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

jouw gezondheid is onze zorg

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

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

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

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

(0495) 625714 

Expert 
Nederweert
uw Sonos
specialist!

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

Hulsenweg 1

6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

KIJK SNEL OP DE 
ACHTERPAGINA VOOR 
ONZE LEEGVERKOOP

Door Bas Poell

Als postcommandant van de brand-
weer in Nederweert weet Henk Stals 
als geen ander hoe je in geval van 
nood de kalmte en het overzicht be-
waart. Maar op de avond van 15 juli
2017 golden er andere wetten. Ineens 
kwam het vuur emotioneel wel heel 
dichtbij.

Een stralende zomerdag nadert z’n 
einde. Pluimveehouder Henk en zijn 
broer Marc staan op de buurtbarbe-
cue van Merenveld. “De eerste lap-
pen vlees liggen te garen als ik op 
mijn gsm een brandmelding krijg. Het 
alarm komt uit mijn leghennenstal 
aan de Eindhovensebaan.” 

Dubbele emoties
Henk springt onmiddellijk in de auto 
en alarmeert zijn brandweercollega’s. 
Enkele minuten later voltrekt zich 
voor zijn ogen een bizar scenario. De 
postcommandant staat naar zijn ei-
gen brand te kijken. De rookpluimen 
komen uit het dak als hij zijn collega’s 
en vrienden met gevaar voor eigen 
leven de bloedhete stal ziet binnen-
gaan. Het is voor Henk op dat mo-
ment nauwelijks te bevatten. Zijn ge-
dachten schieten alle kanten op. Wat 
staat mijn maten te wachten? Gaan 
mijn dieren het redden? En hoe kan 
er nou brand zijn ontstaan? De stal 
is pas zeven jaar oud en voldoet aan 
de strengste eisen voor brandveilig-
heid en –alarmering. Temperatuur-
bewaking, een aluminium plafond 
bekleed met glaswol, betonnen mu-
ren, brandwerende deuren en ga zo 
maar door; als brandweerman wist 
hij precies wat er nodig was en had 
hij rond de bouw niets aan het toeval 
overgelaten.

Emotionele klap 
Dankzij deze uitvoerige voorzorgs-
maatregelen en razendsnel ingrij-
pen van zijn brandweercollega’s is 

Puimveehouder en postcommandant Henk Stals test nieuw ‘wapen’ tegen stalbranden                

‘Dit wil ik nóóit meer meemaken’

de brand binnen een paar uur onder 
controle en blijft de stal op wat rook- 
en roetschade na gespaard. De emoti-
onele klap komt de volgende dag. Na 
overleg met de dierenarts en de Ne-
derlandse Voedsel- en Warenautori-
teit hoort Henk dat de leghennen van 
wie een groot deel de brand heeft 
overleefd, moeten worden geruimd. 
Hennen van  twintig weken oud die 
door een collega-pluimveehouder
met liefde waren opgefokt en bij de 
familie Stals net hun eerste eieren 
hadden gelegd. Ze hebben teveel 
rook binnengekregen en zijn door de 
warmteontwikkeling in de stal der-
mate gewond geraakt dat het beter 
is om ze te laten inslapen. 

Bijna een jaar later staat deze dag bij 
de gebroeders Stals nog als een git-

zwarte herinnering op het netvlies. 
Henk weet één ding zeker: “Dit wil ik 
nooit meer meemaken. Het beeld van 
de dode hennen. Mijn brandweercol-
lega’s die een week later op de kazer-
ne vertelden hoe het in de stal was 
geweest. De hele nasleep. Je hebt 
een planning gemaakt met je bedrijf 
en van het ene op het andere manier 
kun je opnieuw beginnen.”

Nieuwste innovatie
Om dit emotionele leed niet nog een 
keer te hoeven meemaken, heeft de 
pluimveehouder de forse veiligheids-
maatregelen in zijn bedrijf nóg verder 
uitgebreid. Ter preventie gooit Henk 
nu een nieuw wapen in de strijd. Het 
Nederlands Meetinstituut test in zijn
bedrijf voor het eerst op grote schaal 
een zogeheten aspiratiesysteem. Een

nieuwe techniek, ontwikkeld door 
het Belgische Elotec, om brand in een 
zo vroeg mogelijk stadium te voor-
komen. Het systeem inspecteert de
lucht in de stal continu op de even-
tuele aanwezigheid van roetdeeltjes. 
“Bij de geringste afwijking, bijvoor-
beeld als er kortsluiting ontstaat en 
er nog geen sprake is van brand, volgt 
er gelijk een alarmmelding Op die 
manier kunnen we al ingrijpen voor-
dat er brand ontstaat. Voorkomen is 
namelijk altijd beter dan genezen”, 
weet de brandweercommandant uit 
ervaring.

Boeren van Nederweert 
Met hun inspanningen staan Henk en 
Marc Stals natuurlijk niet alleen. 

Lees verder elders in dit blad.

Vrijdag 3 augustus.
Zoals jullie van ons gewend zijn star-
ten wij Global – Tour d’Oospel 2018 
op vrijdagavond 3 augustus met een 
knallende feestavond. The Deejays 
zijn al vanaf de start van dit evene-
ment een vaste waarde op het po-
dium van Tour d’Oospel. Maar dit 
jaar zullen ze voor het eerst helemaal 
zelf de tent op de kop gaan zetten. 
Kortom, geen band maar een gewel-
dig DJ-duo dat met behulp van jullie 
verzoekjes de zesde editie van dit 
evenement zal aftrappen.

Daarnaast zal tijdens deze feestavond 
in de tent ook de grote finale plaats 
vinden van de quiz NederWEET. Ne-
derWEET is de allereerste dorpskwis 
voor de hele gemeente Nederweert. 
Dus niet alleen voor mensen uit Ne-
derweert, maar ook voor de mensen 
uit Schoor, Bookentj, Doospel, D’Indj 
of Leivere! De deelnemende teams 
gaan op zaterdag 21 juli aan de slag 
om een scala aan vragen en opdrach-
ten te beantwoorden. 

Op vrijdagavond vindt dus de grote 
finale plaats. In het Global Paviljoen 
op het Aerthijsplein worden na een 
zenuwslopend finale spel de win-
naars bekend gemaakt. De winnaar 

krijgt een cheque met een riant geld-
bedrag die men mag overhandigen 
aan het uitgekozen goede doel waar 
het team. Kortom, feest en spel wor-
den tijdens deze avond leuk gecom-
bineerd. Het beloofd een gezellige 
opening te worden van Global Tour 
d’Oospel 2018!

Zaterdag 4 augustus
De strijd tussen de teams gaat op 
zaterdag 4 augustus vrolijk verder!

Global – Tour d’Oospel 2018!
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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

Dan is het de beurt aan de wielren-
ners van Ospel en omstreken. Je
kunt je nog altijd aanmelden voor 
een van de wedstrijden via www.
tourdoospel.nl/inschrijven
Het programma is grotendeels ge-
lijk aan vorig jaar, bij deze zetten 
we het graag nog even voor jullie 
op een rij:

Dikke Banden Race
Een race voor kinderen in de leeftijd 

van 6-12 jaar. De deelnemende kinde-
ren nemen het op hun eigen fiets op 
tegen leeftijdsgenoten en proberen
als winnaar over de streep te komen!

ID Cycling Cup
Een race voor mensen met een ver-
standelijke beperking. Geniet van alle 
atmosfeer en probeer zo snel moge-
lijk de race te voltooien! 

Lees verder elders in dit blad.

en

Foto: Henk Roemen
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Smolenaers Constructie & Plaatwerk 
vierde hun veertig jarig jubileum

Op de Pannenweg, lekker in hun ei-
gen vertrouwde omgeving werd 13 
juli feest gevierd samen met rela-
ties, klanten en personeel.

Ber Smolenaers, ooit begonnen met 
het maken van stalinrichtingen, stond 
terecht in de figuurlijke schijnwer-
pers.

Spreker Leo Hermans vertelde op een
ludieke en spannende wijze het ver-
haal van Ber en zijn bedrijf met anek-
dotes die je ook thuis aan de keuken-
tafel zou kunnen vertellen. Tijdens 
deze feestelijke dag heeft Smolenaers 
een CRDL geschonken aan Zorgcen-
trum St Joseph. De CRDL vertaalt aan-
raking in geluid en maakt zo nieuw 
contact mogelijk met mensen die 
moeite hebben met communicatie 
en sociale interactie, zoals dementie, 
autisme of een verstandelijke beper-
king. Directeur Léon Wijers nam dit 
cadeau natuurlijk graag in ontvangst 
en hij bedankte Smolenaers enorm 
namens alle ouderen en het perso-
neel van St Joseph in Nederweert. 
Nederweerter Gedeputeerde Hubert 
Mackus was eveneens aanwezig en 
feliciteerde Ber Smolenaers met zijn 
prachtig bedrijf en zijn enorme on-
dernemersdrift.

40 jaar ervaring
Smolenaers Constructie en Plaat-
werk heeft al 40 jaar ervaring in het 
produceren en bewerken van plaat-
werkconstructies. De kracht ligt in de 
geleverde kwaliteit, het specialistisch 

werk en het meedenken met de klant. 
Of u nu machineonderdelen, alumini-
umprofielen, gevelbeplating, winkel-
inrichtingen, buisconstructies, beton-
mallen of speciale toepassingen voor 
artistieke of amusementsdoeleinden
nodig heeft, bij Smolenaers bent u
aan het juiste adres. Het huidige ma-
chinepark met lasers, walsen, kant-
banken en een lasafdeling zorgen 
ervoor dat ze alles in eigen huis kun-
nen maken. De daarbij horende auto-
matisering geeft ook aan hoe het nu 
is en hoe het 40 jaar geleden was. Nu 
een 3D pakket, destijds bierviltje, dat 
laatste wordt nog steeds gebruikt. 
Sterker nog, er vloeien hele mooie 
constructies uit voort. Wat echter 
niet is veranderd is de drive en passie, 
die is nog steeds torenhoog. Risico’s 
durven te nemen, dat past ook bij 
Smolenaers en ja hoor dan val je ook 
weleens door de mand.

“Smolenaers de kleermaker van me-
taal “of “als Ber het niet kan maken, 
kan niemand het maken” zijn veelvul-
dig herhaalde quotes!

Ber is natuurlijk trots op zijn vier kin-
deren en kleinkinderen, allen avontu-
riers. Zijn 40 jarig bestaan heeft hij te 
danken aan zijn trouwe relaties maar 
vooral aan zijn gedreven personeel 
waar hij heel erg trots op is!

Smolenaers wenst Zorgcentrum St. Jo-
seph veel plezier met de CRDL, bedankt 
iedereen voor hun belangstelling en 
wenst u allen een fijne zomer toe.

Verbinden en Ontmoeten
Voor, door en met elkaar

De Gunnerij is een ontmoetingsplek 
in Nederweert waar iedereen welkom
is. Sinds 1 juli 2018 kunnen bezoekers 
van dinsdag t/m vrijdag, tijdens open 
inloopuren van 10.00 uur tot 16.00 
uur, binnenlopen om een praatje te 
maken, een kopje koffie/thee (voor 
eigen rekening) te drinken of een 
spelletje te doen. Twee enthousiaste 
gastvrouwen ontvangen u met open 
armen. De Gunnerij is gevestigd aan 
Lambertushof 2 te Nederweert. Bij 
de dagelijkse inloop staan elkaar ont-
moeten, gezelligheid en verbindin-
gen leggen centraal.

Naast deze open inloop kunt u op 
donderdag tussen 10.00 uur en 12.00 
uur ook terecht met vragen over de 
Participatiewet en is dezelfde dag 
tussen 13.00 uur en 15.00 uur on-
dersteuning aanwezig voor kleine 
computerproblemen of vragen over
mobiele apparatuur. Op woensdag 
van 13.00 uur tot 15.00 uur is een 
ruimte beschikbaar voor creatievel-
lingen om hun hobby te delen met 
anderen. Vrijdags zijn van 16.00 uur 
tot 18.00 uur taalcoaches aanwezig 

voor statushouders en andere Neder-
weertenaren.
Per 1 september 2018 verhuist tevens 
het Steunpunt, voor mensen met een 
hulpvraag, van De Pinnenhof naar 
De Gunnerij. Alsdan kunt u maandag 
tussen 13.00 uur en 15.00 uur hier te-
recht bij een team van professionals 
en vrijwilligers voor al uw vragen op 
het gebied van gezondheid, wonen, 
werk, dagbesteding, voorzieningen 
en dagelijkse ondersteuning.
De activiteit voor de invulling op de 
zaterdag per 1 september 2018 is in 
wording en moet nog gestalte krij-
gen.

Voor vergaderingen, activiteiten, le-
zingen, cursussen of presentaties op 
kleine schaal, die een sociaal maat-
schappelijk doel dienen, kan een ruim-
te worden gehuurd. De ruimtes heb-
ben gratis WiFi en een whiteboard. De 
ruimtes worden niet verhuurd voor 
feesten en partijen. Voor reservering
kunt u contact opnemen via degunne-
rij@gmail.com of telefoonnummer 06 
-16120015. Kijk voor meer informatie 
op www.degunnerij.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Agenda
7 augustus Thuisblijverstoernooi
17-19 augustus Jeugdkamp te Lierop
1-2 sept. Veldwedstrijd te Someren
6-7 okt. 3D wedstrijd te Someren
12/13/14 okt. 3e & 4e Indoor bij HBS Wil-
helmina Ospel 
1/2/3 dec. 3e Bondswedstrijd bij HBS Wil-
helmina Ospel

`

Schuttersgilde St. LUCIE

AGENDA AUGUSTUS:
13 Aanvang repetities (gezamenlijk) voor 
klaroenkorps en majorettes 19.00 uur Min-
ten
17 18 en 19  Europees schutterstreffen ge-
meente Leudal
20 Gezamenlijke repetitie klaroenkorps en 
majorettes 19.00 uur Minten
23 Bestuursvergadering 20.00 uur clubge-
bouw
25 Persoonlijke Kampioenschappen E.M.M. Ell
26 Bondsfeest Ell

UITSLAGEN O.L.S. Ophoven
Beste defilé 79,25 pnt.
Mooiste geheel 89,17
Houding 85,25
Bordjesdrager 84,17
Commandant 83,50
Vaandeldrager 82,50
T.M. optocht 83,50
Majorettes 86,90
Koningspaar 91,67
Mooiste koningin 89,67

Op zondag 15 juli j.l. ontvingen we het droe-
vige bericht van het overlijden van ons zeer 
gewaardeerd lid Frans Beerens.
Wij wensen de familie, nabestaanden en 
zijn vrienden heel veel sterkte met de ver-
werking van dit verlies. Frans zal in onze har-
ten voortleven.

Vriendelijk verzoek: willen de leden die nog 
wisselbekers in hun bezit hebben die nog 
niet ingegraveerd zijn z.s.m. contact opne-
men met Willem v. Gog.

Met schuttersgroet.

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlg j

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!

&

&

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.

WAUW, WAT EEN SFEERTJE!

Vestigingen in Leende

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

Op zondag 29 juli is het feest op 
het Kabouterpad in Nationaal 
Park De Groote Peel! De kabou-
ters vieren dat het zomer is en
daarom zijn er voor kleuterka-
bouters en hun (groot)ouders die 
het Kabouterpad lopen veel leuke 
extra’s te beleven. Het Kabou-
terfeest start om  11.00 uur bij
het Buitencentrum De Pelen van
Staatsbosbeheer aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk. 

Zomerfeest met muzikale gast
Boswachters van Staatsbosbeheer
ontdekken regelmatig sporen in De 
Groote Peel waarvan ze vermoeden 
dat ze van kabouters zijn. Daarom is 
bij het Buitencentrum De Pelen een 
Kabouterpad aangelegd. Speciaal 
voor kleuters, want die maken de 
grootste kans om kabouters te spot-
ten. Vermomd met rode muts en rode 
wangen volgen de kleuterkabouters 
de gekleurde paaltjes en doen daar-
bij de zes kabouteropdrachten. Het 
Kabouterpad is in elk seizoen anders. 

Een paar keer per jaar vieren de ka-
bouters feest! Dan zijn er leuke ex-
tra activiteiten op het Kabouterpad 
te beleven. Deze zomer is het extra
feestelijk want dat is voor kabouters 
het favoriete seizoen! Speciale gast 
op het Zomerfeest is ‘Kabouter Flui-
tenkruid’ (Wim Kunen). Een optreden 

van Wim is een muzikaal avontuur 
voor jong en oud. 

Maar er is nog veel meer! Er komt 
een schapenscheerder die een schaap 
scheert en de wol wordt meteen ge-
spind tot garen. De Vertelkabouter 
zit op haar verteltroon en vertelt een 
zomers verhaal en bij de Knutsel-
kabouters kun je een potje tuinkers 
knutselen. De Smulkabouters zorgen 
weer voor wat lekkers. Het wordt vast 
supergezellig! 

Starten kan tussen 11.00 en 14.30 
uur bij het Buitencentrum De 
Pelen van Staatsbosbeheer aan
de Moostdijk 15 te Ospeldijk. Je 
hoeft je niet vooraf aan te mel-
den. Ga naar de balie van het 
Buitencentrum en voor € 5,- krijg 
je een deelnamekaart, een rode 
muts en rode wangen. Ouders en/
of begeleiders hoeven niet te be-
talen. Veel plezier!

Beleef de zomer in het Buitencentrum 
In de winkel van het Buitencentrum 
De Pelen is het ook zomer! Met mooie 
souvenirs, boeken en streekproduc-
ten. En natuurlijk kan je in de Peelki-
osk en in de Peelboerderij ook terecht 
voor een lekker hapje en drankje. 
Voor meer informatie over het Bui-
tencentrum en De Groote Peel: www.
staatsbosbeheer.nl/depelen

Feest op het Kabouterpad bij De Pelen

SKO

De koeien van boer Frans
Eenentwintig koeien staan
tevreden in het nu en hier
Zwartwitte beauties, zie ze blaken
van gezondheid en plezier

Ze hebben geen weet van Brussel
van EU en van fosfaten 
of van boetes. Nee, ze zijn
slechts trouw en heel gelaten

Dat zij teveel zijn: geen flauw benul
Wat zal hij beslissen, boer Frans?
Simpelweg vertrouwen zijn hem, 
hij geeft voor hen de morgen glans

Maar deze morgen komen wagens:
ruim en schoon. Zonder bah of boe
gaan één voor één de dames dan
de loopplank op, maar waar naar toe?

Truus, de oudste, is de laatste
Ze kijkt nog even één keer om
alsof ze voelt: hier klopt iets niet
Dan volgt ook zij, zonder pardon

Die eenentwintig koeienlijven
vertrekken dan, zo warm en zacht
Pas later blijkt dat zij als offer 
VOLKOMEN ONNODIG zijn gebracht

Deze slacht haalt niet de kranten
Wie maakt zich druk, ’t geweten 
schoon?
Daarom: voor Truus en haar vrien-
dinnen
beschrijf ik dit drama. Als eerbetoon.

Karin Vossen
n.a.v. tv-programma 

“Onze boerderij” 27 mei 2018 
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

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



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 26 juli tot en met 4 augustus 2018.

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 en tevens 
voor verjaardag, Petrus Hubertus Verheijen 
en Dina Verheijen-Horijon vanwege verjaar-
dag,  tot bijzondere intentie, ouders van de 
Kerkhof-Simons, Jo Janssen en Hub Coenen.

ZONDAG 29 juli 
17e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector 
mevr.L.Roost) –jaardienst Mia Timmermans-
Lempens.

MAANDAG 30 juli 
H.Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 31 juli
H.Ignatius van Loyola, priester
Geen rozenkransgebed en  H. Mis.

WOENSDAG 1 augustus
H.Alfonsus Maria de’Liguori
Geen rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 2 augustus
H.Eusebius van Vercelli, bisschop
Geen rozenkransgebed  en H. Mis 

VRIJDAG 3 augustus
Geen rozenkransgebed en H. Mis  

ZATERDAG 4 augustus
H.Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars
Vooravond van de 18e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantantes, lec-
tor leden dameskoor) – maanddienst Gerrit 
en Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst Bertha 
en Teng Wijen-Bongers, jaardienst Toos 
Saes-Davits en Jos Saes, ouders Emans-Bon-
gers, tot bijzondere intentie.

Overleden
Op 19 juli was de uitvaart van Theo Claes-
sens, hij overleed in de leeftijd van 88 jaar 
en woonde de laatste jaren in zorgcentrum 
St.Joseph.
Moge hij rusten in vrede.

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  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

Zondag 5 augustus  2018 
H. Mis om 11.00 uur
Koor: geen koor 
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar:  Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems 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

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

Zondag  5  augustus: 
10.00 uur  Woord - en Communiedienst.
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Moeder Maria,help mijn  dierbare vrien-

din die een zware behandeling moet on-
dergaan, dat deze behandeling aan mag 
slaan, zodat ze verder mag leven.

- Lieve Maria, zorg goed voor ons allen, laat 
onze dochter een fijne vakantie hebben.                                       

Iets om over na te denken:
Blijf niet altijd jezelf, maar word wie je sa-
men bent.

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

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

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

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

28 juli t/m 4 augustus 2018

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

ZATERDAG 4 augustus: 19.15 uur H. Mis, 
koor de Leeuwerik.

LEZERS: zaterdag 28 juli Francien Verheijen, 
zaterdag 4 juli Nelly Stienen.

MISDIENAARS: zaterdag 28 juli Valerie 
Beerens en Niek Wijen, zaterdag 4 juli Pam 
en Sien Smeets.

OVERLEDEN: Op zondag 15 juli is Frans Bee-
rens, 49 jaar, overleden. Dat hij mag rusten 
in vrede.

“Op een dag is het omslaan van de blad-
zijde je beste keuze. Er is meer in het boek 

dan de pagina waar je bleef hangen”

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 26 juli – 4 augustus

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.

Zondag 29 juli, 17e zondag door het jaar, 
10.00 (Samenzang) voor eigen intenties.

Donderdag 2 augustus, 19.00 voor de zie-
ken.

Vrijdag 3 augustus, 1e vrijdag van de 
maand: ziekencommunie, 

Zaterdag 4 augustus: geen avondmis 
i.v.m. wielerronde. 

ACOLIETEN: za. 28 juli 19.00: Tom en Stan 
Dirks; zo. 29 juli 10.00: Willem en Pieter Tul-
lemans.

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

VANDAAG ….. HEERLIJK: Gisteren? Mor-
gen? Vandaag is de dag om gelukkig te zijn. 
Geen enkele dag is je gegeven dan de dag 
van vandaag om voluit te leven, om blij en 
tevreden te zijn. Gisteren ben je kwijt, mor-
gen moet nog komen. Dat hopen en ver-
wachten we tenminste. 
Vandaag is de enige dag die je even in han-
den mag houden. Maak er je beste dag van ! 
Voor jezelf en ook voor anderen.

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  28 juli  –  4 augustus  2018

Zondagmorgen 29 juli 09.30 uur:
Als hgm. voor onze parochiegemeenschap, 
Als hgm. voor alle overledenen van onze pa-
rochie (volkszang)

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

Alles op het gebied van natuursteen en graniet.
Onze Lieve Vrouwestraat 17, 6035 AN Ospel

Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156  mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl 

Grafmonumenten
Wij leveren alle modellen graf-
monumenten, ook eigen ontwerpen.

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

Vraag om een vrijblijvende kosten-
opgave, ook als u reeds elders een 
offerte heeft aangevraagd. 

Bouwsector
Wij leveren  voor zowel de particulier alsook 
de bouwsector tegen scherpe prijzen:
-  Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.
-  Belgische en Ierse hardsteen geschuurd 

en gezoet.
-  Vele soorten graniet, marmer en travertin.
-  Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.
-  Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.
-  Composiet van het bekende merk Diresco

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

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

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

In verband met vakantie zijn er tot 
31 augustus geen kienavonden

VRIJDAG  31  AUGUSTUS  2018 is 
de eerstvolgende kienavond in 
Budschop. 
Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St.  Rochuskerk,  
Rochusplein 1, Nederweert.  De zaal 
is open om 19.00 uur.   Het  kienen is 
toegankelijk voor iedereen. 
U  kunt dan kienen voor  de jackpot 
van € 90,--.
Iedereen is dan van harte welkom!

Het bestuur van de KBO afdeling 
Budschop wenst iedereen een fij-
ne vakantie.

FIETSTOCHT VENEZUELA 
WERKGROEP

Wanneer: Woensdag 1 augustus 2018
Aanvang: 13.30 uur – 18.00 uur

Startplaats: Parkeerplaats “Bi-j Le-nie”, 
Baldessenweg, Nederweert-Eind

Deze fietstocht is uitgezet in een 
mooi natuurgebied dichtbij huis. 

De korte route is dit jaar verlengd naar 
± 34 km., de lange route is ± 46 km.

Op de pauzeplaats van de fietstocht 
worden koffie/thee met zelfgebak-
ken vlaai/wafels geserveerd. Ver-
der zijn er ook broodjes en soep ver-
krijgbaar.

De kosten bedragen € 2,50  per per-
soon. Kinderen t/m 12 jaar fietsen 
gratis mee.

Door mee te fietsen ondersteun je 
meerdere projecten van de Venezu-
ela Werkgroep! 

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

Puimveehouder en postcommandant Henk Stals 
test nieuw ‘wapen’ tegen stalbranden   

‘Dit wil ik nóóit meer meemaken’
Vervolg voorpagina.

De broers zijn aangesloten bij de Ver-
eniging Boeren van Nederweert. De 
stallen van deze 27 agrariërs voldoen 
aan de strengste wettelijke normen 
voor brandveiligheid en -preventie. 
Denk aan speciale temperatuuralar-
mering, brandwerende deuren en 
isolatie, en periodieke keuringen 
van brandblussers en elektronica. 
Het nieuwe aspiratiesysteem, dat 
nu bij Stals getest en verder verfijnd 
wordt, kan in elke stal eenvoudig 
worden toegepast. Henk weet het 
vrijwel zeker: “Als ik dit systeem 
ruim een jaar geleden had gehad, 
was er niet eens brand ontstaan. 

Wanneer er een brandmelding komt 
omdat de temperatuur oploopt, ben 
je namelijk vaak al te laat.”

Realisme 
Toch is Henk Stals ook realistisch. 
Hoe omvangrijk het pakket aan in-
vesteringen ook is: in geen enkel 
bedrijf en geen enkele branche zijn 
calamiteiten volledig uit te sluiten. 
“Het is heel simpel: als er nooit 
brand zou uitbreken, was er ook 
geen brandweer nodig. Geloof me: 
begaan met onze onderneming, 
onze familie en onze dieren doen we 
er alles aan om brand te voorkomen. 
Uit ervaring kan ik zeggen: dit gun 
ik niemand.”

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

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

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

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Eettafel Eind

Donderdag 2 augustus: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 

Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 31 juli. 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

Global – Tour d’Oospel 2018!

Vervolg voorpagina.

ODK Knock-out
In teams van 3 personen wordt het 
tegen elkaar opgenomen. 
Het team met de beste sprinttactiek 
zal prolongeren naar de volgende 
ronde! Bekijk deze race vanaf het 
Aerthijsplein waar je het beste zicht 
hebt op dit ware spektakelstuk van 
Global – Tour d’Oospel 2018.

ODK Tijdrit
Een strijd tegen de klok over 6km 
(3 rondes). In teams van maximaal 5 
personen gaan de renners proberen 
zo snel mogelijk de afstand te over-
bruggen. De tijd van de 3e renner 
zal doorslaggevend zijn.

KNWU Criterium (Heren én Dames)
Naast deze races is het voor renners 
met een KNWU licentie ook moge-
lijk deel te nemen aan de KNWU 
Heren of de KNWU Dames race. Met 
deze races openen we het fietspro-
gramma en sluiten we ook Global – 
Tour d’Oospel 2018 weer af. 

Ook voor de niet-quizzer en -wiel-
renner is genoeg te beleven in Os-
pel tijdens het eerste weekend van 
augustus. Supporters, jong en oud, 
kunnen genieten van een hapje en 
een drankje en genoeg ander leuks 
op het Aerthijsplein, waar het altijd 
gezellig vertoeven is. Bij het Aerthijs-
plein zal ook dit jaar weer gefinisht 
worden en aansluitend aan de wed-
strijden de prijsuitreiking plaatsvin-
den. Kortom, voor gezelligheid en 
het beste zicht op de wedstrijden 
moet je op het plein zijn!

Na de wielerwedstrijden maken we 
er in de tent weer een groot feest 
van! De afgelopen jaren kwamen 
er verschillende, verrassende bands 
voorbij en ook dit jaar heeft de or-
ganisatie weer iets gaafs weten te 
strikken. 

Coverband EMPIRE, dé rock/pop-
sensatie van Overrijssel, gaat ook 
het Limburgse Ospel op z’n kop zet-
ten! De entree is gratis en wij no-
digen dan ook iedereen uit om dit 
geweldige dorpsevenement ook in 
2018 met een knaller af te sluiten!

Tot 3 en 4 augustus bij Global – 
Tour d’Oospel 2018!

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

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

www.teunissenletselschade.nl

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!

L.K.V. Nederweert

Beste dames,
De vakantie in Valkenburg.
Eerste week van 24 tot 28 september. 
Tweede week van 1 tot 5 oktober. 
Wie meer wil weten, neem even con-
tact met me op. Dan willen we ie-
dereen een fijne vakantie wensen en 
zien mekaar weer op 4 september op 
onze kienavond.

Het bestuur.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?





Henk Cuijpers (JAN), Frank Voss 
(Nederweert Anders) en Peter Koo-
len (D66 Nederweert) zijn de nieuwe 
wethouders van de gemeente Neder-
weert. De portefeuilles zijn inmiddels 
verdeeld.

Portefeuille burgemeester Henk Evers
Wettelijke taken op het gebied van 
openbare orde, veiligheid en onder-
mijning, Kabinet en representatie, 
Handhaving, Bedrijfsvoering, perso-
neel en organisatie, Dienstverlening, 
(Eu)Regionale samenwerking
Projecten:
- Sarsven en de Banen
- Stokershorst
- Brandweerkazerne
- Renovatie Lambertustoren

Portefeuille wethouder Henk Cuij-
pers (JAN) (1ste locoburgemeester)

Drie decentralisaties (Wet Maatschap-

pelijke Ondersteuning, participatie 
en jeugdzorg), Inkomen en bijstands-
verlening, sociale werkvoorziening, 
Leefbaarheid in de kernen (onder 
andere de kernenaanpak), Financiën
Projecten:
- Armoedebeleid
- Gemeenschapshuizen
- Kernenaanpak
- Randweg en Kanaalzone

Portefeuille wethouder Frank Voss 
(Nederweert Anders) (2de locobur-
gemeester)

Invoering Omgevingswet, Platte-
landsontwikkeling, inclusief toerisme 
en recreatie, Duurzaamheid, Milieu, 
Openbare ruimte (afval, glasvezel) 
en Water, Ruimtelijke ontwikkeling 
(bestemmingsplannen, vergunningen, 
grondbedrijf en monumenten)
Projecten:
- Buitengebied in Balans

- Platteland in Ontwikkeling
- Duurzaamheidsakkoord
- Klimaatbeleid

Portefeuille wethouder Peter Koo-
len (D66 Nederweert) (3de locobur-
gemeester)

Welzijn (sport, onderwijs breed, 
cultuur, subsidiebeleid, volksgezond-
heid, doelgroepen), Accommodaties 
m.u.v. gemeenschapshuizen, Verkeer, 
vervoer en infrastructuur, Volkshuis-
vesting, Economie en bedrijvigheid 
(met uitzondering van toerisme en 
recreatie)
Projecten:
- Mobiliteitsplan
- Bengele Beweegt / Uitwijck
- Centrumplan
- Leisureontwikkeling A2-Randweg 

West
- Ruimtelijke en maatschappelijke 

ontwikkelingen kern Nederweert

Samen, duurzaam, verbinden

GemeenteContact

Ook goed nieuws voor hondenbezit-
ters. Vanaf nu kunnen zakjes honden-
poep in de reguliere gemeentelijke 
afvalbakken gedeponeerd worden. 

Sinds enkele jaren kent Nederweert 
twee soorten afvalbakken in de 
openbare ruimte. Voor regulier afval 
en voor zakjes hondenpoep. Doordat 
beide afvalstromen gelijk aangeboden 
kunnen worden, kunnen de gewone 
bakken nu ook gebruikt worden voor 

Het nieuwe college van B&W met vlnr secretaris Johan Bakens, burgemeester Henk Evers en de wethouders Henk Cuijpers, Peter Koolen en Frank Voss. Foto: Nederweert24. 

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

Donderdag 26 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.nederweert.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.

Verwijderen asbest
Het subsidieplafond van de Subsidiere-
geling verwijderen asbestdaken voor 
2018 is verhoogd naar een totaalbe-
drag van 23 miljoen euro. Dat is goed 
nieuws voor iedereen die asbestdaken 
wil saneren. Eerder dit jaar werd het 
subsidieplafond al bijgesteld naar 17,5 
miljoen euro. 

Het blijft wel zaak om een aanvraag zo 
snel mogelijk in te dienen. In de eerste 
zes maanden van 2018 werd al voor 17,5 
miljoen aan subsidie verstrekt. Het ver-
hoogde subsidieplafond van 23 miljoen 
euro kan dus voor het einde van 2018 
worden bereikt. 

Voor particulieren en bedrijven
Subsidie kan worden aangevraagd zo-
dra de sanering is gemeld in het lande-
lijk asbest volgsysteem en een meldcode 
bekend is. Aanvragen moeten uiterlijk 
binnen zes maanden na uitvoering van 
de sanering zijn ingediend. Meer weten 
over de mogelijkheden? Kijk dan op de 
website van de Rijksdienst voor Onder-
nemend Nederland, www.rvo.nl. De 
subsidie geldt zowel voor particulieren 
als bedrijven. 

het weggooien van zakjes hondenpoep.

In welke afvalbak mag het
Om hondenbezitters hier op te wijzen 
voorzien we de reguliere bakken de ko-
mende weken van een sticker. Daarmee 
wordt duidelijk dat in de bak ook zakjes 
hondenpoep aangeboden kan worden.

Een zakje gewenst.
Wel vragen we hondenbezitters (nog 
steeds) om de hondenpoep in een geslo-
ten zakje aan te bieden in de bakken. Dit 
maakt het werk voor de medewerkers die 
die bakken legen vele malen prettiger. 

De medewerkers bedanken u voor UW 
medewerking. 

Eetpunt 
“Ontmoeten doet 

groeten”

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

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

De komende weken zijn er maar 
liefst vier verschillende theater-
voorstellingen te beleven bij Bui-
tencentrum De Pelen. En allemaal 
zijn ze geschikt voor gezinnen 
met kinderen. Een heerlijke acti-
viteit voor de vakantie dus!  Het 
Buitencentrum De Pelen ligt aan 
de Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Drie keer kindertheater op het 
Peelpodium!
Theater in de prachtige natuur van 
Nationaal Park De Groote Peel; dat 
wil je toch niet missen! Voor of na 
een wandeling (of een actieve Doe- 
en Ontdektocht) in de natuur kun je, 
samen met je (klein)kinderen neer-
strijken op het Peelpodium en genie-
ten van een sPEELse voorstelling. En 
daarna van een ijsje, streekbiertje of 
iets anders lekkers bij de Peelkiosk of 
in de Peelboerderij. Lekker toch!

Op dinsdag 24 juli is er poppenkast van 
‘De Kleine Zon’ met de voorstelling 
‘Wolletje Tim’. Een poppenspel waarin 
de warme winterjas van moeder schaap 
wordt afgeschoren en Wolletje Tim in-
tussen van alles beleeft. Op donderdag 
26 juli komt Kabouter Zibbedeus van 
Dibbe Dabbe en zijn lieve kabouter-
vrouwtje Lobelia op bezoek. Ze leven 
erg gelukkig en tevreden in het ka-
bouterbos tót kabouter Zibbedeus op 
zijn verjaardag de tovervogel ontmoet. 
Omdat hij jarig is mag hij drie wensen 
doen. Maar als hij begint te wensen 
gaat alles mis. Beide voorstellingen zijn 
geschikt voor kinderen 3 t/m 8 jaar. Er 
zijn twee voorstellingen op een dag in 
het overdekte Amfitheater; om 13.30 
en om  15.00 uur en een voorstelling 
duurt 45 minuten. Deelname kost € 5,- 
voor volwassenen en € 3,50 per kind. 
Kaartjes reserveren via: www.staats-
bosbeheer.nl/peelpodium 

Op zaterdag 28 juli staat August Gree-
ne op het Peelpodium. August trekt 
er met zijn Theaterkist op uit om op 

avontuur te gaan. Doen jullie met hem 
mee? Er zijn twee voorstellingen; om 
13.30 en om 15.00 uur en een voorstel-
ling duurt 45 minuten. Deelname kost 
€ 2,50 per persoon voor volwassenen 
en € 1,50 per kind. Reserveren kan per 
mail via: depelen@staatsbosbeheer.nl
of telefonisch: 0495 – 641 4597. 

Limburg Festival: bijzonder thea-
ter op 
Op vrijdag 10 augustus is er – in het 
kader van het Limburg Festival - een 
humoristische voorstelling bij de Peel-
boerderij van Buitencentrum De Pelen. 
Op die avond kun je ‘The Horseman’ in 
actie zien. Drie beroemde Franse rui-
ters zullen een dressuur demonstratie 
uitvoeren waar Anke van Grunsven 
haar vingers bij af zou likken. En ze 
houden, ondanks enkele minpuntjes 
in hun pirouettes, vast aan hun on-
verstoorbare Franse houding. Deze 
show roept nogal wat clichés op over 
de Fransen zoals door buitenlanders 
gezien: arrogant, zeker van zichzelf 
en onaangenaam. Niettemin hebben 
ze ook nogal wat zelfspot want ze 
houden er blijkbaar om zichzelf voor 
de gek te laten houden. Kortom een 
avond met humor en ontspanning die 
je niet mag missen! Deze voorstelling 
is geschikt voor het hele gezin en start 
op vrijdag 10 augustus om 19.30 uur bij 
De Peelboerderij van Buitencentrum 
De Pelen aan de Moostdijk 28 te Ospel-
dijk (parkeren bij het Buitencentrum 
De Pelen). Toegang is gratis. Meer in-
formatie: www.staatsbosbeheer.nl/
peelpodium of www.limburgfestival.
nl/les-goulus 

Geniet van theater in de natuur!

Je hebt het vast gelezen of ge-
hoord: d’Indj Laeftj gaat door. 
Heb je je nog niet ingeschreven 
met je team, groep vrienden, ge-
zin of familie? Doe dat dan nog 
voor 1 augustus! 

Op 8 september vindt d’Indj Laeftj 
plaats. Vanaf 15.00u zijn er diverse 
kinderactiviteiten voor kinderen t/m 
groep 4 in een circusthema van een 
ballonnenclown tot een circuswork-
shop. Voor iedereen vanaf groep 5 
is er een zeskamp met doe- en denk-
spellen. Zoals een hindernisbaan, be-
hendigheidsspellen en het oplossen 
van denkpuzzels. ‘s Avonds kun je ge-
nieten van een barbecue, dj en live-
muziek van The Ragtime Rumours. 
Dit alles vindt plaats op veldje Dams 
in d’Indj. 

De minimale inschrijving is gehaald, 
daarom is de inschrijving nu verlengd 
tot 1 augustus. Inmiddels hebben 
ruim 330 mensen in alle leeftijdsca-
tegorieën zich aangemeld. Indien je 

geen entreekaart hebt op 8 septem-
ber kun je niet op veldje Dams te-
recht. Na 1 augustus en dus ook op 8 
september kun je geen kaarten meer 
kopen.

Heb je je al ingeschreven en betaald? 
Dan worden je entree- en/of barbe-
cuekaarten uiterlijk 15 augustus thuis 
bezorgd. Heb je je al ingeschreven en 
nog niet betaald? Je ontvangt bin-
nenkort een mail met eventuele vra-
gen en de totaalkosten. Na ontvangst 
van betaling ontvang je ook uiterlijk 
15 augustus de entree- en/of barbe-
cuekaarten.

Heb je je nog niet ingeschreven? 
Meld je dan met je team, familie 
en/of vrienden aan voor 1 augustus 
via www.nederweert-eind.nl.

d’Indj Laeftj
Op 8 september van 15.00 tot 1.00u 
veldje Dams in d’Indj. Om 18.00 be-
gint de barbecue (pakketten vooraf 
bestellen). Om 20.00u start de dj en 
vervolgens is er livemuziek van The 
Ragtime Rumours. 

Kaartverkoop
12 Jaar en ouder: € 6,50
4 tot 12 Jaar: € 6,50 (incl. friet en snack)
Tot 4 jaar: gratis (incl. friet en snack)

Opgeven voor de zeskamp kan in 
teams van maximaal 8 personen of 
individueel. De organisatie stelt de 
teams van de eventuele individuele 
opgaves samen.

Barbecue
Klein pakket: € 7,50 (3 stuks vlees, sa-
lade en stokbrood)
Groot pakket: € 12,50 (5 stuks vlees, 
salade en stokbrood)
Voor vragen en/of opgave via mail: 
dorpsfeestineind@gmail.com
of www.nederweert-eind.nl

d’Indj Laeftj 
inschrijven kan tot 1 augustus! 

Brokante is helemaal 
modern…

Zondag 29 juli Markt van nostalgi-
sche spullen op Eynderhoof
Eynderhoof heeft in de loop der jaren 
heel wat oude spullen verzameld. Ge-
bruiksvoorwerpen en meubeltjes die 
op andere plekken bestemd waren 
voor het milieupark of de allesbrander. 
Op Eynderhoof hebben ze een veilige 
plek gekregen en worden veelal ge-
bruikt voor de inrichting of bij activi-
teiten in het museum. Net zoals bij veel 
andere musea puilen ook bij het open-
luchtmuseum Eynderhoof de opslag-
plaatsen op enig moment uit en wordt 
het tijd om een aantal van die spullen 
te verkopen. Er is dus van alles te koop 
voor liefhebbers en verzamelaars. 

Daarnaast is het openluchtmuseum 
in bedrijf. Veel van de oude ambach-
ten zullen demonstraties uitvoeren 
en de vrijwilligers vertellen graag hun 
verhaal over bijzonder zaken en ont-
wikkelingen. U kunt in onze herberg 
genieten van koffie met vlaai, die op 
ambachtelijke wijze is gebakken door 
onze bakkers in ons eigen bakhuis. En 
in het winkeltje zijn stroop, honing, 
ouderwets snoep, klompen en tollen 
te koop.

De muziek wordt vandaag verzorgd 
door accordeonist Fer Hendrix. Het 
museum is op 29 juli open van 13.00  
tot  17.00.

Woensdag 1 augustus
Kindermiddag met o.a. bakken en 
clown Guit
Deze BAK-middag gaan de kinderen, 
met heel veel LOL, aan de slag met de 
DEEGROL.  Tijdens het bakproces kun-
nen de kinderen zich vermaken met 
Clown Guit en enkele kindergidsen. 

Bezoek voor meer informatie over het 
Limburgs openluchtmuseum Eynder-
hoof in Nederweert Eind de website: 
www.eynderhoof.nl

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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