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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.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

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

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

Mieke en Gerard Rutjens van 
Stichting Cuba Adelante zijn weer 
in Cuba geweest. Ze hadden deze 
keer in totaal 75 kg aan spullen 
bij zich zoals tweedehands kle-
ding, schoeisel, gereedschap,
speelgoed, ed. Maar ook een rol-
stoel en rollator gegeven door 
Medicura uit Nederweert en een 
2e hands elektrische driewieler 
gegeven door Rijwielservice Rob 
Schreurs uit Nederweert. 
Deze keer moest er wel aan extra 
belasting betaald worden bij de 
douane in Holguin te Cuba voor 
het teveel bij hebben aan para-
plu’s (5 paraplu’s per persoon 
toegestaan) en voor de elektri-
sche driewieler

Bedden
Voor het laatste weeshuis zijn Mieke, 
Gerard en hun contactpersoon Car-
los, de 15 bedden gaan ophalen, dit 
kon met de schenking van de Goede 
Doelen Winkel in Nederweert be-
taald worden. Nu hebben alle kin-
deren in de vier weeshuizen nieuwe 
bedden om op te slapen en daar zijn 
ze heel blij mee. Er was behoefte in 
de weeshuizen aan een snelkookpan, 
blenders en gasfornuis, die ze in de 
stad hebben gekocht en ook heb-
ben afgeleverd. Voor alle kinderen 
hebben ze een klein feestje georga-
niseerd in de weeshuizen met taart, 
pizza en frisdrank.

Stichting Cuba Adelante

Nederweerter bedrijven schenken weer aan Cuba

Extra gebouwtje weeshuis
Mieke en Gerard konden nu met eigen 
ogen kijken naar het extra gebouwtje 
dat bij het weeshuis van gehandicapte 
kinderen is geplaatst. De Stichting 
heeft dit begin van het jaar kunnen re-
aliseren. Dit is een ruimte voor de zus-
ter en een ziek kind en een wasruimte. 
De directrice vroeg of er een mogelijk-
heid was om het kantoor van de haar 
wat groter te maken. Dit is tevens ook 
de ruimte voor educatie van de kinde-
ren in combinatie met de computer. 

Hierin is eigenlijk geen plaats voor drie 
personen, een computer en twee ta-
fels. Door een muur twee meter naar 
buiten te verplaatsen kan dit relatief 
eenvoudig worden aangepast. Carlos 
gaat bekijken wat dit gaat kosten. Een 
ander weeshuis vroeg of het mogelijk 
was om de keukenblok te vervangen. 
Carlos gaat ook dit bekijken.

Leefomstandigheden
Deze keer zijn Mieke en Gerard ook bij 
families geweest die erg arm zijn en 

erbarmelijk wonen. Ze werden harte-
lijk ontvangen maar schrokken van 
de leefomstandigheden waarin de 
families moesten leven. Ze zagen on-
der andere dat de mensen op bedden 
moesten slapen bestaande uit plan-
ken, een heel oud matras/schuimrub-
ber of uit wat kleren. Mieke en Gerard 
hebben besloten om nog wat extra
bedden te bestellen om ze voortaan 
een goede nachtrust te geven.

Lees verder elders in dit blad.

Na de oplevering van het appar-
tementencomplex december 2010 
zijn zij op 15 februari 2011 inge-
schreven bij de K.V.K als Stichting 
Antonius-Veste (bewonerscom-
missie). Van de Woningvereni-
ging Nederweert hebben zij de 
beschikking gekregen over de 
ontmoetingsruimte die bestemd 
is voor welzijnsactiviteiten voor 
de bewoners van Antonius-Veste 
en Agneshof 7.

Ervaren organisatie
Door de jaren is de bewonerscommis-
sie van Antonius-Veste uitgegroeid 
tot een ervaren organisatie wat resul-
teert in passende activiteiten waarop
de bewoners trots zijn en hun waar-
dering voor uitspreken. Voor iedere 
deelnemer aan de activiteiten weten 
zij met gemotiveerde vrijwilligers een 
variatie aan mogelijkheden te bren-
gen in de ontmoetingsruimte.
Een goed georganiseerd en gemoti-
veerde organisatie staat hiervoor in. 
Contact maken, er bij horen en zich 
thuis voelen dat is in deze leeftijds-
groep vaak heel moeilijk. Noodge-
dwongen door ziekte en/of een sterf-
geval van de partner komen oudere 
vaak in probleem, gaan zich terug 
trekken en hebben weinig of geen
contact meer. Het zijn vaak de buren 
die hier dan de helpende hand bie-
den en een bezoek brengen om sa-
men koffie te drinken, gaan wande-
len en zodoende opbeuren zodat ze 
de dagelijkse realiteit weer kunnen 
oppakken.

Variatie
Het bestuur probeert, met een vari-
atie aan activiteiten, juist deze mede-
bewoners en ook de nieuwkomers er 

bij te betrekken dat het inburgeren 
en contacten leggen gemakkelijker
maakt. Een 60-plusser is heel snel ge-
neigd te zeggen, nee dat kan ik niet 
meer ik ben te oud en daar is dan de 
kous mee af wat hem/haar betreft. 
Maar fysiek en geestelijk actief blij-
ven dat zijn toch juist de bouwstenen 
om heel lang gezond te blijven en te 
kunnen genieten van de verdiende 
oudendag. Door geestelijk actief en 
in beweging te blijven nemen ge-
zondheidsrisico’s af en kunnen oude-
ren langer voor zichzelf zorgen en op 
hun geliefde plek blijven wonen. De 
ontmoetingsruimte heeft haar suc-
ces ruimschoots bewezen en is een 
belangrijke schakel voor welzijnsac-
tiviteiten, contacten ter voorkoming 

van eenzaamheid. De bewoners van 
Antonius-Veste, Agneshof-7, Francis-
canessenhof en de Buurt zijn trots 
dat ze over deze mooi ruimte mogen 
beschikken.

Renovatie ontmoetingsruimte
De laatste jaren werd de deelnamen 
aan onze activiteiten steeds minder 
en heeft het bestuur begin 2017 be-
sloten om drastisch in te grijpen. Uit 
onderzoek naar de klachten bleek
dat de slechte akoestiek echo/na-
galm de voornaamste rede was dat 
bezoekers hiervoor wegbleven. Door 
te hoge nagalm (ook wel echo of 
flutter-echo genoemd) zijn gesprek-
ken en het volgen van de activiteiten 
moeilijk en zeker voor personen met 

een gehoorapparaat kan concentra-
tieverlies en vermoeidheid optreden 
Ook het bekende huiskamergevoel 
ontbrak waardoor de ruimte kil aan-
voelde. Het bestuur heeft dan ook 
besloten voor renovatie en niet al-
leen de akoestische panelen aan het 
plafond te bevestigen, maar ook de 
muren te voorzien van glasvezel met 
latex vinylverf. Het enige probleem 
was de financiering van dit project. 
Uit de aanvraag van de offertes bleek 
al snel dat zij zonder financiële on-
dersteuning dit project niet konden 
opstarten. Zij hebben daarom di-
verse fondsen aangeschreven voor
financiële ondersteuning. 

Lees verder elders in dit blad.

Op ons gemak onder een dak

Heropening ontmoetingsruimte Antoniusveste
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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

Openingstijden tijdens de Bouwvakvakantie
Van maandag 23 juli tot en met vrijdag 10 augustus

zijn wij geopend van 8.00 uur tot 16.00 uur

Zaterdag 21 en 28 juli, 4 en 11 augustus zijn wij gesloten

Hou het weekblad van 2 augustus in de gaten!

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



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

WWW.SGO-NEDERWEERT.NL

•  Muziektherapie-waterbed
• Sauna-units
• Zoutcabine / Halotherapie

Stichting Gezondheid en Ontspanning

SGOSGO NEDERWEERT NEDERWEERT

• Schoonheidssalon / Pedicure
• Shiatsu therapie
• Dagopvang

Muziektherapie-waterbedMuziektherapie-waterbedMuziektherapie-waterbed • Schoonheidssalon / PedicureSchoonheidssalon / PedicureSchoonheidssalon / PedicureSchoonheidssalon / Pedicure

BEZOEK WONINGVERENIGING 
Tijdens de bouwvakvakantie (week 30,31 en 32) is bezoek aan 
de Woningvereniging Nederweert alleen mogelijk op afspraak. 

Het kantoor van Woningvereniging Nederweert is van 23 juli tot 
en met 10 augustus gesloten voor bezoek. 

Telefonisch zijn wij gewoon bereikbaar 0495 - 632050
Maandag t/m donderdag: 08.00 uur - 17.00 uur
Vrijdag: 08.00 uur - 12.00 uur.

BEZOEKADRES POSTADRES
Gutjesweg 6          Postbus 2755
6031 ET  NEDERWEERT  6030 AB  NEDERWEERT

www.wvnederweert.nl

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING

Kapelaniestraat 1b
Nederweert
Tel. 0495-632366

Wij zijn gesloten 
van 27 juli 
tot en met 
9 augustus. 

Vanaf 10 augustus 
staan wij weer voor u klaar!

Alles kreukt, maar het zit wel lekker!

Bijna niemand kent het nog: Vlas, 
de grondstof voor tal van produc-
ten, maar in het bijzonder voor 
linnen. De vlasbouw concentreert 
zich in Nederland vooral Twente, 
Noord Brabant en Zeeuws Vlaan-
deren. Het gewas bloeit maar 
kort. Elk bloemetje bloeit maar 
één dag en dat levert in juni prach-
tige blauwe velden op. Het pro-
duct wordt verwerkt in auto’s en 
tennisrackets, maar je kunt er ook 
je dak mee isoleren. Vlas is - als 
basis voor linnen - heel belangrijk 
geweest voor de textielindustrie. 
In het Limburgs openluchtmuse-
um weten ze nog hoe je vlas kunt 
bewerken en deze kennis en kun-
de wordt, zoals dat met meerdere 
ambachten en gebruiken gaat, 
regelmatig gedemonstreerd door 
de ambachtslieden. Het museum 
is daarmee uniek in zijn soort.

Op zondag 22 juli organiseert de tex-
tielgroep van Eynderhoof het thema 
“van Vlas tot Linnen”. De textiel-
groep demonstreert welke bewer-
kingen vlas allemaal moet ondergaan 
voordat er garen van gesponnen kan 
worden. Het garen dat uiteindelijk 
tot linnen wordt geweven. Een mooi 
en verfijnd proces waar de dames vol 
verve over kunnen vertellen.

Ook voor de kinderen is weer van al-
les te doen en te beleven. Ze mogen 
onder begeleiding hun eigen weef-
werkje maken. Dat vraagt natuurlijk 
wat geduld en extra aandacht. En 
als dat er niet is is er voor de jeugd 
nog voldoende te zien en te beleven. 
Want veel van de ambachten zijn op 
deze zondag weer in bedrijf en tal 
van vrijwilligers nemen de bezoekers 
graag mee in de ervaring van hun ei-
gen ambacht. Tel daarbij op de sfeer, 
de heerlijk vers gezette koffie, de 
vlaai en koeken uit eigen bakhuis en 
de diverse gerede producten uit de 
kiosk en de middag is weer geslaagd.

En voor wie van een speciaal biertje 
houdt kan het drinken op een van 
de mooie terrassen op het museum 
terrein, maar ook een demonstratie 
bijwonen van de eigen bierbrouwers 
die in de stroopmakerij nog op ou-
derwetse wijze een mooi en smaakvol 
biertje brouwen.

De muziek wordt verzorgd door ac-
cordeonist Jan Braakhuis. Het muse-
um is op 22 juli open van 13.00  tot  
17.00. De museumjaarkaart is geldig.
Voor meer informatie over het mu-
seum en de activiteiten in de zomer-
maanden kijk op de website
www.eynderhoof.nl

Op ons gemak onder een dak

Heropening ontmoetingsruimte Antoniusveste
Vervolg voorpagina.

Uit de financiële toekenning van 
het VSB-fonds,  RCOAK-fonds en het 
Leefbaarheidsfonds van de Woning-
vereniging bleek dat de aanvraag-
brief overtuigend geformuleerd was, 
duidelijk maakten van de noodzaak 
en het project gebaseerd is op duur-
zaamheid. Op 8 november 2017 kon-
den ze starten met de eerste fase van 
de renovatie en tussen de activiteiten 
door werd de klus stap voor stap ge-
klaard. De week voor kerstmis was 
het zover op vrijdag 22 december kon 
er gepoetst en ingeruimd worden. 
Daarna konden zij samen genieten 
van het resultaat en dat was dan ook 
verbluffend, de hinderlijke echo was 
weg en door de nieuwe behang en 
aankleding is het nu gezellig en hui-
selijk vertoeven.

Heropening ontmoetingsruimte 
van Antonius-Veste
Tijdens de jaarlijkse barbecue op de 
binnenplaats van Antonius-Veste 
werd de nieuwe naam voor de ont-
moetingsruimte onthult. De barbe-
cue die op een perfecte/smakelijke 
manier verzorgd werd is samen met 
het kerstdiner niet meer weg te den-
ken en zijn de belangrijkste activitei-
ten voor de onderlinge contacten. 
Om deze belangrijke activiteiten op 
een feestelijk niveau te kunnen pre-
senteren doen zij ieder jaar een be-
roep op het Ouderenfonds. Dit is voor 
het Ouderenfonds dan ook de rede 
om deze activiteiten financieel te on-
dersteunen.                                 

Het Nationaal Ouderenfonds
Het Ouderenfonds steunt kwetsbare 
ouderen in Nederland met concrete 
diensten en activiteiten. Voorbeel-
den hiervan zijn de Boodschappen-
PlusBus, de Zilverlijn, de Ouderen 
Ombudsman (0800 - 1325, gratis), 

kerstdiners en stranduitjes. Alles is 
hierbij gericht op het stimuleren van 
sociale contacten en zelfredzaamheid 
van ouderen om zo eenzaamheid te 
bestrijden.  

Onthulling van de nieuwe naam 
‘De Deel’  
Via een enquête had iedereen de mo-
gelijkheid de nieuwe naam in te vul-
len en na veel strepen en stemmen 
is het uiteindelijk overtuigend ‘De 
Deel’ geworden. De bedenkster van 
‘De Deel’ is Tineke Verstappen.
Meestal wordt een opening/herope-
ning gedaan door een prominent 
persoon uit de gemeenten, iemand 
die een bijzondere functie bekleed 
of belangrijk is voor de gemeen-
schap. Het bestuur heeft gekozen 
voor iemand die een voorbeeld is 
voor iedere 65+, die altijd aanwezig 
is bij alle activiteiten en een van de 
oudste inwoners van Antonius-Veste 
is, Mia Kursten.  Zij was dan ook zeer 
verbaasd en vroeg, “waar heb ik dat 
aan verdiend” ik ben maar heel ge-
woon. Maar toen het duidelijk werd 
waarom de keuze op haar gevallen 
was straalde en glunderde ze. Samen 
met de voorzitter mocht ze trots de 
nieuwe naam ‘De Deel’ onthullen.                                                              
Na zeven jaar ontmoetingsruimte is 
er dan eindelijk een naam.

Nieuwe naam ‘De Deel’  
De betekenis en de herkomst van de 
naam werd door Tineke Verstappen 
verklaart. Vroeger hadden ze bij een 
boerderij vaak een deel dit kon zijn 
een schuur, dorsvloer, werkruimte, een 
breed gangpad, een stal, of een bin-
nenplaats met een mestkuil. Daar wer-
den vaak feesten gegeven en er werd 
gedanst op de deel. De ontmoetings-
ruimte is ook een deel van het gebouw 
hier delen zij het spel, vertier, feestjes, 
ontmoeten, begroet je elkaar, vreug-
de, verdriet en ontspanning.              

Feestelijke Peelweek bij De Pelen

Het Nationaal Park De Groote Peel 
bestaat 25 jaar en daarom is er van 
maandag 23 juli tot en met zon-
dag 30 juli een extra feestelijke 
Peelweek. Vanuit het Buitencen-
trum De Pelen zijn er dan verras-
sende Peel Ontdektochten, excur-
sies, theatervoorstellingen en nog 
veel meer (natuur)activiteiten 
te beleven. Op zondag wordt de 
Peelweek afgesloten met een Zo-
merfeest op het Kabouterpad! Het 
Buitencentrum De Pelen ligt aan 
de Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Doe- en ontdektochten voor het 
hele gezin
Tijdens de Peelweek is er elke dag iets 
te doen in De Groote Peel. Op maan-
dag 23 juli zijn er sPEElse Expedities. 
Tijdens deze ontdektocht  in de prach-
tige natuur van het Nationaal Park zijn 
er een aantal prikkelende en sPEELse 
opdrachten. Woensdag 25 juli kun je 
meedoen met Zin in Zomertochten 
en ’s avonds is er een Vleermuizen-
tocht. Op vrijdag 27 juli ontdek je je 
‘boswachterstalenten’ tijdens de Bos-
wachteracademie en ’s avonds kun je 
in de schemering mee met een Nacht-
zwaluwwandeling. Op zaterdag 28 juli 
kunnen kinderen lekker creatief aan 
de slag tijdens de Knutselworkshops. 
Veel te doen en ontdekken dus!

Theatervoorstellingen in de natuur! 
Dit jaar zijn er extra veel theater-
voorstellingen tijdens de Peelweek 
bij Buitencentrum De Pelen! Op dins-
dag 24 juli speelt poppentheater ‘De 
Kleine Zon’ een schattige voorstel-
ling over het schaapje wolletje Tim. 
Donderdag 26 juli komt Kabouter 
Zibbedeus van Dibbe Dabbe en zijn 
lieve kaboutervrouwtje Lobelia op 
bezoek en op zaterdag 28 juli staat 
August Greene met zijn Theaterkist 
op de ‘planken’ van het Peelpodium. 
Alle voorstellingen vinden plaats in 
het overdekte Amfitheater van het 
Buitencentrum. Ook als het regent 
lekker droog dus!

Zomerfeest op het Kabouterpad 
Op zondag 29 juli wordt de Peelweek 
afgesloten met een super gezellig Zo-
merfeest op het Kabouterpad! Voor 
kleuterkabouters en hun (groot)ou-
ders zijn er veel extra’s op de route. 
Het wordt een leuke, gezellige en cre-
atieve dag voor groot en klein. 

Alle activiteiten in de Peelweek 
starten bij het Buitencentrum De 
Pelen aan de Moostdijk 15 te os-
peldijk. Kijk voor meer informatie 
over starttijden, deelnamekosten 
en aanmelden: www.staatsbos-
beheer.nl/peelweek 2018 

Op zaterdag 9 juni vond het jaarlijkse plein-
tjestoernooi plaats waarmee het seizoen 
van Jumping Giants werd afgesloten. Dit is 
een gezellige dag met eerst een groot mix 
toernooi en daarna een lekkere barbecue. 
Ook dit jaar was het weer een groot succes! 
Maar liefst 12 teams van 6 spelers waren er 
gemaakt en de twee competities ging om 
10 uur fanatiek van start. Het mooie tijdens 
dit toernooi is het samenspel in alle teams. 
De kleintjes krijgen lekker vaak de bal en 
er wordt goed gegrapt op het veld. Na een 
aantal wedstrijden vond er een shoot-out 
plaats voor de U10, U12 en de U14 waarin 
ze zo snel mogelijk de bal moeten scoren, 
voordat de persoon achter je scoort. Later 
werd dit ook gedaan bij de U16 en U18 en bij 
de U20 en hoger. 
Het toernooi werd afgesloten met een prijs-
uitreiking met een prijs voor de shoot-out 

winnaars, de sportiefste speler en het win-
nende team. Hierbij hebben we ook kort 
stilgestaan bij het overlijden van Lies Evers, 
onze oprichter, tijdens het uitreiken van de 
Lies Evers wisselbeker aan het winnende 
team. Na afloop van het toernooi heeft ie-
dereen zich even snel opgefrist en richting 
de familie Salimans gegaan waar een lek-
kere barbecue stond te wachten. Dit was 
weer een gezellig festijn wat doorging tot 
in de ‘vroege’ uurtjes. Tijdens de barbecue 
werden de drie kampioensteams gehuldigd, 
een aantal mensen bedankt en geproost op 
een prachtig seizoen dat we hebben gehad. 
We willen dan ook al onze leden, ouders, 
vrijwilligers en betrokken bedanken voor 
weer een top seizoen en kijken uit naar 
volgend seizoen. Voor nu allemaal een hele 
fijne zomervakantie en tot in augustus. Jum-
ping Giants Let’s Go. 

Pleintjestoernooi met 
Lies Evers wisselbeker

Schutterij St. Barbara Leveroy.

6de trekking loterij van 2018. 
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2575
2de prijs € 25.00 lotnummer 2748    
3de prijs € 15.00 lotnummer 2733
4de  t/m de 9de prijs € 10.00 lotnummer 
2568, 2394, 2719, 2669, 2671 en 2653.
10de t/m 15de prijs lotnummer 2635, 2723, 
2706, 2528, 2576, 2569.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op dinsdag 28 augustus 2018 in 
café-zaal Wetemans om 19.30 uur.

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

Americana Village organiseert een fo-
towedstrijd en iedereen mag hieraan 
meedoen. leden van stichting Ame-
ricana Village en het OVN zijn uitge-
sloten van de wedstrijd. Op zondag 
16 september organiseert Stichting 
Americana Village op het Lambertus-
hof in Nederweert “Art Square”. Een 
van de onderdelen bij Art Square zal 
een fototentoonstelling worden van 
20 foto’s met als thema “Amerikaanse 
auto’s die van origine gebouwd zijn 
vóór 1972”.

Aan deze fototentoonstelling is een 
fotowedstrijd gekoppeld, de jury 
kiest uit alle inzendingen de 20 bes-
te foto’s. De gekozen foto’s worden 
afgedrukt op het formaat 30×45 en 
ingelijst. Vervolgens zullen deze fo-
to’s op 16 september tentoongesteld 
worden op het Art Square.  De bezoe-
kers van Americana Village kiezen tij-
dens het evenement de ‘publiekswin-

naar’ en de jury zal een ‘jurywinnaar’ 
kiezen. De totale uitslag wordt uiter-
lijk een week na het evenement op 
de website van Americana Village en 
lokale media bekend gemaakt. De or-
ganisatie heeft plannen om de foto’s 
na het evenement nog een maand te 
exposeren op een geschikte locatie. 
Gesprekken hierover zijn gaande.
Hoe kun je jezelf inschrijven

Bezoek de website en klik op inschrij-
ven.  Klik daarna op het blauwe vakje 
online inschrijven, onder aanmelden 
fotowedstrijd. Hier kun je het uitge-
breide reglement downloaden en 
jouw foto(’s) uploaden. Inschrijven 
en foto’s versturen kan tot uiterlijk 28 
augustus 2018  Tot slot laat de organi-
satie weten dat het OVN waardeche-
ques beschikbaar heeft gesteld voor 
de winnaar(s) en Americana Village 
zal de twintig beste inzendingen, de 
foto inclusief lijst cadeau doen.

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Americana Village organiseert 
fotowedstrijd



H.H. Missen In Weekeinde
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel:
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur.

Parochie Sint-Lambertus
Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met 
pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kantoor-
uren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-
11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, 
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887; 
e-mail adres kantoor: administratie@kerkne-
derweert.nl. Voor het overmaken van missti-
pendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 RABO 
01355 072 27 ten name van Kerkbestuur Sint-
Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender
van 19 tot en met 28 juli 2018.

DONDERDAG 19 juli
Geen rozenkransgebed  en H. Mis 

VRIJDAG 20 juli
H. Apollinaris, bisschop en martelaar.
Geen rozenkransgebed en H. Mis 

ZATERDAG 21 juli
Vooravond van de 16e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantantes, 
lector mevr.H.Dielissen) –Wiel en Mientje 
Tinnemans-Kirkels vanwege verjaardag va-
der, Drees Horijon en Lies Horijon-Geelen, 
Tot bijzondere intentie

ZONDAG 22 juli 
16e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector 
dhr.W.Engelen) –jaardienst Dora Schouten-
Doensen, Harrie Simons vanwege verjaardag.

MAANDAG 23 juli 
H.Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 24 juli
H.Charbel Makhlüf, priester
Geen rozenkransgebed en  H. Mis.

WOENSDAG 25 juli
H.Jakobus, apostel
Geen rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 26 juli
HH.Joachim en Anna, ouders van de heilige 
Maagd Maria
Geen rozenkransgebed  en H. Mis 

VRIJDAG 27 juli
Z.Titus Brandsma, pr.en martelaar
Geen rozenkransgebed en H. Mis 

ZATERDAG 28 juli
Vooravond van de 17e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantantes, lec-
tor mevr.L.Caris ) –maanddienst Mia Truijen, 
jaardienst Nelly Roost-van Riet, tot bijzon-
dere intentie.

Jan Verboogen in Nederweert
Zoals u in Weert Magazine van juni 2018 
hebt kunnen lezen zal onze missionaris in 
Suriname, Jan Verboogen, twee maanden 
in Nederland verblijven om wat vakantie te 
houden. In het weekeinde van 28 en 29 juli
zal hij de Eucharistievieringen in de Lamber-
tuskerk, In Eind en in Budschop verzorgen. 
Wilt u hem weer eens een keer horen, zien 
en ontmoeten, kom dan naar één van deze 
Eucharistievieringen.
Vanuit het missiecomité hebben we hem 
voorgesteld om tegen de tijd dat hij weer 
naar Suriname terug gaat in een weekeinde 
in de parochies van Nederweert de Eucharis-
tievieringen te verzorgen. Hij kan dan nog 
wat over zijn werk vertellen en we kunnen 
dan een speciale collecte voor zijn missie-
werk houden. Hij vindt dit een goed idee, 
maar wil nog niet direct een weekeinde vast-
leggen, omdat hij niet weet wat en wie alle-
maal op hem af zal komen tijdens zijn verblijf 
hier. U hoort nog welk weekeinde het gaat 
worden. En zo heeft u ook nog even wat tijd 
om goed te sparen voor een geweldige col-
lecte voor het missiewerk van Jan.

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

21 t/m 28 juli 2018

ZATERDAG 21 juli: 19.15 uur H. Mis, voor-
ganger pater Pierik, koor de Leeuwerik.

ZATERDAG 28 juli: 19.15 uur H. Mis, voor-
ganger pater Jan Verboogen.

LEZERS: zaterdag 21 juli Jolanda Wijen, za-
terdag 28 juli Francien Verheijen.

MISDIENAARS: zaterdag 21 juli Lobke 
Houtappels en Lois Beerens, zaterdag 28 juli
Valerie Beerens en Niek Wijen.

OVERLEDEN: Op dinsdag 10 juli is Lies van 
Hoef, 100 jaar, overleden. Dat zij mag rusten 
in vrede.

“Zoals een zonnestraal een bloem doet 
opengaan, zo kan een vriendelijk woord 

een gezicht doen stralen.” 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  21 juli  –  28 juli  2018

Zondagmorgen  22  juli  09.30 uur:
Als jrgt. voor Pierre van Ool en Angelina van 
Ool-Lenders (volkszang)

12.00 uur: Toediening H. Doopsel aan Cha-
lisa Swertz. 

Sint Rochusparochie 
Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2  Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie: 
Rabo-bank:  NL97RABO 0135506824

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, telefoon: 06 50601803. 
Per 1 januari 2015 kost een H. Mis € 25,--.
U kunt ook de intenties opgeven via e-
mail: gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag 
overmaken op de Rabo-bank.
Een andere mogelijkheid is het bedrag in 
een envelop af te geven bij Mia Gubbels, St. 
Antoniusplein 12  te Nederweert, met ver-
melding van uw naam, adres en telefoon-
nummer en de opgave van de misintentie 
met de gewenste datum. Opgave misinten-
ties twee weken vóór datum. Telefoonnum-
mer Parochiecentrum St. Rochus: 631760. 
Voor het uitreiken van de H. Communie 
aan huis, kunt u contact opnemen met de 
heer Bert Verheggen, telf. 632684.

Zondag 22 juli 2018 H. Mis om 11.00 uur
Koor: ZONDAGSKOOR
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie
H. Mis voor Piet Michiels als zeswekendienst
H. Mis voor Herman Vossen als jaardienst en 
voor de overleden familieleden
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar:  Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

Zondag  29 juli 2018 H. Mis om 11.00 uur
Koor: geen koor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar:  Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

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 21 -  28 juli

Zaterdag 21 juli, 19.00 (Samenzang) voor 
eigen intenties.

Zondag 22 juli, 16e zondag door het jaar, 
H. Maria Magdalena, 10.00 (Samenzang) Jan 
Legros (verjaardag), jrd Jan Sieben. 

Donderdag 26 juli, HH. Joachim en Anna, 
ouders van de heilige maagd Maria, 18.40 
bidden van het rozenhoedje; 19.00 voor de 
vervolgde christenen.

Zaterdag 28 juli, 19.00 (Samenzang) ghm 
Nel Donkers en overleden familie.

ACOLIETEN: za. 21 juli 19.00: Tom Kessels, 
Nick Stijnen; zo. 22 juli 10.00: Mathijs en Luc 
van Hulsen; za. 28 juli 19.00: Tom en Stan Dirks. 

GEEN AVONDMIS: Zaterdag 4 augustus is 
er geen avondmis vanwege de wielerronde.

RUST EN STILTE OM JE HEEN: De aposte-
len keerden terug van hun tocht en verza-
melden zich bij Jezus. Ze vertelden wat ze 
allemaal gedaan hadden en wat ze aan de 
mensen hadden geleerd. Er liepen zoveel 
mensen af en aan dat Jezus en zijn leer-
lingen niet eens tijd vonden om te eten. 
Daarom zei Hij tegen hen: “Kom mee, ook 
jullie moeten eens naar een eenzame plaats 
waar je alleen bent en wat kunt uitrusten”. 
En ze gingen met de boot naar een eenzame 
plaats waar ze alleen konden zijn. (Markus 
6,30-32). 
Om tot rust te komen moet je afstand ne-
men. Afstand van je werk, van je bezighe-
den, van je eenzaamheid, van je verdriet of 
teleurstellingen, van je dagelijkse sleur. Ja, 
kies in de vakantie voor momenten van rust 
en stilte om je heen.

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 22 juli: 
10.00 uur  H.Mis
- tot bijzondere intenties 

Zondag 29  juli: 
10.00 uur Woord - en Communiedienst.
- tot bijzondere intenties

Doopsel
Op 8 juli zijn Cas Duits en Faylinn de 
Groot door het  H. Doopsel  te ontvangen
opgenomen in onze geloofsgemeenschap 
en wij wensen hem en haar hierbij,  en ook 
de ouders en verdere familie veel geluk toe 
in hun verdere leven.

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Moeder Maria, wij hopen op een gezond 

baby’tje, en dat alles goed mag gaan.
- Lieve Maria, wij danken u voor ons mooie 

leven,verhoor onze gebeden en dat het 
goed mag blijven gaan,geef ons kracht en 
positieviteit. 

Iets om over na te denken:
Niets is tijdsverlies, als je van de dag geniet.

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

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foundation - Lingerie - Badmode
www.tullemans-koppen.nl

MEGA ZOMERSALE

50%
Bijna de gehele zomercollectie

m.u.v. nieuw en basis

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

WWW.VICHY.NL WWW.LAROCHE-POSAY.NL

DATUM:
... ......- -

GRATIS
HUIDADVIES
SCHRIJF JE NU IN

STEL UW VRAGEN
Heeft u een gevoelige/intolerante huid of last van huidveroudering?
Deze dag is bestemd voor iedereen die kampt met vragen over zijn/haar 
huidverzorging.

ADVIES OP MAAT
Onze huidexpert zal u alles vertellen over zowel uw huidconditie als huid-
type en geeft advies op maat.

KENNISMAKING PRODUCTEN
Maak kennis met de producten van Vichy en La Roche-Posay om in te spe-
len op de behoeftes van uw huid. Het advies duurt ongeveer 20 minuten. 

?

30 08 18

Burg. Hobusstraat 68 • 6031 VA  Nederweert • 0495-626930

INSCHRIJFFORMULIER

Naam: ...........................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................

Telefoonnummer: ....................................................................................

E-mail adres: .............................................................................................

Lever dit formulier voor 1 augustus 2018 bij Service Apotheek 
Maar in. Verdere tijd en info volgt nog. Let op VOL=VOL!

&

&

Bientjesweg 7  Ospel - Nederweert  

Tel. 06-15403828 www.a2camperstalling.nl

Eetpunt
“Ontmoeten doet groeten”

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

In de komende weken is het Eetpunt op:
17 juli in de Pinnenhof
24 juli in de Dorpsherberg in Ospel 
31 juli t/m 28 augustus geen Eetpunt 
i.v.m. vakantie
4 september in de Pinnenhof

Kermisloterij Ospel

Het kermisconcert is al weer enkele 
weken geleden. Tijdens dit concert 
hebben we onze jaarlijkse loterij ge-
houden en zijn er al heel veel prijzen 
opgehaald. 2 prijzen moeten nog op-
gehaald worden door de gelukkige
winnaars. 

Woon jij in een van de volgende 
straten Pastoor Vullersstraat,, Laone 
Paât, Lemmenhoek controleer dan
even het volgende nummer: 869 want 
misschien ben jij de gelukkige win-
naar van € 50,00

Om het nog spannender te maken is 
de hoofdprijs van maar liefst € 250,00 
nog niet bij de gelukkige winnaar. 
Woon jij op de “Meijelsedijk (tot aan 
grens Meijel)” of op de Oudedijk con-
troleer je lot dan even goed. 

De prijzen liggen nog tot 1 augustus 
bij Samantha Bijlmakers. Laat dus 
snel van je horen en haal de prijs op, 
Leeuwebekstraat 48 in Ospel, wel is 
het handig om van te voren heel even 
een berichtje of telefoontje te doen. 

Open Eettafel Budschop

Donderdag 26 juli open eettafel aan-
vang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 25 juli 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

Stichting Cuba Adelante

Nederweerter bedrijven
schenken weer aan Cuba

Vervolg voorpagina.

Rolstoel
De rolstoel is naar een mevrouw (80 
jaar) gegaan, die al zeker 20 jaar niet 
meer kon lopen en merendeel van 
de tijd op haar bed doorbracht. Daar 
aangekomen zagen Mieke en Gerard 
dat de mevrouw, samen met haar 
jongere zuster en oudere broer, in 
net zo’n omstandigheden leefden als 
de andere 2 families die ze bezocht 
hadden. Dus ook voor hen een bed 
besteld. Ook zijn ze naar de winkel 
gegaan om wat levensmiddelen en 
persoonlijke verzorgingsmiddelen 
voor iedere familie te kopen.
Meer informatie en foto’s over de 
reis van Stichting Cuba Adelante kun 
je lezen en zien op de website of op 
Facebook.

Mieke, Gerard en de mensen in Cuba 
die hulp hebben gehad, willen ieder-
een die geld, goederen of hulp gege-
ven hebben aan de Stichting heel har-
telijk bedanken. Ze zijn erg dankbaar 
voor de hulp die ze hebben gekregen.

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

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





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

Een impressie van het te realiseren windmolenpark in Ospeldijk. Foto: NEWECOOP

Donderdag 19 juli 2018

Wekelijkse informatierubriek

van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 

6030 AA Nederweert

Telefoon: 14 0495 of 0495-677111

E-mail: info@nederweert.nl

Internet: www.nederweert.nl 

 Twitter.com/GemNederweert 

 Facebook.com/gemeentenederweert

De openingstijden staan op onze website.

De gratis e-mailservice Bekendmakingen 

zorgt ervoor dat u direct de meest recente 

bekendmakingen per e-mail ontvangt. 

Ga naar www.neder weert.nl>Bestuur & 

Organisatie>Bekendmakingen. Inschrijven kan 

met het eigen e-mailadres.

 De officiële bekendmakingen worden wekelijks 

op de website geplaatst; het moment van plaat-

sing wordt ook via social media verspreid.

 Het overzicht wordt geprint en bij de infobalie 

van het gemeentehuis neergelegd.

 In de hal van het gemeentehuis staat een com-

puter, zodat iedereen in de gelegenheid is om 

de bekendmakingen digitaal in te zien.Op dinsdag 3 juli besloten de gemeente-
raden van de gemeenten Nederweert 
en Leudal tot het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor de wind-
parken Heibloem en Kookepan in 
Leudal en Ospeldijk in Nederweert. 
Het gaat hier om de bouw van in 
totaal negen nieuwe windmolens. De 
gemeente Peel en Maas nam al eerder 
een positief besluit over deze vorm 
van duurzame energie. Ook de ge-
meente Weert werkt aan de realisatie 
van Windpark Weert. 

Om invulling te geven aan het energie-
vraagstuk uit het Nationaal Energie-
akkoord is het nodig dat we minder 
energie verbruiken en meer duurzame 
energie opwekken. Een opgave die 
geldt voor elke provincie in Nederland. 
De gemeenten Leudal, Nederweert, Peel 
en Maas en Weert in Noord- en Midden-
Limburg en provincie Limburg zien de 
urgentie van het energievraagstuk en 
nemen hun verantwoordelijkheid.

Burgermolens
Vijf burgercoöperaties in deze vier 
gemeenten (Zuidenwind en Leudal 
Energie in Leudal, NEWECOOP in Ne-

derweert, Peel Energie in Peel en Maas 
en Weert Energie in Weert) werken 
hard aan de realisatie van windparken. 
Energieopwekking, burgerparticipatie, 
terugvloeien van opbrengsten naar de 
omgeving en een goede inpassing in het 
landschap staan daarbij centraal. Het 
doel is dat in 2020 de eerste windmolens 
draaien, in coöperatief verband. Het 
verlenen van de omgevingsvergunning 
in Nederweert en Leudal is opnieuw een 
belangrijke stap in het proces.

Samen met de omgeving
Alle partijen inclusief de vijf coöperaties 
geloven dat het realiseren van wind-
energie alleen tot stand kan komen 
in goede harmonie met de omgeving. 
Luisteren naar de inwoners door ‘het 
veld in te gaan’ en belangen delen zijn 
de succesfactoren. 

Windpark Ospeldijk
Elke coöperatie regelt het net iets 
anders en op maat voor de omgeving. 
Voor windpark Ospeldijk in de ge-
meente Nederweert geldt dat de vier 
windturbines op jaarbasis circa 40 mil-
joen KWh groene stroom produceren. 
Voldoende stroom voor 10.000 huis-

houdens of om al het drinkwater in de 
provincie Limburg te laten zuiveren en 
naar alle huishoudens te transporteren. 
WML en Burgerwindpark nemen ieder 
de helft van het windpark in eigendom: 
twee turbines zijn eigendom van WML 
en de andere twee van Burgerwindpark 
Ospeldijk.

Investering via fondsen
Jaarlijks is er een grondvergoeding 
van € 120.000,-, te verdelen onder alle 
bewoners en grondeigenaren van het 
300 hectare grote projectgebied. In een 
omgevingsfonds voor de omliggende 
buurtschappen storten WML en NEWE-
COOP € 1,- per geproduceerde MWh 
energie. Dat is jaarlijks - afhankelijk van 
de windopbrengst - tussen de € 30.000,- 
en € 40.000,- fondsengeld. De inwoners 
in de buurtschappen beslissen over de 
bestedingen uit het fonds. De winst uit 
de twee coöperatieve molens (jaarlijks 

€ 100.000,-) besteedt NEWECOOP via een 
energiefonds aan de energietransitie. 

Kijk voor meer informatie over de wind-
projecten op www.rescooplimburg.nl 
en voor het project in Nederweert op 
www.newecoop.nl. 

Wind mee voor duurzame energie
Omgevingsvergunning verleend voor vier windmolens in Ospeldijk

Begin juli zijn Pascalle de Rooij-Kanters 
(JAN) en Jorik Franssen (VVD) geïnstal-
leerd als raadslid. Zij vertellen u graag 
meer over wie ze zijn, wat ze doen in 
het dagelijks leven, waarom ze raadslid 
wilden worden en wat hun aandachts-
punten als raadslid zijn. 

Pascalle de Rooij-Kanters
“Ik ben 49 jaar en woon in het centrum 
van Nederweert op de alom bekende 
Molenweg”, vertelt Pascalle. “In het 
dagelijks leven ben ik getrouwd met 
Edwin. Hij werkt bij een multinational 
en is voor zijn werk regelmatig in het 
buitenland. Samen hebben wij een 
dochter, Denise van 20 jaar, ze start dit 
jaar met de opleiding Bedrijfskunde en 

is in Nederweert actief in de Jongeren-
raad. Zelf heb ik na haar geboorte mijn 
werk aangepast en werkte ik in banen 
die gemakkelijk te combineren waren 
met ons dagelijks leven en met de car-
rière van Edwin. Momenteel werk ik in 
een herenmodezaak in Weert.”

Nederweert mooi en leefbaar houden
“Raadslid worden is een ambitie die pas 
later op mijn pad is gekomen. Ik wil me 
graag inzetten voor de gemeenschap en 
om het mooie Nederweert ook mooi en 
leefbaar te houden voor toekomstige 
generaties”, legt Pascalle uit. “De ko-
mende jaren zet ik mezelf graag breed 
in, en dan specifiek op de terreinen 
verkeer (veiligheid), duurzaamheid 

Wie zijn de twee nieuwe raadsleden?

Koppen bij elkaar
Op 22 september vieren we weer Buren-
dag. Overal in Nederland voeren buren 
dan hun goede ideeën uit, van buurtont-
bijtjes tot zeskampen en schoonmaakac-
ties. Doet u ook mee?

Burendag is een jaarlijks feest dat u 
samen viert. Denk aan een straatfeest, 
vogelhuisjes schilderen of een sportdag 
voor jong en oud. Het maakt de buurt 
leuker, socialer en veiliger. Een goede 
kop koffie of thee brengt buren met 
elkaar in contact.

Aanmelden 
Het thema dit jaar is ‘koppen bij elkaar’. 
Sinds 21 juni kunt u activiteiten aan-
melden en een financiële bijdrage van 
maximaal € 400,- van het Oranje Fonds 
voor de activiteit aanvragen. Dat doet u 
via www.burendag.nl. Daar vindt u ook 
de voorwaarden. Hulp nodig? Neem dan 
contact op met een van onze gebiedsre-
gisseurs, Harold, Pim of Iris. Of loop eens 
binnen bij een steunpunt. 

Als u voor 1 september een activiteit 
aanmeldt, ontvangt u (zolang de voor-
raad strekt) een Burendag feestpakket. 

en daarmee samenhangend natuur en 
groen.”

Jorik Franssen
“Ik ben 22 jaar en daarmee nu de jong-
ste fractievoorzitter en raadslid. Bij de 
VVD speelt leeftijd overigens geen rol. 
Enthousiasme, inzet en de wil om met 
elkaar onze dorpsgenoten, Nederweert 
en de regio verder te brengen, zijn wel 
belangrijk”, geeft Jorik aan. “Ik woon in 
Nederweert, Schoor. In de zomer rond ik 
mijn master Staats- & Bestuursrecht af en 
in september start ik met de master Be-
stuurskunde, beide aan de Radboud Uni-
versiteit in Nijmegen. Ik ben ook actief als 
Ledenraadslid bij Rabobank Weerterland 
& Cranendonck, doe daarnaast vrijwilli-
gerswerk en ben al langer nauw betrok-
ken bij VVD Nederweert.”

Sterke economie en levendige gemeente
“De VVD-fractie zet zich met energie in 
voor onder meer een sterke economie 
met ruimte voor ondernemers en een 
levendige woon- en werkomgeving. Be-
langrijk daarvoor zijn een toegankelijke 
gemeente, begrijpelijk beleid en heldere 
uitleg; daar maak ik me sterk voor. Ik ben 
maatschappelijk betrokken, en iets kun-
nen betekenen voor een ander geeft mij 
energie. Politiek biedt mij de mogelijk-
heid om mee te bouwen aan het Neder-
weert van de toekomst. Wat mij betreft: 
handen uit de mouwen en samen aan de 
slag!”, besluit Jorik enthousiast. 

Wist u dat de gemeente Nederweert 
steunpunten heeft? En dat u hier 
terecht kunt voor gratis advies? Bijvoor-
beeld over gemeentelijke regelingen 
voor mensen met een laag inkomen. 
Of voor gratis uitleen van rolstoelen en 
scootmobielen? 
 
Weet u dat niet? Dan vertellen de regis-
seurs leefbaarheid u er graag meer over. 
Geef een seintje en ze komen uw kant 
op! Dit kan overdag, maar ook ’s avonds. 
Geen probleem. Via een presentatie leg-
gen Pim, Iris of Harold u graag uit hoe de 
steunpunten werken. 

Ook bij mij op bezoek? 
Organisaties, verenigingen en instellingen 
kunnen Pim, Iris en Harold uitnodigen. 
U hoeft alleen een afspraak met ze te 
maken en een ruimte beschikbaar te stel-
len. Er geldt een minimum aantal van tien 
personen. Binnenkort een jaarvergade-
ring? Laat het de regisseurs weten! 

Bel de regisseurs gerust via (0495) 
677 111. Of stuur een e-mail naar 
h.vanderhaar@nederweert.nl, 
p.hoefnagels@nederweert.nl of 
i.vandeven@nederweert.nl. Check ook 
eens hun Facebookpagina!

We komen naar u toe deze zomer

Meer muziek en cultuur in de klas! 
Muziekverenigingen, (basis)onderwijs 
(kinderopvang), RICK (Regionaal Instituut 
Cultuur- en Kunsteducatie) en gemeente 
trekken hierin samen op, in het nieuwe 
platform Cultuur Nederweert. Leerlingen 
van CITAVERDE College Nederweert ont-
wikkelden een logo voor het platform. 
De jury koos unaniem voor het ontwerp 
van Daan Aendekerk. 

Eind 2017 en begin 2018 informeerden wij 
u over de nieuwe samenwerking om meer 
muziek in de klas te brengen. RICK nam 
het initiatief en de coördinatie hiervoor 
op zich. Enkele maanden later lag er een 
concept-projectplan. En een advies om de 
samenwerking verder vorm te geven en te 
verduurzamen in een platform. De bedoe-
ling is dat in de toekomst naast muziek 
ook andere kunstdisciplines aansluiten.

Vervolg?
Eind 2018 loopt de regeling combinatie-
functies af. Als deze regeling een vervolg 
kan krijgen, is een combinatiefunctionaris 
cultuur de organisator van het platform. 
Die geeft dan uitvoering aan het pro-
jectplan. De functionaris richt zich op 
muziek(coaching), het verbinden van 
partijen en het borgen van het muziek-
onderwijs. Door deelname aan de impuls-
regeling muziekonderwijs van het Fonds 

De jury koos het logo van Daan voor het platform Cultuur Nederweert. Foto: CITAVERDE College

En de winnaar is Daan Aendekerk! 

Cultuurparticipatie, de regeling DOOR 
en/of de CMK-regeling kunnen basisscho-
len het muziekonderwijs naar een hoger 
plan tillen. Een aantal scholen startte hier 
al mee. 

Opdracht
Leerlingen van CITAVERDE College kre-
gen de opdracht om een logo voor het 
platform te ontwikkelen. Docent Rosie 
Schlangen gaf ze de taak om in het logo 
cultuur en samenwerking naar voren te 
laten komen. Leerlingen gingen hiermee 
creatief aan de slag. De jury stond voor 
de moeilijke keuze er drie te selecteren 
uit alle ontwerpen. De prijzen waren 
cadeaubonnen van het RICK. 

Winnend logo
De uitslag kregen de leerlingen te horen 
tijdens de rapportuitreiking op 5 juli. De 
3e prijs ging naar Issabel van Wegberg en 
de 2e prijs naar Enya Gennar. De kracht 
van een logo zit vaak in de eenvoud. Het 
moet een herkenbaar en gemakkelijk te 
gebruiken symbool zijn. Unaniem koos de 
jury daarom voor het logo van Daan Aen-
dekerk. Drukkerij Van Deursen heeft het 
logo vervolgens digitaal vormgegeven.

 “Een beter logo konden we ons als plat-
form niet wensen”, aldus de deelnemers 
van het nieuwe platform. Daan, bedankt! De beëdiging van Pascalle de Rooij en Jorik Franssen door burgemeester Evers. Foto: Nederweert24
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