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KEUKEN
inbouwapparatuur
aan vervanging toe?

Bezoekadres:
Ringselvenweg 2
6002 SW Weert
T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

tandartsen
brugstraat 8 • 6031 eg nederweert • t 0495 634227

Aandacht voor haar
Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert
www.expert.nl

FOLLEA®

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

Voorverkoop is inmiddels gestart

www.tandartsspauwen.nl • Buiten praktijkuren bij spoed 460765

Rowwen Hèze naar Nederweert-Eind
Rowwen Hèze is de headliner
voor het 60-jarig jubileum van
voetbalvereniging Eindse Boys.
Het concert vindt plaats op zaterdag 11 mei. Tickets á € 20,- zijn
verkrijgbaar via www.jubileumweekend.nl.
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:
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

Rowwen Hèze is geen onbekende
voor Eindse Boys. Tijdens eerdere
jubileumfeesten in 1999 en 2009
zette deze Limburgse band de stijf
uitverkochte tenten al compleet op
zijn kop. Nu zijn ze terug van weggeweest en is de kaartverkoop gestart. De naam van ‘Rowwen Hèze’
is inmiddels meer dan gevestigd. Al
ruim dertig jaar te vinden in theaters,
feesttenten, festivals en clubs. Ingetogen en uitbundig, melancholiek
en feestelijk. Opzwepende energieke
liedjes, polka’s, Ierse folk en tex mex
afgewisseld met gevoelige ballades.
Met teksten waarin liefdevol het leven van alle dag wordt beschreven.
Grote onderwerpen als de liefde en
de dood, teruggebracht tot het kleine van het dorp.
Een optreden in de feesttent wordt
gekenmerkt door zweet, bier en een
zingende, hossende menigte. Lek-

Foto: Marcel Hakvoort.
ker meezingen met ‘Auto, Vliegtuug’
en ‘Bestel Mar’. Op het einde van de

avond als iedereen moe maar voldaan weer naar huis gaat, is de dag

dat heel Holland Limburgs lult weer
‘n stap dichterbij.

Herfstvakantie activiteiten bij het Buitencentrum

Kabouters en heksen bij De Pelen!
De Herfstvakantie begint goed
bij De Pelen met activiteiten voor
kleine, maar ook voor (iets) grotere kinderen! Op zaterdag 13
oktober kun je griezelen van Heksenverhalen in het donker en op
zondag 14 oktober genieten van
een supergezellig Herfstfeest op
het Kabouterpad! Meer weten?
Lees dan snel verder…
Herfstfeest op het Kabouterpad!
In De Groote Peel kun je elke dag
het Kabouterpad lopen; een speelse
route van 500 meter met onderweg
leuke opdrachtjes passend bij het seizoen. Met een tasje vol materialen en
een opdrachtenboekje, kun je samen
met je kleuterkabouters op pad.
Op zondag 14 oktober vieren de kabouters hun Herfstfeest en dan zijn er
leuke extra’s op het Kabouterpad! Zo
kom je onderweg onder andere een
Vertelkabouter tegen, wordt er muziek gemaakt door Ko en Marjolein
en wordt er geknutseld. Geen feestje
zonder iets om van te smullen dus
ook daar hebben de kabouters voor
gezorgd. Mmm… het ruikt straks vast
heerlijk in de Peel! Genoeg te beleven op dit gezellige Herfstfeest in de
prachtige natuur van de Groote Peel.
Vier je mee?
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Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer
Praktische info Kabouterpad en
Kabouterfeest
Voor het Herfstfeest op het Kabouterpad op zondag 14 oktober kun je
starten tussen 11.00 en 14.00 uur. Bij
de balie van het Buitencentrum krijg
je een deelnamekaart en de kleuters

een rode muts en rode wangen en
dan kun je op pad. Rugzak en proviand hoeft niet, want opdrachten en
lekkers krijgen ze onderweg.

Op andere dagen kun je het Kabouter
lopen tussen 10.00 en 17.30 uur (starten tot 16.00 uur). Deelname kost €
5,- per kind en (groot)ouders hoeven
niet te betalen.

Deelname kost € 5,- per kind (groot)
ouders hoeven niet te betalen.

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans
Tandarts mw. Seraphine Willier
Mondhygiëniste Inge van der Dussen
Mondhygiëniste May Kwaspen
Het inpandig tandtechnisch laboratorium Jasper van den Brandt verzorgt al
uw (spoed-) reparaties aan kunstgebit
of prothese. Vaak klaar terwijl u wacht.
Ook voor klikgebit op implantaten
voor een echt vast kunstgebit.

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

Judith’s Dance Point

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

www.tandartspraktijknederweert.nl
www.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

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

Lees verder elders in dit blad.

KINDJE OP KOMST?

GRONDVERZET KIGGEN B.V. OSPEL

Informeer dan eens naar onze
uitgebreide collectie
geboortekaartjes.

Uw partner in de zakelijke en particuliere sector
Kiggen BV behoort tot de grotere grondverzetbedrijven in
de regio. Vanuit onze locatie in Ospel zijn wij werkzaam voor
meerdere gerenommeerde opdrachtgevers in geheel Limburg.
Door onze goede reputatie zijn wij groeiende.
Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s.

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

A New Beginning
Karin van der Meeren | Ontspanningsmassages

Wie zoeken wij?
• planner/werkvoorbereider
• machinist minigraver
• machinist rupskraan
• grondwerker
• kipper chauffeur

Pijlspits 5 Nederweert-Eind | 06 - 28175033

Tegen inlevering van deze bon
€ 5,- korting op alle massagevormen.
Gezichtsmassage
Thaise kruidenstempelmassage
Specialisatie nek- en schoudermassage
Specialisatie lage rugklachten

houten vloeren

stenen

isolatie

betonvloeren

dakpannen

Hout- en bouwmaterialenhandel
Nieuw model
binnendeuren

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren-Eind
T. 0493 491 419
www.amaas.nl

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

buiten parket

op voorraad

buiten deuren

Wij zijn gevestigd in Someren-Eind
op 10 minuten rijafstand van
Nederweert en Ospel.

Kunststofkozijnen
Douglas hout

houten kozijnen

plafond panelen

cement

kunststof kozijnen

kunstst of panelen

zand

Hotstonemassage
Hammammassage
Ontspanningsmassage

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

meranti

plaatmateriaal

tuinhout

plinten

architraven

Bezoekers kunnen zich aanmelden
t/m dinsdag 16 oktober.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m
dinsdag afmelden.
Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel: 06 - 20372633
Mail: eettafel-eind@xs4all.nl

SKO

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

Betoverend
Een wereld van tijgertjes en beren
van honing zoeken en broodjes smeren
Van koningen en sprookjesfeeën
van kleine hertjes en wintersleeën

Iets voor jou?
Stuur je reactie voorzien van een CV naar info@kiggenbv.nl

Alles over afvallen en opereren

Deze themabijeenkomst vindt plaats
op dinsdag 6 november 2018 van
19:00 - 21:00 uur in het Auditorium
van SJG Weert, Vogelsbleek 5. Tijdens
de avond gaan de aanwezigen in
groepjes onder begeleiding van een

Donderdag 18 oktober: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven.

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

Wat zijn onze eisen?
• affiniteit met onze branche
• flexibel en positief ingesteld
• collegiaal en klantvriendelijk

Een maagverkleining of –omleiding: het is een ingrijpende gebeurtenis. Ben je benieuwd naar
de ervaringen van anderen die
deze operatie gehad hebben?
Ben je zelf geopereerd en zou je
graag praktische tips en ervaringen uitwisselen met mensen die
ook geopereerd zijn of dit overwegen? Of zou je graag eens met
een zorgprofessional van gedachten willen wisselen over alles wat
er bij afvallen, opereren en het
leven daarna komt kijken? Kom
dan naar de interactieve avond
die het Obesitasteam op dinsdag
6 november 2018 over dit onderwerp organiseert.

Eettafel Eind

deskundige in gesprek. Waar krijg je
mee te maken als je een operatie bij
overwicht ondergaat? Wat zijn de gevolgen daarvan? Denk aan zaken als
eten en voeding, maar ook de omgang met je ‘nieuwe ik’, veranderingen in je relatie en de angst om terug
te vallen in oude gewoontes. Ook
vitaminetekorten en beweging zijn
thema’s die de revue passeren. Tot
slot laat het Obesitasteam je graag
proeven van lekkere en gezonde hapjes die passen bij je nieuwe levensstijl!
Deze avond is interessant voor mensen
die een maagverkleining of –omleiding overwegen, maar zeker ook voor
mensen die de ingreep al hebben ondergaan.
Aanmelden kan via het inschrijfformulier op de website: www.sjgweert.nl
(zie: Agenda) of telefonisch bij de afdeling Patiënteninformatie: 0495 – 57 22
05. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Te koop:

appels
Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Een wereld van tinnen soldaten
Noormannen en hun stoere maten
Kleine kleurrijke ondeugende vissen
verloren knuffels die we missen
Een wereld van spanning en plezier
zoektocht naar avontuur en geklier
Van een zucht en een enkele traan
een gierende lach, zo spontaan
Een wereld van letters en plaatjes
een geschenk van enkel blaadjes
Waar we in andere sferen belanden
van donkere bossen tot zonnige stranden
Een wereld, je eigen fantasie
gebruik makend van je hersenmagie
Verbeelding en zalige dromen
die in de stille nacht tot je komen
Een wereld die je kunt bereiken
door te lezen en te kijken
Een unieke wereld die je kunt zoeken
begint ... met kinderboeken
©José Bergh-Berben
www.schrijverskringospel.nl
N.a.v. Het woord (kinder)boekenweek
Kinderboekenweek is dit jaar van:
Woensdag 3 oktober tot en met
zondag 14 oktober

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

GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Korte weetjes
Oud-wethouder Frans Willekens overleden
Oud-wethouder (en locoburgemeester)
Frans Willekens uit Ospel is overleden. De
heer Willekens is 89 jaar geworden. Hij
was van 1970 tot en met 1990 gemeenteraadslid voor de Lijst Ospel en later het
CDA. Van 1986 tot en met 1990 was Frans
Willekens wethouder met de portefeuille
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
én locoburgemeester. Lange tijd had hij
zitting in de Provinciale Staten van de
provincie Limburg. De heer Willekens
is ook lang voorzitter geweest van de
Zangvereniging Sint Caecilia Ospel, het
Landbouwbelang en het Waterschap De
Oude Graaf/Waterschap Midden-Limburg.
Wethouder Cuijpers en Peter Willekens onthullen het bouwbord voor het kanaalpark. Foto: Nederweert24

Samen maken we er iets moois van
Aanleg van Kanaalpark De Heerlijckheid Budschop gestart
Op de eerste dag van oktober was het
zover: het officiële startsein voor de
werkzaamheden van Kanaalpark De
Heerlijckheid Budschop. Wethouder
Cuijpers onthulde het bouwbord samen
met voorzitter Peter Willekens van de
dorpsraad. Het komende half jaar is er
dus volop bedrijvigheid te zien.
Tijdens de voorbereidingen heeft de
gemeente veel overlegd gepleegd met
dorpsraad Budschop. “De burgers zijn
optimaal betrokken bij de voorbereidingen. Veel wensen zien we terug in het
ontwerp. Wij zijn dan ook blij dat de
aanleg van het kanaalpark nu gestart is
en ook erg benieuwd naar het resultaat”, aldus Peter Willekens.
Overlast is minimaal
Zoals eerder aangegeven, verwachten
we dat de overlast voor de bewoners

minimaal is. Wel moeten we het park
afsluiten. Dit doen we voor de veiligheid. Er liggen immers veel bouwmaterialen. En verspreid door het park
vinden werkzaamheden plaats en rijdt
er zwaar bouwverkeer. Bent u gewend
om door het park te fietsen of te lopen,
dan moet u wellicht een stukje om via
de Julianastraat. De aangrenzende
woningen blijven zoveel mogelijk
bereikbaar.
Bewoners erbij betrekken
“De gemeente vindt het belangrijk om
de bewoners niet alleen bij de voorbereiding te betrekken. Dit doen we ook
bij de uitvoering”, geeft Bram Rulkens
van de gemeente aan. Hij begeleidt
de uitvoering en heeft hier een aantal
ideeën voor. Zo gaat hij de basisschool
van Budschop betrekken bij de aanleg
van het park. Er is ook nog een ge-

deelte opengelaten, waar veel ruimte
is voor nieuwe initiatieven vanuit de
burger.
Planning
Aannemer J. van Esch uit Cromvoirt is
inmiddels begonnen met het grondwerk en het opruimen van de paden.
Vanaf week 42 start het bedrijf met de
grondwerkzaamheden voor het podium
met trappen aan het water. De aanplant gebeurt begin 2019. Op 1 april
is het werk klaar. Uiteraard komt er
daarna een feestelijke opening.
Bijdrage provincie Limburg
De aanleg van het kanaalpark wordt
mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Limburg.

Donderdag 11 oktober 2018
Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728,
6030 AA Nederweert
Telefoon: 14 0495 of 0495-677111
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl
Twitter.com/GemNederweert
Facebook.com/gemeentenederweert
De openingstijden staan op onze website.
De gratis e-mailservice Bekendmakingen
zorgt ervoor dat u direct de meest recente
bekendmakingen per e-mail ontvangt.
Ga naar www.nederweert.nl>Bestuur &
Organisatie>Bekendmakingen. Inschrijven kan
met het eigen e-mailadres.

Bijeenkomst over wijziging btwsportvrijstelling
Per 1 januari 2019 vervalt het recht op
aftrek van btw voor onder meer nietwinstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. De landelijke overheid
heeft besloten om amateursportorganisaties te compenseren in de vorm van
een subsidieregeling. Deze regeling,
Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties en sportmaterialen, gaat
per 1 januari 2019 in. Samen met het Huis
voor de Sport Limburg houden we op
woensdag 17 oktober een bijeenkomst
over de wijziging btw-sportvrijstelling.
Voor sportorganisaties de moeite van het
bezoeken meer dan waard. De avond
begint om 19.30 uur in de raadzaal en
duurt tot circa 22.00 uur. Tijdens de

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.

bijeenkomst informeren wij u over de
wijzigingen in de btw-sportvrijstelling
en de mogelijkheden van de landelijke
subsidieregeling voor onze sportorganisaties en gemeenschapshuizen met een
gymzaal. ln verband met de ruimte in de
raadzaal verzoeken we organisaties met
maximaal 2 vertegenwoordigers deze
avond te bezoeken. Aanmelden kan t/m
15 oktober via j.vanriet@nederweert.nl.

We feliciteren Frits en Truus Kessels!

Voor het ontwerp van het kanaalpark
kunt u terecht op onze website.

Omgevingsvisie: moodboardsessies
De gemeente Nederweert werkt aan een
nieuwe Omgevingsvisie voor het buitengebied. Na een drukbezochte meedenksessie in Ospel, gaan we nu verder met de
moodboardsessies.
In deze moodboardsessies gaan deelnemers dit najaar met een kunstenaar aan
de slag. Samen ‘schetsen’ ze een toekomstbeeld van ons buitengebied. Het worden
creatieve en vooral ook leuke sessies. Het
aantal plaatsen voor de sessies is beperkt.
Het is daarom nodig om u aan te melden.

Dat kan t/m zondag 14 oktober via www.
nederweert.nl/omgevingsvisie. Geen internet? Bel dan het algemene nummer, tel.
(0495) 677111.
Drukke meedenksessie
Op dinsdag 2 oktober vond in De Dorpsherberg in Ospel de eerste actieve meedenksessie plaats. Ruim 100 belangstellenden dachten mee en deden mee. Dank
daarvoor. Projectleider Rianne Bongers
leidde de aanwezigen door het programma. Daarna gingen de deelnemers in kleine

groepen aan de slag met thema’s die raakvlakken hebben met het buitengebied.
Enthousiast
Wethouder Voss is enthousiast over de
manier waarop de mensen met elkaar het
gesprek aangingen. Hij bedankte alle aanwezigen voor hun inzet. Op dit moment
verzamelt de projectgroep de informatie
die is ‘opgehaald‘ tijdens de meedenkavond. Zodra de verslagen klaar zijn,
worden deze op de projectpagina www.
nederweert.nl/omgevingsvisie geplaatst.

Een goed ontbijt voor een goede start
Een medewerker van Kansrijk in de Wijk
staat op vrijdag 5 oktober al vroeg in de
ochtend een stapel dozen in zijn busje
te laden. Ze zijn gevuld met ontbijtpakketjes die hij rond gaat brengen bij
kinderen van gezinnen waar ontbijten niet vanzelfsprekend is. Dit alles
gebeurt in het kader van het Nationaal
Jeugdontbijt Nederweert en Weert. Een
project dat als doel heeft ieder kind in
Nederland dagelijks gezond te laten
ontbijten. Het past in het armoedebeleid waar de gemeenten dit jaar mee
gestart zijn.
Via leerkrachten van de basisscholen, die
weten welke kinderen wel of niet ontbij-

De wethouders Van den Heuvel en Cuijpers helpen
met het inladen van de pakketjes, samen met
medewerkers van Kansrijk in de Wijk.

ten, worden de aanmeldingen voor het
Jeugdontbijt geregeld. De gemeenten
Nederweert en Weert starten hier nu
mee. Daarmee zijn er 20 gemeenten in
Nederland die jeugdontbijten verzorgen.
Thuis ontbijten
Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd
van de dag. Ontbijten bevordert prestaties en concentratie gedurende de dag.
Helaas heeft niet ieder kind de mogelijkheid te ontbijten. Daar willen beide
gemeenten verandering in brengen met
het Jeugdontbijt. Het Jeugdontbijt ondersteunt ouders om een dagelijks ontbijt voor hun kind(eren) te verzorgen. Zo
kunnen kinderen in huiselijke sfeer hun
maag vullen en de dag goed beginnen.
Het Nationaal Jeugd Ontbijt
Het Nationaal Jeugd Ontbijt heeft als
doel ieder kind in Nederland dagelijks
gezond te laten ontbijten. Die ontbijten
zijn er voor kinderen waarvan de ouders
een dagelijks ontbijt niet kunnen betalen of dit door andere omstandigheden
niet georganiseerd krijgen. Ouders
ontvangen wekelijks een box thuis met
7 voedzame ontbijten, 365 ontbijten in

totaal. Zelfs in het weekend en schoolvakanties dus.
Kansrijk in de wijk
De ontbijten worden 1 keer per week
bezorgd door Kansrijk in de wijk. Dit is
een re-integratieproject van Werk.Kom
waar mensen die werkzoekend zijn de
kans krijgen om te werken en werkzaamheden uit te voeren in de openbare ruimte. Kansrijk in de Wijk is een
project waarin gemeenten Nederweert
en Weert samenwerken met De Risse,
Prio Verve, Werk.Kom, Wonen Limburg,
Woningstichting Sint Joseph en Woningvereniging Nederweert.
Aanvalsplannen Armoede
Om deze ontbijten te verstrekken aan
kinderen die dat nodig hebben, stellen
de gemeenten geld beschikbaar. In
Weert en Nederweert komt dat vanuit
de Aanvalsplannen Armoede. Wethouder Henk Cuijpers: “Een goed ontbijt
zorgt ervoor dat kinderen zich beter
kunnen concentreren in de klas en dat
leidt tot betere schoolprestaties. Belangrijk, want alle kinderen verdienen
dezelfde kansen”.

Frits en Truus Kessels met hun gezin en het college van B&W. Foto: Nederweert24

In Budschop wonen Frits en Truus
Kessels-Kuijpers. Ze trouwden in 1958
en vieren nu dus hun 60-jarig huwelijk.
Burgemeester Evers en de wethouders
Cuijpers en Koolen bezochten het
diamanten echtpaar om persoonlijk de
felicitaties over te brengen.
Frits
Frits werd in 1929 geboren in Ospel,
als de middelste van 15 kinderen. Toen
hij 14 jaar was, ging hij aan de slag bij
boomkwekerij Saes. Op zijn 16e ging
hij samen met zijn vader werken bij
Philips, maar een paar jaar later koos
hij voor de vakschool in Eindhoven. Hier
werd hij opgeleid tot stukadoor. Bijna
twintig jaar werkte hij in de bouw. Het
was zwaar werk en Frits besloot om bij
Smeets Offset te gaan werken. Dit beviel
hem prima. Op zijn 60e ging hij met de
VUT.
Truus
Truus zag in 1934 het levenslicht in
Ospel als oudste van negen kinderen.
Ze hielp thuis mee in het huishouden.
Na een opleiding tot gezinsverzorgende
werkte ze bijna vijf jaar bij een gezin in
Helden-Panningen. Zoals het in die tijd
vaak ging, stopte ze met werken toen ze
in 1958 met Frits trouwde.
Vijf kinderen
In 1960 betrokken ze hun nieuw gebouwde huis in Budschop. Een jaar eerder was hun eerste zoon geboren en in

de jaren daarna volgden nog drie zonen
en een dochter.
Klussen en whatsappen
Naast hun werk hadden Frits en Truus
ook nog tijd voor hobby’s. Zo hielp Frits
zijn kinderen met de bouw van hun
huizen. En samen met Truus en vrienden
genoot hij van vakanties en fietstochten.
Ook nu is Frits met zijn bijna 89 jaar nog
fit genoeg om te klussen bij de kinderen en familie. Hij geniet van de kleine
dingen en van de tuin. Truus heeft altijd
veel gezwommen bij de reddingsbrigade en dat doet ze nog steeds. Ze is
inmiddels 84 jaar en al jaren het oudste
lid van de vereniging. Verder fietst ze
graag en houdt ze de tuin netjes. En
ze houdt alle ontwikkelingen bij, want
ze whatsappt ook regelmatig met haar
kinderen en acht kleinkinderen.
We wensen Frits en Truus Kessels veel
geluk en gezondheid toe.

Op de website...
Bladkorven vanaf maandag
22 oktober
Voordracht voor Gemeentecompliment voor 1 november
Subsidie voor afkoppelen regenwater

www.nederweert.nl

Eynderhoof
BDL/VERHEGGEN INTERIEURS
Biljarten
Programma Zat. 13 okt Junioren
Eindse Boys JO19-1 - Roerdalen JO19-1 15.00 uur
Maasgouw JO17-1 - Eindse Boys JO17-1 13.00 uur
SVO Sp. P&M MO17-1-Eindse Boys MO17-1
15.00 uur
Eindse Boys JO13-1G - DESM JO13-1G 13.00 uur
RKSVN MO13-1 - Eindse Boys MO13-1 09.30 uur
Eindse Boys JO11-1 - SHH JO11-2 09.00 uur
RKSVO JO10-1G - Eindse Boys JO10-1 11.00 uur
Eindse Boys JO9-1G - GKC/RKHVC JO09-2G
10.30 uur
Eindse Boys JO8-1 - Brevendia JO8-1 10.30 uur
Programma Za. 13 okt. Veteranen
Reuver - Eindse Boys
17.00 uur
Programma Zo.14 okt. Senioren
Eindse Boys 1 - Rios’31 1
14.30 uur
Eindse Boys 2 - DESM 4
11.30 uur
Laar 7 - Eindse Boys 3
10.00 uur
Eindse Boys 4 - GKC/RKHVC 3
11.00 uur
Eindse Boys 35+1 - Slekker Boys 35+1 10.00 uur
Programma Zo 14 okt. Vrouwen
Bieslo VR1 - Eindse Boys VR1
11.00 uur
ZSV VR4 - Eindse Boys VR2
09.30 uur
Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 –
Rios’31 1: Café-Zaal Bi-j Le-nie
Spelertje van de week: nog niet bekend
Donderdag 11 okt kaarten in de kantine
aanvang 20.00 uur

Via het Weekblad Nederweert willen u wekelijks op de hoogte houden van het programma, de uitslagen en een kort verslag
van bijzondere prestaties.
U bent van harte welkom
bij de wedstrijden!
Het bestuur

Voor het laatste nieuws zie:
www.eindseboys.nl
Accommodatie
De thuiswedstrijden worden gespeeld in Café-Zaal Centraal op dinsdag, en donderdag
gespeeld. De middagwedstrijden starten
om 13.00 uur (MLBB) en 13.30 uur (WWB).
De avondwedstrijden om 19.30 uur.
Sportnieuws HBS Wilhelmina
Uitslag
1e en 2e Indoorwedstrijd te Weert
Ronnie Gielen
265 en 263
Tim Vaes
256 en 261
Anke Vaes
216 en 242
Jaison Nolting
182 en 181
Luuk Hendriks
179 en 173
Jarno Heijkers
115 en 126
Martijn Broens
133 en 85
1e Bondswedstrijd te Reuver
1e zestal
Ronnie Gielen
Ruud Westerveen
Luc van de Loo
Anton Her
Harrie de Wit(Lo)
Johan van Lierop
2e zestal
Frans van Nieuwenhoven
Tim Vaes
Elfrie van Lierop
Mart van Thuijl
Thijs van de Loo
Chantal Hekers
3e zestal
Martijn Geuns
Andor Heijgelen
Martien van Cranenbroek
Sjoerd Heijnen
Marlies Hekers
Peter Stienen
Cadetten
Kim Koolen
Aspiranten
Jaison Nolting
Aya Almansour
Martijn Broens
Amna Almansour

Programma: week 41
09-10-2018: CENTRAAL 1 – De Maasoever 2 (Kessel)
Hoofdklasse Libre
09-10-2018: Buggenum 3 - CENTRAAL 3
2e Klasse C
09-10-2018: CENTRAAL 4 – Karot 4 (Maasbracht)
5e Klasse B
11-10-2018: CENTRAAL 2 – Joppe 2 (Meijel)
1e Klasse D
11-10-2018: Micro 4 (Moesel) – Centraal 5
WBB C-Klasse
11-10-2018: Centraal 6 – BDL 6 (Nederweert)
WBB C-Klasse

234
225
218
216
210
207

Via het Weekblad willen u wekelijks op de
hoogte houden van het programma, de uitslagen en een kort verslag van bijzondere
prestaties.

207
207
205
205
204
203

Het bestuur

201
199
195
188
182
153
196
153
144
138
135

Agenda
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

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 13 OKTOBER
Sporthal de Bengele Nederweert
F3. MEOS - MEOS F1
10.00u.
F2. MEOS - Posterholt F1
10.00u.
E3. MEOS - Posterholt E1
10.45u.
D1. MEOS - BEVO D3
11.45u.
C1. MEOS - Blerick C2
10.00u.
B1. MEOS - Manual B1
11.00u.
Sporthal de Heuf Panningen
E4. BEVO E4 - MEOS
9.45u.
Sporthal Egerbos Venlo
E2. Blerick E2 - MEOS
13.00u.
Sporthal St.Theunis Weert
E1. Rapiditas E1 - MEOS
13.55u.
Gem. Sportcentrum Eksel (B)
A1. Arena A1 - MEOS
17.00u.
Sporthal Craneveld Venlo
DS1. Handbal Venlo DS2 - MEOS
19.00u.
ZONDAG 14 OKTOBER
Sporthal De Schans Reuver
DS2. Klaverblad Eksposion’71/Hercules’81 DS1 MEOS
15.10u.

Vervolg voorpagina.
Bij de balie van het Buitencentrum
krijg je de rugzak met materialen,
rode muts en proviand mee. Na een
leuke verrassing.

Accommodatie
De thuiswedstrijden worden gespeeld in Café-Zaal Centraal op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. De middagwedstrijden
starten om 13.00 uur (MLBB) en 13.30 uur
(WWB). De avondwedstrijden om 19.30 uur.
Programma: week 41
09-10-2018: Die Drie 2 (Roermond) - BDL 2
Hoofdklasse Libre
09-10-2018: BDL 3 – Buggenum 2 1e Klasse E
10-10-2018: BDL 1 – de Maasoever 1 (Kessel)
Hoofdklasse Kader
10-10-2018: BDL 4 – Mijnheerkens 2 (Roermond)
5e Klasse A
11-10-2018: BDL 5 – Haazehoof 1 (Ospel)
WBB C-Klasse
11-10-2018: Centraal 6 (Nederweert) – BDL 6
WBB C-Klasse
12-10-2018: Op de Klos 1 (Eijsden) - BDL/
Verheggen In terieurs
Poule 5
KNBB Nationale Competitie Kader

U bent van harte welkom
bij de wedstrijden!

Verhalen over heksen in het diepe
donker
Voor grotere kinderen (vanaf 9 jaar)
en volwassenen is er op zaterdag 13
oktober een Heksenverhalenavond.
De verhalen worden verteld door vertellers van Vertelclub Veldhoven. Die
je onderweg tegen komt. Peelgidsen
zorgen voor de begeleiding. Na afloop brandt de vuurkorf en is er een
drankje bij de Peelboerderij. Je kunt
kiezen uit verschillende starttijden:
Rembrand stond niet op de ladder
Zondag 14 oktober Dag van de
schilders ( St–Lucas dag)
We vragen ons wel eens af onder welke omstandigheden en met welke middelen de beroemden der aarde in het
verleden hun schilderskunsten hebben
verricht. Er waren geen winkels met
hobbyproducten en de verschillende
ingrediënten voor de verf en het doek
werden door experimenteren ontdekt
of opnieuw uitgevonden. Hoe bijzonder ook de creativiteit waarmee de
minderbedeelden der aarde de gasten
in hun huis op een verkeerd been wisten te zetten door houtnerf en steenstructuur te faken met door de schilder
gemaakte kunstobjecten.

En daarmee is de cirkel rond, want
op deze originele wijze maakte ook
Rembrandt zijn verf voor de nachtwacht en genieten we nog steeds van
de doeken van alle andere Hollandse
meesters. Kortom, laat u verrassen
door de mannen van Eynderhoof
in de witte jassen. Ze zullen u zeker
gaan verrassen.

Het Limburgs openluchtmuseum
heeft haar eigen kunstenaars die
heel bescheiden hun werk doen in de
schuur Broabe. Een echt schilders gilde dat zich niet alleen op de producten richt maar vooral steeds op zoek
is naar creatieve oplossingen en het
verbeteren van de producten in en
om de woning. Deze zondag demonstreert het schilders gilde oude schildertechnieken, zoals marmerimitatie
en andere kunstzinnige opdrachten.

Het museum is op 14 oktober open
van 13.00 tot 17.00. (Ook welkom
met de Museumkaart).

De vraag hoe men gebrandschilderd
glas maakt en dit door de glazenier
verwerkt wordt tot onbetaalbaar glas
in lood dat een prachtige aankleding
van huis of kerk is, zal op deze zondagmiddag beantwoord worden. Ook
worden de geheimen onthuld hoe
vroeger verf werd gemaakt en hoe
met potmolens en lijnoliemolentjes
en door het mengen en wrijven van
aardverfstoffen verf tot stand komt.

U kunt natuurlijk in de herberg genieten van koffie met vlaai, die op ambachtelijke wijze is gebakken door de
bakkers in het bakhuis van dit mooie
en gezellige openluchtmuseum.

Spot-Away-behandeling
Gezichtsbehandelingen
Hot Stone massage
Spa behandelingen
Lichaamsmassage
Sportmassage
Spray-tan
Loverstraat 12 • 6031 VD Nederweert
Tel. 0495-840661
www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg
Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Bekijk het kinderdag programma
op: www.eynderhoof.nl

OPEN FATIMA-WANDELING IN WEERT
o.l.v. een stadsgids

Deze keer nemen we u dus mee naar
de wijk Fatima, waar we o.a. een
kijkje gaan nemen in de voormalige “Het onbevlekt Hart van Maria”
kerk volgens de officiële benaming
maar beter bekend als Fatima-kerk
en in de Rumolduskapel.
De oudste huurhuizen in Fatima zijn
gebouwd in 1923 door ‘Wonen Limburg” voorheen R.K. Bouwverenigng
St. Martinus. Een aantal van deze huizen zijn gesloopt en vervangen door
nieuwbouw. Maar ….. in de Looimolenstraat zijn 31 woningen prachtig
gerenoveerd. Bijzonder is het kerkeiland met de prachtige voormalige
kerk toegewijd aan O.L. Vrouw van
Fatima. De voormalige kerk is ontworpen door de bekende Weerter
architect Pierre Weegels.
Inmiddels is de kerk aan de eredienst
onttrokken en heet voortaan Fatima
huis, een maatschappelijk -educatief
en cultureel ontmoetingscentrum.

Een van de volgende top ondernemers mag op 7 november deze prijs in
ontvangst nemen.
- Herpertz Kraanverhuur, ondernemer Jan Paul Herpertz
- Promic; ondernemer Rick van den
Wildenberg
- Van Hoorn Carbide; ondernemer
Ralph van Hoorn
De Weerterlandprijs wordt na twee
succesvolle eerdere edities op 7 november 2018 wederom uitgereikt
aan een van de succesvolle, ondernemende bedrijven die Nederweert en
Weert rijk zijn.
Het doel van MKB Limburg, de initiatiefnemer van deze prijs, is de
Weerterland ondernemers met hun
producten en de regio in de schijnwerpers te zetten, te verbinden en
versterken. De prijs bestaat uit de

Alle activiteiten starten bij het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. Voor meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl/
depelen of neem contact op met het
Buitencentrum de Pelen: 0495 – 641
497 of per mail: depelen@staatsbosbeheer.nl

zondag 14 oktober 2018
Woensdag 17 oktober
Pompoen snijden, heksenbezempjes en nestkastjes maken
Deze herfstvakantie-dag is het goed
toeven op Eynderhoof! Voor iedereen is er een pompoen. Deze mag je
leuk gaan versieren om er thuis een
lampje in te hangen en straks met
Halloween te griezelen maar…. Je
kunt ook een nestkastje timmeren,
want we gaan immers de winterperiode in en dan denken we aan onze
vogels. Heb je nog tijd over dan ga je
bij de mandenvlechters een heksenbezempje maken. Ook leuk voor Halloween! Tussendoor kun je genieten
van heerlijke pompoensoep!

Genomineerden
Weerterlandprijs 2018 bekend

Wie mag zich de ‘beste ondernemer
van Nederweert en Weert’ in 2018
noemen?
Op vrijdag 28 september zijn tijdens
de businessborrel van Het Zakenblad
de genomineerden voor de Weerterlandprijs 2018 bekend gemaakt. De
sportkantine van Basketbal Academie
was deze keer het decor van de bekendmaking.

19.30 – 19.40 – 19.50 – 20.00 en 20.10
uur. Per tijdstip max. 15 deelnemers.
Deelname kost € 10,- voor volwassenen en € 7,50 per kind (vanaf 9 jaar).
Prijs is inclusief het drankje. Reserveren kan online via: www.staatsbosbeheer.nl/pelenheksenverhalen De route is 2 km lang, duurt ongeveer twee
uur (inclusief verhalen). Zaklampen
zijn overbodig.

De muziek wordt op deze dag verzorgd door Kees Strijbos.

Bubblemakers
Bubblemakers dat is de naam van onze jongste groep snorkelaars. Elke 6 weken mogen
zij proeven aan het echte onderwaterleven.
We hadden vorige maand al onze buitenwaterduik maar ook binnen houden we deze
activiteit levend ! Volgende week is het
weer zover…. Wil je dit een keer zien? Kom
dan a.s. zaterdag 6 oktober naar het Laco
zwembad in Nederweert tussen 17.30-18.30
uur. Volgende week weer een mooie foto
van de kids! Heb je interesse in een proefduik, een opleiding of een cadeaubon voor
Sinterklaas, Kerstmis of een verjaardag (elk
bedrag is mogelijk) neem geheel vrijblijvend
contact met ons op via info@duikteamnederweert.com of kom eens langs op een
trainingsavond, op zaterdagavond in Laco
Zwembad Merenveld, Nederweert.
Onze nieuwe opleidingen starten januari/
februari dus je kunt nog vóór de zomer vakantie je duikbrevet hebben ! Uiteraard is
dit ook hét cadeau voor Sinterklaas of de
Kerstman.
Wil je meer info ? Check dan onze website
www.duikteamnederweert.nl of onze facebook pagina “Duikteamnederweert” hier
zijn foto’s terug te vinden.

Herfstvakantie activiteiten bij het Buitencentrum

Kabouters en heksen bij De Pelen!

Ondernemersprijs en de Rabobank
Verbindingsprijs en wordt inmiddels breed gesteund door de beide
gemeentes en het bedrijfsleven. Rotaryclub Weert land van Horne organiseert wederom de feestelijke finaleavond in het Munttheater.
Rabobank Verbindingsprijs!
Ook deze editie heeft Rabobank
Weerterland en Cranendonck het
initiatief genomen om een prijs toe
te kennen aan bedrijven die op een
unieke, innovatieve of zeer effectieve
manier een verbinding zijn aangegaan. De genomineerden zijn: Kr8tig,
Boeren van Nederweert en Stichting
Wieërt Amezieërtj.
Bekendmaking winnaars in Munttheater
Wie zich uiteindelijk de winnaar mag
noemen wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst op 7 november in
het Munttheater bekend gemaakt.
De presentatie van deze avond is in
handen van de Weerter Kelly Weekers. Hiernaast zal de inspirerende
topondernemer Marco Aarnink de
bezoeker meenemen in zijn succesverhaal van gewone jongen tot multimiljonair. Meer informatie over deze
avond en over de Weerterlandprijs
vindt u op www.weerterlandprijs.nl

7 oktober Open Dag in
het Toon Hermans Huis
Weert
Op zondag 7 oktober a.s. houdt het
Toon Hermans Huis Weert weer een
Open Dag tussen 11.00 en 16.00 uur.
Kom eens vrijblijvend kennis maken
met het Toon Hermans Huis Weert,
gevestigd aan het adres Graaf Jacobstraat 1 in Weert.
Het Toon Hermans Huis Weert is een
inloophuis voor iedereen die met
kanker geconfronteerd wordt en zijn
of haar naasten. Het is een bijzondere
ontmoetingsplaats.
Onze gastvrouwen vertellen u tijdens
de rondleidingen graag wat u in het
huis kunt vinden en welke activiteiten er worden gehouden. Natuurlijk
staan de koffie en thee klaar.
Tussen 13.00 en 14.00 uur houdt Harry Peijs een interessante workshop
c.q. lezing met als onderwerp “Wat
kan yoga voor je betekenen als je met
kanker te maken krijgt”.
In het huis is verder een kleine expositie te zien van de haakwerken, gemaakt door gasten tijdens onze activiteit “Haak maar aan”.

De kerk heeft een prachtig glas in
lood venster van de bekende kunstenaar Charles Eijk en tevens het
grootste marmermozaïek van Nederland (van Hugo Brouwer). In de woningbouw op Fatima heeft architect
Pierre Weegels ook een belangrijke
rol gespeeld. We zullen ook aandacht
besteden aan de gedachteniskapel
(Rumolduskapel) en het kerkhof.
Nieuwsgierig? Loop dan eens met
onze stadsgids mee.
De wandeling kost € 2,-- p.p.
De wandeling duurt ca. 1,5
Vertrekpunt: om 14.00 uur ingang St.
martinuskerk centrum Weert
Het is uiteraard ook mogelijk om op
een voor u geschikte datum en tijd
een stadswandeling te boeken. Ook
een culinaire stadswandeling behoort tot de mogelijkheden. Zie onze
website www.stadsgidsenweert.nl of
bel 06 13 76 13 44

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

SJG Weert
Zwanger? Bezoek de informatieavond over ‘de bevalling’
Als je gaat bevallen wil je daarover
goed geïnformeerd zijn. Daarom geven een verloskundige uit de regio en
een verloskundige en gynaecoloog
uit het ziekenhuis uitleg over de bevalling, eventuele pijnstilling en over
“wat er anders kan gaan”. Als het mogelijk is volgt een rondleiding over de
verpleegafdeling en de verloskamers.
Natuurlijk is er ruimte voor het stellen
van vragen.
Deze avond is bestemd voor zwangere vrouwen - en hun partner- als
voorbereiding op de bevalling.
De informatieavond vindt plaats op
dinsdag 23 oktober a.s. van 19:00 21:00 uur in het Auditorium van SJG
Weert, Vogelsbleek 5. Aanmelden via
het inschrijfformulier op de website:
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of telefonisch bij de afdeling Patiënteninformatie: 0495 – 57 22 05.

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 11 tot en met 20 oktober 2018.
DONDERDAG 11 oktober
H.Johannes XXIII, paus
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie
VRIJDAG 12 oktober
Geen rozenkransgebed en H. Mis
ZATERDAG 13 oktober
H.Maria
Vooravond van de 28e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis ( zang St. Rochuskoor, lector
mevr.H.Dielissen) – jaardienst ouders BeijesHermans en zoon Martien, jaardienst ouders
Gielen-van de Kruijs, ouders Wiel en Mientje
Tinnemans-Kirkels vanwege verjaardag.
ZONDAG 14 oktober
28e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector
dhr.W.Engelen) –t.e.v. de Koningin van de
Rozenkrans en van de vrede.
MAANDAG 15 oktober
H.Teresia van Jezus, maagd
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph
DINSDAG 16 oktober
H.Hedwig, kloosterlinge
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel
WOENSDAG 17 oktober
Geen Rozenkransgebed en H. Mis
DONDERDAG 18 oktober
H.Lucas, evangelist
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 19 oktober
HH.Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues,
priesters en gezellen, martelaren
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis
ZATERDAG 20 oktober
H.Maria
Vooravond van de 29e zondag door het jaar
18.00 uur1H. Mis ( zang dameskoor Cantantes, lector koorleden) –

O.F.S.
Vrijdag 12 oktober is de bijeenkomst van
O.F.S. in het parochie zaaltje van de Lambertuskerk aanvang 14:00 uur voorganger is
Pater Heesterbeek O.F.N.. Gelieve het handboek mee te brengen.

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 13 oktober – 20 oktober 2018
Zondagmorgen 14 okt. 09.30 uur:
Als jrgt. voor Mia Wijers-Baetsen en Pierre
Wijers, Johannes Beeren, Petronella van Lier
en overleden familie, Als jrd. voor overleden
ouders van Appeven-Cuijpers en overleden
familie, Als hgm. voor de overledenen van
de fam. van Roij-Verstappen en fam. van
Zeeland-Manders (volkszang)
Mededelingen:
• In de maand oktober iedere donderdagmorgen vanaf 8.30 uur rozenkransgebed
in de Maria-kapel;
• Op zondag 21 oktober is er de kerkdeurkollekte voor Wereldmissiedag die wij van
harte aanbevelen;
• Het feest van Allerheiligen wordt in onze
parochie gevierd op zondag 4 november
a.s. met ’s middags een Allerzielenlof
om 15.00 uur. Wilt u ervoor zorgen dat
het graf of de graven van uw dierbare
overledene(n) voor Allerheiligen er keurig
bij liggen. Bij voorbaat namens het kerkbestuur onze hartelijke dank.

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 11 – 20 oktober.
Donderdag 11 oktober, in de Mariakapel
Klaarstraatzijweg, H. Johannes XXIII, paus,
18.10 bidden van het Rozenhoedje; 18.30
Jan Sieben (verjaardag), voor de vervolgde
christenen en ter ere van Maria.
Zaterdag 13 oktober, 19.00 (Samenzang)
jrd Drien Tindemans-Janssen, ghm Gerrie
van Gemert.
Zondag 14 oktober, 28e zondag door het
jaar, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans)
voor het welzijn van de parochie in parochianen.
Dinsdag 16 oktober, 19.00 Moederavond
LKV en Zij Actief.
Donderdag 18 oktober, in de Mariakapel Klaarstraatzijweg, H. Lucas, evangelist,
18.10 bidden van het Rozenhoedje; 18.30 ter
ere van Maria.
Zaterdag 20 oktober, 19.00 (Samenzang)
jrd Jan Haasen, ghm Wiel de Wit en Lies Kursten, ghm Jan Gubbels en Maria GubbelsHoeben.
ACOLIETEN: za. 13 okt. 19.00: Mathijs van
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 14 okt. 10.00:
Tom en Stan Dirks; za. 20 okt. 19.00: Willem
en Pieter Tullemans.
PAUSELIJKE GEBEDSINTENTIE OKTOBER:
Dat de Godgewijde mannen en vrouwen
hun missionaire vurigheid hervinden en op
zoek gaan naar de armen, gemarginaliseerden en de mensen zonder stem.
EENZAAMHEID:
nog een klein gedichtje over eenzaamheid:
Hier zit ik dan, in mijn stoel,
niemand weet, hoe ik me voel.
Soms bezoek, soms een praatje,
meestal alleen, ik mis een maatje.
Het is moeilijk, het is zwaar,
soms lijkt de dag wel een jaar.
Beste vriend(in), heb je even tijd ?
eenzaamheid is, waar ik aan lijd ……..
(Tonnie)
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 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 14 oktober 2018
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor.
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems
Zondag 21 oktober 2018
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagkoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen
Zondag 28 oktober 2018
H. Mis om 11.00 uur
Hoogfeest van ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN
Tijdens de H. Mis worden de kruisjes van de
overledenen van het afgelopen jaar, overhandigd aan de familieleden. Tevens ontvangen zij een kaars ter nagedachtenis aan
de overledene. Voor alle aanwezigen zijn er
gedachtenisprentjes met daarop de namen
van de overledenen van het afgelopen jaar.
’s Middags is de zegening van de graven op
de Algemene Begraafplaats.

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

L.K.V. Nederweert

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid.
Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.
Nederweert-Ospel | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

13 t/m 20 oktober 2018
ZATERDAG 13 oktober: 19.15 uur H. Mis,
jaardienst voor Harrie en Mien v.d. GoorBroens, ter ere aan de H. Gerardus.

De Herfstvakantie beleef je buiten!

DINSDAG 16 oktober: 19.00 uur laatste
dag noveen Heilige Gerardus Majella.

LEZERS: zaterdag 13 oktober Annie Jonkers, zaterdag 20 oktober Jolanda Wijen.
MISDIENAARS: zaterdag 13 oktober Valerie Beerens en Niek Wijen, zaterdag 20 oktober Lois Beerens en Lobke Houtappels.
“De realiteit wacht niet op jouw mening,
stem of goedkeuring. Ze blijft gewoon wat
ze is en doet wat ze doet.”

De noveen Heilige Gerardus-Majella
Van maandag 8 oktober t/m woensdag
16 oktober,
in de Gerardus kapel van de kerk in Nederweert-Eind
Door de week elke avond om 19.00 uur en
op zaterdag 13 oktober tijdens de H. Mis van
19.15 uur in de kerk.
Een warm welkom in een sfeervolle kapel
met mooie muziek.
In een kapel die rust uitstraalt, gewone
mensen die hun hart openen voor hun gevoelens, die ook openstaan voor het leed
van anderen. Samen zijn we immers sterk.
Nieuwsgierig? Doe een keer mee; samen
bidden en samen zingen.
Neem een half uurtje voor jezelf en ga met
een voldaan gevoel naar huis, in je oren
klinken beslist de mooie Maria liedjes nog
geruime tijd na.
Op woensdag 16 oktober vieren we de
feestdag van de Heilige Gerardus Majella,
de patroonheilige van onze parochie en sluiten wij de noveen af. Ter ere van deze Heilige, bidden we elke avond om 19.00 uur de
Gerardus noveen. De Heilige Gerardus was
een vurige vereerder van Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand waar we tijdens
deze noveendagen extra aan zullen denken.

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 14 Oktober
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties
Zondag 21 Oktober
10.00 uur Woord en Communiedienst
- en tot bijzondere intenties
Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Maria, ik bid voor gezondheid en geluk
voor mijn kinderen en voor mij, bedankt
lieve vrouwke.
- Lieve Moeder Maria, het slechte nieuws
houd mij nu bezig, de gedachte dat ik je
mogelijk niet meer zie, niet meer met je
kan praten en vasthouden maakt mij verdrietig, ik moet mij vermannen om niet te
gaan huilen. Als het dan toch moet hoop
ik dat het snel zal gaan.
- Moeder Maria, bedankt dat onze gebeden verhoord zijn, dat anderen dit geluk
ook mag toekomen.
Iets om over na te denken:
Als we ons leven willen veranderen, moeten
wij onze geest openzetten.
De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag
open en iedereen is er van harte welkom.

Toon Hermans Huis Weert
De agenda voor het Toon Hermans
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maandag 15 oktober 11.00-12.30 uur en
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 16 oktober 13.30-15.30 uur haken*. Woensdag 17 oktober 09.30-12.00 uur kookworkshop*. Donderdag 18 oktober
10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 uur
workshop schilderen* / 13.30-15.30
uur Schrijfworkshop voor nabestaanden (1 van 5)*. Vrijdag 19 oktober
09.30-12.00 uur creatief atelier*.
Woensdag 24 oktober 09.30-12.00
uur ontspanningsmassage*. Donderdag 25 oktober 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).

Groeten het bestuur

L.K.V. Ospel
Beste leden, dinsdag 16 oktober.
Moederavond samen met Zij-Actief.
We beginnen om 19.00uur met een
H.Mis. daarna gaan we naar HaazeHoof. Deze avond wordt verzorgd
door Jolanda Verstraten. Jolanda is
werkzaam als huisarts en tevens eigenaar van haar praktijk “Verstraten
Medico “ waar ze als huisarts specifieke klachten ziet van het spier- en
skeletstelsel. Zij geeft hier uitgebreid
advies over. Groetjes, het bestuur.

ZATERDAG 20 oktober: 19.15 uur H. Mis,
koor De Leeuwerik.

UITNODIGING
Parochie Heilige Gerardus Majella Nederweert-Eind nodigt U uit voor;

Beste dames,
Even opletten de avond van de vluchtelingen is een week later in verband
met vakantie van de spreekster, dus
niet de 16de maar 23 oktober op het
podium van de Pinnenhof aanvang
19:30 uur.

NEDERWEERT / ST. ROCHUS
Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer
De Herfstvakantie komt eraan!
Een hele week om te genieten
van dit prachtige seizoen. Staatsbosbeheer biedt vanaf Buitencentrum De Pelen een gevarieerd
programma voor het hele gezin.
Van maandag 15 t/m vrijdag 19
oktober zijn er elke dag om 14.00
uur ‘Peel Ontdektochten’, excursies voor het hele gezin. Een Peelgids zorgt voor de begeleiding. Er
zijn ook activiteiten die je zonder
gids kunt doen. Kies maar!
Spinnen eng? Echt niet!
Bang voor spinnen? Doe dan op maandag 15, woensdag 17 of vrijdag 19 oktober mee met de ‘Peel Ontdektocht
Spannende Spinnen’. Dan ontdek je
hoe interessant en nuttig deze kleine
kriebelbeestjes zijn. Je ontdekt de verschillende manieren waarop spinnen
een web maken en hun prooi vangen.
Wist je trouwens dat er spinnen zijn
die helemaal geen web maken? Na
deze tocht ben je helemaal ‘spinproof’
en vast en zeker dol op spinnen. Want
spinnen … die zijn reuze spannend!
Op dinsdag 16 en donderdag 18 oktober is er een Peel Ontdektocht Herfst
en ga je op zoek naar alles wat de
Herfst zo bijzonder maakt. De natuur
krijgt een ander kleurtje en een andere geur, er schieten paddenstoelen
de grond uit, er ligt een tapijt van
dennenappels, eikels, beukennootjes en bergen vol met bladeren waar
je heerlijk doorheen kunt struinen.
Onderweg doe je een paar leuke opdrachten om je zintuigen te prikkelen. Deze excursie is buitenpret voor
het hele gezin!

Deelnamekosten en reserveren
De Peel Ontdektochten start telkens
om 14.00 uur bij de balie van Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk
15 te Ospeldijk. De route is ongeveer
2 kilometer lang en duurt 1,5 – 2 uur.
Deelname kost € 5,- voor volwassenen en € 3,50 per kind, inclusief een
dierenpin voor de kinderen. Aanmelden: 0495 – 641 497 of depelen@
staatsbosbeheer.nl
Ook zonder gids op pad!
De Peel Ontdektochten zijn onder
begeleiding, maar je kunt ook zonder gids op pad! Bij de balie van buitencentrum De Pelen zijn verhuurtochten verkrijgbaar. Met een tas vol
materialen en een opdrachtenboek
ontdek je de natuur op een speelse
manier. Voor kleuters is er het Kabouterpad en voor grotere kinderen
een Billy Bel Doekoffer of Hulpboswachtertocht. Deelname aan deze
tochten kost € 5,- per kind inclusief
leuke extra’s, (groot)ouders hoeven
niet te betalen. Voor de verhuurtochten hoef je je niet aan te melden en
kun je dus elke dag op pad.
(Na)genieten in het Buitencentrum
Voor of na afloop van een activiteit
kun je heerlijk struinen door de winkel van Buitencentrum De Pelen. Hier
zijn mooie souvenirs, interessante natuurboeken en smakelijke streekproducten te koop. Bij de horeca kun je
genieten met een hapje en drankje.
Het Buitencentrum is elke dag geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Voor
meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Trouwkaarten??

Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Vanaf 11 oktober 2018 ook in Nederweert !

HUMANITAS MIDDEN-LIMBURG
gaat fors uitbreiden!
Na een Formulieren Steunpunt Humanitas in Weert op Brede school
Markeent en in het Bibliocenter ingericht te hebben, gaan op 11 oktober
ook in de wijk Keent bij KEENT ONDERNEEMT in Weert en bij STICHTING
DE GUNNERIJ in Nederweert de deuren open voor deze vorm van hulpverlening.
Er komen bij deze organisaties veel
vragen binnen voor hulp en ondersteuning bij het formulieren invullen
(de mensen zien door de bomen het
bos niet meer), en vaak staat er een
grote doos onder de brievenbus met
veel ongeopende brieven, veelal van
belastingdienst, deurwaarder e.d.,
waar ze zich geen raad mee weten.
Formulieren Steunpunt Humanitas
helpt deze mensen daarbij, als ze het
zelf even niet redden.
Wij zijn laagdrempelig en mensen/
ouders schamen zich niet om ook met
hun vragen over opvoeding, gezin en
de vele regels in onze maatschappij
bij ons te komen. Maatschappelijke
Ondersteuning Humanitas gaat samen met hen op zoek naar mogelijke
oplossingen, en we begeleiden hen
daarbij totdat ze weer zelfstandig

kunnen functioneren. Elke week is
er bij elk Formulieren Steunpunt een
inloopspreekuur van twee uur waar
de mensen met hun vragen binnen
kunnen lopen, en de hulp van de vrijwilligers van Humanitas is helemaal
gratis!
Humanitas Midden-Limburg gaat, in
navolging van bij Fatima-aan-zet ook
bij Keent Onderneemt en De Gunnerij
Info-shops houden. Allerlei belangrijke thema’s van Humanitas kunnen
daar aanbod komen: EENZAAMHEID,
VERLIES, OPVOEDEN, OPGROEIEN,
DETENTIE, SCHULDEN, THUISADMINISTRATIE EN MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING.
De openingstijden van het inloopspreekuur zijn bij KEENT ONDERNEEMT, Sint Jozefskerkplein 3, Weert
op donderdagmorgen van 10:00 tot
12:00 uur. En bij Stichting DE GUNNERIJ, Lambertusplein 2, Nederweert op
donderdagmiddag van 13:00 tot 15:00
uur. U BENT VAN HARTE WELKOM!
U kunt HUMANITAS MIDDEN-LIMBURG bereiken op:
Per email:
middenlimburg@humanitas.nl
Per telefoon: 06 57179172

VRIJDAG 12 oktober 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 28 september hebben wij
2 jackpot nummers ieder € 67,50. Iedereen is dan van harte welkom!
Bestuur KBO afdeling Budschop

Open Eettafel Leveroy
Donderdag 18 oktober
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërskoel.
We serveren een driegangendiner
voor € 8,50- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor
woensdag 17 oktober.
Nieuwe bezoekers zijn welkom gaarne aanmelden tot datzelfde tijdstip.
Telefoon; 0495-651893 of 0612512678
U kunt ons ook op de site Leveroy.nl
vinden

Gratis cursus ‘Als
mantelzorger in balans’
Om goed voor een ander te kunnen (blijven) zorgen, moet je ook
goed voor je zelf zorgen. Veel
mantelzorgers zoeken hierin hun
weg. Je helpt een ander vanuit
liefde, overtuiging of vanzelfsprekendheid, maar hoe houd je
de balans tussen er zijn voor de
ander en goed voor jezelf zorgen?
Hoe lukt het om een keer voor jezelf te kiezen en tijd voor jezelf te
maken? Hoe herken je bij jezelf
signalen die je zeggen dat het teveel wordt?
Het Algemeen Maatschappelijk Werk
Midden-Limburg (AMW-ML) biedt
in samenwerking met het Steunpunt
Mantelzorg van Punt Welzijn een cursusprogramma van twee middagen
aan, waarbij je aan de slag gaat met de
balans tussen zorgen en ontspannen.
Welke verwachtingen heb ik van mezelf? Hoe ga ik om met verwachtingen vanuit de persoon waarvoor ik
zorg of de omgeving? Hoe zet ik mensen uit mijn omgeving in om de zorg
iets te verdelen? Dit soort vragen komen aan bod. Daarnaast leer je manieren om jezelf tot rust te brengen
en je grenzen te herkennen en deze
te stellen, maar krijg je ook tips hoe
je kunt genieten van kleine dingen.
Hierdoor ben je in staat zinvol en effectief gedrag te vertonen om zo je
mantelzorgtaken in balans te brengen met andere zaken die voor jou
belangrijk zijn. Zo wordt de kans op
overbelasting verkleint.
De gratis cursus vindt plaats in de
Weerter Week van de Mantelzorg op
woensdag 7 november 2018 van 13.30
tot 16.30 uur en woensdag 14 november 2018 van 13:30 tot 16:30 uur op
Vogelsbleek 10 (AMW-ML).
Aanmelden kan via dit aanmeldformulier, door te bellen naar Punt Welzijn 0495-697900 of een email te sturen naar goedbezig@puntwelzijn.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.

ŏ

Vogelsbleek 18/A

ŏ

6001 BE WEERT

ŏ

(0495) 549 630

ŏ

www.geuns.nl

ŏ

Tweede editie indoor
luchtkussenfestival
Na een succesvolle eerste editie
wordt wederom het overdekte
luchtkussenfestival
Bouncing
Boulevard in Weert georganiseerd. In de eerste week van 2019
transformeert de hal van Rijo Stables tot een waar springkussenparadijs.
Met maar liefst dertig luchtkussens
in alle vormen en maten is Bouncing
Boulevard het grootste indoor luchtkussenfestival van Limburg. De kussens worden opgebouwd in de hal
van Rijo Stables, Koekoeksweg 7 in
Weert. Het kleurrijke geheel wordt
verder aangekleed met een kinderdisco en een terras waar bezoekers
kunnen genieten van feestelijke lekkernijen.
Het festival vindt plaats in de tweede week van de kerstvakantie, van
woensdag 2 tot en met zaterdag 5
januari, dagelijks van 10.00 tot 18.00
uur. Entreekaartjes zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Cigo Van Bun in
de Muntpassage in Weert voor een
gereduceerd tarief van 3 euro. Aan
de kassa van het evenement kosten
tickets 3,50 euro. Groepen vanaf 10
personen hebben de mogelijkheid via
de website tickets te reserveren voor
het gereduceerde tarief.
Het luchtkussenfestival is een initiatief van Ambiance Events en Bas
Attractieverhuur, beide Weerter
ondernemingen met specialisatie in
publieksevenementen, en wordt ondersteund door bedrijvenvereniging
Weerter Boulevard. Meer informatie
over het evenement is te vinden op
www.bouncingboulevard.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

STEVENS
TELEVISIES

UW (O)LED TV ADRES!

De Paddenstoelen in de
IJzeren Man

De Televisie Specialist
met een verrassend

Van 6 september 2018 tot 1 februari 2019 is er in het Natuur- en
Milieucentrum “De IJzeren Man”
in Weert een nieuwe tentoonstelling te zien.

Grootschoterweg 105 · Budel-Schoot
Tel. ���� ��� ��� ������

In heel Nederland zijn zo’n 5.000 verschillende soorten paddenstoelen
met het blote oog te zien. Van die
5.000 soorten hebben we er in de
loop der jaren zo’n 400 soorten in het
IJzeren Man gebied ontdekt, vooral
in de tuin van het NMC en in de directe omgeving.
Een deel van die IJzeren Man paddenstoelen is nu op mooie foto’s in het
NMC De IJzeren Man te zien. Daar
zitten hele gewone bij zoals de Vliegenzwam (rood met witte stippen)
en het Eekhoorntjesbrood. Maar ook
hele vreemde soorten.
Bijvoorbeeld paddenstoelen met een
luchtje: natuurlijk allereerst de Grote
Stinkzwam die naar een dood beest
ruikt maar ook de Stinkmycena die naar
bleekwater ruikt of de Narcisridderzwam die naar koolteer ruikt. Vreemd
gevormden soorten zoals de Oorlepelzwam, het Wimperzwammetje en de
Oliebolzwam zijn er ook te zien.
Al deze soorten kunt u van dichtbij
op mooie foto’s bewonderen. Verder
staan in de herfstvitrine verschillende
modellen van paddenstoelen.
Komt u binnen maar eens kijken om
daarna buiten in de tuin en het bos
veel meer paddenstoelen te zien.

LAGE PRIJS!

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

SJG Weert
Versleten heup of knie,
ben ik aan een prothese toe?
Als een heup of knie versleten is,
kan een gewrichtsvervangende
prothese een oplossing bieden.
Bij een versleten heup of knie is
het kraakbeen in het gewricht
aangetast of in zijn geheel verdwenen. Wilt u zich meer weten
over de verschillende mogelijkheden en wat het vervangen van een
heup of knie precies inhoudt? Op
woensdag 31 oktober a.s. organiseert SJG Weert een informatiebijeenkomst rond dit thema. De
informatieavond vindt plaats van
19:00 tot 21:00 uur in het Auditorium van SJG Weert, Vogelsbleek
5. De toegang is gratis. Aanmelden kan via het inschrijfformulier
op de website: www.sjgweert.nl
(zie: Agenda) of telefonisch bij
de afdeling Patiënteninformatie:
0495 – 57 22 05.
De orthopedisch chirurg, fysiotherapeut en een verpleegkundige geven
uitleg over de ‘versleten’ knie en heup,
behandelingsmogelijkheden, soorten
protheses, het plaatsen van een prothese en de revalidatieperiode.
Er is ruim gelegenheid om vragen te
stellen.

De tentoonstelling is te bezichtigen
van dinsdag tot en met zondag van
13.00 tot 16.00 uur in het Natuur- en
Milieucentrum De IJzeren Man, gelegen aan de Geurtsvenweg 4 te Weert.
De expositie is gratis toegankelijk.
(School)groepen kunnen ook op andere tijden de tentoonstelling bezoeken, zij kunnen het beste hierover
even bellen met het telefoonnummer
0495 – 524893.

Verras een mantelzorger!

Dag van de Mantelzorg 2018 Nederweert

In ‘de overgang’ wordt de basis
gelegd voor de volgende fase in
je leven. Elke vrouw ervaart de
overgang op haar eigen manier.
Voor de een gaat het geruisloos
voorbij, voor de ander is het een
enorme verandering in haar leven. In de overgang veranderen je
hormonen, hierbij kun je lichamelijke en psychische klachten krijgen. Klachten zoals opvliegers,
slecht slapen, prikkelbaarheid,
minder zin in vrijen tot depressiviteit en hartkloppingen.

Bent u een inwoner of professional
en kent u een mantelzorger in de gemeente Nederweert? Of bent u zelf
mantelzorger? Misschien kent u zelf
nog een andere mantelzorger?
Verras hem of haar met een leuk presentje dat persoonlijk thuis wordt gebracht door de mantelzorgconsulent
en vrijwilligers van Steunpunt mantelzorg Nederweert op zaterdag 10 november, de dag van de mantelzorg.

Aanmelden:
U kunt tot 30 oktober een mantelzorger aanmelden door op maandag
of donderdag te bellen naar het secretariaat op telefoonnummer 0886102000 of stuur een e-mail naar
thuishulpcentrale @dezorggroep.nl
o.v.v. presentje mantelzorger.
Vergeet hierbij niet de volledige
naam en adresgegevens te vermelden van degene die u opgeeft voor
het presentje.

Kindercollege: Steengoed in LEGO
16 oktober Bibliocenter Weert

Onderhoudsbedrijf REOB

Wil jij een maritieme- of bouwkundige ingenieur worden én ben je
LEGO fan? Dan mag je dit kindercollege zeker niet missen. Kom op dinsdag 16 oktober van 10.30 tot 12.30
uur naar Bibliocenter in Weert en
doe mee. Speciaal voor nieuwsgierig en leergierige kinderen van de
leeftijd 6 t/m 12 jaar. Meedoen kost
€ 12,50. Meld je aan op www.bibliocenter.nl. Je vindt de bibliotheek
aan de Wilhelminasingel 250 Weert.

Dan is het volgende bij uitstek iets
voor jou want:
DE IVN AFDELINGEN VAN MIDDEN-LIMBURG
GAAN
SAMEN
NIEUWE JEUGDNATUUR-BEGELEIDERS OPLEIDEN!

Aanmelden voor de informatie
avond kan tot 20 oktober bij:
h.jetten@onsbrabantnet,nl (Weert)
De opleiding zelf wordt aangeboden
in 2019. In zes bijeenkomsten (februari, maart en april) komen de pubers,
de 6 tot 12 jarigen en de kleuters aan
bod. Na de stage volgt eind mei 2019
de afsluiting van de opleiding.
De kosten van de cursus bedragen € 20
voor IVN-leden en € 40 voor niet leden.
De cursus wordt gegeven in:
- Weert: 2 bijeenkomsten in het
NMC de IJzeren Man
- 2 bijeenkomsten: Spikkerdal (Roermond) en Vlodrop (Nationaal Park
De Meinweg)
- 2 bijeenkomsten: IVN lokaal Helden
- afsluiting: BC Leudal
Namens het regionale cursusteam
Jeugdnatuurbegeleiders,
IVN Roermond, IVN Helden, IVN Weert.

RECTIFICATIE
Op de kerkpagina van dit blad staat in
het stuk van Humanitas Midden-Limburg een verkeerd adres vermeld bij
Stichting De Gunnerij. Dit moet zijn:
Openingstijden van het inloopspreekuur zijn bij KEENT ONDERNEEMT, Sint
Jozefskerkplein 3A, Weert op donderdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur.
En bij Stichting DE GUNNERIJ, Lambertushof 2, Nederweert op donderdagmiddag van 13:00 tot 15:00
uur. U BENT VAN HARTE WELKOM!

Programma
Gynaecologe Waltje Jager geeft uitleg
over de hormonale veranderingen,
bespreekt de mogelijke klachten en
de diverse mogelijkheden om hier iets
aan te doen. Naast praktische tips en
behandeling met medicijnen, wordt
ook gekeken wat je zelf kunt doen om
zo goed mogelijk deze nieuwe levensfase in te gaan. De poli Gynaecologie
heeft een speciaal menopauze-spreekuur. Tijdens de bijeenkomst wordt dit
kort toegelicht. Er is ruim gelegenheid
om vragen te stellen.

NCP erkend

VIND JE HET LEUK OM MET
ONZE JEUGD BUITEN OP
PAD TE GAAN?

Op de informatieavond word je verteld
wat de opleiding inhoudt en wat er
van je verwacht wordt. De avond begint om 19.30 u. tot uiterlijk 20.30 uur.

Op woensdag 7 november a.s. organiseert SJG Weert een informatiebijeenkomst rond het thema
‘de overgang’ (menopauze). De informatieavond vindt plaats tussen
19:00 en 21:00 uur in het Auditorium van SJG Weert, Vogelsbleek 5.
Iedereen die belangstelling heeft
is van harte welkom. Ook voor de
partners is de informatie interessant. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op de website:
www.sjgweert.nl (zie: Agenda)
of telefonisch bij de afdeling Patienteninformatie: 0495 – 57 22 05.

Lezing neurochirurg Yasin Temel
in Theater de Huiskamer

Korte cursus voor jeugd-natuurbegeleiders:

Voorafgaand aan de opleiding wordt
er een informatieavond aangeboden,
en wel op donderdag 25 oktober voor
de afdeling Weert in het NMC te Weert,
Geurtsvenweg 4, 6006 SN, Weert

SJG Weert
De overgang, een nieuwe
periode in je leven!

Yasin Temel: ‘Mijn passie is om mensen te helpen. Dit komt tot uiting in meerdere nivo’s. Op het gezinsniveau, bij mijn vrienden en collega’s. Ik krijg dan veel
positieve energie, die ik weer kan delen met mensen in mijn omgeving…’
De befaamde neurochirurg en
hoogleraar Yasin Temel, oudleerling van de Philips van Horne,
geeft op vrijdag 19 oktober, een
lezing in Theater de Huiskamer.
Het is de tweede 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 jubileumcommissie een zevental oud-leerlingen
benaderd 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
huidige beroep. Yasin Temel zal tijdens zijn lezing uitgebreid (en in begrijpelijke taal) ingaan op ‘het brein
als het meest complexe orgaan van
het menselijk lichaam. Een bijna ondoorgrondelijk systeem van tientallen miljarden zenuwcellen die met elkaar samenwerken’. Na de lezing van
Yasin Temel bestaat de mogelijkheid
om vragen te stellen en/of te discussiëren. Na afloop is er, om 21.30 uur
in het Theatercafé, een gezellige nazit met livemuziek van de John Mayer
Tribute Band.
Aanvang 20.00 uur.
Kaartjes à 5 euro zijn te reserveren
via www.theaterdehuiskamer.nl of te
koop aan de dagkassa.
Over Yasin Temel
Yasin Temel is geboren op 2 juli 1977
in Sivas (Centraal Anatolië, Turkije).
Hij kwam met zijn ouders eind 1977
naar Nederland. Van 1977 tot 1992
woonde hij in Almelo. In 1992 verhuisde de familie naar Weert. Yasin
zat van 1992-1995 op het atheneum
van de Philips van Horne. In 1995 is hij
begonnen met de opleiding genees-

kunde aan de Universiteit Maastricht
(UM). In 1999 studeerde Yasin op de
Universiteit van Cambridge(UK) en
schreef hij zijn eerste wetenschappelijk artikel. In 2001 begon hij aan zijn
opleiding Neurochirurgie en intensiveerde zijn onderzoeksactiviteiten.
Yasin Temel verrichtte in 2004 belangrijk onderzoek in samenwerking met
de Universiteit van Oxford. Hij ontdekte dat depressief gedrag aan- en
uitgezet kan worden met diepe hersenstimulatie. In 2007 promoveerde
hij Cum Laude aan de Universiteit van
Maastricht (UM). Middels een aantal
prestigieuze onderzoek subsidies,
groeide zijn onderzoekslijn. In 2012
werd hij benoemd als hoogleraar, op
dat moment de jongste hoogleraar
(34 jaar).
Huidig onderzoek
Zijn onderzoek richt zich op het begrijpen van de symptomen van neurologische en psychiatrische stoornissen, zoals traagheid bij de ziekte van
Parkinson, en verminderde stemming
bij depressie. Er lijkt een gemeenschappelijk mechanisme te zijn dat
beweging en stemming aanstuurt.
Middels innovatieve methoden, zoals selectieve elektrische stimulatie
en recentelijk nanotechnologie, probeert hij dit mechanisme te reguleren
en daarmee patiënten te behandelen. Hiervoor dient een zeer nauwkeurige operaties plaats te vinden
om het diep gelegen hersengebied te
bereiken.
Het onderzoek van Yasin Temel werd
bekroond met belangrijke prijzen,
waaronder de “Young Investigator
Award 2005”, van de wereldvereniging van de Functionele Neurochirurgie, de “Henk Verbiest prijs 2008”
van de Nederlandse Vereniging voor
Neurochirurgie en de “Wetenschapstrofee 2011” van de Hersenstichting.

Met Mad Science experimenteer en
leer je in de bieb. Je leert dat boten
tegen een stootje moeten kunnen
en dat ze moeten blijven drijven. En
dat de ondergrond van een toren
sterk en breed genoeg moet zijn om
de bovenbouw te ondersteunen.
Je bouwt eerst een boot en daarna
een toren. Mad Science biedt in
meer dan 20 verschillende landen
educatief en uitdagend science onderwijs aan.

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

Collectief zonnedak
in Nederweert
Newecoop organiseert
informatie-avonden

Gedeeltelijke afsluiting Peelvenen
tijdens trekvogelseizoen
Tussen 15 oktober en 30 november vindt het jaarlijkse trekseizoen van de kraanvogel plaats.
Dit betekent dat er delen van de
Pelen tijdelijk niet zijn opengesteld, om extra rust te creëren
voor de beschermde vogel.
Vogeltrek
De vogeltrek is een jaarlijks terugkerend, seizoensgebonden migratie, die
veel vogels ondernemen. De Europese
kraanvogel is met name een trekvogel
op doortocht van en naar zijn broedgebied. Tijdens de najaarstrek van oktober tot december trekken ze massaal,
over het oosten van Nederland. Bij een
heersende oosten wind (dan worden
ze vanuit Duitsland hierheen geblazen)
zijn de Peelvenen een belangrijke plek
voor een tussenstop, om te rusten en
om voedsel te gebruiken.
Kraanvogels zijn schuwe vogels en
erg gevoelig voor verstoring. Ieder
jaar worden delen van de Peelvenen
afgesloten vanwege het trekseizoen
van de kraanvogel. Vorig jaar was
echter een uitzondering, toen was
de Groote Peel wel toegankelijk voor
publiek vanwege de LIFE+-werkzaamheden. Het werk is nu echter
afgerond. Delen van de Groote Peel
worden net als voorafgaande jaren
afgesloten. In het opengestelde gebied liggen de wandelroutes en de
zogenaamde
‘Paardenbegrazingsroute’ die wel toegankelijk zijn. Ook
in de Mariapeel worden, net als in
voorgaande jaren, delen afgesloten
vanwege de kraanvogeltrek en voor
de winterrust van de ganzen. Ook in
dit gebied zijn de wandelroutes van
Staatsbosheer toegankelijk.
Kijk voor meer informatie over de
wandelmogelijkheden: www.staatsbosbeheer.nl/depelen of neem contact op met het Buitencentrum De

Pelen: 0495 - 641 497 mail: depelen@
staatsbosbeheer.nl
Recreatiezoneringsplan
In het kader van Natura 2000 heeft
Staatsbosbeheer vorig jaar in opdracht van Provincie Noord-Brabant
een recreatiezoneringsplan voor de
hoogveengebieden in de Peelvenen
opgesteld. Met behulp van verschillende zones is een evenwichtige balans tussen natuur en recreatie uitgewerkt: waar kunnen welke vormen
van recreatie een plek krijgen en
waar is recreatie (tijdelijk) veel minder mogelijk. Op dit moment ligt
het zoneringsplan bij de Provincies
Limburg en Noord-Brabant. De afsluitingen tijdens het trekvogelseizoen
in de Groote Peel en in de Mariapeel
nabij de IJsboerderij, zoals deze was
in voorgaande jaren, blijft daarom in
elk geval voor dit najaar van kracht.
Waardevol natuurgebied
Wanneer een natuurgebied de Natura
2000 status heeft, zoals in de Pelen,
betekend dit dat deze natuur op Europees niveau van grote waarde is voor
de planten en dieren die hiervan afhankelijk zijn. Het is met recht een status die het belang en de kwetsbaarheid van die natuur aangeeft. Zowel
op Europees, als op Provinciaal niveau
is er een beschermingsverplichting op
de ecosystemen in deze gebieden. Het
is unieke natuur die voor toekomstige
generaties behouden moet blijven.
Naast het beschermen en ontwikkelen van natuur, wil Staatsbosbeheer
dat er zoveel mogelijk mensen van
natuur in Nederland genieten. In de
Recreatiezonering die is opgesteld
komt een uitwerking van beide aspecten terug. Er is goed gekeken hoe
beide aspecten in goede harmonie
kunnen samengaan, binnen de geldende wet- en regelgeving.

Het opwekken van duurzame energie
en het besparen op energiegebruik
door en voor de burgers van Nederweert. Dat is wat de Nederweerter
Energie Cooperatie Newecoop wil
stimuleren. Dit kan door het plaatsen
van windmolens, maar ook door het
plaatsen van zonnepanelen. Voor wie
wel zonnepanelen wil, maar zijn huis
daarvoor niet geschikt acht, biedt Newecoop nu de mogelijkheid om mee te
doen aan een gezamenlijk zonnedak.
Voor belangstellenden worden informatieavonden gehouden op dinsdag
9 oktober 20.00 uur in de Pinnenhof
in Nederweert en woensdag 10 oktober in De reigershorst te NederweertEind, eveneens om 20.00 uur.
U krijgt dan uitleg over het project,
de financiele kant van de zaak voor u
persoonlijk.
Belangrijk is dat u door deelname
verder helemaal ontzorgd wordt. Dus
gen gedoe met jaarlijks onderhoud,
verzekering, controle etc. Dat regelt
Newecoop allemaal voor u omdat collectief werken nu eenmaal gunstiger
is. In dit eerste project is maar plaats
voor 736 panelen, dus wees er snel bij.
Kijk ook eens op www.newecoop.nl

Uw witgoed
apparaat stuk?
Expert Nederweert
repareert!
(0495) 625714
50x60mm h - Full Colour - week 12

