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tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Bezoekadres:
Ringselvenweg 2
6002 SW Weert

T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

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

Bientjesweg 7  Ospel - Nederweert  

Tel. 06-15403828 www.a2camperstalling.nl
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EXCLUSIEVE
ONTWERPEN

VOOR WONINGBOUW,
VERBOUW EN

 UTILITEITSBOUW

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.

wwwwww.tandartspraktijknederweert.nl.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Uw inschrijfpunt voor

GLASVEZEL
in het buitengebied

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

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

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

Nassaulaan 53 • 6006 CN Weert • 06-51372761 
info@maddyhermans.nl • www.maddyhermans.nl

Niet de arts maar het lichaam geneest 
de ziekte, jouw lichaam is sterker dan 

welk medicijn dan ook. 
Electro-acupunctuur en 

natuurgeneeskunde; 
direct op zoek naar de oorzaak.

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

Op vrijdag 29 juni staat de Klusw-
enscamper van Multimate tussen 
16.00 en 18.00 bij de Multimate 
in Leveroy. Bij de camper kunnen 
bezoekers een ‘kluswens voor een
ander’ opnemen op video. Hier-
mee maken ze kans op de maand-
prijs: een klustegoed van 1000 
euro, te besteden bij Multimate.

De kluswenscamper maakt dit jaar 
een toer langs alle Multimate win-
kels. Het hele land door. De kluswens 
die bezoekers doen is voor een ander. 
Iemand in een uitzichtloze klussitu-
atie: zonder geld, tijd, motivatie of 
inspiratie. Of gewoon om het een an-
der te gunnen.

De prijs van 1000,- euro is te besteden 
in producten en in de unieke service 
van Multimate. De Kluswenscamper 
staat dan ook symbool voor de nieu-
we formule, waarin de totaaloploss-
ing en het ontzorgen van de klant 
centraal staan onder de belofte ‘Mul-
timate helpt’.

Om iedereen te ‘helpen’ is Multimate 
er voor de beginner, de zelfstan-
dige en de ervaren klusser. Je kunt 
het bij Multimate zelf doen, samen 
doen of laten doen. Dit wordt in de 

Vrijdag 29 juni tussen 16.00 en 18.00 bij de Multimate in Leveroy

Kluswenscamper Multimate komt naar Leveroy!

nieuwe formule omgezet naar de 
garantie van het negen keer ontzor-
gen, waarin de toegevoegde waarde
wordt uitgelegd middels negen pi-
jlers. Hierin staan onder andere het 
meten, maken en monteren aan huis 
centraal, maar ook vakmanschap, een 

breed assortiment en alles op maat.

Multimate
Multimate is een service gerichte
doe-het-zelf-keten en bestaat uit 
65 bouwmarkten gevestigd in heel 
Nederland. Wij helpen de klant met 

het klusproject, van begin tot eind. 
Alles om zorgeloos wonen mogelijk 
te maken. Denk aan het maken van 
de juiste keuzes, het inmeten, de aan-
levering en de montage thuis. Multi-
mate luistert, neemt de tijd en zoekt 
alles uit voor de klant.

Het zelf trappen, de conditie ver-
beteren, deelnemen aan het soci-
ale leven, ontspanning in de na-
tuur en buitenlucht zijn factoren 
die ieder mens toch graag wil be-
houden. Een duofiets maakt dit 
mogelijk voor alle doelgroepen! 
Het is een fiets waar een begelei-
der en cliënt naast elkaar zitten.

Een duofiets staat al geruime tijd hoog 
op het verlanglijstje van zorgcentrum 
St. Joseph (Stichting Land van Horne). 
Deze fiets is zeer geschikt voor cliën-
ten met de ziekte van Huntington, 
cliënten met dementie en cliënten die 
nog graag willen fietsen, maar dit niet 
zelfstandig (meer) kunnen.

Schenking van Medipoint aan Ge-
meente
Maan Vaas ,betrokken bij St. Joseph 
i.v.m. Rissewerk voor cliënten met 
Huntington ,heeft tijdens een ge-
sprek de wens voor de aanschaf van 
een duofiets ter harte genomen. 
Dankzij de medewerking van regis-
seur leefbaarheid Harold van der 
Haar van gemeente Nederweert en 
Medipoint , leverancier van zorg- en 
welzijnshulpmiddelen, is deze wens 
in vervulling gegaan. In het kader van 
een Social Return aan de gemeente 
Nederweert heeft Medipoint aange-
boden een duofiets te schenken. 

Voor alle bewoners van Nederweert
De duofiets wordt geschonken aan 
zorgcentrum St. Joseph op voorwaar-
de dat inwoners van de gemeente Ne-
derweert die door een beperking niet 
in staat zijn zelfstandig te fietsen, 
deze fiets kunnen lenen. Hiervoor zal 
een uitleensysteem ontwikkeld wor-
den. Men kan de duofiets lenen door 
een afspraak te maken bij de receptie 
van zorgcentrum St. Joseph via tele-
foonnummer: 0495-631633 (tijdens 
kantooruren).

Feestelijke overhandiging
Donderdag 31 mei om 10.00u is er 
een kleine feestelijke bijeenkomst in 
Gasterij “de Ontmoeting” geweest. 
Onder het toeziend oog van Marco 

Pape (Medipoint), Pim Hoefnagels 
(regisseur Leefbaarheid), wethouder 
Geraats, medewerkers, vrijwilligers 
en cliënten van Land van Horne en 
PSW is de fiets op een ludieke wijze 
binnengehaald. De Contact Kanjers 
van Land van Horne hebben samen 
met bewoners de duofiets onthuld. 
Daarna is er koffie met wat lekkers 
geserveerd om dit heuglijke feit sa-
men te vieren.

Bedankt!
Onze dank gaat uit naar een ieder die 
bijgedragen heeft aan het realiseren 
van onze wens. Wij danken met name 
Medipoint en de gemeente Neder-
weert heel hartelijk voor hun mede-
werking.

Schenking van Medipoint aan Gemeente

Duofiets voor Zorgcentrum St. Joseph

Foto’s: Nederweert24



Schuttersgilde St. LUCIE

AGENDA JUNI:
09 Tinus Stienen beker 19.00 uur clubge-
bouw
10 Majorette concours Meijel
17 BSF. St. Antonius Nederweert
23 Lindeboom schiettreffen bij St. Petrus
Roggel
25 Alle geüniformeerde leden oefenen O.L.S.

UITSLAGEN bondsfeest Budel
Beste defilé 106.1 pnt.
Mooiste geheel 172.8
Houding 167.4
Bordjesdrager 149.0
Commandant 67.6
Vaandeldrager 163.2
T.M. optocht 172.6
Majorettes 174.0
Koningspaar 173.3

MAJORETTECONCOURS MEYEL:
Wanneer: zondag 10 juni a.s.
Waar: sporthal de Körref, Kurversweg 2,
5768 RS Meijel
Aanwezig: uiterlijk 9.30 uur

Om 9.55 uur is de opening, waar aansluitend
56 optredens in het ochtend programma
gepland staan, verdeeld over solo, Twirl
(NTSB) duo’s en teams. Na de middagpauze
zijn de optredens voor de Sterparade met
aansluitend 41 optredens van het technisch
programma, van niveau 1-jeugd tot senior
niveau 4.
Dames die deelnemen aan dit concours, heel
veel succes!!

Op zondag 17 juni vind het 386e bondsfeest
van de schuttersbond EMM plaats in Neder-
weert. Het feestterrein bevind zich aan de
Florastraat. Optochtnummer 9.
Alle geüniformeerde leden om 12.45 uur
aanwezig zijn in Nederweert.
Wij wensen de leden van schutterij St. An-
tonius veel succes met de voorbereidingen.

In de laatste week voor het O.L.S. zullen de
schutters van de eerste twee zestallen mee
doen aan extra schietoefenavonden.
Supporters en belangstellenden zijn wel-
kom op deze oefenavonden.
26 – 6  Beek (België)
28 – 6  St. Oda Boshoven
29 – 6  Wessem
Steun de schutters en toon belangstelling
op bovenstaande data.

Met schuttersgroet.

RKSVO-NIEUWS

Zaterdag 9 Juni:
RKMSV O.19-1 - RKSVO O.19-1 14.30

Zaterdag 9 Juni & Zondag 10 Juni
Kamp RKSVO O.9 en O.11 op accommodatie
RKSVO

Zondagmiddag 10 juni:
Grand finale O.9-O.11

Zondag 10 Juni:
RKSVO 1 (nacompetitie??)  zie site RKSVO 14.30

Zaterdag 16 Juni:
Viering 70 jaar RKSVO  zie site RKSVO
Aanvang 10.00 uur
o.a. Jeugdvoetbalparty, Foodball, penalty
bokaal 
huldiging periodekampioenen, Sniffer
19.48 uur jubileumwedstrijd mmv ”Oze
Hoempa”
FC Doospel – RTL Sterrenteam

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Louis Pols clubkampioen 2018

In de periode April-Mei is in café Centraal
het jaarlijks clubkampioenschap Libre-
spel  gehouden. In totaal namen 14 leden
hieraan deel. De voorronden werden ge-
speeld in twee poules. De nummers 1 en 2
van iedere poules speelden de kruisfinales.
Op donderdag 24 mei jl. werden de finales
afgewerkt. In de troostfinale won Tjeu van
de Kruijs van Theo Vossen. In een spannende
finale was Louis Pols (te maken 135 caram-
boles) te sterk voor Lambert van de Burgt
(te maken 105 caramboles).
Met een hoogste serie van 82 carambo-
les in de voorronde speelde Pols een sterk
toernooi en wist hij voor de eerste keer het
kampioenschap op zijn naam te schrijven.
Proficiat!
Toernooileider Jan Pothoven sprak tijdens
de ledenvergadering van  29-05 jl. van een
geslaagd toernooi.

Het Bestuur,

Well Weijen (’t Vlegelke)
wint voorronde MLBB bandstoten

Café Centraal te Nederweert was een van
de locaties waar in de periode van 27 april
tot en met 25 mei jl. de voorronde werd
gespeeld van het jaarlijks toernooi om het
Midden Limburgs kampioenschap  band-
stoten. Verdeeld over 9 groepen nemen in
totaal 56 leden van de MLBB deel aan dit
kampioenschap. De winnaars van de groe-
pen strijden vervolgens in de arena van BC
Boekoel (Swalmen) om de persoonlijke titel.
In Nederweert werden door zes spelers van
BV Centraal Nederweert, BDL (voorheen ’t
Blaakven) en ’t Vlegelke de wedstrijden in
groep 6 afgewerkt. Well Weijen (‘t Vlegel-
ke) toonde zich in deze spelsoort met goed
en constant spel de sterkste en zal gaan mee
gaan strijden om de hoogste eer van Mid-
den Limburg. Op de tweede en derde plaats
in deze groep eindigden Jaap Blok en Lois
Pols. Beide spelers speelden boven hun moy-
enne maar haalden minder wedstrijdpun-
ten. Namens de MLBB dankte Jaap Blok na
afloop café Centraal voor de goede verzor-
ging en gastvrijheid tijdens de wedstrijden.

Well Weijen, veel succes gewenst in het
verloop van het toernooi!

Het Bestuur

Agenda
9-10 juni Veldwedstrijd Cadier en Keer
16 juni Allround Jeugd Cup Fita
8 juli Cloutschieten
14-15 juli Veldwedstrijd St. Oedenrode
7 augustus Thuisblijverstoernooi
17-19 augustus Jeugdkamp

Programma Wo. 6 juni Senioren
Eindse Boys 2 - Laar 4 20.00 uur

Programma Do. 7 juni Vrouwen
SVH,39/Vesta VR1 - Eindse Boys VR2 20.00 uur

Programma Vr. 8 juni Junioren
Eindse Boys MO17-1 - Sparta’18 MO17-1 19.30 uur

Programma Zo. 10 juni Senioren
Eindse Boys 4 - RKSVV/RKESV 3 11.00 uur
SVVH 35+1 - Eindse Boys 35+1 10.00 uur

Programma 10 juni Vrouwen
Eindse Boys VR1 - Venlose Boys VR2 13.00 uur

Mededelingen
Supporters bedankt voor uw steun bij de
wedstrijden
Voor de lagere elftallen kunt u nog enkele
wedstrijden komen aanmoedigen

Voor het laatste nieuws zie:
www.eindseboys.nl

Er is in de 65 jaar dat Scouting bestaat heel
veel veranderd. Was het eerst de Verkenne-
rij die bivakkeerden in een houten blokhut
op de Pastorieweg, werd het later Scouting
Paus Pius X. Met een aantal groepen hielden
zij bijeenkomst in Het Patronaat en in de
kelder van de Pinnenhof. De oudere groep
kwamen bij Neer Bocken op zolder bij el-
kaar, waar zij een eigen honk hadden. Bij
het in gebruik nemen van de oude brand-
weerkazerne, verbouwd tot Scoutcentrum
“De Boelenbeem” aan de Bredeweg, kwam
hier ook een eind aan en zaten alle groe-
pen weer bij elkaar. Waterscouting Mark
Twain werd opgericht en zij kregen met het
oude postkantoor een eigen stek aan brug
15.  Toen dit gebouw nodig aan vervanging
toe was, kregen de units van de Gemeente
Nederweert, die in gebruik waren als tij-
delijk kantoor wegens verbouwing van het
gemeentehuis en nieuwe bestemming bij
waterscouting. Rijkswaterstaat schonk ook
een aantal units die gebruik zouden worden

voor het onderhoud van de vletten.
Een aantal jaren geleden is de naam Scou-
ting Paus Pius X gewijzigd in Scouting Ne-
derweert.
Meegaan met de tijd heet dat.

Zaterdag 26 mei j.l. heeft heel scouting een
geweldige dag beleefd op de Houtsberg. Het
was een kleurrijk geheel met alle speltakken.
Georganiseerd door oud-leiding die in oranje
NICES t-shirts waren gehuld werd het een ab-
solute topdag. Met heel veel leuke spellen,
heel veel leiding van vroeger en nog meer
leuke herinneringen. Iedereen heeft geno-
ten en het weer was helemaal super.

De volgende activiteit in het jubileumjaar is
het Gezamenlijk Zomerkamp. Dan gaat ie-
dereen tegelijk op kamp in Cuijk. Ook dat zal
weer een fantastische happening worden.

Meer informatie kunt u vinden op: www.
scoutingnederweert.nl en op Facebook.

65 jaar Scouting Nederweert

Blaoskapel Speulendjer-
wieës luutj van zich hueëre

Op woensdag 13 juni a.s. gaat Speu-
lendjer-Wieës de live muziek bij Jong
Nederland op Budschop verzorgen
ter verhoging van de toch al gezel-
lige sfeer tijdens de Rolstoeltocht in
Nederweert. Iedereen is van harte
welkom, hoe meer zielen, hoe meer
vreugd. Dit zal de sfeer voor de rol-
stoeldeelnemers en begeleiders abso-
luut verhogen. De live muziek is van
18:30 uur tot +/- 19:45 uur. Heeft u
op zondag 24 juni nog niets gepland
staan, kom dan naar café-zaal “De
Schans” op Budschop. Die zondag
viert Speulendjer-Wieës haar 25 jarig
Jubileum. Een 3-tal muziekkapellen
zullen zorgen voor een muzikale mid-
dag. Meer info over deze Jubileumdag
kunt u lezen in de volgende editie van
het “Weekblad voor Nederweert”.

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 11 juni 11.00-12.30 uur en 13.00-
14.30 uur yoga*. Dinsdag 12 juni
10.30-11.30 uur wandelen* / 13.30-
15.30 uur haken* / 19.30-21.30 uur
Café Toon Doodgewoon - Regie over
je eigen levenseinde*. Woensdag 13
juni 09.30-12.00 uur kookworkshop*.
Donderdag 14 juni 10.00-12.00 uur
en 13.30-15.30 uur workshop schilde-
ren*. Vrijdag 15 juni 09.30-12.00 uur
creatief atelier*. Woensdag 20 juni
09.45-12.30 uur gezichtswellness*.
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 en/of voor meer in-
formatie zie website www.toonher-
manshuisweert.nl).

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

Meer info vind u op 
https://www.multimate.nl/wenscamper

Tijdens Comm op! bij Punt Welzijn
zijn op 30 mei vijftien marketing- en
communicatieprofessionals met veel
enthousiasme vrijwillig aan de slag
gegaan met diverse communicatie uit-
dagingen van vrijwilligersorganisaties
in Weert. Afgevaardigden van Huma-
nitas Midden Limburg, de Fair Trade
Shop Weert en stichting Vrakkerplein
werkten samen met de professionals
aan onderwerpen als naamsbekend-
heid en vrijwilligerswerving.

Stichting Vrakkerplein zocht hulp bij
het vergroten van naamsbekendheid
en het binden van vrijwilligers. De
aanwezige secretaris van de stichting
zegt na afloop: “We hebben veel
handvaten gekregen waarmee we
nu verder kunnen. Er is onder andere
gewerkt aan een elevator pitch over
de plannen van de stichting en er zal
een poster gemaakt worden.” Huma-
nitas Midden Limburg ging naar huis
met diverse manieren en middelen
om mensen enthousiast te maken om
zich als vrijwilliger voor Humanitas in
te zetten. De Fair Trade Shop Weert
heeft een mooie kernboodschap ge-
maakt en van daaruit middelen voor
PR bedacht, en diverse tips gekregen
om de boodschap van de winkel over

te dragen aan de klanten. De betrok-
ken professionals waren enthousiast
over hun deelname. ”Zo heb ik de
kans om vrijwilligerswerk te doen in
mijn eigen stad op mijn eigen vak-
gebied” en “Leuk om mijn kennis en
ervaring in te zetten voor een lokaal
maatschappelijk initiatief” waren 2
reacties. 

Comm op! is georganiseerd op ini-
tiatief van Natasja van Eijsden, zelf
communicatie professional. Zij ver-
telt: “Ik heb meegedaan aan een
soortgelijk project in Eindhoven en
dacht naderhand: Waarom hebben
we dit niet in Weert? Want ik zie dat
Weert veel mooie organisaties heeft
die zich inzetten voor de samenle-
ving.” Na overleg met Goedbezig
Weert, onderdeel van Punt Welzijn,
was al snel duidelijk dat een dag als
deze helemaal aansluit bij één van de
doelstellingen van Goedbezig Weert;
het leggen van verbindingen tussen
professionals vanuit bedrijven en vrij-
willigersorganisaties. Voor Comm op!
hadden zich in totaal 6 vrijwilligersor-
ganisaties uit Weert aangemeld. De
drie organisaties die op 30 mei niet
werden ondersteund, kunnen reke-
nen op hulp op een ander moment.

Drie vrijwilligersorganisaties geholpen 
met communicatie uitdaging

De deelnemers van Comm op!

Eynderhoof

Het allermooiste schap zal beto-
veren…
Zondag 10 juni Schaapscheerders dag
en wolverwerking

Op zondag 10 juni wordt rond Eyn-
derhoof de jaarlijkse schaapscheer-
ders-dag gehouden. Het thema van
deze dag spreekt wellicht voor zich,
maar waar zie je nog hoe schapen
hun vacht op een eerlijke manier
verliezen en de wol wordt verwerkt
tot de mooiste en meeste praktische
zaken. Alles handwerk, door deskun-
dige vrijwilligers met een heel groot
hart voor deze dieren.

Nederland telt iets minder dan 1 mil-
joen schapen en elk schaap levert ge-
middeld 3,5 kilo aan wol op. Als je dat
bij elkaar telt kom je beslist aan heel
wat mooie jassen, dekens, broeken
en andere producten van een eerlijke
en duurzame kwaliteit. In het Lim-
burgs openluchtmuseum Eynderhoof
laat men nog zien hoe je schapen de
jas uittrekt en daarvoor is deze speci-
ale zondag georganiseerd.
Er worden die dag schapen geschoren
en vrijwilligers van de Linnenkamer
van Eynderhoof zullen uitleg geven
over het hele proces van het verwer-
ken van de ruwe wol tot uiteindelijk
een bruikbaar en draagbaar product.
De wol zal gekaard, gesponnen, ge-
twijnd, gebreid en geweven worden.
Men kan zien hoe het vilten van wol
gebeurt en wat er daarna van ge-
maakt kan worden. Dat is in ieder ge-
val al heel bijzonder

Ook voor de jongste bezoekers is er
een speciaal programma samenge-
steld. Bij Eynderhoof laat men de kin-
deren niet alleen zien en horen, het is
ook vooral voelen, ruiken en ervaren.
Zo kunnen ze zien hoe de schapen ge-
schoren worden, de wol voelen, hoe
een spinnenwiel werkt en ze kunnen

en mogen zelfs proberen een draad
te spinnen. De wol kan vervilt worden
om daar iets leuks van te maken. Het
belooft wederom een interessante en
actieve dag te worden want er is veel
te beleven, te genieten en te doen. Er
is een platte grond beschikbaar aan
de kiosk, en voor een drankje en/of
een lekker stuk vlaai kan men altijd
terecht in De herberg “ Liberte Gon “.

Veel van de oude ambachten zijn van-
daag in bedrijf en dat betekent dat er
overal van alles te zien en te beleven
is in dit unieke openluchtmuseum in
Limburg, Eynderhoof. Er worden de-
monstraties gegeven door de vlech-
ters en houtbewerkers. De muziek
wordt verzorgd door Bloaskracht 11.
Het museum is op 10 juni open van
13.00  tot  17.00 uur. Meer informatie
is te vinden op www.eynderhoof.nl

Woensdag 13 juni KINDERMID-
DAG MET VLECHTEN BIJ DE MAN-
DENVLECHTERS
De VLECHT-middag voor kinderen is
altijd spannend! Wat zal er deze keer
gevlochten gaan worden?
De mandenvlechters hebben een
mooi programma voor deze middag
verzonnen en vertellen de kinderen
alles wat ze willen weten over wilgen-
tenen, waar ze groeien en hoe je er-
mee kunt vlechten. De mandenvlech-
ters staan te popelen om de kinderen
het vlechten met wilgentenen te le-
ren. Onder leiding van ervaren vlech-
ters gaan de kids aan de slag met wil-
gentenen vlechten, maken een mooi
werkstuk, dat uiteindelijk mee naar
huis gaat. Zijn de kinderen klaar met
vlechten, dan kunnen ze zich naar
hartenlust uitleven op de wasplaats
of in de speeltuin. Of ze nemen een
kijkje bij de dieren. Kindergidsen zijn
aanwezig en helpen mee…….
Bekijk het kinderdag programma
op: www.eynderhoof.nl

Open Eettafel Budschop

Donderdag 14 juni open eettafel aan-
vang 12.00 uur. Vaste bezoekers af-
melden voor woensdagmiddag 13 juni
12.00 uur. Nieuwe bezoekers aanmel-
den tot datzelfde tijdstip.
Tel. 633104; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

Zomerbraderie
in Nederweert

Van alles te zien en te doen op
vrijdag 29 juni 2018

Op vrijdag 29 juni organiseert de
OVN weer de jaarlijkse Nederweer-
ter zomerbraderie. Naast de diverse
standhouders die hun producten en
diensten aanbieden, vinden er die
dag allerlei demonstraties en activi-
teiten in de winkelstraten plaats. Zo
wordt er bij de Lambertustoren wijn
verkocht en is er de gelegenheid om
onder begeleiding deze toren te be-
zichtigen; de opbrengsten zijn voor
het behoud van de toren bestemd.
In de Brugstraat is er een Living Sta-
tue met daaraan verbonden een prijs-
vraag en geeft Duikclub Nederweert
een demonstratie in een watertank
met een inhoud van 20.000 liter. Het
publiek mag ook zelf onder begelei-
ding een duik met perslucht in deze
tank wagen om zo kennis te maken
met de duiksport.

Bovendien hebben de ondernemers
van de Brugstraat een mand met ge-
schenken samengesteld die men kan
winnen door de totale prijs van de
inhoud zo nauwkeurig mogelijk te
schatten. Een vergelijkbare mand is te
winnen in de Kerkstraat. De onderne-
mers in de Lindanusstraat hebben het
thema ‘Sprookjes’ op een leuke wijze
uitgewerkt voor jong en oud; hier la-
ten onder andere streetdancers van
Dansrijck een voorproefje zien van
de eindshows van dit seizoen. Verder
zijn er nog allerlei andere artiesten
die rondlopen en voor leuke inter-
actie met het publiek zorgen en is er
weer volop muzikaal vermaak langs
het hele parcours, waaronder het
orkest Cheers op hun ‘vertrouwde’
stekje vlakbij de apotheek.

Alle winkels en horecagelegenheden
zijn deze dag gewoon open. En de
jeugd die even geen zin heeft om mee
te shoppen, kan zich vermaken op de
draaimolen en het springkussen.

Dus noteer in uw agenda: Zomerbra-
derie Nederweert, 29 juni van 14.00
tot 21.00 uur

De overgang, een nieuwe
periode in je leven!

In ‘de overgang’ wordt de basis ge-
legd voor de volgende fase in je le-
ven. Elke vrouw ervaart de overgang
op haar eigen manier. Voor de een
gaat het geruisloos voorbij, voor de
ander is het een enorme verandering
in haar leven. In de overgang veran-
deren je hormonen, hierbij kun je
lichamelijke en psychische klachten
krijgen. Klachten zoals opvliegers,
slecht slapen, prikkelbaarheid, min-
der zin in vrijen tot depressiviteit en
hartkloppingen. Op woensdag 20
juni a.s. organiseert SJG Weert een in-
formatiebijeenkomst rond het thema
‘de overgang’ (menopauze). De infor-
matieavond vindt plaats tussen 19:00
en 21:00 uur in het Auditorium van
SJG Weert, Vogelsbleek 5.
Iedereen die belangstelling heeft is
van harte welkom. Ook voor de part-
ners is de informatie interessant. Aan-
melden kan via het inschrijfformulier
op de website: www.sjgweert.nl (zie:
Agenda) of telefonisch bij de afdeling
Patiënteninformatie: 0495 – 57 22 05.

Programma
Gynaecologe Waltje Jager geeft uitleg
over de hormonale veranderingen,
bespreekt de mogelijke klachten en
de diverse mogelijkheden om hier iets
aan te doen. Naast praktische tips en
behandeling met medicijnen, wordt
ook gekeken wat je zelf kunt doen om
zo goed mogelijk deze nieuwe levens-
fase in te gaan. De poli Gynaecologie
heeft een speciaal menopauze-spreek-
uur. Tijdens de bijeenkomst wordt dit
kort toegelicht. Er is ruim gelegenheid
om vragen te stellen.







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

V.l.n.r. Vrijwilligers Wies Vossen, Wendy Faessen, Maria Niessen en Netty Claessens in de keuken om het diner voor te bereiden.  
David van PSW deed mee aan de activiteit op dinsdag 22 mei en maakte deze mooie foto! 

Donderdag 7 juni 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.Prokkel? Bij dit woord zal bij velen niet 
direct een belletje gaan rinkelen. Het 
betekent een prikkelende ontmoeting. 
Een ontmoeting tussen iemand met een 
verstandelijke beperking en iemand 
zonder. Ook in onze gemeente zijn 
hier mooie voorbeelden van. Zoals het 
‘prokkeldiner’ dat de Eettafel Ontmoe-
ten doet Groeten wekelijks organiseert. 
Afgelopen dinsdag werd het een extra 
bijzondere bijeenkomst. De gasten kon-
den samen aan de slag met het maken 
van foodcollages. Het initiatief krijgt 
veel waardering en is nu zelfs genomi-
neerd voor de Gouden Prokkel!

Op dinsdag 22 mei werd al gestart met 
de voorbereidingen voor deze activiteit. 
Toen zijn er in groepjes van vier perso-
nen foto’s gemaakt van gedekte tafels, 
de keuken, de koks, het uitgeserveerde 
eten en van elkaar. 

Foodcollages maken
En van deze foto’s zijn op dinsdag 5 juni 
foodcollages gemaakt. Eerst heerlijk 
samen dineren en daarna knippen en 
plakken! En samen genieten van de 
muzikale omlijsting van de accordeonist 
Fer Hendrix. De activiteit was een samen-
werking tussen het Rick (Regionaal Insti-

tuut Cultuur- en Kunsteducatie), Dörps-
overlek Ni-jwieërt, PSW en de gemeente 
Nederweert. “Dit alles om het ‘prokke-
len’ extra onder de aandacht te brengen 
tijdens de Prokkelweek en anderen te 
stimuleren om gezellig mee te prokke-
len”, aldus Resie Jennissen, coördinator 
van de eettafel Nederweert. 

Nominatie voor Gouden Prokkel
De foodcollages zijn na afloop geplastifi-
ceerd en de eettafel gebruikt ze voor- 
taan als placemats. Een blijvende herin-
nering aan deze bijzondere avond. En 
dat niet alleen. Het initiatief is aange-
meld bij Stichting Prokkel die organisa-
ties, bedrijven, particulieren én men-
sen met een verstandelijke beperking 
stimuleert om samen iets te doen tijdens 
de Prokkelweek: één week in het jaar als 
voorbeeld en inspiratie voor de rest van 
het jaar. En deze stichting heeft de ac-
tiviteit van de eettafel nu genomineerd 
voor de Gouden Prokkel 2018! 

Cameraploeg op bezoek
Een cameraploeg van de organisatie 
kwam afgelopen dinsdag op bezoek om 
te filmen. Het initiatief wordt getoond 
tijdens de uitreiking van de Gouden 
Prokkel op vrijdag 29 juni in Utrecht. 

Ruim 300 prokkels (initiatieven) zijn 
aangemeld. In totaal zijn 15 initiatieven 
genomineerd, verdeeld in drie catego-
rieën: Prokkelen in de Samenleving, 
Mensenrechten Prokkel en Innovatief/
OriginaliteitsProkkel. Het project Bak-
ken, Knippen en plakken van de eet-
tafel Nederweert is genomineerd in de 
categorie Samenleving. Kijk op www.
prokkel.nl voor meer informatie.

Verrast en verdiend
Resie: “We zijn heel verrast en we vin-
den het erg leuk dat we genomineerd 
zijn voor deze bijzondere prijs”. Ook 
wethouder Geraats is trots: “Elke week 
staan de vrijwilligers klaar om de gasten 
een lekkere maaltijd te serveren. En 
zorgen ze voor gezellige ontmoetingen 
tussen inwoners met en zonder beper-
king. Met deze activiteit krijgt het we-
kelijkse diner een extra feestelijk tintje. 
Deze nominatie is een prachtige en 
welverdiende waardering voor de eet-
tafel en uiteraard ook voor de andere 
organisaties die hieraan meegewerkt 
hebben”.

Veel succes op dinsdag 29 juni. We 
hopen dat jullie de Gouden Prokkel 
meenemen naar Nederweert! 

Nominatie voor Gouden Prokkel!
Eettafel Ontmoeten doet Groeten brengt iedereen samen met mooi initiatief

De een vindt het stinken, de ander 
ruiken. “Nee, daarmee onderschatten 
we klachten over geuroverlast niet”, 
aldus Jan Emonts, milieu-inspecteur van 
de gemeente Nederweert. Integendeel. 
We gaan er serieus mee om. Waar kunt 
u terecht als u klachten heeft en wat 
doen we met de melding? 

Nu het voorjaar is en de temperaturen 
stijgen, krijgen we meer klachten over 
geuroverlast. Deze kunnen afkomstig 
zijn van agrarische activiteiten. Bijvoor-
beeld door het verwijderen van vaste 
mest vanuit stallen of drijfmest uit 
mestkelders of het uitrijden van mest op 
akkerbouwgrond. Deze geuroverlast is 
meestal van korte duur. 

Luchtwassers
Agrarische ondernemers dienen aan 
strenge milieueisen te voldoen. Eén 
van deze eisen is het aanwezig en in 
werking hebben van een of meerdere 
luchtwassers. Biologische en chemi-
sche luchtwassers dragen bij aan het 
verbeteren van de leefbaarheid en de 
gezondheid van mens, dier en milieu. 
Een vereiste is dat luchtwassers goed 
functioneren. Hiervoor is regelmatig 
onderhoud noodzakelijk én verplicht. 
 
Ga het gesprek aan 
Voor het onderhoud moeten luchtwas-
sers uitgezet worden. Daardoor kan ook 

een korte periode geurhinder ontstaan. 
Staleigenaren, de zogenaamde inrich-
tinghouders, moeten het onderhoud 
vooraf bij de gemeente melden. Dat 
geldt ook voor een storing. “Als we op 
de hoogte zijn van onderhoudswerk-
zaamheden of storingen, kunnen we 
bij een klacht de melder direct vertellen 
wat de oorzaak is. Nog beter is het als 
de eigenaar de omgeving vooraf zelf 
informeert. Het gesprek met elkaar aan-
gaan, is altijd beter”, zegt Jolanda van 
de Gazelle, teamleider Algemene juridi-
sche en bestuurszaken. “Een WhatsApp-
groep met de buurt is hiervoor een 
prima hulpmiddel”, aldus milieu-inspec-
teur Huub Creemers die ook regelmatig 
voor klachten op pad is. 

Bewust of onbewust
Het kan ook voorkomen dat luchtwas-
sers bewust of onbewust uit staan. Dan 
is het bedrijf in strijd met de voorschrif-
ten en vergunningen en zullen we hand-
havend optreden. Als u het vermoeden 
heeft dat de voorschriften of vergun-
ningen niet nageleefd worden, kunt u 
bellen met tel. (0495) 677111 of mailen 
naar info@nederweert.nl. Het team 
Toezicht & Handhaving stelt dan, als dit 
mogelijk is, direct een onderzoek in. Bij 
het bewust uitzetten van luchtwassers is 
o.a. de Wet Economische Delicten (WED) 
van toepassing. Er is dan al snel sprake 
van forse boetes. 

Melden van geuroverlast doet u zo

Op bezoek
Wilt u meer weten over de geschiedenis 
van uw familie (stamboomonderzoek), 
huis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf? 
Hebt u informatie nodig voor een werk-
stuk, scriptie of een publicatie? Dan 
kunt u terecht bij het gemeentearchief.

Er zijn verschillende mogelijkheden om 
informatie uit het archief te krijgen en/
of in te zien.

Zoeken naar informatie
Zo kunt u zelf zoeken in de inventaris-
sen op onze website. Dat zijn lijsten 
waarop vermeld staat welke stukken 
er in het archief te vinden zijn. Verder 
is het mogelijk om te bellen of een 
schriftelijk verzoek in te dienen voor 
bepaalde informatie. En uiteraard kunt 
u ook een bezoek brengen aan ons ar-
chief. Aan het verkrijgen van informatie 
uit het gemeentearchief kunnen kosten 
verbonden zijn.

Aangepaste openingstijden
Momenteel is de bezetting bij het 
archief niet volledig. U kunt er elke dag 
terecht, maar we verzoeken u om voor-
lopig voor de donderdagen en vrijdag-
ochtenden een afspraak te maken. Dat 
kan telefonisch of via e-mail: archief@
nederweert.nl. Op maandag, dinsdag 
en woensdag blijven de openingstijden 
hetzelfde (’s ochtends zonder afspraak, 
’s middags met afspraak). Op vrijdagmid-
dag is het archief gesloten.

Regionale uitvoeringsdienst
Ook buiten kantooruren en in de week-
enden en tijdens feestdagen kunnen 
overlastsituaties gemeld worden. U 
belt dan ons algemene nummer (0495) 
677111. Bellers krijgen een keuzemenu 
te horen waarna ze doorverbonden 
worden met de meldkamer van de 
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). We 
zijn bij deze dienst aangesloten. De RUD 
brengt de dienstdoende piketmedewer-
ker op de hoogte die dan een controle 
ter plaatse uitvoert als dit nodig is. De 
opkomsttijd is ongeveer een uur.

(On)aangekondigd
Bedrijfscontroles vinden meestal aan-
gekondigd plaats, maar als de situatie 
het noodzakelijk maakt, vinden (klacht)
controles ook onaangekondigd plaats. 
Zo hebben we in het verleden samen 
met de provincie en de RUD een groot 
aantal agrarische bedrijven onaange-
kondigd gecontroleerd op de werking 
en onderhoud van luchtwassers. Door de 
jaren heen zijn binnen onze gemeente 
de bedrijven die voor de meeste overlast 
zorgen bekend. 

Er is een top 10 samengesteld. Bij een 
klacht, waarbij (het onomstotelijk) vast 
staat dat een van de bij ons bekende 
bedrijven de veroorzaker is, zal er direct 
actie volgen. Deze lijst is ook bekend bij 
de RUD.

Hakken, boren, zagen, frezen. Er wordt 
stevig aan de weg gewerkt in Neder-
weert. Zo kreeg de N266 een nieuwe 
asfaltlaag, werd de rijrichting van de 
Brugstraat omgedraaid en ondergaat 
de N275 een flinke onderhoudsbeurt. 
De komende tijd staat er nog een aantal 
kleinere projecten op stapel. 

Ospelseweg 
Zo wordt de Ospelseweg in Budschop 
plaatselijk van een kleurtje voorzien. De 
kruisingsvlakken binnen de bebouwde 
kom krijgen een rode coatinglaag. In ok-
tober vorig jaar zijn op de Ospelseweg 
verhoogde kruisingsvlakken aangelegd 
bij de kruising Winnerstraat/Ospelseweg 
en bij de Beatrixstraat, de Bernhard-
straat en de Willem-I-straat. De weg 
werd daarnaast gedeeltelijk versmald, 
ter hoogte van het Rochusplein. Met het 

aanbrengen van de coating is een aan-
tal maanden gewacht zodat deze zich 
beter kan hechten. De rode kleur draagt 
bij aan het veiligheidsgevoel. 

Beuldersweg 
Ook de Beuldersweg krijgt een op-
knapbeurt. Vanaf maandag 11 juni 
is deze afgesloten voor een periode 
van maximaal drie weken. Aannemer 
Kiggen vernieuwt dan de zogenaamde 
bovenbouw van de weg. Ter hoogte 
van de parkeerplaats bij het Lamber-
tushof wordt een drempel aangelegd. 
Bewoners zijn schriftelijk geïnformeerd 
over de werkzaamheden. Er zijn geen 
omleidingen.

Voor meer informatie over de weg-
werkzaamheden kunt u terecht op onze 
website.

Een goed wegdek vergt goed onderhoud

Een partytent nodig voor het organi-
seren van een buurtinitiatief? Neemt u 
dan contact met ons op. Want wij kun-
nen u deze in bruikleen geven.

Bewoners, (buurt)verenigingen en 
dorpsraden kunnen de tent en een aan-
tal statafels gratis gebruiken voor geza-
menlijke activiteiten die bijdragen aan 
de leefbaarheid van de buurt. Op deze 
manier is een bewoners- of buurtactivi-
teit beter betaalbaar en haalbaar.

Leuk initiatief
Denk bijvoorbeeld aan een sociaal, 
maatschappelijk of sportief initiatief 
zoals NLdoet, een toernooi, de opening 

van een ontmoetingsveldje of een sa-
mentuin, een wijkschouw, een straat-
speeldag of een burendag. 

Reserveren
Actieve burgers zijn belangrijk voor 
de samenleving en de gemeente wil 
dergelijke initiatieven op deze wijze on-
dersteunen. De uitleen is niet bedoeld 
voor particuliere feestjes of persoonlijke 
activiteiten. 
Voor meer informatie of reserveringen 
kunt u contact opnemen met Harold van 
der Haar, regisseur leefbaarheid. 
 
Op onze website kunt u zien hoe snel en 
gemakkelijk de tent te plaatsen is. 

 

In de Brugstraat en op de N266 wordt aan de weg gewerkt. Foto: Nederweert24

Informatie
Als u vragen hebt, dan kunt u terecht 
bij Jill Bosmans van het team Informa-
tievoorziening. Op onze website vindt 
u ook veel informatie.

Leuk idee? Dan krijgt u de tent mee





Schrijf je alvast in op
 

heerlijckwonen.nl

Aan de oostelijke rand van de uitbreidingslocatie 

Merenveld in Nederweert ontwikkelt Janssen de 

Jong Projectontwikkeling het nieuwbouwproject 

De Heerlijckheid. Een prachtig nieuwbouwplan 

met 14 parkwoningen. Het nieuwe woongebied 

grenst aan het nieuwe, gelijknamige Kanaalpark 

De Heerlijckheid en loopt parallel aan de Zuid- 

Willemsvaart. De woningen kijken hier direct op uit. 

U woont hier aan het water, dicht bij de natuur én 

dicht bij het centrum van Budschop en Nederweert.

Maandag 11 juni a.s. organiseert Janssen de Jong 

Projectontwikkeling een informatieavond voor 

geïnteresseerden, omwonenden en andere belang-

hebbenden.

Tijdens deze avond wordt het schetsontwerp 

gepresenteerd en wordt toegelicht hoe het traject 

van schetsontwerp tot verkoop zal verlopen. U bent 

van harte welkom!

Informatieavond 
Datum Maandag 11 juni 2018

Aanvang 19.30 uur

Locatie Zaal Centraal, Kerkstraat 59 in Nederweert

 

 

Kom naar de informatieavond

op maandag 11 juni a.s.!
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zand cement stenen isolatie betonvloeren dakpannen

kunststofkozijnen
houten

kozijnen
buiten deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel

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

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

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

Kunststofkozijnen
Douglas hout

op voorraad

Dealer van:
Tuinvisie www.tuinvisie.nl

Trendhout www.trendhout.nl
Dekkerhout (elephant)

www.dekkerhout.nl

Nieuw! Diverse wand- en gevelbekleding 
en nieuwe tuintegels en tuinbestrating

Nieuw model
binnendeuren

Wandel, geniet en fotografeer in 
De Groote Peel

Staatsbosbeheer biedt in Natio-
naal Park De Groote Peel excur-
sieworkshops fotografie waarbij 
je informatie over het gebied én 
fotografietips krijgt. Deze work-
shops zijn bestemd voor mensen 
van vijftig plus en worden bege-
leid door een Peelgids. De eerst-
volgende excursieworkshop is op 
woensdag 13 juni van 14.00 tot 
16.30 uur. De activiteit start bij 
het Buitencentrum De Pelen aan 
de Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Wandel, geniet en fotografeer!
Een wandeling door Nationaal Park 
de Groote Peel is een mooie ervaring! 
In elk seizoen en bij alle weersom-
standigheden biedt dit hoogveen-
gebied prachtige beelden. 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 zodoende de mooiste plaatjes 
te schieten. Je leert het beter waarne-
men van kleuren en structuren, licht-
val en diepte en brengt de opgedane 
kennis gelijk in de praktijk door foto’s 
te maken van wat je tegen komt; 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 eerstvolgende excursiework-
shop fotografie is op woensdag 
13 juni van 14.00 tot 16.30 uur. 
Op, woensdag 19 september is 
er ook nog een workshop. Deel-
name kost € 5,- per persoon en re-
serveren kan telefonisch via: 0495 
– 641 497 of per mail: depelen@
staatsbosbeheer.nl 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.

(Na)genieten in 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 

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foundation - Lingerie - Badmode

 

SLOGGI AKTIE
1 juni t/m 30 juni

2+1 GRATIS
voor dames en heren
(zolang de voorraad strekt)

www.tullemans-koppen.nl

SJG Weert
 
Zwanger? Bezoek de informatie-

avond over ‘de bevalling’
 
Als je gaat bevallen wil je daarover 
goed geïnformeerd zijn. Daarom ge-
ven een verloskundige uit de regio en 
een verloskundige en gynaecoloog 
uit het ziekenhuis uitleg over de be-
valling, eventuele pijnstilling en over 
“wat er anders kan gaan”. Als het mo-
gelijk is volgt een rondleiding over de 
verpleegafdeling en de verloskamers. 
Natuurlijk is er ruimte voor het stellen 
van vragen. Deze avond is bestemd 
voor zwangere vrouwen - en hun part-
ner- als voorbereiding op de bevalling.
 
De informatieavond vindt plaats op 
dinsdag 26 juni a.s. van 19:00 - 21:00 
uur in het Auditorium van SJG Weert, 
Vogelsbleek 5. Aanmelden via het in-
schrijfformulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of telefo-
nisch bij de afdeling Patiënteninfor-
matie: 0495 – 57 22 05.
 
 

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

Open dag Lamershof

Op zondag 10 juni a.s. organiseert 
Tuinpark Lamershof een open dag 
van 13.00 – 17.00 uur.

Een bezoek aan dit tuinpark is zeker 
de moeite waard. Er zijn nl. zo’n 160 
volkstuien, zowel groentetuinen als 
recreatietuinen. 

Op het terras of in de kantine kunt u 
deze dag genieten van een drankje. 

Tot ziens op zondag 10 juni a.s. bij 
Tuinpark Lambershof gelegen aan de 
Altweerterkapelstraat 3a te Weert.

SKO

STIL VERDRIET
mijn binnenste wordt uitgehold
voor geldelijk gewin
mijn bodemschatten gaan teloor
dit is slechts het begin

mijn bossen worden omgehakt
weg zijn de zuurstofmakers
dieren raken hun woonplek kwijt
waar blijven mijn aardbewakers?

mijn zeeën worden leeggeroofd
met bekwame handigheid
door drijvende fabrieken
in een mum van tijd.

het is toch algemeen bekend 
dat ‘t ijs smelt op mijn polen
de waterspiegel komt omhoog
jullie krijgen natte zolen

onrust waart er op mijn bol
men gaat elkaar te lijf
dit kan echt zo niet verder gaan
dat staat toch buiten kijf.

mijn angst ligt in de toekomst
wat zal er gaan gebeuren
dikke lauwe regendruppels 
zijn het teken van mijn treuren

mijn verdriet ligt in de buien
die over wei en akker gaan
waak dus steeds over mijn zijn
opdat mijn wezen blijft bestaan  

Resi Faessen-Teeuwen.
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan



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 7 tot en met 16 juni 2018.

DONDERDAG 7 juni
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 8 juni
H.Hart van Jezus
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis  in Mariakapel.

ZATERDAG  9 juni
Dankmis communicanten
Vooravond van de 10e zondag door het jaar 
Onbevlekt Hart van Maria
18.00 uur H. Mis (zang Caeciliakoor Ospel, 
mevr.L.Caris) – jaardienst Jos Saes en Toos 
Saes-Davits, jaardienst ouders van Gemert-
Claessens.

ZONDAG 10 juni 
10e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector 
dhr.W.Engelen) – maanddienst tot bijzon-
dere intentie, jaardienst Gerty Jetten-Han-
ckmann, Guul Verheijen en Hubertina Petro-
nella Bruekers.

MAANDAG 11 juni 
H.Barnabas, apostel
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 12 juni
H.Odulfus, priester
18.30 uur  Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 13 juni
H.Antonius van Padua, pr. en kerkleraar
Geen rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 14 juni
H.Lidwina, maagd
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 15 juni
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis  in Mariakapel.

ZATERDAG 16 juni
H. Maria
Vooravond van de 11e zondag door het jaar 
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantantes, 
mevr.L.Caris) – zeswekendienst Peter Schwil-
lens, Michel Vossen vanwege verjaardag.

KERKELIJKE UITVAART deel III
Bij twee voorgaande kerkberichten heeft u
kunnen lezen wat er wordt verstaan onder 
“Kerkelijke uitvaart” . Hieronder het laatste 
deel. De volledige tekst treft u aan op de 
website https://www.kerknederweert.nl/
nieuws/#Uitvaart.

Crematie
Bij een crematie zijn alle voren vermelde mo-
gelijkheden van toepassing. Kiest men voor 
een kerkelijk dienst dan is het niet nodig dat 
men na een Kerkdienst nog eens een crema-
tiedienst laat verzorgen in het crematorium. 
Men kan volstaan met een dienst in de kerk 
en in de kerk afscheid nemen, vergelijkbaar 
met het afscheid nemen op het kerkhof. 
Bij een crematie kan men kiezen voor:

1. Kerkelijke uitvaart zonder een extra vie-
ring in het crematorium (afscheid in kerk);

2. Gedenkdienst in het crematorium zonder 
vooraf een kerkelijke dienst;

3. Kerkelijke uitvaart en een gedenkdienst 
in het crematorium.

Het mag duidelijk zijn dat keuze 1 het minst 
kostbare is.

Kosten
De kosten van een kerkelijke uitvaart zijn 
€. 400,-- inclusief een vooravonddienst. De 
kosten voor alleen een vooravonddienst zijn 
€. 250,--.
Heeft men minimaal vier jaar voor overlij-
den voldoende kerkbijdrage betaald (€. 70,-
- per jaar dan zijn de diensten in kerk gratis 
met uitzondering van koor)
Voor meer gegevens kan contact worden 
opgenomen met pastoor Schuffelers tele-
foon 0495-631317 of met koster/administra-
teur Tjeu Tinnemans telefoon 0495-633421. 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. Barbara 
Leveroy

Website: http://parochie.leveroy.nl
Voor clusterinformatie www.clustertabor.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  9  juni  –  16  juni  2018

Zondagmorgen 10 juni  09.30 uur:
Als jrd. voor Frans Kurstjens, Jan Jetten 
en voor de overledenen van de fam. Jet-
ten-van Heel, Als zwd. voor Harrie Hermans 
(volkszang)

Mededelingen:
• Binnenkort sluiten een kerkelijk huwelijk 

Tom Klauwers en Joyce van Haperen;
• Binnenkort sluiten een kerkelijk huwelijk 

Huy Dang en Vi Nguyen. 

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 10 juni 2018 H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Jaardienst voor Pierre van Nieuwenhoven en 
H. Mis voor overleden ouders Van Nieuwen-
hoven-Pepels
H. Mis voor Pierre Smolenaers wegens ver-
jaardag
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar:  Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

Zondag 17 juni 2018 H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar:  Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

Het Parochiebestuur wenst Ruud Verheggen
van harte proficiat met zijn 25-jarig priester-
feest op 3 juni jl
Een delegatie was Budschop en Nederweert 
was aanwezig tijdens de plechtigheid.

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 9 - 16 juni

Zaterdag 9 juni, 19.00 (Samenzang) Tinus 
Janssen , Nel Janssen-Haenraets en dochter 
Truus, jrd Frans Loijen.

Zondag 10 juni, 10e zondag door het jaar, 
10.00 (Samenzang) voor het welzijn van de 
parochie en parochianen. 

Donderdag 14 juni, H. Lidwina, maagd, 
19.00 voor de zieken. 

Zaterdag 16 juni, 19.00 (Samenzang) voor 
eigen intenties. 

ACOLIETEN: za. 9 juni 19.00: Tom Kessels, 
Nick Stijnen; zo. 10 juni 10.00: Willem en 
Pieter Tullemans; za. 16 juni 19.00: Tom en 
Stan Dirks. 

OVERLEDEN: Op  27 mei jl. overleed Mari-
elle Reijnier-van Tongerloo,  48 jaar, Waats-
kamp 25. Moge zij rusten in vrede.
In 2019 !! Volgend jaar zal het H. Vormsel
worden gevierd op vrijdag 7 juni en de 1e H. 
Communie wordt gevierd op Pinksterzon-
dag 9 juni. 

PAUSELIJKE GEBEDSINTENTIE JUNI: Dat 
sociale netwerken de solidariteit bevorde-
ren en bijdragen aan het respect voor ande-
ren in hun eigenheid. 

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  10 juni: 
10.00 uur  Woord - en Communiedienst.
- tot bijzondere intenties en voor overleden 
fam. Vossen

Zondag  17  juni :
10.00 uur  Woord - en Communiedienst.
- tot bijzondere intenties en speciaal voor de 
vaders i.v.m. vaderdag 

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve moeder Maria, geef mij a.u.b. de 

kracht, voor ons gezin te kunnen zorgen.
- Bedankt voor dit mooie leven, hopelijk 

mag ik er nog lang van genieten. 

Iets om over na te denken:
Een leven zonder dromen, is als een tuin 
zonder bloemen.

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

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

9 t/m 16 juni 2018

ZATERDAG 9 juni: 19.15 uur H. Mis, ter ere 
aan de H. Gerardus.

VRIJDAG 15 juni: 15.30 uur H. Mis t.g.v. 
het huwelijk van Paul Bensen en Anke Greij-
mans.

ZATERDAG 16 juni: 19.15 uur H. Mis, koor 
De Leeuwerik, voor Peter Jan Beerens voor 
Vaderdag, jaardienst voor ouders Coo-
len-Peeters en zoon Ger, voor Nel en Harrie 
Jacobs-Vaes.

LEZERS: zaterdag 9 juni Toos Verheijen, za-
terdag 16 juni Marjo Timmermans.

MISDIENAARS: zaterdag 9 juni Valerie 
Beerens en Niek Wijen, vrijdag 15 juni 15.30 
uur Pam en Sien Smeets, zaterdag 16 juni 
Ayla Beerens en Lobke Houtappels.

“Ongeacht hoeveel fouten je maakt of hoe 
langzaam je progressie boekt, 

je ligt mijlenver voor op zij die niets doen.”

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

Gezocht
Poetshulp 
in Nederweert
Voor 4 uur per week

06- 347 063 63

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

Tel. 0495-53 26 20
Mobiel: 06-30 40 01 02

Op 19 april vierden wij ons 50-jarig huwelijksfeest
Bij deze een bedank voor één ieder die is geweest
en voor alle mensen die aan ons hebben gedacht

in de vorm van een felicitatie of kaart, meer dan we
hadden verwacht

tevens bedankt voor café-zaal Centraal
voor het lekkere eten en de verzorging, het klopte helemaal

daarom zeggen wij op deze manier
bedankt lieve allemaal, het gaf ons veel plezier.

Thieu en Truus Wullems-Thommassen

OPEN DAG 
TUINPARK LAMERSHOF 

ZONDAG 10 JUNI VAN 13.00 - 17.00 UUR.
Een bezoek aan Lamershof is beslist de moeite waard.

Op het terras of in de kantine kunt u genieten
van een drankje.

Tot ziens op zondag 10 juni!

Altweerterkapelstraat 3a, Weert

23 Mei is Fien Slaats – Nies 90 jaar geworden en kreeg daarom bezoek van de 
Burgemeester en wethouder Coumans.

Mevr. Slaats – Nies 90 jaar

L.K.V. Nederweert

Beste dames,
Dames die zich opgegeven hebben 
voor de reis naar Arnhem op 6 juni.
De bus vertrekt om 8.50 uur aan de 
Pinnenhof. Fijne dag gewenst.

Groeten het bestuur.

Zijactief Ospel

Beste Leden;
Fietstocht 13 juni en excursie 
Plantencentrum Ospel!
Op woensdag 13 juni houden wij 
weer onze jaarlijkse fietstocht, we 
starten om 13.30 uur aan het Ge-
meenschaphuis ‘t Haazehoof te Os-
pel. Na een mooie fietstocht van +/- 1
uur brengen we een bezoek bij Plan-
tencentrum Ospel.

Na een lekker kopje koffie/thee met 
vlaai krijgen we een rondleiding door 
het tuincentrum, het tuincentrum 
heeft een grote collectie cactussen, 
Aloe,Agave en kuipplanten , ook na-
tuursteen en vaste planten en bomen.

Graag opgave voor deze fietstocht 
ook de leden die alleen na de rond-
leiding willen komen, zij moeten dan 
om 14.30uur aanwezig zijn.

Opgave bij Els Feijen tel. 0495-641475 
na 18.00 uur bellen.

Eigen bijdrage fietstocht en voor kof-
fie en vlaai € 3.00 p.p.

P.S. De fietstocht rond Ospel heeft en-
kele onverharde wegen in de route.
Bij regen gaat wel de excursie 
door om 14.30 uur aanwezig zijn.

Tot woensdag 13 juni bestuur Zijac-
tief Ospel

LkV Ospel

Beste leden,
Dinsdag 12 juni fietstocht naar Molen 
de Windlust op  Roeven.
We krijgen daar een rondleiding en 
kunnen zien hoe noten olie geslagen 
wordt. Voor koffie, thee en iets lek-
kers wordt gezorgd.
Om 13.30 vertrekken we vanaf het 
Aerthijsplein.

Met vriendelijke groeten  het bestuur.

ZijActief St. Catharina, 
Nederweert-Eind

Beste leden,
Op 11 juni staat ons jaarlijks fiets-
tochtje gepland hiervoor willen we 
jullie van harte uitnodigen.
Een paar van onze leden hebben een 
tochtje uitgezet richting Zorgboerde-
rij Rondmeer in de gemeente Leudal. 
Daar zullen we verwelkomd worden 
door Frans en Helma Korten. 
In 2009 zijn ze gestart met hun Zorg-
boerderij, deze hebben ze in 2011 
uitgebreid met een terras waar wan-
delaars en fietsers heerlijk tot rust 
kunnen komen. We worden om 19.30 
uur verwacht waar wij dan gaan ge-
nieten van een lekkere kop koffie/
thee en een warme wafel. Ze zullen 
ons een rondleiding geven waarbij ze 
over hun activiteiten en passie zullen 
vertellen. Ook niet fietsende leden 
zijn daar welkom om 19.30 uur. We 
vragen een eigen bijdrage van €2.50. 

Is het erg slecht weer en twijfel je of 
we met de fiets kunnen gaan hou dan 
je mail in de gaten en voor de leden 
zonder mail neem even telenoisch 
contact op met een van de bestuurs-
leden. We zullen dan met auto’s naar 
Zorgboerderij Rondmeer gaan voor
de rondleiding.

Graag willen we weten of je meegaat 
dit kan door je aan te melden voor 
7 juni, telefonisch bij Marian Wijen 
0495-625910 of reageren op dit stuk.

Tot ziens op 11 juni.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur ZijActief St. Catharina
Nederweert-Eind
www.zijactieflimburg.nl

Kom dan op vrijdagavond 14 sep-
tember naar Ons Boerenerf, waar
je geïnformeerd, geënthousias-
meerd en geïnspireerd wordt 
door Tim Zegveld van YourTravel 
en Patrick Goorhuis van Tenzing 
Travel over het reizen door West-
Amerika en Canada!

Amerikaanse camper testen tij-
dens inspiratie-avond
Op deze avond kun je twee interes-
sante presentaties bijwonen over het 
reizen door West-Amerika en Canada. 
Ook staat er een echte Amerikaanse 
camper (waarvan er ter plaatse veel te 
huur zijn), zodat je al een beetje kunt 
testen of reizen per camper iets voor 
je is.  Alle ins en outs van het reizen 
per camper worden daarbij bespro-
ken. West-Amerika en Canada lenen
zich er uitstekend voor om te reizen 
met een camper, maar het is natuur-
lijk ook mogelijk om te kiezen voor 
een reis met een huurauto en hotels .
Ook dit komt deze avond aan de orde.

“Na mijn eigen reis naar West Ame-
rika in 2013 wist ik genoeg; Amerika
is echt het land van extremen, van 
prachtige natuur, vriendelijke men-
sen en uitgestrekte vlaktes, van de 
gekte in Las Vegas naar de rust in het 
Yosemite National Park. De mogelijk-
heden zijn enorm, en na mijn reis heb 

ik tientallen boekingen mogen ma-
ken naar dit prachtige land. Stuk voor 
stuk maken mijn klanten uitdagende, 
afwisselende en mooie reizen door 
het Westen, met huurauto of camper. 
Van jong tot oud, iedereen is erg en-
thousiast over de mogelijkheden! Ik 
zie er naar uit om jullie te mogen in-
formeren over West-Amerika!”

“Patrick Goorhuis is werkzaam voor dé 
specialist voor Verre Reizen, Tenzing 
Travel. Hij reist zelf meerdere malen 
per jaar naar Canada en Amerika voor 
eigen vakanties en om er studiereizen
te begeleiden en reist ons land door 
per camper om presentaties te verzor-
gen. Tijdens de presentatie neemt hij 
je mee naar alle mooie plekken die Ca-
nada rijk zijn en wordt je ongetwijfeld 
enthousiast over de mogelijkheden!”

Geef je op!
Interesse om deze gratis avond bij 
te wonen? Meld je dan aan via Tim 
Zegveld, 06-40850884, tim.zegveld@
yourtravel.nl of via het evenement 
welke je op zijn Facebookpagina htt-
ps://www.facebook.com/timboektu/ 
kunt vinden. 

Waar: Ons Boerenerf, Banendijk 5 te 
Nederweert
Wanneer: 14 september vanaf 18.00 
uur; start presentaties vanaf 19:00

West-Amerika of Canada op je bucketlist? 


