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tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Bezoekadres:
Ringselvenweg 2
6002 SW Weert

T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

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

(0495) 625714 

Expert 
Nederweert
uw Sonos
specialist!

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

Openingstijden: di t/m vr 09.00 - 12.30  13.30 - 18.00
Vrijdag koopavond

za 09.00 - 17.00  / ma gesloten

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

Hoofdredacteur:
Huib van Deursen

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

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

Een jaar geleden heeft Henk Her-
mans voor de Heemkundevereni-
ging Nederweert een inleiding 
gegeven over de betekenis van de 
familie Aerthijs voor de oprich-
ting van de parochie Ospel en de 
bouw van de kerk.

Limburgs tijdschrift
Deze inleiding was alleen mogelijk 
nadat Henk een uitgebreid heemkun-
dig en genealogisch onderzoek had
gedaan over de gebeurtenissen in 
de vijf gehuchten van de latere paro-
chie Ospel in het midden van de 19e 
eeuw en de betekenis daarin van de 
familie Aerthijs. Na deze avond voor 
de Heemkundevereniging heeft Henk 
Hermans zijn onderzoek verder door-
gezet en zijn werk is onlangs versche-
nen als hoofdartikel in het Limburgs 
Tijdschrift voor Genealogie (van het 
Koninklijk LGOG). Het artikel start met 
een uitleg over de oorsprong van de 
naam Aerthijs en stamboom van de fa-
milie. De 1e bekende voorouder kwam 
rond 1670 uit Boeket-Nederweert. 
Met veel details worden 6 generaties 
van de familie uiteengezet, die rond 
1800 in het toenmalige gehucht Os-
pel terechtkwam in de boerderij met 
de bekende naam Bî-j Haaze (op de 
plaats van het huidige Aerthijsplein). 
De laatste directe afstammelingen 
kwamen in Meijel terecht. De boeren-
koning Jan Truijen trouwde met een 
kleindochter van Mathias Aerthijs.

Archief onderzoek
Door uitgebreid archiefonderzoek
kon de naam Aerthijs met regelmaat 
aan de ontstaansgeschiedenis van de 
parochie Ospel gekoppeld worden. 
Daarbij werd ook duidelijk dat de 
familie zéér vermogend was. In een 

In het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie

De geschiedenis van familie Aerthijs uit Ospel
“akte van verdeling” van 1881 worden 
tientallen bezittingen (uitgeleend
geld, landerijen en boerderijen) aan-
gehaald die in totaal een waarde had-
den van fl. 200.000,-. Te bedenken dat 
toentertijd een boerderij met grond
een waarde van ± fl. 3.000,- had…. 
Henk Hermans is er voor een belang-
rijk deel in geslaagd de oorsprong 
van deze rijkdom te achterhalen. 
Voor een deel blijft dat nog rusten in 
de nevelen van de geschiedenis.
Het heemkundige deel van het artikel 
gaat vooral in op de geschiedenis van 
het ontstaan van de parochie Ospel 
en de (financiële) steun die uitging 
van de (ongehuwde broers en zus) 
Henricus, Jan en Digne Aerthijs. Een 
andere zus Petronille was inmiddels 
getrouwd en woonde aanvankelijk in 
de Neerkant en later in Meijel.

Lening
De familie Aerthijs heeft de parochie 
gesteund met (later kwijtgescholden) 
leningen voor de bouw van de kerk; 
bijdragen voor het orgel; schenking 
van een klok; schenking van gebrand-
schilderde ramen; enz.
Zoals een goed genealogisch en 
heemkundig artikel betaamd wor-
den de 34 bronnen, waaruit Henk 
Hermans, de schrijver van het artikel, 
heeft geput aan het eind van het arti-
kel in detail aangehaald. Dit kan voor 
anderen weer de aanleiding zijn voor 
verder onderzoek.

Het betreffende exemplaar van het 
Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 
is voor € 7,50 te verkrijgen bij Bert 
van Laer (voorzitter van de Werk-
groep Genealogie van de Heemkun-
devereniging Nederweert, mail: van-
laer@home.nl of mob: 0653 373352).

Tijdens Hoogveenfestival

Groote Peel feestelijk geopend 
Op zaterdag 15 september 2018 
is tijdens het Hoogveenfestival 
officieel de Groote Peel terug 
gegeven aan de bezoeker nadat 
grootschalige inrichtingsmaat-
regelen zijn uitgevoerd in het 
natuurgebied. Tijdens deze dag 
stond beleving van de Peelvenen 
centraal. Aanwezigen hebben van
bestuurders van de samenwer-
kende partijen symbolisch een 
eigen stukje Peel ontvangen, mid-
dels het plantje dopheide dat op
hoogveenbulten groeit.

Ernest de Groot, bestuurslid Water-
schap Aa en Maas: ‘’Ik ben blij met 
deze oplevering. Met de droogte van 
afgelopen periode hebben we gezien 
dat de maatregelen nu al effect heb-
ben. Het waterpeil is minder ver weg-
gezakt. Het gebied houdt het water 
dus langer vast. Deze ‘sponswerking’ 
is een verbetering voor zowel het 
hoogveen als voor de agrarische om-
geving. 

Ook gedeputeerde Johan van den 
Hout is trots op het project: “Het is 
een mooi voorbeeld van provincie-
overstijgende samenwerking! Het is
van belang om in de toekomst kennis 
en ervaring te blijven uitwisselen.”

Groote Peel
De Groote Peel is een aaneengesloten 
natuurgebied van circa 1.500 hectare 
dat ligt op de grens van Limburg en 
Noord-Brabant. Het vormt samen 
met de nabijgelegen Deurnsche en 
Mariapeel het restant van wat eens 
een uitgestrekt oerlandschap van 
levend hoogveen was. Na de ontgin-
ning van het Peelgebied is de Groote 

Peel als een eiland in een sterk ont-
waterd landbouwgebied komen te 
liggen. Dit heeft in het verleden ge-
leid tot verdroging van de Groote 
Peel, waarbij zeldzame en bijzondere 
dier- en plantsoorten verdwenen. 
Met het project LIFE+ Groote Peel is 
de kwaliteit van het hoogveen verbe-
terd middels een stabiel en verhoogd 
waterpeil. Waterschap Aa en Maas 
zal samen met haar Limburgse part-
ners en Staatsbosbeheer de water-
standen gaan monitoren.

Eeuwselse Loop
De belangrijkste maatregel voor de 
kwaliteitsverbetering van het gebied 
vormde het verleggen van De Eeuw-
selse Loop naar de rand van de Groote 
Peel, parallel aan de N279. De oude 
route liep deels door het natuurge-

bied. Hierdoor ontstond een barrière 
voor de kleinere diersoorten die in de 
Groote Peel voorkomen. Daarnaast 
ontwaterde de oude loop het natuur-
gebied, waar een stabiele waterstand 
noodzakelijk is. Door het verleggen 
van de waterloop kunnen kleinere 
diersoorten zich vrij bewegen door 
het natuurgebied en komt er minder
water vanuit de landbouwgebieden
het natuurgebied in. Waterschap Aa 
en Maas en waterschap Limburg heb-
ben voor het onderhouden van de 
waterloop gezamenlijk een beheer- 
en onderhoudsplan op gesteld. 

Hoogveenfestival
Naast de feestelijke opening van de 
Groote Peel stonden er tijdens het 
Hoogveenfestival nog meer festivitei-
ten op het programma. 

Paar honderd bezoekers luisterden
naar de verhalen van de aannemer 
over de herstelwerkzaamheden in de 
Peel, bakten broodjes op het hout-
vuur, leefden zich uit op het spring-
kussen en genoten van dans- en mu-
ziekoptredens. 

Ook de ‘Walk of Veen’ werd goed 
bewandeld. Deze wandeling bestond 
uit een route van 3 of 8 kilometer en 
sloot aan op beide festivalterreinen. 
Bijzondere plekken werden tijdens de 
wandeling aangedaan en de wande-
laars genoten van de uitzichten, ge-
dichten, foto expeditie en land-art. 
Onderweg kregen de wandelaars 
uitleg over het gedane werk en werd 
hier en daar nog een trekvogel ge-
spot. Kortom, een informatieve, maar 
vooral gezellige dag in de Peel! 
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Hondentrimsalon Jetty van der Hulst
Behandeling op afspraak.

Al jarenlang hebben wij een succesvolle trimsalon in Den Haag

Wij en onze staf behaalden de titels Wereldkampioen, Europees kampioen 
en Nederlands kampioen Hondentrimmen

Die titels zullen de honden die bij ons getrimd worden niet zo interesseren, maar voor uw hond  is 
het belangrijker dat we goed weten wat we doen en vooral aardig en geduldig zijn met uw hond.

Sinds onze verhuizing naar Nederweert, is het ook mogelijk om de hond bij ons in Nederweert 
te laten knippen. En is er de mogelijkheid om les te nemen.

Jetty van der Hulst Specials (zie website www.jetty.nl) levert alle benodigdheden 
voor in de trimsalon en voor de verzorging van honden.

Wij zijn al jaren bekend als leverancier van trimtafels, hondenbaden, Doodleboosters, scharen, 
tondeuses enz enz Alles dus voor de professionele verzorging van de hond!

Voor meer informatie kunt u bellen 0495 697172

En op onze website ziet u alle artikelen www.jetty.nl

https://www.youtube.com/watch?v=T2yCMXyUv4k Booldersdijk 29 • Nederweert • 0495 697172

Op de eerste behandeling 

10% korting

Japanse 
harmoniseringsmethode

Smisserstraat 8, 6031 AE Nederweert. Tel.: 0495-450623

Het trimmen van honden stond en staat in Nederland op een 
heel hoog peil. Maar helaas is er al een aantal jaren geen 
trimdiploma en dus geen opleiding meer nodig en kan ie-
dereen zo maar een trimsalon beginnen. Gelukkig zie je dat 
nog niet zo heel vaak. En de mensen in Limburg kunnen zich 
gelukkig prijzen dat er heel wat ervaren trimmers in deze 
omgeving aan het werk zijn.

Snuffelstage voor je trimster gaat worden!
Er zijn een aantal goede opleidingen. Maar het gebeurt helaas 
maar al te vaak, dat men geld uitgeeft aan een opleiding en er 
dan na korte tijd achter komt, dat het misschien toch niet zo leuk 
is als het lijkt. Nog erger is het, als men voor honderden euro’s 
gereedschappen heeft gekocht en die dan weer tweedehands, 
uiteraard met verlies, moet verkopen, omdat het werk toch ook 
lichamelijk zwaarder is dan men verwachtte.
Omdat wij in ons bedrijf en webwinkel deze starterspakketten 
voor trimmers ook verkopen, hebben we dat helaas al tientallen 
malen meegemaakt. Daarom dit advies: voordat je aan een op-
leiding begint, vraag dan eerst eens aan een trimster in je buurt 
of je een paar daagjes mee mag kijken en eventueel helpen. Je 
zult dan zien dat het een heel erg leuk afwisselend vak is, maar 
meestal minder gemakkelijk dan je dacht. In onze trimsalon in 
Nederweert is dat uiteraard ook mogelijk.

Het onderhoud van de hond wordt steeds gemakkelijker!
Overigens is door alle goede gereedschappen het vak van hon-
dentrimster ook wat minder zwaar geworden. Omdat er te-
genwoordig in hoogte verstelbare baden en trimtafels worden 
verkocht, die ook vaak door de hondeneigenaar voor zijn dier 
worden gebruikt, hoeft er gelukkig minder getild te worden aan 
zware honden. Want het is wel een stuk gemakkelijker om bij-
voorbeeld een Newfoundlander van 60 kilo op een lage tafel te 
laten stappen, die maar 30 cm van de grond staat, om hem zo 
omhoog te liften.

Pijnloos de nagels inkorten!
Sommige trimmers en particulieren vragen zich af, waarom de 
hond zo’n hekel heeft aan het knippen van zijn nagels. Heel sim-
pel, als je namelijk met een nageltang de nagel van de hond af 
wilt knippen, moet je daar dus druk op uitoefenen. Omdat in een 
hoger gedeelte van de nagel het z.g. leven zit, (bloedvat, zenuw) 
kan het toch voor de hond gevoelig zijn, om druk op de nagel te 
ervaren. Daarom gaan steeds meer trimmers, maar ook particu-
lieren de nagels inkorten met een elektrische nagelvijl. Gebruik 
er dan wel een die automatisch afslaat als er haren in vastlopen. 
En waar een kapje inzit, waar de nagel doorpast. Het beste is om 
dat even door een trimster voor te laten doen. Zelfs honden die 
een drama van het knippen maken, zullen het vijlen wel toelaten.

Oren
Heel veel honden hebben oorproblemen. Veel eigenaren zien of 
ruiken dit te laat. En ontdekken het pas als de hond er last van krijgt.
Controleer de oren regelmatig. Ziet u een dik bruin ruikend smeer, 
dan is dit meestal de pseudomonas bacterie die dit veroorzaakt. 
Vooral veel voorkomend bij honden met haar in de oren. Een En-
gelse dierenarts heeft daar een uitdrogend poeder, Eardust,  voor 
uitgevonden die deze bacterie te lijf kan gaan. Ook bij honden die 
al jaren problemen hebben. Zit er heel veel haar in de oren en zit 
daar veel vuil achter, dan kunt u voorzichtig, nadat u er poeder 
heeft in gedaan, wat haren verwijderen. Wel eerst de oren laten 
uitdrogen door de poeder.

Borstelen hoeft niet altijd meer
Als je een hond met veel vacht hebt, met krulhaar zoals een Poe-
del of Doodle, of een dikke vacht zoals een Newfoundlander of 
Tervuerense herder, dan moet de vacht onderhouden worden. Er 
zijn heel veel goede borstels in de handel, in mijn ogen is de 
Amerikaanse Les Poochs de allerbeste, maar dat is wel de meest 
prijzige. Maar er is tegenwoordige een veel simpeler methode 
om de vacht bij te houden. Veel fijner voor de hond, als hij er 
aan gewend is, maar ook veel sneller en gemakkelijker voor u. 
En dat is de z.g Doodlebooster. Als u vanaf de huid blaast, blaast 
u losse haren, stof en vuil uit de vacht en kunt u de huid niet be-
schadigen. U krijgt het zelfde resultaat als met borstelen. Op You 
Tube, staan diverse filmpjes waarin het gebruik wordt uitgelegd  
https://www.youtube.com/watch?v=T2yCMXyUv4k

We wensen u veel succes met de verzorging van uw hond. En 
voor vragen kunt u altijd bij ons terecht of bij uw eigen honden-
trimster.

Jetty van der Hulst

Vachtverzorging van de hond

Voor uw kat, hond of knaagdier

Veel individuele aandacht

Verwarmde binnenkennels

Ruime buitenkennels

Grote speelweiden

Dagopvang

Trimsalon

www.dierenpensioneilers.nl

Eilers
dierenpension

Helga Hendriks
www.helgasschool4dogs.nl • helga@school4dogs.nl

T +31 (0) 61 18 84 623

Trainingslocatie Helga’s School4Dogs
Vrakkerveld 6 • 6002 AZ Weert

www.dehew.dehe.dehew gge.nl

Koenderstraat 2 at , WeeWeeeeW rt
TelTelelT . 0495-524548 

• Vakantieverblijf voor uw hond of katVakantieverblijf voor uw hond of kat

• Hond met VUURWERKANGST ?
Bij ons is het gegarandeerd rustig !

• Reserveer tijdig: Vol=Vol

• Flexibele dagopvang van 6.00-21.00 uur

• Professionele fessionele essionele f vachtverzorging: ook om uw hond 

door de rui te helpen

• Infofoof rmeer eens naar de mogelijkheden

Wij zijn het hele jaar door geopend!



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

Expert Lambers
Sint Lambertusstraat 10, Nederweert, (0495) 625714

facebook.com/Expert-Nederweert

20% KORTING
OP KOELERS, KOELKASTEN EN VRIEZERSKOELERS, KOELKASTEN EN VRIEZERSKOELERS, KOELKASTEN EN VRIEZERSKOELERS, KOELKASTEN EN VRIEZERSKOELERS, KOELKASTEN EN VRIEZERSKOELERS, KOELKASTEN EN VRIEZERSKOELERS, KOELKASTEN EN VRIEZERSKOELERS, KOELKASTEN EN VRIEZERSKOELERS, KOELKASTEN EN VRIEZERS

Deelnemende merken audio-apparatuur:

Deelnemende merken 
televisies en beugels:

TWEE WEKEN LANG ELKE DAG 
KORTING OP ANDERE PRODUCTEN

VRIJDAG

28
SEPT

ALLÉÉN

Deelnemende merken:

20% KORTINGOP TV’S, AUDIO-APPARATUUR EN BEUGELS

ZONDAG

30
SEPT

Deelnemende merken 

ZONDAG

30
SEPT

ZATERDAG

29
SEPT

BEUGELSVOOR TV’S EN AUDIO-APPARATUUR

ALLÉÉN DIT 
WEEKEND

IN DE WINKEL EN OP EXPERT.NL

Dagacties gelden alleen op de vermelde datum. Kijk op expert.nl voor de voorwaarden.

Deelnemende merken audio-apparatuur:Deelnemende merken audio-apparatuur:Deelnemende merken audio-apparatuur:Deelnemende merken audio-apparatuur:

AUDIO-APPARATUUR

ALLE BEELDFORMATEN

o.a. OLED & QLED TV’S

Sint Lambertusstraat 10, Nederweert, (0495) 625714
ZONDAG ZIJN WIJ 
ALLÉÉN OPEN OP 
EXPERT.NL

Van 1 t/m 7 oktober is de landelijke ‘valpreventieweek’.

Vallen Verleden Tijd

FysioFitness Huib Janssen Neder-
weert, Jouwfysio Weert, Susanne 
Maas Praktijk voor Ergotherapie, 
Buurtzorg en de Beweegcoach van 
Nederweert organiseren op dins-
dagmiddag 2 oktober van 15.00 – 
17.00u in sporthal De Bengele, een 
inloopmiddag tijdens welke we extra 
aandacht vragen voor valpreventie en 
vitaal ouder worden.
Bent u een thuiswonende 65-plusser 
met verhoogd valrisico door recente 
valincidenten of valangst, dan mag u 
deze bijeenkomst beslist niet missen! 
Ook als mobiliteitsproblemen u par-
ten spelen, zoals moeite met handha-
ven van balans of evenwicht bij gaan, 
staan, opstaan of traplopen, bent u 
van harte welkom.

Waarom dit initiatief?
Jaarlijks lopen veel mensen letsel op 
als gevolg van een val. Vooral bij zelf-
standig wonende senioren is er spra-
ke van een verhoogd valrisico. Elke 5 
minuten belandt er in Nederland een 
oudere na een val op de Spoedeisen-
de Hulp.

Wat te doen?
Er is veel wetenschappelijk bewijs dat 

beweegprogramma’s effectief het 
valrisico kunnen verlagen. Tijdens 
de inloopmiddag laten we u kennis 
maken met de groepscursus Vallen 
Verleden Tijd, die voor de 2e keer 
in sporthal De Bengele Nederweert 
van start zal gaan. De eerstvolgende 
groepscursus begint op 16 oktober. 

Na het afronden van een beweeg-
programma gericht op valpreventie, 
is het van belang om kracht en con-
ditie op peil te houden. De Beweeg-
coach van Nederweert kan hierin 
een centrale rol vervullen en wil dat 
graag toelichten aan de hand van ‘de 
Beweegpas’.
Speciaal voor de valpreventieweek 
heeft Buurtzorg samen met onder 
meer VeiligheidNL, het Nationaal 
Ouderenfonds en het Rode Kruis, het 
spel DobbelFit ontwikkeld. Dit ken-
nis- en actiespel maakt ouderen op 
een leuke manier bewust dat zij veel 
kunnen doen om de kans op een val 
te verkleinen. Samen bewegen en la-
chen staat voorop!

Doe mee op 2 oktober tussen 
15.00u en 17.00u in sporthal De 
Bengele!

Eynderhoof
Bi’j Maan heeft de allergrootse 
tanden van het openluchtmuseum

Zondag 30 september: Houtzager 
dag in het Limburgs openluchtmu-
seum Eynderhoof
Wat nog maar weinig mensen weten 
is dat de boomzagerij Bi’j Maantje het 
eerste demonstratie gebouw was dat 
op Eynderhoof is neergezet. De unie-
ke verticale boomzaag van de familie 
Mertens (het bekende bouwbedrijf in 
de regio) is destijds aan het museum 
geschonken en tijdens de Festeijnder 
werden de bezoekers aan de zijkant 
van het gebouw langs geleid, want de 
wanden konden open. Vanaf dat mo-
ment eind tachtiger jaren zijn heel wat 
eiken boomstammen verzaagd tot 
balken en planken die in de herbouw 
van alle gebouwen van het museum 
een bestemming gevonden hebben.

De geur van het zaagsel en de Kadans 
van de zaag die langzaam maar wel 
in strakke lijn door het diverse hout 
glijdt is voor de regelmatige bezoeker 
zeker herkenbaar. Zo nu en dan raakt 
het zaagblad een granaatscherf of 
kram van oude prikkeldraad en dan is 
vervanging of slijpen wel nodig. Want 
zonder scherpe tanden, geen plank.

Deze zondag wordt in zagerij “ Bi-j 
Maantje “ bomen in de lengte door-
gezaagd en zullen de vrijwilligers 
van Eynderhoof hun sterke verhalen 
en kennis van zaken graag met elke 
bezoeker delen. Voor de kenner: de 
boomzaag is een fabricaat van IJzer-
gieterij Konings uit Swalmen van voor 
1881 en wordt momenteel aangedre-
ven door een elektromotor. De zaag 
is zeer geschikt voor het zagen van 
praktisch alle houtsoorten en dus ook 

hardhout. Maar eiken is de standaard 
is museum Eynderhoof.

De zagers van Eynderhoof weten van 
de meeste houtsoorten alle wetens-
waardigheden. De schoonheid van 
hout is niet te koop, het behoort aan 
hen die het zien, het begrijpen en 
er van kunnen genieten. Maar het 
is leuk om hier op deze demonstra-
tiedag deelgenoot van te zijn, want 
uniek is het zeker.

Daarnaast zijn natuurlijk veel van de 
oude ambachten in bedrijf en belooft 
het voor jong en oud weer een hele 
leuke middag te worden. U kunt in 
de herberg genieten van koffie met 
vlaai en op het terras is livemuziek te 
beluisteren van Fer Hendrix.
Het museum is ook op 30 september 
geopend van 13.00  tot  17.00 uur. 
Meer informatie is te vinden op de 
website www.eynderhoof.nl

Woensdag 3 oktober
Kindermiddag met o.a. bakken en 
clown Guit
Deze BAK-middag gaan de kinderen, 
met heel veel lol, aan de slag met de 
deegrol. Groot en klein, getooid met 
schort en bakkersmuts, de handen 
netjes gewassen, bereiden het deeg 
voor een broodje en een vlaaitje. Tij-
dens het bakproces kunnen de kin-
deren zich vermaken met Clown Guit 
en enkele kindergidsen. Is het baksel 
klaar, dan is het smullen maar…….
Deze middag vertellen de kindergid-
sen verhalen over dieren, want het 
loopt tegen dierendag. Tekenen en 
schilderen van dieren staan op het 
programma.
Bekijk het kinderdag programma 
op: www.eynderhoof.nl

• 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 stijlVoor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl
Huiskamer Nederweert

Huiskamer Nederweert is op zoek 
naar vrijwilligers en chauffeurs
De Huiskamer Nederweert zoekt en-
kele vrijwilligers en chauffeurs voor 
zowel de dinsdagmiddag en/of de 
donderdagmiddag. De Huiskamer 
Nederweert ontvangt op deze mid-
dagen van 13.30 tot 16.30 haar gas-
ten. Hiervoor worden allerlei activi-
teiten georganiseerd en na de pauze 
rond 15.00 uur wordt er een kaartspel 
of een ander spel gedaan. Zowel bij 
de activiteiten als bij het kaarten hel-
pen de vrijwilligers een handje.

De Huiskamer heeft een enthousiast 
team van vrijwilligers, maar door toe-
name van het aantal gasten en het 
wegvallen van een paar vrijwilligers 
zijn wij op zoek naar een paar nieuwe 
vrijwilligers. Je hoeft niet elke week 
aanwezig te zijn, met een middag in 
de veertien  dagen zijn we ook al ge-
holpen. Het is heel dankbaar werk en 
je helpt ook nog eens mensen die an-
ders dreigen te vereenzamen.

De Huiskamer biedt de gasten ook de 
gelegenheid om gehaald en thuisge-
bracht te worden als zij zijn aangewe-
zen op vervoer en daar zelf niet voor 
kunnen zorgen. Dit gebeurt gratis.

Voor dit vervoer op dinsdag en/of 
donderdagmiddag  zoeken wij en-
kele chauffeurs om de gasten rond 
13.00 uur te halen en rond 16.30 
uur weer thuis te brengen. Mag ook 
eens in de veertien dagen. U hoeft 
als chauffeur niet op de Huiskamer 
te blijven. Wij vergoeden het aantal 
gereden kilometers.

Aanmelden als vrijwilliger of chauffeur 
kan bij: Tjeu van de Mortel, tel.nr. 
06-34441261, Tiny Plasmans, tel.nr. 
06-20756435, Annelies Habets, tel.
nr. 0495-625662, Toos Feijen, tel.
nr. 0495-625207. U kunt ook mailen 
naar tjeuvandemortel@wxs.nl

Informatie over de Huiskamer Neder-
weert is te vinden op www.huiska-
mernederweert.nl

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Cursus bridge voor 
beginners

Altijd al gedacht om eindelijk eens 
met bridgen te beginnen? Dan hebt u 
vanaf januari 2019 de kans! Op woens-
dag 9 januari 2019 start in BeekCwar-
tier, Beekstraat 54 in Weert, een cur-
sus bridgen voor beginners. 

Er wordt gezorgd voor deskundige 
begeleiding om cursisten de vaar-
digheden van het bridgen eigen te 
maken. In totaal worden er 12 lessen 
gegeven, telkens op woensdagmid-
dag van 13.30 tot 17.00 uur. Na deze 
12 lessen hebt u een goede basis om 
recreatief te kunnen bridgen. De kos-
ten bedragen € 35.- per persoon; dit 
is inclusief lesmateriaal. Consumpties 
zijn voor eigen rekening. Voorwaarde 
is wel dat er voldoende aanmeldin-
gen zijn.

De inschrijving staat vanaf nu open. 
Dit kan geschieden bij Jo Douven, 
tel. 0495-633343 of via e-mailadres 
joenrina@hotmail.com. De uiterste 
inschrijfdatum is 28 december aan-
staande. 





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

Een overzicht van de maatregelen die horen bij het tweede alternatief. 

Donderdag 27 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 
zorgt ervoor dat u direct de meest recente 
bekendmakingen per e-mail ontvangt. 
Ga naar www.neder weert.nl>Bestuur & 
Organisatie>Bekendmakingen. Inschrijven kan 
met het eigen e-mailadres.

 De officiële bekendmakingen worden wekelijks 
op de website geplaatst; het moment van plaat-
sing wordt ook via social media verspreid.

 Het overzicht wordt geprint en bij de infobalie 
van het gemeentehuis neergelegd.

 In de hal van het gemeentehuis staat een com-
puter, zodat iedereen in de gelegenheid is om 
de bekendmakingen digitaal in te zien.

Vorige week informeerden we u over 
een tweede alternatief voor de N266/
N275 (Aan Vijftien/Randweg Zuid). 
Het inhoudelijke voorstel hiervoor is 
nu op hoofdlijnen uitgewerkt. Hierin 
staan oplossingen om de knelpunten 
op het bestaande tracé van de N266 en 
N275 op te lossen. De stuurgroep N266 
Nederweert moet het voorstel nog 
vaststellen. In november bespreken Pro-
vinciale Staten (PS) en de gemeenteraad 
het in hun werkbijeenkomst. Daarna 
wordt het tweede alternatief verder 
uitgewerkt. Uiteindelijk maken PS, na 
het advies van de gemeenteraad, een 
keuze uit het nieuwe alternatief en het 
randwegalternatief.

Stakeholders (inhoudsdeskundigen van 
betrokken organisaties) en shareholders 
(vertegenwoordigers van lokale belan-
gengroepen) stelden het voorstel voor 
een nieuw alternatief op. Uitgangs-
punt voor het nieuwe alternatief is het 
provinciaal Mobiliteitsplan. Er zijn vier 
doelstellingen met elk hun knelpunten/
ambities en een oplossingsrichting.

Verbeteren van regionale bereik-
baarheid
Nieuwe berekeningen laten zien dat het 
verkeer de komende jaren nog met on-
geveer 20% toeneemt. Toch zijn er drie 
knelpunten qua verkeersdoorstroming 
die op te lossen zijn op kruispuntniveau:
1. De aansluitingen bij Randweg West 

en A2. De doorstroming kan verbete-
ren door de aanleg van extra rijstro-
ken op Randweg Zuid en de toe- en 
afritten van de A2, en door het aan-
leggen van ongelijkvloerse kruisingen 

met Randweg Zuid voor fietsers en 
voetgangers.

2. De aansluiting van de N266 op de 
N275 bij de Randweg. Voorstel is om 
te onderzoeken of het anders afstel-
len van de stoplichten het knelpunt 
kan oplossen.

3. De rotonde op de N275 ter hoogte 
van Nederweert-Eind. Voorstel is 
om de rotonde aan te passen. Nader 
onderzoek moet uitwijzen op welke 
wijze dit kan.

Verbeteren van verkeersleefbaarheid
Als het verkeer het bestaande tracé 
door de kern Nederweert blijft gebrui-
ken en het verkeer ook nog toeneemt 
met 20%, wordt het verbeteren van de 
verkeersleefbaarheid een lastige op-
gave. Bij de uitwerking van het nieuwe 
alternatief kijken we toch naar moge-
lijkheden voor verbetering.

Verbeteren van verkeersveiligheid
De belangrijkste knelpunten voor de 
verkeersveiligheid zijn:
1. De fietsoversteken van de N275 

(Randweg Zuid) en de A2. Het alter-
natief stelt voor om twee tunnels en/
of bruggen voor fietsers en voet-
gangers onder/over de N275 aan te 
leggen. Als fietsers via het fietspad 
langs de Rijksweg Zuid (langs de 
Zuid-Willemsvaart) richting Weert 
worden geleid, kunnen ze de A2 en 
Ringbaan Oost ook ongelijkvloers 
kruisen.

2. Kruispunt bij McDonalds. Als we dit 
kruispunt aanpassen voor de ver-
keersdoorstroming, kunnen we ook 
de verkeersveiligheid aanpakken.

Mogelijkheden voor gebiedsontwik-
keling
De belangrijkste ambitie van de ge-
meente is om de fysieke en ruimtelijke 
barrière tussen Nederweert en Bud-
schop te verminderen. Voorstel is om:
1. Ter hoogte van de Schoolstraat een ro-

tonde aan te leggen waardoor er een 
mogelijkheid ontstaat om een nieuwe 
fiets- en voetgangersbrug aan te leg-
gen, en deze op een veilige wijze aan 
te sluiten op deze nieuwe rotonde.

2. Opnieuw te kijken naar de herin-
richtingsmogelijkheden voor de 
Kanaalzone. Welke onderdelen van 
de Structuurvisie Kanaalzone kunnen 
we wel of niet realiseren of op een 
andere manier?

Keuze uit één van beide alternatieven
Het is duidelijk: bij het nieuwe alter-
natief kunnen niet alle doelstellingen 
gerealiseerd worden. Het randwegalter-
natief heeft echter ook zijn voor- en na-
delen. Door beide alternatieven gelijk-
waardig uit te werken en alle voor- en 
nadelen af te wegen, kunnen raad en 
PS een afgewogen keuze voor één van 
beide alternatieven maken. Maar zo ver 
is het nog niet. Eerst gaat de project-
groep aan de slag met het uitwerken 
van de Kanaalzone en het nieuwe alter-
natief. En met het actualiseren van het 
onderzoek van het randwegalternatief. 
De planning is dat Gedeputeerde Staten 
(GS) in september 2019 de uiteindelijke 
keuze maken. 

We informeren u later over de bijeen-
komst in november waarin PS en de ge-
meenteraad de alternatieven bespreken. 

 

Knelpunten en oplossingen
Het tweede alternatief voor de N266/N275 toegelicht

Op donderdag 20 september was de 
gezamenlijke afsluiting van het project 
Sarsven en de Banen. Op de dag af 
zeven jaar nadat Gedeputeerde Staten 
van de provincie Limburg de bestuurs-
commissie instelden.  

Voor het natuurgebied Sarsven en de 
Banen was het nodig om een duurzame 
oplossing te zoeken voor de grote tegen-
stelling tussen natuur en landbouw. De 
bestuurscommissie Nederweert pakte dit 
op integrale wijze aan. En dat is gelukt! 

Terugkijken
Alle betrokkenen, in gezelschap van gede-

puteerde Hubert Mackus van de provincie 
Limburg, keken op 20 september voor 
een laatste keer terug op het project en 
de resultaten ervan. Na een busexcursie 
langs enkele herstelde vennen in het 
gebied spraken de heren Erik Keulers na-
mens Waterschap Limburg, Hans Boven-
d’eerdt namens de LLTB, Wilfred Alblas 
namens de terreinbeherende organisatie 
en burgemeester Evers namens de ge-
meenten over het project. Ook maakten 
ze een doorkijk naar de toekomst. 

Begrip voor elkaars belangen
Iedereen was het erover eens dat het 
project een grote winst voor het gebied 

“Spring over je eigen schaduw heen”

Korte weetjes
Duurzaamheidskrant
Gemeente Nederweert geeft in decem-
ber 2018 samen met het bedrijf ETT 
Media een Duurzaamheidskrant uit. We 
verspreiden de krant huis-aan-huis in de 
gemeente. De krant geeft informatie 
over de initiatieven binnen de gemeen-
te en welke energiebesparende maatre-
gelen u zelf kunt nemen. De komende 
weken benadert ETT Media bedrijven 
in Nederweert voor het plaatsen van 
een advertentie in de krant. Bent u niet 
benaderd, maar hebt u wel interesse in 
een advertentie? Bel dan met ETT Me-
dia: (050) 313 76 00. Meer weten over 
de krant? Stuur dan een e-mail naar 
h.vandekerkhof@nederweert.nl.

Toetsen fijn stof
Op donderdag 4 oktober om 19.00 uur 
is in het gemeentehuis een bijeenkomst 
over het cumulatief toetsen van fijn stof 
uit veehouderijen. De gemeente beoor-
deelt aanvragen voor uitbreiding van 
veehouderijen individueel op het onder-
deel fijn stof. Om overschrijdingen van 
normen te voorkomen, willen we ook 
de ontwikkelingen van andere veehou-
derijen in de omgeving meenemen. Het 
college van B&W besloot op 10 juli om 
aanvragen cumulatief te gaan toetsen 
voor het onderdeel fijn stof.

Op 4 oktober leggen we uit hoe cu-
mulatief toetsen werkt en hoe het kan 
bijdragen aan het verminderen van 

heeft opgeleverd. En dat de integrale 
werkwijze een plus opleverde boven 
het werken op een sectorale manier. 
“Doe soms een stapje terug wat betreft 
je eigen belangen, spring over je eigen 
schaduw heen, en doe het samen met 
begrip voor elkaars belangen”, zei een 
van de sprekers. De volgende spreker 
zei: “Ik kan alleen maar jubelen over de 
resultaten van het project en de manier 
waarop deze tot stand kwamen.” Gede-
puteerde Mackus blikte ook terug, en 
bedankte de bestuurscommissie voor de 
inzet voor het project. 

Trots op de resultaten
Tot slot vertelde Peter Willekens, voor-
zitter van de bestuurscommissie, over 
zijn ervaringen met het project. Hij be-
dankte iedereen voor de wijze waarop 
met elkaar en de bestuurscommissie aan 
het project is samengewerkt. De leden 
van de bestuurscommissie zijn met recht 
trots op de resultaten van het werk dat 
zij voor het gebied deden in de afgelo-
pen zeven jaar.

Er was op zaterdag 22 september weer 
genoeg te doen in Nederweert tijdens 
Burendag 2018. Veel inwoners in de hele 
gemeente organiseerden leuke activitei-
ten voor en met elkaar. Wethouder Koo-
len koos de Zandstraat in Ospeldijk tot 
De Gezelligste Straat van Nederweert!

Pluktuin
Inwoners van Ospeldijk legden een 
pluktuin aan, op een braakliggend stuk 
grond aan de Zandstraat. Het gras is 
ingezaaid en in het voorjaar komen de 
bloemen, die iedereen in de buurt mag 
plukken. Op een picknickbank kan ie-
dereen straks genieten van de bloemen-
pracht. Hedwig Smeets uit Ospeldijk: 
“We zetten samen de schouders eronder 
voor een schone buurt en een gezellige, 
bloemrijke plek, waar ontmoeting cen-
traal staat. Ook helpen we elkaar met 
het onderhoud van de tuin”.

Luchtkussen 
Buurtvereniging De Houwakker hield 
Burendag op het speelveldje aan de 
Korenbloemstraat. Met een luchtkus-
sen, gratis ranja en een grabbelton voor 
de kinderen. Ook konden ze zich laten 
schminken. 

45-jarig bestaan
Buurtvereniging De Locht vierde haar 
45-jarig bestaan met allerlei leuke acti-
viteiten en spellen voor jong en oud. Dit 
alles onder het genot van een hapje en 
een drankje. Iedereen was welkom om 
de sfeer te proeven en om zich aan te 
melden als lid. 

Koffie en gezelligheid
Aan de Speerstraat in Eind deden be-
woners ‘een bakkie’ om gezellig samen 
te zijn en elkaar beter te leren kennen. 
Bij manege de Kraal waren clubkampi-
oenschappen. Daar kon iedereen samen 
genieten van de paardensport.

De gezelligste straat van Nederweert!
De gemeente bezocht de initiatieven die 
zich via de landelijke Burendagwebsite 
hadden aangemeld. Ze kregen namens 
het gemeentebestuur een lekkere ver-
snapering. Daarnaast is dit jaar voor het 
eerst De Gezelligste Straat van Neder-
weert gekozen. Een nieuw initiatief om 
buren en straatgenoten met elkaar in 
contact te brengen en de saamhorigheid 
te versterken. 

Prijsuitreiking
Wethouder Koolen ging samen met leef-
baarheidsregisseur Harold van der Haar 
op pad. De wethouder: “Drie straten had-
den zich aangemeld en deden een gooi 
naar de titel. Het was voor mij lastig om 
een keuze te maken. Maar De Gezelligste 
Straat van Nederweert is de Zandstraat 
geworden”. De bewoners ontvingen de 
wisseltrofee en een tegoedbon voor een 
mooi winterpakket, met onder andere 
een kerstboom, lampjes, glühwein, olie-
bollenmix en andere versnaperingen. Om 
de buurt in de decemberperiode nog een 
keer gezellig te maken. 

Wie stoot de Zandstraat van de troon 
en gaat voor de gezelligste straat van 
Nederweert 2019?

Bewoners van de Zandstraat, gefeliciteerd!

De bewoners van de Zandstraat ontvingen een wisseltrofee en een tegoedbon voor een winterpakket. 
Foto: Nederweert24

Op 20 september keken betrokkenen samen terug op het geslaagde project Sarsven en de Banen. 
Foto: Nederweert24

nieuwe overschrijdingen. De bijeen-
komst is gericht op mensen die kennis 
hebben van de systematiek van milieu-
vergunningen. Bijvoorbeeld agrarisch 
adviseurs en landbouworganisaties. Zij 
ontvangen voor deze bijeenkomst een 
uitnodiging. Uiteraard zijn ook andere 
geïnteresseerden welkom. U kunt zich 
tot 3 oktober aanmelden via l.nijnens@
nederweert.nl.



Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

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

Programma Zat. 29 sept Junioren
Horn JO19-1 - Eindse Boys JO19-1 14.30 uur
Eindse Boys JO17-1 - SHH JO17-2 14.00 uur
Maasgouw MO17-1 - Eindse Boys MO17-1 13.00 uur
Eindse Boys JO15-1 - Laar JO15-3 12.30 uur
Eindse Boys JO11-1 - Brevendia JO11-1 10.30 uur
Eindse Boys JO10-1 - SHH JO10- 3G 10.30 uur
Eindse Boys JO91G - Brevendia JO9-2 10.30 uur
RKSVO JO8-1G - Eindse Boys JO8-1 11.00 uur

Programma Za. 29 sept. Veteranen 
Egchel - Eindse Boys  17.00 uur

Programma Zo. 30 sept. Senioren 
Eindse Boys 1 - Leveroy 1       14.30 uur
Eindse Boys 2 - Leveroy 2 11.30 uur
SSE 3 - Eindse Boys 3 11.00 uur
Eindse Boys 4 - FC Maasgouw 3 11.00 uur

Programma Zo 30 sept Vrouwen 
De Ster VR1 - Eindse Boys VR1 11.00 uur
Lierop VR1 - Eindse Boys VR2 09.45 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – Leve-
roy1: Aluminiumbedrijf Michiels Ospel BV
Spelertje v/d week:??
Donderdag 27 sept kaarten in de kantine 
aanvang 20.00 uur

Voor het laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

Uitslag 
Krekel toernooi op 11 september te America.
Thijs van de Loo 221
Joseph Jonkers 209
Marlies Hekers 197
Harrie de Wit(Lo) 185
Martien v. Cranenbroek 145

Afgelopen weekend is het Nederlands 
Kampioenschap Veld verschoten in Yssels-
teyn. Tijdens twee dagen met prachtig weer 
hebben twee schutters van onze vereniging 
deelgenomen op een afwisselend en mooi 
uitgezet parcours.

Joseph Jonkers: 2e plaats Barebow Heren 
Masters met 271 + 277 = 548
Tim Vaes: 7e plaats Heren Recurve met 304 + 
299 = 603

Tevens is Joseph seizoen winnaar geworden 
in de categorie Barebow Heren Masters en 
heeft hij hiervoor de Field Cup-speld 2018
in ontvangst mogen nemen.

Agenda
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 Wil-
helmina Ospel
7-9 dec. 7e en 8e indoor bij HBS Wilhelmina Ospel

Boogsport Willem Tell
Nederweert

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

Voor inlichtingen: info@boogsportwillem-
tell.nl

De vakanties zijn weer voorbij en het sei-
zoen met de indoor- en bondswedstrijden
begint weer.
Zie informatie in het verenigingslokaal

Programma:
Vrijdag 28 september: schieten met
luchtdruk zonder clubverband
Er wordt de mogelijkheid geboden aan be-
langstellenden  vanaf 10 jaar om gezellig 
met andere schutters samen bezig te zijn 
met een leuke hobby, in een veilig lokaal. 

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

Zwemtraining

Dat het er bij Duikteam Nederweert niet 
altijd om duiken gaat moge de foto dui-
delijk maken. Afgelopen Zaterdag hebben 
we weer eens de puntjes op de i gezet aan-
gaande de borstcrawl. Wat een planking oe-
fening daarmee te maken heeft….. ?  Foto’s 
van deze les vindt je terug op onze facebook 
pagina : duikteamnederweert.

Wil je nog meer weten ? Kom dan eens langs 
tijdens onze trainingsavonden op zaterdag-
avond van 18.00 tot 20.30 uur in het LACO 
zwembad Nederweert. Meer informatie 
vindt je op onze website of neem recht-
streeks contact met ons op via : info@duik-
teamnederweert.nl

Op het vliegveld van MVC Nederweert (na-
bij Leveroy) werd dit jaar de laatste van de 
serie van vier wedstrijden gevlogen in de 
klasse F3A-X  (IMAC). Evenals voorgaande 
jaren vloog Jurriën  in de klasse A.  Dit is de 
hoogste en daarmee zwaarste klasse binnen 
de F3A-X waaraan in Nederweert 8 deelne-
mers hebben deelgenomen. In de klasse B
en C waren 14 deelnemers. 
In de A-klasse wordt het uiterste gevergd 
van piloot en toestel. Timing, rust, en con-
trole is noodzakelijk in ieder stukje van het 
programma om het tot een goede vlucht te 
laten komen. De figuren worden nog een 
graad complexer en er zijn meerdere geïnte-
greerde figuren in het programma.

Dit jaar is Jurriën Vissers wederom 
Nederlands kampioen modelvliegen

In Nederweert eindigde Timen Deprince 
(BE) op de 1e plaats en Jurriën Vissers (met 
een gering punten verschil) op de tweede 
plaats. Omdat hij de drie voorgaande wed-
strijden, 19 mei Deelen, 2 Juni Ter Apel en 30 
juni Stadskanaal, op de eerste plaats eindig-
de en de score van de drie beste wedstrijden 
tellen, heeft hij met succes de landstitel voor 
het derde jaar achtereen volgend behaald.

Het Nederlands kampioenschap is het 
totaal van de 4 wedstrijden. Er wordt ge-
keken naar het totaal aantal rondes dat het 
jaar gevlogen is. Van dit totaal wordt via een 
verrekening een gedeelte meegenomen. De 
slechtste vluchten vallen af. Je hoeft dus niet 
alle vluchten gemaakt te hebben. Grofweg 
kun je stellen dat je één van de vier wedstrij-
den in een jaar wel kunt missen zonder je 
deelname aan het Nederlands kampioen-
schap op het spel te zetten. Als je de win-
naar bent in deze competitie dan mag je je-
zelf terecht de Nederlands kampioen F3A-X 
(IMAC) noemen.
F3A-X (IMAC) is een tak van de RC-Kunst-
vlucht met grote modelvliegtuigen. Deze 
modellen zijn schaalmodellen van full-scale 
aerobatics vliegtuigen.
De vliegtuigen die vliegen in de F3A-X klasse 
moeten voldoen aan diverse basis eisen:
De meeste vliegtuigen zijn uitgerust met 
een benzinemotor tussen 45cc en 150cc. 

Al met al een geweldige prestatie van een 
lid van de Modelvliegclub Nederweert. 

Op foto midden Jurriën Vissers en bij inzet 
met vliegtuig waar hij de wedstrijden heeft 
gevlogen.

Voor het inzaaien van uw gazon of grasveld.

HENK GERAERTS
Atalanta 1, 5711 NH  Someren

T. 0493-84 40 69   |   M. 06-208 48 443

De schouder
Wist u dat problemen 
met de schouder niet
alleen van het ge-
wricht zelf afkomstig 
hoeven te zijn?
Het gewricht dat be-

staat uit benige delen, aanhechtin-
gen van pezen en het kapsel raakt 
geïrriteerd bij overbelasting. Er ont-
staat pijn. Een niet goed spreiden van 
de onderste ribben of het te hoog 
staan van het middenrif hebben hun 
invloed op de schouder. De organen 
die tegen het middenrif aangeplakt 
liggen worden in hun beweeglijkheid 
beperkt. Via de bezenuwing geeft dit 
problemen rond de nek en schouder. 
Een voorbeeld hiervan zijn „galste-
nen“. Deze veroorzaken  schouder-
pijn. Ook kunnen de overbelastings-
klachten hun oorzaak hebben in een 
elasticiteitsvermindering van het 
gebied tussen de schouderbladen of 
lage rug. Deze onbeweeglijkheid (op 
afstand) geeft op den duur proble-
men. Bij een tennisopslag, het hoog 
reiken naar iets, of het ramen wassen, 
is het noodzakelijk dat de wervelko-
lom, en de ribben mee bewegen. Als 
dit niet meer lukt moet het schou-
dergewricht zich te veel inspannen. 
De peesaanhechtingen en het kapsel 
raken overbelast.
Het sleutelbeen is de verbinding tus-
sen de kaak-, nek-, en hals regio met 
de arm. Ook hier kan overbelasting 
en pijn ontstaan. Het spiertje dat on-
der het sleutelbeen en op de eerste 
rib vastzit, kan de vaatzenuwstreng 

vanuit de nek 
afklemmen. De 
hand, -onder of 
bovenarm kan een 
rare gevoelssensa-
tie of pijn geven. 
Door het gebied 
rond het sleutel-
been los te maken, 
vermindert de uit-
stralende klacht. 
Ook hier kan uw osteopaat uitkomst 
bieden. 
Osteopathie van Eldijk is naast de vol-
wassenenbehandeling ook gespecia-
liseerd in kinderen.

Voor osteopathie is geen verwijzing 
van een huisarts nodig. Een groot 
gedeelte van de behandelingskosten 
wordt door de zorgverzekeraar ver-
goed. Osteopathie valt onder de aan-
vullende verzekering, het eigen risico 
is NIET op ons van toepassing. 

Kijk ook eens naar de informatiefilmpjes 
op onze website: www.vaneldijk.com
Indien u nog vragen heeft, laat het 
ons dan weten. We zullen dan trach-
ten u zo snel mogelijk te woord te 
staan. Volg ons op twitter en like 
ons op facebook

Osteopathie en Kinderosteopa-
thie van Eldijk
Weert-Heythuysen-Nederweert
Sint Antoniusplein 21-22
6031 ED Nederweert
Tel 0495-634376 

Osteopathie - Osteopathie bij kinderen

Weert • Heythuysen • Nederweert
Tel. 0495-634376 • www.vaneldijk.com

Bientjesweg 7  Ospel - Nederweert  

Tel. 06-15403828 www.a2camperstalling.nl

10 oktober Presentatie 
dr. L.Gilissen over darmkanker

Het Toon Hermans Huis Weert 
organiseert op woensdag 10 ok-
tober een presentatie van dr. 
Lennard Gilissen, maag-, darm-, 
leverarts in het Catherinazieken-
huis in Eindhoven en tot voor kort 
ook in SJG Weert, over preventie 
en behandelmogelijkheden bij 
darmkanker.
De presentatie vindt plaats in de 
foyer van de nieuwe locatie van 
Rick aan de Wilhelminasingel 12 
in Weert. Aanvang 19.30 uur. 
De entree is gratis, maar aan-
melden is wel noodzakelijk via 
administratie@toonhermans-
huisweert.nl of telefonisch 0495-
541444.

Bevolkingsonderzoek
Sinds 2014 krijgen alle mannen en 
vrouwen van 55 tot en met 75 jaar ie-
dere twee jaar een uitnodiging voor 
het bevolkingsonderzoek naar darm-
kanker.
Darmkanker is een van de meest 
voorkomende vormen van kanker. 
Het staat op de tweede plaats van 
kankersoorten waaraan mensen in 
Nederland overlijden. In Nederland 
kregen in 2017 maar liefst 13.739 
mensen darmkanker. Darmkanker 
geeft vaak pas in een laat stadium 
klachten. Daarom is vroege opspo-
ring zo belangrijk. Hoe eerder de 
diagnose wordt gesteld, hoe meer 

kans er is op genezing. Met het be-
volkingsonderzoek kan darmkanker 
in een vroeg stadium worden ont-
dekt. Hoe eerder darmkanker wordt 
ontdekt, hoe beter de behandelings-
mogelijkheden zijn en hoe groter de 
kans op overleven is. Wanneer men er 
op tijd bij is, is de overlevingskans na 
5 jaar 94%. Wanneer men er laat ach-
ter komt is dat maar 8%. 

Dr. Lennard Gilissen
Op uitnodiging van het Toon Her-
mans Huis Weert zal Dr. Lennard 
Gilissen, MDL-arts in het Catherina-
ziekenhuis in Eindhoven en tot voor 
kort ook werkzaam in het SJG Weert 
ingaan op preventie, behandelme-
thoden en keuzemogelijkheden bij 
darmkanker uit het oogpunt van de 
maag-, darm- en leverarts.

Als geregistreerd bevolkingsonder-
zoeker zal hij het belang van het be-
volkingsonderzoek naar darmkanker 
aantonen. Voor belangstellenden is er 
alle ruimte tot het stellen van vragen.

Aanmelden
De thema-avond wordt gehouden in 
de foyer van de nieuwe locatie van 
Rick, Wilhelminasingel 12 in Weert 
en begint om 19.30 uur. Inloop vanaf 
19.00 uur. Alléén toegang na aan-
melding via: administratie@toonher-
manshuisweert.nl of 0495-541444.

Workshop Herfststukje 
maken

Op donderdag 18 oktober wordt van-
uit het BeekCwartier van Punt Welzijn 
een workshop ‘Herfststukje maken’ 
georganiseerd. De workshop wordt 
gegeven door Marijke. Tijdstip 14.30 
– 16.30 uur in ruimte 107 (melden bij 
de receptie) van het BeekCwartier, 
Beekstraat 54 in Weert. De prijs be-
draagt € 17,00 (inclusief materialen), 
contant te voldoen bij aanvang van
de workshop.

Marijke vertelt wat de workshop in-
houdt: “We gaan een potje bekle-
den met schors. Daarna gaan we dit 
opvullen met allerlei herfstvruchten, 
een klein pompoentje, hortensia en
andere leuke materialen. Als laat-
ste een stoer touw ter afwerkingen. 
Je moet zelf ook een aantal dingen 
meenemen, namelijk een scherp mes-
je, snoeischaar, vuilniszak, een draad-
tangetje (als je die hebt) en iets om 
het bloemstuk in te vervoeren”.

Inschrijven via e-mail beekcwartierac-
tief@puntwelzijn.nl of via telefoon-
nummer 0495-697900, tussen 9:00 en 
12:00 uur.

De mediawereld voor de 
allerkleinsten

Geef kleintjes een tablet in hun 
handen en ze swipen zo naar hun 
favoriete filmpjes en apps. Maar, 
mediavaardig zijn, dat maakt 
nog niet mediawijs! Hoe kunnen 
ouders en (professionele) opvoe-
ders hun peuters en kleuters be-
geleiden bij het ontdekken van de 
digitale wereld?

Clarie Pieters is mediacoach bij 
Bibliocenter voor jonge kinderen.
Zij geeft in een lezing antwoord 
op concrete vragen over hoe je 
jouw kind mediawijs kan laten 
opgroeien. Woensdag 3 okto-
ber om 20.00 uur bij Bibliocenter 
Weert. De toegang is 7,50 euro. 
Meld je aan op www.bibliocenter.
nl. Je vindt de bibliotheek op Wil-
helminasingel 250 in Weert. 

Clarie probeert ouders en opvoeders 
bewust te maken van het belang van 
een mediaopvoeding voor jonge kin-
deren. Ze geeft antwoord op vragen 
als: Kun je een peuter veilig alleen op 
een scherm laten? Kun je je kind aan-
leren zelf te stoppen met media? En
ze laat zien wat nu leuke en leerzame 
apps en video’s zijn voor een kind. 
Word samen mediawijs! 

SKO

Ik blijf zoeken, overal en nergens
het moet er toch zijn, ergens
het ultieme geluk dat ligt verborgen
‘ergens’ achter verdriet en zorgen

als ik het na lang zoeken vind
zie ik misschien mijn verloren kind?

An Cuijpers-Rutjens.
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

Eetpunt “Ontmoeten doet groeten” 
te gast bij Zorgkwekerij De Peeldijk

Vorige week was het gezelschap van 
het Eetpunt te gast bij Ad en Sidonie 
Swinkels in Ospel. Ad en Sidonie heb-
ben samen met hun schoonzus Tiny 
Swinkels een zogenaamde “Zorgkwe-
kerij” gerealiseerd bij hun voormalige 
buxuskwekerij. Midden in een grote 
loods is een prachtige, sfeervolle tuin-
kamer gebouwd. Mensen met een
zorgindicatie kunnen daar één, twee 
of drie dagen van de week vertoeven. 
Zowel binnen als buiten zijn er allerlei 
mogelijkheden voor een gevarieerde
dagbesteding.
Vorige week hebben Ad, Sidonie en 
Tiny een heerlijk diner bereid voor 
de gasten van het Eetpunt. Als voor-
gerecht was er een groentesoep
met groente uit eigen tuin. Voor het 
hoofgerecht stond een buffet opge-
steld met salade, fruit, heerlijk brood, 
diverse rijstsoorten, een schotel met
kipkerrie en diverse groenten en een
schotel van varkenskarbonade met 
champignons. Het toetje bestond uit 
een verrassende creatie van kwark, 
kersen en bokkenpootjes.
De gasten waren erg enthousiast over 
de locatie en het eten.
Als extraatje werd er een bingo geor-
ganiseerd waardoor de “gelukkigen” 
met leuke prijsjes naar huis gingen.

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.

Tot hun grote spijt moet het Eetpunt 
met een wachtlijst gaan werken. Lo-
gistiek gezien kan de groep niet meer 
groter worden. U kunt zich echter nog 
steeds aanmelden. Wanneer er op 
een dinsdag open plekjes zijn worden 
de mensen van de wachtlijst gebeld.

In de komende weken is het Eetpunt op:
25 september in de Pinnenhof
2 oktober in de Pinnenhof
9 oktober in de Pinnenhof
16 oktober bij Guulke eten en drinken 
(alleen voor de vaste gasten) 





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 27 september
tot en met 6 oktober 2018.

DONDERDAG 27 september
H.Vincentius de Paul, priester
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 28 september
H.Wenceslaus, martelaar
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis  in Mariakapel

ZATERDAG 29 september
HH.Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
Vooravond van de 26e zondag door het jaar
18.00 uur  H. Mis ( zang; accordeongroep 
Coretto, lector dhr.W.Engelen) –jaardienst 
Thieu Jonckers, jaardienst Jac Roost tevens 
voor verjaardag, jaardienst Nelly Stultjens-
van Eijndhoven, ouders Stultjens-van Ton-
gerlo en zonen Piet en Mies.

ZONDAG 30 september 
26e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis (zang dameskoor Cantantes, 
lector mevr.L.Caris)
12.30 uur H. Doopsel Ries van Nieuwenho-
ven, Schummel 11.

MAANDAG 1 oktober
H.Teresia van het kind Jezus, maagd en kerk-
lerares
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 2 oktober
HH.Engelbewaarders
18.30 uur  Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 3 oktober
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 4 oktober
H.Franciscus van Assisi
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 5 oktober
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis  in Mariakapel

ZATERDAG 6 oktober
H.Maria
14.00 uur huwelijksmis  Emmelie Verspaget 
en Wiel Lutjens.
Vooravond van de 27e zondag door het jaar
18.00 uur  H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) – maanddienst Gerrit 
en Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst Fam.
Veugelers-de Wit, jaardienst Sjef Feijen, 
jaardienst Fien Mertens-Janssen.

Parochies Nederweert geven gul
In het weekeinde van 15 en 16 september 
sloot pater Jan Verboogen zijn vakantie in 
Nederweert af met het voorgaan in de vie-
ringen in de Lambertuskerk, Eind en Bud-
schop. Tijdens deze vieringen werd speciaal 
gecollecteerd voor zijn missiewerk in Surina-
me. De parochies hebben zich echt van hun 
beste kant laten zien voor deze Nederweer-
tse missionaris. Hij mocht met een bedrag 
van € 750,- weer richting Suriname afreizen. 
Heel hartelijk dank voor deze geweldige on-
dersteuning.

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  29 september  –  6 oktober 2018

Zondagmorgen  30 sept.  09.30 uur:
Als hgm. voor de parochiegemeenschap, Als 
hgm. voor alle overledenen van onze paro-
chie (volkszang)

Mededeling:
• In de maand oktober iedere donderdag-

morgen vanaf 8.30 uur rozenkransgebed 
in de Maria-kapel. 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.

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv 

Pannenweg 231 Nederweert

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Parochie 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 29 september – 6 oktober.

Zaterdag 29 september, HH. Michaël, Ga-
briël en Rafaël, aartsengelen, 19.00 (Samen-
zang) jrd overledenen familie Hekers, ghm 
Wiel Hermans en Drika Hermans-Jonkers en 
zoon Giel, zwd Anny Steijvers-Ras. 

Zondag 30 september, 26e zondag door 
het jaar, H. Hiëronymus, 10.00 (Kerkelijk 
zangkoor Gregoriaans) Mathieu Vaes, Ger-
truda Migchels, zoon Martje en kleinzoon 
Maurice, jrd Annie Slenders-Konings, ghm 
Sjeng Feijen en Hanna Feijen-Valks. 

Donderdag 4 oktober, in de Mariakapel 
Klaarstraatzijweg, H. Franciscus van Assisi, 
18.10 bidden van het Rozenhoedje; 18.30 
voor de vervolgde christenen en ter ere van 
Maria.

Vrijdag 5 oktober, 1e vrijdag van de 
maand: Ziekencommunie. 16.00 Huwelijk 
bruidspaar Joey Sonnemans en Christianne 
Steuten.

Zaterdag 6 oktober, H. Bruno, priester, 19.00 
(Zangkoor De Peelklanken) Jan Op ’t Root (ver-
jaardag), An Lemmen-Crompvoets, jrd Theu 
Tindemans en Nel Tindemans-Cuijpers. 

ACOLIETEN: za. 29 sept. 19.00: Tom en Stan 
Dirks; zo. 30 sept. 10.00: Willem en Pieter 
Tullemans; za. 6 okt. 19.00: Tom Kessels, 
Nick Stijnen

MARIA HAD OOK “NEE” KUNNEN ZEG-
GEN: (vervolg) Wat merken we vaak in ons 
zelf van “ja” of “nee”  zeggen ?  Dat we “ja” 
zeggen, terwijl we “nee” bedoelen, terwijl 
we eigenlijk  niet willen. En dat we “nee” 
zeggen terwijl we eigenlijk denken van “ja”. 
Dat maakt de zaak ingewikkeld. Je voelt je 
dan van binnen onvrij met je gedachten. Het 
“nee” is niet van harte en het “ja” ook niet. 
Het is dan wel nodig om dat in ons zelf uit te 
zuiveren. Je kunt er zelfs een cursus voor vol-
gen (“assertiviteitscursus”) om echt je eigen 
werkelijkheid weer te geven. 
Sommige mensen zeggen ook wel “ja” tegen 
God uit angst of sleur. En ook “nee” maar 
dan vanuit vooroordelen of  onwetendheid. 
Maria is onbevangen, zij zei bewust “ja”. Ze 
kon niet anders. Niet omdat zij gedwongen 
werd, maar omdat zij helemaal van binnen 
uit naar God stond toegekeerd. Ze moest 
“ja” zeggen. Niet van God maar vanuit haar-
zelf. In vrijheid heeft Maria zich gebonden 
aan God, in dienstbaarheid, voor de verlos-
sing en bevrijding van de mensen. Zo moet 
eigenlijk ook onze geloofshouding zijn. 

Pastoor A. Koumans, OMI.

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 30  september  2018 
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor. 
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar:  Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

Zondag 6 oktober 2018 
H. Mis om 11.00 uur
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar:  Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

Overleden
Mevrouw Truus van de Mortel-Kluskens is 
op maandag 17 september overleden. De 
avondwake heeft plaatsgevonden op vrij-
dag 21 september in de St. Rochuskerk in 
Budschop. Wij wensen de familie veel sterk-
te toe. Dat zij moge ruste in vrede.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

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

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

29 september t/m 6 oktober 2018

ZATERDAG 29 september: 19.15 uur H. 
Mis, kinderkoor De Sleutels. Voor ouders 
Stultiens-Niessen en zoon Theu, H. Mis uit 
dankbaarheid, voor Antoon van Nieuwen-
hoven voor zijn verjaardag.

ZATERDAG 6 oktober: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik.

LEZERS: 29 september Francien Verheijen.

MISDIENAARS: zaterdag 29 september 
Ayla Beerens en Janne Wijen.

NIEUWE WEBSITE: www.parochies-beno.nl
De parochies van Nederweert hebben een 
gezamenlijke website. 
Een bezoek op deze site is de moeite waard!

“Wanneer je alles probeert te controleren, 
geniet je nergens van. Relax, haal diep 
adem en laat los. Leef in het moment.”

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 30 September 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 7 Oktober 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve Maria, dat onze dromen mogen uit-

komen.
- Moeder Maria,Help mijn gezin in liefde, 

geluk, vriendschap, voorspoed en ge-
zondheid bij voorbaat dank.

- Moeder Maria, help me in mijn beslissin-
gen, zorg dat het snel gebeurd, en bid 
voor de overledenen in de familie, zegen 
ons met uw hart, Amen.                                   

Iets om over na te denken:
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet 
het maar zoals het gaat.

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

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

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG 28 SEPTEMBER 2018 is de 
eerstvolgende kienavond in Bud-
schop. 
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 28 september hebben wij 
2 jackpot nummers ieder € 60,00.
Iedereen is dan van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop 

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

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

Eettafel Eind

Donderdag 4 oktober: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 

Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 2 oktober.
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/Eetta-
fel Eind

Biedt u graag een luisterend oor?
Vanaf november gaat een vrijwil-
ligersteam, ondersteund door Punt 
Welzijn en het Algemeen Maatschap-
pelijk Werk, op pad om bij mensen in 
Weert aan te bellen en te vragen of ze 
interesse hebben in een gesprek. Het 
vrijwilligersteam helpt voorkomen dat 
mensen te lang wachten om een hulp-
vraag te stellen. Voor dit vrijwilligers-
team, dat vanaf oktober een cursus 
krijgt aangeboden, worden nog men-
sen gezocht.

Het komt regelmatig voor dat fami-
lie en vrienden of hulpverleners van 
zorg- en welzijn organisaties bij men-
sen thuis komen en denken: “Jammer 
dat we u niet eerder hebben kunnen 
helpen. Dan waren de problemen wel-
licht eerder opgelost en had de per-
soon er met of zonder begeleiding 
zelf veel meer aan kunnen doen.”  

De deskundige, betrokken en enthou-
siaste vrijwilligers staan klaar om men-
sen te helpen als ze:
• het even niet meer zien zitten
• zich zorgen maken over iemand
• moeite hebben om rond te komen 
• iets voor een ander willen betekenen
• zelfstandig willen blijven wonen
• of gewoon mee willen doen in de 

buurt

Lijkt het u interessant om mee te hel-
pen in het vrijwilligersteam en bent u 
2 á 3 uurtjes wekelijks op donderdag-
middag beschikbaar? Meld u dan bij 
Thera Hurkmans, t.hurkmans@punt-
welzijn.nl of bel 06-52650943. Voordat 
we beginnen is er een training waar u 
gratis aan deel kan nemen. Deze zal 
bestaan uit 3 bijeenkomsten op 4 ok-
tober, 10 oktober en 25 oktober. 

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 1 oktober GESLOTEN i.v.m. Ker-
mis. Dinsdag 2 oktober 13.30-15.30 
uur haken*. Woensdag 3 oktober 
09.30-12.00 uur kookworkshop*. 
Donderdag 4 oktober 10.00-12.00 uur 
en 13.30-15.30 uur workshop schil-
deren* / 13.30-15.30 uur start schrijf-
workshop voor nabestaanden (1 van 
6)*. Vrijdag 5 oktober 09.30-12.00 uur 
creatief atelier*. Zondag 7 oktober 
11.00-15.00 uur Open Dag. Woensdag 
10 oktober 19.30-21.00 uur Thema-
avond met Dr. L. Gilissen (MDL-arts 
Catharinaziekenhuis) - ‘Darmkanker, 
preventie en behandelmogelijkheden 
vanuit het oogpunt van de maag-, 
darm-, leverarts’ in de nieuwe con-
certzaal van Rick, Wilhelminasingel 
12, Weert.
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.toonher-
manshuisweert.nl). 

De EHBO vereniging start 
nieuwe cursussen

Volwassenencursus vanaf 30 ok-
tober 2018
Vanaf het 16e jaar kan iedereen een 
volledige ehbo-cursus volgen. De 
16 lessen tellende cursus start op 30 
oktober 2018 en wordt in het voor-
jaar afgesloten met een examen. De 
lesavonden duren van 20:00 - 22:15 
uur. Na het succesvol afronden van de 
cursus ontvangt de cursist het zoge-
naamde Eenheidsdiploma. De cursist 
kan zich daarna als lid aanmelden bij 
de EHBO vereniging, maar dat is niet 
verplicht. Het diploma is 2 jaar geldig 
en kan verlengd worden door het 
volgen van herhalingslessen of het 
afleggen van een competentietest na 
2 jaar. Zowel de herhalingslessen als 
ook de competentietesten worden 
door de EHBO vereniging van Ne-
derweert verzorgd.  De cursus wordt 
soms vergoed door het ziekenfonds.

AED cursus
Ook dit jaar start er weer een AED cur-
sus. Deelname is alleen mogelijk voor 
personen vanaf 16 jaar. De cursus be-
staat uit 2 lesavonden (19:30 - 22:15 
uur) Cursusdata 15 en 22 november.

AED herhalingslessen voor niet leden.
Voor niet leden worden er op 27 sep-
tember en op 9 april 2019 herhalings-
lessen AED verzorgd .   

Jeugdcursussen
Voor de jeugd van de basisschool wordt 
er elk jaar een A-cursus verzorgd. De 
kinderen worden via de basisschool 
benaderd. Ook kinderen die niet in 
Nederweert op de basisschool zitten 
kunnen aan de cursus deelnemen. De 
cursus wordt op woensdagavond ge-
geven en start in januari 2019.

Alle cursussen worden gegeven in 
gemeenschapshuis De Pinnenhof in 
Nederweert. Aanmelden voor een 
cursus kan eenvoudig via de website 
www.ehbonederweert.nl/cursus

Smartlappen en veentocht 
bij Buitencentrum De Pelen

Op zondag 30 september is er een op-
treden van ‘De Lollypops’ op het Peel-
podium van De Pelen. Voor de wan-
delliefhebber is er de maandelijkse 
Verrassende Veentocht. Alle activitei-
ten starten bij het Buitencentrum aan 
de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Het optreden van de Lollypops vindt 
plaats in het overdekte Amfitheater 
van Buitencentrum De Pelen. Er zijn 
twee voorstellingen; om 13.30 en 
15.00 uur. Deelname is een vrijwillige 
bijdrage die ten goede komt aan de 
organisatie van het Peelpodium.

De Verrassende Veentocht start om 
13.00 uur en duurt tot ongeveer 15.30 
uur. De route is 8 kilometer lang. 
Deelname kost € 10,- per persoon, in-
clusief koffie en vlaai in de Peelboer-
derij. Reserveren: www.staatsbosbe-
heer.nl/pelenveentocht 

De voormalige topman van ener-
giereus RWE en Innogy, oud-vwo 
leerling Peter Terium (Nederweert-
Eind; 1963), geeft op vrijdag 5 ok-
tober een lezing in Theater de Huis-
kamer. Het is de eerste lezing in 
een serie van zes presentaties van 
oud - Philips van Horne leerlingen. 

In het kader van het 50-jarig jubileum 
van de school heeft de jubileumcom-
missie een zevental oud-leerlingen be-
naderd om een presentatie te geven 
over ‘hun loopbaan, over gemaakte 
keuzes, over beslissende momenten 
in hun leven, over geluk en toeval, 
over inspirerende mensen in hun 
omgeving en uiteraard over hun hui-
dige beroep’. Na de lezing van Peter 
Terium bestaat de mogelijkheid om 
uitgebreid vragen te stellen en/of te 
discussiëren. Na afloop is er, om 21.30 
uur in het Theatercafé, een gezellige 
nazit met livemuziek door talentvolle 
oud-leerlingen. Aanvang 20.00 uur. 
Kaartjes à 5 euro zijn te bestellen via 
www.theaterdehuiskamer.nl

Peter Terium 
Peter Terium, ex-CEO van Innogy SE, 
RWE AG en Essent NV, wordt gezien 
als een internationale topmanager. 
Met Innogy, de ‘groene’ afsplitsing 
van de Duitse energiereus RWE, lan-
ceerde de Nederlandse topmanager 
een modern, innovatief en duurzaam 
bedrijf dat zich volledig inzet voor de 
megatrends van de energiesector: 
‘decarbonisatie, decentralisatie en di-
gitalisering’. 
In 2016 was de beursgang van het in 
Essen (D) gevestigde bedrijf verreweg 
de grootste Duitse beursgang sinds 
2000. Op Europees niveau was het de 
grootste beursgang sinds 2011. Inno-
gy SE was van meet af aan het meest 
waardevolle energiebedrijf van Duits-
land. Met de oprichting van Innogy 
vervolgde Terium de koers die hij bij 

Ex-CEO Peter Terium bijt spits af in serie 
lezingen jubilerende Philips van Horne

zijn aantreden als voorzitter van de 
Raad van Bestuur van RWE AG in 2012 
al had ingeslagen. Midden in de crisis 
van de conventionele stroomproduc-
tie, gekenmerkt door historisch lage 
stroomprijzen op de beurs, slaagde 
hij erin om het traditionele concern te 
consolideren: hij verlaagde kosten en
schulden, mede door de verkoop van 
de olie en gas activiteiten en inte-
greerde het in 2008 aangekochte Es-
sent in de concernstructuur van RWE. 
Tegelijkertijd zette Terium een diep-
gaande cultuurverandering in gang 
en zette hij een strategische herori-
entatie door. Deze leidde uiteindelijk 
tot de beursgang van Innogy. In de 
jonge onderneming werden de toe-
komstgerichte zakelijke activiteiten 
gebundeld: duurzaamheid, distribu-
tienetten en retail. Op 19 december 
2017 trad Terium met onmiddellijke 
ingang af als topman van Innogy. 

Peter Terium is getrouwd en heeft 
twee volwassen kinderen. Voordat 
hij in 2003 zijn intrede in de energie-
branche deed, bekleedde hij verschil-
lende managementfuncties binnen de 
verpakkingsindustrie, werkte hij bij 
KPMG en bij de Rijksaccountantsdienst 
van het Ministerie van Financiën.

Overige lezingen in de reeks…
19 oktober Prof. dr. Yasin Temel, 
neurochirurg. 
2 november Dr. Adriana Esmeijer, 
directeur-bestuurder van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. 
16 november Drs. Yanick Douven 
(promovendus TU Eindhoven) en drs. 
Lars Mennen.
30 november Prof. dr. Bart Verspa-
gen, hoogleraar Internationale Eco-
nomie (SBE) en directeur UNU-MERIT
14 december Drs. mr. Frans Weekers, 
o.a. ex-staatssecretaris Ministerie 
van Financiën, thans bewindvoerder 
EBRD te Londen.


