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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.

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

PANNENWEG 117  NEDERWEERT
T (0495) 631 224 | WWW.KESSELS-INSTALLATIES.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
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

NIEUW
Per 1 februari ook op

MAANDAG GEOPEND
van 13.00 tot 18.00

Judith’s Dance Point
Kessenichstraat 3 • Weert • 0495 530342

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30  13.30 - 18.00
Vrijdag koopavond / zaterdag 09.00 - 17.00  / maandag gesloten

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

www.brinkmansoptiek.nl

ALTIJD EEN SCHERPE BLIK
MET EEN ZONNEBRIL OP STERKTE

dakpannencement stenen isolatie betonvloeren
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kunststof kozijnen
houten kozijnen

isolatie
buiten deuren

buiten deuren
binnen deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel
Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0493 491 419
www.amaas.nl

Open: ma. t/m vr. 7.00 00 u. - zaterdag 7.00 - 13.00 u.

zand

bouwhout architravenmeranti plaatmateriaal tuinhout plinten

Dealer van:
• Tuin Visie producten

www.tuinvisie.nl      
• Trendhout

 www.trendhout.nl 
• Dekker Hout (Elephant)

www.dekkerhout.nl   

Douglas hout
op voorraad

Nu in onze showroom
Nieuwe generatie 

kunststof kozijnen
 Ideaal voor:

ZZP,ers, zelfbouwers 
en particulieren

Loop eens binnen 
en laat u informeren.

ho
ut

en
 v

lo
er

en
ku

ns
ts

to
st

en
en

pl
af

on
d 

pa
ne

le
n

ui
te

n 
pa

rk
et

Open: ma. t/m vr. 7.Open: ma. t/m vr. 7.. 7.Open: ma. t/m vr 00-18.0000 u. - zater

• 

De nieuwe tuingids
van Tuinvisie

Mechanisch leggen van leidingen 
voor sproei- en beregeningsinstallaties

Strateris 44 A, 6031 PD Nederweert   info@meijseninfra.net     www.meijseninfra.net

Alles in een bewerking  -  Snel - 
Geen schade aan het oppervlak

Voor fruitboomgaard - weides en tuinen

In juni 2015 verhuisden de familiebe-
drijven NEWstairs en Van Eyck shut-
ters onder leiding van Toon Steijvers 
en zijn zonen, Frank en Henrie, van 
Budel naar Weert. “Die verhuizing 
vierden we met een spectaculaire 
Open Dag. En nu hebben we weer wat 
te vieren!” aldus Toon. “Na een flinke 
uitbreiding van het bedrijfspand, tot 
een totaaloppervlakte van maar liefst 
7200 m², stellen we met trots onze 
meest recente aanwinsten aan ieder-
een voor.” 

NEWstairs Trap Atelier 
“In het NEWstairs Trap Atelier ver-
vaardigen we nieuwe, houten trap-
pen van hoog niveau. Hier wordt 
uitsluitend met hoogwaardige hout-
soorten gewerkt voor de mooiste 
trappen”, vertelt Toon. “Met jaren-
lange ervaring in de renovatiebran-
che zagen we door een aantrekkende 
economie de ontwikkelingen in de 
markt en daarmee de vraag naar 
nieuwe trappen stijgen. Bovendien
is een traprenovatie niet altijd moge-
lijk. Ook voor deze markt bieden we 
nu dé oplossing op het gebied van 
trappen.”

Prachtige showroom 
Geen standaard showroom aan de 
Oude Graaf in Weert, maar een prach-
tig visitekaartje voor  NEWstairs trap-
pen & Van Eyck shutters. “We hebben 
ervoor gekozen om onze showroom
vorm te geven in, wat wij noemen, 

Stijlkamers. Diverse interieurstijlen 
worden uitgelicht en gecombineerd 
met shutters en trappen. Zo zien be-
zoekers in één oogopslag de uiteen-
lopende mogelijkheden en welke 
trap- of shutterstijl het beste aansluit 
bij hun woonwensen en persoonlijke 
smaak”, licht Toon toe. 

Niet nieuw, wel uniek! 
Met de passie voor trappen en shut-
ters zit het bij NEWstairs en Van Eyck 
shutters meer dan goed. Toon geeft 
aan: “We bieden advies op maat en 
vakwerk in al onze producten. Dit 

gaat van enthousiaste medewerkers 
op diverse events en professionele 
adviseurs op de weg tot en met vak-
kundige montageteams bij klanten 
thuis en alle inspanningen achter de 
schermen op kantoor. Daar mogen 
we best trots op zijn en laten we dan 
ook graag zien tijdens onze Open 
Dag.” 

Ontdek & ervaar
Op zoek naar perfect passende shut-
ters als raamdecoratie? Weten hoe 
een traprenovatie in z’n werk gaat 
of zien hoe een houten trap wordt 

gemaakt? Laat u inspireren door alle 
mogelijkheden en ervaar het vak-
manschap tijdens de sfeervolle ‘Met 
Trots’ Open Dag van NEWstairs & Van 
Eyck shutters. 

Zondag 14 april | van 11.00 – 17.00 uur 
Oude Graaf 6, Weert (NL) 
www.newstairs.com | info@news-
tairs.com | +31 (0)495 71 20 28 | +32 
(0)11 92 29 24

www.vaneyckshutters.com | info@va-
neyckshutters.com | +31 (0)495 71 28 
44 | +32 (0)11 92 29 23

‘Met Trots’ Open Dag op zondag 14 april. 

Welkom bij NEWstairs en Van Eyck shutters! 

En terecht, want we hebben een mijl-
paal bereikt……
17 April 2019 bestaan we 35 jaar
en daar zijn we trots op.
Dit willen we natuurlijk graag samen 
met u vieren.

In April 1984 openden Jan en Mien 
Duijts een doe-het-zelf zaak. Zoon 
Marcel en Marion Duijts namen de 
zaak in 2001 over. Zestien jaar later, 
in 2017 werd de sleutel overgenomen 
door Hans en Petra van Deursen. De 
zaak bestaat nu 35 jaar.
Een feestje waard. 

Vertrouwd gevoel
Je voelt je er al snel vertrouwd. Dat 
komt niet op de laatste plaats door het 
personeel, dat gemotiveerd het werk 
doet. Hans: “Voorheen bestond ons 
personeel alleen uit mannen. Sinds 
zomer 2018 zijn daar twee dames bij 
gekomen: Karin Wulms en Esther Veu-
gen, bekend van het voormalige verf- 
en behanghuis Poell in Nederweert. 
Ik moet eerlijk bekennen: de sfeer is 
er nog beter op geworden. De dames 
geven kleur aan onze zaak, mede door 
hun vakkundige inbreng.”
Karin en Esther hebben beide veel er-
varing in de advisering en verkoop van 
raamdecoratie, mengverven en behang. 
Samen met de mannen in het team zijn 
zij aanspreekpunt in de winkel. Vaste 
klanten van Hubo Duijts kennen Corné 
Heber en Johan Feijen. Zij zijn beiden 
bijna 20 jaar in dienst bij Hubo Duijts en 

kennen de winkel als hun eigen gereed-
schapskist. Zij weten voor iedere vraag 
een antwoord en voor ieder probleem 
een praktische oplossing. Leo Mooren
is sinds anderhalf jaar degene die meet, 
installeert en monteert bij de klant. 
Vrijwilliger Daniël Bergh is de helpende 
hand op de achtergrond. Klusjes in de 
zaak of op karwei zijn bij hem in goede 
handen. 

Nieuwe huisstijl
Als er ooit toevallig een goed mo-

ment was om de huisstijl enigszins 
om te gooien, dan is het in de aan-
loop naar het jubileumjaar van Hubo 
Duijts. Eind 2018 werd op landelijk 
niveau de Hubo-huisstijl aangepast. 
Het logo werd iets frivoler en de 
huisstijlkleuren werden nadrukke-
lijker in de winkels aangebracht. Zo 
ook bij de Hubo in Nederweert. De 
vernieuwde huisstijl is bovendien te 
zien aan de vernieuwde signing op 
de voor- en achtergevel, op de be-
drijfswagens en in de kleding van de 
medewerkers.

Jubileum-feestweek
Naast een wisselend aanbod produc-
ten hebben we diverse kortingsac-
ties in de week van 15 t/m 20 April, 
waarvan we u als klant willen laten 
meegenieten in onze jubileum-
feestweek.

Op Sikkens mengverven 25% korting, 
15% korting op maatwerkschuifkas-
ten evenals op horramen en -deu-
ren. De montage van rolluiken is in 
die week gratis. Tevens is er voor de 

Hubo/Duijts Zonwering pakt groots uit!!!

kinderen een kleurwedstrijd waar ze 
prijzen mee kunnen winnen. 

Profiteer dus mee van grandioze
aktie-kortingen en pak juist nu die 
klussen aan die u al lang wilde aan-
pakken! Onze vakmensen komen het 
project graag opmeten en maken de 
schuifkast, hor of zonwering exact op 
maat. Hubo is er voor de beginner, de 
zelfstandige, maar ook voor de erva-
ren klusser.

We nodigen u graag vrijblijvend uit in 
onze showroom om uzelf een beeld te 
vormen van alle mogelijkheden. Indien 
gewenst maken wij voor u een passen-
de offerte zodat u weet waar u aan toe 
bent. U bent van harte welkom.

Hubo/DUIJTS Zonwering
Kerkstraat 16 • 0495-626309
info@huboduijts.nl

Open
Maandag/ / Donderdag 8.30-18.00 uur
Vrijdag 8.30-20.00 uur
Zaterdag 8.30-16.00 uur



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

KINDJE OP KOMST?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie
geboortekaartjes. 

JAMIRecreRecreatatieie

uit in vakantiegevoel

Meijelsedijk/ Moostdijk 7, Ospeldijk 
E-mail: jan.mia.broens@gmail.com

Tel: 0495-64 15 42 • Tel: 06-45 33 10 89

www.jami-recreatie.nlwww.jami-recreatie.nl

Heeft u iets te vieren of wilt u een actieve dag.Heeft u iets te vieren of wilt u een actieve dag.
Jami-Recreatie biedt u de mogelijkheid.Jami-Recreatie biedt u de mogelijkheid.
Heeft u interesse, maak een afspraak. Heeft u interesse, maak een afspraak. 

Super-DaySuper-Day
Arrangementen: opbouw dag:
11:00 uur  aankomst met gebak, koffie/thee
11:45 uur  2 spellen (deel 1)
13:00 uur lunch inclusief koffie/thee
14:00 uur 3 spellen (deel 2)
17:30 uur Barbecue

Warm/ koud buffet € 9,00 meerprijs voor volwassenen.
Afsluiting naar eigen inzicht (uiterlijk 19:00 uur)

Prijs arrangementen:
Volwassenen  € 49,00 all-in p.p.
Kinderen 12 tot 15 jaar € 27,50  all-in p.p.
Kinderen 6 tot 11 jaar  €  25,00  all-in p.p.
Kinderen 2 tot 5 jaar  €  15,00  all-in p.p.

Mid-DayMid-Day
Arrangementen: opbouw dag:
12:00 uur aankomst met lunch inclusief koffie/thee
13:30 uur 2 spellen (deel 1)
15:00 uur  gebak, koffie/thee
15:30 uur 2 spellen (deel 2)
17:30 uur Barbecue

Warm/ koud buffet € 9,00 meerprijs voor volwassenen.
Afsluiting naar eigen inzicht (uiterlijk 19:00 uur)

Prijs arrangementen:
Volwassenen €  45,00 all-in p.p.
Kinderen 12 tot 15 jaar €  27,50  all-in p.p.
Kinderen 6 tot 11 jaar  €  22,50  all-in p.p.
Kinderen 2 tot 5 jaar  €  15,00  all-in p.p.

Light-dayLight-day
Arrangementen: opbouw dag:
14:00 uur  aankomst met gebak, koffie/thee
14:30 uur 3 spellen
17:30 uur Barbecue

Warm/ koud buffet € 9,00 meerprijs voor volwassenen.
Afsluiting naar eigen inzicht (uiterlijk 19:00 uur)

Prijs arrangementen:
Volwassenen  €  40,00  all-in p.p.
Kinderen 12 tot 15 jaar  €  25,00  all-in p.p.
Kinderen 6 tot 11 jaar   €  20,00  all-in p.p.
Kinderen 2 tot 5 jaar   €  15,00  all-in p.p.

Garden-gamesGarden-games
Arrangementen: opbouw dag:
13:00 uur aankomst 
13:30 uur midgetgolf
15:00 uur  gebak, koffie/thee
15:30 uur ladder golf
16:00 uur  jus de boules
Afsluiting naar eigen inzicht (uiterlijk 18:00 uur)

Prijs arrangementen:Prijs arrangementen:
Volwassenen  €  30,00 all-in p.p.
Kinderen 12 tot 15 jaar € 25,00  all-in p.p.
Kinderen 6 tot 11 jaar  €  15,00  all-in p.p.
Kinderen 2 tot 5 jaar €  10,00  all-in p.p.

Generale repetitie Percussiegroep 
Fanfare Concordia voor concours

Vrijdag 12 april vindt in zaal Pes-
toeërskoel de generale repetitie 
plaats van de Percussiegroep van 
Fanfare Concordia Leveroy. De 
slagwerkers staan onder leiding 
van Roy Janssen en zullen op za-
terdag 13 april deelnemen aan 
de Open Nederlandse Slagwerk 
Kampioenschappen (ONSK) in de 
‘Topklasse ongestemd’ in Barne-
veld. In het kader van het 90-jarig 
bestaan van Fanfare Concordia 
Leveroy zullen op vrijdag 12 april 
alle geledingen van de vereniging 
te beluisteren zijn bij dit concert 
dat begint om 19.30 uur. De toe-
gang is gratis. 

Bij het ONSK ‘strijden’ de muziekgezel-
schappen tegen elkaar, waarbij er een 
loting is in welke volgorde dat gebeurt 
en iedereen hetzelfde stuk speelt. 
Bovendien geschiedt de jurering ge-
blindeerd, waardoor een zo eerlijk 
mogelijk vergelijk tussen de kwalitei-
ten van de verenigingen kan worden 
gemaakt. De percussiegroep speelt 
in de Topklasse ongestemd tegen de 
drumband van Harmonie St. Cecilia 
uit Susteren en de slagwerkgroep van 
St. Caecilia uit Doornenburg. Alle drie 
de korpsen spelen het speciaal voor 
dit kampioenschap geschreven werk 
‘Equilibrium’ van Etienne Houben. Een 
prachtig werk dat heel veel van de mu-
zikanten en dirigent vergt op het ge-
bied van samenspel, maatwisselingen, 
techniek en muzikaliteit. De percus-
siegroep van Fanfare Concordia heeft 
veel zin in deze uitdaging en verwacht 
op een uitermate gezellig evenement 
te komen, waarbij ze er alles aan gaan 
doen om een prachtig concert neer te 
zetten.

Het concert op vrijdag 12 april in Pes-
toeërskoel ziet er als volgt uit (indica-
tietijden):

19.30 uur Jeugdfanfare Forever 
Young, onder leiding van 
Ester Alofs

20.00 uur Fanfare Concordia, onder 
leiding van Jan Kitzen

20.30 uur pauze en ombouw
20.45 uur Beat Boys, onder leiding 

van Hans Verlaek
21.00 uur Percussiegroep Fanfare 

Concordia Leveroy, onder 
leiding van Roy Janssen

U bent allemaal van harte uitgeno-
digd om te komen luisteren!

Jubileumjaar
Fanfare Concordia heeft een aantal 
activiteiten op de agenda staan in 
haar 90-jarig jubileumjaar dat werd 
afgetrapt met een heus Concordia-
Küster-Taartje. Dat is het hele jaar 
nog verkrijgbaar bij Bakkerij Küster 
voor €9,90 waarvan 90 cent naar de 
Fanfare gaat. 
Daarnaast zal op zaterdag 29 juni 
om 20.00 uur het jubileumconcert 
plaatsvinden in de H. Barbarakerk 
in Leveroy samen met philharmonie 
zuidnederland. En op zaterdag 2 no-
vember is er een bevrijdingsconcert 
met muziek uit oorlogsfilms of hier-
aan gerelateerde muziek. Dit concert 
wordt ondersteund met verhalen en 
beelden van de documentaire over de 
Tweede Oorlog van Peter Crins. 
Later gaat dit jaar de filmdocumen-
taire van Peter Crins in première. En 
het kerstconcert krijgt dit jaar een 
bijzonder tintje, want dat wordt een 
kerst-brunch-concert op zondag 22 
december in samenwerking met Bak-
kerij Küster, die eveneens dit jaar het 
90-jarig bestaan viert.
Hou de website www.fanfareconcor-
dialeveroy.nl in de gaten voor meer 
informatie op volg ons op Facebook 
@concordialeveroy

21Boeket Blues Band opent 
Peelpodiumseizoen 

Op zaterdag 13 april opent de 
21Boeket Blues Band wederom 
het Peelpodiumseizoen in de Peel-
boerderij van Buitencentrum De 
Pelen. De band geeft daarmee de 
aftrap voor een seizoen boordevol 
muziek door en voor de Streek in 
Nationaal Park De Groote Peel. De 
bekende cineast Maurice Nijsten 
filmt het optreden. Het Buiten-
centrum van Staatsbosbeheer ligt 
aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

21Boeket Blues band opent Peel-
podiumseizoen
Uit liefde voor de Peel en de oor-
sprong van de blues verzorgt de 
21Boeket Blues Band de opening van 
het Peelpodiumseizoen. Om in de 
sfeer van dit prachtige gebied te blij-
ven spelen ze naast swingende num-
mers ook een aantal nummers akoes-
tisch. Daarmee gaat de 21Boeket 
Blues Band terug naar waar het ooit 
begon; intiem, puur en tastbaar. Ze 
spelen nummers van Lightnin’ Hop-
kins, Sonny Boy Williamson II, Jimmy 
Reed, Willy Dixon, Leroy Carr, Robert 
Johnson, Red Foster, Big Mamma 
Thornton en nog veer meer. De naam 
van deze band verwijst naar de loca-
tie van de eerste repetitieruimte van 
de band: Boeket 21 in Nederweert. 
The 21Boeket Blues Band werd op-
gericht in 2005 en sindsdien maakten 
tal van bekende en minder bekende 
muzikanten deel uit van deze band. 
The 21Boeket Blues Band staat voor 
onversneden blues, instinctieve im-
provisatie, eerlijke emotie, swing en 
herkenning. Wees erbij, het wordt 
een mooie, lenteavond in de prach-
tige natuur van De Groote Peel! 

Van het optreden worden filmopna-

mes gemaakt door het team van de 
filmproducent Maurice Nijsten. De 
beelden worden gebruikt voor een 
film in de serie ‘hier is mijn vaderland’. 

Het optreden op zaterdag 13 april 
vindt plaats in de Peelboerderij De 
Pelen. De avond begint om 20.00 
uur en zal tot ongeveer 23.00 uur 
duren. Entree is een vrijwillige 
bijdrage die ten goede komt aan 
het Peelpodium. Wees erbij, want 
dit wordt vast en zeker een sfeer-
volle avond in de prachtige na-
tuur van De Groote Peel! 

Peelpodium voor en door de 
streek
Buitencentrum De Pelen bij Natio-
naal Park De Groote Peel heeft een 
klein gezellig en overdekt Amfithea-
ter waar, van april t/m september en 
meestal op zondagmiddag, muziek-
voorstellingen worden gespeeld. Op 
deze prachtige plek kunnen muzikan-
ten zich presenteren voor eigen pu-
bliek. Het programma is zeer divers; 
van folk tot blues en van zanggroep 
tot smartlap. Doel van het Peelpodi-
um is om mens en natuur met elkaar 
verbinden. Immers, het Buitencen-
trum ligt bij de ingang van De Groote 
Peel, een prachtig hoogveengebied 
waar je heerlijk kunt wandelen.

Het Peelpodium op zondagmiddag is 
voor iedereen toegankelijk. Er zijn tel-
kens twee voorstellingen; om 13.30 en 
15.00 uur. Entree is een vrijwillige bij-
drage. Het programma van april/mei: 
zondag 28 april: de Lollypops, zater-
dag 18 mei: de Limburgse Jônges, zon-
dag 19 mei: Heisa Heibloem en zondag 
26 mei: Just for fun. Meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/peelpodium

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Geslaagde wandeltocht 
seniorenverening Leveroy

De eerste wandeling op 27 maart, 
georganiseerd door senioren veren-
ging Leveroy, is een succes geworden. 
Om stipt 9u vertrokken we met de 16 
wandelaars vanaf de kerk. Na een uur 
wandelen was het tijd voor koffie en 
thee. Om 10.30u werd er begonnen 
aan het tweede gedeelte v/d wande-
ling. Na ruim een uur waren om 11.45u 
terug bij de kerk. Iedereen was zeer te 
spreken over de mooie wandeltocht! 

Op woensdag 17 april organiseren 
we wederom een wandeltocht. We 

zijn nog op zoek naar mensen die met 
ons willen wandelen. We vertrekken 
wederom om 9u bij de kerk in Leve-
roy, iedereen is van harte welkom. 

De wandeltocht zal ook deze keer on-
geveer 9km bedragen met koffie en/
of thee in de pauze, rond 11.45u zijn 
we weer terug. 

Aanmelden is niet nodig. Voor evt. 
vragen kunt u terecht bij Thijs Re-
ijnders 0623535312 of Theu van Roy 
0495651754.

27e Wandeltocht “het Kruis” 
in Nederweert-Eind 

Op zondag 14 april 2019 houdt Wan-
delcomité Eendracht weer wandel-
tocht “Het Kruis” in en om Neder-
weert-Eind. Vanuit het startlokaal bij 
Zaal van Nieuwenhoven aan het Pas-
toor Maesplein 1 kan men kiezen uit 
5 verschillende afstanden die aan de 
hand van een gepijlde route gewan-
deld kunnen worden. 
Inschrijven is mogelijk van 7.30 tot 
14u. voor de afstanden 7, 10 en 15 
km. Van 7.30 - 12u. start de 20 km en 
van 7.30 tot 11 u. tenslotte start de 25 
km. Het inschrijfgeld is conform de 
afspraken met de wandelbond. Voor 
25 cent meer krijgen onze wandelaars 
ook nog een mooie sticker. 
Nederweert-Eind is o.a. bekend van 
de vennen Sarsven en Banen. Het zijn 
Peelrestanten met een hoge natuur-
waarde. Vooral de aanwezige flora 
is bijzonder. Niet voor niets twee na-
tuurgebieden die de afgelopen jaren 
ontwikkeld zijn. Schoorkuilen, Sars-
ven en Banen, alle drie van Limburgs 
Landschap, waren vroeger met elkaar 
verbonden. Nu nog worden ze afge-
wisseld door landbouwgebieden die 
hier zijn ontstaan na turfwinning en 
landbouwontginning. 
Maar ook voert de tocht langs mooie 
plekjes in de Houtsberg, Leveroyse 
Bergen, Wellenstein en de Mildert. 
Deze kleinschalige natuurgebieden 
waarvan het ontstaan duizenden ja-
ren terug gaat in de tijd vinden we de 
moeite waard om u te laten zien. 
De schakels tussen dat alles vormen 

de bermen langs wegen, slootkanten 
en akkerranden. Ze zijn over het al-
gemeen prima begaanbaar en voor 
wandelaars prima verbindingszones. 
In deze tijd van het jaar kan men er 
genieten van een grote variatie aan 
flora en fauna. Kortom, ideale ingre-
diënten voor deze lentetocht. 
Heel belangrijk is de verzorging on-
derweg; dat mag duidelijk zijn. Daar-
om besteden we ruim aandacht aan 
de controle- en verzorgingsposten. 
De deelnemers kunnen er gratis ge-
bruik maken van de toiletten en er 
wordt koffie, thee, soep, broodjes en 
versnaperingen aangeboden. Op de 
laatste post bij de finish, kunnen de 
wandelboekjes desgewenst worden 
voorzien van het verenigingsstempel 
van Wandelcomité Eendracht. U kunt 
hier ook onze sticker kopen tegen het 
vastgestelde tarief van de wandel-
bond. 
Start en finish is in Zaal van Nieuwen-
hoven op adres: Pastoor Maesplein 1, 
6035 TE, Nederweert-Eind. 
Wandeltocht “Het Kruis” wordt dit 
jaar alweer voor de zevenentwintig-
ste keer georganiseerd. Ongeacht of 
u een geoefende wandelaar bent of 
niet, er is altijd wel een afstand die bij 
u past. Daarom heet Wandelcomité 
Eendracht u graag welkom op 14 april 
in Nederweert-Eind. 

U vindt onze informatie ook op: 
https://efveeart.wixsite.com/wandel-
tochthetkruis 

TE HUUR

Garageboxen in centrum Nederweert
Vrijstaande woning voor tijdelijke verhuur in Nederweert

Meer info:
meijsen@planet.nl
BV Meijsen Beheer en Beleggingsmaatschappij
Tel 0495 697312

31e Van Horne Pop in Weerter Muziek-
centrum De Bosuil met vijftien bands

Het 31e Van Horne Pop, het pop-
festival van de drie LVO scholen in 
Weert, vindt dit jaar plaats op vrij-
dag 12 april in het bekende Weer-
ter Muziekcentrum “De Bosuil”. 
In deze editie doen vijftien bands 
mee, afkomstig van de Philips van 
Horne, Het Kwadrant en Het College. 
Van Horne Pop is een soort talen-
tenjacht met wedstrijdelement. 
Diverse popstijlen passeren de 
revue: van pop/rock tot punk en 
metal. Van bands tot duo’s. Van 
eerstejaars leerlingen tot eind-
examenkandidaten.
Van Horne Pop begint om 19.30 
uur (de zaal is open om 19.00 uur). 
Kaartjes zijn in de voorverkoop 
voor 5 euro verkrijgbaar op de drie 
scholen. Aan de dagkassa van De 
Bosuil is de entree 6 euro. Kaarten 
kunnen ook (voor 6 euro) gekocht 
worden via www.debosuil.nl

De vijftien bands die strijden om de 
felbegeerde Van Horne Pop trofee 
zijn: Dopamine, Mister Frost and the 
Classmates, Unaffected Burning, Sca-
ry Kids, Levi & Kaya, Roxanne, Peter 
R. de Vries, Know the rules, On my 

way, Black cherry, Out Of This World, 
Raem, Even, One of a kind en Fill the 
void. Naast de Van Horne Pop trofee 
worden er ook enkele extra prijzen 
uitgereikt.

Jury
De deelnemende groepen worden 
door een deskundige jury beoordeeld 
op o.a. muzikaliteit en podiumpre-
sentatie. De jury bestaat dit jaar uit 
vijf ervaren muzikanten: Rob Knoop 
(Raadpop), Martijn Smolenaers (bas-
sist, raadslid gemeente Weert), Sven 
Heijman (docent muziek en trompet-
tist), Eric de Vries (docent economie 
en gitarist) en Teun Stienen (oud-
VHP’er). Tijdens het juryberaad is er 
een spetterend optreden van ‘Wat-
chin’ Joe’, de winnende groep van 
de 30e Van Horne Pop in 2018.
De presentatie is in handen van vier 
(profielwerkstuk-) leerlingen: Sophie 
Spreeuwenberg, Leah van den Wil-
denberg, Maud Loven en podium-
assistent Brandon Jannenga.

Voor de laatste actuele informatie: 
zie ‘Van Horne Pop’ pagina op Face-
book.



OPEN DAG

Zondag 14 april Oude Graaf 6, Weert
Wanneer? Waar?

van 11.00 - 17.00 uur
Hoe laat?

Bezoek onze

Open Dag

en laat je inspireren!

ONZE EXPERTISE IN TRAPRENOVATIE
Maak kennis met alle mogelijkheden in traprenovatie

ONS VERTROUWDE VAKMANSCHAP
Maatwerk shutters met oog voor detail

ONS NIEUWE TRAPATELIER
Waar we nieuwe, massief houten trappen maken

ONZE PRACHTIGE SHOWROOM
Het visitekaartje voor onze shutters & trappen

ONZE PASSIE
Voor vakwerk, persoonlijk advies & kwaliteit

Met trots stellen we op zondag 14 april aan u voor:

www.newstairs.com www.vaneyckshutters.com
Wij verwelkomen u graag! Tot ziens!

Actief de natuur in 
op de Groote Peel Buitendag 

Op zondag 14 april houdt Staats-
bosbeheer een Groote Peel Bui-
tendag bij Buitencentrum De Pe-
len. Op die dag kun je meedoen 
met een ‘Spel- en ontdekroute’, 
broodjes bakken bij de vuurkorf, 
knutselen en naar een optreden 
van Reintje & haar Voskes. Deel-
namekaarten zijn verkrijgbaar bij 
de balie van het Buitencentrum 
aan de Moostdijk 15 te Ospel. 

Spelen en ontdekken in de natuur
In De Groote Peel kun je wandelen 
en genieten van de natuur. Maar 
soms kun je er ook lekker actief aan 
de slag met spellen en opdrachten! 
Vooral kinderen ontdekken graag op 
een sPeelse manier. Daarom houdt 
Staatsbosbeheer, speciaal voor gezin-
nen, op zondag 14 april een Groote 
Peel Buitendag. Vanaf het Buitencen-
trum is er dan een route van drie kilo-
meter uitgezet waarbij je onderweg 
spelletjes en ontdekopdrachten doet. 
Een aantal spellen komt uit ‘Natuur-
sprong’, een speel- en beweegpro-
gramma in de natuur. 

En er is nog meer te beleven; kinde-
ren kunnen houten dieren versieren 
en broodjes bakken bij de vuurkorf. 
De Landelijke Fokkersclub Nederland-
se Landgeiten is op bezoek en brengt 
geiten met lammetjes, bokken, een 
bok met bokkenwagen en een ‘voel-
geit’ mee. De vrolijke kinderband 

Reintje & haar Voskes zorgt voor mu-
ziek. Zij spelen en zingen om 13.30 en 
15.00 uur vrolijke kinderliedjes in het 
(overdekte) Amfitheater. 

De activiteiten worden begeleid door 
vrijwilligers van Staatsbosbeheer en 
leiding van Jong Nederland Ospel. 

Deelnamekaart met routebe-
schrijving
Je kan tussen 11.00 en 14.30 uur star-
ten bij de balie van het Buitencen-
trum. Daar is een deelnamekaart met 
routebeschrijving te koop. Deelname 
kost € 5,- per kind, ouders hoeven 
niet te betalen. De deelnamekaart is 
ook het toegangsbewijs voor de voor-
stelling van Reintje! 

(Na)genieten in het Buitencentrum
In het Buitencentrum is een informa-
tiebalie en winkel. Je kunt er terecht 
voor verschillende soorten nestkas-
ten, interessante natuurboeken, 
smakelijke streekproducten en leuke 
natuurontdekspulletjes. Bij de Peelki-
osk en in de Peelboerderij kun je ge-
nieten met een hapje en drankje. Het 
Buitencentrum is op zaterdag en zon-
dag geopend van 10.00 tot 18.00 uur 
en door de week tot 17.00 uur. Meer 
informatie: www.staatsbosbeheer.nl/
depelen of neem contact op met het 
Buitencentrum via: depelen@staats-
bosbeheer.nl of telefonisch: 0495 – 
641 497.

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Zaterdag 20 april in Baexheimerhof

“Swinging Sixties Live”

Baexheimerhof is zaterdag 20 april 
wederom het decor voor de 12e edi-
tie van Swinging Sixties Live, een 
avondvullend programma met live 
muziek uit de zestiger jaren door 
twee TOP-bands: STEADY STATE en 
Speciale gasten Java Guitars Unlimi-
ted die uiteraard ook het originele 
repertoire van The Tielman Brothers 
laten horen.
Zowel voor het luister- en danspu-
bliek zal het genieten zijn, nostalgi-
sche muziek van o.a. Cliff Richard & 

Shadows, Spotnicks, Eddy Cochrane, 
Buddy Holly,  Beatles, Rolling Stones, 
Byrds, BeeGees, Van Morrison, Doors,  
en vele anderen.
Al deze muziek uit die roerige maar 
gezellige jaren zal die avond uitge-
voerd worden.

Info op onze site www.steady-state.nl 

Herbeleef het gevoel van de 
jaren zestig met 

“Swinging Sixties Live”

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

Resultaten 
bevolkingsonderzoek 

borstkanker in Nederweert

Van 12-11-2018 t/m 15-01-2019 heeft 
Bevolkingsonderzoek Zuid in Ne-
derweert het bevolkingsonderzoek 
borstkanker uitgevoerd. Voor dit 
onderzoek worden alle vrouwen tus-
sen 50 en 75 jaar uitgenodigd. Er zijn 
3.033 vrouwen uit Nederweert uitge-
nodigd en er hebben 2.580 vrouwen 
deelgenomen aan het onderzoek. Dit 
betekent een opkomstpercentage 
van 85%. Er zijn 72 vrouwen doorver-
wezen voor nader onderzoek omdat 
er een verdachte afwijking is gevon-
den. Pas na verder onderzoek in het 
ziekenhuis zal blijken of het gaat om 
een goedaardige of kwaadaardige 
afwijking. 
Door het bevolkingsonderzoek kan 
borstkanker in een vroeg stadium 
ontdekt worden. Dit verhoogt de 
kans op genezing. Bovendien is vaker 
een borstsparende operatie mogelijk.
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

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

Paasdiner bij Open 
Eettafel (OET) Leveroy 

Een feestelijk Paasdiner
Op donderdag 18 april organiseert OET  
een feestelijk Paasdiner. Zeker niet al-
leen bedoeld voor de vaste gasten. We 
nodigen graag alle ouderen boven de 
55 jaar uit om een hapje te komen eten 
en samen het voorjaar te vieren.

Komt u ook?

Wanneer: donderdag 18 april 
Tijdstip: 12.00 uur 
Waar: Gemeenschapshuis Pestoeërs-
koel
Kosten: €9,- te voldoen bij aanvang 
diner

Opgeven kan door te bellen naar 
Martine van der Linden (0612512678) 
of Cila Triepels (0617160773) vóór 12 
april Let op: vol is vol! Vaste gasten 
hoeven zich niet op te geven.

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB
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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 R.K. Kerk St. Lamber-
tus te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender 
van 11 tot en met 20 april 2019.

DONDERDAG 11 april
H.Stanislaus, bisschop en martelaar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 12 april
18.30 uur Kruisweg bidden
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 13 april
H.Martinus 1, paus en martelaar
Vooravond van Palmzondag
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantantes, 
lector communicantjes) – jaardienst echtge-
noten Reemers-Pellemans, jaardienst ouders 
Verstappen-Peeters, jaardienst overleden 
ouders Rietjens-Meevis, jaardienst ouders 
Vossen-van Hoef, jaardienst Jan Verstappen, 
eucharistieviering voor Theo Claessens.

ZONDAG 14 april
Palmzondag van het lijden van de Heer
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lectoren 
mevr.L.Roost/dhr.W.Engelen)

MAANDAG 15 april
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 16 april
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel, Tot bijzon-
dere intentie

WOENSDAG 17 april
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 18 april Witte Donderdag  
19.00 uur Witte Donderdagviering,  

VRIJDAG 19 april Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg bidden
19.00 uur Goede Vrijdagviering (zang da-
meskoor Cantantes, lectoren mevr.L.Roost 
en mevr.L.Caris)

ZATERDAG 20 april
Paaszaterdag/Stille zaterdag
21.00 uur Paaswake( zang dameskoor 
Cantantes, lector mevr. L. Roost /koorleden) 
– jaardienst ouders Kirkels-Konings, dochter 
Nelly en zoon Michel, jaardienst Tinus Fren-
ken en overledenen van de familie Frenken, 
jaardienst Harrie van Hulsen en Els van Hul-
sen-van Dael.

Onderhoud kerkhof
Je ziet ze weer regelmatig op dinsdag op 
ons kerkhof, onze kerkhofmedewerkers. Ze 
zijn weer druk bezig om ons kerkhof te on-
derhouden onder het motto ‘Samen maken 
we er iets moois van’. Dankzij hun inzet kun-
nen we trots zijn op ons kerkhof. Maar de 
groep is langzaam aan het inkrimpen en kan 
dus best wel wat aanvulling gebruiken. Juist 
ook voor deze groep is de spreuk zeker van 
toepassing: vele handen maken licht werk.
En het is niet alleen maar werken. Het is ook 
contact hebben met elkaar, een praatje met 
elkaar maken. En er is ook altijd tijd voor een 
kop koffie of een kop thee, meestal aange-
kleed met wat lekkers.
Hebt u interesse om u bij deze groep aan te 
sluiten, loop dan eens binnen bij het paro-
chiecentrum.
De groep werkt altijd op dinsdag van 9 tot 
11 uur met een pauze om 10 uur. 
Deelname is geheel vrijwillig en eigen zaken 
gaan voor.
De komende tijd zijn de volgende dinsdagen 
gepland:
April: 9-23-30
Mei: 7-21-28
Juni: 4-11-18-25

Pastoor Schuffelers

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 13 - 20 april 

Zaterdag 13 april, vooravond palmzondag, 
19.00 (Samenzang)  ghm Thieu Hermans en 
Mina Hermans-Jonkers. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

Kiest u voor gebaande paden of vaart u uw eigen koers ?

Geuns Uitvaartbegeleiding heeft oor voor uw wensen en oog voor details. Bent u alternatief of traditioneel, modern of klassiek:
samen geven we de uitvaart de ‘kleur’ die u wenst. Wij blijven onafhankelijk, want… waar u ook verzekerd bent, u kunt altijd 
een beroep op ons doen. We bespreken, verzorgen en begeleiden persoonlijke uitvaarten en alle formaliteiten eromheen.

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Zondag 14 april, Palmzondag, wijding 
van palmtakjes, 10.00 (Kerkelijk zangkoor 
Gregoriaans) ghm Elly Coumans-Bocken 
(verjaardag), Catharina Sophia Schreurs en 
Jacobus Hubertus Vaes, ter voorbereiding 
op de Goede Week.

Donderdag 18 april, Witte Donderdag, 
19.00 (Zangkoor De Peelklanken). Viering 
van de instelling van de H. Eucharistie, van 
het sacrament van het priesterschap en van 
het gebod van de naastenliefde.

Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, 14.15 
Schoolviering van de leerlingen van basis-
school De Schrank; 19.00 (Kerkelijk zang-
koor – samenzang). Herdenking van het 
lijden en sterven van de Heer.

Zaterdag 20 april, Paaszaterdag/Stille 
zaterdag, 10.00 – 12.00 Paascommunie
voor de zieken (aanmelding kan nog op de 
pastorie). 19.00 Paaswake (Zangvereniging 
St. Caecilia) In deze nacht ziet de Kerk wa-
kend uit naar de verrijzenis van de Heer, 
wordt de Paaskaars ontstoken als het sym-
bool van de verrezen Christus en wordt het 
nieuwe doopwater gezegend. 

ACOLIETEN: za. 13 april 19.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 14 april 10.00: 
Willem en Pieter Tullemans; za. 20 april 
19.00: Tom Kessels, Nick Stijnen. 

PALMZONDAG: Op Palmzondag wordt de 
feestelijke intocht van de Heer in Jeruzalem 
herdacht, toegejuicht met “Hosanna” en 
palmtakken. Nog steeds worden op deze 
zondag palmtakken gewijd, die thuis een 
plekje krijgen ter bescherming van huis en 
haard. Na de vieringen kunt u gewijde tak-
ken in ontvangst nemen. 
Zaterdagavond mogen kinderen hun ver-
sierde palmstokken meebrengen en in 
processie naar het altaar brengen. Op Palm-
zondag begint dan de Goede Week ter voor-
bereiding van het hoogfeest van Pasen met 
de vieringen op Witte Donderdag en Goede 
vrijdag. 

POETSBEURT KERK: Vorige week kreeg 
de parochiekerk weer de jaarlijkse “grote 
poetsbeurt”. Dit jaar deden leden van de 
vrouwenbond ZijActief - met enkele van hun 
mannen voor het zwaardere werk - hun best 
om het gehele interieur een stevige en frisse 
poetsbeurt te geven. Voor de wekelijkse 
verzorgsters prettig om hen normale taken 
uit te voeren. Dank aan allen die meewerken 
bij de jaarlijkse/wekelijkse verzorging van 
het kerkgebouw.

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 2019 kost een H. Mis € 27,50. 
U kunt ook de intenties opgeven via e-mail:
gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag over-
maken op de Rabobank.
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 14 april 2019 H. Mis om 11.00 uur 
PALMPASEN
Voorstelmis communicanten Budschop
Tevens zegening van de Palmpasenstok-
ken die door de kinderen zijn gemaakt.
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis als jaardienst voor ouders Pierke en 
Nel Thiessen
Lector: kinderen
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

Zondag 21 april 2019 H. Mis om 11.00 uur 
HOOGFEEST VAN PASEN
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

Enveloppen van de collectebundeling kunt u 
nog in de kerk inleveren.

Denkt u nog aan uw kerkbijdrage? Laat 
dit mooie gebouw niet verloren gaan 
voor de gemeenschap Budschop.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907 
e-mail: leniemackus@gmail.com
website: www.parochies-beno.nl

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

13 t/m 21 april 2019

ZATERDAG 13 april viering Palmpasen: 
19.15 uur H. Mis met wijding en uitdeling 
van palmtakken, koor De Leeuwerik, jaar-
dienst voor Bér Linders, jaardienst voor 
Agnes Frencken-Lijen, jaardienst voor Peter 
Mathijs, Marie en Baer Houben.

DONDERDAG 17 april Witte Donderdag: 
geen dienst.

VRIJDAG 18 maart Goede Vrijdag: 19.00 
uur viering verzorgd door de woord-en ge-
bedsdienst.

ZATERDAG 20 april: 19.15 uur Paaswake, koor 
De Leeuwerik, jaardienst voor Harrie Kuepers.

ZONDAG 21 april HOOGFEEST VAN PASEN: 
10.00 uur Woord-en gebedsdienst t.g.v. de 
opening van het schuttersseizoen van schut-
terij St. Lucie en de opening van het muse-
umseizoen van openluchtmuseum Eynder-
hoof m.m.v. schutterij St. Lucie en koor De 
Leeuwerik. Voor leden en overleden leden 
van schutterij St. Lucie en openluchtmuseum 
Eynderhoof, jaardienst voor ouders Verstap-
pen-Beelen.

LEZERS: zaterdag 13 april Lies Loijen en Jo-
landa Wijen, zaterdag 20 april Fred Neijens.

MISDIENAARS: zaterdag 13 april Ayla Bee-
rens en Niek Wijen, zaterdag 20 april Valerie 
en Lois Beerens.

H. DOOPSEL:  op zondag 14 april zal Tren 
Kanders het H. Doopsel ontvangen. Wij 
wensen Tren en zijn ouders van harte profi-
ciat en Gods zegen voor de toekomst.

“Sommige mensen dromen van grootse 
dingen, terwijl anderen wakker blijven 

en ze realiseren.”

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 april 2019  –  20 april 2019

Zondagmorgen 14 apr.  09.30 uur:
Palmzondag
Em. pastoor Verdonschot zal voorgaan 
in deze viering waarin ook de palmtakjes 
worden gewijd.

De viering zal worden opgeluisterd door het 
Gregoriaans koor uit Heythuysen o.l.v. Luc 
Jakobs waarvoor wij u van harte uitnodigen.

Als jrd. voor Math Beenders, Als hgm. uit 
dankbaarheid, Als hgm. uit dankbaarheid 
en tevens voor Wim Hendriks

Mededelingen:
• Vanuit het dekenaat Thorn wordt er een 

bedevaart georganiseerd naar Den 
Bosch op dinsdag 21 mei 2019. Heenreis 
vanaf 8.00 uur, terugreis vanuit Den Bosch 
17.00 uur. Kosten voor de bus € 20,00.                                                                                          
Aanmelden voor 15 april bij Ria Klaessens, 
tel. 0495-652054;

• Donderdag 18 april Witte Donderdag 
19.00 uur in Heythuysen;

• Vrijdag 19 april Goede Vrijdag 15.00 uur 
kruisweg kerk Heythuysen;

• Zondag 21 april 1ste Paasdag 09.30 uur in 
Leveroy m.m.v. gemengd koor Milagri

• Maandag 22 april 2e Paasdag 10.00 uur 
clusterviering in Heythuysen. 

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 April Palmzondag
(uitreiking palmtakjes)
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zaterdag 20 April Paaswake viering
19.00 uur Woord en Communiedienst 
- tot bijzondere intenties

Zondag 21 April Hoogfeest van Pasen
(1e Paasdag)
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Maandag 22 April (2e Paasdag)
10.00 uur H. Mis
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- H. Maria, help me dat ik niets ernstigs zal 

hebben, en m ‘n man beter word.
- Lieve Maria, bedankt voor uw hulp om de 

juiste beslissingen te nemen, en de men-
sen te vinden om mee samen te werken.

- H. Maria breng a.u.b. mijn oudste 2 zonen 
weer thuis.

Iets om over na te denken:
Hij die de kunst begrijpt met zichzelf te le-
ven, zal zich nooit vervelen.

Iedere zondagmorgen is er een H. Mis 
of Woord en Communiedienst in de ka-
pel opgeluisterd door het eigen koor 
van Schoor o.l.v. Hans Sieben.

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

Elke dinsdag kaarten
Gratis entree

Elke dinsdagmiddag kaarten in de 
Pinnenhof van 13.00 tot 16.30
Een activiteit van KBO Nederweert

1 1  A P R I L  2 0 1 9

L.K.V. Ospel

Beste leden, dinsdag 16 april. 
Remedica kom in beweging. 
De avond begint om 19.00 uur in 
Haaze-Hoof.

Groetjes, het bestuur.

ZijActief Ospel

Beste leden,
Donderdag 18 april a.s. is al weer de 
laatste avond van ons programma 
2018-2019.
Thema; “Vogels in en om de tuin”.
Deze avond zijn te gast Jos en May 
Reemers. U zult ongetwijfeld verschil-
lende vogels herkennen die om ons 
huis en in de tuin leven. Meer dan 25 
soorten zijn het, of we ze allemaal 
herkennen?
Jos en May Reemers zullen hier van-
avond alles over vertellen.
Een boeiende avond en leerzaam, 
donderdag 18 april aanvang 19.30 uur.

Deze avond kunt u zich opgeven 
voor een fietstocht en excursie 
naar het Munt Theater in Weert. 
Woensdag middag 22 mei.

Programma; 
13.30 uur ontvangst  in de foyer, kof-

fie/ thee met cake
14.00 uur Inleiding
14.30 uur rondleiding Theater; 

naar het artiestengedeel-
te, toneel en theaterzaal.

15.00 uur gezellig samen in de foyer 
voor een drankje.

16.00 uur einde middag.

We vertrekken per fiets om 12.45 uur 
aan Haaze-Hoof te Ospel, of u gaat 
zelf met de auto, ook niet leden mo-
gen hieraan deelnemen.
Kosten € 7.00 per persoon , niet leden 
€ 10.00 per persoon.
Max. 40 deelnemers vol is vol bij op-
gave betalen.

Hopende u met velen te mogen ver-
welkomen 
tot 18 april.
Bestuur ZijActief Ospel.

KIENEN NEDERWEERT / 
ST. ROCHUS

VRIJDAG 12 april  2019 is de eerst-
volgende 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. 
In de jackpot zit € 15,00. Iedereen 
is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop 

Als je een dierbare bent verloren

Nieuwe reeks bijeenkomsten voor 
nabestaanden

Het Toon Hermans Huis Weert start 
weer een nieuwe reeks kookwork-
shops en andere bijeenkomsten voor 
nabestaanden.

“Tot de dood ons scheidt” is een belof-
te die veel partners elkaar doen. Maar 
wat nu als de dood veel eerder komt 
of je veel zwaarder valt dan je had 
gedacht? Het verlies van een partner, 
ouder, familie of vriend(in) heeft een 
enorme impact. Je blijft alleen achter, 
zonder dat maatje. Anderen doen hun 
best om er voor je te zijn, maar écht 
begrijpen doen ze je niet. Jouw leven 
staat op zijn kop, alles is anders dan 
voorheen. Hoe ga je dan verder?

Het Toon Hermans Huis Weert wil een 
plek zijn waar je terecht kunt wan-
neer je een dierbare aan kanker hebt 
verloren. In het voorjaar van 2019 or-
ganiseert het huis daarom een reeks 
bijeenkomsten waarbij het verlies van 
een dierbare centraal staat. Ook na de 
zomervakantie worden nog een aantal 
kook- en avondbijeenkomsten voor na-
bestaanden gepland. Alle bijeenkom-
sten worden begeleid door een erva-
ren team van het Toon Hermans Huis 
Weert, die ook ervaringsdeskundig zijn.

Samen koken
Op woensdagmiddag 1 mei wordt er 
samen met lotgenoten een simpele 

maar smaakvolle maaltijd gekookt. 
Juist deze vanzelfsprekende dage-
lijkse bezigheid valt vaak enorm te-
gen wanneer je er alleen voor staat. 
We maken eenvoudige, snelle, sma-
kelijke, gezonde en voedzame maal-
tijden klaar, speciaal voor 1 persoon. 
Na het koken eet je samen in alle rust 
en kun je, als je wilt, verhalen met 
elkaar delen. De kookbijeenkomst 
begint om 15.30 uur en eindigt rond 
18.00 uur.

Avondbijeenkomsten
Ook worden er in het Toon Hermans 
Huis Weert twee bijeenkomsten in de 
avond gehouden. Hierbij kun je jouw 
ervaringen met het verlies van je dier-
bare delen met andere nabestaanden 
aan de hand van een thema. Door 
met lotgenoten in gesprek te gaan, 
zul je ervaren dat er veel begrip en 
herkenning is voor jouw situatie. De 
avonden zijn gepland op 3 april en 5 
juni van 19.30 tot 21.00 uur.

Aanmelden
Heb je interesse in deze kook- en/of 
avondbijeenkomsten?
Meld je dan aan! Dit kan door een 
mail te sturen naar administratie@
toonhermanshuisweert.nl of te bel-
len naar 0495 541 444.
Je mag ook altijd binnenlopen tijdens 
onze openingstijden.

‘Versieren met hindernissen’

Expositie: Drukkunst op keramiek
Van 12 april tot en met 

22 september 2019.

Met een penseel of ringeloor kun je 
keramiek versieren. Maar behalve 
schilderen en tekenen kun je de klei 
ook bedrukken. Er bestaan talloze 
druktechnieken op keramiek.  Het 
spectrum van grafische technieken 
op keramiek reikt van stempels, rol-
stempels, monotypes tot en met zeef-
drukken.
De nieuwste expositie in Keramiek-
centrum Tiendschuur Tegelen heeft 

een internationale selectie van ge-
renommeerde kunstenaars in huis 
gehaald. Zij zijn niet bang om met 
de vaak complexe of omslachtige 
technieken te werken. Zij versieren 
hun werk via allerlei omwegen en 
hindernissen. Hun indrukwekkende 
kunstwerken bewijzen dat het abso-
luut de moeite waard is een omweg 
te maken. 

De expositie drukkunst op kera-
miek, is te zien in Keramiekcen-
trum Tiendschuur Tegelen van 12 
april tot en met 22 september.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

zondag 14 april 2019
VAN HORNE WANDELING

Deze keer maken we een wandeling in 
het centrum, maar gaan we ook rich-
ting de Biest. We besteden volop aan-
dacht aan het leven van de Philips van 
Horne en zijn betekenis voor Weert.

Op 5 juni 1968 werd Philips de Mont-
morency, graaf van Horne en heer 
van Weert onthoofd op de Grote 
Markt in Brussel. Dit vormde mede de 
opmaat voor de Tachtigjarige Oorlog.

Nieuwsgierig? Loop dan eens met 
onze stadsgids mee. 
Deelname is € 3,-- 
De wandeling duurt ca. 1,5 à 2 uur.
Vertrekpunt: om 14.00 uur St. 
martinuskerk

Het is uiteraard ook mogelijk om 
op een voor u geschikte datum 
en tijd een stadswandeling te 
boeken. Ook een culinaire stads-
wandeling behoort tot de moge-
lijkheden. Zie onze website www.
stadsgidsenweert.nl





rundergehakt

rundergehakt

pakket ter waarde
van 50 euro

spaar voor gratis
boodschappen-

Meer informatie over deze spaaractie 
vind je op janlinders.nl/nederweert

EXTRA
OPENINGSACTIE!

KOrting50%

actieprĳs per stuk 3,10

Alle hele raster- 
en kruimelvlaaien
alle varianten
voor 10-12 personen
per stuk
6,19
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EXTRA 
OPENINGSACTIE!

actieprĳs per 
pak 1,53

gratis
1+1

Rundergehakt
pak 450 gram

3,05

EXTRA 
OPENINGSACTIE!

actieprĳs per 
stuk vanaf 0,25

gratis
1+1

Alle Lipton
Ice Tea of thee
alle varianten
pak, doos, blik of fles

0,50-2,19

Korengoud melkbollen
tarwe of wit
zak 10 stuks

2,25

EXTRA 
OPENINGSACTIE!

actieprĳs per  
zak 1,13

korting
50%

heel veel extra openingsacties!
in nederweert

Jan Linders Nederweert 
Burgemeester Hobusstraat 33
(0495) 74 56 42
janlinders.nl/nederweert

Openingstijden
Maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur
Vrijdag 8.00 - 21.00 uur 
Zaterdag en zondag 8.00 - 20.00 uur 

blĳf altĳd op de hoogte!

Het voordeel van het zuiden.



Programma: week 15 
(laatste competitie-week MLBB…….) 

Dinsdag 09-04-2019: 
CENTRAAL 1 – De Tram 3 (Ittervoort)                            
 Hoofdklasse Libre
Amicia 2 (Melick) - CENTRAAL 3 2e Klasse C

Donderdag 11-04-2019: 
CENTRAAL 2 – Oude Smidse 1 (Baexem)                     
 1e Klasse D 
Thuiswedstrijden
Deze worden in Café-Zaal Centraal gespeeld 
op dinsdag, en donderdag. 
De middagwedstrijden starten om 13.00 
uur (MLBB) en 13.30 uur (WWB). 
De avondwedstrijden om 19.30 uur. 

U bent van harte welkom 
bij de wedstrijden!   

BDL Biljarten 
Programma: week 15 
(laatste competitie-week MLBB……….)

Dinsdag 09-04-2019:
ONA 1 (Neeritter) - BDL 2  Hoofdklasse Libre
BDL 3 – Oude Smidse 2 (Baexem) 1e Klasse E

Woensdag 10-04-2019: 
BDL 1 – Boekoel 2           Hoofdklasse Kader

Donderdag 11-04-2019: 
BDL 4 – Biermanshuis 5 (Herkenbosch)                        
 5e Klasse A
Dinsdag 09-04-2019: 
BC Maarland 1 – BDL/Verheggen Interi-
eurs KNBB Nationale Competitie Kader

Thuiswedstrijden worden gespeeld in Café-
Zaal Centraal op dinsdag, woensdag, don-
derdag en vrijdag.  
De middagwedstrijden starten om 13.00 
uur (MLBB) en 13.30 uur (WWB). 
De avondwedstrijden om 19.30 uur. 

U bent van harte welkom 
bij de wedstrijden!

JAARVERGADERING ZPC NEDERWEERT 
EN KIENAVOND

Op maandag 1 april 2019, geen 1 aprilgrap, 
vond in het zaaltje van de kerk in Budschop 
de jaarvergadering van ZPC Nederweert 
plaats. De opkomst was groot, veel jeugdle-
den waren aanwezig en ook de recreanten 
volwassenen waren goed vertegenwoor-
digd. De voorzitter, Tiny Linsen, heette 
iedereen van harte welkom. Zij liet de acti-
viteiten van het afgelopen jaar de revue pas-
seren. Diplomazwemmen Zwemvaardigheid 
I, II, en III in december, de  Miniorenwedstrij-
den en de Swimkick wedstrijden.  Ook de 
sychroonzwemgroep behaalde fantastische 
resultaten en verzorgde mooie uitvoeringen. 
Dit jaar staat het kamp weer voor de deur, de 
voorbereidingen zijn in volle gang.
De penningmeester gaf een toelichting op 
het financieel verslag. De gehouden acties 
en sponsoractiviteiten zorgen voor een fi-
nanciële prikkel maar door de BTW-verho-
ging,  dus hogere badhuur e.d. komen we 
uit op een negatief resultaat. Het voorstel is 
dan ook om de contributie met ingang van 1 
januari 2020 te hogen. Hiermee gaat de ver-
gadering akkoord. De penningmeester ver-
zoekt de leden vooral mee te doen aan de 
plantenactie dit jaar. Alles hierover is terug 
te vinden op de website.
De kascontrole commissie heeft de financië-
le controle uitgevoerd en verzoekt de leden 
decharge te verlenen aan de penningmees-
ter en het bestuur voor het gevoerde beleid 
het afgelopen jaar. Dit werd met een warm 
applaus bekrachtigd.
Al met al kan het bestuur terugkijken op 
een levendig, actief jaar voor de zwemclub 
met dank aan allen die hieraan meegewerkt 
hebben, bestuur, kaderleden en vrijwilli-
gers. Nieuwe leden zijn nog van harte wel-
kom. Zeker mensen die zich als vrijwilliger 
willen aandienen zijn van harte welkom.
De jubilarissen werden gehuldigd met voor ie-
der een persoonlijk woord door de voorzitter.
Na afloop van de vergadering was er een 
gezellige kienavond voor de leden met vele 
mooie prijzen. Onder het genot van een 
drankje waren er veel mooie prijzen te win-
nen. Veel winkeliers uit Nederweert dragen 
de zwemclub een warm hart toe en hebben 
dit laten blijken door mooie prijzen te schen-
ken tbv de kienavond. Vooral de ijsmuntjes 
en andere cadeaubonnen van fa. Tullemans, 
Alda’s handwerken, slagerij Hermans, Bol-
len modeschoenen en Znurk beddengoed, 
werden warm ontvangen bij de jeugdleden. 
Met de hoofdprijs, een tegoedbon voor een 
onderhoudsbeurt voor de fiets, geschonken 
door Rob Schreurs, werd de avond afgeso-
ten. Ook de overige prijzen vielen goed in de 
smaak:  t-shirt van E-power, toiletartikelen 
en sieraden van Janssen drogisterij en De Vij-
zel en de zelfgebakken vlaai van Tiny. Ieder-
een had prijs. Hiervoor hartelijk dank vanuit  
het bestuur en de leden van de zwemclub.
Het was een gezellige avond waarbij na het 
officiële gedeelte nog veel gelachen en ge-
kletst kon worden. Bestuur bedankt voor 
jullie enorme inzet.

MG.

Programma Donderdag 11 april Senioren
Eindse Boys 1 - SVVH 1 20.00 uur

Programma Donderdag 11 april Junioren
FC Maasgouw MO13-1 - Eindse Boys MO-1  
 18.45 uur

Programma Zaterdag 13 april Junioren
Eindse Boys JO19-1 - NWC JO19-2 15.00 uur
Eindse Boys JO17-1 - RKSVO JO17-1 14.00 uur
Baarlo MO17-1 - Eindse Boys MO17-1 14.00 uur
FC ODA JO15-2 - Eindse Boys JO15-1 14.00 uur
Wilhelmina’08 JO13-1G - Eindse Boys JO13-1G  
 11.00 uur
MBC’13 MO13-2 - Eindse Boys MO13-1 11.00 uur
Eindse Boys JO10-1 - FC ODA JO10-1 09.45 uur
VV HEBES JO10-1 - Eindse Boys JO10-1 09.30 uur
Merefeldia JO9-2 - Eindse Boys JO9-1G 
 08.45 uur
Eindse Boys JO8-1G - Haelen JO8-2 10.30 uur

Programma Zaterdag 13 april Veteranen
Eindse Boys - Reuver 17.00 uur

Programma Zondag 14 april Senioren
SVH’39 1 - Eindse  Boys 1 14.30 uur
RKSVO 3 - Eindse Boys 2 12.00 uur
MMC Weert 6 - Eindse Boys 3 12.15 uur
DESM 35+1 - Eindse Boys 35+1 09.30 uur

Programma Zondag 14 april Vrouwen
Eindse Boys VR2 - ONDO VR1 10.15 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1- SVVH 1:
Timmerbedrif Jan Stals Nederweert-Eind
SVH’39: De Schoolkamp, Schaapsweg 35, 
6075 BH, Herkenbosch 
Donderdag 11 april kaarten aanvang 19.30 
uur kantine
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

Vrijdag 12 april:
Tantalus MSE-4 - Jumping Giants MSE-3  21:30

Zaterdag 13 april:
BC Bumpers MSE-1 - Jumping Giants MSE-1 13:00  
Blauw-wit M18-1 - Jumping Giants M18-1 13:00

Zondag 14 april:
Oirschot VSE-2 - Jumping Giants VSE-1 10:30  
Jumping Giants MSE-2 - E.B.C.G. MSE-2 12:30
Jumping Giants M20-1 - WBB Giants M20-1 12:30
Jumping Giants M22-1 - BC Bumpers M22-1 14:30
Jumping Giants V18 - Agathos V18-1 14:30
BC Heeze M16-1 - Jumping Giants M16-1 17:15

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Allround Jeugd Cup Indoor 30 maart te 
IJsselstein
Schutter   
Luuk Henderikx 222 228 
Shaun Cruz 185 193 
Jarno Heijkers 189 204 
Kim Koolen 216 214

Deze Allround Jeugd Cup werd verschoten 
door middel van 2x 24 pijlen

Agenda
13/14 april Rayonkampioenschap 25m1p
15 april Laatste kaartavond
20 april Vriendschapstoernooi
4 mei Allround Jeugd Cup Veld te Tienray

Zondag 31 maart zijn de dames van het wed-
strijdteam van de Nederweertse reddings-
brigade met coach en supporters afgereisd 
naar het zonnige Vlissingen voor het nati-
onale kampioenschap Lifesaving. Tijdens 6 
verschillende onderdelen namen ze het op 
tegen ploegen uit het hele land. Dat alles op 
alles werd gezet, werd al meteen duidelijk 
tijdens de eerste estafette. De wissel tussen 2 
zwemmers was zó scherp dat de scheidsrech-
ter het team voor dat onderdeel diskwalifi-
ceerde. Dank aan de enthousiaste en trouwe 
supporters, want door hun filmbeelden kon 
worden aangetoond dat deze afkeuring on-
terecht was. Maar gelukkig gaf dit de zwem-
mers naast wat extra zenuwen ook nog meer 
energie voor de rest van de dag! 
Ondanks dat tijdens de afgelopen trainin-
gen niet alle technische onderdelen en wis-
sels in de juiste opstelling getraind konden 
worden, was het te merken dat iedereen 
zich in de aanloop naar de wedstrijd goed 
voorbereid had. Vele persoonlijke records 
werden gezwommen en verbroken, waar-
door ook bestaande teamrecords sneuvel-
den. Aan het eind van de dag werden deze 

Zilver voor Reddingsbrigade 
Nederweert op NK Lifesaving!!

geweldige prestaties beloond met een zilve-
ren medaille voor Reddingsbrigade Neder-
weert! Gefeliciteerd dames!

Voor degenen die niet bekend zijn met 
deze uitdagende sport; lifesaving is de snel-
heidstak van de reddingsbrigadewedstrij-
den. Het is vergelijkbaar met het reguliere 
wedstrijdzwemmen, maar dan worden er 
in ieder onderdeel elementen van het red-
dingszwemmen in verwerkt. Zo zijn er bij-
voorbeeld onderdelen waarin een pop (als 
zijnde een drenkeling) vervoerd moet wor-
den. En ook estafettes met een rescue tube, 
zoals bekend uit baywatch, en een lijnred-
ding behoren tot de onderdelen. 

Zou je wel eens willen weten hoe dit er uit 
ziet & lijkt het je wat om een keertje mee te 
doen met een training? De wedstrijdploeg 
van Reddingsbrigade Nederweert traint om 
de week op zondag van 12:00-13:00 in het 
Laco zwembad in Nederweert. Neem con-
tact met ons op via www.reddingsbrigade-
nederweert.nl & dan zien we je graag bin-
nenkort in het zwembad!   

De Lions Club Weert en het bestuur van 
de Horneland Rally hebben de inschrijving 
opengesteld voor de Wertha Rally, die dit 
jaar gehouden wordt op zondag 2 juni en zal 
starten en finishen op de parkeerplaats van 
Golf & Country Club Crossmoor in Weert.

Tijdens eerdere edities kwamen oldtimers, 
sportwagens, rally-auto’s met alle uitrusting 
aan boord, cabrio’s, 4x4, SUV’s, maar ook 
‘gewone’ personenauto’s’ aan de start. Een 
zeer gevarieerd deelnemersveld waarbij de 
verbindende schakel tussen allen was: een 
mooie gezellige dag beleven en dat allemaal 
voor het goede doel!

Er zijn 2 klassen waarvoor U zich kunt inschrij-
ven: een Tourklasse – voor de nieuwkomers 
en onervaren deelnemers - en een wat uit-
dagendere Sportklasse met listige route-
instructies voor de gevorderde equipes. Het 
draait om goed kaartlezen en de wisselwer-
king tussen chauffeur en navigator. Ook dit 
jaar zal de route de deelnemers leiden door 
de mooie omgeving van Zuidoost Nederland 

en Belgisch Limburg. In de route is dit jaar 
een tussenstop gepland in Maaseik (B). Het 
uitzetten van de routes wordt ook dit jaar 
verzorgd door de professionals van de Horne-
land Rally Weert.

Voor, tijdens en na afloop van de Wertha Rally 
worden de deelnemers in de watten gelegd op 
Golf & Country Club Crossmoor. Na een warm 
welkom krijgen alle deelnemers een rijkelijk 
lunchpakket en na de rit is er een overheerlijke 
barbecue in een feestelijke ambiance.

Met de opbrengsten van de Wertha Rally 
kan de Lions Club Weert speciale aandacht 
en ondersteuning geven aan kinderen en 
ouderen in onze regio.

Voor inschrijven: ga direct naar www.wert-
harally.nl. U vindt hier alle informatie en 
tevens de fotogalerijen van de afgelopen 
jaren zodat u zich er een goed beeld bij 
kunt vormen. De Lions Club Weert zou het 
prachtig vinden U op deze dag te mogen 
begroeten!

Inschrijving voor 3e Wertha Rally 
op 2 juni a.s.: geopend!

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 15 april 11.00-12.30 uur yoga* / 
13.00-15.30 uur ontspannende voet-
massage* / 13.30-15.30 uur bloemen-
workshop*. Dinsdag 16 april 13.30-
15.30 uur haken*. Donderdag 18 april 
09.30-13.30 uur ontspanningsmas-
sage* / 10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 
uur workshop schilderen*. Vrijdag 19 
april 09.30-12.00 uur creatief atelier*.  
Deelname aan onze activiteiten is 
voor iedereen die met kanker gecon-
fronteerd wordt en zijn/haar naasten. 
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: 0495-541 444 of voor meer in-
formatie zie website www.toonher-
manshuisweert.nl). 

Dankwoord Prins Berend I 
en Prinses Cynthia

Vastelaovundj vierend Nederweert, 
wat was dit een ervaring voor ons en 
wat hebben wij er samen met onze 
Adjudant Bart van genoten. Dit was 
uiteraard niet mogelijk zonder jullie. 
Onze dank gaat speciaal uit naar CV 
De Bengels voor het vertrouwen welk 
jullie in ons gehad hebben. 
Wij hebben een prachtig seizoen ge-
had en zonder jullie was dit absoluut 
niet mogelijk geweest. CV De Bengels 
is een geweldige vereniging met fan-
tastisch betrokken Leden. 
Bengels & Bengelinnekes namens ons 
ENORM BEDANKT.

Ook willen wij Prins Harm, Prin-
ses Monique, Jeugdprins Armin en 
Jeugdprinses Indy en V.V. De Pinmae-
kers bedanken voor de geweldige sa-
menwerking tijdens dit seizoen. Het 
was grandioos.
Prins Bert met V.V. De Vlikkestaekers, 
Prins Sander en Prinses Elles met K.V. 
De Piepkukes, Prinses Mirte en Prinses 
Fenna van B.S. De Bongerd het was 
geweldig met jullie!

En natuurlijk de horeca ondernemers, 
die er op een geweldige manier voor 
hebben gezorgd dat wij een onge-
kend seizoen hebben mogen meema-
ken,  en alle vastelaovundj vierders 
van Ni-jwieërt:
danke, danke, danke mede door 
jullie is het voor ons een onverge-
telijke vastelaovundj geweest!!

Prins Berend I & Prinses Cynthia, 
adjudant Bart
C.V. De Bengels.

DORPSRAAD Budschop

Om de bewoners van Budschop 
gelegenheid te geven om met de 
Dorpsraad Budschop te praten, zal 
bij aanvang van iedere vergade-
ring van de Dorpsraad Budschop, 
het eerste half uur beschikbaar 
zijn om met U in gesprek te gaan. 
Met dit inloopspreekuur wil de 
Dorpsraad Budschop de communi-
catie met de bewoners bevorderen.  
De eerst volgende vergadering is 
donderdag 18 april en begint om 
19.30 uur in het zaaltje van de kerk. 
Voor verdere informatie over Bud-
schop, verwijzen wij U naar de web-
site : www. Budschopactueel.nl

Eynderhoof

Het museum als levend geschie-
denisboek
Zondag 14 april, Limburgs open-
luchtmuseum Eynderhoof
Nationale Museumweek 2019 - 
Eynderhoof collecties

In het Limburgs openluchtmuseum 
Eynderhoof weten ze alles van ver-
zamelen, bewaren, behouden en on-
derzoeken van wat in de tijd van onze 
voorouders zo gewoon en vanzelf-
sprekend was. In het leukste open-
luchtmuseum van Nederland laten ze 
de bezoekers heel graag zien en be-
leven hoe men  in de periode tussen 
1900 en 1950 leefde en werkte in de 
Peelregio. Niet alleen in de Peel zelf, 
maar ook op de boerderij, het woon-
huis en de werkplaats van heel wat 
ambachtslieden. Een waar schouw-
spel dat zich elke keer weer opnieuw 
afspeelt in Nederweert Eind.

Er is een aantal collecties te bewon-
deren in het Limburgs openluchtmu-
seum.
Op deze speciale zondag kunnen de 
bezoekers o.a. de bijzondere collectie 
diverse archeologische vondsten uit 
Nederweert-Eind en omgeving komen 
bekijken. In een complete expositie 
met de naam “Van Stenen mes tot 
Bronzen bijl”  zijn wat mooie schatten 
te zien die in deze plaats zijn opgegra-
ven. Maar ook een belangrijke collec-
tie laat-paleolithische artefacten, be-
horende tot o. a. de Tjonger Cultuur, 
een cultuur van jagers en verzame-
laars die leefden van ongeveer 10.000  
tot  9.000 jaar geleden.
Bij het sluiten van het museum “De 
Tiendschuur” in Weert is een collectie 
van gereedschappen en vormen die 
bij het produceren van pijpen werden 
gebruikt overgedragen aan het open-
luchtmuseum  Eynderhoof. Deze is 
aangevuld met een uitgebreide collec-

tie van aarden- en houten pijpen die 
in een collectie bijeen zijn gebracht en 
tentoon worden gesteld in Eind.

Uiteraard zijn veel van de oude am-
bachten op deze zondagmiddag volop 
in bedrijf en vertellen de ambachts-
lieden graag over de kneepje van het 
vak en laten ze graag wat van hun 
eigen vaardigheden zien. Zo worden 
in zagerij “ Bi-j Maantje“ zware eiken 
bomen in de lengte doorgezaagd tot 
planken en balken die gebruikt zullen 
worden in de nieuwe bouwplannen 
van het museum. De bakkers bakken 
in het bakhuis op ambachtelijke wijze 
de bekende Eynderhoof brood- en 
koekproducten.
In de herberg kunnen de (groot)ou-
ders genieten van koffie met vlaai, 
terwijl de kids ravotten op de vrien-
delijke en uitdagende plekken die 
Eynderhoof rijk is. De livemuziek 
wordt verzorgd door Jo Rutjens.

Het museum is geopend van 13.00  
tot  17.00 uur. Meer informatie is te 
vinden op de website www.eynder-
hoof.nl

Woensdag 17 april 
KINDERMIDDAG met HUIFKARTOCHT
Bij goed weer kunnen de kinderen 
met hun ouders een gratis ritje ma-
ken met de huifkar over de Visdijk. 
Op Eynderhoof gaat het spel door: 
de kindergidsen, die met de kinderen 
oude volksspelen doen zoals steltlo-
pen, zaklopen, touwtrekken, knik-
keren en nog veel meer ouderwetse 
maar daardoor niet minder spannen-
de spelen die je letterlijk en figuurlijk 
van de straat houden.
Bekijk voor meer informatie het 
kinderdagprogramma op: www.
eynderhoof.nl
Het museum is op woensdagmiddag 
geopend van 13.00 – 17.00 uur

Eettafel Eind

Donderdag 18 april: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden  
t/m dinsdag 16 april voor 19.00 uur.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden. 

Iemand verrassen? 
Een dinercheque à e 9,-!

Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel:  06 - 20372633
Mail: eettafel.eind@gmail.com

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

 

Wandel, geniet en fotografeer 
in de Peel

Staatsbosbeheer biedt in Nati-
onaal Park De Groote Peel fo-
tografiewandelingen waarbij 
je, tijdens een korte excursie, 
informatie over het gebied en 
fotografietips krijgt. Deze wan-
delworkshops zijn bestemd voor 
mensen van vijftig plus en wor-
den begeleid door een Peelgids. 
De eerste excursieworkshop is op 
woensdag 17 april van 14.00 tot 
16.30 uur. De activiteit start bij 
het Buitencentrum De Pelen aan 
de Moostdijk 15 te Ospeldijk.
 
Wandel, geniet en fotografeer!
Een wandeling door Nationaal Park 
de Groote Peel is een geweldige erva-
ring! In elk seizoen en bij alle weers-
omstandigheden biedt dit hoogveen-
gebied prachtige beelden: water, 
spiegelingen, wind en wolken en be-
groeiing, geven een veelheid aan vor-
men, structuren en kleuren. Om deze 
ervaring vast te houden en vast te 
leggen ga je fotograferen tijdens de 
wandeling. Onderweg leert een Peel-
gids je blik op de natuur te verscher-
pen en zo doende de mooiste plaatjes 
te schieten. Je leert het beter waarne-
men van kleuren en structuren, licht-
val en diepte. Je brengt de opgedane 
kennis gelijk in de praktijk en maakt 
foto’s van wat je tegen komt. En dat 
verschilt natuurlijk per seizoen... Van 

water en weerspiegelingen, tot de 
wolkenlucht en natuurlijk planten 
en dieren. De route is twee kilome-
ter lang en verhard, dus ook geschikt 
voor mensen die slecht ter been zijn 
en rolstoelers.
 
De eerste fotografiewandeling is 
op woensdag 17 april van 14.00 
tot 16.30 uur. Op woensdag 12 
juni en woensdag 18 september 
zijn er ook wandelworkshops. 
Deelname kost € 7,50 per per-
soon. Reserveren kan online 
via: www.staatsbosbeheer.nl/
fotografiewandelingpelen Let 
op: deze workshop richt zich op 
de kijk op de natuur, en niet over 
het technische gedeelte van het 
omgaan met je camera.
 
(Na)genieten in het Buitencen-
trum
Voor of na afloop van een wandeling 
kun je nog heerlijk struinen door de 
winkel van Buitencentrum De Pelen. 
Hier kun je terecht voor mooie sou-
venirs, interessante natuurboeken 
en smakelijke streekproducten. Bij de 
horeca en op het terras kun je nage-
nieten met een hapje en drankje. Het 
Buitencentrum is elke dag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer 
informatie: www.staatsbosbeheer.nl/
depelen 

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer



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

Donderdag 11 april 2019

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

 06-28448431

De openingstijden staan op onze website.

Mogelijkheden voor het inzien van de officiële 

bekendmakingen.

Website

Op onze website www.nederweert.nl staan 

de bekendmakingen onder Bestuur & 

Organisatie>Bekendmakingen. Een wekelijks 

overzicht van de bekendmakingen vindt u onder 

Inwoners>Actueel>Bekendmakingen pdf.
 

E-mailservice

Een handige service is de gratis e-mailservice 

Bekendmakingen. Als u zich hierop abonneert, 

ontvangt u direct de meest recente lokale, 

maar ook regionale en landelijke bekend-

makingen per e-mail. Aanmelden is eenvoudig. 

Ga naar www.overheid.nl/attenderingsservice. U 

kunt zelf aangeven welke bekendmakingen 

u wilt ontvangen.

Geen internet

Als u niet de beschikking heeft over internet, 

dan kunt u de bekendmakingen inzien op de 

computer in de publiekshal van het gemeente-

huis. Is dit voor u vanwege een fysieke beper-

king niet mogelijk, dan kunt u het wekelijks 

overzicht op verzoek toegestuurd krijgen. 

Belt u dan even met ons Klant Contact Centrum, 

tel. 0495 - 677111. 

Als de bovenwereld en onderwereld met 
elkaar verweven raken, noemen we dat 
‘ondermijning’. Criminelen maken vaak 
gebruik van diensten van de bovenwe-
reld. Denk daarbij aan transport, opslag, 
vergunningen, huisvesting, financiën en 
sociale voorzieningen. Burgers, onderne-
mers, instellingen en overheden kunnen 
zo dus onbedoeld en vaak zelfs onge-
merkt betrokken raken bij illegale activi-
teiten. Door de invloed en druk van cri-
minelen vervagen normen en wordt onze 
veiligheid aangetast. Deze ondermijnende 
effecten tolereren we niet in Nederweert!

Ondermijning in het buitengebied
Nederweert heeft een groot buitenge-
bied. Vooral in het buitengebied zien we 
steeds vaker vormen van ondermijning. 
Dat is zeker niet alleen in Nederweert het 
geval, het is een trend die in het hele land 
te zien is. Denk bij ondermijning in het 
buitengebied bijvoorbeeld aan hennep-
kwekerijen en xtc-labs, drugsdumpingen, 
witwassen van geld, mestfraude, crimine-
le motorbendes en dumpingen van giftig 
afval uit drugslabs.

Alert zijn op signalen
De criminele activiteiten vinden stiekem 
plaats, maar als u alert bent, is het vaak 

merkbaar en zichtbaar. U bent onze 
ogen en oren én neus! 

Enkele mogelijke signalen
Er zijn veel signalen die erop kunnen 
wijzen dat er iets niet pluis is. Een paar 
voorbeelden:

 Een winkel waar nooit klanten komen
 Louche huurders van een loods of 
woning
 Steeds aanloop op vreemde tijdstippen 
 Een kennis met een veel te dure auto 
en een kleine portemonnee
 Een buurpand met altijd afgeplakte 
ramen of voortdurend dichte rolluiken
 Een vreemde geur (zoete geur, ace-
tonlucht, hennepgeur) bij een pand
 Steeds beslagen ramen of vochtpro-
blemen bij een pand
 Gezoem van afzuigapparatuur of 
ventilatoren 

Verdachte situatie? Meld het!
Samen kunnen we het buitengebied 
veilig houden en nog veiliger maken. 
Twijfel niet of u een signaal zult melden! 
Elke melding is belangrijk. En u kunt 
altijd anoniem uw melding doorgeven.

Online meldpunt
Op onze website www.nederweert.nl 
hebben we een online meldpunt 
ingericht, speciaal voor Nederweerter 
inwoners en ondernemers. Hier kunt u, 
als u wilt volledig anoniem, uw melding 
eenvoudig en snel doorgeven!

Een melding doen is eenvoudig
Melden is eenvoudig. Naast het net ge-
lanceerde lokale online meldpunt op de 
gemeentelijke website zijn er meerdere 
manieren:

 Vul de tipkaart in die u binnenkort sa-
men met een folder in de brievenbus 
vindt
 Bel de politie via 0900-8844 of bij een 
acute situatie via 112
 Bel MeldMisdaadAnoniem (M.) via 
0800-7000

Samen groots, samen sterk tegen onder-
mijning! 

Verdacht signaal? Meld het!
Nederweert maakt vuist tegen ondermijnende criminaliteit

Op zaterdag 25 mei is het zover! Dan 
zetten we alle vrijwilligers in onze ge-
meente in het zonnetje tijdens de Vrij-
willigersdag. Dus doet u vrijwilligers-
werk in Nederweert? Meld u dan snel 
aan. De werkgroep heeft een gezellig 
programma voor jong en oud samen-
gesteld rond het thema Back to School. 
Het Citaverde College in Nederweert zet 
voor alle vrijwilligers de deuren open 
vanaf 16.30 uur! 

Veel waardering
Vrijwilligerswerk is ontzettend belang-
rijk. In onze gemeente zet jong en oud 
zich vrijwillig in voor de buurt, vereni-
gingen, zorginstellingen, scholen en ga 
zo maar door. “Deze vrijwilligers zijn 
onmisbaar voor de leefbaarheid van 
de kernen. We kunnen ze niet genoeg 
bedanken en waarderen”, aldus wet-
houder Henk Cuijpers. 

Back to School
Deze dank-je-wel-dag met als thema 
Back to School wordt verzorgd door 
de werkgroep Vrijwilligersdag Neder-
weert, bestaande uit Lies van de Kruijs, 
Tjeu Stultiens, Sandra Stals, Gerard 
Hoeben, Anita Deckers, Mart Nijnens, 
Johann Freij, Iris van de Ven en Karin 
van Diesen.

Zij hopen samen met alle vrijwilligers 
een smakelijke en vooral ook heel gezel-
lige avond te hebben. U wordt getrak-
teerd op een gevarieerd programma en 
er staat een heerlijk buffet klaar. Ook 

burgemeester Evers en wethouder Henk 
Cuijpers zijn aanwezig om hun waarde-
ring uit te spreken.

Aanmelden
Iedereen die vrijwilligerswerk doet in 
de gemeente Nederweert is welkom! 
Aanmelden is mogelijk vanaf maandag 
15 april om 09.00 uur. Na aanmelding 
ontvangt u direct het toegangsbewijs! 
Aanmelden kan op twee manieren:

 U vult zelf het formulier digitaal in op 
www.nederweert.nl/vrijwilligersdag
 U laat het formulier digitaal invullen 
door vrijwilligers bij Ontmoetingscen-
trum De Gunnerij, Lambertushof 2 
in Nederweert (maandag t/m vrijdag 
open van 10.00 tot 16.00 uur en za-
terdag van 10.00 tot 14.00 uur)

 
Wacht niet te lang
Het programma begint om 17.00 uur 
(inloop vanaf 16.30 uur) en duurt tot 
ongeveer 21.00 uur. Deelname is gratis. 
Wacht niet te lang met aanmelden, want 
vol=vol. Er is plek voor 250 personen!

Vragen? 
We hopen dat alles duidelijk is. Mocht u 
nog vragen hebben, dan kunt u con-
tact opnemen met Karin van Diesen via 
info@nederweert.nl of telefonisch via 
0495-677111.

Het gemeentebestuur en de werkgroep 
Vrijwilligersdag wensen u alvast een 
hele mooie dag toe! 

Raad vergadert
Op dinsdag 16 april vergaderen de 
raadsleden en het college om 19.00 uur 
in de raadzaal. U bent van harte wel-
kom. Wat staat er op de agenda? Onder 
andere het besluit over welke onderde-
len uit de inrichting Kanaalzone de raad 
wil opnemen in de maatschappelijke 
kosten-batenanalyse (MKBA) bij de twee 
alternatieven voor de wegverbinding 
tussen de A2 en de N266. Op onze web-
site staat de complete agenda. U bent 
van harte welkom.

"Kompas geeft richting aan veiligheidskoers"

Samen met politie houden we het buitengebied veilig. Geef uw tip door via het online meldpunt op www.nederweert.nl. Foto: Nederweert24

Tijdens de themaraad over veiligheid is 
het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleids-
plan (IVP) 2019-2022 van de gemeenten 
Nederweert, Weert en Leudal gepresen-
teerd en toegelicht. Dit IVP is in samen-
werking met de gemeenten Weert en 
Leudal en de veiligheidspartners Politie 
en Openbaar Ministerie opgesteld. De ge-
meenteraad heeft het plan op 12 maart 
vastgesteld. 

De burgemeester heeft een wettelijke 
verantwoordelijkheid voor de openbare 
orde en veiligheid in de gemeente en is 
daarom ook de portefeuillehouder ten 
aanzien van het integrale veiligheids-
beleid. Hij is verantwoordelijk voor de 
coördinatie en de in- en externe afstem-
ming tussen de verschillende partners op 
het gebied van veiligheid. 

Centrale doelstelling
De centrale doelstelling van het IVP is: 
Het waarborgen van een veilige ge-
meente door een integrale gebiedsge-
richte aanpak, in samenwerking met alle 
ketenpartners waarbij burgerinitiatieven 
worden ondersteund. Met het beleids-
plan werken we aan het behoud en 
verbeteren van de lokale veiligheid. 

Kompas dat richting geeft
Burgemeester Evers: “Het beleidsplan is 
het kompas dat richting geeft aan de vei-
ligheidskoers die we binnen de gemeente 
Nederweert willen varen. Als burgemees-
ter voel ik me hier verantwoordelijk voor 

en zal ik me volledig inzetten om samen 
met onze burgers en veiligheidspartners 
deze hoofddoelstelling te behalen".
 
Integrale aanpak succesvol
De integrale aanpak met de gemeen-
ten Weert en Leudal is succesvol. Door 
deze aanpak werden veiligheidsthema’s 
zoals woninginbraken, jeugdoverlast en 
verwarde personen integraal besproken, 
aangepakt en gemonitord. Het nieuw 
integraal veiligheidsbeleidsplan 2019-
2022 is compact en bevat een resultaat 
gericht actieplan. Individuele gemeen-
ten kunnen de voorgenomen resultaten 
en prioriteiten bijsturen en zo nodig 
maatwerk verrichten en de regie in 
eigen hand nemen en houden.

Prioriteiten
Op basis van de maatschappelijke ont-
wikkelingen, de beschikbare informatie 
van onze veiligheidspartners en de loka-
le ontwikkelingen zijn voor de periode 
2019-2022 de volgende gezamenlijke 
veiligheidsprioriteiten benoemd:

1. Georganiseerde ondermijnende 
criminaliteit

2. High Impact Crime (o.a. woningin-
braken) 

3. Jeugd en Veiligheid
4. Veilige leef- en woonomgeving
5. Cybercrime (criminaliteit met ICT)

Kanttekeningen
De klassieke criminaliteitsvormen 

laten nog steeds een daling zien, maar 
verdwijnen niet en er komen nieuwe 
vormen van criminaliteit en overlast 
bij zoals ondermijning, cybercrime en 
mensenhandel. Dat vraagt om een 
adequate aanpak van het thema veilig-
heid en een vastberaden overheidsop-
treden.

Uitvoering
Het beleidsplan bevat kaders voor een 
succesvolle integrale samenwerking. Er 
zijn prioriteiten benoemd en vertaald in 
een compact actieplan en resultaataf-
spraken. Tijdens de bestuurlijke over-
leggen van het Robuust Basis Team (de 
lokale driehoek) wordt dit gemonitord 
en (indien nodig) bijgestuurd.

Samen met en voor burgers
We zetten actief in op burgerparticipa-
tie en het actief betrekken van bur-
gers, bewoners, dorpsraden en andere 
partners bij nieuwe veiligheidsthema’s. 
In het najaar van 2019 wordt in iedere 
kern een veiligheidsavond georgani-
seerd.

Beleidsplan op website
Het vastgestelde Integrale Veiligheids-
beleidsplan 2019-2022 staat op 
www.nederweert.nl en is verspreid 
onder onze in- en externe partners. De 
kosten, verbonden aan de uitvoering 
van het Integrale Veiligheidsbeleid 
2019-2022, zijn structureel opgenomen 
in de begroting.

U komt toch ook naar de Vrijwilligersdag?

Ook Kindervakantiewerk heeft elk jaar een mooi programma dankzij de inzet van vrijwilligers. 
Foto: Nederweert24

Scootmobieldag 
Hebt u een scootmobiel of een elektri-
sche rolstoel? Kom dan op woensdag 15 
mei naar de scootmobieldag bij Sport-
centrum De Bengele in Nederweert! 
Het enige dat u hoeft te doen, is u even 
aanmelden.
 
Onder deskundige begeleiding leert 
u om te gaan met moeilijke verkeers-
situaties en obstakels in het verkeer. 
Ook worden de verkeersregels uitvoerig 
behandeld. 

Programma
 09.30 uur inloop onder het genot van 
een kopje koffie/thee en een stuk 
vlaai
 10.00 uur opening en welkomst-
woord door wethouder Cuijpers
 10.15 uur theorieles
 11.15 uur praktijkles (bij slecht weer 
wordt deze binnen gehouden)
 12.00 uur uitreiking certificaten

Aanmelden
Digitaal opgeven kan vóór 23 april via: 

scootmobieldagnederweert@gmail.com. 
Meer informatie staat op www.neder-
weert.nl.



Dag van de klant groot succes

Met een heerlijk lentezonnetje was 
het afgelopen zondag heerlijk ver-
toeven in het centrum van Neder-
weert tijdens koopzondag; ‘De Dag 
van de Klant’. Dit was de eerste van 
twee “koopzondagen nieuwe stijl” 
die voor 2019 gepland staan.
 
De Nederweerter ondernemers wil-
den hun klanten extra in het zon-
netje zetten. Daarom hebben ze het 
initiatief genomen voor de ‘dag van 
de klant’: een speciale koopzondag 
vol activiteiten en attenties. Zo kreeg 
iedere klant bij elke aankoop een pre-
sentje. Iedere klant kreeg een speci-
aal tasje om zo een eigen goody-bag 
samen te stellen. Deze tasjes werden 
door gastvrouwen op diverse plekken 
in Nederweert uitgedeeld.

Modeshows
Men kon in de Kerkstraat én in de 

Brugstraat getuige zijn van twee 
modeshows. Hiervoor werden twee 
catwalks van 50 m opgetuigd. Dit 
waren modeshows met een knip-
oog, want ook ondernemers die 
helemaal niets met mode te maken 
hebben showden hier hun produc-
ten. De shows werden geopend én 
afgesloten met dansoptredens van 
medewerkers en leerlingen van 
Dansrijck.

Workshops
Verspreid over de middag waren er 
bij en in verschillende winkels levende 
etalagepoppen en dansacts te zien. 
Op het horecaplein kon de jeugd elk 
uur deelnemen aan workshops om de 
beginselen van de populaire dansvor-
men streetdance of modern ballet te 
leren óf gewoon lekker mee te dan-
sen met de docenten van Dansrijck. 
Het was een groot succes!

ZOEKERTJES
Via sociaal media ontvangt u con-
stant reclame valt het nog wel op!
Vanaf nu ook in het weekblad voor 
Nederweert, zoekertjes tegen een 
aantrekkelijke prijs.
Iets te koop/huur of te koop/huur ge-
vraagd, personeel gezocht.
Plaats een zoekertje voor slechts € 10,00 
incl. BTW maximaal 15 woorden.

Aanleveren stuur een mail naar 
info@drukkerijvandeursen.nl
Vergeet niet uw telefoonnummer of 
waar men kan reageren in uw adver-
tentie te vermelden.

TE KOOP
Taxus baccata voor haag
50-70cm à €4,-- en 80-100cm à €6,--
Boomkwekerij Saes, 0495-631525

Alzheimer Café Weert 

Op maandag  15 april is er weer een Alz-
heimer Café. Het thema van deze avond 
is: “ Ik raak mijn maatje kwijt”. De ver-
anderende relatie bij dementie.
Er komt een psychogerontoloog ver-
tellen over de veranderende relatie 
bij dementie.
De dementerende ervaart veranderin-
gen in zijn zelfbeeld en zijn persoon-
lijkheid. De partner weet vaak geen 
raad met het veranderende gedrag, 
agitatie, wantrouwen, toenemende 
afhankelijkheid, seksualiteit. Dit alles 
heeft een grote invloed op de relatie: 
de zieke partner is niet meer  de per-
soon waarvoor de gezonde partner 
destijds heeft gekozen.
We gaan praten over de problemen 
die kunnen gaan spelen als de ge-
zonde partner de wederkerige rela-
tie van vroeger moet gaan omzetten 
naar een zorgrelatie.
Iedereen is van harte welkom in het 
Alzheimer Café. Zowel mensen met 
dementie en hun partners, mantel-
zorgers, familieleden, zorgverleners,  
als mensen die zich verbonden voelen 
met het onderwerp, jong en oud, ie-
dereen kan zo binnenlopen.  Uw eer-
ste kopje koffie  of thee  is gratis, voor 
de volgende consumptie wordt een 
bescheiden vergoeding gevraagd.
Het Alzheimer Café wordt  gehouden 
in Het Keenter Hart, St. Jozefskerk-
plein 3, 6006 ZH te Weert en is vanaf 
19.00 uur geopend. Het programma 
duurt van 19.30 tot 21.30 uur

Graag tot ziens in ons Alzheimer Café.

Vooruitblik Alzheimer Café Weert 
op maandag  20 mei:   Handvatten 
om samen de dag door te komen.

Info:
leny.jonkers@dezorggroep.nl
Irene.verheijden@hulpbijdementie.nl

De regio Midden-Limburg van IVN is 
opzoek naar mensen die enthousi-
ast hun kennis van de natuur willen 
overdragen. Eind dit jaar start er een 
nieuwe opleiding voor deze mensen.
De IVN Natuurgidsenopleiding (NGO) 
is voor de natuurliefhebber die serieus 
aan de slag wil met kennisoverdracht 
en natuurbeleving. Je doet in de Na-
tuurgidsenopleiding vaardigheden op 
om groene activiteiten te organiseren 
en te begeleiden, zoals het opzetten 
en leiden van excursies, het ontwikke-
len van wandelroutes, het werken met 
basisschoolleerlingen en meer. Boven-

Op 13 maart j.l vond onder grote be-
langstelling de werksessie over de 
twee uitgewerkte varianten van de 
N266 plaats. U hebt daar ongetwij-
feld over gelezen. Voor het eerst is 
weer duidelijkheid over de kosten 
gegeven.

Twee varianten
De eerste variant (vanaf 2012 in het 
project) – een randweg, is nu uitge-
breid met o.a. een rotonde bij de 
Bengele. Nu wordt ook onderkend 
dat verkeersproblemen zich, vooral 
in de spits, voordoen op de N275, en 
NIET op de N266. Het volledige plan 
van de Kanaalzone aan beide zijden 
van het kanaal kan in deze variant ge-
realiseerd worden. De totale kosten 
bedragen 41 mln euro: 9 mln voor de 
kanaalzone en 32 mln voor de rand-
weg. De kosten voor de gemeente 
Nederweert: 26 mln euro (budget 
10 mln).

De tweede (in opdracht van de Pro-
vincie nu uitgewerkte) variant be-
helst verbeteringen op het bestaande 
tracé en gaat uit van knelpuntgerich-
te oplossingen. De Kanaalzone blijft 
dan beperkt tot de Budschop-kant. 
Er komt dan eveneens een langzaam-
verkeersbrug ter hoogte van de 
Schoolstraat en een wandelpad langs 
het water. De totale kosten bedragen 
ruim 20 mln euro: 3,3 mln voor de ka-
naalzone en 17 mln voor de oplossing 
van de knelpunten. De kosten voor 

de gemeente Nederweert: 10 mln 
euro (budget 10 mln).

In beide plannen wordt gezorgd voor 
goede fietsvoorzieningen, zoals een 
veilige verbinding onder/over de 
N275 door richting Weert.  

En NU?
Op 16 april gaat de gemeenteraad 
zich buigen over welke onderdelen 
uit de inrichting kanaalzone in de 
Maatschappelijke Kosten en Baten 
Analyse (MKBA) meegenomen gaan 
worden. Een MKBA is een berekening 
van de gevolgen van de plannen en 
moet duidelijkheid geven over wat 
we er hiermee op vooruit gaan. Als 
de kosten hoger zijn dan de baten 
dan gaan we er niet echt op vooruit, 
zoals in de vorige berekening van de 
randweg. 
Inmiddels zijn de kosten flink opgelo-
pen. Het lijkt erop dat de eerste va-
riant financieel wel heel veel vraagt 
van Nederweert. Nogmaals - Maas-
tricht vindt dat de kanaalplannen 
vooral een zaak van Nederweert zijn 
en is slechts bereid om bij te dragen 
aan soepeler en veiliger verkeer.
Nederweert zal dus de eerstvolgende 
vergadering gaan voorsorteren op 
een toekomstige variantkeuze.  We 
zijn benieuwd….

Namens de Verontruste Burgers van 
Nederweert,

Evert Heemstra. 

Deze ingezonden brief valt buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie.

Nederweert verandert….

In vervolg op het succes van de 
eerste editie in 2018 van de Ne-
derweerter kwis ‘NederWEET’ 
staat de volgende editie in de 
startblokken. De organisatie is al 
druk bezig met het samenstellen 
van alle vragen en opdrachten. 
En we kunnen jullie al verklappen 
dat de kwis van 2019 nog leuker, 
spannender en gezelliger wordt. 
Geef je nu op!
Wacht niet te lang, de inschrijvin-
gen stromen al binnen en we heb-
ben een beperkt aantal plaatsen.

Wat is NederWEET
NederWEET is een kwis voor en door 
Nederweertenaren. En dan bedoelen 
we de hele gemeente Nederweert 
met alle kernen.
Je stelt zelf een team samen. Jong en 
oud, iedereen kan meedoen.
De organisatie zorgt voor een divers 
aanbod van vragen en opdrachten. 
Je haalt het kwisboek op bij een nog 
nader te bepalen locatie en gaat aan 
de slag. Je hebt 6 uur de tijd om alles 
in te vullen en de opdrachten uit te 
voeren. Vervolgens lever je alles weer 
in. De kwisdag zal plaatsvinden op 
zaterdag 20 juli 2019.

Goed doel of vereniging
Je strijdt met je team voor een goed 

doel of plaatselijke vereniging. 
Bij je opgave vermeld je het goede 
doel of vereniging.
De nummers 1, 2 en 3 mogen een 
mooi geldbedrag verdelen. 

Inschrijven
Inschrijving voor NederWEET 2019 
kan op www.nederWEET.nl.
Volg de aanwijzingen op de site. Geef 
je teamnaam door, je contactpersoon 
en het goede doel of vereniging.
Inschrijving kost 30 euro per team. 
Elk team krijgt na inschrijving auto-
matisch een bevestiging van deel-
name.

Bekendmaking winnaars
Op vrijdagavond 2 augustus 2019, in 
de tent van Global - Tour d’Oospel 
aan het Aerthijsplein in Ospel, maken 
we tijdens een gezellige avond de 
winnaars bekend. Omdat we met een 
finalespel spelen kan er nog vanalles 
veranderen.

Facebook en website
Via onze website nederWEET.nl en 
facebook plaatsen we regelmatig be-
richten. Houd deze goed in de gaten. 
Vooral op facebook zullen regelmatig 
hints voorbij komen. Heb je de pagina 
nog niet geliked? Doe het dan snel. 
Zo zul je niets missen!

Inschrijving open tweede editie 
Nederweerter kwis ‘NederWEET’

Jong Talent
Jeff Mennen: klassiek en romanti-
sche gitaar

Jeff Mennen is 26 jaar oud en heeft 
gestudeerd voor autotechniek en do-
cent geschiedenis. Hij speelt al 16 jaar 
klassiek gitaar en heeft in diverse en-
sembles gespeeld. Zijn muzikale focus 
ligt op oude, klassieke en Zuid-Ame-
rikaanse muziek. Qua oude muziek 
gaat het voornamelijk om voor gitaar 
getranscribeerde luit muziek. Bij klas-
siek voornamelijk om 19e eeuwse gi-
taarmuziek van Fernando Sor en qua 
Zuid-Amerikaans speelt hij diverse 
traditionele gitaarmuziek met duide-
lijk hoorbare Spaanse invloeden. Op 
het concert speelt hij één Zuid - Ame-
rikaanse nummer op de moderne 
klassieke gitaar. Dit is een nummer 
van de Argentijnse gitarist José Luis 
Merlin. Dit nummer bestaat uit zes 
delen, waarin elk deel een sfeer van 
zijn jeugdherinneringen uit Argenti-
nië weergeeft. Daarnaast speelt hij 
een heel emotioneel nummer van 
Fernando Sor, dit nummer heeft hij 
geschreven na het overlijden van een 
leerling. In dit nummer is in diverse 
delen pijn, verlies en verdriet te ho-
ren. Dit nummer speetl hij op een 
originele romantische gitaar uit 1890.

Loes Roost: Singer songwriter

Loes Roost is ondanks haar 16 lentes 
geen onbekende in het singer-song-
writer wereldje. Ze heeft bijvoor-
beeld al eerder met andere singer-
songwriters in De Pelen opgetreden 
en heeft vorig jaar Munten voor mu-
ziek gewonnen. Op haar piano speelt 
zij breekbare liedjes. Soms klassiekers 
maar ook werk van hedendaagse be-
roemdheden. Haar grote voorbeel-
den zijn; Kovacs, Birdy, Orla Gartland 
en Dodie

Hanna Lahaije: Gitaar & Zang
Hanna Lahaije is 18 jaar oud. Zij stu-

deert zang aan Rock City Institute 
in Eindhoven en is dus dagelijks met 
muziek bezig. Naast zang speelt ze 
akoestische en elektrische gitaar en 
schrijft haar eigen muziek. Op school 
schrijft ze vooral voor bands, vaak zijn 
dit stevige nummers, maar vanavond 
speelt ze een akoestische set met zo-
wel covers als eigen repertoire.

Ayla en Anna: Muziek | Pop-Country

Ayla (21) en Anne (23) zijn twee nicht-
jes die zijn opgegroeid in een muzi-
kale familie. Bijna iedereen zingt of 
speelt wel een instrument. Het is dan 
ook niet zo gek dat de nichtjes beslo-
ten om eens wat vaker samen te gaan 
zingen. Met Ayla op gitaar en Anne 
op viool vormen ze hedendaagse 
pop/countryliedjes om tot hun eigen 
stijl.

SLAZH: Muziek
Deze kidsband bestaat uit 5 leden in 
de leeftijd van 9 tot 12 jaar en spelen 
akoestische covers van o.a.Pearl jam, 
foo fighters en guns ‘n roses. De band 
is opgericht in november 2018 en de 
kids komen wekelijks bij elkaar om te 
rocken tijdens repetities. De bandle-
den komen uit Nederweert en Weert.
SLAZH is: Armin v.d. Molengraaf 
(zang en gitaar), Mats Lauwers (gi-
taar), Raf Janssen (gitaar), Tijmen 
Lemmers (gitaar) en Stan Lauwers 
(cajon) als gast op basgitaar speelt 
mee: Jens Koolen (scary kids)

Bboy Lorenzo: Breakdance (onder 
voorbehoud)
De 13-jarige Lorenzo Caboni uit Ne-
derweert is een getalenteerde jonge 
danser. Lid van de Fresh Allstars Crew 
en algemeen bekend door zijn deel-
name aan Time to Dance en Holland’s 
got Talent. In de Bboy wereld maakt 
hij faam door de vele prijzen die hij al 
gewonnen heeft.

zaterdag 13 april 

Young Birds - Een boeketje talent in 
theaterboerderij Boeket

Loterij
Ter ere van het 60-jarig jubileum van 
Eindse Boys zal er een loterij met tal 
van leuke prijzen worden gehouden. 
De opbrengst hiervan komt ten goe-
de aan de opknapbeurt van de kanti-
ne. De loten kosten € 7,50 per stuk en 
met de aankoop van dit lot maak je 
kans op één van de twee (elektrische) 
fietsen. Daarnaast maak je onder an-
dere kans op een Samsung tablet met 
32 GB, Philips bluetooth speaker, luxe 
Cast Iron weekendtas en diverse ca-
deau-, verwen- en dinerbonnen.

De loten zijn verkrijgbaar in de kanti-
ne van Eindse Boys en bij Rijwielservice 
Rob Schreurs. Op zaterdag 20 april zal 
er in Eind en Budschop langs de deu-
ren worden gegaan. Een week later op 
27 april is Eindse Boys aanwezig op de 
Oranjemarkt Budschop en bestaat te-
vens de mogelijkheid om loten te ko-
pen. De uitslag zal tijdens de familie-
middag Sonntag im Süden op zondag 
12 mei bekend worden gemaakt. Een 
dag later is de uitslag op www.jubile-
umweekend.nl te bekijken.

De loterij wordt mede mogelijk 
gemaakt door Rijwielservice Rob 
Schreurs, Green2Go, Autobedrijf van 

Nieuwenhoven, In-Btween, Foto-
studio Ton, Expert Lambers, Pleunis 
Mode, Guulke, Cafetaria d’Indj Bi-j 
Angelien en Ijssalon Florence.

Brunch
Tijdens het jubileumweekend zal er 
op zondagmiddag 12 mei van 12.00 
tot 14.00 uur een jubileumbrunch 
in de feesttent plaatsvinden. Deze 
brunch is voor iedereen toegankelijk 
op vertoon van een brunchkaart. Je 
kunt genieten van een heerlijk assor-
timent aan broodjes, huisgemaakte 
soepen, warm vlees, koude schotel en 
diverse  salades. Koffie, thee en jus 
d’orange zijn inbegrepen. 

De brunchkaarten zijn online via www.
jubileumweekend.nl en bij de volgen-
de verkooppunten verkrijgbaar: Kan-
tine Eindse Boys, Café-Zaal Bi-j Lenie, 
Café ’t Verschil, Cafetaria d’Indj bi-j 
Angelien. De tarieven zijn als volgt: € 

12,50 (13 jaar en ouder) € 5,- voor kin-
deren 4 t/m 12 jaar, 0 t/m 3 jaar gratis.

Aansluitend zal het gratis toeganke-
lijke Sonntag im Süden’ mit Woen-
derbaar plaatsvinden. Tijdens deze 
muzikale familiedag zal er allerlei 
kinderanimatie aanwezig zijn.

Jubileum Eindse Boys: Verkoop loten 
en brunchkaarten van start gegaan

Foto: Istock

Foto: Nederweert24

dien leer je je eigen regio goed ken-
nen, met zijn eigen natuur- en cultuur-
historische kenmerken en waarden.

Kom naar de informatieavond! Op 
17 april in NMC Weert, 15 mei in ‘t Leu-
ke in Beegden en 11 september bij IVN 
in Helden zijn er informatieavonden. 

Aanmelden: Je kunt je aanmelden 
voor een informatieavond. Een e-
mail met je voorkeurdatum naar: 
NGO2020.2021@gmail.com is vol-
doende. Meer info: www.ivn-regio-
midden-limburg.nl

IVN Natuurgidsenopleiding 
Regio Midden-Limburg

INZAMELING KLEDING 
                              
Basisschool de Schrank in Ospel houdt 
binnenkort weer een kledinginzameling.
Doe ook mee en breng zoveel moge-
lijk draagbare kleding en schoenen, 
huishoudtextiel en knuffelbeesten. 
Alles dient goed verpakt te zijn in 
plastic zakken, ter bescherming van 
vocht en vuil.

Datum: 
Woensdagavond 17 april 2019

Donderdagochtend 18 april 2019

U kunt de zakken inleveren op 
woensdagavond 17 april van 18.30 tot 
19.00 uur en op donderdagochtend 
18 april tot 9.00 uur bij de ingang van 
de school. (Korenbloemstraat, naast 
de gymzaal). De opbrengst komt ten 
goede aan onze school. 

Alvast bedankt voor uw medewer-
king!

Ouderraad en team basisschool De 
Schrank 
  
 

Gezocht: voorzitter en bestuursleden 
Dorpsraad Ospel

Ben jij ook Fan van Doospel en heb jij de leefbaarheid van Ospel hoog in het vaandel staan? 
Dan is een rol in het bestuur van de Dorpsraad Ospel vast iets voor jou!

Over de Dorpsraad
De Dorpsraad Ospel is een Stichting met als doel de leefbaarheid verhogen in het dorp Os-
pel. De Dorpsraad is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang van 
het dorp en zijn bewoners te behartigen en is daarmee niet politiek gebonden.

De dorpsraad bevordert het woon-, leef- en werkklimaat van Ospel. Omdat de dorpsraad 
geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en 
ongebonden inzetten voor de belangen van Ospel.

Wat doet de Dorpsraad?
De dorpsraad onderhoudt een goede communicatie met de bewoners en belangengroe-
pen van het dorp. De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen. 
De dorpsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wet-
houders en de Gemeenteraad van de gemeente Nederweert. Het College, van haar kant, 
is verplicht om bij plannen die de fysieke leefomgeving raken, advies in te winnen bij de 
Dorpsraad Ospel.

Voorzittersrol
De voorzitter is het gezicht van de Dorpsraad Ospel, voor de stichting en de buitenwereld. 
De voorzitter heeft de volgende taken:
- Leidt de vergaderingen (1x per maand, circa 10x per jaar)
- Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamhe-

den worden uitgevoerd
- Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden
- Heeft gevoel voor (politieke) verhoudingen
- Heeft strategisch inzicht
- Kan tactisch opereren

Bestuurslid
Ieder bestuurslid speelt een actieve rol binnen de Dorpsraad Ospel. Met actieve rol wordt 
bedoeld dat er naast het bijwonen van de vergaderingen initiatieven worden opgepakt, 
werkgroepjes worden geformeerd met vrijwilligers ten goede van de leefbaarheid binnen 
het dorp Ospel. Denk aan initiatieven als plantentorens, (verkeers)veiligheid, communicatie 
achterban, welkomstpakket, etc.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over de Dorpsraad Ospel? Kijk eens op onze website: www.dor-
praad-ospel.nl

Wil je een vergadering proefdraaien? We vergaderen elke 3e woensdag van de maand om 
19.30 uur in de Haaze-hoof te Ospel. Meld je even bij ons via bestuur@dorpsraad-ospel.nl 
of bij een van de huidige bestuursleden (zie http://www.dorpsraad-ospel.nl/Het-bestuur/ ).


