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

jouw gezondheid is onze zorg

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

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

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

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

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

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

Hulsenweg 1

6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

STICHTING GEZONDHEID EN ONTSPANNING
Roeven 4 • 6031 RN Nederweert • info@sgo-nederweert.nl • Tel. 0495-585013

WWW.SGO-NEDERWEERT.NL

•  Muziektherapie-waterbed Diverse behandelingen voor pijnverlichting en ontspanning
• Sauna-units Voor ontspanning en verminderen gezondheidsklachten
• Zoutcabine / Halotherapie Stimuleren van de luchtwegen en de huid
• Energetische therapie Zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleren
• Schoonheids- / Massagesalon Diverse mogelijkheden/behandelingen
• Indoor & Outdoor trainingsstudio Binnen en buiten sporten onder begeleiding

Stichting Gezondheid en Ontspanning

SGO NEDERWEERT

Teunissen Letselschade • Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert
T: 06-57242417 • info@teunissenletselschade.nl

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

www.teunissenletselschade.nl

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten. 

Weekblad digitaal lezen?

www.drukkerijvandeursen.nl

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Uw inschrijfpunt voor

GLASVEZEL
in het buitengebied

Sanne Knapen droomde op jonge 
leeftijd hoe het zou zijn om een 
eigen bedrijf te hebben. Deze 
droom is werkelijkheid gewor-
den. Na de middelbare school 
wist zij zeker dat ze schoonheids-
specialiste wilde worden en heeft 
daarom weloverwogen haar op-
leiding afgerond bij Internatio-
naal opleidingsinstituut Thomas 
in ‘s-Hertogenbosch. 

Aquamarijn 
Sanne haar nieuwe salon salon heet 
Aquamarijn en de naam staat voor: 
de kleur van de zee, rust, ontspan-
ning maar ook zeker energie. Deze 
woorden vond zij goed passen in 
hetgeen zij haar klanten wil aanbie-
den. De producten waarmee zij werkt 
sluiten hierbij goed aan. Diego dalla 
Palma professional is een Italiaans 
cosmeticahuis met verschillende lij-
nen voor face en body. De make 
up lijn is sterk in hun kleuren en de 
verzorgingslijn is sterk in huidverbe-
tering. Elke behandeling begint met 
een intake en welkoms massage. 
Hierdoor kan Sanne de behandeling 
en producten goed afstemmen op de 
huid en dit bespreekt zij dan altijd 
met mijn cliënten. 

Aquamarijn biedt de volgende moge-
lijkheden:
• Behandeling gezicht
• Lichaamsmassage
• Epileren en verven van wenkbrau-

wen en wimpers

Sanne haar droom komt uit

Nieuwe schoonheidssalon in Nederweert

• Harsen
• Sauna arrangement

Advies 
Wil je gewoon een advies? Dan helpt 
zij je graag. Hiervoor neemt Sanne de 
tijd en kun je een afspraak maken.  
Dan ga je samen kijken of Sanne wat 
voor je kan betekenen. 

Wil je een keer een workshop bijwo-
nen? Een feestje organiseren? Ook 
dat kan. Een workshop organiseert 
zij samen met de make-up artist van 
Diego dalla Palma professional- Floor 
Paulusse.  
Onder het genot van een drankje en 
een hapje krijg je het nodige advies over 
de make up die het beste bij jou past.

Meer informatie kun je vinden op 
website. www. Schoonheidssalona-
quamarijn.nl of bel direct op telefoon 
nummer 06 11 93 66 86.

Sanne kijkt ernaar uit om je te verwel-
komen en in de maand april en mei 
ontvangt ieder klant een leuke ver-
rassing 

Speurtocht het Roverspad bij Buitencentrum De Pelen 

Ga op zoek naar het zwarte goud van de Peel!
Op zondag 22 april kun je mee-
doen met het ‘Roverspad’; een 
spannende speurtocht voor 
gezinnen in Nationaal Park De 
Groote Peel. Op een route in de 
Peel staan schatkisten met aan-
wijzingen die je helpen met je 
zoektocht. Starten kan tussen 
13.00 en 15.00 uur bij het Buiten-
centrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk. 

Op zoek naar het zwarte goud…
De schatkelder in het kasteel van 
Graaf de Zwarte Raaf ligt vol met 
schatten. Alles wat van waarde is 
heeft hij in zijn bezit. Alles.… behalve 
het zwarte goud! Daarom heeft hij 
zijn Roversbende ‘De Zwarte Raven’ 
op pad gestuurd om het zwarte goud 
te zoeken. Dat is geen eenvoudige 
klus want Rover Robin, Rikus, Rapha-
el, Rocco, Romeo, Remy en Rombout 
weten niet waar die kostbare schat te 
vinden is. Erger nog, ze weten niet 
eens hoe zwart goud eruit ziet! De 
enige aanwijzing die ze hebben is dat 
het van onschatbare waarde is en dat 
het zich ‘ergens’ in het enorme Peel-
moeras bevindt. Maar waar moeten 
ze gaan zoeken?! De  Rovers zijn wan-
hopig en durven niet met lege han-
den terug te komen bij de grimmige 
Graaf. Ze kunnen dus wel wat hulp 
gebruiken. Ben jij dapper genoeg om 
te gaan zoeken naar die felbegeerde 
schat? Op een route van 2,5 km, die 
wordt aangegeven met ravenpijlen, 
staan zeven schatkisten met aanwij-
zingen. Door ze uit te voeren kom 
je achter het geheim van het zwarte 
goud. Veel succes!

Starten voor het Roverspad kan 
tussen 13.00 en 15.00 uur bij de 
balie van het Buitencentrum De 
Pelen. De tocht duurt ongeveer 
één uur. Deelname kost € 2,50 per 
persoon (volwassenen en kinde-

ren) inclusief een broodje bakken 
en een stoere roversbutton voor 
elk kind. Aanmelden kan via: 
0495 – 641 497 of per mail: depe-
len@staatsbosbeheer.nl

Natuureducatie en dan lekker 
sPEELs 
Het Roverspad is één van de vele kin-
deractiviteiten die Staatsbosbeheer 
in Nationaal Park De Groote Peel 
aanbiedt. Alle programma’s, excur-

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

sies en tochten, zowel schools als bui-
tenschools, zijn verpakt in een speels 
en avontuurlijk jasje zodat kinderen 
op een speelse manier de natuur be-
leven. Het zelf doen en ontdekken 
staan daarbij centraal. Het Roverspad 
is ook als kinderfeestje beschikbaar 
onder de naam: ‘de Ruige Rovers-
tocht’. Kijk voor meer informatie 
over kinderfeestjes en alle andere 
activiteiten: www.staatsbosbeheer.nl/
depelen 

Buitencentrum De Pelen, start-
punt van natuurbeleving
Voor of na afloop van de tocht kun 
je nog heerlijk struinen door de win-
kel van het Buitencentrum. Hier vind 
je (natuur)boeken, Streekproducten, 
souvenirs en heel veel leuke natuur-
ontdekspulletjes. Voor een hapje en 
een drankje kun je bij de Peelkiosk en 
in de Peelboerderij terecht. Het Bui-
tencentrum is elke dag geopend van 
10.00 tot 18.00 uur. 



JAARVERGADERING 
ZPC NEDERWEERT

Op maandag 9 april 2018 vond in het zaaltje 
van de kerk in Budschop de  jaarvergadering 
van Z.P.C. Nederweert plaats.
De voorzitter, Tiny Linssen, heette de leden 
en ook veel jeugdleden, hartelijk welkom.
Zij liet de activiteiten van het afgelopen 
jaar de revue passeren. Diplomazwemmen 
Zwemvaardigheid I, II, en III in december, 
de  Miniorenwedstrijden en de Swimkick 
wedstrijden.  De verenigingscompetitie is 
zelfs heel spannend waarbij ZPC op de hielen 
wordt gezeten door RZL. Ook de symchroon-
zwemgroep behaalde fantastische resulta-
ten en verzorgde mooie uitvoeringen. Ook 
de jeugdactiviteiten waren zeer geslaagd.
De penningmeester gaf een toelichting op 
het financieel verslag. De gehouden acties 
en sponsoractiviteiten zorgen voor een fi-
nancieel ruggesteuntje voor de vereniging.  
De kascontrole commissie heeft de financie-
le controle uitgevoerd en verzoekt de leden 
decharge te verlenen  aan de penningmees-
ter en het bestuur voor het gevoerde beleid 
het afgelopen jaar. Dit werd met een warm 
applaus bekrachtigd.
Al met al kan het bestuur terugkijken op 
een levendig, actief jaar voor de zwemclub 
met dank aan allen die hieraan meegewerkt 
hebben, bestuur, kaderleden en vrijwilligers. 
Nieuwe leden zijn nog van harte welkom.
Na afloop van de vergadering was er een 
gezellige kienavond voor de leden met vele 
mooie prijzen. Veel winkeliers uit Neder-
weert dragen de zwemclub een warm hart 
toe en hebben dit laten blijken door mooie 
prijzen te schenken tbv de kienavond. Voor-
al de frietbonnen en de ijsbonnen werden 
warm ontvangen bij de jeugdleden. Ook de 
overige prijzen vielen goed in de smaak, 
een HG pakket, toiletartikelen, handdoe-
ken, tassen en overige dingetjes werden 
door de kienende leden gewonnen. Ieder-
een had prijs.
Hiervoor hartelijk dank vanuit  het bestuur 
en de leden van de zwemclub.
Het was een gezellige avond waarbij ook 
nog  gelachen en gekletst kon worden.
Bestuur bedankt voor jullie inzet.

MG.

RKSVO-NIEUWS

Donderdag 19 april:
RKSVO O.15-1 - Mierlo Hout O.15-2 19.00

Vrijdag 20 april:
MMC Weert Mini F - RKSVO Mini F 18.30

Zaterdag 21 april:
RKSVO O.19-1 - EVV O.19-1 15.00
Merefeldia O.19-2 - RKSVO O.19-2 15.00
RKSVO O.17-1 - DESM O.17-1 15.00
RKSVO O.15-1 - Liessel O.15-1 13.30
Bruheze O.15-4 - RKSVO O.15-2 12.15
RKMSV O.13-1 - RKSVO O.13-1 12.00
RKSVO O.13-2 - Brevendia O.13-2 12.00
RKSVO O.13-g - DESM O.13-3g 12.00
RKSVO O.11-1 - SSE O.11-1 09.45
RKMSV O.11-1  - RKSVO O.11-2 09.30
SVVH O.11-1g - RKSVO O.11-3M 10.30
Merefeldia O.11-5M - RKSVO O.11-4M 09.30
RKSVO O.9-1g - NWC O.9-4 11.00
RKSVO O.9-2 - vrij
RKSVO O.9-3g - Liessel O.9-4 11.00

Zondag 22 April:
RKSVO 1 - Lierop 1 14.30
Pupil v/d Week: Lars Loijen RKSVO O.11-2
Sponsoren v/d wedstrijd: Enro Energy Weert 
& Café Zaal De Schans Nederweert 
RKSVO 2 - Helmondia 2 12.00
RKSVO 3 - SVSH 2 12.00
DESM 4 - RKSVO 4 10.00
RKESV 4 - RKSVO 5 11.30
DEV-Arcen 3 - RKSVO 6 10.30
RKSVO VE1 - Veritas VE1 10.00
RKSVO VE2 - MMC Weert VE2 10.00
Bieslo Vr.1 - RKSVO Vr.1 09.30

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

SchutterijSt. Barbara Leveroy

3detrekking loterij van 2018. Verricht door 
John Heijmans.
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2616
2de prijs € 25.00 lotnummer 2653
3de prijs € 5.00 lotnummer 2726
4de t/m de 9deprijs € 10.00 lotnummer 
2630, 2679, 2755, 2610, 2464 en 2654.
10de t/m 15de prijs lotnummer 2692, 2593, 
2589, 2608, 2737, 2680.
De winnaarvan de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking tekomen 
verrichten op dinsdag 8 mei 2018 in café-
zaalWetemans om 19.30 uur.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag
Veldwedstrijd Koningslust op 8 april 
Tim Vaes heren recurve: 300 + 311 = 611, 3e 
plaats
Sjoerd Heijnen heren recurve: 181 + 206 = 
387, 6e plaats

Agenda
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

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

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

Schuttersgilde St. LUCIE

AGENDA APRIL: 
21 Tinus Stienen beker.
21 Aansluitend na het schieten overleg buk-
smeesters met schutters
29 Uitwisseling Middelbeers 15.00 uur

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.

Op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei 
wordt het dorps schieten georganiseerd.
Noteer dit alvast in uw agenda.

OPENING SEZOEN:
Op zondag 1 april j.l. werd in een prachtig ver-
sierde kerk een woord- en communiedienst  
gehouden i.s.m. Openluchtmuseum Eynder-
hoof t.g.v. de opening van het schuttersseizoen 
en de opening van het museum. Veel dank aan 
dhr. en mevr. v. Buul, zangvereniging de Leeu-
werik, de koster en de bloemschikkers voor de 
dienst. Na afloop werd er een bezoek gebracht 
aan de begraafplaats waar de overleden leden 
van de vereniging  werden herdacht. In het 
Openluchtmuseum ontving het koningspaar 
van 2017 een serenade als dank voor hun in-
zet van afgelopen jaar. Daarna werd er door 
de Fam. Minten met hun medewerkers weer 
gezorgd voor een heerlijke paasbrunch voor 
de leden en genodigden. Er was weer veel 
werk besteed aan de prachtig ingerichte zaal, 
heerlijke soep en warme vleesgerechten. Wij 
zijn bakkerij Tommie zeer erkentelijk voor het 
sponseren van de broodjes en croissants. In-
middels waren afgevaardigden van de O.L.S. 
Federatie gearriveerd om de jubilarissen te 
huldigen. Dit jaar waren er maar liefst 10 leden 
die een oorkonde en bijbehorende versierselen 
in ontvangst mochten nemen. Iedere jubilaris 
werd door de voorzitster persoonlijk in het 
zonnetje gezet. Na afloop konden de aanwezi-
gen de jubilarissen feliciteren.

Na afsluiting van het ochtendprogramma 
vertrokken de leden en belangstellenden 
naar de schiet accommodatie aan de Houts-
weg alwaar de strijd zou losbarsten voor de 
nieuwe koning/koningin. 
Op zaterdag was in en buiten het gebouw 
alles in gereedheid gebracht om er weer een 
gezellige zondag van te kunnen maken. De 
kogelmakers hadden gezorgd voor genoeg 
munitie en de koningsplaten stonden hoog 
op de kogelvangers. Alles was er klaar voor.
Ondanks dat het weer iets tegenviel,( maar 
dat kon de pret niet drukken) mocht de ko-
ningin van 2017 het eerste schot lossen. In 
een rap tempo volgde schot na schot. Het 
was schot 92 dat de vogel het een beetje be-
nauwd begon te krijgen, met onder de buks 
de koningin van vorig jaar. Wat een span-
ning!!  Met trillende knieën gaf ze de buks 
over aan de buksmeester, want de vogel had 
besloten nog even hoog in de lucht te blij-
ven. Een buksmeester zou geen buksmees-
ter zijn om niet door te hebben welke plaats 
gevoelig lag om de vogel te bevrijden uit de 
koningsplaat. En ja hoor, het schot werd ge-
lost en daar kwam de vogel naar beneden 
dwarrelen. Vreugde alom, Leo Janssen werd 
koning 2018. Samen met Heike zullen ze in 
2018 uittreden als koningspaar voor schut-
tersgilde St. Lucie. Op de koningsplaat voor 
alternatieve koning was het Chantal Becker 
die met het 96e schot de vogel naar bene-
den haalde. Proficiat!!

Nadat de koning het koningszilver kreeg 
omgehangen mochten Leo, Heike en Chan-
tal het warm/koud buffet openen dat werd 
bereid door café – zaal v. Nieuwenhoven.
Ook werden de aanwezigen nog verwend 
door een heerlijk ijs, gesponsord   door ijs-
boerderij Gommers.
Omdat de opening van het seizoen een 
feestdag is voor alle leden zijn we heel erg 
blij met de geboden hulp van Ruud, Chan-
tal en Kim van jeugdcarnavalsvereniging de 
Krielkes en Maria en Jos. Jullie zijn kanjers en 
we bedanken jullie dan ook heel hartelijk.

Een speciaal woord van dank aan alle leden, 
sponsoren en vrijwilligers, die ieder op hun 
eigen manier hun bijdrage hebben geleverd 
aan deze fantastische opening!! We gaan er 
met z’n allen een mooi seizoen van maken.

Met schuttersgroet.

Grandioze garageverkoop 
bij Pleunis Mode

U was er al eerder? Dan krijgt u ko-
mend weekend opnieuw de kans uw 
licht op te steken bij de garagever-
koop van Pleunis Mode in Neder-
weert. De garage naast het winkel-
pand wordt voor even outlet-store 
aan de Brugstraat 21.

Artikelen van de bekende merken 
van vorig seizoen worden aan dump-
prijzen verkocht, met kortingen tot 
wel 80%.
Bij Pleunis mode vindt u kleding van 
de merken Sandwich, Donna Dura, 
Aventures des Toiles, Esqualo, Eroke, 
Malvin, Bianca, Taifun, Capuccino, 
Lizzy&Coco, Dolce Vita, Betty Bar-
clay, Gil Bret, Joseph Ribkoff, Pause 
Café, Marie Méro, Leo&Ugo, Juf-
frouw Jansen,Via Appia, Brax, Zerres, 
Rosner, Edition by G.W., Gerry We-
ber, FrankWalder, Gollé Haug, Som-
mermann, Isabell, Milo, Beaumont, 
Etage, Siegel en Lebek tegen de al-
lerlaagste prijs!  In diverse maten is 
er nog een ruime keuze aan perfect 
passende modellen.

Slechts 2 dagen, vrijdag 20 april van 
9.00 tot 20.00 en zaterdag 21 april 
van 9.00 tot 12.00 uur is de Outlet 
geopend. Sla u slag. We starten echt 
pas vrijdag om 9.00 uur.

SKO

Bloesem

Ik zag ze al weken hunkeren,
die kale magere wintertakken:
eerst voorzichtig, bleek-groentjes wakker
uiteindelijk de knoppen barstensvol
Ze popelden, die jonge knoppen
en konden haast niet wachten

Vanmorgen vroeg toen ik nog sliep
is daar dan toch het enig 
juiste moment in tijd gekomen
De bomen in mijn straat op een rijtje
vieren uitbundig hun feest met
bruidsjurken van bloesemblaadjes 
die dansen in de wind

Ze hebben maar één week 
die tedere witte minne blaadjes
Dat weten ze niet dat deert hen niet,
Ze dansen, verleiden en ze geuren

totdat er dikke lauwe 
regendruppels de blaadjes 
vriend’lijk begeleiden
door het blauw naar
stoepen asfalt struiken
auto’s fietsen dunne jassen

De val is zacht en 
op het enig juiste 
moment in tijd

Karin Vossen
www.schrijverskringospel.nl

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

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl
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GLASVEZEL
in het buitengebied

ZATERDAG 28 APRIL IN BAEXHEIMERHOF

11e editie “Swinging Sixties Live”

Baexheimerhof in Baexem is zater-
dag 28 april 2018 het decor voor 
Swinging Sixties Live,  een avond-
vullend programma met live mu-
ziek uit de zestiger jaren door STE-
ADY STATE, met als speciale gast 
JAN DE HONT en de MASKERS 2.0.

Een jaarlijks terugkerend evenement 
dat veel mensen uit de wijde omge-
ving naar Baexem trekt.
Zowel voor het luister- en danspu-
bliek zal het genieten zijn. De ‘six-
ties’,  gouden jaren van de popmu-
ziek met namen als: Cliff Richard & 
The Shadows, The Beatles, The Rol-
ling Stones, The Animals, Them, The 
Byrds, The Kinks, Dave Clarke Five,  en 
vele anderen. Al deze muziek uit die 
roerige maar gezellige jaren zal uit-
gevoerd worden door bands die live 
spelen. Als traditie zal Steady State 
het podium  betreden met twee  sets 
goed in het gehoor liggende catchy 
songs met een lekkere beat uit hun 
aanstekelijke repertoire, met als 
gastoptreden dit jaar Jan de Hont 
en de Maskers 2.0. Uiteraard komt 
het originele repertoire van ZZ & de 
Maskers ruimschoots aan bod zoals 
o.a. Till, La Comparsa, James Bond, 
Goldfinger, Dracula, Ik heb genoeg 
van jou, Tamara, Brand New Cadillac 
en nog vele andere.

De muziekavond wordt wederom ge-
presenteerd door Huub Custers uit 
Swalmen.  De deuren gaan om 20.00 
uur open en de optredens beginnen 
om 21.00 uur.
Kaartjes aan de kassa € 10,00, in de 
voorverkoop bij SPAR Synco of Bae-
xheimerhof in Baexem € 17,50. Re-
serveren door een e-mail naar info@
baexheimerhof.nl of via Facebook 
“DEELNEMEN” betaalt u ook € 7,50 
aan de kassa.   

Herbeleef op zaterdag 28 april 
a.s. het gevoel van de jaren zes-
tig met “Swinging Sixties Live” 

www.steady-state.nl        
www.baexheimerhof.nl

Tribute to the Cats Band 12 mei in 
Reigershorst

Op 12 mei 2018 komt de “Tribute to 
the Cats Band” weer naar Neder-
weert-Eind. Dit keer organiseert 
Stichting “Cuba Adelante” deze ge-
zellige avond  vol met muziek van The 
Cats uit de 60’er, 70’er en 80’er jaren. 
De grote hits zoals What a crazy life, 
Turn around and start again, Lea, 
Why, Trying to explain, Be my day, 
Jukebox en natuurlijk hun grootste 
hit One way wind. Een avondvullend 
programma waarbij jong en oud hun 
herinneringen uit vervlogen tijd weer 
ophalen.  In de regio hebben ze in-
middels al diverse malen opgetreden 
en trekken volle zalen. Voor wie een-
maal een keertje geweest is zal dat 
dan ook niet de laatste keer zijn. 

Stichting “Cuba Adelante” organi-
seert deze avond om het werk wat 
ze doen voor hulp in Cuba, financieel 
te ondersteunen.  De 4 weeshuizen 
welke ze nu helpen krijgen het steeds 
moeilijker, dit door de economische 
omstandigheden en daarbij komen 
er ook  nog eens regelmatig orka-
nen voor. Eten en bouwmaterialen 
worden hierdoor steeds duurder, hun 
budget is vaak niet toereikend om 
een behoorlijk welzijn voor de kinde-
ren te creëren.  Wij willen ze hierbij 
ondersteunen, inmiddels helpen we 
ook mensen die het echt hard nodig 
hebben. Kijk even op de andere pa-
gina’s van onze website voor meer 
informatie over onze stichting.

Daarom willen we dan ook iedereen 
deze avond van harte aanbevelen; de 

bezoekers een heerlijke avond en de 
Stichting kan weer iets goeds voor de 
mensen in Cuba betekenen.
De zaal gaat open om 20.00 uur, de 
kaarten kosten in voorverkoop € 23,00, 
aan de zaal € 25,00  
Aanvang concert: 21.30 uur.  
Adres: Pastoor Maesplein 13, 6034 TE 
in Nederweert-Eind.

Tevens willen wij ook het bestuur van 
Stichting Reigershorst bedanken dat 
zij al hun medewerking verlenen om 
ons dit evenement te laten realiseren. 
En natuurlijk niet te vergeten de be-
heerster en al onze vrijwilligers, har-
telijk dank.

Er zijn bij “Cafetaria d’Indj” kaarten 
te winnen voor het optreden van 
“The Tribute to the Cats Band” op 12 
mei. Tevens is er bij het gewonnen 
kaartje een gratis menu naar keuze te 
verkrijgen op 12 mei in het cafetaria, 
beschikbaar gesteld door “Cafetaria 
d’Indj”. 
De gewonnen kaarten zijn niet voor 
geld inwisselbaar.                          

Hoe win je een gratis kaartje met 
menu?                                   
Kies voor € 1,00 een plaatje uit de 
jukebox.                             
Speelt het nummer “One Way 
Wind”van The Cats en het kaartje 
met menu is voor jou. Tevens zijn hier 
kaarten voor dit concert te koop.
Verveel je niet en draai een plaatje 
tijdens het wachten! Zie verder www.
stichtingcubaadelante.nl 

Flyer Vrienden van Eynderhoof
1e Exemplaar uitgereikt aan 
mevr. Toos Moonen-van Deursen. 

“Bent u al vriend van Eynderhoof ?” is 
de titel van een flyer van de Vrienden 
van Eynderhoof om nieuwe leden te 
werven. De nieuwe voorzitter van de 
Vrienden, Hans Houtman, reikte het 
eerste exemplaar uit aan vriendin 
mevr. Toos Moonen-van Deursen. 
Haar man Bèr Moonen overleed een 
jaar geleden. Als voorzitter pleitte 
Bèr al langer voor een wervingsfold-
er, maar maakt de uitgave ervan niet 
meer mee. 
Om het ledental op peil te houden wil 
het bestuur met deze flyer actief bli-
jven werven. Het ontwerp is van Hans 
Heijnen uit Nederweert-Eind, als 
vrijwilliger actief bij “De Piependje 
Pörs” in Eynderhoof. Bij het 25-jarig 
bestaan vorig jaar werd een ledental 
van 350 bereikt, maar door het over-
lijden van enkele leden en enkele op-
zeggingen van het lidmaatschap liep 
dit terug naar momenteel 343. 
De start van een nieuw muse-
umseizoen is een goed moment 
om Vriend(in) van Eynderhoof 
te worden. Met een lidmaatschaps-
kaart hebben twee personen het hele 
seizoen gratis toegang tot het muse-
um en ook tot de jaarlijkse feestelijke 
Vriendendag, dit jaar op zaterdag 16 
juni v.m. Op het programma staan dan 
de algemene ledenvergadering, een 
inleiding en een authentieke boeren-
lunch. Voor het 350e lid was vorig jaar 
een gratis lidmaatschap beschikbaar. 
Het werd Europarlementariër Jeroen 
Lenaers uit Stramproy, maar hij liet 
zich inschrijven als een “bijzondere 
vriend” á € 125,- ! Voor de “nieuwe 
350e vriend(in)” ligt weer een gratis 

lidmaatschap gereed. Aarzel dus niet 
met aanmelding (sjefgeuns@telfort-
glasvezel.nl  - tel. 0495 – 631947). 
In Eynderhoof zijn zo’n 370 vrijwil-
ligers actief, die het cultureel erfgoed 
koesteren en voor het nageslacht be-
houden. De laatste jaren worden met 
succes ook educatieve programma’s 
en activiteiten ontwikkeld, die bij 
jong en oud in de smaak vallen. Het 
Limburgs Openlucht Museum verdient 
uw sympathie en steun. Voor de activ-
iteiten agenda en informatie over Eyn-
derhoof: www.eynderhoof.nl. 

Word nu VRIEND(in) 
van EYNDERHOOF ! 

 jg

Foto van Enny Bongers: Te midden 
van voorzitter Hans Houtman en 
ambtelijk secretaris Sjef Geuns ont-
vangt Toos het eerste exemplaar van 
de flyer. “Van boven” ziet Bèr dat het 
Toos goed doet. 

Sjra Dreessen
Sjra Dreessen, een 80 jarige man/
kunstenaar die voor het eerst van 
zijn leven ``uit de kast komt`` met het 
presenteren van zijn hardstenen beel-
den` .̀ Sjra woont en werkt in Ospel 
Limburg.

Hij kwam uit een gezin waar gewerkt 
moest worden om centjes binnen te 
brengen.
 
`kunst`
was in die jaren voor de elite, maar 
zijn liefde voor natuursteen kon Sjra 
niet loslaten. Als kind verzamelde 
Sjra al hardsteen van alles wat maar 
te vinden was op dit gebied. Daarom 
bekwaamde hij zicht tot een beroep 
waar natuursteen veel verwerkt ging 
worden en dat was het beroep van 
het leggen en zetten van hardstenen 
wanden en vloeren.
In de jaren die vorderden ging zijn 
gedachten steeds meer uit naar het 
plastische van hardsteen en ontwik-
kelde hij zich daarin en er ontstond 
het enen hardstenen beeld na het 
andere. Om het vak van beeldhou-
wen beter `onder de knie`` te krijgen, 
ging Sjra samen met zijn vrouw Sjan
jaren achtereen naar Danielle Coete-
rier en Ton Haemers in Heeze om zich 
meer in het beeldhouwen te bekwa-
men, hier ontwikkelde hij de kennis 
om hardsteen meer vorm geven.

Zijn beelden zijn in `perfectie` afge-
werkt en laten de vorm van zijn eigen 
beeldtaal zien. Dit is mede te danken 
omdat hij autodidact is en daarom 
dicht bij zich zelf is gebleven.

Als je als tachtigjarige voor het eerst 
je beelden tentoonstelt aan het pu-
bliek mag dat `bijzonder` genoemd 
worden. Als je Sjra hoort praten over 
hardsteen, voel je de liefde die hij 
heeft ontwikkeld over deze materie.

Zijn beelden zijn met Hemelvaart 10-
11-12 en 13 mei gratis te bewonderen 
in Weert bij Galerie en Beeldentuin 
Gerard van den Oetelaar Industrie-
kade 29 te Weert. open van 11-17 uur.

Ook bijzonder mag genoemd worden 
de werken van Gerard van den Oete-
laar, deze zijn dan ook te bezichtigen. 
MATERIE SCHILDERIJEN IN SYMBO-
LISCH ABSTRAKT. 
Zijn werk hangen in 9 buitenlandse 
Musea o.a. Rusland: Moskou, Jaro-
slavl, Tula en het Art Museum van 
Saratov.
Maleisië: Melaka, USM Penang, 
Art Museum van Kuching Borneo, 
Langkawi en Johor Bahru.
Op zijn site is alles over Gerard te le-
zen en te zien.    www.oetelaar.net
Ook zijn werken zijn met Hemelvaart 
te bezichtigen.



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 19 tot en met 28 april 2018.

DONDERDAG 19 april
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Aanbidding
18.15 uur Boeteviering
18.30 uur Rozenkransgebed en Biechtgele-
genheid.
19.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 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.

ZONDAG 22 april
4e zondag van Pasen
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor,) – jaardienst 
ouders Coolen-Coumans en zoon Thijs.

MAANDAG 23 april
St. Joris, martelaar
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 24 april
H. Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar
Geen rozenkransgebed en H.Mis
20.00 Lezing over het orgel en orgelmuziek 
met de Heemkundevereniging.

WOENSDAG 25 april
H. Marcus, evangelist
Geen rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 26 april
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur  H. Mis – Tot bijzondere intentie.

VRIJDAG 27 april
H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar
18.30 uur  Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 28 april
Vooravond van de 5e zondag van Pasen.
18.00 uur H. Mis (zang Rochuskoor , lector 
mevr.L.Caris)- maanddienst Mia Truijen, jaar-
dienst Giel Pleunis en Nel Hoeben, jaardienst 
Frans van Hulsen, Lei Geurts vanwege verjaardag.

Overleden
Op 31 maart is begraven op ons parochie-
kerkhof Leen Verdonschot-van Heugten, zij 
overleed in de leeftijd van 95 jaar.
Op 7 april was de uitvaart van Harrie van 
Hulsen, hij overleed in de leeftijd van 84 jaar 
en woonde Herstraat 12.
Op 13 april was de uitvaart van Jeu Brunen-
berg, hij overleed in de leeftijd van 86 jaar 
en woonde Ouwijck 1.
Mogen zij rusten in vrede.

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

Zondag 29 april: 5de zondag van Pasen.
10.00 u Woord - en Communiedienst.

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Ik wens iedereen veel geluk, gezondheid 

en vrede. Veel groeten van Lotte.
- Maria, zorg voor mijn gezondheid. Dank 

voor alle verkregen gunsten.
- Voor mijn zoontje. Dat hij een goede ge-

zondheid mag hebben en houden. 
Dank U wel.

- Heilige Maria, help mij bij mijn ongenees-
lijke ziekte.

- Voor alle overledenen rust, eeuwige rust.

Iets om over na te denken:
“Vergeving is een kenmerk van de 
sterken.”(Ghandi )

DE KAPEL VAN SCHOOR IS ALTIJD DE 
GEHELE DAG OPEN EN IEDEREEN IS ER 

VAN HARTE WELKOM. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

Kiest u voor gebaande paden of vaart u uw eigen koers ?

Geuns Uitvaartbegeleiding heeft oor voor uw wensen en oog voor details. Bent u alternatief of traditioneel, modern of klassiek:
samen geven we de uitvaart de ‘kleur’ die u wenst. Wij blijven onafhankelijk, want… waar u ook verzekerd bent, u kunt altijd 
een beroep op ons doen. We bespreken, verzorgen en begeleiden persoonlijke uitvaarten en alle formaliteiten eromheen.

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

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom 

zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid.

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

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

21 t/m 28 april 2018

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

ZATERDAG 28 april: 19.15 uur H. Mis.

LEZERS: zaterdag 21 april Jolanda Wijen, 
zaterdag 28 april Marjo Timmermans.

MISDIENAARS: zaterdag 21 april Ayla Bee-
rens en Lobke Houtappels, zaterdag 28 april
Pam en Sien Smeets.

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

“Je kunt beter een nachtje slapen over wat 
je van plan bent, dan wakker te liggen over 

wat je gedaan hebt.”

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 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

Zondag 29 april 2018 H. Mis om 11.00 uur 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar:  Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

Denkt u nog aan uw kerkbijdrage? Laat dit 
mooie gebouw niet verloren gaan voor de 

gemeenschap Budschop.

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 21 - 28 april.

Zaterdag 21 april, presentatie 1e com-
municanten, 19.00 jrd Piet Reijnders, ghm 
Marinus Evers en Netje Evers-Cuijpers.

Zondag 22 april, 4e zondag van Pasen, 
Roepingenzondag, 10.00 (Kerkelijk zang-
koor Gregoriaans)  voor roepingen voor de 
herderlijke en priesterlijke taken in de kerk 
voort te zetten.

Donderdag 26 april, 18.40 bidden van 
het Rozenhoedje; 19.00 voor de vervolgde
christenen.

Zaterdag 28 april, 19.00 (Zangkoor De 
Peelklanken) voor eigen intenties.

ACOLIETEN: za. 21 april 19.00: Mathijs en 
Luc van Hulsen; zo. 22 april 10.00: Tom Kes-
sels, Nick Stijnen; za. 28 april 19.00: Mathijs 
en Luc van Hulsen. 

DOOPSEL: Door het Sacrament van het H. 
Doopsel is Luckas van ’t Klooster, Annastraat 
55, in onze geloofsgemeenschap opgeno-
men. We wensen dopeling en ouders profi-
ciat en een gezegende toekomst.

OVERLEDEN: Op 6april jl. overleed Mia 
Pellemans-Zegveld, 89 jaar, Meester Scha-
kenhof 22. Moge zij rusten in vrede. 

POETSBEURT: Behalve het interieur van de 
kerktoren kreeg ook de  parochiekerk zelf 
de jaarlijkse schoonmaakbeurt. Dit jaar wa-
ren het weer de vrouwen van de L.V.K. Ospel 
die de plumeau, stoffer, zeem, poetsdoek en 
wat dies meer zij ter hand namen. Van harte 
dank, het ziet er weer keurig verzorgd uit !
ROEPINGENZONDAG: De kerk vraagt we-

reldwijd ons gebed en offer voor roepingen 
voor de herderlijke en priesterlijke taken in 
de kerk. Zij bidt om mensen, die Jezus willen 
navolgen om Zijn herderlijk heilswerk te wil-
len voorzetten. Jezus riep aan het meer van 
Galilea gewone mensen, vissers en zei: “Kom 
en volg mij …..” en zij volgen Hem. Na Pasen 
gaf Jezus aan deze apostelen de opdracht 
om Hem als de goede Herder bekend te 
maken. En met die boodschap zijn zij uitge-
trokken en zij klinkt door de eeuwen heen, 
soms kwam de kerk tot bloei, soms werd ze 
gekenmerkt door neergang. De Kerk is als 
mensenwerk nooit een volmaakte kerk ge-
weest maar steeds waren er goede herders 
om Jezus boodschap te verkondigen. We 
kunnen niet alleen bidden om priesterroe-
pingen, maar ook de priesteropleiding in 
ons bisdom daadwerkelijk steunen. 

Pastoor A. Koumans, OMI.

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  21  april  –  28 april  2018

Zondagmorgen  22 apr.  09.30 uur:
Als hgm. voor onze parochiegemeenschap, 
Als hgm. voor rector Lambert Gubbels en 
pater Crins (volkszang)
11.00 uur: Toediening H. Doopsel aan Evy 
Beenders.

Mededeling:
• De vastenaktie heeft € 441,73 opge-

bracht. Namens kerngroep parochie H. 
Barbara onze hartelijke dank. 

Truus
80 jaar

Gefeliciteerd 
namens ons allen

24 april

In memoriam 

Met grote droefheid hebben wij kennis genomen van  
het overlijden van onze vrijwilligster

Nelly Vossen
Nelly was vanaf 2004 werkzaam als vrijwilligster binnen zorg-
centrum Hieronymus.

Met grote inzet en betrokkenheid verzorgde zij jarenlang  
de kienmiddag op dinsdagnamiddag. Altijd bereid om te  
helpen kwam Nelly trouw naar de activiteiten, en ondersteun-
de ze waar nodig. Daarbij genoot ze van de contacten met 
de bewoners en vrijwilligers. 

Met respect en waardering zullen wij Nelly  
in onze herinnering bewaren.

Wij wensen haar dochters en familie  
veel sterkte toe de komende tijd.

Bewoners, medewerkers, vrijwilligers en 
directie STICHTING LAND VAN HORNE

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.

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

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 23 april 11.00-12.30 uur en 13.00-
14.30 uur yoga*. Dinsdag 24 april
10.30-11.30 uur wandelen* / 13.30-
15.30 uur haken*. Woensdag 25 april
09.30-12.00 uur kookworkshop* /
09.30-12.00 uur ontspanningsmassa-
ge* / 14.30-19.00 uur kookworkshop 
voor nabestaanden*. Donderdag 26 
april 10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 
uur workshop schilderen* / 13.00-
16.00 uur voetwellness*. Vrijdag 27
april GESLOTEN i.v.m. KONINGSDAG. 
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). 

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG  20 april 2018 is de eerst-
volgende kienavond in Budschop. 
Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de
St. Rochuskerk,  Rochusplein 1. De 
zaal is open om 19.00 uur. Budschop. 
Het  kienen is toegankelijk voor ie-
dereen. U  kunt dan kienen voor  de 
jackpot van € 45,--.
Iedereen is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop

Eetpunt
“Ontmoeten doet groeten” 

Bij het Eetpunt in Nederweert is ie-
dereen, met name senioren en men-
sen met een beperking, welkom om
samen met anderen gezellig aan tafel 
te komen eten. Elke dinsdag wordt er 
een drie-gangen diner geserveerd dat 
vers bereid wordt door vrijwilligers. 
Drie of vier keer per maand vindt het 
Eetpunt plaats in gemeenschapshuis 
“de Pinnenhof”, één keer per maand 
wordt het Eetpunt verzorgd door tel-
kens een andere horecagelegenheid 
in Nederweert. Na het eten is er de 
mogelijkheid om nog een beetje na 
te kletsen, een kaartje te leggen of 
een spelletje te doen. De prijs voor 
het menu is 8 euro (exclusief eventu-
ele consumpties). De inloop is vanaf 
half 6 en er wordt gegeten om 6 uur. 
Wanneer u deel wilt nemen aan dit 
Eetpunt kunt u zich aanmelden tot 
vrijdagochtend 12.00 uur voor de vol-
gende dinsdag. U kunt dat doen door 
te mailen naar eetpuntnederweert@
gmail.com of telefonisch op telefoon-
nummer 06 83 15 92 14. Moet u zich 
later toch nog afmelden dan kan dat 
tot uiterlijk maandag 12.00 uur.

In de komende weken is het Eetpunt op:
17 april bij Het Vlegelke in de Kerk-
straat 70
24 april in de Pinnenhof
 1 mei in de Pinnenhof
 8 mei in de Pinnenhof

De historie en toekomst van ons 
monumentale Clerinxorgel.

Op dinsdagavond 24 april om 20.00 
uur, Sint-Lambertuskerk te Neder-
weert organiseert de Heemkunde-
vereniging samen met de Orgelkring 
Nederweert een speciale avond over
het bijzondere orgel.

Globaal programma:
20.00 uur start bijeenkomst.
Inleiding door Drs. Rogér van Dijk over 
het Clerinxorgel, de bouw, historie en 
de restauratie van het orgel.
Pauze.
Theo Hes zal een mini orgelconcert 
geven.
Na afloop bestaat de mogelijkheid het 
orgel te bezichtigen. (De toegang is 
gratis en iedereen is van harte welkom.)

Het pijporgel is een van de weinige 
“antieke” instrumenten die nog fre-
quent wordt bespeeld. De oudste 
vermeldingen stammen al uit het an-
tieke Griekenland omstreeks 200 voor
Christus. In de middeleeuwen rond 
1300-1400 werd het toen al sterk 
verbeterde instrument ook geïntro-
duceerd in veel kerken voor gebruik 
tijdens de liturgie. Het orgel was 
aanvankelijk een erg primitief instru-
ment, maar in de loop van de eeuwen 
werd de mechaniek steeds verder ver-
beterd en rond de 17e eeuw ontstond 
aan het Franse hof van Lodewijk de 
XIV (de Zonnekoning) een ware or-
gelcultuur ook voor “niet religieuze” 
muziek. De Duitser Gottfried Silber-
man was onder de indruk en nam 
deze cultuur mee naar Duitsland waar 
een eigen orgelcultuur ontstond en 
hij als orgelbouwer samen met com-
ponisten als Buxtehude en J.S. Bach 

Stichting Orgelkring Nederweert

een groot stempel drukte op de ver-
dere Europese ontwikkeling. Het Cle-
rinxorgel van Nederweert gebouwd 
omstreeks 1850, is een z.g. mecha-
nisch orgel waarbij, afgezien van de 
windvoorziening, alles nog werkt 
volgens de oude orgelbouwkundige
principes. Vanavond zal de musico-
loog en orgeldeskundige Rogér van 
Dijk een inleiding verzorgen waarbij 
naast een stukje geschiedenis van 
onze kerk de principes en werking 
van orgels aan de orde komt; uitdruk-
kelijk zal ook ons Clerinx-orgel en de 
op handen zijnde restauratie hiervan 
worden behandeld e.e.a. voorzien
van beeldmateriaal.

Na een korte pauze zal Theo Hes or-
ganist van de Martinuskerk Venlo U
in een mini orgelconcert laten horen 
hoe breed inzetbaar ook ons orgel is 
door het uitvoeren van een aantal, 
deels bekende en goed in het gehoor 
liggende werken. De Orgelkring Ne-
derweert zorgt voor een groot vi-
deoscherm waarop de presentaties 
van, zowel Drs. Rogér van Dijk, als 
organist Theo Hes, van zeer nabij en 
uitvergroot te volgen zijn.
Na afloop is er gelegenheid om zowel 
het ex- als het interieur van het orgel 
van nabij te bekijken. Een en ander 
voorzien van deskundig commentaar.

Op zaterdag 21 april kunt u weer 
deelnemen aan een wandeling van 
de stichting Omgaan met Angst. De 
wandeling is bedoeld voor angst-
patiënten, hun partners en vrienden. 
De wandeling is uitgezet in het Leu-
dal. De tocht is voor deze gelegen-
heid ingekort tot 8 kilometer. 

Wandeling voor angstpatiënten
De wandeling is ook geschikt voor de 
minder geoefende wandelaar en gaat 
ongeacht de weersomstandigheden
door. We starten om 13:30 uur vanaf 
Busschopsweg 9 te Heythuysen.
\Na afloop is er gelegenheid om 
samen nog wat te drinken en/of te 
eten in Restaurant De Busjop. Er zijn 
geen kosten aan de wandeling ver-
bonden. Kunt u door onvoorziene 
omstandigheden niet op tijd aan-
wezig zijn bel 088-5069413  - de heer 

Ahsmann, dan wordt er even op u
gewacht.

Stichting Omgaan met Angst
De stichting Omgaan met Angst 
organiseert al jaren wandelingen 
speciaal voor angstpatiënten, hun 
partners en/of vrienden. Ze komen
tegemoet aan de behoefte om op 
een gezellige en ongedwongen 
manier lotgenoten te ontmoeten. 
Iedere derde zaterdag van de maand 
worden ze in Midden-Limburg geor-
ganiseerd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer Ahsmann via 
info@omgaanmetangst.nl of 088-
5069413. U kunt ook een kijkje ne-
men op de website www.omgaanme-
tangst.nl of de Facebookpagina.

Wandeling 
stichting Omgaan Met Angst

Gezond en Veilig Fietsen 2018

Na een tijdje weg te zijn geweest is 
Gezond en Veilig Fietsen weer terug. 
VVN afd. Nederweert organiseert 
op vrijdagmiddag 25 mei  deze fiets-
tocht.  Hierbij zal de nadruk liggen 
op een goed en veilig gebruik van 
E-bikes. Bent u voornemens een E-
bike te kopen bent u op een gewone 
fiets ook welkom.

Vanaf de startlocatie fietst u via een 
mooie route (+/- 25 km) naar een pau-
zeplaats. De terugweg naar de start-
locatie is ongeveer 9 km.
U wordt ontvangen met een kop kof-
fie of thee en een lekker stuk vlaai.
U kunt uw fietsvaardigheid uit probe-
ren op ons behendigheidscircuit, de 
remproef doen en uitleg krijgen over 
het veilig en verantwoord gebruik van 
uw E-bike en actuele verkeersregels.

Een leverancier van E-bikes en aan-
verwanten artikelen zal aanwezig 
zijn met diversen producten om een 
beeld te geven van alle mogelijkhe-
den die er zijn.
Denk hierbij aan een extra lage in-
stap, ideaal voor fietsers die beperkt 
zijn in het optillen van een been bij 
het op en afstappen enz. 

Deelname kost € 2,50 dat is inclusief 
kopje koffie of thee en een stuk vlaai 
op de pauzeplaats.

Aanmelden kan door uw naam, adres, 
telefoonnummer,  en mailadres te 
sturen naar  nederweert@vvnregio.
nl  of naar VVN afd. Nederweert p/a 
mevr. Lempens Meidoornstraat 15 
6031 XP Nederweert.
En u maakt € 2,50 p/p over op reke-
ning NL 11 INGB 0006208113 t.n.v. 
VVN afd. Nederweert o.v.v. GVF 2018. 
Nadat uw betaling is ontvangen bent 
u pas ingeschreven. U ontvangt 
t.z.t. van ons nadere informatie 
over startlocatie, starttijd, route 
en pauzeplaats van GVF 2018.
Aanmelden kan tot 18 mei 2018.

VVN afd. Nederweert
nederweert@vvnregio.nl 
www.vvn.nl 

Grootschoterweg 105 · Budel-Schoot
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De lente komt eraan! 
Bekijk de Qwic E-Bike collectie 2018 

6 en 7 mei

Maak nu 

een 
proefrit

STILLE
TECHNIEKEN

NIEUWE
KLEUREN

MODERN
DESIGN

Eind 12b, 6034 SN Nederweert-Eind | Telefoon 0495 626995

FIETSENTSEN

WWelkom in elkom in onze wereldonze wereld

Vlassak • Fabrieksstraat 25 • 6021 RC Budel • 0495-491635 

www.fietswereldvlassak.nl

Enthousiast - BetrEnthousiast - Betrouwbaar - Persoonlijkouwbaar - Persoonlijk

De ruimste keuze in A-merken!
Meer dan 1000m2 fietsplezier

Ook een ruime keuze in gebruikte fietsen en E-bikes
Diverse testfietsen beschikbaar

  RIH  GAZELLE  BATAVUS  SPARTA  FLYER  DUTCH-ID

5 jaar garantie op alle e-bikes

Uitgave: april 2018

   Div   Diverse demomodellen v
erse demomodellen voor een toor een testritestrit

OPENINGSTIJDEN:
OPENINGSTIJDEN:

MMaandag:aandag: 13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30
13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30

Dinsdag:Dinsdag: geslotgeslotenen

WWoensdag:oensdag: 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30

9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30

Donderdag:Donderdag: 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30

9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30

Vrijdag:Vrijdag: 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30

9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30

ZZaatterdag:erdag: 9:00 - 16:009:00 - 16:00

www.robschreurs.nl

St. Rochusstraaochusstraat 8a
6031 BH Neder6031 BH Nederwweert

0495-8408410495-840841
06-5583238706-55832387

Altijd wind mee! het klinkt te mooi om waar 

te zijn. Met een E-bike heb je deze optie altijd 

binnen handbereik. 

E-bike
De meeste mensen die zich oriënteren op een E-bike zien door de 
bomen het bos niet meer. Daar komt onze meerwaarde onder an-
dere naar voren, Fietswereld Vlassak kijkt samen naar uw wensen
en voorkeuren. Zo komen we samen bij de juiste fiets voor u. Een 
tweede belangrijk onderdeel binnen de aankoop van een E-bike is de
maatmeting, deze wordt door een van onze specialisten uitgevoerd 
waardoor u verzekerd bent van de juiste maat en afstelling. Dit garan-
deert uw fietsplezier.

Aanbod
Onze ruime collectie bestaat uit meerdere A-merken. Wij zijn dealer 
van Koga, Gazelle, Batavus, Trek, Cube en Cortina. Van al deze merken 
vindt u een ruim aanbod in onze winkel. Veel fietsen leveren wij direct 
uit voorraad. Dit alles wordt aan u gepresenteerd op ruim 1000 m2

winkeloppervlakte.

Mtb & Race
Op de bovenverdieping vindt u onze mountainbike en raceafdeling met
fietsen van Cube en Trek. Deze twee merken vullen elkaar naadloos 
aan, er is altijd een passende fiets voor u.  Momenteel is ook de E-mtb 
sterk in opkomst, ook deze zijn bij ons te bewonderen en te testen.

Jeugd
Ook voor de kids en jeugd hebben we veel keuze. Of je op zoek bent
naar je 1e fietsje, trendy transportfiets, of een stoere mountainbike 
wij hebben hem voor je. 

Occasion
Bent u op zoek naar een betrouwbare occasion? Ook hiervoor kun je bij 
Fietswereld Vlassak terecht. Wij hebben altijd meer dan 100 gebruikte 
fietsen op voorraad. Rijklaar gemaakt en voorzien van garantie.

FFiieettsswweerreelld Vld Vlaassssaak k 
Enthousiast, Betrouwbaar, Persoonlijk

Gediplomeerde monteurs

In de open werkplaats werken onze ervaren en gediplomeerde monteurs. Zij 

zorgen voor het juiste onderhoud en reparatie aan uw fiets. Door regelmatig 

trainingen te volgen en gebruik te maken van de laatste nieuwe apparatuur, 

wordt uw fiets vakkundig onderhouden en blijft uw fietsplezier gegarandeerd.

FFiieettsswweerreelld Vd Vllaassssaak is 6 daaggeen in in de week geopend. 

U vU viinnddt ons aan de Fabriekstraat 25 te Bt 25 te Buuddel. 

Kijk voor meeer informmatie, contactgeeggeevveens, en opeenningstijden op 

wwwwww..fiefiettsswweerreeldldvvllasasssaakk..nnll



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

Een eenvoudige oplossing om het water op te vangen: plaats een regenton.

Hein en Mieke van Hulsen samen met het college van burgemeester en wethouders. Foto: Nederweert24 

De ploeg van PSW is erg blij met de cheque die ze van wethouder Coumans ontving.

Donderdag 19 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.

Het is weer lente, tijd om naar buiten te 
gaan. Vorige week is de campagne Voor-
jaar, maak je tuin waterklaar van start 
gegaan. We geven inwoners tips om het 
regenwater af te koppelen en in de tuin 
te laten infiltreren. Maatregelen die we 
willen stimuleren, omdat we steeds va-
ker te maken hebben met extreem weer. 
Met alle gevolgen van dien. Straten en 
tuinen komen blank te staan en bomen 
en planten verdrogen juist. Mooie bij-
komstigheid: u krijgt gratis advies en u 
kunt subsidie aanvragen als u meedoet.  

Met relatief eenvoudige middelen kun-
nen we de waterhuishouding in onze 
tuinen aanpassen, zodat er minder over-
last ontstaat. 

Subsidie mogelijk
Vakspecialist Jac Broens adviseert inwo-
ners over de mogelijkheden om af te 
koppelen. In 2017 bezocht hij 73 huis-
houdens. Bij 30 inwoners is inmiddels 
al afgekoppeld en is de subsidie uitge-
keerd. Verder zijn er 11 voorlopige sub-
sidies toegekend. “Inwoners reageren 
enthousiast als ze horen dat ze subsidie 
kunnen krijgen voor het afkoppelen van 
hemelwater”, aldus Jac. 

Regenton, kratjes
Een voorbeeld is het afkoppelen van 
de regenpijp van het riool door regen-
water op te vangen in een regenton en 
de overloop in de tuin te laten stromen 
of op een vijver te lozen. In tijden van 
droogte kan het dan gebruikt worden 
voor het besproeien van de tuin. Ook 
kan het regenwater worden opgevan-
gen in speciale infiltratiekratjes, zodat 
het in de bodem kan wegzakken. 

Bestrating
Maar ook meer groen of waterdoorla-
tende bestrating in de tuin in plaats van 
grote verharde oppervlakten, helpt om 
het overtollige water beter en sneller af 
te voeren. Het planten van bomen geeft 
bovendien verkoeling in warme perio-
den. En groene tuinen zijn ook nog eens 
beter voor vlinders en bijen.

Samenwerking
Het zijn allemaal aanpassingen waarvoor 
het programma Waterklaar zich hard 
maakt. Een programma waar alle ge-
meenten in Noord- en Midden-Limburg, 
Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf 
Limburg, Waterleidingmaatschappij Lim-
burg en de Provincie aan meewerken. 

Dit voorjaar hebben zich ook een aan-
tal tuincentra aangesloten. Zij kunnen 
klanten adviseren over maatregelen in 
hun tuin.

Goede voorbeeld
Ook als gemeente willen we het goede 
voorbeeld geven. Zo zijn in de afge-
lopen jaren onder meer de sporthal 
en de parkeerplaats bij de Bengele en 
een gedeelte van het gemeentehuis en 
de parkeerplaats aan de Loverstraat 
afgekoppeld. Dit jaar gaan we verder 
met het afkoppelen van gemeentelijke 
gebouwen, zoals de gemeentegarage, 
het gemeentehuis en de gymzaal in 
Ospel.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de subsidie-
regeling en hoe u uw tuin waterklaar 
maakt? Kijk dan op www.waterklaar.nl. 
Op deze website staan ook de aange-
sloten tuincentra waar u terecht kunt 
voor aanvullende adviezen. Wilt u ad-
vies en subsidie ontvangen, maak dan 
een afspraak met onze adviseur of stuur 
een mail naar info@nederweert.nl 
 met uw adresgegevens. Dan maakt de 
adviseur een afspraak met u.

Uw tuin wacht op water!
Afkoppelen heel gemakkelijk: gratis advies én subsidie mogelijk

Dat hoort u op dinsdag 24 april. Dan 
organiseren de onderhandelaars van de 
politieke partijen een bijeenkomst in 
de raadzaal. Onafhankelijk procesbege-
leider, de heer Jan Smolenaars, brengt 
dan onder meer verslag uit van de 
uitkomsten van gesprekken die hij met 
de politieke partijen heeft gevoerd. De 
bijeenkomst is openbaar en begint om 
19.30 uur.

Op 21 maart vonden de gemeente-
raadsverkiezingen plaats. Acht dagen 
later, op donderdag 29 maart, werd de 
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. 
Aansluitend aan die vergadering vond 
de eerste openbare bijeenkomst plaats 
waar verkenner Henk Hermans verslag 
uitbracht van gesprekken die hij met 
alle partijen had. 

Procesbegeleider
Vervolgens is wethouder Jan Smole-
naars van Beesel door de partijen bena-
derd. Hij gaat de gekozen raadsleden 
begeleiden bij het proces dat tot een 
coalitieakkoord of de vorming van een 
zakencollege moet leiden. Jan Smole-
naars (67) was sinds 2002 wethouder 
voor de VLP, Verantwoordelijke Lokale 

Politiek. Bij de laatste gemeenteraads-
verkiezingen was hij niet herkiesbaar. 

Introductieprogramma en  
openbare bijeenkomst
Op maandag 16 en dinsdag 17 april 
volgden de raadsleden een introduc-
tieprogramma in de raadzaal. Op 
dinsdag 24 april begint de avond met 
een verdiepingsslag van de thema’s 
randweg, centrumplan en Buitenge-
bied in Balans. In aanloop naar de 
bijeenkomst konden de raadsfracties 
vragen ter verduidelijking stellen 
over de verkiezingsprogramma’s. De 
technische vragen werden gesteld aan 
de hand van een matrix waarin de 
verkiezingsprogramma’s met elkaar 
zijn vergeleken. 

Programmapunten 
De programmapunten zijn verdeeld 
over negen taakvelden van de begro-
ting: Bestuur en ondersteuning, Veilig-
heid, Verkeer, vervoer en waterstaat, 
Economie, Onderwijs, Sport, cultuur 
en recreatie, Sociaal domein, Volksge-
zondheid en milieu, Volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening en stedelijke 
vernieuwing.

Vervolgproces
Tot 21 april hebben de partijen de tijd 
om onderwerpen aan te dragen die van 
belang zijn om te bespreken, aanvul-
lend op de verkiezingsprogramma’s. 
Deze onderwerpen worden de 24e be-
noemd en later in het proces besproken. 
Na het maken van vervolgafspraken 
en de rondvraag sluit de bijeenkomst. 
Iedereen is van harte welkom in de 
raadzaal. Op onze website vindt u het 
complete programma van de avond.

Ploeg PSW wint
De mannen van de buitenploeg van 
PSW zijn de winnaars van het barbe-
cuefeest. Zij deden een paar weken 
geleden mee aan de Afvalbingo. Wet-
houder Coumans overhandigde hen op 
woensdag 11 april de waardecheque. 

De winnaars zijn zeer blij met de prijs, 
t.w.v. € 500,-. Er werd meteen nage-
dacht over de invulling van het feest.

Afvalcode insturen
De buitenploeg deed mee aan de Af-
valbingo die de gemeente Nederweert 
organiseerde in het kader van de Lan-
delijke Opschoondag. Alle deelnemen-
de groepen stuurden een afvalcode 
in die samengesteld was op basis van 
vuilniszakken met ingezameld zwerf-
afval. Uit deze codes trok wethouder 
Coumans op donderdag 5 april, onder 

Oranje boven
Op vrijdag 27 april, Koningsdag, is het 
gemeentehuis gesloten. Voor spoed-
gevallen kunt u ons wel telefonisch 
bereiken tussen 07.00 en 22.00 uur. De 
huisvuilroute van vrijdag 27 april wordt 
verplaatst naar zaterdag 28 april. De 
vuilniswagen begint om 06.30 uur te 
rijden. We vragen u dan ook om de 
duobak op tijd klaar te zetten, even-
tueel de avond vóór de ophaaldag. De 
vuilniswagen kan op een ander tijdstip 
langskomen dan u gewend bent. De 
milieustraat is op Koningsdag geopend 
van 09.00 tot 12.00 uur. We wensen u 
een mooie en gezellige dag toe!

toeziend oog van enkele deelnemers, 
de winnaar. 

Aandachtspunten
De nieuwe opzet van de opschoondag 
is goed bevallen. Natuurlijk zijn er ook 
enkele verbeter- en aandachtspunten. 
Hiermee gaan we aan de slag. Volgend 
jaar is er weer een Afvalbingo: Neder-
weert samen schoon, samen doen.

We willen iedereen die heeft meege-
daan hartelijk bedanken en wensen 
de mannen van PSW een smakelijke 
barbecue toe!

Hoe het met de coalitievorming gaat?

Op de website...
 Koningsspelen in Nederweert  

op vrijdag 20 april
 Jongeren gezocht voor interview 

over eerste woning
 Woensdag 25 april: infoavond 

over werkzaamheden Brugstraat
 Madeleine Hoste exposeert  

op Kunstmuur
 Meepraten over toekomst  

toerisme in Limburg 

www.nederweert.nl

Op dinsdag 10 april bezocht het college 
van burgemeester en wethouders Hein 
en Mieke van Hulsen-Bijlmakers in Os-
pel. Het echtpaar gaf elkaar zestig jaar 
geleden het jawoord. 

Bruid en bruidegom zijn allebei gebo-
ren in Ospeldijk. Ze kennen elkaar al 
vanaf hun lagere schooltijd, als Mieke 
van Tolbergs Bert en Hein van Riëbergs 
Tieske.

De vonk overslaan
Velen jaren later sloeg de vonk over 
op een gouden bruiloft. Als eerste bij 
Hein. Mieke hield aanvankelijk nog wat 
afstand, maar dat kwam helemaal goed. 
Het stel trouwde en ging wonen aan de 
Meijelsedijk. Daar hielden ze varkens en 
kippen en leefden ze van de tuinbouw. 
Samen kregen ze vijf kinderen: drie 
meiden en twee jongens.

Trouwjurk maken
In 1965 werd een nieuw huis gebouwd, 
opnieuw langs de Meijelsedijk, met 
een tuinderskas erbij. Ze hebben daar 
beiden hard gewerkt. Mieke deed er 
naast het huishouden en het bedrijf 
het nodige naaiwerk bij. Ook voor 

andere mensen. Op 85-jarige leeftijd 
heeft ze zelfs de trouwjurk voor haar 
kleindochter gemaakt. Hein is na de 
tuinbouw in de fabriek gaan werken. 

Even wennen
In 1993 verhuisden ze samen naar 
de Lochtstraat in Ospel. De jongste 
zoon, Eric, bleef in het ouderlijk huis 
wonen. Voor het echtpaar was Ospel 
even wennen, vooral voor Mieke. Na 
drie maanden zei ze: “Nu heeft mijn 
vakantie lang genoeg geduurd en wil 
ik weer naar huis”. Maar inmiddels 
wonen ze er alweer 25 jaar met veel 
plezier. 

Veel interesses
Anno 2018 hebben ze nog een druk 
leven en veel interesses. Ze kaarten, 
gymmen, handwerken, bakken en ze 
brengen en krijgen regelmatig bezoek. 
Het diamanten bruidspaar geniet nog 
volop van het leven en van hun gezin 
met aanhang en de zeven klein- en 
twee achterkleinkinderen. 
 
We wensen het diamanten paar  
veel geluk en gezondheid voor de 
toekomst!

Feest voor Hein en Mieke van Hulsen



GARAGEVERKOOP
Merkartikelen van vorig seizoen aan DUMPPRIJZEN

€ 5,00    € 10,00    € 20,00
SLECHTS 2 DAGEN

Vrijdag 20 april 9.00 - 20.00 uur
Zaterdag 21 april 9.00 - 12.00 uur

SLA UW SLAG

Leende en Nederweert. Informatie: bel 040-2062822 of kijk op  

Je staat er versteld van wat raamdecoratie doet voor de sfeer en atmosfeer in je huis.
Bij Schmitz-Engelen (SE) kun je volop inspiratie opdoen, kom gezellig een kijkje nemen.

Vestigingen in Leende

WAUW, WAT EEN SFEERTJE!KERNgezond op het Citaverde College

In de afgelopen maand waren de 
KERNgezond-leerlingen, op verschil-
lende momenten, te gast op het Ci-
taverde College. De leerlingen van 
het Citaverde College hadden een 
activiteit opgezet waarbij alle drie de 
pijlers van KERNgezond naar voren 
kwamen; gezond bewegen, gezonde 
voeding en gezond gedrag.

Op donderdag 15 maart waren de 
KERNgezond-leerlingen van basis-
scholen De Zonnehof en De Klimop te 
gast, op 22 maart waren dit de leer-
lingen van De Bongerd en De Schrank 
en op 5 april de kinderen van basis-
school Budschop en De Kerneel. 

In de weken voorafgaand hadden de 
tweedejaars leerlingen van het Cita-
verde College drie KERNgezonde on-
derdelen bedacht en deze deden ze 
dan ook zelf begeleiden. 

Gezond bewegen; Het gezonde be-
wegen kwam terug in een leuk spel 
in de sporthal waarbij erg goed sa-
mengewerkt moest worden tussen de 
kinderen. Zo werd er snel geschakeld 
tussen de sporten basketbal, trefbal 
en voetbal. 

Gezonde voeding; De kinderen kre-

gen een voedingsquiz voorgescho-
teld waarbij in groepjes vragen be-
antwoordt moesten worden maar
waarbij de kinderen ook enkele 
producten geblinddoekt moesten
proeven. Een ander onderdeel wat 
aansloot bij ‘gezonde voeding’ was 
het maken van een gezonde smoot-
hie. De kinderen moesten in de aula 
langs verschillende stations om daar 
ingrediënten te verdienen door het 
beantwoorden van enkele vragen. 
Hierna mochten ze onder begelei-
ding de smoothie maken en uiteraard 
proeven! De producten die gebruikt 
werden tijdens deze beide onderde-
len werden beschikbaar gesteld door 
Jumbo Heerschap.

Gezond gedrag; Dit kwam tijdens alle 
onderdelen terug. Het samenwerken
met de leerlingen van het Citaverde 
College en het samenwerken met 
elkaar. De interactie tussen beide 
doelgroepen verliep erg goed en
werd door beide partijen als erg leuk 
ervaren. De KERNgezond-leerlingen
hadden op het einde van de mid-
dagen dan ook steeds een groot ap-
plaus over voor de leerlingen van het 
Citaverde College. Zij gaven op hun 
beurt aan dat ze het als erg leuk en 
leerzaam hebben ervaren.

Waterschap Limburg: 

Doe mee met de gratis cursus 
“Actief voor het waterschap”!

Wist je dat we in Limburg 1428 stuwen 
hebben? En dat we 515 regenwater-
buffers hebben in Limburg? Of dat 
hier per jaar 150 miljoen m3 afvalwa-
ter gezuiverd wordt? Naast het zorgen 
voor veilige dijken, droge voeten en 
schoon en voldoende water zijn ook 
dit zaken en taken waar Waterschap 
Limburg voor verantwoordelijk is. 
Spreekt dit jou aan? Heb je affini-
teit met deze materie of wil je dat 
graag krijgen? Dan zoeken wij jou! 
Dijkgraaf Patrick van der Broeck is in 
de aanloop naar de waterschapsver-
kiezingen van 2019 namelijk op zoek 
naar nieuwe bestuursleden. Zij zien 
erop toe dat het waterschap haar ta-
ken op een goede manier uitvoert.
Patrick van der Broeck;  “Een functie 
in het Algemeen Bestuur van een wa-
terschap is belangrijk werk dat er toe 
doet, mede omdat het van invloed 
is op onze eigen leefomgeving. Een 
goede invulling van deze publieke 
taak is iets waarvan niet alleen wij, 
maar hopelijk ook onze kinderen de 
vruchten van kunnen plukken, al-
dus Patrick van der Broeck”. Daarom 
biedt Waterschap Limburg in juni in-
woners van Limburg de kans een gra-
tis cursus te volgen waarbij ze leren 
wat het inhoudt om bestuurslid te 
zijn voor het waterschap.

Inhoud en vorm van de (gratis) 
cursus
De cursus die wordt aangeboden is 
een vijfdelige cursus, die plaats vindt 
op de maandagavonden in juni. Op 
11 juli sluiten we af met een excur-
sie en aansluitend met een verga-
dering van het Algemeen Bestuur. 
Tijdens de cursus leer je meer over 

de werking van het waterschap, het 
bestuur, de financiën, maar ook over 
hoe je bijvoorbeeld effectief verga-
dert. Tijdens de excursie laten we je 
graag zien en ervaren wat het water-
schap doet. 

Geef je op voor de informatie-
avond op 16 april!
Op maandagavond 16 april organiseren 
we een informatieavond voor iedereen 
die geïnteresseerd is in deze cursus en 
graag meer wil weten hierover. 
Je bent vanaf 19:30 uur van harte 
welkom in ons hoofdkantoor in Roer-
mond, waar leden van het Algemeen 
Bestuur en de dijkgraaf je meer zullen 
vertellen over het waterschap en het 
werk van de bestuurders. Ook krijg je 
meer informatie over de gratis cursus 
Actief voor het waterschap die op 4
juni start.
Aanmelden voor deze voorlichtings-
avond kan tot en met  vrijdag 13 april
via waterschapsverkiezingen@water-
schaplimburg.nl of via de button op 
onze website www.waterschaplim-
burg.nl

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Eynderhoof 

Zondag 22 april Aan het soort 
graan herken je de rijkdom…
Brood bestaat al sinds ver voor onze 
jaartelling. Heel toevallig dat jagers 
ontdekten dat ze van noten, zaden, 
vruchten een soort van broodpap 
konden maken. Later pas werd de 
kunst van het verwerken van graan 
uitgevonden en ontstonden de eer-
ste bakkers in de kernen van de dor-
pen. De broden van de armen werden 
vaak van roggemeel gemaakt terwijl
de rijken hun baksels uit Tarwemeel 
lieten bakken. Het bakkersvak was 
geboren en de beste bakkers lieten 
hun initialen in de baksels achter als 
kenmerk van eigen kwaliteit. 

Een groot deel van deze rituelen wor-
den – zij het op andere schaal dan 
toen – nog gebruikt in het Limburgs 
openluchtmuseum. De bakkers zijn 
nog heel erg trots op hun producten, 
bewaren de recepten met hun leven 
en geven aan elk baksel een eigen 
smakelijke draai mee. De geur van 
het bakhuis “Loate” verspreid zich 
snel over het hele museumterrein en 
nodigt vanzelf uit om een flinke hap 
uit de versgebakken vlaai te nemen. 
De echte genieters eten de lekkernij 
trouwens uit het vuistje en niet met 
vorkje van het bord.

Op zondag 22 april demonstreren 
heel wat ambachten weer hun ken-
nis en kunde maar zullen de bak-
kers in de spotlights staan. Aan de 
hand van diverse bakdemonstraties 
worden heerlijke lekkernijen uit 
grootmoeders tijd gebakken. Van 
knapkoek, speltbrood, tot geurende
pannenkoeken. De stokers zien er op
toe dat het bakproces in de hout ge-
stookte over volgens plan verloopt, 
want daar zit wel degelijk een hele 
theorie en planning achter. Ook zal 
de molenaar alles vertellen over het 
malen van graan tot meel, waarbij 
op Eynderhoof het proces begint met 
het mais dat vanuit de graantrechter 
via de Jacobsladder en de kaar in de 
onderliggende molenstenen gestort 
en vermalen wordt en een verdieping
lager in de meelzakken valt. Gereed 
voor verder gebruik.

Uiteraard kan iedereen in de gezel-
lige herberg genieten van koffie met 
vlaai, op ambachtelijke wijze gebakken 
door onze bakkers in eigen bakhuis. 
Vrijwilligers bakken overheerlijke pan-
nenkoeken waarvan de opbrengst aan 
een goed doel wordt geschonken. Een 
enthousiaste zangroep zorgt voor de 
aanvullende sfeer. Het museum is op 
22 april open van 13.00  tot  17.00 uur. 
Meer informatie over deze aktiviteit en 
het programma van dit seizoen is te vin-
den op de website: www.eynderhoof.nl

Woensdag 25 april Voor jonge stoe-
re mannen en creatieve meiden
De woensdagen staan op Eynderhoof 
in het teken van de kinderactivitei-
ten. Voor jonge mensen van 4 tot 12 
jaar worden het hele seizoen door 
diverse creatieve en spannende acti-
viteiten georganiseerd die niet alleen 
voor de jeugd, maar ook voor ouders 
en grootouders een bezoek aan Eyn-
derhoof waard zijn.

Deze woensdag staat in het teken van 
timmeren en textiel. De vrijwilligers 
van de textielkamer gaan de kinde-
ren leren werken met naald en draad. 
Moeilijk is het niet:  de kinderen ma-
ken een armbandje of een haarband, 
gaan weven, punniken of leren breien 
met de breivork. Het resultaat mag er 
altijd zijn want bij Eynderhoof mag 
iedereen zich een toptalent voelen!

Een kind dat graag timmert komt 
deze middag ook ruimschoots aan 
zijn of haar trekken. Met hout, een 
hamer en wat spijkers tover je zo een 
pracht creatie aan de hand van wat 
voorbeelden die door de timmerlie-
den van Eynderhoof worden bege-
leid. Alle zelf gemaakte creaties mo-
gen natuurlijk mee naar huis.

Wil je alleen maar spelen en genieten 
van de vrijheid op het museumter-
rein, dat kan natuurlijk ook.
Bekijk het volledige kinderdagpro-
gramma op: www.eynderhoof.nl en 
neem al je vriendjes mee!
Het museum is elke dinsdag-, woens-
dag-, vrijdag- en zondagmiddag ge-
opend van 13.00-17.00 uur

KVW Nederweert 50 jaar

Nederweert mag zich al 50 jaar 
gelukkig prijzen met een zeer ac-
tieve Kindervakantiewerkgroep. 
Dit heugelijke feit laat het be-
stuur van KVW Nederweert dan 
ook niet ongezien voorbij gaan.
Jeugdwerk Limburg sprak hier-
over met de bestuursleden Jean-
nette van Haperen, Driena Stul-
tiens, Marie-Louise Bruijnaers, 
Sanne de Leeuw, Bart Kessels, Ke-
vin Saanen en Tjeu Stultiens.

De Stichting Kindervakantiewerk Ne-
derweert is opgericht in 1968 en oor-
spronkelijk een initiatief van enkele
enthousiaste ambtenaren van de ge-
meente Nederweert. Inmiddels is de
stichting uitgegroeid tot een lokaal 
erkende organisatie voor Kinderva-
kantiewerk én wandelvierdaagse. De 
organisatie wordt gedragen door een 
grote groep betrokken vrijwilligers 
en krijgt veel waardering vanuit de 
inwoners van Nederweert. 

Het KVW biedt kinderen de mogelijk-
heid om elkaar ook in de lange vakan-
tieperiode te ontmoeten en nieuwe 
ervaringen op te doen. Goed voor de 
verdere (sociale) ontwikkeling van de 
deelnemers. Ook dit jaar zal er weer 
een KVW week plaats vinden tijdens 
de zomervakantie. Vanwege het jubi-
leum zal deze week echter extra wor-
den aangekleed. Zo zal twee dagen 
een uitstapje naar een attractiepark 
worden georganiseerd. Één dag met 
de jongste kinderen van groep 1 tot 
en met 3 in de basisschoolleeftijd en 
een tweede dag met de oudere jeugd 
van groep 4 tot en met 8. 

Druk programma
Elke dag heeft zijn eigen werkgroep 
met een eigen budget. Deze vrijwil-
ligers zijn geheel vrij om te organi-
seren. Als de activiteiten maar pas-
sen binnen het thema van dat jaar. 
Tijdens de KVW week vindt ook de 
avondvierdaagse plaats van dinsdag 
tot en met vrijdag. De zaterdag aan-
sluitend wordt gebruikt om alles op 
te ruimen. ’s Avonds is dan de afslui-
tende feestavond met alle vrijwilli-
gers en aandacht voor de jubilarissen 
binnen het KVW. Het programma is 
niet alleen gericht op sport en spel, 
maar bevat ook elementen waarin 
kennis wordt gemaakt met culturele 
aspecten van de streek en regio. Even 
geen tablet, smartphone of andere 
digitale apparaten, maar gezellig be-
zig zijn met leeftijdgenoten. 

Iedereen kan meedoen
KVW is voor kinderen, die om de een 

of andere reden niet op vakantie kun-
nen, een mooie gelegenheid om de 
vakantieperiode op een aangename 
manier in te vullen. Ook kinderen 
met een niet Nederlandse achter-
grond zijn van harte welkom bij KVW 
Nederweert. Hierdoor leren alle 
kinderen om op een goede manier
met elkaar om te gaan. Sinds enkele 
jaren zijn er ook enkele vrijwilligers 
uit deze groep die zich met groot en-
thousiasme inzetten voor alle kinde-
ren van Nederweert. 

Dit jaar zal, in het kader van het ju-
bileum, een uitgebreider programma 
worden aangeboden. De kinderen
kunnen zich dan uitleven met diver-
se leuke activiteiten in het dorp. Op 
deze manier zal de gemeenschap op 
een actieve manier merken dat er iets 
te vieren valt. Daarnaast wordt het 
jubileumjaar gepromoot via de web-
site, social media en de lokale media 
als het weekblad van Nederweert en 
internet. 

Jubileumviering
Om het jubileum nog wat extra luister 
bij te zetten, wordt medio septem-
ber een receptie gehouden samen
met een activiteit voor de kinderen. 
Deze dag geldt dan tevens als de of-
ficiële jubileumviering. De kinderen 
die hebben deelgenomen aan de 
KVW-week mogen gratis meedoen. 
Ook andere kinderen zijn van harte 
welkom en betalen een kleine deel-
nemerbijdrage. 

Een half uur gratis kermis 
Gedurende enkele jaren stellen de 
kermisexploitanten op kermisza-
terdag alle attracties voor de duur 
van een kwartier gratis beschikbaar 
voor alle kinderen van Nederweert. 
Kinderen met een KVW-shirt aan 
mogen zelfs een half uur gratis ge-
bruikmaken van alle attracties. Dit is 
een deal die ooit gesloten is tussen 
de kermisexploitanten en Kinderva-
kantiewerk. 

Ook dit jaar worden weer zo’n 300 tot 
350 kinderen verwacht die deel gaan 
nemen aan de KVW-week. Zij worden 
begeleid door zo’n 80 tot 100 vrijwil-
ligers. Deze vrijwilligersgroep bestaat 
voor het grootste deel uit jonge men-
sen. Veelal van het vrouwelijke ge-
slacht. 

Dat het goed gaat met KVW Neder-
weert blijkt uit het feit dat het aantal 
deelnemende kinderen stabiel blijft, 
ondanks dat het totaal aantal kinde-
ren in de gemeente afneemt. 

Woodstoks het nieuwe 
festival in Nederweert 

gaat niet door

Het Benefiet festival Breezycon-
certs@Stokershorst (juni 2017) was 
een schot in de roos.
De opbrengst van het Benefiet festi-
val kwam ten goede aan het KWF en 
het Toonhermanshuis in Weert. 

De talloze positieve reacties hebben er-
toe geleid om een nieuw festival te or-
ganiseren met als naam WOODSTOKS.

De voorbereidingen voor dit festival 
dat op zaterdag 16 juni gepland staat 
waren in volle gang.
10 Vooraanstaande bands waren al 
geboekt en alles stond in de steigers.
De onzekere toekomst voor Sto-
kershorst en persoonlijke omstan-
digheden hebben ons echter doen
besluiten om het nieuwe festival 
Woodstoks te cancelen.

Lente-Bridgedrive 
12 mei 2018

Op zaterdag 12 mei wordt er een len-
te-bridgedrive georganiseerd in het 
Keenter Hart, St. Jozefskerkplein 3 in 
Weert. De aanvangstijd is 11.00 uur 
en men wordt verzocht om 10.30 uur 
aanwezig te zijn. Geïnteresseerden 
kunnen zich t/m zaterdag 5 mei aan-
melden bij Jo Douven (telefoon 0495-
633343 of via e-mailadres joenrina@
hotmail.com).

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 
per persoon, te betalen voorafgaand 
aan de drive. Deze prijs is inclusief 
lunch. De opbrengst is bestemd voor 
het Franciscus Hospice in Weert. 

Ik heb een maagverkleining of –
omleiding gehad. En nu?

Een maagverkleining of –omlei-
ding is een ingrijpende gebeurte-
nis. De periode voorafgaand aan 
de operatie is een intense perio-
de, maar dat geldt zeker ook voor 
de tijd erna. Vaak voelt de ingreep 
als het begin van een nieuw leven, 
maar zijn er ook nieuwe vragen en 
onzekerheden. Waar moet je na de 
ingreep op letten met eten? Hoe 
zit het met vitamines? Hoe zorg je 
ervoor dat je meer  beweegt, zo-

dat je op gewicht blijft? Wat kun 
je doen aan de overtollige huid, 
als je veel bent afgevallen? Hoe 
zorg je ervoor dat je niet terugvalt 
in oude (eet)gewoontes en hoe ga 
je om met je ‘nieuwe ik’? 

De informatieavond is van 19:00 -
21:00 uur in het Auditorium van SJG 
Weert, Vogelsbleek 5. Aanmelden 
kan via het inschrijfformulier op de 
website: www.sjgweert.nl (zie: Agen-
da) of telefonisch bij de afdeling Pati-
enteninformatie: 0495 – 57 22 05. Er
zijn geen kosten aan verbonden.

SJG Weert
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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

Wandel, geniet en fotografeer in de Peel

Staatsbosbeheer biedt in Natio-
naal Park De Groote Peel excursie-
workshops fotografie waarbij je, 
tijdens een korte wandeling, in-
formatie over het gebied en foto-
grafietips krijgt. Deze workshops 
zijn bestemd voor mensen van 
vijftig plus en worden begeleid 
door een Peelgids. De eerste ex-
cursieworkshop is op woensdag 
18 april van 14.00 tot 16.30 uur. 
De activiteit start bij het Buiten-
centrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk.

Wandel, geniet en fotografeer!
Een wandeling door Nationaal Park 
de Groote Peel is een geweldige erva-
ring! In elk seizoen en bij alle weers-
omstandigheden biedt dit hoogveen-
gebied prachtige beelden: water, 
spiegelingen, wind en wolken en be-
groeiing, geven een veelheid aan vor-
men, structuren en kleuren. Om deze 
ervaring vast te houden en vast te 
leggen ga je fotograferen tijdens de 
wandeling. Onderweg leert een Peel-
gids je blik op de natuur te verscher-
pen en zo doende de mooiste plaatjes 
te schieten. Je leert het beter waarne-
men van kleuren en structuren, licht-
val en diepte. Je brengt de opgedane 
kennis gelijk in de praktijk en maakt 
foto’s van wat je tegen komt. En dat 

verschilt natuurlijk per seizoen... Van 
water en weerspiegelingen, tot de 
wolkenlucht en natuurlijk planten 
en dieren. De route is twee kilome-
ter lang en verhard, dus ook geschikt 
voor mensen die slecht ter been zijn 
en rolstoelers.

De eerste excursieworkshop foto-
grafie is op woensdag 18 april van 
14.00 tot 16.30 uur. Op woensdag 
13 juni, woensdag 19 september 
zijn er ook workshops. Deelname 
kost € 5,- per persoon en reser-
veren kan via: www.staatsbos-
beheer.nl/natuurfotografiepelen 
Let op: deze workshop richt zich 
enkel op de kijk op de natuur, en 
niet over het technische gedeelte 
van het omgaan met je camera.

Struinen door het Buitencentrum 
Voor of na afloop van een wandeling 
kun je nog heerlijk struinen door de 
winkel van Buitencentrum De Pelen. 
Hier kun je terecht voor mooie sou-
venirs, interessante natuurboeken 
en smakelijke streekproducten. Bij de 
horeca en op het terras kun je nage-
nieten met een hapje en drankje. Het 
Buitencentrum is elke dag geopend 
van 10.00 tot 18.00 uur. Voor meer 
informatie: www.staatsbosbeheer.nl/
depelen 

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

D66 Nederweert is geschrokken van 
de berichtgeving van Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) van afgelopen 
week over de fietsvaardigheid van de 
schoolgaande kinderen. Uit onder-
zoek van VVN blijkt dat veel ouders 
het onveilig vinden om hun kinderen 
met de fiets naar school te laten gaan.

In de verkiezingscampagne heeft D66 
Nederweert van verschillende kanten 
gehoord dat dit ook in Nederweert 
speelt. Als voorbeeld werd regelma-
tig de Ospelseweg aangehaald. Veel 
mensen vinden deze weg met de 
nieuwe inrichting onveiliger gewor-
den voor fietsers.

D66 stelt daarom een aantal schrif-
telijke vragen aan het college van 
burgemeester en wethouders. Ze 
vragen hen om de onveilige plek-
ken rondom basisscholen in kaart 
te brengen. Daarnaast wil D66 Ne-
derweert dat de gemeente al maat-
regelen neemt op de Ospelseweg. 
Fractievoorzitter Martin van Mont-
fort: “We krijgen veel signalen dat 
inwoners de Ospelseweg onveilig 
vinden. Het opnieuw aanbrengen 
van fietsstroken en een zebrapad 
kan de verkeersveiligheid vergro-
ten. Wat ons betreft worden die zo 
snel mogelijk aangebracht op de 
weg.”

D66 wil oplossing voor veilig 
fietsen op Ospelseweg

Aspergeweekend Weert

Het aspergeseizoen is in volle 
gang en dat laten we in Weert 
niet ongemerkt voorbijgaan. Van 
vrijdag 20 t/m zondag 22 april 
genieten bezoekers van Weerter 
horeca van het Aspergeweekend.

Tijdens het derde weekend van april 
worden bezoekers uitgenodigd te 
proeven van ‘het witte goud’ en in 
sfeer te genieten van een hapje en 
drankje. Geniet van de diverse asper-
ge-acties tijdens het Aspergeweek-
end Weert, een lint van proeverijen 
door de binnenstad, en ervaar de 
echte Weerter gastvrijheid in een van 
de vele horeca-etablissementen die 
de stad rijk is.

Het weekend staat in Weert volledig 
in het teken van asperges, waarbij 
lokale horeca uitpakken met diverse 
proeverijen en speciale menu’s. Aan 
het evenement deelnemende horeca 
liggen verspreid over de gehele bin-
nenstad en bieden een gevarieerd 
palet aan acties. Zo heeft Hema een 

voordelige combideal van asperge-
soep, broodje eiersalade en beenham 
en een drankje. De Muntpassage pre-
senteert een heus proeverijplein op 
zaterdag 21 april. Met de verse as-
perges van Hoogeveen Asperges en 
de bijpassende wijnen en sauzen van 
Albert Heijn wordt dat absoluut een 
smaakvol geheel. Bufkes serveert 
voor de gelegenheid een asperge-
soep en Huupkens IJs draait voor de 
gelegenheid het lekkerste asperge-
ijs van Limburg, exclusief verkrijgbaar 
in de vestiging aan de Beekstraat. 
Eveneens in de Beekstraat serveert 
Tostibar Dikke Mik een lekker tosti 
met gegrilde asperges. Brasserie-
Hotel Antje van de Statie serveert bij 
Chef’s Menu een aspergelikeur van 
het huis. Colada/Sport2000 biedt op 
zaterdag klanten bij aankoop vanaf 
50 euro een schaaltje verse asperges 
cadeau.

De volledige lijst aan horecadeelne-
mers is te vinden op www.asperge-
weekend.nl.
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Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Lente wandeltocht 
Leveroy

Op zondag 22 april 2018 organiseert 
SV Leveroy haar jaarlijkse “Lente 
Wandeltocht”. 

De wandelingen voeren grotendeels 
over onverharde wegen en paden. 
Waar nodig is het gras gemaaid zo-
dat er comfortabel gewandeld kan 
worden. De routes zijn geheel gemar-
keerd met pijlen en lint. U kunt een 
afstand kiezen uit 8, 14, 21 of 28 km.

De route van 8 km kan door ouders 
met kinderen gelopen worden als 
puzzeltocht. Er zijn prijzen te win-
nen voor de beste oplossingen en 
voor alle kinderen is er een attentie. 
De routes van 14, 21 en 28 km gaan 
via Vlakwater, Houtsberg en natuur-
gebied Wellenstein. De routes van 
21 en 28 km lopen bovendien langs 
het Sarsven en de prachtig herstelde 
Schoorkuilen. Hier zijn de vennen in 
hun oorspronkelijke staat terugge-
bracht. Vanuit een nieuw aangelegd 
uitzichtpunt heeft de wandelaar een 
spectaculair uitzicht over het gebied. 
De 28 km route loopt ook nog langs 
“De Banen”. Alle routes volgen ge-
deeltelijk de meanderende Tungel-
royse beek.

U vertrekt vanaf de kantine van SV 
Leveroy. Op de routes zijn 2 pauze-
plaatsen ingericht. Hier kunt u tegen 
voordelige tarieven soep, broodjes en 
andere waren verkrijgen en gebrui-
ken. U kunt starten tussen 7:00 en 
12:00 uur en voor de korte routes tot 
14:00 uur. Deelname kost 2,50 euro. 
Leden van de Wandelbond betalen 
1,50 euro en kinderen t/m 12 jaar 1 
euro.

Er is voldoende parkeergelegenheid. 
Gebruik voor navigatie het adres:  
Heerbaan 6,  6091 NN  Leveroy

We zien u graag  op 22 april!

Wandeltochtcommissie SV  Leveroy

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

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

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

timmerwerken         huis         tuintimmerwerken         huis         tuin

Vrijwilliger(s) gezocht

• Het Ospels Steunpunt is op zoek 
naar een vrijwilliger:
Iemand die 1x per maand (in het 
weekend) een jongeman van +/- 
25 jaar, met een niet aangeboren 
afwijking, naar vrienden wil bren-
gen en ophalen. Deze jongeman 
woont in Ospel en wil graag naar 
Eindhoven/Schijndel. Ook is de mo-
gelijkheid aanwezig dat hij met an-
dere jongeren wil afspreken die hij 
tijdens zijn onderwijstijd heeft le-
ren kennen. Het openbaar vervoer 
is helaas geen optie omdat het reis-
trajecten zijn waar het openbaar 
vervoer niet adequaat is geregeld.

• Iemand die 2 à 3 keer een Syrisch 
jongetje wil vervoeren van Neder-
weert naar een zorggroep in Blerick. 
De afstand van het huisadres tot aan 
de zorggroep bedraagt 38 km en-
kele reis en duurt ongeveer 35 min. 
Het betreft hier een 1e onderzoek 
wat naar verwachting één dagdeel 
omvat en een 2e moment wat een 
evaluatie is van een uur. Een 3e mo-
ment is nog niet definitief.

Ook is het Ospels Steunpunt op zoek 
naar mensen die structureel 1 à 2 
maal per week in groepsverband wil-
len wandelen. In het begin 3 kwartier 
tot een uur en later eventueel opbou-
wend tot 5 à 7 km per keer. 
Er hebben zich al 2 personen aange-
meld en deze zien de groep graag 
nog wat groeien. Over de dagdelen 
ect. wordt vooraf in groepsverband 
overlegt en besloten.

Wilt u ook in de toekomst gezond 
blijven dat is het belangrijk dat u 
regelmatig inspanningen verricht.

Een paar keer per week een half uur-
tje bewegen is al voldoende.
Heeft u interesse laat het dan weten 
via onderstaande telefoonnummers.
U kunt contact opnemen met de co-
ordinator vrijwilligers,
Tel. 0495-632189 of 06-13537779

Het bestuur van de Stichting Ospels 
Steunpunt.

Voorjaarsconcert 
Melodie der Peel Ospel

Op 22 april as. houdt harmonie Melo-
die der Peel haar voorjaarsconcert in 
zaal Het Peeljuweel. Het programma 
past bij de tijd van het jaar, dus met 
nieuwe geluiden en vrolijk van sa-
menstelling. U kunt luisteren naar het 
harmonieorkest, de drumband, een 
samenspeelgroepje van leerlingen en 
een koperensemble van de harmonie. 

Graag nodigen we u uit voor ons 
voorjaarsconcert. We beginnen om 
14:00 uur. Entree gratis.



Elf topkeurmerken voor je dagelijkse boodschappen

Minder keuzestress met elftal toppers
Duurzame vis, eerlijke chocolade, of dier vriendelijk vlees. De plaatjes en 
praatjes vliegen je om de oren in de supermarkt. Vind jij het lastig om te kiezen 
uit alle duurzaamheidskeurmerken? Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal 
heeft de oplossing: je hoeft nog maar op 11 topkeurmerken te letten! Met dit 
elftal doe jij een stuk makkelijker bewust boodschappen. Topkeurmerken zijn 
streng, helder en worden goed gecontroleerd.

Zijn topkeurmerken  
dan 100% duurzaam?
Topkeurmerken zijn koplopers onder 
de keurmerken op voeding. Zij stellen 
de hoogste eisen op het gebied van 
milieu, dierenwelzijn en arbeidsom-
standigheden. Dit betekent niet dat 
alle producten met een topkeurmerk 
100% duurzaam zijn. Maar als je deze 
producten koopt, heb je de meeste 
invloed op het duurzamer maken van 
ons eten. 

Zijn andere keurmerken  
dan slecht?
Alle keurmerken en logo’s voor duur-
zaamheid stellen meer eisen dan 
wettelijk verplicht is. Volgens Milieu 
Centraal is het alleen niet handig om 
voor alles een nieuw plaatje te ontwik-
kelen. “In onze Keurmerkenwijzer vind je 
maar liefst 90 logo’s en keurmerken voor 
voeding. Dat is echt teveel. Nu hoef je 
er gelukkig nog maar 11 te onthouden.” 
vertelt projectleider Kirsten Palland.

Dit zijn de elf toppers:

Ik ga alleen voor goede vis!
Erik uit Utrecht houdt wel van een vers visje uit de oven. Maar hij kiest heel 
bewust welke vis er wel of niet op zijn bord komt te liggen. “Niemand wil toch 
dat de zeeën leeg raken? Het is gelukkig niet zo moeilijk om heel bewust je vis 
te kopen”. Welke tips heeft Erik voor jou?

“Ik ben gek op vis! Maar ik maak 
me wel zorgen over het leegvissen 
van de zee. Ook heb ik weleens 
gelezen dat er bij kweekvis allerlei 
milieuproblemen spelen. Daarom vind 
ik het belangrijk om goed te kiezen 
wélke vis ik koop”. 

In de supermarkt
“Door de Keurmerkenwijzer kwam 
ik erachter dat het in de supermarkt 
heel makkelijk is om verantwoord 
gevangen vis te kopen. Daar kies ik 
gewoon vis met een topkeurmerk. 
MSC staat op wild gevangen vis 
en ASC staat op kweekvis. En 
bij biologische kweekvis weet ik 

zeker dat het ook goed zit met het 
dierenwelzijn.”

Bij de visboer
“Als ik zaterdags mijn wekelijkse 
boodschappen doe, vind ik het 
heerlijk om dat af te sluiten met een 
bezoekje aan de visboer. Daar is het 
wel iets lastiger om verantwoord te 
kiezen, omdat je daar geen MSC of 
ASC vis ziet liggen. Gelukkig heb ik 
een handige app die laat zien welke 
vis een goede keuze is: de Viswijzer. 
Makreel uit de Atlantische oceaan 
rondom Portugal kan ik gerust eten. 
Maar een broodje paling kan ik beter 
laten staan.”

Eten uit een biologische tuin

“Inmiddels ben ik 20 jaar mede-eigenaar 
van deze tuinderij. Het is heerlijk om bui-
ten te werken in een team. Hoewel het 
hard werken is, ben ik echt niet jaloers 
op mensen die de hele dag achter een 
computer zitten. Wij leveren onze oogst 

aan mensen met een groenteabonnement 
en aan het restaurant dat naast de tuin 
ligt. In de lente openen we onze tuin-
winkel met groente, fruit en kruiden. Ook 
hebben we een pluktuin met biologische 
bloemen. Je kan zelf je boeket plukken”

Waarom kies je voor biologisch  
en biodynamisch?
“We zijn te gast op deze aarde en 
moeten daar goed voor zorgen. 
Ik vind het heel vanzelfsprekend 
om geen rotzooi te gebruiken op 
het land. Waar ik kan, doe ik alles 
zo zuiver mogelijk. Amelis’Hof is 
daarom gecertificeerd door de 
topkeurmerken Europees Biologisch 
en Demeter. We hebben veel 
verschillende gewassen en we 
wisselen geregeld van gewas op een 
bepaald stuk land, zodat de bodem 
gezond blijft. Biodynamisch gaat nog 
een stapje verder dan biologisch. 
We gaan uit van samenhang tussen 
mens, plant, dier, bodem en kosmos”.

Wat zou je mensen willen 
adviseren als ze twijfelen  
in de supermarkt?
“Ik houd er helemaal niet van om met 
het vingertje te wijzen. Maar je hebt 
bij alles wat je koopt wél een keuze. 
Als je altijd voor de laagste prijs gaat, 
heeft dat ergens anders gevolgen. 
Mijn producten zijn wat duurder dan 
gangbare producten, maar dat kan 
ook niet anders. In veel gangbare 
producten zijn de milieukosten niet 
doorberekend. Die producten zijn 
eigenlijk te goedkoop”. 

Meer weten? 

Deze informatie wordt je aan
geboden door Milieu Centraal.

Ontdek de topkeurmerken 
en meer tips over bewust 
boodschappen doen op 
www.milieucentraal.nl/
checkhetplaatje

Mariëlle Dings werkt al 20 jaar in de tuinderij van Amelis’Hof in Bunnik. Haar 
favoriete groente? Courgette uit eigen tuin! Mariëlle’s bedrijf is biologisch en 
biodynamisch. Je kan er bloemen plukken en verse groente en kruiden kopen. 
Veel mensen vinden het erg leuk om de tuin te bezoeken. Dat is nog eens wat 
anders dan even snel je boodschappen te doen in de supermarkt!

Pak de Keurmerkenwijzer erbij en bekijk of… 

•	 je	chocolade	ook	zoet	is	voor	de	cacaoboeren

•	 je	visje	fris	is	gevangen	of	gekweekt

•	 je	tafel	uit	het	goede	hout	is	gesneden

•	 je	kleding	ook	goed	zit	voor	de	naaisters!

3 redenen waarom je de app Keurmerkenwijzer op je telefoon 

moet hebben staan:

1. Je vindt er informatie over meer dan 250 keurmerken en logo’s die op  

 producten als eieren, vlees, kleding, hout en bloemen staan.

2. Elk logo krijgt een score op milieu, dier en mens, waardoor je weet  

 aan welke duurzaamheidseisen er voldaan is als je dit product koopt.

3. Je kunt meteen zien of een keurmerk of logo betrouwbaar is of niet  

 door te kijken naar de score op controle.

Groene app!

Praktisch over duurzaam

Foto: Chantal Bekker
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