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

jouw gezondheid is onze zorg

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

Buiten deze tijden belt u 
voor spoedrecepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20
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Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

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
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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

Op 19 juni vindt er een presenta-
tie van het boek van Vogelwerk-
groep Nederweert plaats in na-
tuur en milieucentrum de IJzeren 
Man, Geurtsvenweg 4 6006b SN 
Weert. Aanvang om 19:30 uur.

1994-2018…
25 jaar onderzoek in de gemeente Ne-
derweert (ca. 9000 hectare) met actu-
ele gegevens van bekende en minder 
bekende vogelsoorten en de gebie-
den waar u deze aan kunt treffen. 
Het boek “Broedvogels van Neder-
weert” is een rijk geïllustreerde full-
color uitgave (ca. 244 pagina’s) met 
een beschrijving van 100 zeldzame 
en schaarse vogelsoorten. Per soort 
wordt de aantalsontwikkeling en ver-
spreiding in Nederweert en de lan-
delijke trend /status weergegeven, 
prachtig verfraaid met talloze vogel- 
en landschapsfoto’s. 

25 jaar onderzoek levert opmerke-
lijke feiten op zoals de terugkeer 
van de Nachtzwaluw, de explosieve 
toename van de Boomklever en de 
vestiging van nieuwe soorten zoals 
de Slechtvalk. Soorten in het agra-
risch gebied zoals de Patrijs, Grutto 
en Veldleeuwerik zijn daarentegen 

flink achteruitgegaan. Maar er is 
meer: waar heeft u kans om de IJsvo-

gel aan te treffen, waar kunt u in de 
schemering de mysterieuze Waterral 
horen en in welke gebieden broedt 
de Groene Specht?
Deze informatie en nog veel meer 
over andere zeldzame en schaarse 
soorten kunt u lezen in deze uitgave. 
Tevens vindt u een hoofdstuk met 
een beknopte beschrijving van...

Verdwenen soorten…
In de afgelopen 100 jaar zijn 20 soor-
ten uit Nederweert verdwenen. Grau-
we Kiekendief, Korhoen en Ortolaan 
herinneren aan de periode van de uit-
gestrekte ‘woeste gronden’ en klein-
schalige extensieve landbouw want...

Het landschap is veranderd…
In deze uitgave wordt ook aandacht 
besteed aan de veranderingen in het 

landschap van Nederweert over de 
afgelopen 25 jaar. Door grootschalig 
natuurherstel nemen veel soorten 
toe en keerden enkele kritische soor-
ten terug. In het cultuurland is de si-
tuatie veel minder rooskleurig door 
schaalvergroting en intensivering. 
Hier neemt de diversiteit juist af. Ook 
de uitbreiding van woonkernen en in-
dustrieterreinen heeft gevolgen. 

Kortom een prachtig boek over 
de rijke vogelbevolking van 

Nederweert die een afspiegeling 
vormt van de manier 

waarop we met ons landschap 
omgaan.

Kijk elders in dit blad voor het 
inschrijfformulier.

Op zaterdag 27 oktober 2018 verschijnt:

Broedvogels van Nederweert

Hulsenweg 1

6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

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

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

Speulendjer-Wieës, een groep 
muzikanten die gezellige stem-
mingsmuziek brengt, bestaat dit 
jaar 25 jaar en viert dit zondag 24 
juni met een feestelijke muziek-
middag bij café-zaal ‘De Schans’ 
op Budschop.

Oprichting
In februari 1993 zagen Hub Kessels en 
Will Smeets tijdens de carnavalsop-
tocht in Nederweert een Joekskapel 
van 5 mensen en zeiden naderhand 
bij een glas bier tegen elkaar: “Wat 
die kunnen, kunnen wij ook, zullen 
we zelf een kapel beginnen?” Beide 
heren kenden wel wat mensen die ze 
konden vragen. Er werd her en der 
wat rondgebeld en gevraagd, en in 
mei van datzelfde jaar kwamen deze 
mensen voor een eerste vergadering 
bij elkaar bij Madeira in de Brugs-
traat. Joekskepèl Speulendjer-Wieës 
was geboren. 

Start
Ze gingen van start met 12 mensen 
waarvan slechts enkele muzikanten. 
De rest had nog nooit een muziekin-
strument gespeeld. Lies Vossen, een 
van de leden van het eerste uur, had 
nog nooit een instrument in haar 
handen gehad en is op haar 55e nog 
begonnen met trompet spelen. Er 
werd gezocht naar een repetitielo-
kaal wat gevonden werd bij ‘Pimper-
nelleke’, wat nu het ‘Vlegelke’ is. De 

jaren daarna is nog gerepeteerd bij 
’t Hukske op Budschop en op dit mo-
ment bij café-zaal De Schans. waar 
nog steeds iedere woensdagavond 
gerepeteerd wordt van 20.00 tot 
22.00 uur. 
De eerste dirigent Tjeu Doré heeft 
bijna 20 jaar leiding gegeven aan 
Speulendjer-wieës. 
Vol ijver werd er gerepeteerd, en in 
1994 was het eerste optreden bij zaal 
Wienders voor de Pinmaekers. Op dit 
moment zijn er nog 4 muzikanten ac-
tief lid vanaf de oprichting.

Optredens
De jaren daarna heeft Speulendjer-
Wieës voornamelijk opgetreden tij-
dens de carnavalsperiode. Lopend in 
de optocht van Nederweert, later op 
een kar omdat door de leeftijd lopen 
niet meer zo goed ging. Enkele le-
den werkten indertijd bij de Wilma, 
waar ook de vorst van CV de Bengels 
werkte. Zo werd contact gelegd met 
deze carnavalsvereniging en jaarlijks 
tijdens de prinsenreceptie voor de 
muziek gezorgd. Toen de carnavals-
vereniging van BAM-Wilma op zoek 

was naar een nieuwe hofkapel was 
het Speulendjer-Wieës die hiervoor 
gevraagd werd. 
Daardoor ontstond ook het contact 
met de familie Fijen uit Asten, waar-
mee ze 11 jaar lang elke carnavals-
dinsdag in Asten de kroegentocht be-
zochten. Dan gingen eieren en worst 
mee, mochten ze de hele dag gratis 
drinken en steevast werd dan de car-
naval afgesloten bij de chinees.

Lees verder elders in dit blad.

Feestelijke muziekmiddag op 24 juni

Speulendjer-Wieës bestaat 25 jaar

TE KOOP: 
UNIEKE AANBIEDING / 

ZÉÉR INTERESSANT GEPRIJSDE PERCELEN.

Bent u op zoek naar uitbreiding van grondstukken/ bos-
percelen in Nederweert ?

Dan bieden wij u hier de mogelijkheid tot het kopen van 
goed gelegen en interessant geprijsde percelen grond.

Locatie en prijzen op aanvraag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met ons kantoor 0495-495710 of info@casanostra.nl

Marktstraat 1b • 6021 CG Budel

www.casanostra.nl



De afgelopen 2 weekenden hebben de Re-
gionale Zomerkampioenschappen plaatsge-
vonden in het Pieter van den Hoogenband 
zwembad te Eindhoven. Betreft regio Zuid 
Nederland: Limburg, Brabant en Zeeland.
Om deel te mogen nemen aan deze kampi-
oenschappen moet je eerst, vooraf bepaal-
de, limieten weten te behalen. Een super-
knappe prestatie op zich. Ook binnen ZPC 
Nederweert waren hier een aantal zwem-
mers in geslaagd. De meeste mochten zelfs 
een aantal keren/dagen aan de start ver-
schijnen. Zo was ZPC Nederweert alle vier de 
dagen vertegenwoordigd. 
Alle deelnemers wisten op 1 of meerdere af-
standen hun Persoonlijke Records te verbe-
teren, super knap. Dit leverde dan ook vele 
tevreden gezichten op; genieten is dat!
Daarnaast mochten we het tweede week-
end ook nog genieten van de deelname van 
Femke Heemskerk. Blijft toch bijzonder om 
zo’n nationaal talent aan het werk te zien.
En als klap op de vuurpijl heeft Dyonne 
Klomp op de 50 meter vrije slag het limiet 
voor de Nationale Kampioenschappen we-
ten te behalen. Zij zal binnenkort dus mo-
gen starten bij de Nederlandse Junior/Jeugd 
Kampioenschappen. Proficiat Dyonne en 
heel veel succes.

We bedanken Vivian Hermans en Jack Snel-
len voor hun vrijwillige deelname als official. 
Zonder officials is deelname voor de zwem-
mers niet mogelijk dus wij zijn superblij dat 
jullie dit hebben gedaan. Top!

Uitslag:
Sylvia Kin (Junior 2) 
50 mtr vrije slag 47e
Benjamin Lubbinge (Junior 2) 
50 mtr vrije slag 46e 
100 mtr schoolslag 22e
Ivar Snellen (Junior 3) 
50 mtr vrije slag 21e
50 mtr vlinderslag 28e
100 mtr rugslag 10e 
200 mtr vrije slag 26e
200 mtr schoolslag 13e
200 mtr rugslag  14e
Dyonne Klomp (Junior 3) 
50 mtr vrije slag 4e
50 mtr rugslag 10e
50 mtr vlinderslag  6e
100 mtr vrije slag 5e
100 mtr rugslag 8e
200 mtr rugslag  9e
200 mtr vrije slag 9e 
400 mtr vrije slag 7e
Danique Klomp (Jeugd 1&2)
50 mtr rugslag 17e
50 mtr vrije slag 11e 
100 mtr vrije slag 18e 
200 mtr vrije slag 14e
Femke de Wit (Senior)
50 mtr rugslag 24e
50 mtr vlinderslag 49e
50 mtr vrije slag 23e
100 mtr vrije slag 46e
Koen van der Wallen (Senior)
50 mtr vrije slag 36e
50 mtr vlinderslag 23e
100 mtr vlinderslag 12e
100 mtr vrije slag 21e

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag 3D van Wanroy op 3 juni.
Joseph Jonkers longbow 323
Boudewijn Gijsberts barebow 260
Riny Vaes jachtboog 144

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

RKSVO-NIEUWS

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

Zondag 17 juni
RKSVO 1 (nacompetitie??)  
zie site RKSVO 14.30

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Grenslaup Vosseven 40

Een jubileum, de 40e editie van de Grenslaup 
Vosseven. 4 Seizoenen al op de kalender. 
17 juni is die editie. Na afloop een tombola 
met diverse prijzen én de verloting van de 
cadeaubonnen van Nieuw Vosseven (2 stuks 
ter waarde van € 50,00 elk) onder degenen 
die 8, 9 of 10 keer hebben deelgenomen. Dit 
hardloopevenement, trimloop, door de bos-
sen achter en nabij Het Vosseven in Stram-
proy gaat over een rondje van 3175 m. Dit 
rondje kan tussen de 1 en 5 keer worden af-
gelegd. 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 au-
gustus). Bij gelegenheid van de 40e uitgave is 
er een kleine verrassing, wil je weten welke? 
Dan moet je zorgen dat je erbij bent. Vanaf 
september zullen er enkele wijzigingen aan-
gebracht worden. Welke? Dat maken we pas 
tegen die tijd bekend. Blijf nieuwsgierig! In-
schrijven kan vanaf 09:00 u. in Natuurlijk Ge-
nieten “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 waardebon-
nen van “Nieuw Vosseven” verloot onder de 
deelnemers. 
Tijd is minder belangrijk dan deelnemen. De 
belevenis van het hardlopen, het vertoeven 
in de natuur en het genieten van de Grens-
streek bij en om het Vosseven is essentieel.
Wandelen is ook mogelijk. Vanaf Natuurlijk 
Genieten voeren diverse wandelroutes door 
de fraaie, bosrijke grensregio. Parkeerruim-
te is ruim voldoende voorhanden.

Informatie over de loop is te vinden op 
www.degrenslaupers.nl of te verkrijgen via 
wilmavanmuijen@concepts.nl 

Boogsport Willem Tell
Nederweert

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

Voor inlichtingen: info@boogsportwillem-
tell.nl

Programma:
Vrijdag 29 juni: schieten met luchtdruk 
zonder clubverband
Er wordt de mogelijkheid geboden aan be-
langstellenden  vanaf 10 jaar om gezellig 
met andere schutters samen bezig te zijn 
met een leuke hobby, in een veilig lokaal. 

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

Schone Avond4daagsen in Limburg

Ruim 900 kinderen 
houden hun wandelroute 

zwerfafvalvrij
De komende weken gaan in heel Neder-
land weer honderdduizenden kinderen 
op pad tijdens de Avond4daagse, ook 
in Limburg. Koninklijke Wandel Bond 
Nederland (KWBN) en Supporter van 
Schoon trekken dit jaar voor het eerst 
samen op om van dit wandelfeestje ook 
een schoon feestje te maken. In Lim-
burg zorgen ruim 900 kinderen in Ne-
derweert en Gulpen-Wittem voor een 
Schone Avond4daagse door hun afval 
in zakken te verzamelen. 

Schone route
Paul Sanders, directeur KWBN: “De Avond-
4daagse is elke dag een feestje. Als de deel-
nemertjes onderweg hun afval verzamelen 
en zo de route schoon houden, is het ook 
na afloop nog voor iedereen een feest. Wij 
vinden dat we daar ook een verantwoorde-
lijkheid in hebben. In de samenwerking met 
NederlandSchoon laten we zien dat het op-
geruimd houden ook leuk kan zijn. Fantas-
tisch dat in Limburg leerlingen van 7 scholen 
hier aan meedoen.”

Deze maanden extra belangrijk
In het hele land vinden Schone Avond4daag-
sen plaats: in totaal doen 170 organisaties 
mee, met 185.000 wandelaars en bijna 1.500 
scholen. Helene van Zutphen, directeur 
Stichting Nederland Schoon: “Wij vinden 
het belangrijk om kinderen en hun ouders te 
laten ervaren dat het de normaalste zaak is 
dat je je eigen afval onderweg meeneemt of 
weggooit op de juiste plek. Deze maanden is 
dat extra belangrijk omdat veel gezinnen er 
in de vakanties weer op uit trekken.”   

Kinderen, ouders en scholen
Van Zutphen: “De kinderen krijgen afval-
zakken en 123ZING heeft het aanstekelijke 
Schone Avond4daagselied voor ze gecom-
poneerd. We betrekken ook heel bewust 
ouders en scholen bij de actie. Zo is er voor 
ouders een informatiefilmpje en een flyer 
met tips om afval al vooraf zoveel mogelijk 
te voorkomen. Voor de scholen is een speci-
ale online scholenquiz gemaakt. Bij de quiz 
strijden leerlingen in twee teams tegen el-
kaar en leren zo spelenderwijs meer over 
zwerfafval.” 

Over Stichting Nederland Schoon
Een Nederland vrij van zwerfafval is belang-
rijk voor mens, dier en milieu. Nederland-
Schoon werkt daarom al 25 jaar intensief 
samen met bedrijven, burgers, maatschap-
pelijke instanties en overheid om zwerfaf-
val aan te pakken en ervoor te zorgen dat 
een schone omgeving de norm wordt en 
blijft. Door middel van onderzoeken, sa-
menwerkingen, het delen van kennis en het 
geven van advies, wordt niet alleen meer 
bewustwording, maar ook gezamenlijk ver-
antwoordelijkheidsgevoel gecreëerd. Een 
voorbeeld van deze aanpak is Supporter van 
Schoon, een landelijk initiatief dat mensen 
verenigt en activeert om zo een grotere 
vuist tegen zwerfafval te maken.

Over de Koninklijke Wandel Bond Ne-
derland
De Avond4daagse is een initiatief van Ko-
ninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). 
KWBN gelooft dat wandelen onmisbaar is in 
een vitale samenleving. Door zijn laagdrem-
peligheid en veelzijdigheid is wandelen 
geschikt voor iedereen. KWBN maakt zich 
sterk voor een gezonde en actieve leefstijl. 
KWBN ondersteunt bijna 600 lokale Avond-
4daagsen verspreid over het gehele land. 
Daarbij staan het ontzorgen van organisa-
ties en het verder promoten van de Avond-
4daagse centraal.

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

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

timmerwerken         huis         tuintimmerwerken         huis         tuin

Van Horne wandeling 
Weert als route op IZI app

Op 5 juni is het 450 jaar geleden is dat de 
graven Van Horne en Van Egmont zijn ont-
hoofd op de Grote Markt in Brussel. De 
Stadsgidsen Regio Weert hebben 450 jaar 
na deze dramatische gebeurtenis een Van 
Horne wandeling samengesteld. De wande-
ling is de gratis te downloaden via de app 
IZI Travel. De wandeling start met een film-
pje, dat een beeld schetst van Philips van 
Horne en het leven van de Weertenaren in 
de late middeleeuwen. De wandeling heeft 
een lengte van 2,6 km. Voor gezinnen met 
kinderen is er een kortere route van 2 km. 
De route kan ook gelopen worden onder lei-
ding van een ervaren stadsgids. Meer info: 
info@stadsgidsenweert.nl

Een nat pak halen op de 
ZomerBraderie Nederweert?

Op vrijdag 29 juni is de jaarlijkse ZomerBra-
derie in Nederweert. Als Duikteam Neder-
weert zullen we hieraan deelnemen met de 
alom bekende DUIKTANK. Uiteraard zullen 
onze sponsoren ons steunen  en  mogen 
we namens hun leuke acties aanbieden….. 
Welke  ? Kom dan langs bij onze duiktank en 
laat je verrassen.

Wil je zelf in de duiktank, dat kan indien je 
8 jaar of ouder bent ! Ben je onder de 18 
jaar dan dien je onder begeleiding van je 
ouder(s) of voogd komen. Wat ga je nog 
meer doen dan alleen een natpak en adem-
halen onder water ? We zullen zorgen voor 
een paar leuke spelletjes, bouwen met Lego, 
allerlei dingen die wij normaal op onze trai-
ningavonden in het zwembad doen. Dit 
gaat erg leuk worden!
Maar weet je wat nog het allerleukste is….. 
HET IS HELEMAAL GRATIS. Het enige wat 

jij moet doen is je opgeven via info@duik-
teamnederweert.nl onder vermelding van 
je naam, leeftijd, adres en telefoonnummer. 
Je krijgt dan van ons een tijdvak toegekend 
waarbinnen jij in de tank mag. Wil je niet 
vooraf inschrijven, dat kan, maar dan is er 
geen garantie dat je kunt deelnemen want 
VOL=VOL. Heb je dit al jaren op de bucket-
list staan….. sla dan nu je slag !

Je kunt ook informatie krijgen over proef-
duiken of opleidingen. Voor het inschrijven 
van een proefduik, opleiding of een cadeau-
bon voor een verjaardag (elk bedrag is mo-
gelijk) neem geheel vrijblijvend contact met 
ons op via info@duikteamnederweert.nl
Wil je meer info ? Check dan onze website 
www.duikteamnederweert.nl of onze face-
book pagina “Duikteamnederweert” hier 
zijn ook veel foto’s terug te vinden van onze 
activiteiten en trainingen.

BESTELFORMULIER
Dit formulier in gefrankeerde enveloppe sturen naar: Vogelwerkgroep Nederweert 
t.a.v. J. Kluskens, Wilhelminastraat 37, 6031 AP Nederweert 
of toezenden per mail naar: 25vogelwerkgroepnederweert@kpnmail.nl

Ondergetekende,

Naam

Adres 

Postcode en plaats

Wenst gebruik te maken van de voorintekening op het boek  
“Broedvogels van Nederweert, onderzoek naar zeldzame  
en schaarse soorten in 1994-2018”.

MAAK KEUZE UIT DE VOLGENDE MOGELIJKHEDEN

o Zelf afhalen Ik bestel …. exempla(a)r(en) à € 15,00 overgemaakt op het 
bankrekeningnummer van de Vogelwerkgroep Nederweert.

o Toezending per post Ik bestel ….  exempla(a)r(en) à € 15,00 vermeerderd 
met € 5,50 verpakkings- en verzendkosten per boek, overgemaakt op het 
bankrekeningnummer van de Vogelwerkgroep Nederweert.

handtekening

“Broedvogels van Nederweert”
PRIJS EN WIJZE VAN BESTELLEN:
Bij voorintekening (tot uiterlijk 15 augustus) krijgt u korting op de verkoopprijs. Deze 
bedraagt slechts € 15,00. 

Vanaf 15 augustus zal de verkoopprijs € 18,00 gaan bedragen. Voor verpakking en toezending 
per post worden deze bedragen met € 5,50 verhoogd. Portokosten kunt u besparen door het 
boek af te halen op de officiële boekpresentatie op 27 oktober 2018. Na de boekpresentatie 
kan het boek tot 24 december ook worden afgehaald op het volgende adres: J. Kluskens, 
Wilhelminastraat 37, 6031 AP Nederweert (tel. 0495-460310).
Vrije verkoopadressen worden na de presentatie in de weekbladen en via sociale media 
bekend gemaakt.

Voorintekening geschiedt uitsluitend via onderstaand bestelformulier en gelijktijdige 
overmaking van het verschuldigde bedrag op IBAN NL83RABO0324889100 t.n.v 
Vogelwerkgroep Nederweert.

Gezamenlijke collecte Ospel/Ospeldijk
Beste inwoners van Ospel en Os-
peldijk,
9 en 10 april 2018 waren de gezamen-
lijke collectedagen. De dag erna 11 
april zijn de collectebussen ingeleverd 
en geteld. Op zaterdag 14 april wer-
den de vaste collectebussen bij COöP 
en Bakkerij Kessels opgehaald. De 
evaluatie heeft inmiddels plaatsge-
vonden. Wederom kunnen wij terug-
kijken op een geslaagde collecte met 
voor ieder doel een nagenoeg gelijke 
opbrengst als in 2017. De collectanten 
en de coördinatoren hebben reeds 
een bedankbrief ontvangen voor hun 
vrijwillige inzet en het fantastische re-
sultaat dit jaar. Zonder deze inzet was 
het mooie resultaat niet mogelijk! 

Hersenstichting € 1.295,28  
Jantje Beton € 787,45
Vastenactie €  862,87 
Reumafonds € 1.102,35 
Hartstichting € 1.434,12 
EHBO € 874,16 
Longfonds €  1.117,88 
KWF Kankerbestrijding € 1.771,69 
Nierstichting € 1.024,78 
Fonds Verstandelijk 
Gehandicapten € 799,42 
Brandwondenstichting € 783,80 
Alzheimer Nederland € 1.164,01 
Totaal € 13.017,81

2017 € 13.238,41

Bij deze zeggen wij u, mede namens 
alle Goede Doelen hartelijk dank 
voor uw gulle gave. Ook danken wij 
onze sponsor Drukkerij Buijs voor hun 
bijdrage. Zij zorgde ervoor dat we de 
kosten nog iets konden drukken. 
De Dorpsraad Ospel zal wederom 
zorg dragen dat de middelen in de 
normale collecte week van het goede 
doel zullen worden overgemaakt.

Wilt u een extra steentje bijdra-
gen aan onze Goede Doelen? 
Meldt u dan als collectant!
Wij zijn blij met iedere extra hand 
want vele handen maken licht 
werk! 
Aanmelden kan bij Irma Gielen: 
irma.isaid@gmail.com of 06-
10120659

Wij hopen dat wij volgend jaar ook 
weer op u mogen rekenen. Medio no-
vember gaan we aan de slag met de 
organisatie voor 2019.

Nogmaals bedankt en graag tot vol-
gend jaar!

Werkgroep Gezamenlijke Collecte Os-
pel/Ospeldijk  

Feestelijke muziekmiddag op 24 juni

Speulendjer-Wieës bestaat 25 jaar

Vervolg voorpagina.

Jaarlijks terugkerende optredens 
werden het inhalen van de wande-
laars tijdens de wandelvierdaagse in 
Nederweert, bij de Kennedymars in 
Someren, op de markt in Weert tij-
dens koopavonden en op het Mun-
sterplein in Roermond.

Uitstapjes
Jaarlijks terugkerende hoogtepunten 
- waarbij ook muziek gemaakt werd 
- waren de reisjes naar de Moesel in 
Duitsland. Bijvoorbeeld in Klotten, 
waar door de familie van een 80-ja-
rige Opa gevraagd wordt om ‘Lang 
zal hij leven’ te spelen. Als beloning 
worden er grote potten bier uitge-
deeld, het is dan 10.00 uur in de och-
tend. Tijdens een andere reis worden 
tijdens een optreden op het markt-
plein in Beilstein schalen met hapjes 
aangereikt door medewerkers van de 
plaatselijke VVV. 
Weer een ander jaar in Bernkastel 
gaan de ruiten van een juwelierszaak 
zo hard trillen door het volume van 
de kapel, dat het alarm afgaat. Om-
standers, jong en oud, zongen vaak 
uit volle borst mee met bekende 
nummers die de kapel speelde.

Blaoskepel
Optredens tijdens carnaval ver-
waterden en 7 jaar geleden werd 
Speulendjeer-Wieës omgedoopt van 
Joekskepèl in Blaoskepèl. Sinds 6 jaar 
is de kapel onder leiding van een 
nieuwe dirigent Sjaak Smits  een an-

dere weg ingeslagen. Het repertoire 
is veranderd in meer Böhmische en 
Egerländer muziek, aangevuld met 
stemmingsmuziek. Hiermee worden 
ieder jaar gemiddeld een 20-tal op-
tredens verzorgd voor senioren en in 
zorginstellingen. Kortom, een kapel 
die een bijzondere bijdrage levert 
aan de maatschappelijke participatie 
van senioren en kwetsbare doelgroe-
pen. Daarnaast zijn er nog een aantal 
grotere optredens zoals in Pannin-
gen ‘Onder de Toren’, in Weert op de 
markt, op de kiosk aan het Munster-
plein in Roermond, tijdens de brade-
rie en de kermis in Nederweert. 
Speulendjer-Wieës vervult op deze 
wijze ook een culturele functie door 
het in stand houden van de blaasmu-
ziek en biedt senioren de mogelijkheid 
deze muziek te blijven (of te gaan) be-
oefenen, ook op latere leeftijd.

Jubileum
Zondag 24 juni wordt het jubileum 
gevierd door te beginnen met een 
brunch bij café-zaal ‘De Schans’ voor 
de leden met hun partners. Op deze 
jubileum-dag zal de kapel na 25 jaar 
eindelijk in het nieuw worden ge-
stoken. Buiten wordt een podium 
gerealiseerd waar een 3-tal  muziek-
kapellen voor een gezellige sfeer zul-
len zorgen. Speulendjer-Wieës opent 
deze muzikale middag, gevolgd door 
Kepel Gootgemootj uit Weert en de 
Coconblazers uit Nederweert. 
Iedereen is van harte welkom vanaf 
14.00 uur en de entree voor deze 
feestelijke muziekmiddag is gratis. 

Dinsdag 5 juni was het zover: de 
landelijke finale van de Technasi-
um Top Award 2018! Een wedstrijd 
waarbij Technasiumleerlingen wor-
den uitgedaagd een technische op-
dracht uit te voeren in wedstrijd-
vorm. Vanaf januari namen er ruim 
4000 leerlingen, ruim 1000 groe-
pen, deel aan het project virusken-
ner. Vanuit de schoolvoorrondes 
kwamen de beste 40 teams, van 37 
verschillende scholen, uit heel Ne-
derland om te strijden om de felbe-
geerde hoofdprijs. 

Alle groepjes pitchten hun preven-
tieadvies voor deskundige jury’s. Per 

transmissieroute ging er één team 
door naar de echte finaleronde. Fob-
be Steer, Isa Stegeman, Ilse Lena en 
Esmee van der Laan uit klas A3D van 
Het College wisten een plek in deze 
finale te bemachtigen. Zij mochten, 
met vijf andere teams, in de late na-
middag tijdens de grote finale op het 
grote podium van het Evoluon hun 
idee pitchen voor de grote en deskun-
dige jury en voor de rest van de leer-
lingen. Superspannend! De leerlingen 
hebben het super goed gedaan en 
eindigden zowel voor de jury als het 
publiek op een verdienstelijke tweede 
plaats. Tweede van Nederland! Dat is 
een prestatie om trots op te zijn! 

Technasium Het College levert weer uitstekende kwaliteit

Tweede plaats Het College bij 
Technasium Top Award



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 14 tot en met 23 juni 2018.

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 Cantan-
tes, mevr.L.Caris) – zeswekendienst Peter 
Schwillens, Michel Vossen vanwege verjaar-
dag, Jan Verstappen vanwege vaderdag.

ZONDAG 17 juni 
11e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector 
mevr.L.Roost) – jaardienst To Reijnders 
en tevens voor Jef Reijnders en Mia Ulen-
Reijnders, Truus Nijskens en ouders Harrie 
Nijskens en Marianne van Deursen, Frans 
Stienen.

MAANDAG 18 juni 
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 19 juni
H.Romaldus, abt
18.30 uur  Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 20 juni
Geen rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 21 juni
H.Aloisius Gonzaga,kloosterling
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 22 juni
H.Paulinus van Nola,priester
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis  in Mariakapel.

ZATERDAG 23 juni
H.Maria
Vooravond van de 12e zondag door het jaar 
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector leden dameskoor) – jaardienst 
overleden ouders van de Voort-Smeets, ou-
ders Frits en Leen Janssen-Gielen.

Overleden
Op 6 juni was de uitvaart voor Marianne 
Beijes, zij overleed in de leeftijd van 66 jaar 
en woonde D’n Herk 15 te Venray.
Op 9 juni was de uitvaart voor Jo de Leeuw, 
hij overleed in de leeftijd van 73 jaar en 
woonde Burg. Greijmansstraat 31.
Mogen zij rusten in vrede.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag  17  juni: 
10.00 uur  Woord - en Communiedienst.
- tot bijzondere intenties en speciaal voor de 
vaders i.v.m. vaderdag en
voor overleden familie van Houten - Stul-
tiens en van Houten - Looijen

Zondag  24 juni : 
10.00 uur  Woord - en Communiedienst.
- tot bijzondere intenties en voor overleden 
familie Poell- Janssen

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Moeder Maria, dank u voor de mooie tijd 

die we hebben gehad, wij vragen uw ze-
gen voor de tijd die nu gaat komen, van 
wegen ziekte.

- Maria wijs me de weg dat ik me beter kan 
voelen,dank u.                                      

Iets om over na te denken:
Denken is buitengewoon moeilijk, daarom 
geven velen de voorkeur aan oordelen.

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag 
open en iedereen is er van harte welkom. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

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

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom 
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. 

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

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 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

Zondag 24 juni 2018 H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar:  Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

Overleden
Op zaterdag 29 mei 2018 is mevrouw Ans 
Smolenaers-Ceelen uit Buggenum overleden.  
De avondwake heeft plaatsgevonden op 4 
juni om 19.00 uur in de St. Rochuskerk te 
Budschop-Nederweert. De uitvaartdienst 
was op dinsdag 5 juni om 11.00 uur in voor-
noemde kerk, waarna zij begraven is op het 
parochiekerkhof te Nederweert. Wij wen-
sen de familie  veel sterkte toe. 
Dat zij moge ruste in vrede.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

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

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

15 t/m 23 juni 2018

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

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

ZATERDAG 23 juni: 19.15 uur H. Mis, jaar-
dienst voor ouders van Gog-Craenen.

LEZERS: zaterdag 16 juni Marjo Timmer-
mans, zaterdag 23 juni Annie Jonkers.

MISDIENAARS: vrijdag15 juni 15.30 uur 
Pam en Sien Smeets, zaterdag 16 juni Ayla 
Beerens, zaterdag 23 juni Lois Beerens en 
Janne Wijen.

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 16 juni zijn jullie hartelijk welkom om 
19.15 uur in de sacristie.

“Laat de teleurstellingen van vandaag geen 
schaduw werpen over je dromen voor morgen.”

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 16 - 23 juni

Zaterdag 16 juni, 19.00 (Samenzang) Adrie 
Veugen (verjaardag), Jan en Marie Veugen-
van Loon (verjaardag). 

Zondag 17 juni, 11e zondag door het jaar, 
10.00 (Zangkoor De Peelklanken) voor eigen 
intenties. 

Donderdag 21 juni, 19.00 voor de zieken. 

Zaterdag 23 juni, 19.00 (Samenzang) Jo 
Vaes (verjaardag), jrd Dora Verkoijen-Gielen 
en Leo Verkoijen, ghm Sjef Veugen en Nellie 
Veugen-Coolen, ghm ouders de Leeuw-van 
de Moosdijk, zonen Harrie en Jan en klein-
zoon Adrie, ghm Teng Vossen, Marietje Vos-
sen-Kersten en Carina Miller-Vossen.

ACOLIETEN: za. 16 juni 19.00: Tom en Stan 
Dirks; zo. 17 juni 10.00: Mathijs van Lierop, 
Edwin van Rooijen; za. 23 juni 19.00: Tom 
Kessels, Nick Stijnen. 

SACRAMENTSPROCESSIE: “Kort maar 
krachtig” is een vaste uitdrukking. Het geldt 

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

ook voor de Sacramentsprocessie vorige 
week. Een waardevolle traditie in onze pa-
rochie. Het deelnemersaantal krimpt door 
de jaren wel, maar de processie vormt toch 
een lang lint door de straten ter ere van het 
Allerheiligst Sacrament. Meerdere verenigin-
gen en personen zetten er zich voor in en ik 
dank hen daarvoor ook harte. Schutterij Sint 
Odilia is altijd op volle sterkte aanwezig, har-
monie en kerkelijk zangkoor verzorgen de 
muziek en zang, de vrouwenorganisaties zijn 
van de partij, Handboogvereniging Wilhel-
mina verzorgt het rustaltaar en een groepje 
1e communicanten beweegt mee in de stoet. 
“God zal het zegenen” en ik zeg u allen van 
harte dank voor uw inzet en deelname.

Pastoor A. Koumans, OMI.

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  16  juni  –  23 juni  2018

Zondagmorgen 17 juni  09.30 uur:
Als hgm. voor Sjra Stals v.w. zijn verjaardag, 
Als jrgt. voor Erwin Vossen,  Als zwd. voor 
Jac Frenken, Als hgm. voor Pierre Wijers v.w. 
vaderdag (volkszang)

Mededeling:
• Binnenkort sluiten een kerkelijk huwelijk 

Bas Schrooijen en Lilian Klompen.

Smokkeltocht Zonnebloem 
afdeling Leveroy

Op 23 mei zijn wij Zonnebloem afde-
ling Leveroy met onze deelnemers 
met de bus naar Soerendonk gegaan.  
We vertrokken aan de kerk om 12.30 
uur met 32 personen, waarna wij bij 
“Antoine werden ontvangen met 
koffie en een groot stuk vlaai. Daar-
na werd er een film gestart over de 
Smokkelroute welke in en kort na de 
oorlog het smokkelen van boter, sui-
ker en textiel  en andere producten 
aantrekkelijk maakten.

Deze film gaf, door de uitleg van 
Wiel, een goed beeld hoe het er in de 
oorlog aan toe ging. Vooral het ma-
ken van kraaienpoten werd goed in 
beeld gebracht.

Daarna zijn wij de bus ingegaan voor 
een rondrit langs bepaalde smokkel-
routes en vertelde Wiel over de ge-
sneuvelde soldaten in de oorlog.

Het bleek al snel dat Wiel een ras 
verteller is. Het geheel werd door-
spekt met de nodige anekdotes. Na 
een stop bij de Achelse Kluis werd 
de rit retour “Antoine” weer gestart 
waar wij ontvangen werden met een 
heerlijk 3 gangen diner, dat ieder zich 
goed liet smaken. Om 19.00 uur wa-
ren we weer terug in Leveroy en kon 
ieder voldaan naar huis. Het was voor 
iedereen hele fijne middag. 

Er was gekozen voor een bus met lift 
ten behoeve van het in- en uitstap-
pen van de deelnemers, en daar werd 
gretig gebruik van gemaakt.

Vrijwilligers Zonnebloem afdeling Leveroy

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG  15 juni 2018  is de eerst-
volgende kienavond in Budschop. 
Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de
St. Rochuskerk,  Rochusplein 1.  De 
zaal is open om 19.00 uur. Budschop. 
Het  kienen is toegankelijk voor ie-
dereen. U  kunt dan kienen voor  de 
jackpot van € 45,--.
Iedereen is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop

Op 29 mei werden de deelnemers 
van het Eetpunt gastvrij ontvangen 
door Tineke en haar dochter Nienke 
in hun gezellige Theeschenkerij Hof 
van Schoor. Onze deelnemers wer-
den getrakteerd op heerlijke uit ei-
gen keuken bereide specialiteiten. 
Als voorgerecht werd een ouder-
wetse tomatensoep en aspergesoep 
geserveerd. Hierna verrasten beide 
dames de deelnemers met overheer-
lijke zelfgebakken quiches, zoals spi-
nazie-roomtaart, Italiaanse taart en 
kip-champignontaart met gebakken 
aardappelen en een heerlijke salade 
en als toetje bramen bavarois met 
slagroom. De deelnemers waren zeer 
enthousiast en bedankten Tineke, 
Nienke en de overige medewerkers 
voor deze geslaagde avond.

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 

Eetpunt “Ontmoeten doet groeten” te 
gast bij Theeschenkerij Hof van Schoor

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

In de komende weken is het Eetpunt op:
12 juni in de Pinnenhof
19 juni in Gasterij “De Ontmoeting”
26 juni in de Pinnenhof

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Dins-
dag 19 juni 13.30-15.30 uur haken*. 
Woensdag 20 juni 09.30-12.00 uur 
kookworkshop* / 09.45-12.30 uur ge-
zichtswellness*. Donderdag 21 juni 
10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 uur 
workshop schilderen*. Vrijdag 22 
juni 09.30-12.00 uur creatief atelier*. 
Woensdag 27 juni 09.30-12.00 uur 
ontspanningsmassage* / 14.30-19.00 
uur kookworkshop voor nabestaan-
den*. Donderdag 28 juni 13.00-16.00 
uur voetwellness*. 
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).

Alzheimer Café Weert

Dementie en bewegen.
Op maandag  18 juni is het laatste Alz-
heimer Café van dit seizoen. In juli en 
augustus houden we vakantie, om in  
september vol enthousiasme aan het 
nieuwe seizoen te beginnen. En dan 
bestaat het Alzheimer Café in Weert 
15 jaar, dus dat wordt een avond met 
een feestelijk tintje!
Als afsluiting van dit seizoen gaan 
we praten over bewegen. Bewegen 
is goed voor iedereen. Maar waarom 
is het voor mensen met dementie zo 
belangrijk om in beweging te blijven? 
En welke mogelijkheden zijn er, maar 
ook hoe ga je er als mantelzorger 
mee om als je naaste daar niet zo’n 
behoefte aan heeft? Onze gastspre-
ker zal daar uitgebreid op in gaan.

Het Alzheimer Café wordt  gehouden 
in Het Keenter Hart, St. Jozefskerk-
plein 3, 6006 ZH te Weert en is vanaf 
19.00 uur geopend. Het programma 
duurt van 19.30 tot 21.30 uur
Iedereen is van harte welkom. Men-
sen met dementie en hun partners 
of familieleden, mantelzorgers, hulp-
verleners en andere belangstellen-
den, jong en oud. Aanmelden is niet 
nodig: u kunt zo binnenlopen. Uw 
eerste kopje koffie  of thee  is gratis 
en voor uw volgende consumptie be-
taalt u een bescheiden vergoeding.
Wanneer u niet beschikt over eigen 
vervoer  en in Weert woont is er de 
mogelijkheid u aan te melden voor de 
BoodschappenPlusBus van Punt Wel-
zijn:    boodschappenplusbus@punt-
welzijn.nl Tel. 697900.  Voor een eigen 
bijdrage van € 3,00 wordt u thuis op-
gehaald en staat om 21.30 uur de bus 
op het plein bij het Keenter Hart klaar 
om u weer thuis te brengen. Het mini-
mum bedrag waarvoor de bus rijdt is 
€ 15,00, dus  er dienen zich wel  zich 
meerdere gebruikers  aan te melden.

Mocht u deze avond verhinderd zijn, 
dan wensen wij u een mooie zomer 
en ontmoeten u graag weer op 17 
september.

Vooruitblik Alzheimer Café Weert 
op maandag 17 september: De-
mentie in beeld.

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

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

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

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

Dankbetuiging

We missen je. Het is stil zonder jou. 

Hierbij danken wij u voor de vele kaarten, lieve berichtjes 
en aanwezigheid bij de uitvaart van 

Peter Schwillens
Ook de bezoekjes en telefoontjes na het overlijden van mijn 

lieve man, pap en opa hebben ons veel steun gegeven. 
Dank daarvoor. 

Corry Schwillens, kinderen en kleinkinderen

Op zondag 3 juni 2018 vierde  Pastoor 
Ruud Verheggen (uit Budschop) zijn 
25-jarig priesterfeest. De plechtige 
Gregoriaanse mis in de kerk van OLV 
Troosteres der Bedrukten in Tienray, 
werd opgeluisterd door de gezamen-
lijke koren van de Federatie Maasdor-
pen, 7 kerkdorpen, waarvan Ruud 
pastoor is. De jubilaris werd samen 
met zijn ouders en zijn zus, zuster 
Anita ingehaald gezeten in een chi-
que Porsche onder begeleiding van 
drie harmonieën. Het hele dorp en 
vele inwoners van de kerkdorpen wa-
ren uitgelopen om aanwezig te zijn 
bij de plechtigheid. De kerk was afge-
laden vol. Ook de brancardiers waar-
van Ruud deel uit maakte tijdens de 
Lourdesreizen, waren aanwezig om 
alles in goede banen te leiden.

Na de mis zongen zij gezamenlijk het 
bracardierslied, waarbij zijn vader als 
voormalig brancardier ook van de 
partij was. Pastoor Verheggen dankte 
iedereen voor het vertrouwen in hem 
en voor de hulp en vriendschap. Maar 
ook dank aan zijn ouders en zus voor 
de steun die zij hem verleenden. Hij 
wees er op dat hij dit alles niet alleen 
kon doen maar dat de steun van allen 
en Gods hulp zal bijdragen aan een 
levende kerk. Aansluitend was er een 
zeer druk bezochte receptie in Het Pa-
rochiehuis, in Tienray.  De giften wor-
den bestemd voor goede doelen o.a. 
Steunfonds Federatie Maasdorpen en 
een Ziekenhuisproject in Gombong 
Indonesië.  Nogmaals hartelijk dank 
hiervoor.

MG

Oud dorpsgenoot Ruud Verheggen  
vierde 25-jarig priesterfeest
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W I N K E L S O PE N VAN 13.00 TOT 17.00 U U R

Kerkstraat 45b
Nederweert
tel. 0495-626717
www.bollenmodeschoenen.nl
Ook voor al uw schoenreparaties!!

Start van de opruiming

op zondag 17 juni
Grabbel tot max. 

50% KORTING*

Deze actie is geldig vanaf 17 juni t/m 30 juni

*m.u.v. standaard collectie

LET OP!!! Vrijdag 29 juni BRADERIE

* Geldt op heel veel artikelen met een sticker.

Summersale!

BIJ AANKOOP VAN 
2 ARTIKELEN 25%

BIJ AANKOOP VAN 
1 ARTIKEL 20%

30%BIJ AANKOOP VAN 
3 ARTIKELEN

KIES JE EIGEN VOORDEEL

KOOPZONDKOOPZONDAG 17 JUNI OPEN VAG 17 JUNI OPEN VAN 13.00-17.00 UURAN 13.00-17.00 UUR

Op vrijdag
koopavond
Kerkstraat 6 Nederweert
Kerkplein 31 Stramproy

Op zondag 17 juni van 13.00 tot 18.00 uur vindt op verschillende plekken in 
het centrum van Nederweert een zeer divers korenfestival plaats. 
Het festival zal worden gehouden tijdens de koopzondag.
Des te meer reden om gezellig te komen shoppen in Nederweert en tus-
sendoor of daarna op een van de terrassen van de gevarieerde livemuziek 
te genieten.

Shantygroep Aan Paol 60 bestaat 15 jaar en viert dit jubileum met een 
bijzonder korenfestival. De maar liefst negen deelnemende koren zijn be-
kend. Het belooft een gezellige middag te worden vol muziek van lekkere 
meezingers tot mooie luisterliedjes onder het genot van een lekker hapje 
en drankje.

Deelnemende koren
• Equal Voices uit Nederweert
• Gemengd koor Milagri uit Leveroy
• Shantykoor De Maashave uit Grubbenvorst
• Shantykoor The Salty Dogs uit Mierlo
• The Ray Stabbing Singers uit Weert
• Zanggroep Young Forever uit Nederweert-Eind
• Zangkoor Switch uit Leende
• ZusenZo uit Nederweert
• Jubilerende Shantygroep Aan Paol 60

Laat je meevoeren op de muziek van Van Adèle, Guus Meeuwis tot Bon 
Jovi. En van Billy Joel, Christina Aguilera tot The Beatles. Van Drunken 
Sailor tot Meisje, ik ben een zeeman. Ofwel van allerlei soorten popmuziek 
tot diverse zeemansliederen. Kom je ook meezingen en/of luisteren? 

Programma
• Om 13.00 uur is de officiële opening door burgemeester Evers op het 

horecaplein
• Na de opening gaan de deelnemende koren on tour langs de drie ver-

schillende podia bij het horecaplein, Wub’s pub en Zaal Centraal en in bij
De Pinnenhof. 

• Om 18.00 uur is er een afsluitende samenzang op het plein bij Lamber-
tushof

De deelnemende koren treden op iedere locatie op. Dat wil zeggen dat je 
als bezoeker de koren kunt volgen. Of je beluistert alle koren op één locatie. 

Negen gevarieerde koren tijdens koopzondag 17 juni 2018
Uiteraard kun je bij de betreffende horecagelegenheden terecht voor een 
lekker hapje en drankje. 
Aan dit korenfestival verlenen Zaal Centraal, Restaurant Bi-j Siem, Restau-
rant Diverso, IJssalon Florence, Café Matchpoint, Café De Kleine Winst, 
Guulke eten & drinken, De Pinnenhof en Gemeente Nederweert hun me-
dewerking.

Shantygroep Aan Paol 60
Shantygroep Aan Paol 60 ontstond 15 jaar geleden. Het is een groep van 
ongeveer 40 mannelijke zangers in de leeftijd van 55 tot 84 jaar. Ze treden op 
met eigen muzikale begeleiding waaronder de enige dame in het gezelschap. 

Shanty
Shanty’s zijn zeemansliederen ook wel matrozenliederen genoemd. De 
werkliederen werden gezongen tijdens het werk aan boord bijvoorbeeld 
tijdens het hijsen van de zeilen. Ook zong men deze liederen na het werk 
op het schip voor vermaak. Vaak wordt er met een voorzanger de zoge-
naamde shantyman, gezongen. De zogenaamde bemanning zingt dan het 
refrein. Bekende liederen zijn bijvoorbeeld The Drunken Sailor, Banana-
boatsong en Meisje, ik ben een zeeman. 

Aan Paol 60
De naam is afgeleid van een betonnen markeringspaal langs de Zuid-
Wilemsvaart met het getal 60 ingegoten. De paal staat langs de Zuid-Wil-
lemsvaart in Nederweert precies op 60 km van Maastricht (het begin van 
het kanaal) en 60 km naar Den Bosch (het eindpunt van het kanaal). Neder-
weert was ooit een belangrijke plek aan de handelsroute over het kanaal 
met name voor het vervoer van turf en stro.

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!

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten.

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 21 juni
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel. We serveren een driegangendi-
ner voor € 8,50- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdag 20 juni.
Nieuwe bezoekers zijn welkom gaar-
ne aanmelden tot datzelfde tijdstip.

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

Verzamelaarsbeurs juni 2018

Zondag  17 juni organiseert Verzame-
laarsvereniging “De Peelstreek” uit 
Meijel weer haar maandelijkse ruil-
beurs. Het evenement vindt plaats in 
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.

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

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

Ben jij op zoek naar een functie als chauffeur en wil je graag regi-
onaal werken zonder overnachtingen, maar wel genoeg uren ma-
ken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Kalle en Bakker is een flexibel bedrijf met afwisselende en uitda-
gende werkzaamheden. Het bedrijf is gevestigd in Nederweert en 
Roermond en biedt de volgende diensten aan: betonproductie voor 
bedrijven en particulieren, betonpompen, zand- en grindhandel en 
op- en overslag. Voor onze locatie in Nederweert zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste

Chauffeur
Wat zijn jouw werkzaamheden?
• Laden, lossen en vervoeren van de betonmortel;
• Schoonhouden van de betonmixer;
• Maken betonblokken;
•  Kipperwerkzaamheden (grondstoffenaanvoer).

Wat vragen wij?
• Rijbewijs CE;
• Enthousiasme;
• Flexibiliteit;
• Klantvriendelijke instelling;
• Affiniteit met beton, zand en grind;

Iets voor jou?
Jouw reactie, voorzien van een CV, 
kun je sturen naar claudiasleijpen@kallebakker.nl.



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

Ook voor de harmoniegezelschappen in Nederweert veranderen de subsidieregels. Foto: Nederweert24

Donderdag 14 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.

Vorige week dinsdag stond het nieuwe 
subsidiebeleid ter instemming op de 
agenda van de raadsvergadering. De 
nota is samen met organisaties en 
verenigingen opgesteld. Een belangrijk 
uitgangspunt was het flink vereenvou-
digen van de regels. Het concept is nu 
klaar en iedereen kan hierop reageren. 

Subsidietoekenningen moeten bijdra-
gen aan het behoud van het bloeiende 
verenigingsleven en het bevorderen van 
de inzet van vrijwilligers. Deelname aan 
de samenleving door jeugdigen, seni-
oren en mensen met een beperking is 
belangrijk.
 
Subsidiesoorten
De gemeente kent een aantal subsi-
diesoorten. Zo zijn er de waarderings-
subsidies (de jaarlijkse subsidies aan 
de verenigingen), incidentele subsidies 
(bijvoorbeeld voor leefbaarheidsinitiatie-
ven), projectsubsidies, budgetsubsidies 
(voor organisaties met beroepskrachten) 
en investeringssubsidies (voor vereni-
gingsgebouwen).

Twee belangrijke doelgroepen
Voor de toekenning van de subsidies zijn 
twee doelgroepen bepaald: jongeren 
tot en met 20 jaar (dat is een uitbreiding 
met één jaar t.o.v. de huidige regels) én 
ouderen vanaf 65 jaar (dus niet alleen 
leden van ouderenverenigingen, maar 
voor senioren van alle verenigingen). 
Het gaat dan voornamelijk over de subsi-
dies die aan de plaatselijke verenigingen 
worden toegekend. Hiervoor wordt een 
bedrag per lid verleend, met daarnaast 
soms een vast bedrag. Hoe dat er per 

verenigingssoort uitziet, is te lezen in 
het ontwerp-Uitvoeringsbesluit Subsidies 
Nederweert 2019. 

Uitgangspunten 
“Een aantal uitgangspunten diende als 
vertrekpunt voor de nieuwe nota”, aldus 
beleidsadviseur Ger Odekerken. “Zo 
moeten de activiteiten de kracht van de 
samenleving laten zien, willen we de inzet 
van vrijwilligers bevorderen. Maar het be-
langrijkste doel is de vereenvoudiging van 
de subsidieberekeningen en vermindering 
van de regels waaraan voldaan moet 
worden. Het moet veel gemakkelijker 
worden om een subsidie aan te vragen. 
En verder wordt er voortaan jaarlijks door 
de gemeente openheid gegeven over de 
toekenningen”. 
 
Welke aanpassingen?
Een belangrijke verandering ten opzichte 
van het huidige subsidiebeleid is dus de 
vereenvoudiging van de regels. Die regels 
zijn samen met de verenigingen opge-
steld. Onderstaand geven we u een over-
zicht van een aantal andere wijzigingen.

 Zoveel mogelijk subsidie direct vaststel-
len, zonder af te rekenen en verant-
woorden
 Geen moeilijke berekeningen meer 
 Bij waarderingssubsidie: ledental is 
bepalend en soms een vast bedrag
 De zang-, toneel- en vrouwenvereni-
gingen komen weer voor subsidie in 
aanmerking
 Voor alle leden van 65 jaar en ouder 
wordt - onder voorwaarden -subsidie 
verleend 
 Verenigingen dienen hun jaarverslag 

en hun jaarrekening in, zodat de 
gemeente de ontwikkeling van een 
subsidieontvanger kan volgen
 Gemeente plaatst elk jaar een lijst van 
verleende subsidies op de website.

Verordeningen
Ger: “De regels zijn dus vereenvoudigd, 
maar moeten er nog wel zijn om subsi-
dies te kunnen verlenen. Zodat aanvra-
gers weten waar ze aan toe zijn en er 
geen willekeur ontstaat. Ook het nieuwe 
subsidiebeleid wordt dus opgenomen in 
regels: in de algemene subsidieverorde-
ning Nederweert 2019 en in het Uitvoe-
ringsbesluit Subsidies Nederweert 2019”.

Inspraakperiode
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft beide regelingen opge-
steld. Het zijn ontwerpen waarop nu 
gereageerd kan worden. U vindt ze op 
onze website en ze liggen ook ter inzage 
bij de infobalie in het gemeentehuis. 
Van 14 juni t/m 5 juli 2018 kan iedereen 
een reactie indienen. Dat kan door het 
sturen van een e-mail aan: info@neder-
weert.nl. Of door het schrijven van een 
brief aan burgemeester en wethouders 
van Nederweert, postbus 2728, 6030 AA 
Nederweert.

Toekomst
De inspraakreacties nemen we mee voor 
het opstellen van de definitieve subsidie-
regelingen. Na de zomervakantie buigen 
de raadsleden zich over het voorstel. 

Op onze website staat het nieuwe sub-
sidiebeleid. Vragen? Bel of mail met Ger 
Odekerken: subsidie@nederweert.nl.

Geen moeilijke berekeningen...
Nieuw subsidiebeleid vanaf 2019, u kunt reageren

Als u een Koninklijke onderscheiding 
krijgt, dan is dat een hele eer. De jaar-
lijkse ‘lintjesregen’ met Koningsdag is 
bij uitstek de gelegenheid om mensen 
te bedanken voor hun inzet voor de 
samenleving. Voorstellen voor Konink-
lijke onderscheidingen voor Koningsdag 
2019 moeten uiterlijk 1 augustus bij 
ons binnen zijn. We zullen u uitleggen 
waarom.

Iedereen kan iemand voordragen voor 
een Koninklijke onderscheiding. Daar 
komt veel bij kijken. Omdat we veel 
informatie over iemand nodig hebben, 
maar ook omdat u deze informatie 
moet verzamelen zonder dat hij of zij 
erachter komt. Wat moeten we dan 
allemaal weten? In hoofdlijnen gaat 
het om de bijzondere activiteiten die 
iemand onderneemt, het belang voor 
de samenleving en de periode waarin 
deze activiteiten zijn of worden verricht. 
Ook de tijd die hij/zij eraan besteedt, is 
erg belangrijk. Daarnaast moeten we 
weten of het om activiteiten gaat die 
aan de hoofdfunctie zijn verbonden en 
of deze vergoed worden. Als het gaat 

om inzet bij verenigingen, stichtingen 
e.d., dan moet ook hierover informatie 
in de aanvraag worden gegeven. 

Indienen aanvragen
Als u een Koninklijke onderscheiding 
aanvraagt, is het goed daarover eerst 
te overleggen met de kabinetschef van 
de burgemeester, de heer Giel Bruij-
naers. Het is namelijk erg belangrijk 
dat alle bijzondere verdiensten met alle 
gegevens bekend zijn. U krijgt dan ook 
advies hoe u de aanvraag het beste kunt 
opstellen. 
De burgemeester speelt een belangrijke 
rol in de procedure: hij brengt advies uit 
over alle decoratievoorstellen aan de 
Commissaris van de Koning. Nadat de 
Commissaris van de Koning zijn oordeel 
over het voorstel heeft gegeven, stuurt 
hij het naar het Kapittel voor de Civiele 
Orden. Dit onafhankelijke adviescol-
lege geeft een zwaarwegend advies aan 
de betrokken minister die uiteindelijk 
beslist. Bij een positieve beslissing wordt 
de onderscheiding bij Koninklijk Besluit 
verleend. Het is tenslotte niet voor niets: 
“Het heeft Zijne Majesteit behaagd…”

Kent u iemand die een lintje verdient?

Rappe rupsen
De overlast van de eikenprocessierups is 
door de weersomstandigheden dit jaar 
vele malen groter dan afgelopen jaren. 
Ondanks de preventieve bestrijding waar 
de aannemer al enkele weken mee bezig 
is. Er wordt nu hard gewerkt om de aan-
getroffen nesten te verwijderen.

Ieder jaar worden de eikenbomen in de 
gemeente behandeld tegen de eikenpro-
cessierups. De afgelopen jaren was dit 
zeer effectief en is er maar weinig over-
last geweest. Ook dit jaar zijn de bomen 
behandeld, maar is de overlast vele malen 
groter.

Aannemer bezig met bestrijden
De aannemer is op dit moment non stop 
bezig om de aangetroffen nesten met 
eikenprocessierupsen te verwijderen/ver-
nietigen. 

Oorzaak grotere overlast 
De weersomstandigheden hebben er dit 
jaar voor gezorgd dat de preventieve be-
handeling van de eikenprocessierups min-
der effectief is geweest dan afgelopen 
jaren. Om de bomen zo goed mogelijk te 
kunnen behandelen, moeten deze 30% 
tot 80% van hun blad hebben. De ontwik-
keling van het blad duurt een aantal we-
ken. In die periode spuiten we de bomen 
met een biologisch bestrijdingsmiddel. 
Door de weersomstandigheden was deze 
periode dit jaar heel kort. Dit maakte het 
bestrijden erg lastig. De bomen zijn dus 
wel allemaal gespoten, maar wegens de 
korte periode van bladvorming is de wer-
king van het middel dit jaar minder goed 
dan voorheen. 

Klachten door brandharen 
Als u in aanraking komt met de brand-

Termijnen
U kunt voorstellen het hele jaar indie-
nen. Voor uitreiking ter gelegenheid van 
Koningsdag 2019 moet het complete 
aanvraagformulier met ondersteunings-
brieven uiterlijk 1 augustus 2018 bij de 
kabinetschef zijn. Dit is nodig, omdat 
we mogelijk veel voorstellen moeten 
beoordelen. Daarnaast moeten we ook 
nog justitiële en politionele gegevens 
opvragen. Iemand moet namelijk van 
onbesproken gedrag zijn.
U kunt ook een onderscheiding aanvra-
gen, bedoeld voor een speciale gelegen-
heid. Iemand kan bijvoorbeeld jarenlang 
vrijwilligerswerk hebben gedaan voor 
een vereniging die een jubileum viert. 
Zijn of haar verdiensten moeten dan 
wél een relatie hebben met die bijzon-
dere gelegenheid. Decoratievoorstellen 
voor bijzondere gelegenheden moeten 
minstens vijf maanden van tevoren bij 
de gemeente ingediend worden.

Op de website www.lintjes.nl vindt u 
meer informatie. Voordrachtformulieren 
zijn ook te downloaden via de website 
van de gemeente.

Er zijn volop ontwikkelingen in nieuw-
bouwland. Eind mei ondertekenden de 
gemeente Nederweert en ontwikkelaar 
Janssen de Jong Projectontwikkeling de 
exploitatieovereenkomst voor De Heer-
lijckheid in Merenveld. Het plan bestaat 
uit de ontwikkeling en realisatie van de 
eerste 14 parkwoningen aan de Alexia-
straat. Vanaf 1 juli verandert er daar-
naast iets wezenlijks voor bouwers. Gas-
aansluitingen zijn dan niet meer mogelijk 
voor nieuwe woningen. De Heerlijckheid 
is het eerste gasloze nieuwbouwproject 
van de gemeente Nederweert.
 
Per 1 juli 2018 treedt er nieuwe landelijke 
wetgeving in werking waardoor nieuwe 
woningen in principe niet meer op het 
gasnet kunnen aansluiten. Het gaat om 
nieuwbouwwoningen waarvan de omge-
vingsvergunning na 1 juli wordt aange-
vraagd. De maatregel maakt deel uit van 
een breed pakket overheidsmaatregelen 
in het kader van duurzaamheid.

Alternatief voor cv-ketel
De netbeheerder is vanaf 1 juli niet lan-
ger verplicht om nieuwe woningen aan 
te sluiten op het gasnet. In de praktijk 
betekent dit dat ze dit ook niet meer zul-
len doen. De netbeheerder mag namelijk 
geen commerciële activiteiten uitvoeren. 
Dit betekent dat bouwplannen waar-
voor na 1 juli een omgevingsvergunning 
wordt aangevraagd, moeten beschikken 

over een alternatief voor de traditionele 
cv-ketel. 

Advies voor aanvraag
Bent u op dit moment bezig met de 
voorbereiding van een bouwplan voor 
een nieuwe woning? En dient u de 
aanvraag voor de omgevingsvergun-
ning na 1 juli in? Dan adviseren wij u 
om met uw architect af te stemmen over 
de eisen waaraan de aanvraag moet 
voldoen. Voor algemene vragen over de 
gewijzigde regelgeving, kunt u terecht 
bij de medewerkers van team Ruimte en 
Wonen. 

Veel animo
Het plan De Heerlijckheid is toekomstge-
richt en krijgt dus geen gasaansluitingen. 
De animo voor het project is groot, zo 
bleek afgelopen maandag tijdens een 
informatieavond in zaal Centraal. De 
ontwikkelaar heeft een aparte website 
ingericht over het project. Naar verwach-
ting gaan de woningen dit najaar in de 
verkoop. Bij een voorspoedige procedure 
kan de ontwikkelaar begin 2019 star-
ten met de bouw. Als u op de hoogte 
gehouden wilt worden, dan kunt u zich 
aanmelden voor een digitale nieuwsbrief 
op www.heerlijckwonen.nl. 

Actuele informatie over alle woonge-
bieden in Nederweert is te vinden op 
www.woonwensnederweert.nl. 

Volop ontwikkelingen in nieuwbouwland

Burgemeester Evers tekende de overeenkomst namens de gemeente Nederweert en algemeen directeur 
Mark van Doorn namens Janssen de Jong Projectontwikkeling. 

haren van de eikenprocessierups, kunt u 
gezondheidsklachten krijgen. Bijvoorbeeld 
(hevige) jeuk, bultjes, blaasjes en roodheid 
die een ontsteking van de huid kunnen 
veroorzaken. Ook rode, dikke en/of ont-
stoken ogen komen voor, net als verkoud-
heidsverschijnselen, zoals een loopneus, 
kriebel in de keel, hoesten, moeilijk 
slikken en soms kortademigheid. Andere 
symptomen zijn braken, duizeligheid en 
koorts. De GGD heeft een folder waarin 
meer informatie staat over de klachten en 
het behandelen. Kijkt u daarvoor op onze 
website of op www.ggglimburgnoord.nl. 

Hebt u vragen over de bestrijding van de 
eikenprocessierups in Nederweert? Dan 
kunt u bellen met het Klanten Contact 
Centrum.
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Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Eettafel Eind

Donderdag 21 juni Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 

Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 19 juni.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden. 

Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel:  06 - 20372633
Mail: eettafel-eind@xs4all.nl

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

HET IS BIJNA ZOVER !!!!

Zaterdag 16 juni a.s. vindt om 
11.00 uur de opening van het                                         
Kunstlint Nederweert 2018 plaats.                                                                                                             
De Burgemeester zal de officiële 
openingshandeling verrichten en het 
koor Zus en Zo zal het geheel muzi-
kaal omlijsten. 
Om 13.30 uur en om 15.00 uur start 
vanaf het raadhuisplein een rondlei-
ding met tekst en uitleg, verzorgd 
door Alfons Bruekers, langs alle 
kunstwerken van Nederweert. Ver-
der is er een overzichtstentoonstel-
ling georganiseerd in de hal van het 
gemeentehuis van Nederweert waar 
iedere deelnemende kunstenaar één 
werk exposeert.
Een aantal kunstenaars zijn te be-
zoeken op het raadhuisplein die daar 
aan het werk te zien zijn b.v. schilde-
ren, tekenen, beeldhouwen, etc.etc.                                                                                                          
Vele andere kunstwerken zijn te be-
zichtigen (tot 6 juli) in de etalages van 
het dorp. Aan een hapje en een drank-
je op het raadhuisplein is ook gedacht!                                                                                                 
Verder hopen we natuurlijk op 
een prachtig voorjaarszonnetje                         
dan  kan deze dag niet meer stuk!
U bent allen van harte uitgenodigd 
om tussen 11.00 uur en 17.00 uur 
deze feestelijke openingsdag van het 
Kunstlint te komen bezoeken.
Toegang is gratis.

Renovatie trafohuisje op Ospel gestart

Het trafohuisje op de algemene 
begraafplaats in Ospel dat  de 
gemeentelijke monumentensta-
tus heeft wordt momenteel ge-
renoveerd door John Vossen tim-
merbedrijf. Hij is deze week met 
de werkzaamheden gestart. De 
deuren en luiken zijn verwijderd 
en worden opgeknapt. Het kerk-
bestuur in Ospel is eigenaar van 
het markante huisje.

Opslag voor tuingereedschap
Het PLEM-verdeelstation op de al-
gemene begraafplaats is een bijzon-
der exemplaar. Het is nog het enige 
trafohuisje in Nederweert van voor 
de oorlog. Gebouwd in 1920 om pre-
cies te zijn. In geheel Limburg zijn 
nog maar een beperkt aantal van 
huisjes die nog in de originele staat 
zijn. Op dit moment wordt het huisje 
gebruikt als opslagplaats voor het 
tuingereedschap van de vrijwilligers 
die het kerkhof onderhouden. Om-
dat het een gemeentelijk monument 
is wordt het in originele staat gereno-
veerd. Vooral de deuren, luiken dak 
en goten zijn zeer slecht en worden 
vervangen. Ook het koepeltje is bij-
zonder omdat dit een zg “helmkoe-
pel” is. In de komende weken zullen 
de werkzaamheden aan het dak gaan 
plaatsvinden. Het totale werk zal en-

kele maanden in beslag nemen.
De renovatie van het transformator-
huisje wordt mede mogelijk gemaakt 
door;
Gemeente Nederweert, Provincie 
Limburg, Prins Bernardfonds, Enexis, 
Goede Doelenwinkel Nederweert.

Naast de renovatie van dit trafohuisje 
is de renovatie van de kerktoren ook 
nog niet afgesloten. Het torentje van 
het kapelletje aan de Klaarstraatzij-
weg dient nog opgeknapt te worden 
alsmede enkele ramen in de pastorie 
moeten vervangen worden.
Als u het werk aan de parels in ons 
dorp wilt steunen dan kan dit door 
een bedrag over te maken op NL63 
RABO 0319 4215 70 t.v.n. “Samen sterk 
voor onze kerk”. Uw giften zijn onder 
voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

In de maanden juni en juli

Exposities op molen de 
Korenbloem Ospel 

• 3 gerenommeerde schilders uit Os-
pel tonen hun kunstwerken in de 
maanden juni en juli.
• Schilderes en glaskunstenaar Riet 

Drumen-Guntlisbergen welke al 
45 jaar actief is. Zij heeft 3 jaar 
les gehad bij Gijs Guntlisbergen.

• Ingrid van Rooy-van Santen is al 
vanaf haar jeugd met de kunst 
bezig en heeft de liefde voor de 
kunst van haar ouders meege-
kregen.

• Wim van Rooy is al 45 jr. bezig 
met diverse verftechnieken met 
landschappen, stillevens en por-
tretten.

• De exposities zijn te zien tijdens de 
opening van de molen; iedere 2e , 
3e en 4e zaterdag van de maand 
van 10.00 tot 16.00 uur. Tevens is 
dan de molenwinkel geopend. 

• Rondleidingen (gratis); Buiten de 
openingstijden is een bezoek met 
familie of groepjes mogelijk, maak 
een afspraak met de molenaar 
Geert van Winkel; Tel nr. 0495-
633079 of mob nr. 06-30457014.

Eynderhoof

De kers op de taart
Zondag 17 juni
Kunstfestijn en kersenfeest
Op zondag 17 juni staat het museum 
Eynderhoof in het teken van Kunst 
en Kersen. Twintig kunstenaars gaan 
het museum, met zijn karakteristieke 
oude gebouwen en fraaie tuinper-
ken, gebruiken als decor voor hun 
exposities. De kunstenaars zullen tij-
dens deze middag aan het werk zijn 
met hun eigen creativiteit en er uitleg 
over geven aan bezoekers. Dit past 
heel goed bij het museum waar het 
bedrijven van (oude) ambachten en 
het amuseren van de bezoekers om 
bekend staat. Het bruist van de activi-
teiten en deze keer met een kunstzin-
nig en betoverende aanvulling.

Daarnaast staat deze middag speci-
aal in het teken van het Kersenfeest 
een goede traditie waar je zeker niet 
mee moet breken. Het kersenfeest 
was vroeger de gelegenheid, maar 
we denken ook wel een excuus voor 
de kinderen van de boer,  om de ker-
sen uit eigen bongerd te proeven. 
Want een kers is niet zomaar een 
kers. Ze zijn er in verschillende soor-
ten, smaken en voor diverse toepas-
singen geschikt.  De kersenbomen op 
Eynderhoof zijn beeldbepalend voor 
het museum en de vruchten worden 
verwerkt in veel zelfgemaakte ker-
senproducten. De bakkers maken 
overheerlijke kersenvlaai en demon-
streren met veel plezier en overgave 
hoe deze vlaaien op de ouderwetse 
manier worden gebakken. Daarnaast 
kunt u genieten van heerlijke jam, na-
tuurlijk van …… kersen.

Bij dit alles hoort natuurlijk ook muziek 
op de achtergrond en dat wordt vandaag 
verzorgd door de coconblazers. Op de 
terrassen is het goed toeven en kan jong 
en oud genieten van deze muziek en na-
tuurlijk van een hapje en een drankje.

De ambachten zijn in bedrijf en dat 
betekent weer heel wat te beleven en 
bewonderen.
Het museum is op 17 juni open van 
13.00  tot  17.00. Meer informatie is 
te vinden op de website van het mu-
seum: www.eynderhoof.nl

Met de Huifkar op pad
Woensdag 20 juni 
Kindermiddag met huifkartocht
De kinderen kunnen een gratis ritje 
maken met de huifkar. Bij goed weer 
nemen we een kijkje in het ROWVEN, 
nabij de VISDIJK. Hier kunnen de kin-
deren een klein half uurtje vertoe-
ven en o.l.v. de kindergidsen en am-
bachtslieden informatie opdoen over 
bijen en schapen.
Op Eynderhoof gaat het spel daarna 
door.  De kindergidsen staan klaar om 
de jonge bezoekers oude volksspelen 
te doen, zoals kegelen, touwsprin-
gen, zaklopen, touwtrekken, koffie 
malen enz.
Bekijk het kinderdag programma op: 
www.eynderhoof.nl

Euregio festival Jachthoornblazers
Zaterdag 23 juni Euregio festival 
van de Jachthoornblaasgroepen 
uit Limburg en omgeving.
De jachthoorn wordt al eeuwenlang 
gebruikt om met signalen tijdens de 
jacht de afloop te sturen en de veilig-
heid te garanderen. Ook zijn er vele 
fanfares en ceremoniële stukken die 
rondom de jacht voor een feestelij-
ke tint zorgen en de tradities in ere 
houden. Er zijn vele Jachthoornblaas-
groepen actief in Nederland.
Op zaterdag 23 juni organiseert 
Midden-Limburg een festival met 
groepen uit de euregio. De locatie 
is Eynderhoof het museum met zijn 
karakteristieke oude gebouwen en 
fraaie tuinperken.
Het festival begint om 10.00 uur en 
eindigt om 17.00 uur.

Het Peelpodium bij Buitencen-
trum De Pelen biedt muziek uit 
de omgeving van Nationaal Park 
De Groote Peel. Op zondag 17 juni 
komen de muzikanten van héél 
dichtbij, namelijk uit het Peel-
dorp Ospel. Die Ospelse roots ko-
men ook tot uiting in hun naam; 
Accordeonvereniging Spelo. Ze 
spelen die middag twee sets; om 
13.30 en 15.00 uur. Het Buitencen-
trum ligt aan de Moostdijk 15 te 
Ospeldijk.

Buitencentrum De Pelen, het bezoe-
kerscentrum van Nationaal Park De 
Groote Peel, heeft een overdekt Amfi-
theater waar regelmatig muziekvoor-
stellingen worden gespeeld. Het leuke 
van het Peelpodium is dat je een be-
zoek aan de natuur kunt combineren 
met muziek. Immers, het Buitencen-
trum ligt bij de ingang van De Groote 
Peel, een prachtig hoogveengebied 
waar je heerlijk kunt wandelen. 

Spelo speelt in Ospel
Accordeonvereniging Spelo bestaat 
al meer dan 25 jaar. Aanvankelijk on-
der de naam Accordeonorkest ‘F. Kes’ 
omdat dirigent Frits Kessels de leiding 
gaf. In 2012 is het dirigeerstokje over-
genomen door Madélon van Sint An-
naland. Vanwege de verwevenheid 
van de naam van de Accordeonver-
eniging met de voormalige dirigent, 
veranderde de naam van de Accorde-
onvereniging in ‘Spelo’. 

Spelo bestaat uit een hechte groep 
trouwe spelers die in een gemoe-
delijke sfeer aan leuke, uitdagende 
muziek werkt. Het orkest bestaat uit 
meerdere partijen. Ze spelen altijd 
met vier verschillende stemmen met 
daarbij nog een basaccordeonist. Bij 
optredens komt er nog een slagwer-
ker bij.  Hierdoor heeft het orkest een 
volle klank, valt er veel te ontdekken 
in de verschillende stemmen en is het 
een genot om naar te luisteren. Hun 

repertoire bestaat uit bekende num-
mers zoals; ‘Always look on the bright 
side of life’, ‘One moment in time’, 
‘hommage aan Edith Piaf’, ‘Italo Pop 
Hits’, ‘Brazil’, maar ook wat klassie-
kere muziek zoals ‘Ammerland’, ‘Con-
certo’, ‘Saphir’ en luchtige muziek 
zoals ‘de Europa-parade’, ‘Egeländer-
polka’, ‘Amsterdamse medley’ en nog 
vele andere. Kortom een gevarieerd 
repertoire met voor ieder wat wils. 
Sinds vorig jaar is er ook een CD te 
koop, opgenomen tijdens het Jubile-
umconcert vanwege hun 25-jarig be-
staan in 2017. Misschien een leuke tip 
voor vaderdag?!

Het optreden van Spelo is voor 
iedereen toegankelijk. Er wordt 
gespeeld in twee sets met een op-
treden om 13.30 en om 15.00 uur. 
Reserveren is niet mogelijk en vol 
= vol, dus wees op tijd! Entree is 
een vrijwillige bijdrage. Uw gulle 
gift komt ten goede aan de muzi-
kanten en aan de organisatie van 
het Peelpodium. 

De optredens van de komende 
weken zijn: zondag 24 juni: Hei-
sa Heibloem, zondag 1 juli: Sin-
gersong met Tom, Anouk, Loes, 
Cyrill en Paul, zondag 15 juli: ge-
mend zangkoor Corde et Animo 
(Heart&Soul) Voor meer infor-
matie: www.staatsbosbeheer.nl/
peelpodium  

En dan naar buiten!
Buitencentrum De Pelen ligt aan de 
rand van Nationaal Park De Groote 
Peel. Voor of na een voorstelling kun 
je genieten van een wandeling in dit 
mooie natuurgebied. In het Buiten-
centrum en bij de Peelboerderij kun 
je terecht voor een hapje en drankje. 
Het Buitencentrum ligt aan de Moost-
dijk 15 te Ospel te Ospeldijk en is elke 
dag geopend van 10.00 tot 18.00 uur. 
Voor meer informatie kijk op www.
staatsbosbeheer.nl/depelen 

Accordeonvereniging Spelo bij De Pelen

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

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

De langste dag van het jaar en het be-
gin van de zomer. Dat willen we met 
jullie vieren en we zullen dan ook sa-
men het glas heffen op deze mooie 
en bijzondere avond onder het genot 
van fijne muziek.
Op het buitenpodium, met op de ach-
tergrond de schapen, zal PYURE haar 
klankrijke muziek brengen. Na PYURE 
zal het salonorkest The Roses  hun 
optreden verzorgen. De midzomer-
avond wordt jazzy afgesloten op het 
terras met de New Orleans Combi-
nation. Wees welkom om samen het 
glas te heffen op een mooie midzo-
meravond in de natuurrijke omgeving 
van de Theaterboerderij.

PYURE

Zanger en gitarist Jos van Rens & zan-
geres Marieke van der Leijé. Helder 
als zwart ijs, zacht als dons. Laat u 
verrassen en verwennen door dit duo 
waar man en vrouw, jong en oud ver-
weven in raken en verbinden met en 
door muziek.
Alvast luisteren naar PYURE:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Y6Sz-VX_fKw
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=liKK_

THE ROSES

Enthousiasme voor vele vormen van 
muziek kenmerkt The  Roses. De 
hoofdmoot van het repertoire wordt 
gevormd door salonmuziek en volks-
muziek. Maar The Roses spelen ook 
graag dansmuziek, vrolijke en melan-
cholieke klezmer en een vleugje jazz.
Het ensemble werd gevormd in de 
1980-er jaren, opgericht door een 
aantal ouders van Vrije School-leer-
lingen in Eindhoven.
In het begin begeleidde de groep 
volksdansers binnen de school; later 
kwamen er steeds andere optredens 
bij voor allerlei gelegenheden.

NEW ORLEANS COMBENATION
De groep draagt bij uitvoeringen altijd 
een roos in het knoopsgat: daarom de 
naam The Roses. Zes muzikanten ma-
ken OUDE NEW ORLEANS JAZZ.

Aangename muziek; bestaande uit
bekende en onbekende melodieën, 
die uitnodigen om te dansen en te 
zingen. Samenstelling van instrumen-
ten zijn : Trompet, trombone, klari-
net, piano, bas, banjo, zang. 

donderdag 21 juni 2018 - entree 12,50 - aanvang 19.00 uur

Midzomeravond
THEATERBOERDERIJ Boeket

Zondag 24 juni 2018 organiseert fan-
fare Sint Liduina Kelpen-Oler een 
tweedehands FIETSENBEURS op de 
speelplaats van de Basisschool aan de 
Kerkstraat te Kelpen-Oler.
Aanvang 10.00 uur. Einde 14.30 uur. 
De toegang is GRATIS.
Er worden honderden tweedehands 
fietsen aangeboden van diverse mer-
ken, tegen zeer aantrekkelijke prijs. U 
vindt fietsen speciaal voor studenten, 
stationsparking, stappen, maar ook 

E-bikes, oma- kinder- en sportfietsen, 
racekarretjes en crossfietsen, driewie-
lers en city-bikes. 
Deze fietsen zijn o.a. afkomstig van 
fietsenhandelaren uit de regio. Daar-
naast zijn er fietsen die door particu-
lieren te koop worden aangeboden.

Wilt u ook uw gebruikte fiets te koop 
aanbieden? Bel dan voor inlichtin-
gen bellen met: Henk Raemakers 06-
47434248.

Tweedehands fietsenmarkt


