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E   informatie@vandeursen-uitvaart.nl
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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 spoed recepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

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!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nlwww.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

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

Hulsenweg 1

6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Uw inschrijfpunt voor

GLASVEZEL
in het buitengebied

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30  13.30 - 18.00 
Vrijdag koopavond / zaterdag 09.00 - 17.00  / maandag gesloten

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

www.brinkmansoptiek.nl

Zonnebrillen 
Stijlvol | tijdlooS

JAMIRecreatie

uit in uit in vavakantiegekantiegevovoelel

Open dagOpen dag
Jami bestaat 30 jaar (dag-recreatie)Jami bestaat 30 jaar (dag-recreatie)

Jami wil van deze gelegenheid gebruik 
maken om op 2e Pinksterdag open huis te 

houden van 13.00 tot 17.30 uur.

Jami recreatie is gevestigd aan de 
Meijelsedijk/ Moostdijk 7, Opseldijk

Richting Groote Peel.
Tel.: 0495 - 64 15 42 
Tel.: 06 - 45 33 10 89

Koffie, thee en koek staan voor u klaar.
Voor de kinderen zijn er springkussens.

Tot danTot dan

Verf- en behanghuis Poell ver-
huist naar Weert. Dit betekent 
voor vele (vaste) klanten een 
groot gemis. Om deze klanten 
niet in de kou te laten staan, 
breidt de tegenoverbuurman 
Hubo DUIJTS per 1 juni 2018 het 
assortiment uit met mengverven 
van Sikkens. Twee van de mede-
werkers maken eveneens de over-
steek naar Hubo. 

Mengverven
Hubo DUIJTS is vanaf 1 Juni erkend 
Sikkens specialist; de enige in Neder-
weert. Dit betekent dat alle verven 
van Sikkens bij Hubo te koop zijn. Lak 
en muurverf in de kleur die u wenst. 
Met het juiste advies maakt u de juis-
te keuze in kwaliteitsverf voor binnen 
en buiten. Hubo installeert daarvoor 
een professionele verfmenger die 
duizenden kleuren kan maken. Zit 
de kleur die u wilt hebben er niet bij, 
laat dan de gewenste kleur mengen. 

Raamdecoratie voor binnen
Dat u voor buitenzonwering bij Hubo 
terecht kunt, wist u waarschijnlijk 
al. Prachtige markiezen, screens, 
rolluiken, uitvalschermen en meer. 
Alles om u maximaal van het weer 
te laten genieten. Maar er is meer, 
zodat u ook binnenshuis optimaal 
resultaat kunt bereiken. Met binnen-
zonwering van Multisol creëert u de 
gewenste sfeer en lichtdichtheid in 

Uitbreiding assortiment én personeelsteam

Nu ook mengverven bij Hubo DUIJTS
huis. Multisol is een trending merk op 
het gebied van raamdecoratie: rol- 
en vouwgordijnen, plisségordijnen, 
maar ook houten, horizontale en ver-
ticale jaloezieën. Hubo adviseert u er 
graag over. 

Nieuwe en toch vertrouwde ge-
zichten
Niet alleen het assortiment, ook het 
personeelsteam wordt uitgebreid. 
Esther Veugen en Karin Wulms ma-
ken de overstap naar Hubo DUIJTS. 
Daardoor wordt ervaring en kundig-
heid behouden voor vaste klanten 
van Poell én voor de klanten van 
Hubo. Een win-winsituatie voor Ne-
derweert. 

Actie
Hubo DUIJTS wil u graag laten kennis-
maken met het nieuwe uitgebreide 
assortiment mengverven. Geniet in 
de maand juni van 25% korting op de 
Sikkens mengverven.

Hubo/DUIJTS Zonwering
Kerkstraat 16
info@huboduijts.nl

Open: 
Maandag / donderdag 8.30 – 18.00 
uur
Vrijdag 8.30 – 20.00 uur
Zaterdag 8.30 – 16.00 uur

F. Bruekers / Sparkle Tekst

Op vrijdagochtend 1 juni vertrekt 
een konvooi van 22 vrachtwa-
gens, bemand door vrijwillige 
chauffeurs vanaf Restaurant De 
Wildenberg in Nederweert naar 
Alpe d’Huez, voor logistieke on-
dersteuning aan de 13e editie van 
de Alpe d’HuZes op 7 juni. Dit jaar 
zullen zo’n 4600 deelnemers naar 
de top van deze fameuze berg lo-
pen of fi etsen,  om geld op te ha-
len voor KWF Kankerbestrijding. 

Persoonlijke motivatie
Iedere chauffeur en vrijwilliger van 
Team Logistiek Alpe d’HuZes heeft 
zijn of haar eigen redenen om mee 
te doen. Velen hebben vrienden of 
familie verloren, sommigen hebben 
zelf kanker gehad. Verenigd in Team 
Logistiek Alpe d’HuZes verzorgen 
zij het transport van alle benodigde 
goederen naar Zuid-Frankrijk en ze 
verzorgen het plaatsen van deze goe-
deren op de juiste locatie. Chauffeur 
Jan van Oostveen: ‘Het voelt goed om 
je hiervoor in te zetten.’ Alle chauf-
feurs nemen hiervoor vakantiedagen 
op. En de zelfstandig ondernemers 

stellen hun bedrijf anderhalve week 
op non-actief om  hun bijdrage te 
kunnen leveren

Zelfvoorzienend: heftrucks en 
medische hulppost gaan mee
Het Alpe d’HuZes evenement is zelf-
voorzienend. Om dit te bereiken wor-
den 22 vrachtwagens beladen met 
maaltijden en dranken, maar ook 

met aggregaten, watertanks, tenten, 
tafels en banken. Er gaat ook een 
complete medische hulppost mee en 
heftrucks. 

Brede steun uit de sector
Naast de steun van de chauffeurs 
wordt Team Logistiek Alpe d’HuZes 
ook ondersteund door bedrijven. 
Meer dan 50 bedrijven ondersteunen 

dit mooie werk, varierend van trailer-
verhuurders tot oliemaatschappijen. 
In het bijzonder zijn we trots op di-
verse bedrijven die een trailer perma-
nent van reclame ten bate van Alpe 
d’HuZes hebben voorzien. Al met al 
zorgt de logistieke sector er geza-
menlijk voor dat het transport de or-
ganisatie van Alpe d’HuZes geen cent 
kost!

22 vrachtwagens met catering, aggregaten en een medische hulppost ondersteunen strijd tegen kanker

Team Logistiek Alpe d’HuZes de berg op

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!



Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Programma Ma. 14 Mei Junioren 
NWC JO11-2G - Eindse Boys JO11-1G 18.30 uur
Eindse Boys JO11-2M - Merefeldia JO11-5M 18.30 uur

Programma Wo. 16 Mei Junioren 
Eindse Boys JO15-1 - Linne JO15-1G 19.15 uur
Eindse Boys JO9-1 - MMC Weert JO9-1 18.30 uur
RKSVO JO9-2 - Eindse Boys JO9-2 18.30 uur

Programma Di. 22 mei Junioren
Eindse Boys JO13-1G - ONDO JO13-11 18.45 uur

Programma Za. 19 mei Junioren
ONDO JO17-1 - Eindse Boys JO17-1 13.15 uur
BEVO/Pan/Egch/He MO17-1-
Eindse Boys MO17-1 13.00 uur
Merefeldia JO13-2 - Eindse Boys JO13-1G 10.30 uur
Eindse Boys JO11-1G - Liessel JO11-1 09.15 uur
RKSVO JO11-4M - Eindse Boys JO11-2M 09.45 uur
Baarlo JO9-1 - Eindse Boys JO9-1 09.00 uur
Merefeldia JO8-4 - Eindse Boys JO8-1G 08.30 uur

Programma Di. 22 mei Junioren
Eindse Boys JO13-1G - ONDO JO13-11 18.45 uur

Programma Di. 15 mei Senioren
Eindse Boys 35+1 - Swalmen 35+1 19.00 uur

Programma Za. 19 mei Senioren
Eindse Boys 4 - Wilhelmina’08 18.00 uur

Programma Zo. 20 mei Senioren
RKSVN 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - Veritas 4 10.30 uur
Eindse Boys 3 - Someren 10 13.00 uur
Eindse Boys 35+1 - SVVH 35+1 10.00 uur

Programma Zo. 20 mei Vrouwen
SVH/Vesta VR1 - Eindse Boys VR2 10.30 uur

Mededelingen
RKSVN: Ligteveld, Maasweg 1, 6086CA, 
Neer
Supporters welkom bij de wedstrijden

Voor het laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

Schutterij St. Barbara Leveroy.

4detrekking loterij van 2018. Verricht door 
ErwinPellemans.
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2753
2de prijs € 25.00 lotnummer 2685
3de prijs € 15.00 lotnummer 2356
4de t/m de 9de prijs € 10.00
lotnummer 2707, 2338, 2591, 2516, 2607 en 
2696.
10de t/m 15de prijs lotnummer 2674, 2726, 
2663, 2659, 2631, 2681.
De winnaarvan de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking tekomen
verrichten op dinsdag 12 juni 2018 in café-
zaalWetemans om 19.30 uur.

Bewegen Op Maat in het Cwartier

Bewegen Op Maat zegt het al, iedereen kan 
bewegen op zijn of haar eigen niveau. Let’s 
Move is een stichting in beweging, letterlijk 
en zeker ook figuurlijk. We werken met een 
fris en energiek team dat zich dagelijks inzet 
om Gezond Gedrag te stimuleren bij de in-
woners van Weert. Het is wetenschappelijk 
bewezen dat je van beweging beter in je vel 
gaat zitten! Wij vinden het dus ook belang-
rijk om iedereen die kans te geven.

De beweegmakelaar van Let’s Move start 
daarom een nieuwe beweeggroep in het 
Cwartier te Weert. In samenwerking met 
Punt Welzijn hebben we een ruimte gevon-
den waar, onder leiding van een beweeg-
coach, een beweeguurtje gegeven gaat 
worden. Deze is voor iedereen toegankelijk!

Heb je zin om mee te doen?
Neem dan contact op met de beweegmake-
laar op het onderstaande telefoonnummer 
en/of e-mailadres: 
Esther van den Bor
Tel: 06-54210469 
M: e.vandenbor@puntwelzijn.nl

Wanneer:
Iedere donderdagmiddag van 13:00 tot 
14:00 uur
Startdatum 1e les: 24 mei

Locatie:
Let’s Move (Punt Welzijn)
Beekstraat 54
6001 GJ Weert

Kosten: 
€1,50 per uur per keer

Waanzinnige Winkelacties bekend

De binnenstad van Weert maakt 
zich op voor een feestelijk Moe-
derdag-weekend. Op vrijdag 11 
en zaterdag 12 mei, de dagen voor 
Moederdag in Nederland, vindt 
de derde editie van het Waanzin-
nig Winkelweekend Weert plaats. 
Op de website van het evenement 
zijn onlangs alle waanzinnige 
winkelacties gepubliceerd.

Het programma voor het Waanzinnig 
Winkelweekend in Weert is compleet. 
Nadat Centrummanagement Weert 
eerder al het straattheaterprogramma 
bekend maakte is nu ook de volledige 
lijst aan winkelacties gepubliceerd.

Het Waanzinnig Winkelweekend 
Weert biedt de perfecte combinatie 
van feestelijk funshoppen en genie-
ten van straattheater. Op vrijdag staat 
er op de Nieuwe Markt een eendaag-
se kinderkermis, staat er op de Markt 
een stormbaan en wordt er een heuse 
midgetgolfbaan op de hoek van de 
Langstraat en de Meikoel aangelegd. 
Op zaterdag vinden er in de Maas-
straat diverse modeshows plaats en 
staat de weekmarkt op de pleinen. 
Zowel vrijdag als zaterdag loopt er 
afwisselend straattheater door de 
straten en wordt aansluitend op de 
Markt ‘Jacob van Horne - de musical’ 
opgevoerd, dus het Waanzinnig Win-
kelweekend biedt alle ingrediënten
voor een hele dag uit.

Waanzinnige Winkelacties
Op zoek naar het mooiste, liefste en 
leukste Moederdag-cadeautje? In 
Weert vind je het! Geniet tijdens het 
Waanzinnig Winkelweekend Weert 
van vele gastvrije acties in de binnen-

stad van Weert en sla je slag met spe-
ciale aanbiedingen, hoge kortingen 
en unieke klantcadeautjes.

Zo verloot Kookwinkel Kookings 
met een kassabonnenloterij een ca-
deaubon van 50 euro en twee van 25
euro. Klanten van Glamz ontvangen 
50% korting op de tweede broek. In 
de Maasstraat organiseren onderne-
mers samen driemaal een modeshow 
op zaterdag, waarbij diverse gifts en 
cadeaubonnen te winnen zijn. Bij VT 
Mode is geheel in zomerse sferen bij 
aankoop van een PME Legend-artikel 
een barbecue ter waarde van 200 
euro te winnen. Ferrum by Rolf geeft 
bij besteding vanaf 49 euro lekkere 
Zinzi-parfums en speciale Melano-
koffiemokken cadeau. Bruna verrast 
klanten met gratis krasloten. Pede-XL 
in de Langstraat geeft bij aankoop 
van een Moederdag-cadeautje een
wenskaart cadeau en Posno-Sport 
heeft 20 euro korting op alle run-
ning schoenen. Wie een cadeaubon 
bij restaurant Fiesta in de Beekstraat 
haalt krijgt er gratis een flesje huisge-
maakte sangria bij. Bij aankoop van
wandelschoenen ontvang je gratis 
Rohner-sokken t.w.v. €16,95 bij Out-
door Travel Experience.

Ook in aanloop naar het weekend 
stunten lokale ondernemers al met 
acties. Zo geeft de Muntpassage een 
prachtig dameshorloge t.w.v. 100 
euro weg aan degene die de leukste 
reactie onder het bericht op Face-
book geeft.

Alle Waanzinnige Winkelacties en 
meer info over het programma vind 
je op www.winkelweekend.nl.

RKSVO-NIEUWS

Woensdag 16 Mei:
AltweerterH. O.9-1 - RKSVO O.9-1 18.30
RKSVO O.9-2 - Eindse Boys O.9-2 18.30

Donderdag 17 Mei:
RKSVO 1 - Lierop 1 19.30
Sonsoren v/d wedstrijd: Enro Energy 
Weert & Café Zaal De Schans Nederweert 
RKSVO O.17-1 - Egchel O.17-1 19.30

Vrijdag 18 Mei:
Rood/Wit’67 mini F - RKSVO mini F 18.30

Zaterdag 19 Mei:
RKSVO O.19-1 - Heythuysen O.19-1 15.00
RKSVO O.19-2 - SHH O.19-3 17.00
RKSVO O.17-1 - Haslou O.17-1 15.00
RKSVO O.15-1 - vrij
Merefeldia O.15-2 - RKSVO O.15-2g 12.00
Someren O.13-3g - RKSVO O.13-1 10.30
RKSVO O.13-2 - Someren O.13-4g 12.00
RKSVO O.13-3g - Haelen O.13-3 12.00
RKSVO O.11-1 - DESM O.11-1 09.45
Brandevoort O.11-3 - RKSVO O.11-2 09.00
NWC O.11-3g - RKSVO O.11-3M 10.15
RKSVO O.11-4M - Eindse Boys O.11-2M 09.45
Mierlo Hout O.9-4 - RKSVO O.9-1g 08.30
RKSVO O.9-2 - MMC Weert O.9-3 11.00
RKSVO O.9-3g - RKMSV O.9-4 11.00

Zondag 20 Mei:
RKSVO 1 - Bruheze 1 14.30
Sponsoren v/d wedstrijd: Autosloperij De 
Boortoren& Aannemersbedrijf Van Laanen
Brevendia 2 - RKSVO 2 12.00
RKSVO 3 - MMC Weert 4 12.00
SV Laar 5 - RKSVO 4 12.30
RKSVO 5 - Merefeldia 7 12.00
MVC’19 7 - RKSVO 6 11.00
RKSVO VE1 - vrij
Altweerterh.VE1 - RKSVO VE2 10.00
RKSVO Vr.1 - vrij

Dinsdag 22 mei:
RKSVO O.13-1 - SSE O.13-1 19.00

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

GEVRAAGD 
MET SPOED 
voor nieuw bedrijf
Graafmachinist (m/v) 

voor op 15 tons kraan

Machinist (m/v) 
met tractorrijbewijs voor op 

zware tractor

Technisch ingestelde (m/v) 
voor opleiding landmeter 

en andere GPS apparatuur 
of in bezit hiervan

Arbeidsvoorwaarden:
Hoog loon

Winstdeling

Brief onder nummer 746, 
bureau van dit blad.

Lezing over energie-
neutrale woning

Donderdag 17 mei organiseert de 
Nederweerter Energie Coöperatie 
NEWECOOP een lezing over energie-
neutrale woningen. Door de recente 
aankondiging van de regering om de 
gaswinning in Nederland versneld af
te bouwen is het actueel om duurza-
me alternatieven te ontwikkelen en 
toe te passen. Wat is zinvol en tech-
nisch haalbaar ? Maar vooral ook: 
Wat gaat het een gemiddeld huishou-
den kosten ?  Of juist besparen !
Dit thema past heel goed in de doel-
stellingen van NEWECOOP, namelijk: 
De inwoners van de gemeente Ne-
derweert helpen om tijdig mee te 
kunnen doen aan de nodige ener-
giebesparing en de opwekking van 
duurzame energie. Tot voordeel voor 
iedereen.

De lezing vindt plaats na afloop van 
de Algemene Ledenvergadering wel-
ke begint om 20.00 uur in grote zaal 
van de Pinnenhof in Nederweert. De 
presentatie wordt verzorgd door de 
heer René Engelen van de Innozaam 
Coöperatie uit Tilburg. 
Uiteraard zijn alle leden van NE-
WECOOP uitgenodigd. Zij zullen zich 
uitspreken over de exacte wijze waar-
op de financiering voor het wind-
molenpark nabij Ospeldijk wordt 
geregeld. Het bestuur heeft daartoe 
voorstellen gedaan. 
Naast de leden is iedereen die be-
langstelling heeft voor deze materie 
natuurlijk ook van harte welkom. Wij 
zien u graag op 17 mei.

Poetshulp 
gezocht

Voor 3 uur per week

Tel. 0495 - 844 450

EIND 61 • 6034 SM NEDERWEERT-EIND • TEL. 0495-626673 
GSM 06-50290664 • e-mail: info@matkoppendakwerken.nl

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

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

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

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

ken         huis         tuinken         huis         tuin

SKO

Dikke lauwe regendruppels
dalen uit de zomerluchten
knoppen gaan open van genot
en ik hoor de bloemen zuchten
bloeien is hun levenslot
zo maken ze mensenkinderen blij
hun kleuren tonend in de mei.

An Cuijpers-Rutjens
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

Prijs van een ton in de 
Staatsloterij valt in Ospel

Bij de Staatsloterijtrekking van 10 
mei is een prijs van 100.000 euro 
belastingvrij gevallen op een 
Staatslot van een abonneespeler 
in Ospel.

Abonneespelers krijgen hun prijs au-
tomatisch overgeboekt op hun bank-
rekening, omdat die gegevens al be-
kend zijn bij de Staatsloterij.

De hoofdprijs van een miljoen euro 
viel donderdag op lotnummer CM
46914. Omdat dit lotnummer was ver-
kocht als 1/5 Staatsloten, krijgen de 
5 spelers met hetzelfde lotnummer 
ieder een vijfde deel van het bedrag, 
dus 200.000 euro. Deze hoofdprijs 
wordt verdeeld onder abonnee- en 
winkelspelers in Amsterdam, Almere, 
Nieuwkoop, Bergen op Zoom en Mal-
den.

De Jackpot van de Staatsloterij viel 
donderdag niet, waardoor deze 
doorschuift naar de volgende regu-
liere trekking van de Staatsloterij op 
10 juni. Dan staat de Jackpot op 17,5 
miljoen euro netto.

Staatsloterij stelt het belang van win-
naars voorop en zal daarom nooit de 
namen van prijswinnaars bekendma-
ken.

Je kunt de bekendste liedjes bijna 
aanraken
Zondag 20 mei: (Eerste Pinkster-
dag) Draaiorgel festival op Eyn-
derhoof
Maandag 21 mei: (Tweede Pin-
sterdag) Eynderhoof in bedrijf
Ze hebben een specifieke aantrek-
kingskracht voor het publiek en ma-
ken van eenvoudige liedjes een ware 
beleving. Het draaiorgel is er in vele 
maten en soorten, maar de muziek 
uit de instrumenten zijn wel direct 
van een orkest te onderscheiden.
Nederland is niet per definitie het 
land van de draaiorgels, maar we 
hebben als land er wel een straat-
beeld mee gecreëerd waarmee we 
ons onderscheiden van andere landen
in Europa. Een gezellige, vaak wat 
houterige vertaling van herkenbare 
deuntjes en meezingers waar mensen 
niet alleen naar willen luisteren maar 
ook uren naar kunnen kijken.

Eerste Pinksterdag is het Limburgs 
openluchtmuseum Eynderhoof in 
Nederweert Eind gastheer van di-
verse draaiorgelkunstenaars die het 
publiek op eigen wijze weten te amu-
seren. Gezellig, net zoals Eynderhoof 
dat ook graag wil uitstralen. Ze zul-
len er allemaal zijn, van speeldoos tot 
kistdraaier. Deze zelfbouwers tonen 
hun kunnen van precisiewerk, geduld 
en vakmanschap. De muziek is van de 
draaiorgelclub van Ber Piepers. Deze 
draaiorgelclub, een groepje mannen 
en vrouwen die liefhebber zijn van 
muziek en muziekinstrumenten ma-
ken, geeft op deze Pinksterdag de-
monstraties van hun kunnen.

Natuurlijk is ook op deze zondag-
middag het museum “in bedrijf” en 
dat betekent weer van alles te zien, 
te beleven en te bewonderen in het 
leukste en vooral gezelligste open-
luchtmuseum van de regio. Zelf in-
teresse om vrijwilliger te worden en 
deel uit te maken van een van de vele 
ambachtsgroepen die het museum 
rijk is? Laat je vooral goed informe-
ren over de mogelijkheden en neem 
de tijd om nader kennis te maken van 
de mogelijkheden die het museum je 
kan bieden.
Het museum is op 20 mei open van 
13.00  tot  17.00 uur. Meer informatie 
over deze activiteit of de vele andere 
activiteiten van het seizoen kun je 

vinden op de website www.eynder-
hoof.nl

Tweede Pinsterdag beleef je op 
Eynderhoof
Maandag 21 mei  ambachten in 
bedrijf
Als je wil weten hoe dikke eikenstam-
men in planken worden gezaagd, of 
hoe het de smid lukt om gloeiend 
heet ijzer uit het vuur te halen zon-
der de blaren op de vingers te krijgen, 
dan ben je ook op maandag 21 mei in 
Nederweert Eind aan het juiste adres. 
Diverse demonstraties van de smid, de 
houtbewerkers, de vlechters en hout-
zagers.  Maar er wordt ook gevloch-
ten, potten gebakken en gevlochten. 
Kortom, een gezellige middag uit 
voor het hele gezin.
En terwijl de kinderen vrolijk spelen 
op de speelweide of genieten van het 
kabouterpad kunnen de ouders en 
grootouders met een gerust hart ge-
nieten van heerlijke vlaai met koffie 
op een van de terrassen. De bakkers 
bakken in het bakhuis op ambachte-
lijke wijze brood en knapkoek en mis-
schien verleidt de heerlijk geur om 
iets van de producten mee naar huis 
te nemen. Veel van de oude ambach-
ten zijn vandaag in bedrijf en dat be-
tekent dat er overal bedrijvigheid is 
op Eynderhoof.
Zin in iets hartigs? Er wordt overheer-
lijke groente- en tomatensoep geser-
veerd waarvan de opbrengst naar een 
goed doel zal gaan. Ook dat is Eyn-
derhoof. De livemuziek is deze dag 
van de accordeonist Jo Rutjens. Het 
museum is op 21 mei open van 13.00 
tot  17.00 uur.

Woensdag 23 meiK i n d e r m i d d a g 
met o.a. textiel en timmeren
De mensen van de linnenkamer gaan 
de kinderen leren werken met naald 
en draad. Moeilijk is het niet: de kin-
deren gaan aan de slag met macramé, 
breien voor grotere kinderen, vinger- 
en vork breien en vinger haken. Het 
resultaat mag natuurlijk mee naar 
huis! 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. Ook dit mag mee 
naar huis.

Bekijk het kinderdag programma op: 
www.eynderhoof.nl

Eynderhoof

The Cooder Connection is ontstaan 
uit pure liefde voor de muziek van Ry 
Cooder. Meestergitarist Pieter Ver-
meulen is de Heerlense frontman van 
de band. Weinig muzikanten kunnen 
de muziek van Cooder aan. Smaak en 
gevoel voor muzikale intentie is nodig 
om deze muziek integer te spelen. Sa-
men met Ron Bormans - zang, Angelo 
Bombrini op accordeon, Geert Roelofs 
op drums en zijn basspelende broer Si-

donderdag 24 mei 

The Cooder Connection in 
theaterboerderij Boeket

mon speelt The Cooder Connection de 
muziek doorleefd en intens. In deze sa-
menstelling komen de ware Cooderf-
reaks bij elkaar. Hierbij doet Bormans 
de bekende Rootsmuzikant Lowell
George van de legendarische band Lit-
tle Feat herleven. Dit levert een aparte 
muzikale kruisbestuiving op die niet 
gemist mag worden. Beluister hier al-
vast een voorproefje: The Cooder Con-
nection | At the dark end of the street.

De vastelaovendj van 2018 lijkt net 
voorbij, maar het nieuwe seizoen 
staat zo weer voor de deur. Vastela-
ovundjvereiniging de Pinmaekers is 
op zoek naar nieuw talent om deel 
te nemen aan het ut lidjeskonkoer 
2018/2019. 
Iedereen die een beetje muzikaal is 
en denkt het lijkt mij leuk om een 
vastelaovundjnummer te maken kan 
zich aanmelden voor het nieuwe kon-
koer.
Het nieuwe nummer moet uiterlijk 1

Pinmaekers op zoek naar nieuw 
talent voor het lidjeskonkoer 2019

augustus 2018 binnen zijn.
Een inschrijfformulier kun je opvra-
gen bij via secretariaat@pinmaekers.
nl of via de site www.pinmaekers.nl 
downloaden.
De inzending zal mee doen aan het 
lidjeskonkoer op zondagmiddag 25
november 2018.
Ut winnendje lidje zal worden uitge-
roepen tot vastelaovundj-jubileum-
schlager 2019. 
Het reglement van deelname is te vin-
den op www.pinmaekers.nl



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 17 tot en met 26 mei  2018.

DONDERDAG 17 mei 
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 18 mei
H.Johannes, paus en martelaar
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis  in Mariakapel.

ZATERDAG 19 mei
Vooravond van het hoogfeest van Pinkste-
ren
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes,  lector koorleden,) – Zeswekendienst 
Harrie van Hulsen en tevens jaardienst Els 
van Hulsen-van Dael

ZONDAG 20 mei
Hoogfeest van Pinksteren
9.30 uur  H. Mis (zang Herenkoor,lector 
mevr.L.Caris) – zeswekendienst Jan Verstap-
pen, t.e.v. de H. Drievuldigheid.

MAANDAG 21 mei 2e Pinksterdag
Maria, Moeder van de Kerk.
9.30 uur H. Mis (zang dameskoor Cantantes, 
lector mevr.L.Roost)

DINSDAG 22 mei
H.Rita van Cascia, kloosterlinge.
18.30 uur  Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 23 mei
Geen rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 24 mei 
Onze Heer Jezus Christus, Eeuwige Hoge-
priester
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 25 mei
H.Gregorius, VII paus
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis  in Mariakapel.

ZATERDAG  26 mei
H.Philippus Neri, priester.
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes,  mevr.L.Caris,) –maanddienst Mia Truijen
jaardienst Harrie Nijssen tevens voor verjaar-
dag, overleden familie Veugelers-de Wit.

St Lambertus heeft zijn stem verloren
Sinds 1 januari 2014 vormen de vier paro-
chies van Nederweert een federatie met één 
federatiebestuur. Volgens het convenant 
zitten er van elke parochie twee vertegen-
woordigers in het federatiebestuur, zodat 
elke parochie evenveel stem heeft in de 
beslissingen van het federatiebestuur. Maar 
helaas heeft St. Lambertus zijn stem verlo-
ren, omdat er van de parochie St. Lambertus 
niemand meer in het federatiebestuur zit. 
Het is dringend nodig dat St. Lambertus zijn 
stem weer kan laten horen in het federatie-
bestuur en mee kan doen in het nemen van 
beslissingen. We zijn dus naarstig op zoek 
naar twee mensen die namens de St. Lam-
bertusparochie zitting willen nemen in het 
federatiebestuur.
Daarnaast is ook St. Rochus van Budschop 
gehandicapt. Van deze parochie zit er maar 
één vertegenwoordiger in het federatiebe-
stuur. Ook daar is dus dringend behoefte 
aan een tweede vertegenwoordiger.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op 
met pastoor Schuffelers, telefoon 631317 of 
pastoorschuffelers@hotmail.com. Dit kunt u 
ook doen als u eventueel tips hebt over mo-
gelijke kandidaten.
Het kan toch niet zo zijn dat er geen mensen 
te vinden zijn die zich zo voor de parochies 
willen inzetten.

Pastoor Schuffelers 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

19 t/m 26 mei 2018

ZATERDAG 19 mei: 19.15 uur H. Mis, koor 
de Leeuwerik.

ZATERDAG 26 mei: 19.15 uur H. Mis, voor 
Bér Linders voor zijn verjaardag, jaardienst 
voor Bert en An Fonteijn-van Heugten, jaar-
dienst voor ouders Beerens-Linders, voor 
Jan Beerens voor zijn verjaardag.

LEZERS: zaterdag 19 mei Maria van Nieu-
wenhoven, zaterdag 26 mei Piet van Gog.

MISDIENAARS: zaterdag 19 mei Ayla Bee-
rens en Lobke Houtappels, zaterdag 26 mei 
Pam en Sien Smeets.

ZIJ-ACTIEF HARTELIJK DANK
Leden van Zij-Actief hebben grote schoon-
maak in de kerk gehouden. De kerk ziet er 
weer spic en span uit. Hiervoor onze harte-
lijke dank.

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 19 mei zijn jullie hartelijk welkom om 
19.15 uur in de sacristie.

“Piekeren vermindert de zorgen van mor-
gen niet. Het vermindert 
de kracht van vandaag.”

OPBRENGST GOEDE DOELEN COLLECTE 
NEDERWEERT-EIND 2018
Amesty International € 207,10
Jantje Beton € 293,56
Reumafonds € 353,90
EHBO € 305,22
Vastenactie € 299,90
Nederlandse Hartstichting € 600,73
Astma Fonds € 391,70
Pr. Bernhardcultuurfonds € 253,60
Nat. Epilepsiefonds € 234,80
Kankerbestrijding KWF € 759,03
Pr. Beatrixfonds € 372,52
Nierstichting € 315,80
Fonds Verst. Gehandicapten € 225,50
Brandwondenstichting € 267,20
Alzheimer € 470,40

Totale opbrengst € 5.350,96
Inwoners en collectanten van Nederweert-
Eind hartelijke dank.

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 20 mei  2018  
H. Mis om 11.00 uur  Pinksteren
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar:  Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

Maandag 21 mei, 2e Pinksterdag is er 
geen H. Mis in Budschop
Voor missen elders zie de kerkberichten in 
het weekblad.

Zondag 27 mei 2018 H. Mis om 11.15 uur 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar:  Bert Verheggen
Collectant:  Bert Verheggen

RUUD  VERHEGGEN  25 JAAR PRIESTER
Op zondag 3 juni 2018 is het 25 jaar geleden 
dat de heer Pastoor Ruud Verheggen
(uit Budschop)  tot priester werd gewijd. Ter 
gelegenheid hiervan is er om 10.30 uur  een 
plechtige Eucharistieviering in de kerk van 
OLV Troosteres Der Bedrukten in Tienray. 
Aansluitend is er receptie in Het Parochie-
huis, Bernadettelaan 10 in Tienray. Ieder is 
van harte welkom.

Parochie O.L. Vrouw Onbe-
vlekt 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 17 - 26 mei.

Donderdag 17 mei, in Mariakapel Klaar-
straatzijweg, 18.40 bidden van het rozen-
hoedje; 19.00  ter ere van Maria en voor 
eigen intenties. 

Vrijdag 18 mei, 19.00 Toedienen van het H. 
Vormsel door Dr. E. Smeets. 

Zaterdag 19 mei,  vooravond Hoogfeest 
van Pinksteren, 19.00 (Kerkelijk zangkoor 
Gregoriaans) Jac Kessels (verjaardag), Frans 
van de Kruijs (verjaardag), ghm Anna Op ’t 
Root, Antoon Op ’t Root en Maria van de 
Moosdijk en zoon Frans, zwd Peter Veugen. 

Zondag 20 mei, Hoogfeest van Pinkste-
ren, viering 1e H. Communie, 10.00 (Samen-
zang) jrd Giel Schreurs. 

Maandag 21 mei, 2e Pinksterdag, 10.00 
(Zangkoor De Peelklanken) Frits Pellemans en 
overleden familie, zwd Mia Pellemans-Zegveld. 

Donderdag 24 mei, in Mariakapel Klaar-
straatzijweg, 18.40 bidden van het rozen-
hoedje; 19.00 ter ere van Maria en voor ei-
gen intenties. 

Zaterdag 26 mei, vooravond Drievuldig-
heidszondag, 19.00 (Kerkelijk zangkoor Gre-
goriaans) voor eigen intenties.

ACOLIETEN: za. 19 mei 19.00: Tom Kessels, 
Nick Stijnen; zo. 20 mei 10.00: communican-
ten; ma. 21 mei 10.00: Mathijs van Lierop, 
Edwin van Rooijen; za. 26 mei 19.00: Tom 
Kessels, Nick Stijnen.  

DOOPSEL: Door het H. Sacrament van het 
Doopsel is Jinte Rooijakkers, Churchillstraat 
20, in onze geloofsgemeenschap opgeno-
men. We wensen dopeling en ouders profi-
ciat en een gezegende toekomst. 

OVERLEDEN: Op 29 april jl. overleed Piet 
van den Broek, 69 jaar, Lemmenhoek 39. 
Moge hij rusten in vrede. 

PINKSTEREN: Het bestaat: de kracht die de 
Geest van God geeft, het nieuwe leven door 
de Geest van God, Pinksteren, je open stel-
len, bevrijd worden, nieuw worden. Door-
vertellen, enthousiast maken, vernieuwen, 
veranderen. Allemaal eensgezind bij elkaar, 
allemaal als broer en zus, allemaal gelukkig, 
allemaal één van Geest: één gemeenschap, 
één gemeente, één kerk in de wereld.  
Het bestaat: de nieuwe adem, moed, de an-
der verdragen, jezelf verdragen, de ander 
accepteren, jezelf accepteren, geen haat, 
geen ruzie, geen oorlog. 
Het bestaat: de vrede voor mensen ver weg 
en voor mensen dichtbij. Er zijn mensen die 
elkaar begrijpen, die bij elkaar horen, met 
elkaar, voor elkaar, die één taal spreken, de 
taal van de liefde. 

WNM PINKSTERACTIE: De Week Neder-
landse Missionarissen (WNM) biedt steun 
aan missionarissen en missionair werkers, 
die zich wereldwijd inzetten voor anderen. 
Zij geloven in de ander. Ieder mens telt mee. 
Vanuit dat vertrouwen in die kwetsbare an-
der geven zij uiting aan hun geloof in hun 
dagelijks werk door met de lokale bevolking 
samen te werken aan een betere wereld, 
waarin ieder mens meetelt. Zij blijven hel-
pen, waar anderen weggaan. Zij verdienen 
onze oprechte steun. Dat geeft hen kracht 
en moed om samen op zoek te gaan naar 
perspectief en hoop, op weg naar een betere 
toekomst en een wereld waarin ieder mens 
meetelt. Met de opbrengst  van de Pinkster-
collecte wordt de WNM in staat gesteld deze 
pioniers in hun missie te steunen. U kunt 
solidair met hen zijn door bij te dragen aan 
de Pinkstercollecte of  een gift via rekening 
NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM te Den 
Haag. Hartelijk dank voor uw steun.   

Pastoor A. Koumans, OMI.

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 20 mei: 1e Pinksterdag
10.00 uur  Woord - en Communiedienst.
- tot bijzondere intentie

Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag
10.00 uur  H. Mis
- intentie voor  Fien Moonen-van Hulsen 
voor haar verjaardag.

Zondag 27 mei: 
10.00 uur  Woord - en Communiedienst.
- tot bijzondere intentie

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve moeder Maria, help ons om de rust 

en geduld te hebben en te krijgen.
- En wees ons nabij in een hoopvolle ope-

ratie voor een goede genezing, dank u      
lieve moeder gods.                                       

Iets om over na te denken:
Geluk hebben is moeilijk te constateren, het 
lijkt vaak zo sterk op eigen verdiensten.

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

mam 90 jaar

Gefeliciteerd!
Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen

20 mei wordt

In deze meimaand, zullen er weer velen op 
bedevaart gaan naar een maria oord.
En ook  zullen er weer velen onze mooie 
Kapel weten te vinden om even maria te 
aanbidden .

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

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  19 mei  –  26 mei  2018

Zondagmorgen  20  mei  09.30 uur:
Hoogfeest van Pinksteren
De eucharistieviering zal worden opgeluis-
terd door gemengd koor Milagri o.l.v. Ester 
Alofs waarvoor wij u van harte uitnodigen.

Pastoor Vankan zal voorgaan in deze viering.

Als hgm. voor Mia Verwielen-Stienen v.w. 
haar verjaardag, Als hgm. voor pater Tjeu 
Baetsen, Als maandd. voor Pierre Wijers en 
Mia Wijers-Baetsen

Na de eucharistieviering is er de kerkdeur-
kollekte voor onze Eigen Missionarissen die 
wij van harte aanbevelen. 

Mededelingen:
• In de maand mei iedere donderdagmor-

gen vanaf 8.30 uur rozenkransgebed in 
de Maria-kapel;

• De nieuwe nieuwsbrief van cluster Tabor 
ligt weer in de kerk om mee te nemen 
naar huis.

Eetpunt 
“Ontmoeten doet groeten”

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

In de komende weken is het Eetpunt op:
15 mei in de Pinnenhof
22 mei in de Pinnenhof
29 mei bij Hof van Schoor
5 juni in de Pinnenhof i.s.m. de orga-
nisatie van de Prokkelweek

Computercursussen 
wijkgebouw Keenter Hart

In september 2018 wordt er weer ge-
start met nieuwe computercursussen 
in wijkgebouw Keenter Hart. Er start-
en in korte tijd meerdere cursussen op 
verschillende dagen en tijdstippen, te 
weten: Beginnerscursus Windows10, 
Vervolgcursus Windows10 en werken 
met de Tablet (iPad en Android), be-
ginners en vervolg.

De cursussen zijn kleinschalig en 
betaalbaar. Gewerkt wordt met max-
imaal zeven cursisten en twee bege-
leiders. De lesstof wordt op een groot 
scherm geprojecteerd. Elke cursist 
maakt gebruik van zijn eigen laptop 
of tablet, zodat alle oefeningen zelf 
uitgevoerd kunnen worden. Er wordt 
gewerkt met gestructureerde lesboek-
en, oefenbestanden en naslagwerken. 
Ook krijgen de cursisten huiswerk mee 
om thuis verder uit te werken.

Voor aanmelden en/of meer infor-
matie kunnen geïnteresseerden con-
tact opnemen met de coördinator/
contactpersoon computercursussen 
Keenter Hart, telefoon 0610508783 
of per email computercursuskh@
vw.puntwelzijn.nl. Inschrijfformulier-
en zijn verkrijgbaar bij de receptie 
van Punt Welzijn in de Beeksstraat en 
in het wijkgebouw Keenter Hart, Sint 
Jozefskerkplein 3, 6006 ZH Weert. 
Deze kunt u daar ook inleveren. U 
kunt ook informatie inzien op de 
website van Punt Welzijn www.punt-
welzijn.nl.

GRATIS ter beschikking: 

(gras)WEIDE 
- locatie Budschop, 

Nederweert
- Geschikt voor pony 

of schaap 

Voor meer informatie: 
06-14-567747

Verzamelaarsbeurs 
mei 2018

Zondag  20 mei (Pinksteren) organi-
seert Verzamelaarsvereniging “De 
Peelstreek” uit Meijel weer haar maan-
delijkse ruilbeurs.
Het evenement vindt plaats in de Ra-
bozaal van het gemeenschapshuis “D’n 
Binger”, Alexanderplein 2 in Meijel.

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

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

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 21 mei GESLOTEN i.v.m. 2e PINK-
STERDAG. Dinsdag 22 mei 10.30-11.30 
uur wandelen* / 13.30-15.30 uur ha-
ken*. Woensdag 23 mei 09.30-12.00 
uur ontspanningsmassage* / 14.30-
19.00 uur kookworkshop voor nabe-
staanden*. Donderdag 24 mei 10.00-
12.00 uur en 13.30-15.30 uur workshop 
schilderen* / 12.00-18.00 uur Sympo-
sium Limburgse Toon Hermans Huizen 
in het Forum in Roermond*. Vrijdag 
24 mei 09.00-16.00 uur We Pink your 
Day**. Woensdag 30 mei 09.45-12.30 
uur gezichtswellness*.
Open inloop op dinsdag en don-
derdag van 09.00-16.00 uur en op 
woensdag van 09.00-13.00 uur (* = 
op afspraak - aanmelden kan via: 
0495-541444 of voor meer informatie 
zie website www.toonhermanshuis-
weert.nl en **Voor meer informatie 
en aanmelden (t/m 13 mei) zie: www.
feetcare4you.nl/wpyd, op Facebook 
“We pink your day” en op www.toon-
hermanshuisweert.nl).

Oproep aan de dj’s van 
Nederweert!

In Heeze wordt in juni en augustus 
een dj-wedstrijd gehouden, georga-
niseerd door een Nederweertenaar. 
Nederweert stikt van het dj-talent en 
het zou natuurlijk geweldig zijn als 
een van die dj’s een van die prachtige 
prijzen weet weg te halen uit Heeze!

Er zijn twee leeftijdscategorieën (12-
15 jaar en 16 -21 jaar) en de prijzen zijn 
niet flauw! Wat dacht je van draaien 
op de mainstage van festival Holi Fu-
sion in Eindhoven. Ook zijn er afsluit-
sessies te winnen op andere stages.
Voor de jongste dj’s is er ook draai-
tijd op het succesvolle Megadance in 
Stramproy te winnen. De finale van 
de wedstrijd is op 12 augustus en jij 
laat jouw skills dan horen op een Pi-
oneer installatie die is aangesloten 
op de breakdance! Je wordt o.a. door 
professionele DJ’s (Miss Faith, Nils van 
Zandt) beoordeeld.

Je kunt nog tot eind mei inschrijven.

Voor meer info stuur je een mail 
naar next@holifusion.com of ga 
je naar https://www.facebook.com/
djcontestnextlevel/

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

Grootschoterweg 105 · Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG  18 mei 2018  is de eerst-
volgende kienavond in Budschop. 
Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St. Rochuskerk,  Ro-
chusplein 1.  De zaal is open om 19.00 
uur. Budschop. Het  kienen is toegan-
kelijk voor iedereen. U  kunt dan kie-
nen voor  de jackpot van € 15,--.
Iedereen is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop



06-11936686Kraan 12 | 6031 RX | Nederweert

sanne.knapen@hotmail.com

@AquamarijnNederweert

www.schoonheidssalonaquamarijn.nl

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

Wat fladdert er allemaal rond in de Peel!?

In Nationaal Park De Groote Peel 
fladderen veel vlinders rond. Ook 
’s avonds! Op vrijdag 18 mei ont-
dek je welke dat zijn tijdens een 
Nachtvlinderavond bij de Peel-
boerderij van Buitencentrum De 
Pelen. Op zondag 20 mei kun je, 
samen met Peelgidsen van Staats-
bosbeheer, op zoek naar libellen. 
Alle activiteiten starten bij het 
Buitencentrum aan de Moostdijk 
15 te Ospeldijk.

Nachtvlinders spotten in De 
Groote Peel
In Nederland leven meer dan 2400 
soorten vlinders. Een groot deel 
daarvan, ongeveer 920 soorten, zijn 
nachtvlinders. Daar zitten ook over-
dag vliegende nachtvlinders bij (om 
het lekker ingewikkeld te maken) 
maar om échte nachtvlinders actief te 
zien moet ’s avonds op pad. De vlin-
ders komen op licht af en gaan in de 
buurt van de lichtbron zitten. Hier-
voor zijn witte doeken gespannen 
zodat je ze goed kunt zien. Rond half 
mei kun je onder andere de Nacht-
pauwoog, de Hagedoornvlinder en 
de Lieveling waarnemen. 

De Nachtvlinderavond op vrijdag 
18 mei start om 22.00 uur. Vlin-
derkenners begeleiden deze acti-
viteit die plaatsvindt rondom de 
Peelboerderij van De Pelen. Ver-
zamelen bij de ingang van Buiten-
centrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk. Deelname is 
gratis en opgave niet nodig. 

Peel Ontdektocht libellen in De 
Groote Peel
In De Groote Peel zie je veel libellen. 

Dat is niet gek, want libellen zijn voor 
hun voortplanting afhankelijk van 
water. En water, dat is er in Peel ge-
noeg! Het grootste deel van hun le-
ven brengen libellen als larve onder 
water door. Tijdens het waterdieren 
scheppen kom je vaak zo’n libellen-
larve tegen. Pas in het laatste levens-
stadium is een libel een ‘imago’, een 
gevleugeld insect. Dan planten ze 
zich voort waardoor het hele proces 
zich opnieuw begint. Tijdens de Peel 
Ontdektocht ga je onder andere wa-
terdieren scheppen en vliegende li-
bellen (proberen te) determineren. 

De Peel Ontdektocht libellen op 
zondag 20 mei start om 11.00 en 
om 14.00 uur (er zijn dus twee 
tochten op een dag) bij de balie 
van het Buitencentrum. De route 
is ongeveer 2 kilometer en de 
tocht duurt 1,5 – 2 uur. Deelname 
kost € 5,- voor volwassenen en 
€ 3,50 per kind, Aanmelden via: 
depelen@staatsbosbeheer.nl of 
telefonisch: 0495 – 641 497 

(Na)genieten in het Buitencen-
trum
Voor of na afloop van de activiteiten 
kun je nog heerlijk struinen door de 
winkel van Buitencentrum De Pelen. 
Hier zijn ook boeken over libellen en 
vlinders te koop! Rondom het Buiten-
centrum is een natuurlijke speelplek 
voor kinderen. Bij de inpandige ho-
reca en de Peelboerderij kun je ge-
nieten met een hapje en drankje. Het 
Buitencentrum is elke dag geopend 
van 10.00 tot 18.00 uur (dus niet tij-
dens de Nachtvlinderavond).  Meer 
informatie: www.staatsbosbeheer.nl/
depelen

Parende smaragdlibellen           Foto: © Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

The Lighthouse op Raadpop 2018

De jonge Leuvense popband The 
Lighthouse staat dit jaar op het 
podium van RaadPop 2018 in Ne-
derweert. De organisatie van het 
gratis zomerfestival op 6 en 7 juli 
2018 is verheugd met de komst 
van de band die meer dan 100 live 
shows onder andere op het Hon-
gaarse topfestival Sziget, Pukkel-
pop, Suikerrock, Crammerock en 
tal van andere binnen- en buiten-
landse podia hebben gedaan

The Lighthouse
Frisse, dansbare popsongs, dat is het 
handelsmerk van de jonge Leuvense 
popband The Lighthouse. Hun me-
lodieuze cocktail van meerstemmige 
zang met gitaar, toetsen en swin-
gende drums zorgt zowel op plaat als 
op het podium voor een instant goed 
humeur. Dat het succesrecept van The 
Lighthouse werkt, bewijst het mooie 

rijtje hoogtepunten. Zo bracht een 
reeks van meer dan 100 live shows de 
band onder andere op het Hongaarse 
topfestival Sziget, Pukkelpop, Suiker-
rock, Crammerock en tal van andere 
binnen- en buitenlandse podia.

Hun debuut EP ‘Let’s Make a Scene’ 
werd in april 2016 uitgebracht en 
kon rekenen op lovende reacties in 
binnen- en buitenland. Maar het is 
pas met hun daaropvolgende single 
‘Hollywood’ dat de band het grote 
publiek wist te bereiken en het hoog-
ste schavot wegkaapte bij De Nieuwe 
Lichting van Studio Brussel. In het na-
jaar volgt een nieuwe EP, geproducet 
door Huub Reijnders (Kaiser Chiefs, 
Gabriël Rios, etc.) en Pieter Schrevens 
(Five Days, Mirranda), voorlopers 
Backbeats en Headlights zorgden al-
vast voor het mooie weer deze zomer. 
More to come!

Exposanten Kunstlint Nederweert 2018 
stellen zich aan u voor!

Alle aanmeldingen voor het nieuwe 
Kunstlint Nederweert zijn binnen!
In totaal hebben zich maar liefst 23 
exposanten als deelnemer aange-
meld. Dit is een prachtig aantal en 
van een gegarandeerd kwalitatief 
hoog niveau!
Vier van deze 23 deelnemende 
kunstenaars van het Kunstlint Ne-

derweert 2018 willen zich alvast, 
voorafgaande aan het officiële ope-
ningsevenement, wat op 16 juni a.s 
officiëel van start gaat, aan U voor-
stellen.
Ook alle andere deelnemers zullen 
zich t.z.t. nog aan U voorstellen.
Houd verdere berichtgeving goed in 
de gaten!

Grenslaup Vosseven 39

2 maanden geleden nog sneeuw, vo-
rige maand al terrasweer. Dit keer? 
Pinksterzondag 20 april is de volgen-
de aflevering van de Grenslaup Vos-
seven, alweer de 39e in volgorde.
Dit hardloopevenement, trimloop, 
door de bossen achter en nabij Het 
Vosseven in Stramproy gaat over een 
rondje van 3175 m. Dit rondje kan tus-
sen de 1 en 5 keer worden afgelegd. 
Voor de jeugdige deelnemers tot en 
met 12 jaar is er een kortere ronde 
uitgezet van 1,1 km. De Grenslaup 
Vosseven is er elke 3e zondag van de 
maand (m.u.v. juli en augustus). 
Bijzonder deze keer omdat de nieuwe 
Start to Run groep voorjaar 2018 haar 
afsluitende loop houdt om te laten 
zien waar ze in de voorbije 7 weken 
naar toe getraind hebben.
Inschrijven kan vanaf 09:00 u. in Na-
tuurlijk Genieten “Nieuw Vosseven” 
aan de Lochtstraat 28 in Stramproy.
Inschrijfgeld: € 2,00 p.p. en kinderen 

t/m 12 jaar gratis.
Starttijd: Jeugd t/m 12 jaar; 10:00 u. 
en de overige afstanden om 10:15 u.
Bij elke aflevering worden 3 waarde-
bonnen van “Nieuw Vosseven” ver-
loot onder de deelnemers. 
Degenen die in het seizoen 8, 9 of 10 
keer deelnemen maken in juni 2018 
kans op een waardebon (2 stuks wor-
den verloot) van € 50,00 van “Nieuw 
Vosseven”. Tijd is minder belangrijk 
dan deelnemen. De belevenis van het 
hardlopen, het vertoeven in de na-
tuur en het genieten van de Grens-
streek bij en om het Vosseven is es-
sentieel. Wandelen is ook mogelijk. 
Vanaf Natuurlijk Genieten voeren 
diverse wandelroutes door de fraaie, 
bosrijke grensregio. Parkeerruimte is 
ruim voldoende voorhanden.
Informatie over de loop is te vinden 
op www.degrenslaupers.nl of te ver-
krijgen via wilmavanmuijen@con-
cepts.nl 

Muzikaal Pinksterweekend bij De Pelen

Muziek in de prachtige natuur 
van Nationaal Park De Groote 
Peel; dat is het Peelpodium bij 
Buitencentrum De Pelen! De ko-
mende maanden spelen er bijna 
elke zondag muzikanten van ei-
gen bodem bij het Buitencentrum 
van Staatsbosbeheer. Ook in het 
Pinksterweekend is er gezellige 
muziek met een Brabantse én 
een Limburgse zanggroep op het 
Peelpodium. Op zondag 20 mei is 
er een optreden van Zanggroep 
Toffel Vier uit Asten en op maan-
dag 21 mei zingt en speelt zang-
groep Tössedoôr uit Nederweert. 
Het Buitencentrum ligt aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Muziek en natuur, een heerlijke 
combinatie
Buitencentrum De Pelen, het bezoe-
kerscentrum van Nationaal Park De 
Groote Peel, heeft een overdekt Am-
fitheater waar regelmatig muziek-
voorstellingen worden gespeeld. Op 
deze prachtige plek, midden in de 
natuur, presenteren muzikanten uit 
de Peelstreek zich voor eigen publiek. 
Het leuke van het Peelpodium is dat 
je een bezoek aan de natuur kunt 
combineren met muziek. Immers, het 
Buitencentrum ligt bij de ingang van 
De Groote Peel, een prachtig hoog-
veengebied waar je heerlijk kunt 
wandelen. 

Brabantse meezingers; Toffel Vier
Toffel Vier is een zanggroep uit Asten 
die, zoals ze het zelf omschrijven, ‘ge-
woon heel graag zingen’. Dat doen 
ze als groep al 25 jaar en nog steeds 
met heel veel plezier. Toffel Vier 
geeft regelmatig optredens; vooral 
in Oost Brabant, maar ze schuwen 
er niet voor om de provinciegrens 
naar Limburg over te steken. Hun 
repertoire bestaat voornamelijk uit 
volksliedjes uit eigen streek, maar 
ze brengen ook zelf geschreven lied-
jes, algemene Brabantse en bekende 

Oudnederlandse meezingnummers 
en een paar anderstalige liederen. Ze 
worden begeleid door een accordeo-
nist en een drummer. Zanggroep Tof-
fel Vier is een goede bekende van het 
Peelpodium bij De Pelen. Ze treden 
al jaren en met veel plezier op in het 
Amfitheater van De Groote Peel. Een 
aanrader voor iedereen die van gezel-
lig muziek houdt!

Liedjes uit moederstijd; Tössedoôr 
Ook een goede bekende, en een 
groep die niet mag ontbreken in het 
Peelpodiumprogramma, is Tösse-
doôr. Zij spelen op maandag 21 mei, 
Tweede Pinksterdag. Tössedoôr is 
een kleine gemengde zanggroep uit 
Nederweert. Hun repertoire bestaat 
uit Nederlandstalige en Limburgse 
liedjes uit moeders tijd waarbij het 
publiek gestimuleerd word om mee 
te zingen, zodat de tijd van gezellig 
samen zingen weer herleeft. Dit zijn 
dan vooral de gezellige meezingers 
of gevoelige levensliedjes, soms met 
een knipoog naar het vrolijke. De kle-
ding van Tössesdoôr is in de stijl van 
vroeger, zodat het geheel qua zang 
en uitstraling mooi op elkaar aan-
sluit. Vooral voor het iets oudere pu-
bliek, een feest van herkenning. 

De voorstellingen op het Peelpodi-
um zijn voor iedereen toegankelijk. 
Er wordt telkens gespeeld in twee 
sets met een optreden om 13.30 en 
15.00 uur. Reserveren is niet moge-
lijk en vol = vol, dus wees op tijd! 
Entree is een vrijwillige bijdrage. 
Uw gulle gift komt ten goede aan 
de muzikanten en aan de organisa-
tie van het Peelpodium. 

Het Buitencentrum De Pelen ligt 
aan de Moostdijk 15 te Ospel en 
is dagelijks geopend van 10.00 
tot 18.00 uur. Voor een compleet 
overzicht van het Peelpodiumpro-
gramma: www.staatsbosbeheer.
nl/peelpodium

Foto: Marijke Vaes - Schroën | Staatsbosbeheer.nl



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

Pim, Iris en Harold (vlnr) staan klaar om de kernen in te gaan. Dat doen ze regelmatig op de fiets. Foto: gemeente Nederweert.

Donderdag 10 mei 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.

Als gebiedsregisseurs leefbaarheid 
vormen Iris, Pim en Harold de ‘ogen 
en oren’ van de Nederweerter ge-
meenschap. Ze zijn een steun voor 
inwoners, dorpsraden, verenigingen 
en instanties die in hun omgeving 
een maatschappelijk initiatief willen 
beginnen. Harold van der Haar ver-
vult deze rol al sinds 2015, Iris van de 
Ven en Pim Hoefnagels zijn 1 maart 
gestart. 

In de contacten met inwoners van 
de gemeente Nederweert zijn zij ‘de 
thermometer’ van de samenleving. 
Wat gaat goed, wat kan beter? Ze 
leggen verbindingen en ze nemen 
signalen van buiten het gemeente-
huis mee naar binnen. “Signalen die 
bijvoorbeeld gaan over de openbare 
ruimte”, aldus Pim Hoefnagels. “Ei-
genlijk alles wat met de leefbaarheid 
binnen deze gemeenschap te maken 
heeft. Uitgangspunt is steeds de eigen 
kracht en zelfsturing van onze inwo-
ners. Onze rol hierbij is regisseren en 
steunen.” 

Samenspel
De belangrijkste boodschap? Harold: 
“Door de initiatieven vanuit de inwo-
ners als beginpunt te nemen, verandert 
de rolverdeling tussen maatschappij en 
overheid. Het zijn niet meer de inwoners 
die participeren bij de plannen van de ge-
meente of de gemeente die participeert 
in de ontwikkelingen binnen de samenle-
ving. Het is een continu samenspel tussen 
inwoners en gemeente. Dus niet het één 
of het ander, maar het één én het ander.” 

Inspireren
Niet alleen inwoners profiteren van deze 
nieuwe werkwijze. “We nemen ook 
collega’s mee in dit proces,” legt Iris uit. 
“We willen een omgeving creëren waarin 
inwoners geïnspireerd raken om ideeën 
met een maatschappelijk doel of een 
maatschappelijke activiteit op te pakken 
en uit te rollen’, gaat ze verder. “Zo wor-
den bijvoorbeeld de gevonden fietsen van 
de gemeente opgeknapt voor mensen 
met een smalle beurs. We kunnen dit al-
leen sámen voor elkaar krijgen. Er zit veel 
kracht in Nederweert.”

Leefbaarheidsfonds
Door de gemeenteraad is vanaf 2018 
een leefbaarheidsfonds ingesteld. Het 
geld in dat fonds is bedoeld om eigen 
kracht en betrokkenheid van inwo-
ners te stimuleren en (financieel) te 
ondersteunen. Harold daarover: “Met 
het budget willen we de leefbaarheid 
in de dorpen en kernen in Nederweert 
verder verbeteren. 

Uitgangspunt is, dat bewoners zelf 
verantwoordelijkheid nemen voor de 
leefbaarheid door initiatieven aan te 
dragen en uit te voeren.”

Aan de slag
Wil je aan de slag met een maatschap-
pelijk initiatief of een activiteit die 
goed is voor de leefbaarheid? Neem 
dan zeker contact op met de gebieds-
regisseur. Voor de kern Nederweert is 
dat Harold van der Haar. Voor Leve-
roy en Eind: Pim Hoefnagels en voor 
Ospel(dijk) en Budschop is Iris van de 
Ven je aanspreekpunt. Het drietal is 
ook actief op social media. 

Gebiedsregisseurs Leefbaarheid
De thermometer van onze dorpskernen

Wilt u meer weten over de regionale 
en lokale afspraken en beleidskaders 
rondom het thema wonen? Of bent u 
geïnteresseerd in de stand van zaken 
rond de verschillende woningbouwlo-
caties en de effecten van de genomen 
stimuleringsmaatregelen? Bezoek dan 
woensdag 23 mei de themaraad Wonen. 
Tijdens de avond wordt ingegaan op de 
keuzes, uitdagingen en vervolgstappen 
op het gebied van wonen en bouwen.

Voorraad
In 2014 stelden de gemeenteraden van 
zeven Midden-Limburgse gemeenten 
de Structuurvisie Wonen, Zorg en 
Woonomgeving vast. Deze visie vormt 
een belangrijk kader voor het regio-
nale en lokale woonbeleid. Er is onder 
andere in vastgelegd hoe we omgaan 
met de overtollige voorraad woning-
bouwplannen in de gemeente. 

Woononderzoek 
Voor dit jaar staat de actualisering van 
de structuurvisie op het programma. 
Daarvoor worden allerlei gegevens bij 
elkaar gebracht. Momenteel vindt er 
een woningmarktonderzoek plaats. 
Als onderdeel hiervan is er onlangs 

een regionale woonwensenenquête 
gehouden.

Nieuwe trends en ontwikkelingen 
Daarnaast is er met toepassing van 
de door de gemeenteraad genomen 
stimuleringsmaatregelen hard ge-
werkt aan de ontwikkeling van de 
eigen grondexploitaties. De uitgifte 
van bouwkavels in de woongebieden 
Hoebenakker en Merenveld is sterk 
aangetrokken. Er is sprake van nieuwe 
trends, ontwikkelingen en prognoses. 
De woningmarktcrisis is voorbij en het 
aantal planinitiatieven neemt weer toe. 
De gemeente dient daarin keuzes te 
maken. 
 
Wat zijn de juiste keuzes? 
Het doel van de themaraad is om de 
nieuwe raad te informeren over het 
thema wonen in brede zin zodat de 
raad zich een goed beeld kan vormen 
over wat er allemaal speelt en welke 
resultaten er zijn bereikt. Wij nemen 
u als inwoner ook graag mee in dit 
proces. U bent van harte welkom. De 
koffie staat klaar op 23 mei. We begin-
nen om 19.30 uur in de raadszaal in het 
gemeentehuis.

Samen bouwen aan de toekomst 

Erfafscheidingen
Soms zijn erfafscheidingen, zoals 
hekken en muren problematisch 
voor de burger. Bij kleinere kavels en 
bij straathoeken kan er weinig tuin 
overblijven. Dit kwam soms omdat er 
een aantal regels gesteld werd aan 
erfafscheidingen. 

Het college heeft nu uitgesproken dat 
zij de uitvoering en vormgeving van 
erfafscheidingen primair de verant-
woordelijkheid van de burger vindt. Zij 
heeft op 8 mei 2018 het beleid Planolo-
gische kruimelgevallen onder de Wabo 
opnieuw vastgesteld. Ze heeft daarbij 
minder regels gesteld aan erfafschei-
dingen.

Enkel vanuit verkeers- en constructieve 
veiligheid wordt nog een toets uitge-
voerd. Bij de evaluatie van het wel-
standsbeleid, gepland op 4 september 
2018 zullen erfafscheidingen ook aan 
het welstandstoezicht onttrokken wor-
den in die gebieden in de gemeente 
waar nog welstandsplicht geldt.

Bijna kermis! De leden van het comité 
Kermis d’Ind-j en de kermisexploitanten 
hebben er weer samen voor gezorgd 
dat er mooie attracties staan en er een 
gezellig muziek programma is samenge-
steld. De kermis start vrijdag 18 mei. Op 
maandag 21 mei rond 18.00 uur bezoekt 
Clown Desalles de kermis.

Op het Pastoor Maesplein en de St. 
Gerardusstraat staan o.a. de autoscooter, 
rupsbaan, draaimolen, buggybaan, speel- 
en gokzaken en de eet- en snoepkra-
men. Met verschillende exploitanten zijn 
afspraken gemaakt over de ritprijzen. Bij 
de kassa’s hangt de tarievenkaart.

Kortingsbonnen
Op de scholen/kinderopvang in en om 
Nederweert-Eind worden boekjes uitge-
deeld. In deze boekjes zitten kortings-
bonnen. Kinderen van 0 t/m 13 jaar die 
niet in Nederweert-Eind op school zitten, 
kunnen een kortingsboekje afhalen bij 
de receptie van het gemeentehuis.

Kermis start al op vrijdag om 17.00 uur!

Vrijdag 18 mei
Bij de opening van de kermis draaien 
van 17.00 uur tot 17.15 uur alle vermaak 
zaken gratis.

Maandag 21 mei
Om 18.00 uur deelt Clown Desalles met 

veel ‘lol en plezier’ en uiteraard met 
zijn leuke tovertrucs diverse vrijkaartjes 
uit.

Openingstijden kermis
De openingstijden van de kermis zijn:

 Vrijdag 18 mei 
 van 17.00 uur tot 24.00 uur 

 Zaterdag 19 mei   
 van 14.00 tot 24.00 uur

 Zondag 20 mei 
 van 14.00 tot 24.00 uur

 Maandag 21 mei 
 van 14.00 tot 24.00 uur

 Dinsdag 22 mei 
 van 14.00 tot 24.00 uur 

Horeca en eetzaken
Tijdens de kermisdagen mogen cafés en 
eetzaken in Nederweert-Eind tot 03.00 
uur geopend zijn.
Van vrijdag tot en met maandag is er 
livemuziek op het kermisplein.

Verkeersmaatregelen 
Het plein en de weg Pastoor Maesplein 
en de St. Gerardusstraat ter hoogte 
van de school wordt afgesloten voor 
alle verkeer behalve voor voetgangers. 
De maatregelen duren van woensdag 
16 mei om 08.00 uur tot woensdag 23 
mei om 12.00 uur, of zoveel korter of 
langer als nodig is.

We wensen iedereen veel plezier!

Kermis in Nederweert-Eind

Gewijzigde 
dienstverlening
Het gemeentehuis is op Pinkstermaan-
dag gesloten. We zijn voor spoedgeval-
len telefonisch bereikbaar tussen 07.00 
en 22.00 uur. De huisvuilroute van maan-
dag 21 mei wordt verplaatst naar zater-
dag 19 mei. Het tijdstip van ophalen kan 
afwijken van het tijdstip dat u gewend 
bent. De inzameling begint om 06.30 
uur. Wij vragen u daarom de duobak op 
tijd klaar te zetten, eventueel de avond 
voor de ophaaldag. De milieustraat in 
Weert is op maandag 21 mei gesloten.

We wensen u een mooi Pinksterweekend!

Werkzaamheden 
De borden staan er al. Op 22 mei begint 
het werk echt. Dan starten de werk-
zaamheden voor het omdraaien van de 
rijrichting in de Brugstraat. Het werk 
wordt gecombineerd met onderhoud 
aan de N266. Aansluitend vinden on-
derhoudswerkzaamheden plaats aan de 
N275. Houdt vanaf 22 mei dus rekening 
met afsluitingen, omleidingen en enige 
vertraging. 

Subsidiebeleid 
Verenigingen en instellingen werken al 
enige tijd samen aan het opstellen van 
een nieuw subsidiebeleid. Er zijn voor-
stellen gedaan. Die zijn besproken en 
waar nodig aangepast. Uiteindelijk is het 
proces beschreven in de (concept)notitie 
‘Nieuw Subsidiebeleid 2019 van de ge-
meente Nederweert.’ 

Op dinsdag 22 mei vindt een themaraad 
plaats en worden de gemaakte keuzes 
toegelicht. Aan de hand van de discussie 
tijdens de themaraad wordt de (concept)
notitie aangepast. Vervolgens kan deze 
ter besluitvorming worden voorgelegd 
aan de gemeenteraad. Iedereen is wel-
kom  om mee te praten. De themaraad 
begint om 19.30 uur in de raadzaal. 

Delen berichten
Op onze website plaatsen we meerdere 
keren per week nieuws. Ook vindt u 
veel andere interessante pagina’s op 
onze website, van productinformatie 
tot en met agenda’s voor de raadsver-
gadering. Wilt u een van deze berichten 
delen met uw netwerk? 

Dat kan door eenvoudig op de social 
media-icoontjes onderaan de berichten 
te klikken. Zo deelt u onze berichten via 
Facebook, LinkedIn of Twitter.

Op onze Facebookpagina gemeen-
tenederweert leest u wekelijks leuke, 
interessante nieuwtjes die niet op onze 
website staan. Via het Twitterkanaal 
gemnederweert delen we korte wetens-
waardigheden én verwijzingen naar 
onze website. Volgt u ons al? 



G R O E N

Voor al uw tuinplanten!!!
Bomen 

Wintergroene leibomen 

Heide 

Solitaire boompjes op stam

Sierheesters 

Hagen 

Schoor 42   •   6031 SC  Nederweert
Tel.: 0495-631625   •   Mobiel: 06-53631670

Siergrassen 

Bodembedekkers

Coniferen 

Dwergconiferen 

Fruitbomen 

Potgrond, turf, boomschors

● specialist in● Dé	  specialist in

sierbestratingsierbbestrating

● ernieuwde	  ● Vernieuwde	  

sh tuinshhowtuin

● Scherpe prijzen● Scherpe prijzen

● esku g advies● Deskundig advies

• Ontwerp
• Aanleg
• Onderhoud
• Bestrating
• Beplanting
• Bomen leien
• Bomen rooien
• Vijvers
• Waterpartijen
• Beregeningssystemen

Stad 21, 6035 AT  Ospel • 0495 - 63 19 32
www.tuinverzorginggielen.nl

Tuinverzor
ging 

Gielen laa
t uw tuin 

strak, str
alend en 

als herbo
ren achte

r.
VOOR BEDRIJF 
& PARTICULIER

Tevens onder-
houdscontracten

TUINVERZORGING GIELEN

Koen Slenders
Gebbelsweg 27
6035 EA Ospel
Op afspraak geopend

T. 0495-769043   M. 06-23513263
Info@buitengewoongroen.com
www.buitengewoongroen.com
www.kunstgras-weert.nl

PLANTENCENTRUM OSPEL
Cactussen
Palmen
Agave/Aloe
Succelenten
Sedums

Vaste planten
Heesters
Coniferen
Grassen
Rhododendron
Potgrond/Bims
Siersplit
etc.

Limburgs grootste assortiment
Zeer scherpe prijzen

openingstjiden: di t/m vr. 12:00 - 18:00  zat. 9.00 - 17:00  zo. 11 - 17:00

Waatskamp 150, 6035 BV Ospel

Heb je last van buxus rupsen die jouw buxus aantasten? Wat kun 
je doen tegen de buxusrupsen? Wij zetten de belangrijkste tips 
voor je op een rij.

Dode blaadjes, kale takken en spinsel?
Dode blaadjes, kale takken en spinnewebben in je buxus? Grote 
kans dat de buxusmot zich in jouw buxus heeft genesteld. De 
rupsen vreten de hele buxus kaal. Eerst schrapen ze de onder-
kant van het bladmoes weg. Daarna beginnen ze bladeren aan
elkaar te spinnen waardoor je de rupsen ook gaat zien.

De buxusmotplaag
De buxus rups of of de buxusmot is een rups die de buxusblaad-
jes aantast. Deze mot komt uitsluitend op buxus voor en maken 
in korte tijd complete buxushagen/struiken kapot. In 2010  zijn in 
de provincie Brabant vele rupsen aangetroffen en deze versprei-
den zich nu over een groot deel van Nederland. In voorgaande
jaren werden er vondsten gedaan in Boskoop, Denekamp, Spij-
kenisse en Dordrecht. Het verspreidingsgebied zal in 2018 weer 
uitgebreider zijn.

Gevolgen van vretende buxusrupsen
De buxus is een plant met een groot herstelvermogen. Maar 
wordt deze jaar na jaar aangevreten door de buxusrups dan is 
ook de buxus hier niet tegen bestand. Grijp je niet tijdig in dan 
gaat de buxusrups in winterslaap en begint het spelletje van 
vooraf aan in het voorjaar.

Herkenning buxusrupsen in een vroeg stadium
De rupsen kunnen het hele jaar aangetroffen worden. Je herkent de 
rupsen aan een felgroen met zwarte kop met een zwart patroon van 
zwarte stippen en lichte lengte strepen. Een volgroeide rups is on-
geveer 4cm groot. Een pas gevormde pop is felgroen met donkere 
strepen en vlekken. Een oudere pop is crèmekleurig met bruin. De 
afmetingen van een pop zijn (ongeveer) 1,7 cm. de pop bevind zich 
in een stevig gespannen cocon.

Schade in juli en augustus door buxusrupsen
De rupsen veroorzaken veel schade omdat ze meerdere keren per 
jaar voortplanten. Zodra de temperatuur in het voorjaar boven de
tien graden komt, worden ze actiever en zullen ze de buxusbladeren 
gaan aanvreten. Het hele jaar door vinden er diverse levenscyclus-
sen plaats. De jonge rupsen veranderen eind mei-juni in jonge mot-
ten. De rupsen die daaruit voortkomen zijn in augustus al volgroeid 
en vormen in september weer motten.
De rupsen die hier uit voortkomen blijven eten van de buxus tot ok-
tober om dan in winterslaap te gaan. Het hele seizoen zijn er rupsen 
aanwezig. Ze vreten zich in korte tijd helemaal vol, hierdoor krijgen 
de planten geen kans om zich te herstellen.

Vreet de buxusrups j
Bestrijding van d
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Tuin & Terras
Kampsteeg 11A
5768 PN  Meijel
Tel. 06-20974776

www.rinivanrees.nl

Vanaf dit weekeinde nonstop open. 
De openingstijden zijn maandag tot 

en met vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur. 
Zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.

Zon- en feestdagen van 11.00 - 16.00 uur

Meijel is dichterbij dan je denkt

Kwaliteit voor een zomerlang plezier

Eerlijk advies op een Eerlijk advies op een 
respectvolle manier bijrespectvolle manier bij

Kopen in een Kopen in een 
klantvriendelijkeklantvriendelijke

omgeving.omgeving.

Koffie of theeKoffie of thee
met iets lekkersmet iets lekkers

staat klaar!staat klaar!

De sterke punten van Rini van Rees:

• groot, uitgebreid assortiment 

sterke zomerbloeiers (geraniums, 

bacopa, enz.)

•• een mooi assortiment vaste 

planten zoals lavendel, hortensia,

enz.

•• hangmanden in alle vormen,

maten en kleuren

• uitgebreid assortiment fruit-

struiken zoals blauwe bessen, 

frambozen enz. 

•• Alles zelf geteeld,

dus voordeel bij de teler zelf.

Alle perkplanten Alle perkplanten 
zoals geranium, zoals geranium, 

bacopa, bacopa, 
surfinia, enz.  surfinia, enz.  

het hele seizoen het hele seizoen 

€ 0000
(uitgezonderd enkele soorten)

Meijel is dichterbij dan je denktMeijel is dichterbij dan je denkt

Kwaliteit voor een zomerlang plezier

Wij zijn 

met Pinksteren 

geopend!!!

voor al uw 
tuingereedschap, tuinhout 

en bouwmaterialen.
ook voor uw tuinhuis,

 bestrating en tuinmuur.

Wij 
maken ook 

vrijblijvend een 
prijsopgave

Multimate Heynen Leveroy
Houtsberg 16
Tel. (0495) 65 14 50
info@heynenbmh.nl

Wat mot je doen tegen buxusrupsen?
Het is zaak dat je een aantal keren per jaar de planten grondig con-
troleert op de aanwezigheid van de rupsen. Zie je rupsen dan kun 
je deze bestrijden met, bij voorkeur, biologische bestrijdingsmiddel
en(verkrijgbaar bij uw tuincentrum). Om schade te voorkomen kun 
je in april en mei een controle uitvoeren en alle rupsen verwijderen. 
Dit geldt zeker voor grotere oppervlakten met buxushagen (buxus-
tuinen). Let wel op: Als de buren ook buxus in de tuin hebben is het 
zaak dat zij ook actief met bestrijding aan de slag gaan.

Is de verpopping al begonnen? Dan raden wij je aan de aangetaste 
takken weg te knippen en af te voeren inclusief de rupsen en scha-
de. Zorg dat je het afval afvoert in een goed gesloten afvalzak. Zo 
vermijd je dat rupsen toch stiekem hun weg naar buiten vinden.

Dus de buxus hoeft niet verwijderd te worden?
Veel tuinliefhebbers denken dat de je buxus direct uit de tuin moet 
halen en naar het grof vuil moet brengen. 
Dit is een tikkeltje overdreven. De plaag kan bestreden worden al-
hoewel het soms lastig lijkt. Voor meer informatie hier voor ga naar 
uw tuincentrum.

Vreet de buxusrups jouw buxus kapot? 
Bestrijding van de buxusrups!

Bonustip: vermijd licht
Volwassen buxusmotten trekken aan op kunstlicht. Dit geldt dus 
ook voor de tuinverlichting in jouw tuin. Vermijd dit dus zo veel 
mogelijk in deze periode.

Gebruik van Pyrethrum Spray
Een zwaar aangetaste struik kun je beter in zijn geheel verwijde-
ren om verspreiding te verminderen. Overige planten kun je be-
handelen met Pyrethrum Spray, Luxan Pyrethrumspray en Spruzit 
Vloeibaar. Deze middelen zijn gebaseerd op een combinatie van 
de werkzame stoffen piperonylbutoxide en pyrethrine. Genoem-
de producten zullen meerdere keren toegepast moeten worden 
omdat met 1 behandeling niet alle rupsen geraakt zullen worden 
en er het gehele jaar nieuwe rupsen gevormd zullen worden. 
Herhaal de  bespuiting een of twee keer, steeds na 12 dagen. 
De bestrijding zal alleen effect hebben op de jongere rupsen, 

oudere rupsen, poppen en eitjes worden hiermee niet bestreden.

Andere buxussoorten in de tuin
Wanneer je gestart bent met een tuinrenovatie, tuinaanleg, of 
vervanging van buxus hagen kun je alle bovengenoemde pro-
blemen voorkomen door een plant aan te schaffen die sprekend 
op de buxus lijkt, maar niet gevoelig is voor de buxusziektes. 
Voorbeelden zijn:
• Chinese Beshulst
• Ilex crenata Blondie
• Ilex crenata Convexa
Deze soorten blijven allen wintergroen, hebben kleine bladeren, 
zijn goed in vorm te snoeien en gedijen op elke grondsoort. Ze 
houden niet van natte voeten en je kan ze gewoon voorzien van 
buxusmeststoffen.
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