Brugstraat. 
In september 2016 heeft de raad dit 
besluit genomen. Met de daadwer-
kelijke uitvoering is gewacht, omdat 
de provincie ook onderhoud gaat 
plegen aan de N266. Hierdoor voeren 
we de werkzaamheden gecombineerd 
uit. Waren we direct begonnen, dan 
was er twee keer sprake van overlast 
geweest. We maken nu dus werk met 
werk. 

De werkzaamheden beginnen op dins-
dag 22 mei en zijn volgens de huidige 
planning op maandag 28 mei afge-
rond. We zijn daarbij natuurlijk afhan-
kelijk van het weer. Als de weersom-
standigheden tegen zitten, kan het 
werk een aantal dagen uitlopen. 

Groot onderhoud
Gelijktijdig met de werkzaamheden 
aan de Brugstraat wordt door de Pro-

vincie groot onderhoud gepleegd aan 
de N266. Het gaat om het weggedeelte 
tussen de N275 en de rotonde bij 
Hoebenakker. Het is nodig om de N266 
hiervoor in beide richtingen volledig af 
te sluiten. 

Bereikbaarheid
De Brugstraat wordt tussen IJssalon 
Florence en de N266 in beide richtingen 
afgesloten voor het gemotoriseerd ver-
keer. Alleen voor fietsers en bromfiet-
sers is er beperkte doorgang mogelijk. 

De Dokter Schmidtstraat blijft altijd 
bereikbaar. Weggebruikers maken dus 
ongehinderd gebruik van de parkeer-
gelegenheid achter IJssalon Florence/
Aldi Nederweert. Van hieruit zijn de 
lokale horeca en bedrijven in de Brug-
straat te voet bereikbaar.
 
Voorbereidingen 
Voorafgaand aan de start op 22 mei 
vinden in week 19 en 20 al voorbe-

reidende werkzaamheden plaats in 
verband met het aanpassen van de 
verkeersregelinstallatie (VRi). Voor dit 
werk is het niet nodig om een omlei-
dingsroute in te stellen. Het heeft dus 
ook geen gevolgen voor de bereik-
baarheid.

Inloopmiddag
Hebt u vragen over de werkzaam-
heden, de bereikbaarheid en de 
omleidingen, loop dan op woensdag 
25 april binnen bij het gemeentehuis. 
Tussen 17.00 uur tot 19.00 uur zijn 
projectmedewerkers van de gemeente 
en de aannemer die het werk gaat 
uitvoeren (KWS) aanwezig om uw 
vragen te beantwoorden.

Omleiding, wegafzettingen
Meer informatie over de werkzaam-
heden vindt u op www.nederweert.nl. 
Hier staan ook de tekeningen met 
de omleidingsroutes en de wegafzet-
tingen.

En nu de andere kant op...
Tijd van voorbereiden voorbij, we beginnen op 22 mei!

Onderstaand een overzicht van een 
aantal weetjes. We praten u even bij.

Openbare bijeenkomst  
coalitievorming
Op donderdag 29 maart is de nieuwe 
gemeenteraad geïnstalleerd. Aanslui-
tend vond een openbare bijeenkomst 
plaats waar verkenner Henk Hermans 
verslag uitbracht van gesprekken die hij 
met alle partijen had. Hoe gaat het nu 
verder? Wethouder Jan Smolenaars van 
Beesel is door de partijen benaderd om 
de gekozen raadsleden te begeleiden 
bij het proces dat tot een coalitieak-
koord of de vorming van een zakencol-
lege moet leiden. Hij gaat het gesprek 
aan met alle partijen. Op dinsdag 24 
april organiseren de onderhandelaars 
van de politieke partijen een openbare 
bijeenkomst in de raadzaal waar de 
heer Smolenaars verslag uitbrengt van 
de uitkomsten van die gesprekken en 
het vervolg van het proces. De bijeen-
komst begint om 19.30 uur. U bent van 
harte welkom, de koffie staat klaar!

Scootmobielcursus
Maakt u gebruik van een scootmobiel 
of elektrische rolstoel en wilt u hier 
beter mee leren rijden? Doe dan op 
dinsdag 15 mei mee aan de cursus. Sa-
men met onze hulpmiddelenleverancier 
Medipoint, Veilig Verkeer Nederland 
afdeling Nederweert en het Gehandi-
captenplatform organiseren we deze rij-
vaardigheidscursus. De ochtend bestaat 

uit een theoretisch en een praktisch 
deel. Uit ervaring blijkt dat veel deelne-
mers zich na het volgen van deze dag 
veel zelfverzekerder voelen en veiliger 
op pad gaan met hun scootmobiel of 
elektrische rolstoel. Er is tijdens de cursus 
ook een monteur van Medipoint aanwe-
zig die kleine reparaties uit kan voeren 
aan de scootmobielen of rolstoelen die 
via de Wmo zijn verstrekt. Ook bestaat 
de mogelijkheid om het verzekerings-
plaatje te laten vervangen. U moet dit 
dan zelf meebrengen. Tijdens de cursus 
is er een scootmobiel beschikbaar voor 
alle inwoners die willen proberen hoe 
het is om op een scootmobiel te rijden. 
De cursus vindt plaats in het sportcen-
trum aan De Bengele 8 in Nederweert. 
Om 09.30 uur ontvangen wij u graag 
met koffie en vlaai. Het programma start 
om 10.00 uur, na het openingswoord 
door wethouder Geraats, en eindigt om 
12.00 uur. Als u mee wilt doen, is het wel 
nodig dat u zich aanmeldt vóór 1 mei. 
Dat kan door een mail te sturen naar 
scootmobieldagnederweert@gmail.com. 
Graag in de mail uw voor- en achter-
naam, adres, telefoonnummer en leeftijd 
vermelden. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Harold van der Haar, tel. 
(0495) 677111.

Eikenprocessierups
Huiduitslag, jeuk, irritatie aan de ogen 
of aan de luchtwegen. Het kan u al-
lemaal overkomen als u in contact komt 
met de brandharen van de eikenproces-

sierups. En daarom bestrijden we dit 
diertje al jaren preventief. De verwach-
ting is dat de aannemer hier eind april/
begin mei mee start. Wilt u bomen rond 
uw huis of bedrijf preventief laten spui-
ten, dan kan dat ook. Op onze site staat 
meer informatie over bestrijding van 
de rups bij particulieren. Hier vindt u 
ook de tekening met daarop de locaties 
waar preventieve bestrijding plaatsvindt 
en de locaties waar we alleen nog gaan 
nabehandelen.

Straatlamp defect? 
Als een straatlamp defect is, kunt u dit 
bij ons melden. Dat kan nu ook in het 
systeem van de beheerder via de web-
site van de gemeente. U kunt eventueel 
uw e-mailadres noteren, zodat u op de 
hoogte wordt gehouden van de voort-
gang. Lukt het digitaal melden niet, dan 
is het natuurlijk ook mogelijk om ons 
Klant Contact Centrum te bellen om het 
lichtmastnummer door te geven.

De Wachter
Het is stil rond De Wachter van de 
Peel, de Lambertustoren. Maar schijn 
bedriegt. Het comité Herstel Lamber-
tustoren is constant bezig met fond-
senwerven en er wordt gewerkt aan 
de procedures die het herstel mogelijk 
maken. Tijd voor een update.

Eind december bent u uitgebreid 
geïnformeerd over de stand van zaken 
rondom de restauratie van de Lamber-
tustoren. Het restauratieplan is vorig 
jaar afgerond. Momenteel loopt de 
procedure om een omgevingsvergun-
ning te krijgen. 

Monument
Belangrijk is dat de gekozen restaura-
tiemethode de juiste is en dat we geen 
afbreuk doen aan de monumentale 
en cultuurhistorische waarde van het 
gebouw. Omdat de toren een Rijksmo-
nument is, hebben we advies gevraagd 
aan de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed en de Erfgoedcommissie van 
Nederweert. De gehele procedure duurt 
26 weken. Na 32 weken is de vergun-
ning onherroepelijk (indien er geen 
bezwaren binnenkomen).

Vleermuizen 
Uit onderzoek is gebleken dat er drie 
vleermuizen in de toren zitten. Omdat 
zij mogelijk verstoord worden tijdens 
de restauratiewerkzaamheden, heeft 
de gemeente een maatregelenplan 
geschreven om dit zoveel mogelijk te 
voorkomen. Volgens de Natuurbescher-
mingswet zijn we verplicht om in dit 
soort gevallen ontheffing aan te vragen 
bij de Provincie. Deze procedure duurt 
20 weken. Medio april weten we of de 
beschreven maatregelen voldoende zijn. 

Zorgvuldigheid
Het is belangrijk dat we de procedures 
zorgvuldig doorlopen en dat de diverse 
deskundigen het restauratieplan goed 
kunnen beoordelen. Zodra we de ver-
gunningen binnen hebben, starten we 
met de aanbesteding. Vervolgens vra-
gen we krediet aan de gemeenteraad. 

Veiligheid
Begin 2019 (na de winterperiode) star-
ten we met de daadwerkelijke restau-
ratie. In de tussentijd is de veiligheid 
gewaarborgd door de overkapping die 
rondom de toren is gebouwd. Overi-
gens is het aantal brokstukken dat naar 
beneden is gevallen zeer beperkt.

Coalitievorming, processierups en meer

Op de website...
 Raadsleden aan het woord
 19 april: infoavond over  

nieuwe AVG-wetgeving
 Subsidie voor afkoppelen  

regenwater

www.nederweert.nl

Het waren twee bijzondere avonden 
vorige week woensdag 4 en donderdag 
5 april in gemeenschapshuis De Pinnen-
hof. Reden: de muziektheatervoorstel-
ling Dag Mama. Bezoekers maakten op 
een meesterlijke manier kennis met de 
wereld van dementie. Beide keren kon-
den de acteurs na afloop een staande 
ovatie in ontvangst nemen. 

Burgemeester Evers deed het welkomst-
woord voor aanvang van de voorstelling 
op woensdag 4 april. Hij bedankte Wil-
helmien Knapen voor al haar inspannin-
gen om Dag Mama onder de aandacht 
te brengen en naar Nederweert te 
halen.
 
Gevoelens
Het stuk speelt zich af in de kamer van 
moeder in het verpleeghuis waarbij de 
werelden van moeder, dochter en ver-
zorgende samenkomen. Helder wordt 
hoe moeilijk het is voor de dochter om 
om te gaan met haar dementerende 
moeder. Alle gevoelens zoals boosheid, 
onmacht, angst, ongeduld, verdriet en 
jaloezie op de zorgverlener kwamen 
naar voren. 

Leerzaam en verhelderend
De workshop en lezing die na de pauze 

volgden, waren bijzonder, leerzaam en 
verhelderend, aldus de vele aanwezi-
gen. Handelingen en gedragingen die 
in de voorstelling aan bod kwamen, 
werden besproken. 

Bezoekers kregen vele handvatten 
mee die zij in hun eigen situatie met 
een dementerende kunnen gebruiken. 
Zoals manieren om iemand rustiger te 
krijgen. 

Verwachtingen overtroffen
De gemeente Nederweert heeft deze 
voorstelling i.s.m. de Rabobank aan-
geboden. 400 kaarten waren beschik-
baar. Binnen een dag waren de twee 
avonden uitverkocht. De verwachtin-
gen waren dan ook hooggespannen. 
“Mooi om te horen en te zien dat de 
reacties overweldigend zijn en dat de 
verwachtingen zelfs overtroffen zijn”, 
aldus wethouder Geraats. 

Gemist?
Dag Mama geniet bekendheid in 
Nederland en België. Mocht u geen 
kaartje hebben weten te bemachti-
gen? Kijkt u dan eens op www.oud-
wordenmetzorg.nl. De voorstelling is 
meerdere keren per maand te zien in 
theater Kunsthof de Heuf in Buren. 

Nederweert ontroerd door Dag Mama



Magnesiumstraat 1

6031 RV  Nederweert

T 0495 - 633 264

E info@saestegels.nl

Al 40 jaar hét adres 

voor kwaliteitstegels 

& vakmanschap!

www.saestegels.nl

VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW - ALLROUND TIMMERWERK

VAKKENNIS, 
BETROUWBAARHEID 
KLANTTEVREDENHEID 

HOOG IN HET VAANDEL!

WWW.SCHREVEN-PENDERS.NL 
0620627642 | NEDERWEERT

Houten en kunststof kozijnen,
ramen en deuren (KOMO KEUR)• alle soorten beglazing• overkappingen / carports /

daken / dakkapellen / dakramen• alle voorkomendetimmerwerken in nieuwbouw /
verbouwingen en onderhoudDenkt mee, ontwerpt,organiseert, ontzorgt uw project.

VAKKENNIS, BETROUWBAARHEID EN
KLANTTEVREDENHEID HOOG IN HET VAANDEL!

raamdecoratie
schuifkasten

vloeren
deuren

beveiliging

ZONWERING
ROLLUIKEN
HORREN

SCREENS: 
FUNCTIONEEL, 
COMFORTABEL 

& STIJLVOL
Hubo/DUIJTS Zonwering voor al 

uw Screens en Ritsscreens.
O�cieel heroal dealer

Kerkstraat 16 Nederweert   •   0495 62 63 09   •   www.huboduijts.nl

+31 (0)495 493 212  |  www.airfl ow.nl

B O U W  &  I N T E R I E U RB O U W  &  I N T E R I E U R

Tegelhandel & tegelzettersbedrijf Saes is al ruim 40 jaar hét 
adres voor kwaliteitstegels. Door de jarenlange ervaring, 
goede service en vakmanschap zijn zij inmiddels een begrip 
geworden in de regio.

Voor al uw tegelwerk
U kunt bij ons terecht voor al uw tegels en/of tegelwerk. Of het nu 
voor een tegelvloer is in uw woning of als u de badkamer of keu-
ken wil voorzien van nieuwe wand- en vloertegels kunt u terecht 
bij Tegelhandel & tegelzettersbedrijf Saes.

Badkamer
De badkamer is tegenwoordig een belangrijke ruimte in huis, 
Saes heeft hiervoor een grote keuze aan tegels, welke bijdragen 
aan een sfeervolle badkamer.

Terrastegels
Nu het voorjaar er weer aankomt, is dat 
bij uitstek de gelegenheid om uw ter-
ras, te voorzien van nieuwe tegels, ook 
daarin heeft Saes een ruime keus, met 
het juiste advies

Showroom
Graag nodigt Saes u uit om in de geheel 
vernieuwde showroom een kijkje te ko-
men nemen. In de showroom bieden zij 
u een breed scala aan keramische wand- 

en vloertegels in natuursteen-, beton- of houtlook, mozaïek en 
steenstrips. 

Tegelzetten
Bij Tegelhandel & tegelzettersbedrijf Saes houden zij zich voorna-
melijk bezig met het leggen en zetten van wand- en vloertegels, 
glas- en tegelmozaïek. Door een klein team, onderscheiden zij zich 
in kwalitatief hoogwaardige strakke afwerking en goede service. 

Verkoop tegels 
Saes verkoopt tegels aan zowel bedrijven als particulieren en is 
het dus ook mogelijk om alleen tegels aan te schaffen. 
Bij Tegelhandel & tegelzettersbedrijf Saes bent u verzekerd van de 
beste kwaliteit wand- en vloertegels. 

Laat u inspireren en kom snel 
eens een kijkje nemen 

in onze showroom!

Openingstijden:
Dinsdag 13.00-17.00 
Woensdag 13.00-17.00 
Donderdag 13.00-17.00
Vrijdag 13.00-17.00
Zaterdag 10.00-16.00

Dinsdag t/m vrijdag voormiddag op afspraak. 
Donderdagavond op afspraak tot 20.00 uur

Nieuwe look voor Tegelhandel & tegelzettersbedrijf Saes



B O U W & I N T E R I E U R

Vertrouwd & Duurzaam

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

Uw lokale specialist 
voor zonnepanelen 
én elektrotechniek

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

Vraag een vrijblijvende offerte via 

www.remozon/nl / 06-54256242

Elektrische installaties van:
• nieuwbouwwoningen
• utiliteit
• winkelpanden
• kantoorpanden
• renovatie en verbouwingen
• verlichtingstechniek

Kleine Steeg 2a
6031 NX Nederweert
T. 0495 62 48 47
M. 06 54 25 62 42
info@elektrotechnieknederweert.nl
www.elektrotechnieknederweert.nl

Nederweert - Kleine Steeg 2a

Rijksweg Zuid 18a
6031 RL Nederweert
0495 460133

• Plafond
• Wanden
• Schuifkasten

• Laminaatvloeren
• Geluid- en warmteisolatie
• Dakramen

www.multi-fix.nl

Wij 
maken ook 

vrijblijvend een 
prijsopgave

Maak van je huis een thuis!
We helpen je graag met  

deuren, laminaat, kasten,  
plafondpanelen, verf,  

verlichting e.d.

Multimate Heynen Leveroy
Houtsberg 16
Tel. (0495) 65 14 50
info@heynenbmh.nl
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VOOR AL UW RAMEN, 

DEUREN, VERANDA’S

Gebbelsweg 26

6035 EA  Ospel

Tel: 0495-632840

Fax: 0495-634055

info@alubouwmichiels.nl

www.alubouwmichiels.nl

Kantoor: Kantoor: Beatrixstraat 78Beatrixstraat 78

6031 BC  Nederweert6031 BC  Nederweert

Magazijn: Magazijn: Pannenweg 305Pannenweg 305

6031 RK  Nederweert6031 RK  Nederweert

TTelefoon: elefoon: (0495) 632901(0495) 632901

TTelefax: elefax: (0495) 632901(0495) 632901

G. PEETERS
STUKADOORSBEDRIJFSTUKADOORSBEDRIJF

G. PEETERS
STUKADOORSBEDRIJF

Door uw terrein te beveiligen met een hekwerk 
en poort, eventueel met camerabewaking of 

detectiehekwerk, zullen inbrekers sneller 
geneigd zijn een andere locatie te kiezen.

Neem nu contact met ons op
over de mogelijkheden om uw 

terrein te beveiligen.

Bocholterweg 154A - 6006 TP Weert - Tel. 0495 518239

www.molsvanlierop.nl

ELECTRO  GAWALO  VERWARMING  SANITAIR

SERVICE & ONDERHOUD | DUURZAME ENERGIE

PANNENWEG 117  NEDERWEERT
T (0495) 631 224

WWW.KESSELS-INSTALLATIES.NL

Maakt het voor u compleet!

Remozon is van oudsher een elektrootechnisch installa-

ttiieebedrijf. Om d dee k kllananten nog beterr v van dienst te zijn is 

erervvoooorr gekkoozzenen oomm dde beddrijfsactivvititeeiiten op te splitsen

iin En Elleekkttrrootteecchhnniieek Nk Neederweert en Remozon.

EElelekkttrroottecechhninieekk NNededeerrweert
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het installeren 
van elektrische installatie in woningen, winkels, kantoren 
en bedrijfspanden. Uitbreiding en renovaties van elektrische 
installaties van bestaande woningen en gebouwen behoren 
tevens tot een van de hoofd activiteiten.

PPererssoooonnlliijjkkee aaaandndacachhtt
Met de ervaring, kennis en kunde van Elektrotechniek Ne-
derweert staat het bedrijf voor vakkundig geïnstalleerde
elektrische installaties voor bedrijven en particulieren. 
Door klein te blijven, kan de klant rekenen op persoonlijke 
aandacht en een op maat gemaakte installatie.

Remozon
Remozon richt zich op duurzame energie. De hoofd activiteiten 
van deze tak bestaan voornamelijk uit het leveren en monteren 
van PV installaties.

Ervaring 
Met de ervaring, kennis en kunde van Remozon, staat het bedrijf
voor vakkundig geïnstalleerde elektrische installaties en zonne-
panelen voor bedrijven en particulieren. Remozon is vertrouwd 
en duurzaam. Maar Remozon biedt bovenal KWALITEIT. Uw wens 
is voor Remozon leidend. Zij bieden u de installatie die bij uw 
energiebehoefte past. Als leverancier en installateur van hoog-
waardige installaties en zonnepanelen, bieden zij u een duur-
zame toekomst. U heeft profijt hun onze kwaliteit. Daar staan zij 
voor!

Contact
Neem gerust contact op met Marco reemers voor een persoonlijk 
advies.

Kleine steeg 2a • 60331 NX  Nederweert
T: 0495 - 624 847 • M: 06 - 54256242 • E: innfo@remozon.nl

Elektrotechniek Nederweert en Remozon onder een dak 



Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

TE KOOP:

ASPERGES
H. v.d. Beucken

Kreyel 1 Ospel
Tel. 0495-633437

Mob. 06-222 966 98

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

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

Zeer voordelige tarieven 
voor het opmaken van

jaarrekeningen.

Aangifte
inkomstenbelasting 

voor E 60,-.

www.contentfiscaaladvies.nl

Roy Kirkels
06-25301987

21Boeket Blues Band opent 
Peelpodiumseizoen 

Muziek door en voor de Streek bij 
Buitencentrum De Pelen 

Op zaterdag 14 april opent de 
21Boeket Blues Band het Peelpo-
diumseizoen bij Buitencentrum 
De Pelen. De band geeft daar-
mee de aftrap voor een seizoen 
boordevol muziek door en voor 
de Streek in Nationaal Park De 
Groote Peel. Van april t/m sep-
tember zijn er bijna elke zondag-
middag voorstellingen. Voor de 
Americana liefhebber  is er op 
Hemelvaartsdag, donderdag 10 
mei, een Openluchtfestival bij 
het Buitencentrum:  het Festival 
Mijl op Zeven. Het Buitencentrum 
van Staatsbosbeheer ligt aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Elke zondag muziek op het Peel-
podium
Buitencentrum De Pelen, het bezoe-
kerscentrum van Nationaal Park De 
Groote Peel, heeft een klein gezel-
lig en overdekt Amfitheater waar, 
meestal op zondagmiddag, muziek-
voorstellingen worden gespeeld. Op 
deze prachtige plek kunnen muzikan-
ten uit de omgeving zich presenteren 
voor eigen publiek. Het programma 
is zeer divers; van folk tot blues en 
van zanggroep tot smartlap. Doel van 
het Peelpodium is om mens en na-
tuur met elkaar verbinden. Immers, 
het Buitencentrum ligt bij de ingang 
van Nationaal Park De Groote Peel, 
een prachtig hoogveengebied waar 
je heerlijk kunt wandelen.  

21Boeket Blues band opent Peel-
podiumseizoen
Uit liefde voor de Peel en de oor-
sprong van de blues verzorgt de 
21Boeket Blues Band de opening van 
het Peelpodiumseizoen. Om helemaal 
in de sfeer van dit prachtige gebied 
te blijven spelen ze naast swingende 
nummers ook een aantal nummers 
akoestisch. Daarmee gaat de 21Boe-
ket Blues Band terug naar waar het 
ooit begon; intiem, puur en tast-

baar. Ze spelen nummers van Light-
nin’ Hopkins, Sonny Boy Williamson 
II, Jimmy Reed, Willy Dixon, Leroy 
Carr, Robert Johnson, Red Foster, Big 
Mamma Thornton en nog veer meer. 
De naam van deze band verwijst naar 
de locatie van de eerste repetitie-
ruimte van de band: Boeket 21 in Ne-
derweert. The 21Boeket Blues Band 
werd opgericht in 2005 en sindsdien 
maakten tal van bekende en minder 
bekende muzikanten deel uit van 
deze band. The 21Boeket Blues Band 
staat voor onversneden blues, instinc-
tieve improvisatie, eerlijke emotie, 
swing en herkenning. Wees erbij, het 
wordt een mooie, lenteavond in de 
prachtige natuur van De Groote Peel! 

Het optreden op zaterdag 14 april 
vindt plaats in de vernieuwde 
Peelboerderij De Pelen. De avond 
begint om 20.00 uur en zal tot on-
geveer 22.30 uur duren. Entree is 
een vrijwillige bijdrage die ten 
goede komt aan het Peelpodium. 
Wees erbij, want dit wordt vast 
en zeker een sfeervolle avond 
in de prachtige natuur van De 
Groote Peel! 

Festival Mijl op Zeven
Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 
mei, is er op de picknickweide van 
Buitencentrum De Pelen een Open-
luchtfestival: het Festival Mijl op 
Zeven! Met optredens van Whitney 
Rose, de Dawn Brothers, André van 
den Boogaart, Christopher Paul Stel-
ling, Pert Near Sandstone en Rag-
mob. Het Festival Mijl op Zeven start 
om 15.00 uur (terrein open om 14.00 
uur) en zal tot ongeveer 23.00 uur du-
ren. Kaartjes kosten € 18,- (= inclusief 
€ 1,- servicekosten) en zijn online te 
bestellen via: www.ticketcrew.nl/tic-
kets/festival-mijl-op-zeven-2018  Van 
elk verkocht kaartje gaat € 2,50 naar 
het Buitencentrum De Pelen ten be-
hoeve van natuureducatie. Kijk op de 
Facebookpagina van ‘Festival Mijl op 
Zeven’ of op www.staatsbosbeheer.
nl/peelpodium voor meer informatie.  

Foto: Nederweert24

Van Horne Pop viert twee dagen 30-jarig bestaan

30e Van Horne Popfestival in 
Weerter Muziekcentrum De Bosuil 

Van Horne Pop, het popfesti-
val van de Philips van Horne uit 
Weert, bestaat precies dertig jaar. 
En dat in het jaar dat de school 
haar 50-jarig jubileum en de stad 
Weert het Van Horne Jaar viert…
Deze 30e editie telt twee jubile-
umconcerten: op vrijdag 13 april 
de reguliere bandwedstrijd met 
een groot aantal schoolgroepen 
en op zaterdag 14 april het ‘Van 
Horne Pop, The Reunion Concert’ 
met twaalf bands; bands die de 
afgelopen dertig jaar Van Horne 
Pop hebben gewonnen of hoog 
zijn geëindigd. De twee concer-
ten vinden plaats in het bekende 
Weerter muziekcentrum “De Bos-
uil”. Aanvang VHP-bandwedstrijd 
vrijdag: 20.00 uur. Aanvang ‘VHP 
Reunion Concert’ op zaterdag: 
19.15 uur. De zaal is op beide avon-
den open om 18.45 uur. Kaartjes 
à 6 euro kunnen online besteld 
worden via www.debosuil.nl. 

Programma vrijdag
Het gevarieerde programma op vrij-
dag telt ca. elf optredens van school-
bands en bevat deze editie meer vari-
atie dan andere jaren Er zullen naast 
bands ook duo’s en singer-songwri-
ters meedoen. Een van de prijzen 
voor de winnaar van Van Horne Pop 
is o.a. een optreden in het voorpro-
gramma van de show van de ‘The Hill-
billy Moonshiners Bluegrass Band’. De 

bands worden door een deskundige 
jury beoordeeld op muzikaliteit en 
performance.

Programma “Van Horne Pop Reu-
nion Concert” zaterdag
Tijdens het “Van Horne Pop Reunion 
Concert” treden maar liefst twaalf 
bands op.
De deelnemende “Reunion bands” 
zijn: Raised by Wolves, Vodka Wil-
liam, Defeated Decade, The Droef-
toeters, So Let Us!, Deadline, The 
Oaken Towels, No Avail, SAT2D (met 
RTL 4- The Voice deelneemster Kelly 
Kokkelkoren), Route66, Guarantee  
en The Philips van Horne All Star Band 
( met o.a. Franck van der Heijden, Ro-
gier van Wegberg. Patrick Eijdems, 
Linda Smeets, Michiel van Horen, 
Thijs Verheul, Ferry van der Woude, 
Wendy Overklift en Lennard Gilissen). 
De pauzemuziek wordt verzorgd 
door de DJ’s Rob Poels en Hein  Ver-
stappen. De presentatie is in handen 
van Hanneke van Eijk, Margaret Haar-
mans en Jan Leenders.  Na het reünie-
concert is er tussen 00.02 en 00.03 uur 
een Van Horne Pop-afterparty. 

Weert FM
WeertFM zendt beide concerten live 
uit (beeld en audio) via Facebook 
Live. Op vrijdag worden ook inter-
views uitgezonden met deelnemende 
bands. Van Horne Pop wereldwijd? 
www.weertFM.nl

KVW Nederweert zoekt 
vrijwilligers!!!

Dit jaar bestaat Kindervakantiewerk 
Nederweert 50 jaar.

Daarom gaan we dit jaar een enerve-
rend en bijzonder programma samen-
stellen.

De afgelopen jaren hebben tussen 
250 en 300 kinderen deelgenomen 
aan het jaarlijkse kindervakantie-
werk, een uitschieter was 2013, toen 
hadden we 400 kinderen die deel 
hebben genomen.

In dit jubileumjaar staan met name de 
maandag en dinsdag in een bijzonder 
daglicht, wij zullen dan een bekend 
pretpark gaan bezoeken.
De overige dagen zullen ook iets ex-
tra’s kennen, echter hieraan moet 
nog gewerkt worden.

Voor onze activiteiten zijn wij op 
zoek naar (extra) vrijwilligers.

Heb jij interesse om een leuke week 
(of een aantal dagen) te beleven met 
kinderen uit de gemeente  Neder-
weert, bij een loeigezellige organisa-
tie, en ben je 15 jaar of ouder stuur 
dan een mail met gegevens naar kvw-
nederweert@gmail.com 
Wij zullen je dan nader informeren 
over de inzet als vrijwilliger bij KVW 
Nederweert.
Of kijk eens op onze website www.
kvwnederweert.nl  

Groetjes,
Bestuur 
KVW Nederweert

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 19 april
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel.
We serveren een driegangendiner 
voor € 8,50- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdag 18 april.
Nieuwe bezoekers zijn welkom gaar-
ne aanmelden tot datzelfde tijdstip.

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

INZAMELING KLEDING 
                              
Basisschool de Schrank in Ospel houdt 
binnenkort weer een kledinginzame-
ling.
Doe ook mee en breng zoveel moge-
lijk draagbare kleding en schoenen, 
huishoudtextiel en knuffelbeesten. 
Alles dient goed verpakt te zijn in 
plastic zakken, ter bescherming van 
vocht en vuil.

Datum:  
Woensdagavond 18 april 2018
Donderdagochtend 19 april 2018

U kunt de zakken inleveren op woens-
dagavond 18 april van 18.30 tot 19.00 
uur en op donderdagochtend 19 
april tot 9.00 uur bij de ingang van 
de school. (Korenbloemstraat, naast 
de gymzaal). De opbrengst komt ten 
goede aan onze school. 

Alvast bedankt voor uw medewer-
king!

Ouderraad en team basisschool 
De Schrank
  
 

Gratis workshop 
‘laaggeletterdheid’

Het vrijwilligerscollege van Punt Wel-
zijn organiseert op 16 mei een gratis 
workshop ‘laaggeletterdheid’ voor vrij-
willigers en vrijwilligersorganisaties. 

Wat is laaggeletterdheid: 
2,5 miljoen Nederlanders hebben 
problemen met lezen en schrijven. 
Tweederde hiervan is geboren en 
getogen in Nederland evenals hun 
ouders en grootouders. Deze men-
sen ervaren steeds meer problemen 
in hun dagelijks functioneren. Voor-
beelden hiervan zijn schaamte, onbe-
grip, moeite hebben met het invullen 
van formulieren en afhankelijkheid.

De inhoud van de workshop:
In deze workshop leert u wat laagge-
letterdheid is. Hoe u het kunt herken-
nen en waar u mensen naartoe kunt 
verwijzen. De workshop is bedoeld 
voor vrijwilligers en vrijwilligersorgani-
saties. De avond wordt verzorgd door 
Leon Heuvelmans die rayoncoördinator 
is bij de stichting Lezen en Schrijven.

Datum en praktische informatie:
Deze workshop vindt plaats op 
woensdag 16 mei van 19.00 tot 
20.30/21.00. Er is plaats voor maxi-
maal 25 personen dus wacht niet met 
opgeven! Voor een lekkere kop koffie 
of thee wordt gezorgd.

Locatie: Keenter Hart, St. Jozefskerk-
plein 3, Weert

Meer informatie en een link om aan 
te melden vindt u op www.goedbe-
zigweert.nu. Direct aanmelden kan 
ook via goedbezigweert@gmail.com 
o.v.v. de naam van de bijeenkomst, 
uw naam en telefoonnummer.

Alzheimer Café Weert 
Rechtsbescherming bij dementie.
Op maandag  16 april a.s. is er weer 
een Alzheimer Café in Weert.  Het 
thema is deze avond: Rechtsbescher-
ming bij dementie. Voor mensen 
met dementie wordt het tijdens het 
ziekteverloop steeds moeilijker om 
de eigen wensen kenbaar te maken. 
Bovendien kan men op een bepaald 
moment niet meer de eigen belan-
gen behartigen. Welke rechten heeft 
de persoon met dementie dan? En 
welke rechten hebben de mantelzor-
gers? Wat moet er allemaal worden 
geregeld?

Deze avond komt een notaris hierover 
praten. U krijgt tips en informatie 
over hoe u er voor kunt zorgen dat de 
belangen van alle betrokkenen goed 
worden geregeld en in vertrouwde 
handen zijn.

Het Alzheimer Café wordt  gehouden 
in Het Keenter Hart, St. Jozefskerk-
plein 3, 6006 ZH te Weert en is vanaf 
19.00 uur geopend. Het programma 
duurt van 19.30 tot 21.30 uur
Iedereen is van harte welkom. Men-
sen met dementie en hun partners 
of familieleden, mantelzorgers, hulp-
verleners en andere belangstellen-

den, jong en oud. Aanmelden is niet 
nodig: u kunt zo binnenlopen. Uw 
eerste kopje koffie  of thee  is gratis 
en voor uw volgende consumptie be-
taalt u een bescheiden vergoeding.

Wanneer u niet beschikt over eigen 
vervoer  en in Weert woont is er de 
mogelijkheid u aan te melden voor de 
BoodschappenPlusBus van Punt Wel-
zijn: boodschappenplusbus@punt-
welzijn.nl Tel. 697900.  Voor een eigen 
bijdrage van € 3,00 wordt u thuis op-
gehaald en staat om 21.30 uur de bus 
op het plein bij het Keenter Hart klaar 
om u weer thuis te brengen. Het mi-
nimum bedrag waarvoor de bus rijdt 
is € 15,00, dus  er dienen zich wel  zich 
meerdere gebruikers  aan te melden.

Graag tot ziens in ons Alzheimer Café.

Vooruitblik Alzheimer Café Weert op 
maandag 14 mei : In voor- en tegen-
spoed. LET OP: i.v.m. Pinkstermaan-
dag is het dan niet de 3e maar de 2e 
maandag van de maand!

Info: 
i.rehmann@landvanhorne.nl
leny.jonkers@dezorggroep.nl
irene.verheijden@hulpbijdementie.nl

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

Verzamelaarsbeurs 
april 2018

Zondag  15 april organiseert Verza-
melaarsvereniging “De Peelstreek” 
uit Meijel weer haar maandelijkse 
ruilbeurs. Het evenement vindt plaats 
in de Rabozaal van het gemeen-
schapshuis “D’n Binger”, Alexander-
plein 2 in Meijel.

Het is een ideale gelegenheid voor 
verzamelaars om hun collectie uit te 
breiden of aan te vullen. Op verza-
melgebied is van alles te vinden zoals 
postzegels, munten,  pennen, bid-
prentjes, geboortekaartjes, ansicht-
kaarten, bankbiljetten, suikerzakjes, 
voetbalplaatjes  etc. 

De openingstijd van de ruilbeurs is 
van 10.00 u tot 13.00 u.
Zoals altijd zijn er ook veel tafels ge-
reserveerd voor ruilers.
Alle verzamelaars en belangstellen-
den zijn van harte welkom.
Parkeergelegenheid is er voldoende.  
Entree volwassenen € 1,00 en kinde-
ren gratis.

 

Algemene uitnodiging 
voor de kern Nederweert

17 april 20.00 uur in de Pinnenhof

Dinsdagavond 17 april organiseert 
de Nederweerter Energie Coöperatie 
een algemene informatieavond voor 
de inwoners van de kern Nederweert. 
Eerder waren de omringende kernen 
al aan de beurt. NEWECOOP werd 
eind 2016 opgericht door en voor 
de burgers van de gemeente Neder-
weert. Om op democratische wijze 
een actieve lokale bijdrage te leveren 
aan een energievoorziening die duur-
zaam, betrouwbaar en betaalbaar is. 
Het doel is om lokaal energie te be-
sparen en ons verbruik in te vullen 
met lokaal hernieuwbare energie. 
Daarbij kunt u als inwoner van Neder-
weert zelf aan de slag of met steun 
van de coöperatie. Behalve dat daar-
mee ons klimaat wordt geholpen is 
het vrijwel altijd ook interessant voor 
uw eigen portemonnee.
Als het gaat om energiebesparing 
dan komen zaken aan de orde zoals 
woningisolatie, zonneboilers, warm-
tepompen en andere besparende 
maatregelen. Belangrijk is dat u 
vooraf goed weet welke maatrege-
len interessant zijn voor uw woning. 
Als NEWECOOP lid kunt u binnenkort 
een energiescan krijgen die u dit in-
zicht gaat geven. 
Minstens zo belangrijk is dat NE-
WECOOP zich ook richt op de groot-
schalige opwek van hernieuwbare 
energie. Denk aan het windpark tus-
sen de Noordervaart en Ospeldijk, 
zonneweides of het gezamenlijk op-
wekken van zonne-energie met en-
kele grote daken, waarbij iedereen 
die op eigen dak geen panelen kan of 
wil plaatsen toch mee kan doen. Bij 
al deze projecten kunnen leden mee 
participeren en genieten van een 
mooi rendement. 

Geïnteresseerd? Kom dan zeker naar 
onze informatie avond op 17 april 
20:00 in de Pinnenhof. Voor meer 
informatie kunt u terecht op www.
newecoop.nl

Programmering 
Theaterboerderij Boeket April

Zaterdag 14 april Vruger waar alles 
bitter – Brabants Literair Entertain-
ment – Aanvang 20.30 – Entree 10,00
 
Maas, Van Gorp en Snijders komen uit 
Someren en Asten. Ooit kwamen ze op 
hun hippe Puchs-met-hoge-stuurtjes 
en stoere Zündapps naar Nederweert 
afzakken om in de Santa ‘n meadje te 
versieren. Iets van hun wilde haren 
hebben deze gasten - jonge senioren 
intussen - weten te behouden. Daar-
van getuigt het programma ‘Vruger 
waar alles bitter’, waarin zij zich ont-
poppen als kinderen van 1968. 
 
Zaterdag 21 april Melaquarta – Mu-
ziek – Aanvang 20.30 – Entree 10,00
 
Melaquarta is een akoestisch kwartet 
bestaande uit gitaar, contrabas, vi-
ool en dwarsfluit. Het unieke van dit 
kwartet is dat ieder lid een heel an-
dere muzikale achtergrond heeft. Al 
deze verschillende invloeden komen 
tot uitdrukking in hun eigen compo-
sities en zorgen voor een zeer eigen 
geluid en verfrissende stijl.
 
https://www.facebook.com/melaquarta/
 
Zondag 22 april Theatergroep Vrij 
– Komedie – Aanvang 15.00 – Entree 10,00
 
Komisch en herkenbaar, dat zijn de 
kernwoorden voor de komedies die 
Antoinette van der Velde en John 
Schneider spelen. Vooral mensen 
‘met wat meer levenservaring’ her-
kennen zichzelf of hun partner in de 
voorstellingen van Theatergroep Vrij. 

Jaar in Jaar uit gaat over twee ac-
teurs die al bijna 40 jaar getrouwd 
zijn. Zij kennen bijna alle hobbels in 
het huwelijk. Maar de twee acteurs 
besluiten toch om op hun aanstaande 
40-jarige huwelijksfeest nog een ro-
mantische act te spelen. 

http://www.theatergroepvrij.nl/
 
www.theaterboerderijboeket.nl
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