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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!
Bezoekadres:
Ringselvenweg 2
6002 SW Weert
T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

tandartsen
brugstraat 8 • 6031 eg nederweert • t 0495 634227
www.tandartsspauwen.nl • Buiten praktijkuren bij spoed 460765
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Uw witgoed
apparaat stuk?
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Aandacht voor haar
FOLLEA®

(0495) 625714

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

25 jarig jubileum Vogelwerkgroep Nederweert

Gratis openlucht bioscoop op Lambertushof
Vanwege haar 25-jarig jubileum
organiseert de Vogelwerkgroep
Nederweert op zaterdag 22 september een gratis bioscoopvoorstelling voor alle inwoners van
Nederweert en omgeving.

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

Openingstijden: di t/m vr 09.00 - 12.30 13.30 - 18.00
Vrijdag koopavond
za 09.00 - 17.00 / ma gesloten

Een klassieker in het kluchtengenre,
met veel vaart en dolkomische situaties!
In ‘Nee schat, nu niet’ zien we een exclusieve bontzaak in de zeventiger jaren in een of andere stad
in Nederland. De twee eigenaren zijn elkaars tegenpool: Arnold Blom is de nette onschuldige vrijgezel en Rinus Kleyburg het versierdertype. Grote
problemen ontstaan, doordat Kleyburg zijn maîtresse een peperdure bontmantel wil geven zonder
bij haar man argwaan te wekken. Tegen zijn zin in
wordt Blom bij de transactie betrokken.
Het toneelstuk dat de Krottepoffers met 11 spelers voor het voetlicht brengen, werd indertijd
met groot succes opgevoerd door John Lantings
‘Theater van de Lach’. Lanting overleed dit jaar op
88-jarige leeftijd.

Speeldata: 29 september,
5,6, 12, 13, 19 en 20 oktober.
Kaartverkoop: Bruna Gommans • Prijs: €10,Locatie: Gemeenschapshuis de Pinnenhof
Geschreven door Ray Cooney& John Chapman • Vertaling en bewerking: John Lanting
Regie: Jan Vaes

Openlucht voorstelling
De openluchtvoorstelling vindt plaats
op de Lambertushof in Nederweert,
inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Op een groot LED-scherm van 4,5 x
2,5 meter wordt onder andere een
natuurfilm vertoond van de bekende
filmmaker Han Meeuwsen uit Asten.
Deze helaas veel te vroeg overleden
cineast heeft een prachtige film gemaakt over: “De verborgen Wereld
van de Strabrechtse Heide”.
Cadeau
De avond is een cadeau van de vogelwerkgroep aan iedereen. Speciaal
voor deze avond wordt het laatste
stuk van de Kerkstraat tussen de Paulus holtenstraat en de burgemeester
Greijmansstraat afgesloten voor verkeer en worden er 200 stoelen geplaatst. Ook catering is aanwezig.
Dus snel opschrijven in de eigen
agenda !
Bij slecht weer wordt de voorstelling
verplaatst naar de Pinnenhof.
Nieuw boek
Naast het openlucht concert staat natuurlijk ook het nieuwe boek op de
planning. Op 27 oktober zal het boek
25 jaar Broedvogels van Nederweert
worden gepresenteerd. 25 jaar onderzoek in de gemeente Nederweert
(ca. 9000 hectare) met actuele gegevens van bekende en minder bekende
vogelsoorten en de gebieden waar u
deze aan kunt treffen.
Het boek “Broedvogels van Neder-

weert” is een rijk geïllustreerde fullcolor uitgave (ca. 244 pagina’s) met
een beschrijving van 100 zeldzame
en schaarse vogelsoorten. Per soort
wordt de aantalsontwikkeling en verspreiding in Nederweert en de landelijke trend /status weergegeven,
prachtig verfraaid met talloze vogelen landschapsfoto’s.
Vijfentwintig jaar onderzoek
25 jaar onderzoek levert opmerkelijke feiten op zoals de terugkeer
van de Nachtzwaluw, de explosieve
toename van de Boomklever en de
vestiging van nieuwe soorten zoals
de Slechtvalk. Soorten in het agrarisch gebied zoals de Patrijs, Grutto
en Veldleeuwerik zijn daarentegen
flink achteruitgegaan. Maar er is
meer: waar heeft u kans om de IJsvogel aan te treffen, waar kunt u in de
schemering de mysterieuze Waterral

horen en in welke gebieden broedt
de Groene Specht?
Deze informatie en nog veel meer
over andere zeldzame en schaarse
soorten kunt u lezen in deze uitgave.
Tevens vindt u een hoofdstuk met
een beknopte beschrijving van...
Verdwenen soorten
In de afgelopen 100 jaar zijn 20
soorten uit Nederweert verdwenen.
Grauwe Kiekendief, Korhoen en Ortolaan herinneren aan de periode
van de uitgestrekte ‘woeste gronden’ en kleinschalige extensieve
landbouw want...
Het landschap is veranderd
In deze uitgave wordt ook aandacht
besteed aan de veranderingen in het
landschap van Nederweert over de
afgelopen 25 jaar. Door grootschalig
natuurherstel nemen veel soorten

toe en keerden enkele kritische soorten terug. In het cultuurland is de situatie veel minder rooskleurig door
schaalvergroting en intensivering.
Hier neemt de diversiteit juist af. Ook
de uitbreiding van woonkernen en industrieterreinen heeft gevolgen.
Kortom een prachtig boek over de
rijke vogelbevolking van Nederweert
die een afspiegeling vormt van de
manier waarop we met ons landschap
omgaan.
Het boek “Broedvogels van Nederweert” zal op 27 oktober 2018 verschijnen.
De officiële presentatie zal plaatsvinden bij Zorgboerderij Bosserhof, Bosserstraat 23, 6031 NS te Nederweert.
U kunt het boek bestellen via de
website www.vogelwerkgroepnederweert.nl

Americana Village 2018
Eindelijk, het is bijna zover!
Na negen maanden intensieve voorbereiding zal het gehele centrum
van Nederweert een dosis Americana te verwerken krijgen. Met een
groter en breder programma dan
ooit zal het publiek een verrassend
evenement voorgeschoteld krijgen.

Bientjesweg 7 Ospel - Nederweert
Tel. 06-15403828 www.a2camperstalling.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

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
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Judith’s Dance Point

Kessenichstraat 3 • Weert • 0495 530342
info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

Hoofdredacteur:
Huib van Deursen
Afhaaladressen:
cldgroep, Leveroy
Phicoop, Ospel
Ko-Du service, Eind
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

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

Expositie American Cars & Bikes
Vanaf de Loverstraat zullen dit jaar
weer honderden Amerikaanse voertuigen het evenemententerrein op
komen rijden waarna de bestuurders
geholpen worden door de vele vrijwilligers om een mooi plekje te vinden om hun bolide te parkeren.
Kids Town
Dat Americana Village niet alleen
bestaat uit het bekijken van Amerikaanse voertuigen wordt al snel
duidelijk als je vanaf Brug 15 richting
Main Square ( Raadhuisplein ) wandelt. Direct achter ijssalon Florence
kunnen de kids zich volop vermaken
in Kids Town. Hier verrijst op 16 september een prachtige kartbaan waar
kinderen t/m 12 jaar kunnen ervaren
hoe het is om zelf een kart te besturen. Voor de allerkleinsten staat er
uiteraard een mooie draaimolen, een
trampoline en nog een andere leuke
auto-attractie.
Americana & Vintagemarket
Een stuk verderop tussen het Horecaplein en het Raadhuisplein kun
je heerlijk rondneuzen tussen de
vele kraampjes van standhouders en
marktkramers. Dat Americana Village
inmiddels bekendheid geniet in binnen- en buitenland blijkt wel uit het
recordaantal aanmeldingen waar-

door er een zeer gevarieerd aanbod
gepresenteerd kan worden.
Elegance Corner
Aansluitend aan de Americana & Vintagemarket bevindt zich de Elegance
Corner. Vele klassieke voertuigen
zullen hier tentoongesteld worden.
Vooral zeldzame en waardevolle voertuigen die hun originaliteit behouden
hebben en door hun eigenaar tot in
de puntjes verzorgt worden.
Main Square
Op het gedeeltelijk overdekte Main
Square (Raadhuisplein) kunnen bezoekers even rustig genieten van een

hapje en een drankje met natuurlijk
muziek in Americana stijl. Red House,
Eightball Boppers, Cigarbox Henry en
John en Yoko zullen op deze dag de
muzikale omlijsting vormen van Americana Village op het Main Square. En
speciaal voor de Rock & Rollers is er
een grote dansvloer geplaatst.
Rodeostier
Zijn je dansvaardigheden niet meer
zoals het ooit geweest is, dan mag je
natuurlijk ook een poging wagen op
de Rodeostier die op het Main Square
te vinden is. Wie weet de onberekenbare bewegingen van deze stier het
langst te bedwingen? En als de stier

je kapsel heeft weten te ruïneren,
dan staat een barbier voor u klaar om
dit probleem weer op te lossen.
Ghost Town
Breng ook even een bezoek aan de
Ghost Town die speciaal voor de hotrod-, ratrod- en rustlook-liefhebbers
is neergezet, compleet met decorwanden en uiteraard aanverwante items.
Art Square
Op het Art Square (Lambertushof) zullen enkele kunstenaars u laten kennismaken met airbrush en pin-striping.
Lees verder elders in dit blad.

16 september

Schminken of glittertattoo vanaf € 1,00
Kerkstraat 45 - 6031 CE Nederweert

www.carool.nl

KOOPZONDAG
16 SEPTEMBER

Daarnaast helpt u ons natuurlijk een handje
op weg!
Het geld zullen wij investeren in; diverse activiteiten voor onze leden, het gebouw/terrein weer van het nodige onderhoud voorzien en diverse kampspullen zijn helaas toe
aan vervanging.
U zult ons herkennen aan een sticker van
Jong Nederland Ospel.

SAMSUNG TELEVISIES

AKTIEPRIJZEN!!!!

16 SEPTEMBER
Open van
13.00 - 17.00 uur
Bij aankoop van een jas,
een sjaal cadeau.

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.nl

Zou je ook eens vrijblijvend kennis willen
maken met de kruisboog- en Handboogsport, dan ben je van harte welkom op onze
trainingen op woensdagavond en zondagmorgen
Jeugd: 19.00 tot 20.00 uur (woensdag)
Volwassenen: Woensdag 20.00 tot 23.00
uur en zondag 10.00 tot 12.00 uur
Voor inlichtingen: info@boogsportwillemtell.nl
De vakanties zijn weer voorbij en het seizoen met de indoor- en bondswedstrijden
begint weer.
Zie informatie in het verenigingslokaal
Voor de leden: Koningschieten op zondag 16 september aanvang 13.00 uur
Programma:
Vrijdag 28 september: schieten met
luchtdruk zonder clubverband
Er wordt de mogelijkheid geboden aan belangstellenden vanaf 10 jaar om gezellig
met andere schutters samen bezig te zijn
met een leuke hobby, in een veilig lokaal.
Wij vragen een kleine vergoeding voor niet
leden van € 5,- incl. 1 consumptie voor het
gebruik van het lokaal per persoon/keer
Aanvang 19.30 uur tot ca. 23.00 uur.
Lokatie: Beatrixstraat 47A te Nederweert

Te koop:

appels
Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

BRIDGE-INSTUIF

Americana Village

Hoverniersbedrijf Dennis Hermans was
ook dit jaar weer hoofdsponsor van ons
toernooi. Bedankt voor uw sponsorbijdrage.

Met schuttersgroet.

Op zondag 2 september jl. zijn de finalewedstrijden gespeeld met aansluitend de prijsuitreiking en de gebruikelijke loterij met als
hoofdprijs de reischeque van € 125,=. Voor
alle finalisten was er een dinerbon met een
mooie attentie. De reischeque met een sponsorbijdrage van Reisbureau Mackus werd

Op donderdagmiddag 20 september 2018
start Bridgeclub Nederweert weer met
een nieuw seizoen.
De instuif is voor thuisbridgers een ideale
manier om eens kennis te maken met wedstrijdbridge.
Iedereen is van harte welkom.
Niet leden betalen een kleine bijdrage van
€ 1,50 per persoon.
Regelmatig wordt er gespeeld voor kleine
prijsjes en worden er twee feestdrives gehouden n.l. de Kerstdrive en de Paasdrive
Er zal worden gespeeld IN ZAAL CENTRAAL,
KERKSTRAAT 59, NEDERWEERT. AANVANG: 13.30 UUR. Eindtijd ca. 16.45 uur.
Er worden steeds 24 spellen gespeeld. ( 6
ronden van 4 spellen)
Het volledige programma kunt u vinden
op onze website: www.nbbclubsites.nl/
clubs/23001 Voor verdere informatie en/of
aanmelden kan telefonisch bij Tjeu Tinnemans, telefoon 0495-633421.

Programma Zat. 15 sept Junioren
Laar JO19-2 - Eindse Boys JO19-1 12.45 uur
Eindse Boys MO17-1 Merefeldia MO17-1
13.30 uur
Laar JO15-3 - Eindse Boys JO15-1 11.00 uur
SVSH JO13-1G - Eindse Boys JO13-1G 12.30 uur
Koningslust MO13-1 Eindse Boys MO13-1
12.15 uur
Eindse Boys JO11-1 - Someren JO11-1 09.00 uur
MMC Weert JO10-2 Eindse Boys JO10-1
09.00 uur
SVSH JOJO9-1 - Eindse Boys JO91G 10.00 uur
Programma Za. 15 sept. Veteranen
VV Kessel - Eindse Boys
170.00 uur
Programma Zo. 16ept. Senioren Beker
Mifano 1 - Eindse Boys 1
14.30 uur
SVC 2000 4 - Eindse Boys 2
11.00 uur
Boekoel 3 - Eindse Boys 3
11.30 uur
Eindse Boys 4 - Merefeldia 7
11.00 uur
Eindse Boys 35+1 RKSVO 35+1 (vriendsch)
10.00 uur
Programma Zo 16 sept Vrouwen Beker
MMC Weert VR1 - Eindse Boys VR1 12.15 uur
Eindse Boys VR2 - RKVB VR1
10.15 uur
Mededelingen
Mifano,Goorsedik 3, 5781PC, Mierlo
Donderdag 13 sept kaarten in de kantine
aanvang 20.00 uur
Voor het laatste nieuws zie:
www.eindseboys.nl

Gezocht
tuinman
voor tuin in centrum
Nederweert.

zand

cement

stenen

De uitslagen van de finalewedstrijden waren als volgt:
Gemengd Dubbel:
Nico Jochems / Jolanda op ‘t Root Rini Kessels / Sander Vaessen
7-6, 6-4
Damesdubbel:
Carmen de Wit / Gerry Beenders Helma Jochems / Marga van Gils
6-4, 6-2
Herendubbel:
Geert de Wit / Niels Smolenaers Nico Jochems / Sander Vaessen
7-6, 6-3
Meer informatie kunt u vinden op de website van TC Eynderveld.
www.tceynderveld.nl
isolatie

betonvloeren

dakpannen

Hout- en bouwmaterialenhandel
Nieuw model
binnendeuren

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.

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

binnen deuren

KOOPZONDAG

Op zondag 2 september ontving Demi, het
dochtertje van Niek en Karin het H. Doopsel.
Hartelijke gelukwensen voor Demi, Karin,
Niek en familie.

dit jaar (en dat niet voor de eerste keer !) gewonnen door Bart Beerens uit Ospel. Verder
werden de prijzen voor onze loterij dit jaar
gesponsord door Eetcafé de Kleine Winst,
Restaurant Mykonos Weert, IJssalon
Florence, Palmen Sport Stramproy,
Storms Wijnkopers Nederweert.
Alle sponsors bedankt voor jullie bijdrage.

buiten deuren

w w w. e x p e r t . n l

Op vrijdag 31 augustus zijn Sven en Chantal
in het huwelijksbootje gestapt.
Onze hartelijke gelukwensen en een heel
gelukkige toekomst.

Van 27 augustus tot en met 2 september
jl. werd op de banen van tennisvereniging
TC Eynderveld in Nederweert-Eind weer het
jaarlijkse gezelligheidstoernooi Eyndervelddubbel gespeeld.
De weersomstandigheden waren weer prima en we hebben met z’n allen weer kunnen genieten van een prachtig en gezellig
toernooi. Het thema was dit jaar “Prout to
be foud” en dat was natuurlijk duidelijk te
merken aan aankleding van de kantine en
het tennispark en ook aan de muziek. Veel
leden hebben aan dit alles hun vrijwillige
bijdrage geleverd. Ook voor een hapje en
een drankje was weer prima gezorgd.
Bedankt daarvoor!

houten kozijnen

facebook.com/pages/Expert-Lambers

94,4
159,8
164,6
174,4
65,6
162,2
161,6
179,4

V.l.n.r.: Gerry Beenders, Rini Kessels, Carmen de Wit, Marga van Gils, Helma Jochems, Sander
Vaessen, Jolanda op ’t Root, Nico Jochems, Niels Smolenaers, Geert de Wit.

kunststof kozijnen

Agenda
11 sept. Krekeltoernooi te America
14 sept. Start Knock-Out toernooi
21-23 sept. 1e Bondswedstrijd bij De Grensschutters te Reuver
6-7 okt. 3D wedstrijd te Someren
7 okt. Semi interland Nederland-België Bij
HBS Wilhelmina
11-14 okt. 3e en 4e Indoor bij Vriendschap
en Strijd te Hunsel
19 okt. Vriendschappelijke wedstrijd tegen
America te Ospel
1/2/3 dec. 3e Bondswedstrijd bij HBS Wilhelmina Ospel
7-9 dec. 7e en 8e indoor bij HBS Wilhelmina
Ospel

Boogsport Willem Tell
Nederweert

St. Lambertusstraat 10 Nederweert
Tel 0495 - 625714

BSF ELL – UITSLAGEN:
Beste defilé
mooiste geheel
Beste houding
Bordjesdrager
Commandant
Vaandeldrager
TM optocht
Majorettes

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Bezoek onze winkel en Laat u verrassen
verrassen.
Expert Lambers

AGENDA OKTOBER:
04 Bestuursvergadering
07 Afsluiting seizoen

kunstst of panelen

Tijdens Americana Village

De grote clubactie gaat bijna van start, en
dit jaar doen wij van Jong Nederland Ospel ook weer mee!
Dit betekend dat u vanaf zaterdag 15 september een van onze leden of leiding aan
de deur kunt verwachten met loten. Een lot
kost u maar €3,00 en er zijn veel mooie, leuke prijzen mee te winnen zoals: Een Volkswagen-up, kaartjes voor diverse pretparken of zwembaden, diverse reizen,
hele mooie geldprijzen met als hoofdprijs €100.000, - en ga zo maar door!

AGENDA SEPTEMBER:
16 Majoretteconcours, sporthal “de Rumpen” Brunssum
16 Koning der koningen Budel
23 Tinus Stienen beker/Beste schutter
30 Sponsor schieten

houten vloeren

Eigenzinnige kleding & modeaccessoires

JONG NEDERLAND OSPEL DOET MEE
AAN DE GROTE CLUBACTIE!

plafond panelen

Winkels open van 13.00-17.00 uur

buiten parket

KKOOPZONDAG
OOPZOND

Tennistoernooi Eyndervelddubbel 2018

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

meranti

plaatmateriaal

tuinhout

plinten

architraven

Toons Toppers halen de Top van de
Mont Ventoux

Brief onder nummer 749,
bureau van dit blad.

Eetpunt
“Ontmoeten doet groeten”
Bij het Eetpunt in Nederweert is iedereen, met name senioren en mensen 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 telkens 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 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 volgende dinsdag. U kunt dat doen door
te mailen naar eetpuntnederweert@
gmail.com of telefonisch op telefoonnummer 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:
11 september in de Pinnenhof
18 september bij Zorgkwekerij Swinkels in Ospel
25 september in de Pinnenhof
2 oktober in de Pinnenhof

Groepsfoto van Toons Toppers 2018 op de top van de Mont Ventoux
Op donderdag 30 en vrijdag 31 augustus beklommen respectievelijk 15
wandelaars en 12 fietsers als Toons
Toppers 2018 de Mont Ventoux. Zij
deden dit na een half jaar intensief
samen trainen onder begeleiding van
het Toon Hermans Huis Weert. Iedere
deelnemer met zijn of haar eigen motivatie of doel en allemaal leverden
ze een topprestatie.
Voor de zesde keer vanuit regio
Weert
Het Toon Hermans Huis Weert ging
dit jaar voor de zesde achtereenvolgende keer naar de Mont Ventoux.
Niet zomaar voor de lol maar met
een doel: sommigen voor zichzelf als
hersteltraject nadat ze kanker hebben gehad, anderen voor naasten die
ziek zijn of als nabestaande omdat ze
iemand hebben verloren aan kanker.
Het werd een topweek met topprestaties! De jongste Toons Topper was

nog geen 20 jaar. De oudsten al boven de 70! Eén Weerter Topper had
in april jl. nog een stamceltransplantatie ondergaan om een paar maanden later 26 kilometer naar boven te
fietsen. Met recht allemaal Toppers!
Goede doel
Naast de fysieke topprestatie is er
door de deelnemers ook geld ingezameld. Een prachtig bedrag van bijna
€ 30.000 euro, dat ten goede komt
aan twee onderzoeken naar kinderkanker en maagkanker, die via het
KWF worden gefinancierd. Veertig
procent van de opbrengst gaat naar
het Toon Hermans Huis Weert, dat
voor zijn bestaan nagenoeg volledig
afhankelijk is van giften en donaties.
Het was wederom een bijzondere
week in Frankrijk met mooie verhalen, prachtige ervaringen, topprestaties, emotie en plezier!

Modeshows Pleunis Mode

raamdecoratie
schuifkasten
vloeren
deuren
beveiliging
mengverf

ZONWERING
SCREENS
ROLLUIKEN
HORREN

op alle
25%
KORTING mengverven

Verzoeken om
vrijwilligers/maatjes

tot en met 31 oktober 2018

Vorige week waren we te gast bij de
modeshows van Pleunis mode. Hier
werd met een bijzonder wervelende
show de nieuwe mode voor het voorjaar getoond. Mode voor alle leeftijden en in de maten 34 tot en met 48.
Het modebeeld trekt de zomerzon
het najaar in. Opgewekte, lichte en
felle kleuren, geel- en groentinten,
warm rood-oranje, lila en dieppaars.
In combinatie met glansstoffen en
wijde vormen maakt de mode een
duidelijk statement. Bravoure, vertrouwen, positiviteit en eigenheid.
Stijlen die ruimte bieden voor avontuurlijke combinaties.
Helemaal terug uit de jaren zeventig en tachtig zijn de kleuren lila en
paars. Voornamelijk als accentkleuren bij outfits waarin ook kerriegeel
en groentinten een rol spelen. Veel

glans, plooien en sporty looks. Een
hele mooie stijl die je echt moet bekijken en passen om er verliefd op te
worden.
Pleunis Mode brengt mode van de
merken Sandwich, Esqualo, Aventures
des Toiles, Lizzy&Coco, ZoSo, Donna
Dura, Dolce Vita, Juffrouw Jansen,
Eroke, Taifun, Brax, Rosner, Bianca,
Betty Barclay, Gil Bret, Zerres, Marie
Méro, Joseph Ribkoff, Leo & Ugo,
Just White, Pause Café, Gerry Weber,
FrankWalder, Sommermann, Etage,
Beaumont, Milo, Fuchs&Schmitt en
vele andere.
Neem zelf een kijkje tijdens de koopzondag op 16 september. Pleunis
Mode is dan geopend van 13.00 tot
17.00 uur. Tijdens deze zondag krijg
je bij aankoop van een jas een sjaal
cadeau.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Laat uw verf mengen bij Hubo Duijts

Voor advies, verf- en
schilders benodigdheden

2)
Vrouwelijke mantelzorger zoekt een
vrijwilliger die 1 maal per maand op
woensdagochtend een paar uurtjes
op haar dementerende man kan passen zodat zij de weekmarkt in Nederweert kan bezoeken.
Mevrouw voelt zich eenzaam en dit is
een manier waardoor zij zich kan ontspannen en tot de broodnodige rust
kan komen.
Zijn er vragen c.q. reacties laat het
mij, coördinator vrijwilligers steunpunt Ospel weten via telefoonnummer: 0495-632189 en/of 06-13537779.

Eettafel Eind

Kerkstraat 16 Nederweert • 0495 62 63 09 • www.huboduijts.nl • info@huboduijts.nl

Donderdag 20 september: Eettafel
Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven.

Voor het inzaaien
van uw gazon of grasveld.

Bezoekers kunnen zich aanmelden
t/m dinsdag 18 september.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m
dinsdag afmelden.

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

1)
Vrouwelijke mantelzorger zoekt vrijwilliger die 6 à 7 avonden per jaar van
18.45/19.30 tot uiterlijk 23.30 uur bij
haar thuis wil verblijven om op haar
dementerende man te passen die om
± 19.00 uur te bed wordt gelegd.
In het geval dat hij wakker wordt,
vindt de vrouwelijke mantelzorger
het prettig dat er iemand in de buurt
is. Zij kan dan met een gerust hart een
avondje ontspannen in het theater.

HENK GERAERTS
Atalanta 1, 5711 NH Someren
T. 0493-84 40 69 | M. 06-208 48 443

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

Open Eettafel Leveroy
Donderdag 20 september
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërskoel.
We serveren een driegangendiner
voor € 8,50- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor
woensdag 19 september.
Nieuwe bezoekers zijn welkom gaarne aanmelden tot datzelfde tijdstip.
Telefoon; 0495-651893 of 0612512678
U kunt ons ook op de site Leveroy.
nl vinden

Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel: 06 - 20372633
Mail: eettafel-eind@xs4all.nl
U vindt ons ook op:
www.nederweert-eind.nl/Eettafel Eind

Gezocht:

Tuinman

Voor wekelijks bijhouden
van grote tuin.
Uren in overleg en
afhankelijk van seizoen.
Voor info bel: 06-1881446

Wind is gratis en van ons allemaal

DOE MEE!

Investeer in eigen windenergie want zo wint iedereen
Word lid, we doen het samen en lokaal

Investeer in lokale windenergie
Voor de energietransitie is het noodzakelijk
om naast energiebesparing ook duurzame
energie op te wekken. De ontwikkeling van
windturbines speelt hierin een belangrijke
rol. Daarom ontwikkeld NEWECOOP

Hoe werkt het?

1. Word lid en beslis mee voor slechts
€ 10,- per jaar (en éénmalig € 10,inleggeld).

samen met coöperatie Zuidenwind en

2. U kunt participaties kopen, voor

WML: “Burgerwindpark Ospeldijk”. Wij
willen dat de opbrengsten van het windpark

3. U ontvang jaarlijks rente over uw

één participatie betaalt u € 100,-.

zo veel mogelijk in de buurt en in de regio

participaties. De hoogte van de

blijven. Ook u kunt hieraan meedoen en

rente bepalen we als leden samen

mee proﬁteren, iedereen kan participaties

en is niet gegarandeerd.

van de coöperatie kopen. Met dat geld,

Ter indicatie: coöperatie Zuidenwind

samen met een lening van een bank, kunnen

die eenzelfde systeem hanteert betaal-

we samen deze molens bouwen en ontvangt

de de laatste 3 jaar 5% rente.

u een mooi rendement op uw participaties.
Hoe meer mensen meedoen hoe meer
rendement in de eigen buurt blijft.

4. U kunt uw participaties elk moment
verkopen aan andere coöperatieleden of opgeven voor aﬂossing.
Jaarlijks zal het aﬂossingsbedrag door

Doe mee en meld u nu aan

de leden in de ALV vastgesteld worden.

Dat kan op www.newecoop.nl. U ontvangt
dan per e-mail de benodigde informatie
voor deelname.

Voor meer informatie kijk op www.newecoop.nl of stuur een e-mail: investeren@newecoop.nl

GemeenteContact

samen groots, samen doen!

De grens over
In het najaar van 2018 krijgen we een
nieuw fietspad tussen Limburg en Brabant. Tussen Asten en Nederweert. De
voorbereidingen zijn in volle gang. Half
oktober verwachten we te starten met
de aanleg.
Het pad komt op de al aangebrachte
kades tussen de Moostdijk in Ospeldijk
en de Kokmeeuwenweg in het buitengebied van Asten. Het fietspad is ruim
twee kilometer lang en circa twee meter breed. Een mooie aanvulling in het
fietsknooppuntennetwerk.

Donderdag 13 september 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

Betrokkenen, belangstellenden en de raad werden onlangs uitgebreid bijgepraat over het Centrumplan. Foto: Nederweert24

Bijpraten over het centrum
Stand van zaken plannen en ontwikkelingen
Na het zomerreces zijn betrokkenen en
de gemeenteraad in een themabijeenkomst bijgepraat over de laatste stand
van zaken rondom het Centrumplan
Nederweert. De komende periode
staat in het teken van belangrijke besluiten om de fase van planvorming af
te ronden. Onderdeel van deze besluitvorming is een onderzoek naar ruimte
voor heroverweging van de plannen
door de nieuwe gemeenteraad, zoals
opgenomen in het coalitieakkoord.
Momenteel is een bestemmingsplan
voor het Centrumplan in voorbereiding
en werken de projectontwikkelaar
en de gemeente aan het bouwplan
en aan het inrichtingsplan voor de
openbare ruimte. In de themaraad van
20 augustus kregen de raad en andere
belangstellenden informatie over
het Centrumplan in brede zin. Wat
speelt er en welke resultaten zijn er al
bereikt? En welke werkzaamheden en
procedures komen eraan?
Meer duidelijkheid
Wethouder Peter Koolen gaf aan het
begin van de themaraad een duidelijk
signaal. “Er moet nu een definitief
besluit komen over de plannen en er
moeten dit jaar keuzes gemaakt wor-

den. Het is in het belang van de gehele
gemeenschap dat er duidelijkheid
komt rondom de ontwikkeling van het
centrum”, aldus Koolen.
De laatste ontwikkelingen
Projectleider George Groot nam de
raad vervolgens mee in de recente ontwikkelingen. In december 2017 sloot
de gemeente een overeenkomst voor
de ontwikkeling van het Centrumplan
met de ontwikkelcombinatie Rialto
Vastgoedontwikkeling en Bouwbedrijven Jongen. Naar aanleiding van
de coalitieonderhandelingen wordt
momenteel juridisch onderzocht of er
bestuurlijke ruimte is (voor college en/
of raad) voor eventuele heroverwegingen rond de plannen. De resultaten
van dit onderzoek zijn bekend op het
moment dat de raad het besluit neemt
over het bestemmingsplan voor het
Centrumplan.
Ter inzage
Er zijn diverse onderzoeken gedaan
voor het nieuwe bestemmingsplan.
Denk bijvoorbeeld aan bodemonderzoek, onderzoek naar de in het gebied
aanwezige flora en fauna, onderzoek
naar verkeer en parkeren en geluid- en
milieuaspecten. Deze onderzoeken zijn

nodig om er zeker van te zijn dat het
plan past binnen de geldende wet- en
regelgeving. Uiteindelijk krijgt de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd. Voordat de raad hierover een besluit neemt,
ligt het plan eerst voor een periode van
zes weken ter inzage. Iedereen kan zijn
zienswijze dan kenbaar maken.
Bouwplan
De projectontwikkelaar heeft het
bouwplan al volledig uitgewerkt. Het
is de bedoeling om hiervoor tegelijkertijd met het bestemmingsplan een
vergunningsprocedure te doorlopen.
Als het bestemmingsplan wordt vastgesteld, start het over en weer kopen
en verkopen van diverse gronden.
De gemeente koopt de grotendeels
leegstaande sporthal. Het is de bedoeling dat daar parkeerplaatsen komen.
Daarna kan de uitvoering starten. Die
begint met de bouw van de nieuwe
supermarkt en de appartementen.
Daarna verzorgt de gemeente de aanleg van de wegen en nieuwe parkeerplaatsen in het gebied.
Besluitvorming rondom het bestemmingsplan staat gepland voor de
raadsvergadering in november dit jaar.

Wie verdient een Gemeentecompliment?
Het college van burgemeester en wethouders nodigt u uit om vóór 1 november een voordracht voor kandidaten
voor het Gemeentecompliment in te
dienen. U kunt personen, verenigingen,
instellingen en/of bedrijven uit Nederweert voordragen die veel voor de
gemeenschap betekenen en/of die een
bijzondere prestatie hebben geleverd.
Tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie
reikte burgemeester Evers dit jaar voor
de zesde keer de Gemeentecomplimenten uit. Deze gemeentelijke onderscheiding is een blijk van waardering en
erkentelijkheid voor getoonde inzet en
verdiensten. Het is ook een aanmoediging, om vooral zo door te gaan, dan
wel een waardering voor bijzondere
prestaties of vernieuwend of bijzonder
ondernemerschap. Het Gemeentecompliment bestaat uit een insigne voor
personen en een standaard voor verenigingen, instellingen en bedrijven.
Drie categorieën
In 2018 ontving Piet Knapen uit Neder-

weert het Gemeentecompliment in de
categorie Sociaal Nederweert. De heer
Knapen is al ruim 40 jaar beheerder van
het dierentuintje in Nederweert-West.
Het Gemeentecompliment in de categorie Natuurlijk Nederweert ging naar
de jubilerende Vogelwerkgroep Nederweert. De Vogelwerkgroep Nederweert
bestaat 25 jaar en viert dat met tal van
activiteiten.
Het compliment in de categorie Ondernemend Nederweert ging naar mevrouw Truus Wetemans uit Leveroy van
Café-Zaal Wetemans. “Café Wetemans
bestaat inmiddels 105 jaar en is niet
zonder Truus voor te stellen en Truus
niet zonder Café Wetemans”, vertelde
burgemeester Evers bij de uitreiking van
het compliment.
Iemand voordragen
Kent u iemand die een Gemeentecompliment verdient, dan kunt u hem of
haar voordragen bij het college van
burgemeester en wethouders. Voor de
complimenten van 2019 moet u de voordracht vóór 1 november 2018 indienen.

Dat kan door het sturen van een brief
met een motivering van de voordracht.
Beargumenteer waarom u vindt dat een
persoon, vereniging, bedrijf of instelling
een compliment verdiend heeft. Vermeld ‘vertrouwelijk’ op de envelop. De
burgemeester reikt de Gemeentecomplimenten uit tijdens de Nieuwjaarsreceptie
van 2019.
Kijk voor meer informatie op
www.nederweert.nl.

Vergaderen maar
Tijdens de laatste raadsvergadering
stelde de gemeenteraad het vergaderschema voor 2019 vast. Volgt u de
gemeentepolitiek of wilt u een keer bij
een vergadering aanwezig zijn? Noteer
dan de data alvast in uw agenda. Het
schema staat op onze website. Daar
vindt u ook meer informatie over bijvoorbeeld inspreken tijdens een raadsvergadering.

Planning
Het pad loopt door Nationaal Park De
Groote Peel, een zogenaamd Natura2000-gebied, waarvoor speciale wetgeving geldt. Daarom is een vergunning
aangevraagd bij de Provincie. De aanbesteding en selectie van de aannemer
is in de week van 10-16 september. Als
alles volgens planning verloopt met de
vergunningverlening start de uitvoering
van het werk op 15 oktober. Dit duurt
ongeveer vier weken. Wanneer de route
wordt opgenomen in het knooppuntennetwerk is nog niet bekend.

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 plaatsing 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 computer, zodat iedereen in de gelegenheid is om
de bekendmakingen digitaal in te zien.

Onderzoek: ervaringen met jeugdhulp
Scale MC doet in opdracht van de
gemeente Nederweert een ervaringsonderzoek onder inwoners die jeugdhulp
ontvingen. Tijdens een bijeenkomst of
individueel gesprek kunnen jongeren en
ouders (apart van elkaar) hun ervaringen, tips en meningen delen.
Uw ervaringen met de uitvoering van de
jeugdhulp, over de manier van benaderen en het effect van de hulp horen
we graag. Ook willen we weten welke
zaken nu al goed gaan en zeker niet
moeten veranderen. Ieder heeft hier
verschillende meningen over en dat mag
ook. Zo blijven we samen werken aan

het verbeteren van de organisatie van
jeugdhulp!
8 en 9 oktober
De bijeenkomsten voor jongeren en
ouders zijn op 8 oktober (in Keenter Hart
in Weert) en 9 oktober (in De Velderie in
Roermond) van 19.30-21.30 uur. Ook is in
overleg een individueel gesprek mogelijk.
Aanmelden
Doet u mee? Aanmelden kan via
info@scalemc.nl, www.scalemc.nl of
bel mevr. Ike op 06-55555667. We
zorgen voor een leuke attentie en een
reiskostenvergoeding.

Verkeersles voor leerlingen De Schrank

Ook leerlingen van Basisschool De Schrank krijgen voortaan extra verkeersonderwijs. Foto: gemeente Nederweert

Basisschool De Schrank in Ospel heeft
met de gemeente Nederweert het convenant VerkeersEdudactie BasisOnderwijs
(VEBO-convenant) afgesloten. Daarmee
is er op alle basisscholen in de gemeente
extra aandacht voor veilig deelnemen
aan het verkeer. Volgens Ron Hillebrink
van Veilig Verkeer Nederland afdeling
Nederweert is dit ‘uniek voor Limburg’.
Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Zeker in het verkeer. Daar ben je niet alleen verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Je hebt er ook te maken met het
gedrag van anderen. Om te bereiken dat
kinderen in de leeftijd van 4 tot en met
12 jaar weerbaarder worden binnen het
verkeerssysteem, is goede theoretische
verkeerseducatie op de basisschool heel
erg belangrijk. Maar zoals je zwemmen
niet uit een boekje leert, zo leer je het
deelnemen aan het verkeer niet alleen
door verkeersregels uit je hoofd te leren.
Verkeersopvoeding
Het oefenen van vaardigheden zoals
oversteken of fietsen op het schoolplein
en in de schoolomgeving is dan ook van
groot belang in de verkeersopvoeding
van alle basisschoolleerlingen. Uiteraard
moet er ook aandacht zijn voor een verkeersveilige schoolomgeving en veilige
schoolthuisroutes. Voor een basisschool

is het belangrijk om voor het realiseren
van deze zaken samenwerking te zoeken met de gemeente en instanties zoals
Veilig Verkeer Nederland en de politie.
Verkeersveiligheid is immers een zaak
van meer partners. De rol van ouders is
ook belangrijk.
VEBO-convenant
Basisschool De Schrank sloot onlangs
met de gemeente Nederweert het
convenant VerkeersEducatie BasisOnderwijs (VEBO-convenant) af. Hierin staan
afspraken over de extra aandacht die de
school aan verkeerseducatie besteedt
en de (financiële) ondersteuning die de
school daarbij krijgt van de gemeente
Nederweert en het Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Basisschool De Schrank is de laatste basisschool die het convenant heeft afgesloten. De overige basisscholen binnen de
gemeentegrenzen maakten al deel uit
van het VEBO-netwerk.
Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling
Nederweert zet zich al jaren in voor het
bevorderen van de verkeersveiligheid.
Dat doet de organisatie op diverse manieren. Bijvoorbeeld door het geven van
scootmobielcursussen, fietscursussen voor
statushouders en controles van fietsen.

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN
WONINGVERENIGING NEDERWEERT
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

Te Huur gevraagd
in Nederweert

The Big Event
bij uw Opeldaeler
The Big Event is weer van start
gegaan en dat betekent ongekend veel voordeel. Tijdens het
Big Event krijgt u, bij aankoop van
een nieuwe Opel een tankpas met
€ 500 gratis brandstof, mag u voor
€ 250 aan Opel accessoires uitzoeken én profiteert u van € 2.000 éxtra inruilwaarde voor uw huidige
auto!* Profiteer van 10 t/m 15
september van deze unieke aanbieding bij de Opel dealer.in onze
showroom.
Hieronder hebben we enkele voordelen voor u op een rijtje gezet:
PLUS € 2.000 EXTRA INRUILWAARDE
Tijdens The Big Event kunt u rekenen
op een uiterst gunstig inruilaanbod
voor uw auto. U profiteert namelijk
van € 2000 extra inruilwaarde bovenop de waarde die gehanteerd wordt
door de Autotelex Koerslijst*.

TE KOOP

Rendierenlaan 11, Nederweert-Eind met aanhorigheden.
Bouwjaar 1964, opp. perceel ca. 280 m2 inhoud woning 360 m3
Souterrain: bergkelder.
Begane grond: hal met tegelvloer, meterkast (5 groepen met
aardlekschakelaar) en toiletruimte; doorzonwoonkamer;
dichte keuken met tegelvloer, muurkast en keukenopstand
voorzien van afzuigkap en gaskookplaat; vanuit de keuken is er
toegang tot de achtertuin.
e
1 Verdieping: overloop; drie slaapkamers; badkamer met inloopdouche, toilet, wastafel en witgoedaansluiting.
2e Verdieping: vlizotrap naar bergzolder met dakraam en opstelplaats AWB HR combi Cv-ketel (2012).
Algemeen: vrijstaande garage met openslaande deuren;
volledig geïsoleerd; voortuin met oprit; achtertuin o.a. voorzien
van een achterom (deels overdekt), een 2e achterom
(via de openbare groenvoorziening gelegen aan de achterzijde),
een eenvoudige tuinberging en erfafscheiding (muur/ haag).

Vraagprijs € 158.500,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).
Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 27 september 2018.

PLUS € 250 AAN GRATIS ACCESSOIRES
Met € 250 aan gratis accessoires kunt
u uw nieuwe Opel zeer voordelig personaliseren.
VERDUBBEL DE INRUILWAARDE!
Bereken de inruilwaarde van uw auto
en maak kans op dé Verdubbelaar!
Verdubbelaar!
De
Verdubbelaar
wordt t/m 13 september dagelijks
verloot. Meedoen is eenvoudig! Bereken de inruilwaarde van uw auto,
geef aan dat u kans wilt maken op de
Verdubbelaar en wie weet wordt uw
extra inruilwaarde van € 2.000 verdubbeld naar € 4.000! Winnaars worden dagelijks per mail op de hoogte
gesteld.
Voor meer informatie over The Big
Event van Opel kunt u ook terecht bij
Opel Nijs
De OPEL DEALER voor de regio.
Gratis vervangend vervoer
Gratis Opel Pechhulp bij onderhoud
Gratis haal en breng service.

Kleinschalige woning
met tuin
Voor 2 personen met huisdier
Voor minimaal 1 jaar
Max. € 700,00
06 - 519 684 51

Toon Hermans Huis Weert
De agenda voor het Toon Hermans
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maandag 17 september 11.00-12.30 uur en
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 18
september 13.30-15.30 uur haken*.
Woensdag 19 september 14.30-19.00
uur kookworkshop voor nabestaanden*. Donderdag 20 september
10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 uur
workshop schilderen*. Vrijdag 21 september 09.30-12.00 uur creatief atelier*. Woensdag 26 september 09.3012.00 uur ontspanningsmassage*.
Donderdag 27 september 13.00-16.00
uur voetwellness*.
Open inloop op maandag, dinsdag en
donderdag van 09.00-16.00 uur en op
woensdag en vrijdag van 09.00-13.00
uur (* = op afspraak - aanmelden
kan via: 0495-541444 of voor meer
informatie zie website www.toonhermanshuisweert.nl).

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251
www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl
Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

sPeelse Expeditie en speelse
muziek bij De Pelen

Groote Peel feestelijk geopend
Tijdens het hoogveenfestival worden tevens de werkzaamheden in de
Groote Peel officieel afgesloten met
bestuurders van Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Waterschap
Aa en Maas en Staatsbosbeheer. Dit
doen we met een gezamenlijke lunch
tijdens het hoogveenfestival.
Tijdens de lunch gaan bestuurders
met elkaar en met bewoners in gesprek over de Peel en het hoogveen-

Hoogveenherstel
Het hoogveenfestival wordt georganiseerd door Provincie NoordBrabant, Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en Maas Afgelopen jaren
hebben deze partijen hard gewerkt in
de Groote Peel, Mariapeel en Deurnsche Peel om het hoogveen te kunnen herstellen. De werkzaamheden
zijn dit voorjaar afgerond. Tijdens het
festival is te zien wat er allemaal gerealiseerd is.

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze
uitgebreide collectie
trouwkaarten.

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

RC Ofroad-Xperience
Voor het eerst zal er in Nederweert een
wedstrijd met radiografisch bestuurbare auto’s plaatsvinden op een speciaal
hiervoor geprepareerd circuit. Het bijzondere van de RC Offroad-Xperience
is dat behalve wedstrijdrijders óók hobbyisten gebruik mogen maken van dit
circuit. Spektakel gegarandeerd!
GAMMA NK zeepkistenrace
Volop actie is verzekerd bij de GAMMA
NK zeepkistenrace waar vele coureurs
vanuit heel Nederland met bravoure
het parcours proberen te bedwingen. Zullen de Nederweerter coureurs
weerstand kunnen bieden tegen de
deelnemers uit de rest van het land?
Paddock Square
Ook op het Paddock Square (cafe de
Schans) kunt u rustig genieten van

Goede doel
Voor het goede doel zal hier tevens
ook nog een veiling gehouden worden.
De tweelingbroers Giovanny en Lorenzo, 5 jaar oud, hebben beiden
een beperking waardoor zij afhankelijk zijn van een rolstoel. Het enige
dat hen nu nog ontbreekt is een bus
waardoor zij ook vervoerd kunnen
worden. Helpen jullie mee?
Americana Village @ Night
zaterdag 15 september vanaf 19:00u
- Ghost Town
- Main Square
- Elegance Corner
- Some Got It
- Mike’s Electric Mud
- Cigarbox Henry
- Drinks & Food
- Rodeo-Bull
- Americana & Vintagemarket
Americana Village
zondag 16 september vanaf 10:00u
- Ghost Town
- Main Square
- Elegance Corner
- Art Square
- Kids Town
- Red House
- Eightball Boppers
- Cigarbox Henry
- John & Yoko
- Drinks & Food
- Rodeo-Bull
- Americana & Vintagemarket
- Paddock Square
- Rollin’ Men
- Gamma NK zeepkistenrace
- Race-Xperience
- RC Offroad Xperience

In september beginnen de naailessen weer.

Wie vindt het gezellig om samen met anderen
in kleine groepjes kleding te maken.
Kleding voor je zelf helemaal op je eigen maten.
Voor je kinderen, kleinkinderen of iets voor in huis het is allemaal mogelijk.

Florastraat 68 • 0495-625917

Nederweert

Foto: Marijke Vaes – Schroën | Staatsbosbeheer

herstel. Als aanwezigen hierbij willen
aansluiten kunnen ze een voucher
halen voor de lunch bij de informatiestand op het festivalterrein. Er
zijn circa 50 plaatsen gratis beschikbaar. Vragen aan bestuurders over de
hoogveenprojecten kunnen tijdens
de lunch gesteld worden.

Race-Xperience
In Budschop gaat het evenement
verder met Race-Xperience. Inmiddels behoort Race-Xperience tot
een van de grootste auto- en motorsport-exposities van Nederland.
Dit mag je dus zeker niet missen.

een hapje en een drankje en luisteren
naar Rollin’ Men die op het podium
de sterren van de hemel spelen.

Voor informatie:

Hoogveenfestival 15 september

Walk of Veen
Vanaf beide locaties kan je de Walk
of Veen lopen. Deze leuke wandeling
van 3 of 8 km loopt langs de bijzondere plekjes van de Groote Peel of de
Mariapeel. De wandeling is geschikt
voor jong en oud. Tijdens deze wandeling krijg je naast een mooi uitzicht
op de Peel ook informatie over de
verschillende vogels in het gebied,
de turfgeschiedenis en hoogveen.
De Walk of Veen kan vanaf 2 startpunten gelopen worden. In het eigen
tempo en de hele dag door.

Door deze techniek te beheersen zijn
kunstenaars in staat fotokwaliteit en
realistisch werk te leveren. Op het Art
Square zal ook een fototentoonstelling plaatsvinden. Americana Village
heeft een fotowedstrijd uitgeschreven en de beste twintig ingezonden
foto’s zullen hier worden tentoongesteld. Thema van deze fotowedstrijd
is het fotograferen van Amerikaanse
voertuigen die van origine gebouwd
zijn vóór 1972. DJ Joost zal op het Art
Square voor passende muziek zorgen.

Modevakschool Maria van der Kruijs

Voorwaarde is dat gegadigden een woning van WvN vrijmaken of
starter op de woningmarkt zijn.
Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Op zaterdag 15 september wordt tussen 10:00 en 17:00 uur het Hoogveenfestival gehouden op het terrein van
het Buitencentrum de Pelen. Het festivalterrein is bij het Buitencentrum de
Pelen Moostdijk 15 in Ospel. Hier kun
je verhalen horen over de bijzondere
turfgeschiedenis, zelf een knuppelbrug bouwen, broodjes bakken
op houtvuur en zien hoe hoogveen
kan groeien. Er zijn ook activiteiten
bij het Biologisch station Mariapeel,
Koolweg 36a in Helenaveen.

Americana Village 2018
Vervolg voorpagina.

Op zondag 16 september is het
weer veel te beleven bij Buitencentrum De Pelen! Om 11.00 en
om 14.00 uur kun je meedoen
met een sPeelse Expeditie in De
Groote Peel. Ook op het Peelpodium - het overdekte Amfitheater
van het Buitencentrum - wordt er
gespeeld met om 13.30 en 15.00
uur optredens van Jee & Vee. Dit
Brabantse duo brengt een mix van
60’s en 70’s muziek. Het Buitencentrum van Staatsbosbeheer ligt
aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk.
Uitdagend voor groot en klein!
Tijdens een excursie in de natuur krijg
je informatie over de planten en dieren in een gebied. Bij de sPeelse expeditie in De Groote Peel gaat dat
anders; dan beleef je, door het uitvoeren van een sPeelse opdrachten,
dit prachtige hoogveengebied op
een sPeciale manier. Daarbij staat het
samen doen en ontdekken centraal
en worden al je zintuigen geprikkeld.
Deze excursie is uitdagend voor groot
en klein; gezinnen met kinderen,
maar ook voor vrienden en vriendinnen die samen een leuk uitstapje in
de natuur willen. De sPeelse Expeditie
moet je gewoon ervaren!
De excursie start om 11.00 en
om 14.00 uur bij Buitencentrum
De Pelen aan de Moostdijk 15 in
Ospel. Er zijn dus twee tochten
op een dag. Deelname kost € 5,voor volwassenen en € 3,50 per
kind. De tocht is 2,5 kilometer
lang en duurt 2 uur. Reserveren
is gewenst en kan via: 0495 – 641
497 of per mail: depelen@staatsbosbeheer.nl Tip: draag kleren die
vies mogen worden!
Mix van blues, pop en singersong
De duo Jee & Vee bestaat uit twee
gerenommeerde muzikanten die hun

sporen in de muziekwereld ruimschoots verdiend hebben. Zij spelen
60’s en 70’s nummers, een mix van
wat oudere blues, popsongs en singer-songwriters nummers. Een zeer
gevarieerd programma met heerlijke
herkenbare muziek van the Stones,
Elvis, Van Morrison, JW Roy, CCR en
nog veel meer. De duo bestaat uit Eugene Jonkergouw. Hij speelt gitaar,
mondharmonica en hij zingt. Eugene
speelt ook in de band Moose Next
met een breder en ruiger repertoire.
Ad Voets speelt gitaar en percussie en
ook hij zingt. Voor het stevigere werk
speelde hij ook nog in zijn eigen band
Molly Mill, een bekende progressieve
rockband.
De voorstellingen op het Peelpodium zijn om 13.30 en 15.00 uur
en voor iedereen toegankelijk.
Entree is een vrijwillige bijdrage.
Uw gulle gift komt ten goede aan
de muzikanten en aan de organisatie van het Peelpodium. Meer
informatie:
www.staatsbosbeheer.nl/peelpodium
Buitencentrum De Pelen, startpunt van natuurbeleving
Buitencentrum De Pelen ligt aan de
rand van Nationaal Park De Groote
Peel. Voor of na een voorstelling kun
je genieten van een wandeling in dit
mooie natuurgebied. Voor gezinnen
met kinderen zijn er Doe- en Ontdektochten te huur. Er zijn ook drie
uitgezette wandelroutes waarvan er
ook één (2 km) geschikt is voor rolstoelen. Perfect te combineren met
een hapje en drankje in de Peelkiosk
of in de Peelboerderij. Het Buitencentrum is elke dag geopend van 10.00
tot 18.00 uur. Voor meer informatie:
www.staatsbosbeheer.nl/depelen Of
neem contact op met het Buitencentrum via: 0495 – 641 497 of depelen@
staatsbosbeheer.nl

Raadpraat

Het is belangrijk om alle Nederweertenaren op de hoogte te houden van
de besluitvorming in de gemeenteraad. Daarom zorgen wij, na iedere
raadsvergadering, voor een terugkoppeling van wat wij hebben ingebracht
in de raadsvergadering. Deze eerste
keer blikken we terug op de raadsvergadering van 4 september 2018.
Een van de agendapunten was het verder ontwikkelen van het leisure kwadrant aan de Randweg West. Als D66
Nederweert vinden we het mooi om
te zien dat daar wordt geïnvesteerd.
We zien niet alleen kansen voor Nederweert, maar voor de gehele regio.
De mogelijke komst van een Kentucky
Fried Chicken (KFC) kan op onze goedkeuring rekenen en we zijn dan ook
benieuwd welke verdere leisure in dit
gebied gaat komen. We denken dat de
verschillende bedrijven elkaar versterken en er ook een goede wisselwerking mogelijk is met Sportpark De Bengele als de plannen voor herinrichting
worden doorgevoerd. Een hotel vinden wij een essentieel onderdeel van
dit leisuregebied. Wat ons betreft gaat
de schop zo snel mogelijk in de grond
om met de aanleg te starten. We hebben het college opgeroepen om bij de
uitvoering goed rekening te houden
met een veilige verkeerssituatie.

We vinden het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen in
de samenleving. Daarom hebben we
ingestemd met de meedoenregeling
om mensen met een laag inkomen te
ondersteunen bij het meedoen met
sociale, culturele, educatieve en sportieve activiteiten. We hebben wethouder Cuijpers daarbij wel verzocht
om te zorgen dat het geld ook goed
besteed wordt en dat er aandacht is
voor eventueel misbruik van deze regeling.
Daarnaast hebben we ingestemd met
de nieuwe woningbouw op Hoebenakker. Hierbij hebben we opgeroepen om vooral aandacht te besteden
aan het duurzaam bouwen en het
plaatsen van starterswoningen.
Ook is er een gezamenlijke motie
van alle vijf de partijen aangenomen waarin we aandacht hebben
gevraagd voor een veilige fietsroute
naar De Groote Peel. Naast bovenstaande punten hebben we ingestemd met de restauratie van de
lambertustoren en hebben we enkele
overbodige regels afgeschaft. Zo is
stoepkrijten nu weer toegestaan in
de gemeente Nederweert!
Heb je goede ideeën over wat de
gemeente moet besluiten? Wil je
aandacht vragen voor bepaalde problemen? Of wil je gewoon een keer
meedenken? Neem dan contact met
ons op via www.d66nederweert.nl of
stuur een mail naar info@d66nederweert.nl.

Bijeenkomst Longpunt Weert
Thema: Goede voeding en beweging
Na de zomerstop start Longpunt
Weert op woensdag 19 september weer met haar maandelijkse
bijeenkomsten voor longpatiënten en hun naasten. Het thema
van deze bijeenkomst is ‘goede
voeding en beweging’ en de rol
van eiwitten voor het herstel.
Bewegingsdeskundige Pieter Kipping geeft uitleg en beantwoordt
vragen over dit thema.
De bijeenkomst is van 14:00 16:00 uur in zaal Keenterhart, St.
Jozefskerkplein 3 in Weert. De
zaal is open vanaf 13:30 uur.

Bijeenkomsten Longpunt Weert
Iedere maand staat een ander thema
centraal bij Longpunt Weert. Meestal
wordt het thema verzorgd door een
deskundige. Het tweede deel van de
bijeenkomst wordt gebruikt om ervaring uit te wisselen met lotgenoten
en sociale contacten op te doen.
Longpatiënten en hun naasten zijn
van harte uitgenodigd de bijeenkomsten te bezoeken. Aanmelden of
lid zijn van Longfonds Weert is niet
nodig. Deelname is gratis. Doe geen
geurtje op als je de bijeenkomt bezoekt, veel longpatiënten hebben
daar last van.

uitvaartbegeleiding

Parochie
H. Gerardus-Majella
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 Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met
pastoor volgens afspraak (tel. 631317);
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.0011.00 uur voor het bestellen van HH. Missen,
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887;
e-mail adres kantoor: administratie@kerknederweert.nl. Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 RABO
01355 072 27 ten name van Kerkbestuur SintLambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl
Liturgische kalender
van 13 tot en met 22 september 2018
DONDERDAG 13 september
H. Johannes Chrysostomus, bisschop en
kerkleraar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie
VRIJDAG 14 september
Kruisverheffing
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel
ZATERDAG 15 september
O.L.Vrouw van Smarten
Vooravond van de 24e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang Bel Canto, speciaal
voor Sjef Peerlings, lector mevr.L.Caris.) –
Zeswekendienst voor Sjef Peerlings, jaardienst Tjeu van Deursen, Jaardienst Roos
Janssen, Jaardienst Dora van de Kerkhof,
voor Sjef Frenken en Marie Frenken-Jacobs,
voor de overleden leden van Zangvereniging Bel Canto.
ZONDAG 16 september
24e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector
mevr. L. Roost) – Jaardienst Jac en Marie
Wijen-Bongers, Lies Bruekers-van de Kruijs,
v.w. verjaardag, Levende en overleden leden
van de Vincentiusvereniging.
MAANDAG 17 september
H. Robertus Bellarminus, bisschop en kerkl.
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph
DINSDAG 18 september
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel
WOENSDAG 19 september
H. Januarius, bisschop en martelaar
Geen Rozenkransgebed en H. Mis
DONDERDAG 20 september
HH.Andreas Kim Taegôn, pr. en Paulus
Chông Hasang en gezellen, martelaren
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.15 uur Biechtgelegenheid
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie
VRIJDAG 21 september
H. Matteüs apostel en evangelist
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel
ZATERDAG 22 september
Vooravond van de 25e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis ( zang; Dameskoor Cantantes, lector mevr. H. Dielissen)
Jaardienst Frans Creemers, jaardienst Lisette
Gubbels-Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx,
Jaardienst Pierre Cuijpers en tevens voor
verjaardag, Overleden echtgenoten Gerrit
en Mia Haenen-Teeuwen.
Overleden
Op 30 september was de uitvaart van Nelly
Kessels-Ghielen, zij overleed in de leeftijd van
97 jaar en woonde Kapelaniestraat 25C17.
Op 1 september was de begrafenis op het
parochiekerkhof van Frans Coolen, hij overleed in de leeftijd van 64 jaar en woonde in
Huize Provedencia te Sterksel.
Mogen zij rusten in vrede.
Parochiebedevaart naar Kevelaer
Op dinsdag 25 september houden we weer
de jaarlijkse parochiebedevaart naar Kevelaer. We gaan per bus naar Kevelaer toe. De
bus vertrekt om 9.30 uur vanaf de kerk
in Keent. Om 10.00 uur worden de mensen van Nederweert opgehaald bij de
Pinnenhof. (Dus niet om 8.30 uur respectievelijk 9.00 uur zoals aanvankelijk op het
aanmeldingsformulier stond vermeld!!!!!)
In Kevelaer zullen we om 12.00 uur samen
het middageten gebruiken in het Priesterhuis. Om 13.30 uur hebben we de Eucharistie in de Biechtkapel. Daarna is er tijd voor
uzelf en om 16.45 uur sluiten we af met
het Lof en keren we weer huiswaarts. Rond
19.00 uur verwachten wij weer thuis te zijn.
U kunt zich opgeven bij Pastoor Schuffelers,
Schoolstraat 2, 6031 CW, telefoon 631317;
Lies Roost, Rooseveltstraat 21, 6031 BR, telefoon 633380; Parochiecentrum Lambertuskerk, telefoon 625887; de heer Götzen, J.
van Polanenstraat 18, 6006 ZR Weert, telefoon 530282 (namens het dekenaat).
De sluitingsdatum voor opgave is woensdag
19 september, dit i.v.m. het regelen van het
vervoer en het reserveren van het diner.

Jan Verboogen nog even in Nederweert
De vakantie van Jan Verboogen zit er bijna
op. Het moment nadert dat hij weer teruggaat naar Suriname. Nu kunnen we hem gedag zeggen en het beste toewensen. Maar
we willen het daarbij niet laten. We willen
hem ook iets meegeven ter ondersteuning
van zijn werk aldaar. In het weekeinde van
15 en 16 september zal Jan de Eucharistievieringen in de Lambertuskerk, in Eind en
in Budschop nog een keer verzorgen. Wilt u
hem nog een keer horen, zien en ontmoeten, kom dan naar één van deze Eucharistievieringen. En grijp deze gelegenheid dan
ook aan om hem financieel te ondersteunen
in de vorm van een bijdrage aan de speciale
collecte voor hem. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om bij één van deze vieringen
aanwezig te zijn dan kunt u uw bijdrage ook
deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum bij de Lambertuskerk of in de
brievenbus van de pastorie. Wij zullen dan
zorgen dat deze giften bij hem terecht komen. Alvast namens Jan bedankt voor uw
gulle giften.

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 16 September
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties
Zondag 23 September
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties
Gelezen in het intentieboek van onze kapel
- Lieve Maria, geef me kracht en hoop, en
zorg goed voor alle zoete kinderen en ouderen onder ons.
- Maria,bedankt dat we weer gezond thuis
zijn gekomen.
- Moeder van altijd durende bijstand verlos
ons van alle pijn, dank u.

Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus
Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907
e-mail: leniemackus@gmail.com
IBAN nummer: NL96RABO 0135507715
15 t/m 22 september 2018

Dankbetuiging
Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

LEZERS: zaterdag 15 september Maria van
Nieuwenhoven, zaterdag 22 september Jolanda Wijen.
MISDIENAARS: jaardienst 15 september Valerie Beerens en Lobke Houtappels, zaterdag
22 september Lois Beerens en Niek Wijen.
“Lichtpuntjes, soms zijn ze groot, soms zijn
ze klein. Je hoeft ze niet te zoeken.
Je kunt er ook een zijn.”

Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen Ospel
Pastoor A. Koumans, OMI Ospel
O.L. Vrouwestraat 53 6035 AN
tel/fax 631307
In spoedgevallen boodschap inspreken.
Spreekuren:
pastoor: dinsdag + donderdag 10.30-12.00
pastorie: maandag t/m vrijdag 10.30-12.00
IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en
Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79
KERKDIENSTEN 15 - 22 september.
Zaterdag 15 september, Onze Lieve
Vrouw van Smarten, 14.00 Huwelijk bruidspaar Bart Berkhout en Regina Tramontin;
19.00 (Samenzang) ghm ouders HermansJacobs, zoon Antoon, kleinzoon Hein en
achterkleinkind Martijn, ghm Sjef Hermans
en An Hermans-de Wit.
Zondag 16 september, 24e zondag door
het jaar, 10.00 (Zangkoor De Peelklanken)
Alda Stienen-Linssen.

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

Zaterdag 22 september, 19.00 (Samenzang) ghm Peter Henricus Hubertus Slaats
en Petronella Hendrinca Heeskens, zwd Bets
van Keulen-Spanbroek, zwd Netje Roost Pellemans, zwd Toon van Tulden.

Voor het bestellen van H. Missen, het opgeven 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 email: 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 vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en de opgave van de misintentie
met de gewenste datum. Opgave misintenties twee weken vóór datum. Telefoonnummer 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 16 september 2018
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor. Voorganger pater
Jan Verboogen
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems
Pater Jan Verboogen
De H. Mis wordt verzorgd door Pater Jan
Verboogen. De uit Nederweert afkomstige
pater van de orde van Salvatorianen, wordt
in 2016 pastoor van een parochie in Suriname. Hij neemt de parochie over van een
confrater die wegens leeftijd en gezondheid
afscheid moet nemen. Pater Jan Verbogen
maakt deze stap op 65-jarige leeftijd. Hij
gaat deze missionaire taak uitvoeren samen
met een Indiase neomist. Suriname kent veel
christenen van Hindoestaanse afkomst, De
Salvatorianen geven op deze wijze een nieuwe invulling aan hun missie in Suriname met
een jongere oudere medebroeder uit de
Belgische provincie en een jonge neomist
uit een jonge gemeenschap. Op 10 september 2016 was de plechtige aanstelling van
beide confraters in de Heilige Driekoningenkerk, pater Jan Verboogen als pastoor en
pater Kumar als kapelaan. Beiden hebben
zich aangesloten bij de Salvatoriaanse gemeenschap in Suriname.
Tijdens de H. Mis in dit weekend wordt er
gecollecteerd voor pater Jan Verboogen.
Zondag 23 september 2018
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen
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ZATERDAG 22 september: 19.15 uur H.
Mis, jaardienst voor Anneke Bosmans-Nies.

Donderdag 20 september, 13.00 Huwelijksviering bruidspaar Niels Bronneberg en
Anke van Laer. 19.00 voor de zieken.

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

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid.
Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

ZATERDAG 15 september: 19.15 uur H.
Mis, koor De Leeuwerik, jaardienst voor
Pierre Wijen.

Iets om over na te denken:
Alleen door tegen de stroom in te zwemmen, kan men de bron bereiken.

Sint Rochusparochie
Budschop

ZijActief St Martha Ospel

ACOLIETEN: za. 15 sept. 19.00: Tom en Stan
Dirks; zo. 16 sept. 10.00: Tom Kessels, Nick
Stijnen; za. 22 sept. 19.00: Mathijs van Lierop, Edwin van Rooijen.
DOOPSELS: Door het Sacrament van het H.
Doopsel zijn Demi Linders, Vuistbijl 10 en
Jens Berkvens, Meijelsedijk 16, in onze geloofsgemeenschap opgenomen. We feliciteren dopelingen en ouders en wensen hen
een gezegende toekomst.
ACTIE KERKBALANS: We naderen half
september en het laatste kwartaal van 2018.
Een moment om even naar de parochie exploitatie van dit jaar te kijken. We mogen
ons gelukkig prijzen dat de gezinsbijdrage
van de parochianen de laatste jaren vrijwel
constant blijft. Daarnaast zijn er de inkomsten van b.v. de kerkdiensten en de begraafplaats. Daar tegenover staan – steeds stijgende – kosten van heus geen topsalarissen,
de eredienst en parochiehuishouding, het
onderhoud van gebouwen.
De parochie blijft erg afhankelijk van de
jaarlijkse gezinsbijdrage. Namens de parochie commissie zeg ik alle deelnemers
daarom graag dank. Maakte u de bijdrage
2018 nog niet (geheel) over, dan hierbij een
vriendelijke herinnering.
Wie (nog) niet deelneemt zou ik willen
vragen om toch te overwegen om wél
deelnemen. U maakt deel uit van de Ospelse parochiegemeenschap, die samen de
eredienstverlening op peil wil houden. En
vroeg of laat wil u misschien een beroep
doen de parochie diensten.
Velen van u hebben bij de restauratie van de
kerktoren laten blijken dat zij zich betrokken voelen bij het welzijn van de “kerk”. Uw
bijdrage op banknr. NL94RABO01403.01.879
t.n.v. Parochie Ospel wordt in dank aanvaard.
PAUSELIJKE GEBEDSINTENTIE: Dat jongeren in Afrika toegang mogen hebben tot
onderwijs en werk in hun eigen land.
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

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele
blijken van medeleven, in welke vorm dan ook,
na het overlijden van onze vader en opa,

Jaan Strijbos

Bestuur St Martha Ospel.

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren,
dat hij bij zo velen geliefd was.

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

Wendy, Stephan, Tijn en Veerle Knapen
Inge, Paul, Bente en Marit Smolenaers

Hoera!
Oos aod Adje 3 waertj 16 september

50 jaor

Van het Rijke Roomse
leven naar de toekomst
Cluster Tabor informatieavond 24
September 2018 in De Bombardon

Theo, Brechje, Lieke en Jop

Same sterk vör oos Kerk

Na een succesvol verloop van de “stenen adoptie” wil het Restauratie Comité de actie officieel afronden en beeindigen. De parochie zelf diende aan
bijdrage van € 45.000,- beschikbaar te
stellen en de diverse acties en spontane bijdragen hebben tot een bedrag van thans ruim € 41.000,- geleid
!!! Voorwaar een geweldig resultaat
waar we als comité trots op zijn. Trots
omdat Ospel zich enthousiast heeft ingezet om de monumentale kerktoren
voor de toekomst in stand te houden..
Benefiet concert
Het comité heeft de warme zomer
niet stil gezeten. Het wil de actie
dankbaar en feestelijk afsluiten met
een benefiet concert in de parochiekerk. Dit staat te gebeuren op zon-

VRIJDAG 14 SEPTEMBER 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. Op vrijdag 14 september hebben wij 2
jackpot nummers ieder € 52,50
Iedereen is dan van harte welkom!
Bestuur KBO afdeling Budschop

Leeve Wim,
unne hieële dikke prefisiat!

Het is stil geworden rond de kerktoren van Ospel. De restauratie
is voltooid (behalve de twee zijramen) maar de sponsoractie
…………. die is NIET voltooid.

Openingsavond nieuw seizoen
2018- 2019.
St Martha Ospel start het nieuwe seizoen weer op, na een welverdiende
vakantie en heerlijk zomer weer, zijn
wij er weer klaar voor !
Op donderdag 20 september. Op
deze avond presenteren wij u het
nieuwe programma met als gast muziek duo: Ari- Ja .
een plezierige avond , met muziek en
de laatset nieuwtjes voor het komende verenigingjaar.
We beginnen om 19.30 uur in het
gemeenschaphuis ‘t Haazehoof te
Ospel.
We hopen u te mogen verwelkomen.
Vriendelijke groet en tot donderdag
20 september!

dag16 december 2018, één of twee
uitvoeringen in de middag en vooravond, naar gelang de belangstelling.
Het comité en de harmonie Melodie
der Peel werken aan de opzet van dit
concert en binnenkort worden details
bekend en worden ook koren benaderd. Het wordt niet opgezet als
een kerstconcert, maar buiten op het
kerkplein zal die sfeer wellicht wel
gecreëerd worden.

Op maandag 24 september om 19.30
uur zal er een informatieavond voor
cluster Tabor verzorgd worden. U
bent hierbij van harte welkom.
U wordt op de hoogte gebracht van
de ontwikkelingen in het cluster, wat
gaat goed, wat kan beter? De realiteit: hoe houdt het cluster zich staande in deze woelige tijd? We praten
u bij over wat er gebeurt in cluster
Tabor.
Vervolgens zal pastoor Vankan ingaan op het thema:
Van het Rijke Roomse leven
naar de toekomst.

Adopteren van een baksteen is nog
steeds mogelijk door € 15,- of een
veelvoud van dit bedrag te storten op
banknummer NL63 RABO 0319 4215
70 ten name van Samen sterk voor
onze kerk.

In een boeiende presentatie neemt
hij u mee in de ontwikkeling van de
kerk vanuit het verleden naar de toekomst. Ook is er voldoende gelegenheid om samen over dit onderwerp
van gedachten te wisselen. Kunnen
we de ontwikkelingen en voorvallen
in deze tijd in het juiste perspectief
plaatsen?
Laat u bijpraten en kom ook naar De
Bombardon in Heythuysen.
Koffie en vlaai staan voor u klaar !

Het Restauratie Comité.
jg

Parochies Baexem, Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler en Leveroy.

Het doel is bovenal die laatste € 4.000,binnen te halen ! Ospel kennende is
het comité optimistisch en vol vertrouwen. U hoort er spoedig meer van !

L.K.V. Nederweert

SKO

Wij gaan door met

Op weg
geparkeerd tussen twee werelden
op zoek naar de invoegstrook
je gevoelens overal en nergens
energievretende tijdzone
tranen die wellen
bij het afscheid nemen van
wat was om voorzichtig
een stap vooruit te zetten

Engelse Conversatie
Cursus voor gevordenden
vanaf 10 oktober.
Dit is op woensdagen
van 15 tot 17 uur
in De Pinnenhof, Nederweert.

Beste dames,
Dinsdag 25 september gaan we op excursie naar het crematorium in Weert.
Graag opgeven voor 17 september
in verband met vervoer, vertrek om
18:30 uur vanaf de Pinnenhof.
Opgeven bij Bets
Groeten het Bestuur.

Verzamelaarsbeurs
september 2018

Contact: valeriavs@hotmail.com

overal en nergens
stuiteren je emoties
invulling van een ander bestaan
onzeker je reis
de nooit aflatende lavastroom
van gedachten die over
elkaar heen borrelen
op zoek naar peace of mind
tot liefde je laat ademen
een plek je rust geeft
aanvaarding je hart verrast
tot dan duurt de strubbeling
tussen
overal en nergens
Terry van Lierop
www.schrijverskringospel.nl

DIALECT SCHRIJVEN
Binnenkort start Veldeke weer met
een serie cursusavonden, bedoeld
voor dialectsprekers die zich verder
willen bekwamen in het schrijven van
dialect.
Op een zevental bijeenkomsten worden oefeningen gedaan in klankherkenning en gebruik van leestekens,
zodat iedereen dit voor eigen gebruik
gemakkelijker kan hanteren. Wat is
een sleeptoon, stoottoon of naslag?
Voor de komende cursus zijn nog enkele plaatsen vrij.
Belangstellenden kunnen voor informatie terecht bij Veldeke-secretaris
Jan Moonen, telefoon 537790 of
mail: info@veldekewieert.nl.
Aanmelding is mogelijk tot 15 september a.s.

Te koop:

appels
Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Zondag 16 september organiseert Verzamelaarsvereniging “De Peelstreek”
uit Meijel weer haar maandelijkse ruilbeurs. Het evenement vindt plaats in
het gemeenschapshuis “D’n Binger”,
Alexanderplein 2 in Meijel.
Het is een ideale gelegenheid voor
verzamelaars om hun collectie uit te
breiden of aan te vullen. Op verzamelgebied is van alles te vinden zoals
postzegels, munten, pennen, bidprentjes, geboortekaartjes, ansichtkaarten, bankbiljetten, suikerzakjes,
voetbalplaatjes etc.
De openingstijd van de ruilbeurs is
van 10.00 u tot 13.00 u.
Zoals altijd zijn er ook veel tafels gereserveerd voor ruilers.
Alle verzamelaars en belangstellenden zijn van harte welkom. Parkeergelegenheid is er voldoende. Entree volwassenen € 1,00 en kinderen gratis.

Week van 15 september – 22 september 2018
Zondagmorgen 16 sept. 09.30 uur:
Als jrd. voor Pierre Wullems, Als jrgt. voor
Jel Nies en Anna Nies-Geurts, Als hgm. voor
overleden ouders Kurstjens-Schmitz en tevens voor hun overleden zonen Leo, Jan,
Frans en Wim Kurstjens (volkszang)

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.

ŏ

Vogelsbleek 18/A

ŏ

6001 BE WEERT

ŏ

(0495) 549 630

ŏ

www.geuns.nl

ŏ
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Eynderhoof
Gezond of niet gezond, het is gewoon superlekker!
Zondag 16 september: Dag van
de stroopmakers in het Limburg
openluchtmuseum Eynderhoof
Hoe gezond appelstroop eigenlijk is
daar zijn de geleerden en diëtisten
nog niet helemaal uit. In ieder geval
is het zeker niet ongezond! Appelstroop bevat namelijk 52% suiker.
Ruim de helft dus, maar dat is nog
altijd iets minder dan jam. Aan de
andere kant zit er in appelstroop, net
als in jam, geen spoortje vet terwijl
ander zoet broodbeleg zoals chocoladehagel of hazelnootpasta zoet én
behoorlijk vet is. Appelstroop bevat
ongeveer 15 mg ijzer per 100 gram en
dat is zeker niet onbelangrijk voor de
mens. In ieder geval kun je op 16 september zelf komen kijken hoe deze
lekkernij gemaakt wordt door de vrijwilligers van Eynderhoof. En het blijft
niet alleen bij proeven, er zijn ook
voldoende potten Eynderstroop op
voorraad om er een te kopen.
Het is nazomer en al bijna herfst en de
appels en peren zijn rij en de bieten
zijn dik genoeg. Tijd voor de stroopmakers om aan het werk te gaan in de
prachtige stroopmakerij “Heldens”
die met haar 15 meter hoge schoorsteen de bezoekers van het museum
al van ver begroet. Vanuit een eigen
geheime recept worden de grote ketels op temperatuur gebracht en tijdens het inkoken is voldoende tijd om
de bezoekers van de hoed en de rand
te vertellen.
Stroop maken is een eeuwenoude
traditie. In bijna elke boerderij van
Midden Limburg waren boeren die
de overvloed aan appels en peren
van hun hoogstambomen lieten verwerken tot stroop. Vanaf de 19de

eeuw pas begon de opmars van de
suikerbiet in de Europese landbouw
en door het verwerken van suikerbieten in de stroop werd deze vanzelfsprekend veel zoeter. Stroopsoorten
waarin suikerbieten zijn verwerkt
worden ook wel “rinse” appelstroop
genoemd. Koel en droog opgeslagen
kan deze lekkernij tot 20 jaar na productie worden gegeten zonder zijn
smaak te verliezen. Maar daar krijgt
de Eynderstroop gegarandeerd niet
de kans toe, zo lekker!
Ook deze zondag zijn de meeste ambachten in bedrijf is weer veel te zien
en te beleven voor jong en oud. En
naast alle activiteiten kan genoten
worden van de versgebakken vlaai,
roggebrood met balkenbrij en organiseert een groepje vrijwilligers een
kleine boekenmarkt. De muziek is
vandaag van “Speulendjeswies”.
Het museum is geopend van 13.00
tot 17.00 uur. Meer informatie is te
vinden op de website van het museum wwww.eynderhoof.nl
Woensdag 19 september Roofvogelshow en kindermiddag met
o.a. huifkartocht
De kinderen, met hun ouders, kunnen een gratis ritje maken met de
huifkar. Bij goed weer zal de groep
met de huifkar een kijkje nemen in
het ROWVEN, nabij de VISDIJK, een
prachtig en indrukwekkend stuk natuurgebied op maar een paar kilometer afstand. Op Eynderhoof is mevrouw Carin Brekoo met OEHOE en
meerdere roofvogels aanwezig. Mevrouw Carin vertelt over haar vogels.
Verder worden er uilen- en braakballen uitgeplozen. Uniek!
Bekijk het kinderdag programma
op: www.eynderhoof.nl

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg
Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Alzheimer Café Weert
THEMATHEATER: Dementie in beeld.
In de week van Wereld Alzheimer
Dag – 21 september – bestaat het Alzheimer Café in Weert 15 jaar. Daarom
start het nieuwe seizoen op maandag 17 september met een bijzondere avond. Acteur Jan van der Hammen zal u tijdens een interactieve
voorstelling meenemen in de wereld
van dementie. Naast het kijken naar
een stuk solo theater en het op u in
laten werken van een lied zal er ruimte worden genomen voor enkele oefeningen. En natuurlijk kunt u tijdens
deze avond alle vragen stellen die in
u op komen. Iedereen is welkom en
wij zorgen voor een hapje en een
drankje.
Het Alzheimer Café wordt gehouden
in Het Keenter Hart, St. Jozefskerkplein 3, 6006 ZH te Weert en is vanaf
19.00 uur geopend. Het programma
duurt van 19.30 tot 21.30 uur
Zowel mensen met dementie en hun
partners, mantelzorgers, familieleden,
zorgverleners als mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp, jong
en oud, iedereen kan zo binnenlopen.
Indien u niet beschikt over eigen vervoer en in Weert woont is er de mogelijkheid u aan te melden voor de
BoodschappenPlusBus van Punt Welzijn:
boodschappenplusbus@puntwelzijn.nl Tel. 697900. Voor een eigen bijdrage van € 3,00 wordt u thuis
opgehaald en staat om 21.30 uur de
bus op het plein bij het Keenter Hart
klaar om u weer thuis te brengen.
Het minimum bedrag waarvoor de
bus rijdt is € 15,00, dus er dienen zich
wel zich meerdere gebruikers aan te
melden.

zaterdag 22 september

theaterboerderij Boeket
Matiz wereldmuziek

j u l i

2018

d’Indj Laeftj daverend succes

En dat is wat zij brengen: de kleuren
van de wereld; wereldmuziek. Uit de
harten van het volk, met ziel en zaligheid gespeeld, met een volkse stem
gezongen en met de blote voeten in
de aarde. Liederen over migratie, verdriet, blijdschap en verwondering.

In september 2011 treffen zeven muzikanten elkaar met verschillende
achtergronden: Mariachi, klezmer,
pop, klassiek en theater. Ieder voegt
zijn know-how toe in het project
MATIZ. Waar de een zijn muzikale
stappen op straat zette, doorliep de
ander het conservatorium. De bezetting; een zanger en zangeres, en
vijf instrumentalisten met contrabas, accordeon, bandoneon, viool,
gitaar, mandoline, klarinet, sax en
vele fluiten, biedt oneindige mogelijkheden van kleuren en sferen.
Matiz maakt de luisteraar deelgenoot
van dit bonte palet aan mogelijkheden. Dit biedt een spanning waardoor elk optreden als nieuw uitpakt:
‘vol’ en genuanceerd. Passie op theatrale manier met het publiek delen.
Grenzeloos geluid op de vierkante
meter.
aanvang 20.30 entree 10 euro

Grote garage sale bij
BV-Strateris te Nederweert

Let op: i.v.m. de herfstvakantie
wordt in oktober het Alzheimer
Café Weert niet gehouden op de 3e
maar de 2e maandag van de maand.

Wat een feest was het afgelopen zaterdag 8 september. De eerste editie
van d’Indj Laeftj met meer dan 425
deelnemers en /of bezoekers was een
daverend succes.
Circus
“Komt dat zien, komt dat zien!”,
schalde de stem van de spreekstalmeester van het circus over het festivalterrein. Madames et messieurs, ladies and gentlemen, dames en heren,
komt allen naar de circusarena voor
het optreden van onze jongste circusartiesten. En hiermee werden de
optredens van de jongste deelnemers
aangekondigd. Zij hadden de hele
middag gejongleerd met ballen, kegels, ringen en nog veel meer, op een
eenwieler gefietst en andere acrobatenacts geoefend. En dat allemaal in
een middag. Ze waren inmiddels geschminkt en volledig omgetoverd tot
ware circusartiesten om vervolgens
een fantastische circusshow neer te
zetten voor alle dagbezoekers op het
festivalterrein in de kern van Eind.
Wisselbeker
Tijdens diezelfde middag streden de
125 circuszeskampdeelnemers in 16
teams om de trofee van de dag. Hoeveel echte clowns konden ze in een
mini-auto proppen? Wie liet zich afschieten als levend kanon? Welk team
raasde als een wervelwind over de
stormbaan? Wie won het circuit met
oudhollandse spelen? Welke groep
deed als beste een acrobaten act na?

En welk team loste als eerste de puzzels en quizvragen op? Team ‘De Jonge Gasten’ ging er met de eerste trofee, de wisselbeker van d’Indj Laeftj,
vandoor. En welk team gaat volgend
jaar met de wisselbeker aan de haal?
BBQ
Omstreeks 18.00 uur werd de barbecue aangestookt en werden er frietjes
gebakken. Na al deze circusbedrijvigheid gingen de hamburgers, barbecue-worsten, kroketten, frikadellen
en frietjes er wel in. Daarna warmde
dj Robin de bezoekers een beetje op
met wat lekkere muziek waarna de
beat langzaam werd opgevoerd. Omstreeks 21.00 uur werd het podium
vrijgemaakt voor The Ragtime Rumours. De vrolijke klanken van onder
andere gypsy jazz en blues klonken
over het terrein. In de tent, buiten
en bij het kampvuur, overal waren
mensen die gezellig en relaxt genoten van d’Indj Laeftj. Er werd gezellig
bij gebuurt en ook de nieuwe bewoners van Eind leerden zo weer heel
veel nieuwe mensen kennen. Ofwel
het doel van gezellig samenzijn, bij
buurten, een dansje wagen en chillen
met je vrienden, het kon en gebeurde
allemaal tijdens d’ Indj Laeftj. En of
d’Indj dus laeftj!
Met dank aan alle mensen die op welke manier hun steentje hebben bijgedragen en natuurlijk dank aan alle
festivalgangers. Op naar de editie van
2019 van d’Indj Laeftj!

Vooruitblik maandag 8 oktober:
Dementie, angst en depressie.
Info:
leny.jonkers@dezorggroep.nl
irene.verheijden@hulpbijdementie.nl

STEVENS
TELEVISIES

UW (O)LED TV ADRES!

De Televisie Specialist
met een verrassend

LAGE PRIJS!

Koffie Speciaal met een
Goed Verhaal
Huisherinneringen door Marlies Laenen 13 september bij Bibliocenter.

Geniet op donderdagmiddag van
koffie met lekkernijen tussen de
boeken bij Bibliocenter en luister
tegelijkertijd naar een boeiend
verhaal. Op 13 september vertelt
Marlies Laenen hoe je dierbare
herinneringen aan je woning kunt
bundelen in een waardevol fotoboek. Hoe laat je de ziel en de emotie van je huis zien en maak je jouw
eigen huisherinneringen? Ze inspireert je misschien om ook je eigen
huisherinneringen te maken.
De Koffie Speciaal begint om
14.30 uur en duurt een uur. De
kosten zijn € 7,50 incl. twee consumpties en lekkernijen voor bij
de koffie. Je bent welkom bij Bibliocenter Weert aan de Wilhelminasingel 250. Aanmelden op
www.bibliocenter.nl
Een huis, je woonplek. Voor de ene
bewoner is het niet meer dan een dak
boven het hoofd. Voor een ander is
de woning een veilige thuishaven,
volledig in stijl en smaak ingericht.
Marlies Laenen fotografeert de ziel
en de emotie van een huis. Ze kijkt
naar de woning en haar persoonlijke details. Het is de plaats waar een
gezin is grootgebracht, een moeder
oud is geworden of waar vele lekkere
maaltijden zijn bereid. Ze bundelt de
waardevolle herinneringen in een
bijzonder fotoboek en maakt zo een
herinnering om nooit te vergeten.

Nieuwe jeugddisco voor en
door jongeren in Weert!
Een aantal enthousiaste jonge bezoekers van de HangOut organiseert samen met het jongerenwerk van Punt
Welzijn op zaterdag 22 september
een jeugddisco. “Iedereen is altijd
aan het gamen, maar dat kan ook
anders”, zegt één van hen. “Als thema willen we ‘Ibiza Party’, omdat de
zomervakantie veel te snel om is gegaan”. Maar niet alleen organiseert
de jeugd deze Ibiza Party, ook zullen
zij de avond zelf invullen. Twee jongeren hebben zich gemeld als DJ en
ook de bar wordt bemand door deze
jonge organisatoren, samen met de
jongerenwerkers.
De disco is voor de 10 t/m 14 jarige
jeugd een mooie kans om nieuwe
klasgenoten en andere leeftijdsgenoten te ontmoeten.
• Wanneer: zaterdag 22 september
van 18.30 tot 22.00 uur. Bij voorkeur blijft iedereen tot 22.00 uur,
zodat ouders/verzorgers weten
wanneer het kind naar huis komt /
opgehaald kan worden. De ouders
zijn tijdens het feestje natuurlijk
niet welkom.
• Waar: Jongerencentrum de Hangout; Vrakkerveld 2a, Boshoven
• Leeftijd: 10 t/m 14 jaar
• Entree: Gratis
• Consumpties: Iedereen krijgt een
welkomstdrankje. Extra consumpties kosten €1,-. In het jongerencentrum wordt uiteraard nooit
alcoholische drank geschonken.
Het jongerenwerk richt zich onder
andere op talentontwikkeling, empowerment, ontmoeting en ontspanning. De HangOut is een van onze
locaties hiervoor. De HangOut biedt
namelijk ook door de weeks inlopen
en activiteiten aan, specifiek gericht
op jongeren in de leeftijd van 10 t/m
14 jaar. Ouders zijn ook altijd welkom
om een keer een kijkje te nemen bij
de HangOut. Mochten er nog vragen
zijn, neem dan contact op met het
jongerenwerk via 0495-697900.

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

JAN
Realisatie veilige verkeersverbinding naar bezoekerscentrum De Groote Peel
De fractie JAN heeft tijdens de
gemeenteraadsvergadering
op
dinsdag 4 september een motie
ingediend, waarin het College
van B&W van de gemeente Nederweert wordt opgeroepen om
een veilige verkeersverbinding
voor langzaam verkeer naar Buitencentrum De Pelen op te nemen
in het mobiliteitsplan. Deze motie
is aangenomen.
Veel mensen die te voet, per fiets of
scootmobiel naar Buitencentrum De
Pelen komen vinden de route erheen
onveilig. Omdat er nu een fietsverbinding aan de rand van de Groote Peel
(traject Mussenbaan tussen Moostdijk en Kokmeeuwweg) gerealiseerd
gaat worden, vindt de fractie JAN dat
ook de verbinding van Ospeldijk naar
het bezoekerscentrum moet worden
verbeterd.

Buurtvereniging Strateris organiseert
dit jaar wederom een grote garage
sale in de wijken Strateris en Hoebenakker op zondag 16 september van
10.00 tot 16.00. Er hebben zich inmiddels al meer dan 20 buurtbewoners
gemeld die hun garage voor u gaan
openen. Huizen van deelnemers zijn
gemarkeerd met een poster en ballonnen. Op hun oprit verkopen deze
deelnemers allerlei spulletjes uit hun
garage. Je kunt het zo gek niet verzinnen of ze gaan het verkopen. Er is
dus gegarandeerd voor ieder wat wils
en de toegang is helemaal gratis! Kijk
voor de actuele deelnemende adressen en meer informatie op http://
www.bvstrateris.nl/ Heeft u geen
toegang tot het internet dan hebben
alle deelnemende adressen ook afgedrukte plattegronden beschikbaar
waarop u de deelnemers van onze
garage sale kunt terugvinden. In de
volgende Nederweertse straten vind
u in ieder geval deelnemers:
Hageldor, Harrie Carisstraat, Hinkert, Mr. Mertensstraat, Montgomerystraat, Pierre Niesstraat, Strateris,
Sjeeshuijs, Wiel Gubbelsstr.

In het coalitieprogramma 2018-2022
is het plan al opgenomen om een
mobiliteitsplan uit te werken waarbij
de verkeersveiligheid voorop staat,
zoals het creëren van veilige fietsverbindingen voor recreatie. JAN vindt
dit initiatief daar goed in passen en
heeft het College van B&W verzocht
om hierover in gesprek te gaan met
de Dorpsraad Ospeldijk, het gehandicaptenplatform Nederweert, de Fietsersbond en Staatsbosbeheer.

Spot-Away-behandeling
Gezichtsbehandelingen
Hot Stone massage
Spa behandelingen
Lichaamsmassage
Sportmassage
Spray-tan

De door JAN ingediende motie werd
breed ondersteund door alle partijen
in de gemeenteraad en wordt nu dus
meegenomen in het nog op te stellen
mobiliteitsplan.

Loverstraat 12 • 6031 VD Nederweert
Tel. 0495-840661
www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Verenigingen uit Ospel gaan weer
loten verkopen van Grote Clubactie

Vanaf 15 september gaan er weer
225.000 enthousiaste clubleden
op pad om loten van de Grote
Clubactie te verkopen. Leden van
verenigingen uit Ospel doen mee
aan de jaarlijkse actie om hun
clubkas een financiële injectie te
geven. Verenigingen in Nederland rekenen elk jaar op de opbrengsten van de Grote Clubactie
om de clubkas te spekken. Clubs
hebben deze middelen vaak hard
nodig, voor de aanschaffing van
nieuwe materialen of de organisatie van een jeugdactiviteit.
Maar liefst 80% van de opbrengst
van de loten gaat direct naar de
verenigingen.
De Grote Clubactie beleeft dit jaar
alweer de 46e editie. Directeur Frank
Molkenboer: “Verenigingen hebben
de inkomsten uit de Grote Clubactie hard nodig. Ze kunnen het goed
gebruiken voor nieuwe doeltjes, tenues of een likje verf voor het clubgebouw. Het geld krijgt een goede
en doelgerichte bestemming. Van
elk verkocht lot à € 3,- gaat € 2,40
direct naar de vereniging. Ook dit
jaar kunnen vrienden, familie en inwoners van Ospel, de deelnemende
clubs ondersteunen. Ze maken dan
ook nog eens kans op één van de

32.000 prijzen uit de Grote Clubactie
loterij!”
9 miljoen opbrengst met 5.500 clubs
Jaarlijks doen er 5.500 sport-, cultuuren hobbyverenigingen mee aan de
landelijke actie. Zo’n 225.000 lotenverkopers realiseren daarmee samen
rond de 9 miljoen euro. Verenigingen
halen met deze actie per club gemakkelijk een bedrag tussen de € 1.000,en € 15.000,- op.
Geld naar de clubkas
Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan uiteenlopende doelen.
Maar liefst 80% van de opbrengst
van de loten gaat direct naar de verenigingen. Hiermee kunnen clubs dat
ene jubileumfeest organiseren, waar
ze zonder de actie geen geld voor
hadden. Of bijvoorbeeld nieuwe uniformen of materialen aanschaffen,
die nodig aan vervanging toe zijn.
Deelnemen kan nog steeds
Verenigingen kunnen nog steeds
deelnemen aan de actie. Ga hiervoor
naar clubactie.nl of bel 013 - 455 28 25.
Dit jaar doen in Ospel de volgende
clubs mee:
- Jong Nederland Ospel
- Reddingsbrigade Nederweert (R.B.N.)

