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

jouw gezondheid is onze zorg

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

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

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

Het inpandig tandtechnisch laborato-
rium Jasper van den Brandt verzorgt al 
uw (spoed-) reparaties aan kunstgebit 

of prothese. Vaak klaar terwijl u wacht. 
Ook voor klikgebit op implantaten 

voor een echt vast kunstgebit.

wwwwww.tandartspraktijknederweert.nl.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218
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Jan Linders opende woensdag 10 
april een vernieuwde supermarkt 
op een nieuwe locatie aan de Bur-
gemeester Hobusstraat in Neder-
weert. De supermarktketen ver-
laat daarmee het oude pand aan 
de Lambertushof. De supermarkt 
aan de Burgemeester Hobus-
straat is geheel vernieuwd en het 
assortiment is flink  uitgebreid. 
De claim van Jan Linders ‘Het 
voordeel van het Zuiden’ wordt in 
de vernieuwde supermarkt waar-
gemaakt middels veel streekpro-
ducten, het beste vers, klantge-
richte medewerkers én wekelijks 
sterke aanbiedingen.

De verhuizing naar de nieuwe locatie 
is een gevolg van de overname van 
de EMTÉ-supermarkt in Nederweert 
door Jan Linders.

Burgemeester Evers van de gemeente 
Nederweert, die de supermarkt sa-
men met algemeen directeur Leo Lin-
ders opende: ‘Jan Linders gelooft zo-
wel in Nederweert als in alle klanten 
van Nederweert en omstreken. Wij 
als gemeente vinden het fantastisch 
om te zien dat Jan Linders de mede-
werkers van EMTÉ heeft overgeno-
men. Deze vernieuwde supermarkt 
op nieuwe locatie is prachtig gewor-
den. Ik feliciteer Jan Linders namens 
de gemeente Nederweert! ’

Uitgebreid assortiment
Als de beste supermarkt in vers spe-
len de versafdelingen groente & fruit, 
brood & banket en vlees een centrale 

Vernieuwde supermarkt op nieuwe locatie in Nederweert

Jan Linders opent vernieuwde supermarkt

rol in de vernieuwde Jan Linders-su-
permarkt. Klanten kunnen profiteren 
van veel streekproducten en iedere 
week opnieuw van de beste acties 
van Nederland. 
Supermarktmanager Brigitte Velter: 
‘Ik verwelkom graag alle inwoners 
van Nederweert en omstreken in 
onze vernieuwde supermarkt aan de 
Burgemeester Hobusstraat! We wil-
len onze klanten inspireren en ver-
rassen, en door de uitbreiding van 
ons assortiment bieden we de klant 
nog meer keuze! Voor het lekkerste 

brood van Nederweert ben je bij ons 
aan het juiste adres, want Jan Linders 
is ook recent door GfK voor de 14e 
keer verkozen tot Beste supermarkt 
in Brood van Nederland. Ook bieden 
we een zeer uitgebreid bier- en spe-
ciaalbier assortiment. Wij zijn afge-
lopen jaar voor de 6de keer verkozen 
tot de beste supermarkt in bier- en 
speciaalbier: voor ieder wat wils!’

Extra acties voor Nederweert 
De komende weken kunnen alle in-
woners van Nederweert profiteren

van extra veel scherpe openings-
aanbiedingen. Daarnaast kunnen 
klanten sparen voor een boodschap-
penpakket ter waarde van 50 euro. 
Zaterdag 20 april is het feest en kun-
nen klanten op de Beleef!dag van 
10:00 tot 14:00 uur genieten van 
diverse festiviteiten met een focus 
op het uitgebreide versassortiment. 
Klanten kunnen op deze feestelijke 
dag bijvoorbeeld genieten van diver-
se proeverijen en ze maken kans op 
mooie prijzen. Een dag om alvast in 
de agenda te noteren!

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

NIEUW
Per 1 februari ook op

MAANDAG GEOPEND
van 13.00 tot 18.00

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Woensdag 8 mei infobijeenkomst d’Indj Laeftj 2019

d’Indj Laeftj 2019
Op zaterdag 31 augustus vindt 
d’Indj Laeftj 2019 plaats. Dus no-
teer deze datum alvast! Ben jij inwo-
ner van Nederweert-Eind of voel je je 
verbonden met Eind? Dan praten we 
je graag op woensdag 8 mei bij over 
de evaluatie van het afgelopen jaar, 
het thema en de opzet van dit jaar en 
de hulp die we daarvoor nog kunnen 
gebruiken. Ook kun je je dan alvast 
opgeven voor d’Indj Laeftj 2019. Na-
tuurlijk willen we er net als tijdens de 
eerste editie weer een gezellige en 
leuke dag van maken. Wij hebben er 
zin in! Jij ook? 

Wie: Alle inwoners van en ie-
dereen die zich verbon-
den voelt met d’Indj

Wat: Informatiebijeenkomst
d’Indj Laeftj 2019

Waar: Gemeenschapshuis Rei-
gershort

Wanneer: Woensdag 8 mei om 
20.00 uur

(inloop vanaf 19.30 uur, aanvang om 
20.00 uur)

Voor d’Indj Laeftj 
2019 zoeken we so-
wieso handige men-
sen.
Mensen die het leuk 
vinden wat in elkaar te 
knutselen, te schilde-

ren, zagen, of bouwen bijvoorbeeld. 
Waarom? Voor de aankleding van het 
terrein, de zeskamp en de overige ac-
tiviteiten hebben we diverse materi-
alen nodig. 
Denk aan decorstukken, spelonder-
delen voor de zeskamp en overige ac-
tiviteiten, doeken of vlaggen. Bij het 
maken van deze materialen kunnen 
we jouw hulp goed gebruiken. 

Ben jij zo’n handige man of vrouw? 
En lijkt het je leuk om te helpen? 
Laat het ons weten. Mail naar 
dorpsfeestineind@gmail.com. Doe 
dit uiterlijk 15 mei aanstaande. Je 
kunt een project(je) op je nemen en 
dit zelfstandig thuis uitvoeren. Of 
als je liever met een groepje werkt, 
dan gaan we samen aan de slag. 
Help jij mee?

Benieuwd naar meer informatie 
rondom het thema en de opzet van 
d’Indj Laeftj 2019 of heb je nog tips 
of ideeën? Kom dan in ieder geval op 
woensdag 8 mei om 20.00uur naar de 
Reigershorst!

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

Kalkweg 3 • Someren-Eind • Tel. 0493-496969
Wij zijn bereikbaar vanuit Someren-Eind over het nieuwe viaduct en dan links.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Pinautomaat 
aanwezig

Uit onze eigen kwekerij 
nu volop hangpotten, perkplanten,

kuipplanten, fuchia’s 
en geraniums 

van uitstekende kwaliteit!

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

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze 
uitgebreide collectie trouwkaarten.

Foto’s: Nederweert24



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

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

Programma: week 16 
Donderdag 18-04-2019: 
CENTRAAL 5 - Haazehoof (Ospel)

C-Klasse WBB-Weert
Beertje 8 (Maasstraat) – CENTRAAL 6

C-Klasse WBB-Weert 

Thuiswedstrijden
Deze worden in Café-Zaal Centraal gespeeld 
op donderdag. 
De middagwedstrijden starten om 13.30 
uur (WBB-Weert). 

U bent van harte welkom 
bij de wedstrijden! 

BDL/VERHEGGEN INTERIEURS

Programma: week 16 
Donderdag 18-04-2019: 
BDL 5 – Beertje 7 (Maasstraat)

C-Klasse-Weert
Hook 8 (Biest) – BDL 6  C-Klasse-Weert

Thuiswedstrijden
Deze worden gespeeld in Café-Zaal Centraal 
op donderdag. 
De middagwedstrijden starten om 13.30 
uur (WWB). 

U bent van harte welkom 
bij de wedstrijden!

AGENDA APRIL 2019
07 Instructiemiddag bij St. Severinus Grathem
21 Opening schuttersseizoen met koning 
schieten
28 Oprichtingsschuttersfeest Thorn 

OPENING SCHUTTERSSEIZOEN 2019
Op zondag 21 april (1e Paasdag) wordt het 
schuttersseizoen 2019 geopend. Alle geüni-
formeerde leden en belangstellenden wor-
den om 9.15 uur verwacht in café Bi-j Le-nie. 
Van daaruit vertrekken we om 9.45 uur met 
muziek naar de H. Gerardus Majellakerk, 
alwaar om 10.00 uur een Woord- en com-
muniedienst zal plaatsvinden. Na de dienst 
wordt er een bezoek gebracht aan het 
plaatselijke kerkhof alwaar de overledenen 
leden worden herdacht. 

Aansluitend vind er voor de leden en geno-
digden en leden een koffietafel plaats in 
zaal B-j Lenie. Omstreeks 13.00 uur zullen 
de jubilarissen gehuldigd worden door onze 
voorzitster. 

Omstreeks 15.00 uur worden de leden aan de 
schutters accommodatie verwacht om te gaan 
strijden om de nieuwe schutterskoning(in) 
2019. Belangstellenden en supporters van St. 
Lucie zijn van harte uitgenodigd om de ont-
knoping mee te beleven. 

Zodra de nieuwe koning/koningin bekend 
is zal hij/zij worden gehuldigd (omstreeks 
19.00 uur) en wordt er een warm/koud buf-
fet geserveerd.

Heel veel succes voor de schutters die deel-
nemen aan het koningsschieten!

Zaterdag 20 april:
BC Volharding V18-1 - 
Jumping Giants V18 13:00

Zondag 28 april:
Jumping Giants MSE-1 - 
BC Deurne Pioniers MSE-1 15:00

Zondag 7 april stond er weer een wedstrijd 
van de heren 3 op het programma. I.v.m. 
het mooie weer had menigeen liever op het 
terras gezeten maar toch werd er vol gas 
gegeven. In tegenstelling tot de rest van de 
vereniging nog in het oude tenue.

De heren 3 speelde een sterke pot en met 
name uitblinkers F. Bouwmans (19 punten), W. 
Ververs(18 punten) en R. Schouten (17 punten).

Naast deze uitblinkers kwam ook de gehele 
overige selectie op het scorebord. Rick Kna-
pen keek het kunstje van naamgenoot Rik 
Schouten af en liep deze wedstrijd sinds 
lange tijd een Fast-Break.

Het hoogtepunt van de wedstrijd was toch 
wel de eerste 3-punter, en waarschijnlijk ook 
de laatste, in de carrière van R. Van Gastel.

Eindstand 74-41.

Jumping Giants

Reddingsbrigade Nederweert organiseert 
op maandag 22 april (2e paasdag) van 12.00 
tot 17.30 uur voor de 22ste keer haar jaarlijk-
se ‘Eerste Hulp aan Drenkelingen’-wedstrijd 
(EHaD).
Uit Nederland en België zullen reddingsbri-
gades de strijd aangaan met elkaar. Ze strij-
den op die dag tegen elkaar met hun ken-
nen en kunnen in reddingstechnieken.

De EHaD-ploeg bestaat uit 4 personen, 
waarvan één leider, twee redders en één 
kantwerker.  Deze ploegen strijden tegen 
elkaar in 2 rondes van elk 3 minuten. Tijdens 
deze rondes moeten ze een ongeval in het 
water zo goed mogelijk oplossen. 
Voor de wedstrijd hebben de deelnemende 
ploegen geen informatie betreffende de 
ongevallen. Als eerste komen de juniorploe-
gen aan de beurt. Voor hen is de wedstrijd 
op sommige punten aangepast. Daarna zijn 
de seniorploegen aan de beurt. 
Alle ploegen krijgen na het omkleden net 

Reddingsbrigades coördineren ongeval!

voor de aanvang van de wedstrijd een aan-
tal vage, maar wel relevante aanwijzingen. 
Dan een fluitsignaal en de speelminuten 
gaan van start…

Het is dan de bedoeling dat:
• de slachtoffers uit het water worden ge-

haald,
• er medische hulp wordt toegepast, 
• deskundige hulpdiensten worden gealar-

meerd..

Bij het oplossen van het ongeval wordt op 
verschillende punten gejureerd, namelijk 
technisch en medisch. Er zijn prijzen voor 
de beste leider, de beste reanimatie en de 
beste ploeg.

Nieuwsgierig? U bent van harte welkom op 
de tribune van het Laco sportcentrum Ne-
derweert!
De tribune is vrij toegankelijk vanaf 12.00 
uur

WEDSTRIJDSCHEMA
WOENSDAG 17 APRIL
Sporthal Horn
D.recr. LimMid 2 - MEOS 3 21.15u.

DONDERDAG 18 APRIL
Sporthal Valkenswaard
D.recr. VHC - MEOS 1 21.00u.
Sporthal Heythuysen
D.recr. VIOS 1 - MEOS 2 21.00u.

DINSDAG 23 APRIL
Sporthal Piushof Panningen
halve finale beker
DS1. SVVH DS1 - MEOS 19.15u.

Schutterij St. Barbara Leveroy.

3de trekking van loterij 2019.
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2606
2de prijs € 25.00 lotnummer 2645
3de prijs € 15.00 lotnummer 2575
4de t/m de 9de prijs €10.00
lotnummer 2776, 2614, 2655, 2598, 2681 en 
2536.
10de t/m 15de prijs lotnummer 2729, 2634, 
2621, 2616, 2702, 2625.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op dinsdag 7 mei 2019 in café-
zaal Wetemans om 19.30 uur.

Programma Donderdag 18 april Junioren
Neerkandia JO19-1 - Eindse Boys JO19-1 19.00 uur

Programma Zaterdag 20 april Junioren
Eindse Boys MO17-1 - Sporting P&M MO17-1

13.30 uur
Eindse Boys JO15-1 - SVVH JO15-1 12.30 uur

Programma Zaterdag 20 april Veteranen
SV Neer - Eindse Boys

Programma Zaterdag 20 april Senioren
Eindse Boys 1 - RKC/RKHVC 1 18.00 uur

Programma Maandag 22 april Senioren
Eindse Boys 1 - RKAVC 1 14.30 uur

Programma Donderdag 25 april Senioren
Eindse Boys 1 - Slekker Boys 1 20.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1- RKC/
RKHVC 1 Roost Agri BV Nederweert
Wedstrijd begunstiger Eindse Boys 1- RKAVC 1 
Rabobank Nederweert e.o 
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – Slek-
ker Boys 1 Rijwiel Service Rob Schreurs 
Nederweert
Donderdag 18 april kaarten aanvang 19.30 
uur kantine
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Zeer voordelige tarieven 
voor het opmaken van

jaarrekeningen.

Aangifte
inkomstenbelasting 

voor €60,-.

www.contentfiscaaladvies.nl

Roy Kirkels
06-25301987

JAN

Agenda 
Algemene ledenjaarvergadering 
woensdag 17 april 2019

Het bestuur van JAN nodigt haar le-
den en achterban van harte uit voor 
het bijwonen van de Algemene leden-
jaarvergadering op woensdag 17 april: 

Locatie: 
Café-Zaal De Schans te Nederweert
Aanvang: 19.30 uur

De agenda voor deze avond ziet er als 
volgt uit:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stuk-

ken
3. Verslag vorige ledenvergadering
4. Jaarstukken
5. Bestuursverkiezing
6. Jubilarissen
7. 50 jarig jubileum JAN in 2020
8. Rondvraag
9. Sluiting

Bestuur JAN

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Voor zelfbewoning

Klumpenstraat 16, Nederweert-Eind met aanhorigheden.

Bouwjaar 1970, opp. perceel ca. 315 m2 inhoud woning 400 m3

Begane grond: hal met tegelvloer, meterkast (5 groepen met 
aardlekschakelaar) en toiletruimte; doorzonwoonkamer met 

schouwpartij; dichte keuken met tegelvloer, trapkast en 
verzorgde keukenopstand met afzuigkap; vanuit de keuken 

is er toegang tot de achtertuin.
1e Verdieping: overloop; drie slaapkamers waarvan twee met 

muurkasten; badkamer met douchecabine, badmeubel 
en witgoedaansluiting.

2e Verdieping: vaste trap naar bergzolder met dakraam 
en opstelplaats Buderus cv-ketel (1977) en Vaillant geiser.

Algemeen: vrijstaande garage met kantelpoort en eenvoudig
keukenblok; aanpandige berging met tegelvloer; volledig 

geïsoleerd; voortuin met oprit; achtertuin met o.a. een achterom 
(deels overdekt), een 2e achterom via de aan de achterzijde 

gelegen openbare groenvoorziening, een tuinberging en 
erfafscheiding (muur/haag).

Vraagprijs € 162.500,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken 
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 1 mei 2019.

Voorwaarde is dat gegadigden een woning van WvN vrijmaken of 
starter op de woningmarkt zijn.

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Organisatie Raadpop Fifth 
Edition maakt tweede 

band bekend

In 2019 viert Raadpop haar vijf-jarig 
jubileum. Het belooft weer één groot 
muziekfeest te worden op het Raad-
huisplein in Nederweert. De voorbe-
reidingen zijn al in volle gang! Voor-
zitter Rolf Verheijen: “Nederweert 
verdient een festival als Raadpop, 
groot of klein maakt eigenlijk niet 
uit. We vinden het mooi om samen 
met de mensen en ondernemers van 
Nederweert dit te organiseren.”
Zet vrijdag 5 en zaterdag 6 juli 2019 
alvast in je agenda, want dit mooie 
festival mag je niet missen!
De komende weken maakt de orga-
nisatie de bands die zullen optreden
bekend. De tweede naam is Absolu-
tely Floyd.

Absolutely Floyd
AF heeft inmiddels bewezen tot de 
top van de Nederlandse Pink Floyd 
vtributes te horen. Tijdens een AF 
concert wordt de bezoeker verwend 
met een keur aan hits uit het gehele 
oeuvre van Pink Floyd met af en toe 
een uitstapje naar een solonummer 
van David Gilmour en Roger Waters. 
Dit alles aangevuld met veelal zelf 
geproduceerde videobeelden en een 
fantastische lichtshow. Voor jong en 
oud is een AF-performance een feest 
van herkenning.
Je wordt meegevoerd in de wereld 
die Pink Floyd heet.ABSOLUTELY
FLOYD: Een tribute met PASSIE.

Vilja van Lierop 
Nederlands Kampioen 

Jeugdpatissier

De 19-jarige uit Ospel afkomstige 
Vilja van Lierop, die nu tijdelijk in ver-
band met haar studie bij het station 
in Weert woont, is op 21 februari in 
Heerlen 1e geworden bij de jeugd-
vakwedstijd voor de bakkerij in de 
klasse patissier.

Zij is op 9 april in Wageningen 1e ge-
worden in de categorie Patisserie. Ze 
nu Nederlands kampioen Jeugdpatis-
sier. Bovendien werd ze winnaar van 
de AB MAURI award, omdat ze van 
alle deelnemers in alle categorieën 
de meeste punten haalde.

Zij moet daarvoor binnen 5 uur een 
bonbonnière van chocolade maken, 
drie identieke marsepeinen mens- of 
stripfiguren en twaalf identieke luxe 
koekjes van schuim, amandelwerk of 
kokos, enkel uitgaande van afzonder-
lijke ingrediënten. En het recept uit-
werken van één van de bovenstaande 
producten, hiervoor moet verplicht 
gebruik worden gemaakt van een 
standaard format.

Vilja is eind juni klaar met haar op-
leiding, en zal dan in de zomer bij 
Florence in Nederweert gaan werken 
(beste ijssalon) en in de winter bij Pa-
tisserie ‘De Rouw’, (beste patisserie 
van Nederland).

In 2018 hielp Leergeld Weert e.o. 
ruim 700 kinderen!

De stichting Leergeld Weert e.o. 
heeft in 2018 liefst 702 verschil-
lende kinderen uit Weert, Neder-
weert en Cranendonck geholpen 
die opgroeien in armoede. De 
hulp bestond uit het betalen van 
contributies van (sport)vereni-
gingen, zwemlessen, binnen- en 
buitenschoolse activiteiten en het 
beschikbaar stellen van fietsen en 
computers. De kosten van deze 
hulpverlening waren in 2018 ruim 
152 duizend euro. Deze gelden zijn 
afkomstig van sponsoren, de drie 
gemeenten, de provincie Limburg 
en het rijk. Hieruit blijkt dat de 
aandacht voor armoede gelukkig 
erg groot is. Leergeld heeft in 2018 
maar liefst 9% meer kinderen kun-
nen helpen dan in 2017. Leergeld 
werkt hierbij nauw samen met an-
dere organisaties zoals Jeugdfond-
sen Sport en Cultuur, Jarige Job 
en Kinderhulp om zoveel mogelijk 
kinderen in onze regio een goede 
start te kunnen geven. 

Ook in 2019 verwacht Leergeld Weert 
e.o. in alle drie de gemeenten we-
derom een toename van het aantal 
kinderen dat geholpen wordt. Helaas 
groeien er nog teveel kinderen op in 
armoede die niet worden bereikt. 
Leergeld hoopt dan ook dat steeds 
meer ouders gewezen worden op de 
mogelijkheden die Leergeld biedt om 
hun kinderen te laten deelnemen aan 
de samenleving.

Leergeld is een vrijwilligersorganisatie. 
Hierdoor zijn de overheadkosten nog 
geen 3%. Meer informatie kunt u le-
zen op www.leergeld.nl/weert. Hier 
is ook het Jaarverslag 2018 in de vorm 
van een factsheet en voorzien van 
praktijkvoorbeelden te lezen. Via de 

website kunnen ouders ook aanvragen 
doen voor hulp. 

Vrijwilligers nodig
Gezien de hoeveelheid werk die de uit-
voering van deze mooie vorm van hulp-
verlening kost, zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die huisbezoeken afleggen 
bij ouders van kinderen die een beroep 
doen op Leergeld. Maar ook voor de al-
gehele coördinatie van alle hulpvragen 
zoeken wij nog enkele mensen die het 
enthousiaste team komen versterken. 
Samen kunnen wij er voor zorgen dat 
kinderen in onze regio kunnen mee-
doen in de samenleving. Interesse: mail 
leergeldweert@gmail.com. 

Bestuurswisselingen
Recent zijn twee nieuwe bestuursle-
den toegetreden tot Leergeld Weert, 
namelijk Jan van Tulden (Cranendon-
ck) en Helga de Jong uit Weert. Anne 
de Wit is afgetreden als bestuurslid. De 
overige bestuursleden zijn Mick Waul-
thers (Nederweert), Frank Rademae-
kers en Paul Horsmans (beiden Weert). 



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@
kerknederweert.nl. Voor het overmaken van 
misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 
RABO 01355 072 27 ten name R.K. Kerk St. 
Lambertus te Nederweert.
Website : www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender
van 18 tot en met 27 april 2019.

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.

ZONDAG 21 april
Hoogfeest van Pasen
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector 
mevr. L. Caris) 

MAANDAG 22 april
2e Paasdag
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector 
mevr. L. Roost)

DINSDAG 23 april
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 24 april
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 25 april
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis tot bijzondere intentie

VRIJDAG 26 april 
Geen Rozenkransgebed en H. Mis 

ZATERDAG 27 april
Vooravond van de 2e zondag van Pasen
18.00 uur H. Mis (zang Rochuskoor, Lector 
mevr. H. Dielissen)- zeswekendienst Zus 
Ritzen-van Leuven, jaardienst Giel Pleunis 
en Nel Hoeben, jaardienst Frans van Hulsen, 
Lei Geurts vanwege verjaardag, Sjef Feijen 
vanwege verjaardag.

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

18 t/m 27 april

DONDERDAG 18 april Witte Donderdag: 
geen dienst.

VRIJDAG 19 april 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 
schutterij St. Lucie en de opening van het 
museumseizoen van openluchtmuseum Eyn-
derhoof m.m.v. schutterij St. Lucie en koor 
De Leeuwerik. Voor leden en overleden
leden van schutterij St. Lucie en openlucht-
museum Eynderhoof, jaardienst voor ou-
ders Verstappen-Beelen, jaardienst ouders 
Hulsers-Beelen.

ZATERDAG 27 april: 19.15 uur H. Mis, ter 
ere aan de H. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 20 april Fred Neyens, za-
terdag 27 april Doortje Linders.

MISDIENAARS: zaterdag 20 april Valerie 
en Lois Beerens, zaterdag 27 april Lobke 
Houtappel en Janne Wijen.

“Als er hoop is voor de wereld, dan ligt die in 
kleine gebaren van menselijke vriendelijkheid.” 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

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 18 - 27 april

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 (Zangvereni-
ging St. Caecilia) In deze nacht ziet de Kerk 
wakend 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. 

Zondag 21 april, Hoogfeest van Pasen,
Verrijzenis van de Heer, 10.00 (Kerkelijk zang-
koor Gregoriaans) Sjaak Stienen en overleden
familie, Toon Konings en Maria Konings. 

Maandag 22 april, Tweede Paasdag, 
10.00 (Zangkoor De Peelklanken) Johan-
nes Godefridus Kiggen, Helena Kiggen-
Hermans en zoon Jan, levende en overleden
leden van de familie Swaans-Leenders, uit 
dankbaarheid bij 85e verjaardag.

Donderdag 25 april, 18.40 bidden van het ro-
zenhoedje; 19.00 voor de vervolgde christenen.

Zaterdag 27 april, 19.00 ( Samenzang) 
Toon van Tulden, ghm Sjeng Pellemans, He-
lena Pellemans-Beenders en Dora Frencken.

ACOLIETEN: za. 20 april 19.00: Tom Kessels, 
Nick Stijnen; zo. 21 april 10.00: Mathijs en 
Luc van Hulsen; ma. 22 april 10.00: Willem 
en Pieter Tullemans; za. 27 april 19.00: Tom 
en Stan Dirks. 

DOOPSELS: Door het H. Sacrament van het 
Doopsel zijn Pepijn Ruijgers, Strateris 6, en 
Fleur Broens, Waatskamp 128, in onze ge-
loofsgemeenschap opgenomen. We wensen
dopelingen en ouders proficiat en een geze-
gende toekomst. 

PASEN: Jezus Christus is verrezen. Zijn graf 
is leeg: we mogen Hem niet zoeken bij de 
doden. Hij gaat ons voor in het bevrijden en 
genezen, in het geven en vergeven, in het ge-
meenschap stichten, in het samen-kerk-wor-
den. Hij gaat ons voor in het geven van wat 
je hebt, in het delen van wat je bent. Hij gaat 
ons voor in het jezelf onteigenen, in het de 
minste worden, in het dienstbaar zijn. Daar 
gaat Hij ons voor in het sprakeloos beminnen, 
in het weergaloos en eindeloos verdragen. 
Kortom: daar gaat Hij ons voor in Pasen, in 
verrijzenis. Hij dan is het ook, die het ons 
mogelijk maakt om tot elkaar gemeend te 
zeggen: Zalig Pasen. 
Mede namens de parochiecommissie en pa-
rochie vrijwilligers wens ik u allen een Zalig 
Pasen toe, geniet in huiselijke of familie-
kring van de paasdagen. En ik nodig u uit 
voor de vieringen van deze Goede Week en 
de plechtige Paasvieringen met onze ge-
waardeerde zangkoren. 

Koumans, OMI.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Website : http ://parochie.leveroy.nl
Voor clusterinformatie www.clustertabor.nl

Bankrekeningnummer :
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage :
NL47RABO01284.02.474

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 

Bij overlijden Tel. 0495-651316 

Week van 20 april 2019  –  27 april 2019

Zondagmorgen 21 apr. 09.30 uur:
Hoogfeest van Pasen
De eucharistieviering zal worden opgeluis-
terd door gemengd koor Milagri waarvoor 
wij u van harte uitnodigen.

Als hgm. voor Harrie Hermans, Als maandd. 
voor Pierre Wijers en Mia Wijers-Baetsen, 
Als jrd. voor Pierre Korten en voor de 
overledenen van de fam. Korten-Reijven, Jan 
Jetten en voor de overledenen van de fam. 
Jetten-van Heel, Als hgm. voor overleden
ouders van Roij-Verstappen, Als hgm.
voor pastoor Nijhof en voor alle overleden 
medewerkers v.w. kerngroep parochie H. 
Barbara, Als hgm. voor pater Tjeu Baetsen, 
Als hgm. voor een bijzondere intentie 

Mededelingen:
• De kerngroep van parochie H. Barbara

wenst u allen een zalig Paasfeest;
• 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

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

Zondag 28 April 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Moeder, bid met mij tot God de almach-

tige, om mijn doelen te kunnen krijgen.
- Heilige Maria , ik kom hier binnen om een 

kaarsje aan te steken en even een Wees-
gegroet te bidden , voor diegene die het 
moeilijk hebben, en zeker voor mijzelf, ie-
dere moeder heeft het ooit moeilijk.

- Kaarsje opgestoken voor een mooie dag 
voor iedereen.

Iets om over na te denken:
Als de liefde dun is, zie je de fouten dik.

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.

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 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.
H. Mis voor Pierre van Nieuwenhoven en ou-
ders Van Nieuwenhoven-Pepels
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

Tweede Paasdag is er geen H. Mis in 
Budschop. 
Voor missen elders zie kerkberichten in het 
weekblad.

Zondag 28 april 2019 H. Mis om 11.00 uur 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

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

(OUD)LKV-AFDELING 
NEDERWEERT-EIND.

Beste oud-leden,

Bij het opheffen van onze vereniging 
is het idee geopperd om dit jaar nog 
eens samen een pannenkoek te gaan 
eten bij de Dorpsherberg in Ospel. 
Dat willen we graag organiseren en 
als datum hebben we maandag 20 
mei gepland. We vertrekken dan om
18.00 uur bij de Reigershorst. Voor 
auto’s wordt gezorgd.
De kosten van de pannenkoek (8,50 
euro) en drankjes zijn deze keer uiter-
aard voor eigen rekening. 
Opgeven kan tot 5 mei bij Gonny van 
Herten, tel. 632183.
We rekenen op veel deelnemers en 
een gezellige avond.

Het oud-bestuur.

Open Eettafel Budschop

Donderdag 25 april open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 24 april 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633419; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

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

Paashaas op bezoek bij de kabouters 
Op Paaszondag 21 april is het 
feest op  het Kabouterpad bij Bui-
tencentrum De Pelen! Dan vieren
de kabouters dat het Pasen is! 
De Paashaas komt op bezoek om 
eieren te verstoppen. Kleuterka-
bouters en hun (groot)ouders die 
het Kabouterpad lopen kunnen
ze gaan zoeken. En er zijn er nog 
veel meer leuke activiteiten te 
beleven. De activiteit start bij het 
Buitencentrum aan de Moostdijk 
15 te Ospeldijk. 

Paashaas op Kabouterpad!
Bij Buitencentrum De Pelen, het be-
zoekerscentrum van Nationaal Park
De Groote Peel, start een speelse 
route voor kleuters: het Kabouter-
pad! Met rode muts en rode wangen 
volgen de kleuterkabouters de ge-
kleurde paaltjes en doen onderweg 
de zes kabouteropdrachten. Het Ka-
bouterpad is elk seizoen anders. Nu, 
in de lente, draait alles om nieuw le-
ven, lekker naar buiten gaan en ge-
nieten van de geuren en kleuren van 
dit feestelijke seizoen!

Op Paaszondag is het extra gezellig 
op het Kabouterpad want dan komt 
de Paashaas op bezoek. Kleuterka-
bouters kunnen gekleurde eieren 
zoeken, luisteren naar het verhaal van 
Kabouter Klets en zich laten verwen-
nen door de Smikkel-en-smul-kabou-
ter. Ze kunnen ook knutselen bij de 
Knutselkabouters en bij de Peelboer-
derij is het een vrolijke beestenboel. 
De Muziekkabouters zorgen voor de 
gezellige noot. Sfeervol feestje dus! 

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

Beleef de lente in het Buitencentrum 
In de winkel van het Buitencentrum 
De Pelen is het ook lente! Er zijn veel 
nieuwe spulletjes om je huis en tuin 
in lentesfeer te brengen, maar ook 
souvenirs, boeken en streekproduc-
ten verkrijgbaar. En natuurlijk kun je 
in de Peelkiosk en in de Peelboerderij 
ook terecht voor een lekker hapje en 
drankje. Voor meer informatie over 
het Buitencentrum en De Groote Peel: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Foto: Marijke Vaes-Schroën |
Staatsbosbeheer 

Op vrijdag 18 oktober en zaterdag 19 
oktober gaat het gebeuren in Sport-
centrum De Bengele in Nederweert: 
Guulke’s Lakeside Music Night 2019.
Muziek van klassiek tot pop, crossovers 
tussen harmonieorkest, koor, percus-
siegroep, zangsolisten én dans. Kort-
om: een muzikaal spektakelstuk van 
de bovenste plank! 
Een Maestro-competitie is het on-
derdeel van het programma waarin 
regionale ondernemers de hoofdrol 
spelen. De komende weken stellen
we hen graag aan u voor. 

Maestro: Kitty Verspagen-Kessels
Kitty kennen we van restaurant Di-
verso in Nederweert. Daar zwaait 
zij samen met haar man Caspar de 
scepter over het Diverso-team met als 
motto: ‘Één team, één taak’!

Maar nu mag de vooruitstrevende 
Kitty met het dirigeerstokje gaan 
zwaaien op de Lakeside Music Night. 
En hoewel ze verwacht dat ze heel 
wat spanning, zenuwen, opwinding 
en adrenaline zal gaan voelen tijdens 
haar optreden, zal ze met trots voor 
het hele muzikale corps staan. Dat 
kan dan mooi van haar bucketlist af! 
Haar enthousiasme en fanatisme, 
maar ook haar kunst om de rust te 
bewaren, zal ze gebruiken om een 
prachtig muzikaal resultaat te gaan 
neerzetten: ‘let’s kick some ass’, zoals 
ze zelf zegt! 

Kitty’s muzikale ervaring op de blok-
fluit en orgel vroeger zal haar onder-
steunen bij deze muzikale uitdaging. 
Ook heeft ze muziek als eindexa-
menvak gehad op de Havo. Ze zingt 
graag en bezoekt veel concerten en 
festivals. 
Ook heeft ze aan den lijve onder-
vonden wat je moet doen om lid te 
zijn van een harmonie, want ze heeft 
vroeger veel oefensessies gehoord 
thuis van haar zus Silvia, trouw lid 
van de harmonie. Kitty vindt een 
harmonie iets ‘magisch’ hebben. Ze 
wordt blij en licht emotioneel als ze 
de mooie muziek hoort. Overigens 
doneert Restaurant Diverso jaarlijks 
aan de harmonie om bij te dragen 
aan hun bestaan en toekomst. Kitty 
raadt andere ondernemers graag aan 
om deze mooie vereniging ook te 
steunen!

Naast haar werk kan Kitty enorm ge-
nieten van haar dierbaren om haar 
heen: van familie tot vrienden en van 
gasten tot collega’s. Ze maakt graag 
culinaire uitstapjes  en gaat graag 
op vakantie. Als we haar vragen ‘als 
je één ding mee mocht nemen op va-
kantie, wat of wie zou dit dan zijn?’, 
antwoordt ze resoluut: ‘mijn man Ca-
spar! Want die laat me lachen! ….en 
natuurlijk neem ik ook muziek mee!’

Meer info: 
www.lakesidemusicnight.nl

Guulke’s Lakeside Music Night 2019

KVW Nederweert zetj 
D’Indj op stelte!!

KVW Nederweert 2019 zal plaats vin-
den in Nederweert-Eind. We brengen
een bezoek aan de voetbalclub Eindse 
Boys, Openluchtmuseum Eynderhoof, 
dagcamping de Houtsberg en IJsboer-
derij Gommers. Naast programma 
in de ochtend en middag zal er dit 
jaar ook weer een avond programma 
plaats vinden. Deelname aan deze 
week kan voor een bijdrage van €

20,00 inclusief deelname aan de wan-
delvierdaagse, en € 5,00 extra voor 
deelname aan het avondprogramma.

• Maandag 12 augustus groep 1
t/m 3 Oud versus nieuw

• Maandagavond 12 augustus 
groep 5 t/m 8 Een mysterieuze reis 
door het doolhof

• Dinsdag 13 augustus groep 4
t/m 8 Oud versus nieuw

• Woensdagochtend 14 augustus 
groep 1 t/m 3 KVW gaat rollebol-
len door het bos

• Woensdagmiddag 14 augustus 
groep 4 t/m 8 We gaan los met 
KVW in het bos

• Donderdag 15 augustus groep 1
t/m 3 Wie niet waagt, wie niet wint!

• Vrijdag 16 augustus groep 4 t/m 
8 Wie niet waagt, wie niet wint!

Inschrijven voor KVW 2019 kan:
• 8 mei – basisschool de Schrank in 

Ospel 12:00 tot 14:00 uur
• 15 mei – basisschool de Twee-

sprong in Nederweert-Eind 12:00 
uur tot 14:00 uur

• 15 mei – basisschool Budschop in 
Budschop 12:00 uur tot 14:00 uur

• 22 mei – Pinnenhof in Nederweert 
12:00 uur tot 14:00 uur

Breng tijdens de inschrijving het in-
schrijfformulier en een geldbedrag 
van € 20,-- per kind mee, of € 25,-- 
wanneer er ook deelgenomen gaat 
worden aan het avondprogramma. 
Voor dit bedrag mogen de kinderen, 
wanneer zij dat willen, ook deelne-
men aan de Wandelvierdaagse. Er is 
geen pinmogelijkheid, dus we verzoe-
ken om contant geld mee te brengen.

Op deze data is het ook mogelijk voor 
volwassenen om in te schrijven voor de 
wandelvierdaagse. Neem tijdens het 
inschrijven een geldbedrag van € 6,50 
mee.

Zie voor meer informatie onze web-
site: www.kvwnederweert.nl 

Bestuur en vrijwilligers 
KVW Nederweert



WONEN

2e PAASDAG
GEOPEND

13.00  - 17.00 uur
Nieuwe collectie met veel paasacties  

AANBIEDING
160/180x200
Elektrisch
2.095,-

BOXSPRING
JBLM

MOUNT

Vanaf 1.699,-

MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWE COLLECTIE EN PROFITEER DIRECT VAN DIVERSE PAASACTIE’S

Als je zegt dat je op tweede Paasdag graag naar een meubelzaak 
gaat, dan kijken sommige mensen wat zuinigjes. Alsof het niet 
leuk zou zijn om met het gezin er een gezellig dagje van te ma-
ken en jezelf ook nog eens op iets moois te trakteren voor weinig 
geld! Laat de rest maar lekker kletsen, want jij hebt groot gelijk. 

Familie-uitje
Wat is nou leuker dan samen woonwinkelen! Eindelijk heb je eens een 
dag waarop je samen kunt beslissen over de nieuwe inrichting van je 
huis. Wanneer komt dat nou voor? Door de week moet iedereen wer-
ken of naar school en de weekenden zijn weer druk met…ja, waarmee 
eigenlijk? Het komt er in iedere geval niet van. En dat is jammer want 
over nieuwe meubels mag iedereen meebeslissen. Gelukkig zijn op 
tweede Paasdag deze woonwinkels geopend, waar je bedden mag 
proberen, de stoelen testen en samen passen of de eettafel wel groot 
genoeg is. Maak er dus een echte familiedag van.

Druk?
Natuurlijk is het druk. Dat moet ook. Wie vindt het nou leuk om in een 
bijna lege woonwinkel te lopen? Dan voel je je maar bekeken en durf 

je soms niet eens te gaan zitten om iets te proberen. En dacht je dat het 

bij andere uitjes op tweede Paasdag soms rustig is? Zoek daarom een 

meubelwinkel die ruim van opzet is en waar je goed kunt parkeren. Zo’n 

woonwinkel zijn Wijen Relaxen Wonen Slapen, Emco Meubelen Ospel 

en Buco Wooncentrum. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid, dus 

daarover hoef je jezelf in ieder geval niet druk te maken.

Dus kom 2e paasdag naar Buco wooncentrum, Hoogveldstraat 16 in 
Weert, Wijen relaxen wonen slapen Heerweg 8 in Nederweert en 
Emco meubelen Klaarstraat 16 in Ospel. 

Tip voor de het perfecte uitje 
naar de woonwinkel op Tweede Paasdag



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

Donderdag 18 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. 

Duurzaamheid is één van de speerpunten 
van gemeente Nederweert. We organise-
ren, faciliteren en nemen zelf waar mo-
gelijk het voortouw en geven het goede 
voorbeeld op het gebied van duurzaam-
heid. Elektrisch rijden is een mooie stap. 
Op dinsdag 9 april vond de onthulling van 
de drie elektrische auto's plaats. Daarna 
werd gezamenlijk naar de parkeerplaats 
aan de Loverstraat gereden. Hier zijn ook 
de drie laadpunten officieel in gebruik 
genomen. Facilitair medewerkster Marijke 
Ebbers kreeg symbolisch de sleutel over-
handigd door burgemeester Evers. 

Medewerkers gaan de auto’s gebrui-
ken voor werkafspraken. Minder CO2-
uitstoot, goedkoper en stiller wanneer 
ze zakelijke kilometers afleggen. We 
zijn daarvoor in december vorig jaar een 
overeenkomst aangegaan met de Stich-
ting Limburgs Elektrisch.
 
Elektrische auto’s 
Elektrische auto’s zijn een prima alter-

natief voor het gebruik van de eigen 
auto en de diesel dienstauto. De 
elektrische auto’s worden in beginsel 
ingezet voor de opzichters, toezicht-
houders en facilitaire medewerkers. 
Het gebruik van elektrische auto’s 
betekent niet dat er helemaal geen 
dienstkilometers meer worden ge-
maakt met de eigen auto.
  
Duurzame ambities
“Met drie elektrische auto’s geven we 
als gemeente het goede voorbeeld en 
laten we zien dat we in elektrisch ver-
voer geloven”, aldus duurzaamheids-
coördinator Hans van de Kerkhof. “Het 
is ook een concreet voorbeeld dat past 
in onze duurzame ambities.” De leef-
baarheidsregisseurs maken al gebruik 
van herkenbare ‘witte’ elektrische 
fietsen. 

Laadpalen
Voor de elektrische auto’s zijn drie 
laadpalen (met zes laadpunten) op 

de parkeerplaats aan de Loverstraat 
geplaatst. De laadpalen zijn deels 
bestemd voor het opladen van de 
gemeentelijke auto's en deels gaat het 
om openbare laadplaatsen. Laden is 
mogelijk met alle gangbare laadpas-
sen. 

Vanaf 2030 alleen nog emissieloze 
auto’s
De regering zet zodanig in op elek-
trisch rijden dat dit voor iedereen een 
betaalbaar alternatief wordt voor de 
fossiele brandstofauto. Het kabinet 
gaat uit van 1 miljoen elektrische 
voertuigen in 2025 en 3 miljoen in 
2030. De elektriciteit voor deze auto’s 
moet beschikbaar komen via (pu-
blieke) laadpalen. Vanaf 2030 mogen 
alleen nog emissieloze auto’s worden 
verkocht.

U zult de witte auto's vast en zeker 
tegen gaan komen.

 

100% elektrisch rijden!
Goed voorbeeld doet goed volgen

Korte weetjes
Gewijzigde dienstverlening
Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 
is het gemeentehuis gesloten. U kunt 
ons voor spoedgevallen wel telefonisch 
bereiken tussen 07.00 en 22.00 uur. 
Vanwege Pasen wordt de huisvuilroute 
van maandag 22 april verplaatst naar za-
terdag 20 april. De vuilniswagen begint 
om 06.30 uur te rijden. We vragen u dan 
ook om de duobak op tijd klaar te zet-
ten, eventueel de avond vóór de ophaal-
dag. De vuilniswagen kan op een ander 
tijdstip langskomen dan u gewend bent. 
Fijne paasdagen!

893 kinderen in het nieuw gestoken
Op zondag 7 april was er een kleding-
dag voor kinderen die opgroeien in 
armoede. In totaal zijn 138 kinderen uit 
gemeente Nederweert en 755 kinderen 
uit gemeente Weert met nieuwe kleding 
en schoenen naar huis gegaan. De 
twee gemeenten organiseerden de dag 
samen met lokale kleding- en schoenen-
winkels. Ouders met een laag inkomen 
zitten regelmatig krap bij kas, waardoor 
nieuwe kleding en schoenen er voor de 
kinderen niet altijd inzit. Wethouder 
Henk Cuijpers: “De vorige keer bleek al 
hoe groot de behoefte bij gezinnen was. 
De opkomst was groot, net als de geuite 
dankbaarheid. Dit keer waren, op drie 
kinderen na, alle uitgenodigde kinderen 
gekomen. Alle kinderen verdienen het 
om op gelijke voet mee te kunnen doen 
op school en daarbuiten”. Hebt u kinde-
ren of kent u kinderen uit gezinnen met 
een inkomen lager dan 120% van het 
bijstandsniveau? Doe een melding, want 
mogelijk komen ze in aanmerking voor 
de volgende kledingdag of een andere 
minimaregeling. U kunt hiervoor terecht 
bij een van de steunpunten of mail naar 
sociaaldomein@nederweert.nl.

Eikenprocessierups
De tijd van de eikenprocessierups komt 
er weer aan. Door de temperatuurswis-
selingen van de afgelopen weken is het 
de laatste week heel snel gegaan. Vo-
rige week waren de eilegsels nog dicht, 
maar nu zijn de eitjes overal open en 
zien we al rupsen. Waarschijnlijk starten 
we vanaf dinsdag 23 april met bestrijden 
als er genoeg blad aan de bomen zit. 
Particulieren kunnen het bedrijf Herman 
Vaessen inhuren voor bestrijding op hun 
eigen terrein. Kijk op onze website voor 
meer informatie.

Column: Trots
“De welvaart spruit uit kloek beleid van 
ambtenaren die nacht en dag zichzelf 
niet sparen, geschapen tot eenieders nut” 
(Joost van den Vondel)

Stoffige taal uit lang vervlogen tijden. 
Maar stoffig is het beroep van ambtenaar 
al lang niet meer. Integendeel. Deze co-
lumn wil ik dan ook graag opdragen aan al 
die mensen die bij onze gemeente werken 
en zich dienstbaar maken voor de kernen. 
Ongeveer 130 ambtenaren, de medewer-
kers met een deeltijdbaan meegerekend. 
De laatste jaren zetten we succesvol in op 
het werven van jong personeel. Mensen 
met hart voor Nederweert en onze inwo-
ners. We blijven ons steeds vernieuwen.

Waar de taken van de gemeente in de loop 
der jaren nogal veranderd zijn, vormen 
onze medewerkers steevast een stabiele 
factor. Er gebeurt veel goeds, de positiviteit 
heeft de overhand. Natuurlijk gaan er ook 
wel eens dingen fout. Soms krijgen inwo-
ners niet (helemaal) hun zin. Dan hoeft 
er overigens niets fout te zijn gegaan. In 
Nederweert denken we graag in kansen, 
niet in belemmeringen. We kijken of iets 
wel kan in plaats van niet. Kan dan alles? 
Helaas. De Belgische schrijver Willem Els-
schot verwoordde het ooit heel treffend: 
“Tussen droom en daad staan wetten in de 
weg en praktische bezwaren”.

Wij beseffen dat er niet altijd iets te kie-
zen valt. Voor een bouwvergunning zult 
u toch echt bij ons moeten zijn. Voor veel 
andere diensten ook. We hebben immers 
geen concurrentie van andere gemeenten 
te duchten. U zult het met ons moeten 
doen.

Dat legt een grote verplichting op ons, 
daar zijn we ons elke dag opnieuw van be-
wust. Daarom hebben we een aantal zaken 
ingebouwd die ons voortdurend scherp 
en bij de les houden. Regelmatig laten we 
ons onaangekondigd verrassen door een 
Mystery Guest. Die legt ons op de pijnbank 
en maakt precies inzichtelijk hoe proces-
sen verlopen. We onderwerpen ons aan 
wetenschappelijk onderzoek ‘Waar staat je 
gemeente?’. Ook daar wordt ons werk ge-
fileerd en vergeleken met andere gemeen-
ten. In de regel scoren we voortreffelijk, al 
blijven er natuurlijk altijd zaken voor ver-
betering vatbaar. Samen met burgers zijn 
we continu bezig om onze website verder 
te verbeteren. Alles kan anders, alles kan 
beter. Het zit in onze genen.

Ik zie Nederweert niet als een Besloten 
Vennootschap. Burgers beschouw ik niet 
als klanten maar als plaatsgenoten met 
veel kennis van zaken. Samen zijn en ma-
ken we Nederweert. Bij een eerlijke samen-
leving hoort een betrouwbare overheid en 
onkreukbaar ambtelijk apparaat. Zelfs al 
je zwaar ontevreden bent is dat belangrijk. 
Hoe krijg je anders iets voor elkaar?

Zoals gezegd: stoffig is onze gemeente al 
lang niet meer. De wereld digitaliseert en 
verandert en Nederweert verandert mee. 
We bewegen mee met de moderne tijd 
zonder dat we u - onze inwoners voor wie 
we ons werk elke dag doen - uit het oog 
verliezen. Degelijkheid, gekoppeld aan 
durf en vernieuwing. Dát is de kracht van 
Nederweert. 

Na 12,5 jaar ben ik nog steeds trots op 
onze mensen.

Henk Evers,
Burgemeester

Jell en Mien Vissers 60 jaar in huwelijksbootje

V.l.n.r.: Duurzaamheidscoördinator Hans van de Kerkhof, wethouder Cuijpers, teamleider Martin Houben, wethouder Voss, wethouder Koolen 
en burgemeester Evers onthullen de elektrische auto. Foto: Nederweert24

Op maandag 8 april bracht het college 
van B&W een bezoek aan het diaman-
ten bruidspaar Jell en Mien Vissers-
Linders uit Nederweert. 

Liefde op het eerste gezicht 
Jell werd geboren in Baexem en Mien in 
Nederweert. Ze leerden elkaar in 1954 
kennen bij goede kennissen in Hunsel. 
Het was liefde op het eerst gezicht en 
ze verloren elkaar dan ook niet meer 
uit het oog. Op 8 april 1959 stapten ze 
in het huwelijksbootje en ze varen nog 
met veel plezier door het leven. In de 
beginjaren studeerde Jell nog en kwam 
hij alleen op zondag in Nederweert. 
Voor Mien was dat geen probleem, om-
dat ze zijn studie belangrijk vond. Hun 

huwelijk werd verrijkt met zonen Huub 
en Paul. Ook hebben ze twee kleinzo-
nen: Jurriën en Breyten.

Werkzame leven 
Jell begon als bouwkundige bij een ar-
chitectenbureau. In 1957 stapte hij over 
naar de gemeente Nederweert waar hij 
tot zijn pensioen als bouwkundige van 
bouw- en woningtoezicht werkzaam 
was. Mien werkte als caissière bij zwem-
bad Merenveld. Ook was ze bestuurslid 
van de MEAO in Roermond.

Samen voor het vrijwilligerswerk
Jell heeft in zijn leven vele vrije uurtjes 
besteed aan vrijwilligerswerk. Zo was 
hij 22 jaar lid en ondercommandant 

van de brandweer Nederweert. Ook 
maakte hij deel uit van de reservepolitie 
en sinds 1964 is hij lid en nu zelfs erelid 
van de door hem opgerichte EHBO Ne-
derweert. In diezelfde periode was hij 
secretaris-penningmeester van de Lim-
burgse bond voor EHBO, waarvan hij 
ook erelid is. Ook had hij zitting in het 
hoofdbestuur van de landelijke natio-
nale bond voor EHBO. Voor dat vrijwilli-
gerswerk ontving hij een Koninklijke en 
een Pauselijke onderscheiding. “Al met 
al” zegt Jell “mag het duidelijk zijn dat 
Mien in het gezin de kar heeft moeten 
trekken om zoveel uren aan het vrijwil-
ligerswerk te kunnen besteden. En in 
feite heeft zij die onderscheidingen 
verdiend”. 

Nog heel actief
Mien en Jell zijn beiden nog heel actief. 
Samen fietsen en wandelen ze graag. 
Mien is lid van een gymclub en heeft 
ook lang badminton gespeeld. Tot vorig 
jaar zelfs. Ook doet ze al 25 jaar mee 
aan een ‘midweek-zussendag’. Ze gaat 
dan met haar zussen en schoonzussen 
drie dagen op toertocht met de fiets. Er 
worden dan heel wat kilometers afge-
legd. Mien kantklost ook graag; ze is lid 
van de kantkloskring Weert en van de 
landelijke kantklosvereniging. Jell vindt 
zijn ontspanning in de modelvliegsport. 
Voor andere sportactiviteiten heeft hij 
geen tijd, zegt hij. Hij is namelijk nog 
steeds actief als vrijwilliger.  

Jell en Mien Vissers, van harte gefeli-
citeerd met jullie 60-jarig huwelijk en 
veel geluk voor de toekomst!Het diamanten bruidspaar samen met hun twee zonen en het college van B&W. Foto: Nederweert24
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Paasshow
zaterzaterdag 20 en maandag 22 april van 10.00 tot 17.00 uurdag 20 en maandag 22 april van 10.00 tot 17.00 uurdag 20 en maandag 22 april van 10.00 tot 17.00 uurdag 20 en maandag 22 april van 10.00 tot 17.00 uurdag 20 en maandag 22 april van 10.00 tot 17.00 uur...

Openingstijden:Openingstijden:

Maandag / Donderdag  Maandag / Donderdag  8.30 - 18.008.30 - 18.008.30 - 18.00

VVrijdag  rijdag  8.30 - 12.30 en 13.00 - 20.00 8.30 - 12.30 en 13.00 - 20.00 

Zeterdag    8.30 - 17.00 8.30 - 17.00 

dag 20 en maandag 22 april van 10.00 tot 17.00 uur

Loop binnen voor een 
vrijblijvend advies op maat!

Rijwielhandel DRijwielhandel Donkonkers ers 
maakt fietsen nog leuker!

DONKERS RIJWIELHANDEL • MEIJELSEDIJK 19, OSPEL

E-Bike van de maand vanaf € 1.399,-

2e Paasdag geopend vaasdag geopend van 11:00 - 17:00 uur
an 11:00 - 17:00 uur

  2  2ee P Paasdag 15% kaasdag 15% kororting op alle elektrische fietsen
ting op alle elektrische fietsen

 (op de (op dezze ace actie geen inruil mogelijk)
tie geen inruil mogelijk)

OPENINGSTIJDEN:
OPENINGSTIJDEN:

MMaandag:aandag: 13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30
13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30

Dinsdag:Dinsdag: geslotgeslotenen

WWoensdag:oensdag: 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30

9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30

Donderdag:Donderdag: 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30

Vrijdag:Vrijdag: 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30

9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30 / 18:30 - 19:30

ZZaatterdag:erdag: 9:00 - 16:009:00 - 16:00

www.robschreurs.nl

St. Rochusstraaochusstraat 8a
6031 BH Neder6031 BH Nederwweert

0495-8408410495-840841
06-5583238706-55832387

2e Paasdag geopend van 11:00 - 17:00 uur

  2e Paasdag 15% k

  RIH  GAZELLE  BATAVUS  SPARTA  FLYER  DUTCH-ID

5 jaar garantie op alle e-bikes

Kapelaniestraat 1b, Nederweert, tel 0495-632366

Dit is ‘m! 
Ebike van het jaar 2019, de M8B, Ebike van het jaar 2019, de M8B, 

  exclusief bij ons als Sparta Premium dealer verkrijgbaar

Heerlijk hè dat zonnetje? De eerste lentekriebels zijn al aanwezig! Tijd 
om weer lekker op je fiets te stappen en te genieten van de mooie 
omgeving. Ben je toe aan een nieuwe of tweedehands fiets? Kom dan 
eens kijken en laat je verrassen door het grote assortiment. De keuze
is reuze!

Onze zaak
Aan de rand van Budel ligt onze prachtige fietsenzaak met ruim 1000 m2 win-
keloppervlakte. Omdat kwaliteit voorop staat doen wij uitsluitend zaken met
A-merken zoals Koga, Gazelle, Batavus, Cortina, Alpina, Loekie, Trek en Cube. 
Per merk treft u een ruim aanbod aan. Daarnaast leveren wij veel fietsen direct 
uit voorraad waardoor u snel de weg op kan!

E-bike
Met meer dan 40 verschillende modellen in huis kunnen wij ons goed voorstel-
len dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Ga je de fiets gebruiken voor
woon-werkverkeer, wil je vaker recreatieve dagtochten maken of denk je zelfs 
aan het maken van een fietsvakantie? Onze vakkundige medewerkers staan 
voor je klaar om je te helpen met het maken van je keuze door het gesprek écht
met je aan te gaan en te kijken wat het beste bij je past.

MTB & Race
De mountainbike- en raceafdeling vind je op onze bovenverdieping. De merken 
Cube en Trek sluiten naadloos op elkaar aan zodat er altijd wel een gave fiets 
voor je tussen staat. De nieuwste rage E-MTB en zelfs een E-RACE hebben wij 
ook in huis. Kom ze bewonderen en test ze zelf!

Kinderfietsenn
De jeugd is de toekomst! Een goede degelijke kinderfiets is daarom erg belang-
rijk. Of je langskomt voor een eerste fietsje, een stoere transportfiets of een 
vette mountainbike: wij hebben het allemaal in huis!

Occasion
Liever een betrouwbare tweedehands fiets kopen? Ook dat kan bij Fietswereld
Vlassak. Alle soort fietsen die wij verkopen hebben wij ook als occasion be-
schikbaar. Er staan meer dan 100 fietsen voor u klaar. Ze kunnen direct worden 
meegenomen u krijgt ook nog eens garantie. 

Onze service
We zijn erg trots op de vakkundigheid van ons personeel. Ze zijn allen gedi-
plomeerd, zeer ervaren en hebben liefde voor het vak. Het uitvoeren van het
juiste onderhoud en reparatie aan je fiets vinden wij erg belangrijk. Door het
personeel regelmatig trainingen te laten volgen en gebruik te maken van de 
nieuwste apparatuur zorgen we voor optimaal fietsplezier.

PaPaaasssshhooww
Op zaterdag 20 en maandag 22 april hebben we onze jaarlijkse paasshow van 
10.00 – 17.00 uur. Houd je van fietsen? Loop dan zeker binnen, je bent van harte 
welkom!

Fiettsswweerreeld Vlassak ik is 6 ds 6 daaggeen pn peer wr weeeek gk geeoopendd..
Je vindt ons aan de Fabrieksstraat 25 in Budel. Kijk voor meer informatie, con-
tactgegevens en openingstijden op www.fietswereldvlassak.nl

Fietswereld Vlassak



De lente komt eraan! 
Bekijk de Qwic E-Bike collectie 2018 
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DEALERDEALER

•  Muziektherapie-waterbed
• Sauna-units

Stichting Gezondheid en Ontspanning

SSGOGO N NEDERERWWEEREERT
• Zout-therapie
• Shiatsu therapie

Pijn, stress, huidproblemen of andere gezondheidsklachten?

STICHTING GEZONDHEID EN ONTSPANNING
• Body & Mind balance
• Schoonheids-/Massagesalon

info@sgo-nederweert.nl     WWW.SGO-NEDERWEERT.NL     T: 0495-585013

** Tevens elke 1e en 3e zondag van de maand geopend voor informatie van 11.00- 16.00 uur**

Botanica bloemen en 
woondecoratie opent de deuren

Vorige week opende aan de kapela-
niestraat 1 in Nederweert Botanica 
bloemen en woondecoraties haar 
deuren. Een lang gekoesterde wens 
van eigenaresse Carla Vinken ging in 
vervulling. Carla is bloemist en werk-
te al vele jaren met veel plezier bij 
een tuincentrum in Deurne. Bij Bota-

nica kunt u terecht voor een prachtig 
boeket bloemen dat met veel liefde 
wordt samengesteld door Carla.
Maar ook voor diverse planten en 
woondecoraties kunt u in de sfeer-
volle winkel Botanica terecht.
De ontvangst is hartelijk en Parkeren 
kunt u voor de deur.

Foto: Huib van Deursen
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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.
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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

2de Paasdag 
open dag

van 12.00 uur tot 17.00 uur

Heitje voor een karweitje

Joehoee! Stelt u ook altijd kleine kar-
weitjes zo lang mogelijk uit? Geen zin 
om af te wassen, de stoep te vegen, 
het glas weg te brengen, de auto te 
wassen of de tuin te schoffelen? 
Als u nou dacht: Hey, het is mooi 
weer, dus laat ik eens aan die lange 
waslijst beginnen, dan... stel het nog 
even wat langer uit, want op zater-
dag 20 april komt Scouting Neder-
weert langs de deuren voor ‘Heitje 
voor een karweitje’. Dit houdt in dat 
zij hun handen uit de mouwen gaan 
steken voor een zacht prijsje, zodat u

ze er lekker in kan laten zitten. 
Bedenk dus maar alvast waar u onze 
leden mee aan het werk kan zetten 
en wees vooral niet bang om origi-
neel te zijn ;-) Bent u op zaterdag niet 
thuis? Ook in de week erna zullen er 
diverse scouts op pad gaan om kar-
weitjes te klaren.

Bent u geïnteresseerd in Scouting Ne-
derweert of wil je een keer mee doen? 
Kijk eens op onze website www.scou-
tingnederweert.nl of kom langs op 
vrijdagavond of zaterdagmorgen!

“predicaat voedingscentrum”

Gouden Schoolkantine Schaal 2019 
voor scholen lvo weert

Na het behalen van de Goud-
en Schoolkantine Schaal in 2017 
en 2018 hebben Het College,
Het Kwadrant en de Philips van 
Horne nu ook de Gouden School-
kantine Schaal 2019 van het Voed-
ingscentrum verdiend. Met de 
Schaal laten de scholen zien dat 
hun schoolkantine gezond is in-
gericht. De schaal wordt op dins-
dag 16 april a.s., de Dag van de 
Gezonde Schoolkantine, persoon-
lijk overhandigd aan de scholen.

Voorwaarden
De scholen van LVO Weert hebben 
hard gewerkt om de kantines ge-
zonder te maken aan de hand van 
de Richtlijnen Gezondere Kantines. 
Deze richtlijnen zijn opgesteld door 
het Voedingscentrum, in opdracht 
van het ministerie van VWS. De visie 
erachter: jongeren zijn de toekomst. 
Willen we dat zij gezonder leven, dan 
is het belangrijk dat zij ook op school 
gezond kunnen eten en drinken. Zij 
brengen hier immers een groot deel 
van hun tijd door. Ervaren dat ge-
zond eten lekker en heel gewoon is, 
helpt hen een gezond eetpatroon te 
ontwikkelen.

Gezonde producten
Een gezonde uitstraling en een ge-
zonder aanbod staan centraal in de 

gezonde schoolkantine. De kantines 
van Het College, Het Kwadrant en 
de Philips van Horne presenteren ge-
zondere producten aantrekkelijk en
opvallend. De makkelijke keuze is nu 
vooral gezond, en lekker natuurlijk. 
Het oog van leerlingen valt meteen 
op de keuze in gezonde broodjes, 
groente en fruit. En er is altijd wa-
ter beschikbaar. LVO Weert komt 
hiermee tegemoet aan de wens van 
ouders en leerlingen. Jongeren geven
aan dat zij moeilijk weerstand kun-
nen bieden aan vette of zoete snacks 
als ze er liggen. De leerlingen zijn dan 
ook blij met dit aanbod dat verleidt 
om gezonder te kiezen.

De Gezonde Schoolkantine
De Gezonde Schoolkantine is een lan-
glopend project van het Voedingscen-
trum. Het doel is een gezonder voed-
ingsaanbod op vo- en mbo-scholen. 
Voor meer informatie: www.voed-
ingscentrum.nl/gezondeschoolkantine.

Krijg de (lente)kriebels bij De Pelen!

De meivakantie komt eraan en 
dat betekent weer natuurpret
voor het hele gezin bij Buitencen-
trum De Pelen. Staatsbosbeheer
biedt activiteiten met, maar ook 
zonder gids in Nationaal Park De 
Groote Peel. Voor elk wat wils 
dus! Alle activiteiten starten bij
het Buitencentrum De Pelen aan
de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Activiteiten in de eerste vakantie-
week
De lente is in volle gang. Een heer-
lijke tijd om met het gezin de natuur 
in te gaan. Gelukkig hebben veel 
kinderen meivakantie dus kunnen ze 
lekker naar buiten. In de eerste week 
van de meivakantie is er voor gezin-
nen weer veel te doen en ontdekken
in de Peel. 

Op dinsdag 23, woensdag 24, don-
derdag 25 en vrijdag 26 april starten 
er, telkens om 11.00 uur, Peel Ontdek-
tochten Lentekriebels bij het Buiten-
centrum. Samen met een Peelgids 
loop je de Knuppelbrugroute (3 km) 
in De Groote Peel. Deze route is heel 
bijzonder omdat je, via houten brug-
getjes, óver het moeras loopt! On-
derweg ontdek je de ‘ontluikende na-
tuur’ en doe je leuke opdrachten. Je 
luistert naar de vogels, vangt water-
dieren met een schepnetje en gluurt 
in de vele nestkastjes in het vogeltjes-
bos. Daar zitten vast en zeker al eitjes 
en misschien zelfs al kuikens in. Heel 
bijzonder!

De Peel Ontdektochten Lentekrie-
bels op 23, 24, 25 en 26 april zijn 3
kilometer lang en duren ongeveer
2 uur. Deelname kost € 5,- voor 
volwassenen en € 3,50 per kind 
(t/m 12 jaar). Aanmelden kan on-
line via: www.staatsbosbeheer.
nl/peelontdektochten 

Of ga zonder gids op pad…
Behalve deze excursies met gids kun 
je bij de balie van het Buitencentrum 
ook een Doe- en Ontdektocht huren. 
Voor kleuters is er het Kabouterpad en 
voor kinderen van 6 t/m 11 jaar de Bos-
wachter academie en de Billy Bell Doe-
koffer. Met een opdrachtenboekje,
een rugzak met materialen kun je de 
leukste opdrachtjes in De Groote Peel 
doen. Deelname kost € 5,- per kind, 
inclusief een pakje koekjes, drinken en 
een herinnering (ouders hoeven niet 
te betalen). Kijk voor meer informatie 
op: www.staatsbosbeheer.nl/depelen

(Na)genieten in het Buitencentrum
In het Buitencentrum is een informa-
tiebalie en winkel. Je kunt er terecht 
voor verschillende soorten nestkas-
ten, natuurboeken, streekproducten
en leuke natuurontdekspulletjes. Je 
kunt er ook genieten van een hapje 
en een drankje. Het Buitencentrum is 
op zaterdag en zondag geopend van 
10.00 tot 18.00 uur en door de week 
van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer in-
formatie kun je contact opnemen via: 
depelen@staatsbosbeheer.nl of 
telefonisch: 0495 – 641 497.

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



Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 22 april GESLOTEN i.v.m. PASEN. 
Dinsdag 23 april 10.30-11.30 uur wan-
delen* / 13.30-15.30 uur haken*. Don-
derdag 25 april 10.00-12.00 uur en 
13.30-15.30 uur workshop schilderen* 
/ 13.00-16.00 uur voetwellness*. Vrij-
dag 26 april 09.45-11.45 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: 0495-541444 of voor meer 
informatie zie website www.toonher-
manshuisweert.nl). 

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

Klaarstraat 23, 6035 AA Ospel
Tel.: 0495 631207 / 06 54654192
info@erikcaris-timmerbedrijf.nl
www.erikcaris-timmerbedrijf.nl

timmerwerken         huis         tuintimmerwerken         huis         tuin

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

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

Hoera! 4 generaties

Mevr. Toos van Roij – Janssen (82 jr), dochter mevr. Henny Kusters - van Roij (56 jr), 
kleindochter  mevr. Anne Nouwen – Kusters (27 jr) en achterkleindochter Elze 
Nouwen geb. 27 maart 2019.

Paasweekend en officiele opening van het seizoen

De Paashaas in het groen

Zondag 21 april Officiële ope-
ning van het museumseizoen
Het Limburgs Openluchtmuseum Eyn-
derhoof is sinds 1 april weer geopend 
voor het publiek. Er is de afgelopen 
winterperiode weer veel gebeurd. 
Naast de gebruikelijke onderhouds-
werkzaamheden is er gewerkt aan de  
herinrichting van het midden terrein. 
De complete wasplaats is verplaatst 
en de beugelbaan heeft ook een an-
dere plek gekregen. Er is een leuke 
vaste podiumplek voor de muzikan-
ten  in wording om de diverse thema-
dagen professioneel en gezellig op 
te kunnen luisteren. Menig uurtje is 
besteed om de kennis en vaardighe-
den van het ambacht te verhogen en 
om de nieuwe vrijwilligers van Eyn-
derhoof het ambacht verder te leren. 
Eynderhoof is en blijft een levend 
Openlucht museum in een rustieke 
omgeving en met een nostalgisch 
en reuze gezellig bezoekerspleintje. 
Voor jong en oud heeft het museum 
genoeg te zien en te doen. Zintuigen 
worden geprikkeld door geluiden, 
geuren, smaken en beelden die elke 
bezoeker meeneemt in de charmes 
van  een rustiek Limburgs peeldorp 
aan het begin van de vorige eeuw. 
Uiteraard zijn deze zondag veel oude 
ambachten in bedrijf en dat betekent 
heel wat gezelligheid in Eynderhoof, 
door de bezoekers beoordeeld als 
een van de leukste uitjes in de provin-
cie en de Peelstreek.
Als je deze middag goed oplet zul je 
de Paashaas zeker gaan zien en mis-
schien wel ontmoeten. De muziek 
wordt deze middag verzorgd door 
Fer Hendrix.
Het museum is op 21 april open van 
13.00 tot 17.00.

Maandag 22 april: Bierbrouwen 
op houtvuur
Op Eynderhoof is een 20-tal hobby 
bierbrouwers actief die wekelijks bier 

brouwen volgens de originele bier-
recepten van onze voorouders. Van-
daag brouwen deze hobby bierbrou-
wers bier in stroopketels op houtvuur. 
Hierbij worden ze geholpen door de 
stroopmakers, die op hun beurt weer 
hun kennis van het stoken in stroop-
ketels op houtvuur inbrengen.
Deze manier van bier brouwen is een 
kwestie van de temperatuur in de ga-
ten houden, van schroten, maischen, 
filtreren, spoelen, koken en koelen en 
het toevoegen van ingrediënten zoals 
hop en gist. Doordat het houtvuur 
langer het bier verwarmt, treedt er 
meer karamelisatie op en dat maakt 
het bier wat zoeter. Een dagje “mid-
deleeuws” bierbrouwen in het leuk-
ste museum van Limburg in zijn soort. 
De meeste oude ambachten zijn van-
daag in bedrijf en dat betekent heel 
wat te beleven en te bewonderen.  In 
de herberg kan elke bezoeker genie-
ten van koffie met vlaai, die op am-
bachtelijke wijze is gebakken door de 
bakkers in eigen bakhuis. De muziek 
wordt verzorgd door Pegaloca.
Het museum is op 21 en 22 april open 
van 13.00  tot  17.00.
Meer informatie op www.eynderhoof.nl

Woensdag 24 april Kindermiddag 
met handnijverheid (TEXTIEL en 
TIMMEREN)
De mensen van de textielkamer gaan 
de kinderen leren werken met naald 
en draad. Moeilijk is het niet: de kin-
deren maken een armbandje of een 
haarband, gaan weven, punniken of 
gaan breien met de breivork. Het re-
sultaat mag natuurlijk mee naar huis! 
En als het kind liever timmert komt 
het deze middag ook ruimschoots 
aan zijn of haar trekken. Met hout, 
een hamer en wat spijkers tover je zo 
een pracht-creatie. Ook dit mag mee 
naar huis.
Bekijk het kinderdag programma op: 
www.eynderhoof.nl

Nog één plekje vrij bij 
Comm Op!

Kan jouw Weerter stichting of 
vereniging wel wat marketing of 
communicatie ondersteuning ge-
bruiken? Geef je dan snel bij Punt 
Welzijn op voor Comm op! Er is 
nog één plekje vrij.

Op 5 juni a.s. vindt de tweede editie 
van Comm op! plaats. Een enthousi-
ast team van marketingcommunicatie 
professionals uit Weert staat deze 
dag geheel belangeloos en gratis ter 
beschikking tot Weerter stichtingen 
en verenigingen om hen te helpen 
met hun marketing of communicatie 
uitdaging. 
Dus wil je graag op weg geholpen 
worden om een grotere naamsbe-
kendheid te krijgen, meer leden, een 
groter netwerk of duidelijkheid over 
wat je stichting of vereniging doet? 
Meld je dan nu aan voor Comm Op! 
Andere verenigingen gingen je al 
voor. Er is nog één plekje beschikbaar.

Aanmelden
Comm Op! wordt georganiseerd door 
Punt Welzijn, samen met Natasja van 
Eijsden, marketingcommunicatie pro-
fessional uit Weert. Weerter stichtin-
gen of verenigingen die op 5 juni mee 
willen doen, kunnen hun marketing 
of communicatie uitdaging aandra-
gen bij Punt Welzijn via goedbezig@
puntwelzijn.nl. Er vindt dan eerst een 
intake plaats, zodat we op de dag zelf 
ook meteen samen aan de slag kun-
nen. Ook vragen we je om op 5 juni 
met minimaal 2 personen de gehele 
dag aanwezig te zijn bij Comm op!
Voor vragen over Comm Op! kun je 
contact opnemen met Mariska San-
ders van Punt Welzijn, via goedbe-
zig@puntwelzijn.nl of 0495-697900.

Lente wandeltocht Leveroy

Op zondag 28 april 2019 organiseert 
SV Leveroy  weer haar jaarlijkse Lente 
wandeltocht. Dit jaar zijn bijna alle 
routes totaal vernieuwd !!!
De wandelingen voeren grotendeels 
over verkeersluwe wegen en zand-
paden.

De starttijden zijn:  
•  8 – 14 km  vanaf  7.00 tot 14.00 uur 
• 21 – 28 km vanaf 7.00 tot 12.00 uur

De route van 8 km maakt een mooie 
ronde dicht bij Leveroy en gaat het 
eerste deel ook langs de fraaie Tun-
gelroyse beek naar de 1e pauze 
plaats, Scheyvenhof. Tevens kan deze 
route door ouders met kinderen gelo-
pen worden als puzzeltocht. 
Er zijn prijzen te winnen voor de bes-
te oplossingen en voor alle kinderen 
is er een kleine attentie.
De routes 14 + 21 en 28 km kenmer-
ken zich door veel groen, fraaie  ver-
gezichten over weilanden, bospaden 
en komt ook  langs de mooie mean-
derende Tungelroyse beek. De routes 
21 en 28 km steken dit jaar voor het 
eerst over naar het gebied tussen Le-
veroy en Roggel.
We wandelen door het natuurgebied     
“Asse broekse heide” en de streek 
rond “ Kirkelsberg”. Op  rustplaats 
“Hoeve Twente” zijn we voor het 
eerst te gast. Op beide rustplaatsen 
kan men tegen gereduceerde prijzen 
koffie, thee, vlaai, soep, broodjes en 
frisdranken verkrijgen.
Tot slot,  daar waar nodig hebben we 
het gras gemaaid zodat er comforta-
bel gewandeld kan worden. 

De routes zijn geheel gemarkeerd 
met pijlen en of lint.

U vertrekt vanaf de kantine van SV 
Leveroy. Gebruik voor navigatie het 
adres Heerbaan 6 te Leveroy. Neem 
ook eens een kijkje op onze website   
www.svleveroy.nl/wandeltocht

Hopelijk tot 28 april! Wandeltocht-
commissie SV  Leveroy                           
Openbaar vervoer: Leveroy is bereik-
baar per buurtbus. Bel minimaal één 
uur voor vertrek   +31 88-0224050.

De jaarlijkse Declamatiewedstrijd van 
Veldeke Wieërt was weer een heerlijk 
gebeuren.

De kinderen in leeftijd van 6 tot en 
met 12 jaar leverden puike acteer-
prestaties met als grote verrassing 
Viktoria Kieljan uit groep 6 van De 
Firtel uit Stramproy. Een jongedame 
uit Polen die nog niet zolang in Ne-
derland woont, maar met een eigen 
geschreven gedicht ‘Nederlândj’ de 
harten van de vele toeschouwers stal. 
In accentloos Stramproys declameer-
de zij over haar integratie in Neder-
land. Ook bij de andere deelnemers 
uit Weert, Stramproy, Nederweert en 
Ospel zaten echte toppers. Veldeke 
kan weer terugzien op een zeer ge-
slaagde middag.

De prijswinnaars waren:
Groep 3/4:
1. Nina van Heugten van De Schrank, 

Ospel
2. Yentl Moonen van De Kerneel, 

Nederweert
3. Luuk Kuijpers van De Kerneel, 

Nederweert
Groep 5/6:
1. Viktoria Kieljan van De Firtel, 

Stramproy
2. Thomas Camp van De Kerneel, 

Nederweert
3. Jolijn Coolen van De Firtel, Stramproy
Groep 7/8:
1. Sjuul Camp van De Kerneel, 

Nederweert
2. Thijmen Höppner van De Kerneel, 

Nederweert
3. Lotte Jetten van De Kerneel, 

Nederweert

Veldeke Declamatiewedstrijd  

Steff Janssen van IJssalon Florence 
heeft afgelopen weekend tijdens 
het Gelato Festival Next Gen 2019 in 
Rome de 3e plaats behaald. In het Vil-
la Borhese park kreeg hij de kans om 
zijn nieuwe smaak ‘apricot almond 
pie’ te maken. Een abrikozenijs met 
huisgemaakte amandelkrokant en 
witte chocolade variegato.
“IJs draaien is natuurlijk al een mooi 
vak, maar als je het op zo’n locatie 
mag doen dan is dat helemaal top”, 
aldus Steff. In deze ijswedstrijd neemt 
Steff het op tegen andere ijssalons uit 
onder andere Spanje, Hongarije, Bul-
garije, Duitsland en België. 
De wedstrijd startte op vrijdag 12 
april afgetrapt met de voorberei-
dingen. Zaterdag 13 april werd er al 
vroeg in de ochtend maar liefst 60 
liter ijs gedraaid. Hierna stond Steff 
de jury te woord om de smaak en 
grondstoffen van zijn creatie toe te 
lichten. Na complimenten van de jury 
voor de smaak en presentatie van zijn 
ijs, volgde de daadwerkelijke beoor-
deling. Ook was er een kinder jury en 
deze waren vol lof over het heerlijke 
ijs van Steff. Dit werd beloond met 
een 1ste plaats van de kids jury!
In de beoordeling weegt het juryrap-
port voor 60% mee, de overige 40% 
wordt gebaseerd op de beoordeling 
van het aanwezige publiek dat de 
kans kreeg alle verschillende smaken 
te proeven. Na een spannende prijs-
uitreiking eindigde IJssalon Florence 
op een mooie 3e plaats. Dat Steff 
in de prijzen is gevallen is niet zo 
vreemd want afgelopen jaar won hij 
goud met zijn ijscreatie en daardoor 
won ijssalon florence voor de 4de 
keer de titel beste ijssalon van Neder-
land. Steff werd al eerder in de krant  
benoemd als:

hét  grote ijsmakerstalent 
van Nederland.

Benieuwd naar deze prijswinnende 
nieuwe ijssmaak? De smaak is nu ver-
krijgbaar bij IJssalon Florence in Ne-
derweert.

1ste plaats bij de kids jury

IJssalon Florence eindigt op 
3de plaats tijdens Gelato 

Festival  Next Generation 2019

De jonge rockband Scary Kids uit 
Nederweert is vrijdagavond 12 
april, in een goed gevulde De Bos-
uil, de grote winnaar geworden 
van het 31e van Horne Popfesti-
val. De bands Out of this World en 
Raem eindigden op de tweede en 
derde plek. Winnaar bij de duo’s 
werd ‘Dopamine’. In totaal de-
den vijftien bands mee, afkom-
stig van de Philips van Horne, Het 
Kwadrant en Het College. 

Enkele citaten uit het juryrapport 
over de winnende band ‘Scary Kids’: 
• nog wat meer werken aan de leven-

digheid op het podium en het komt 
helemaal goed

• zang is nog een beetje te braaf 
en basgitarist mag van mij zonder 
plectrum spelen

Rockband Scary Kids wint 
31e Van Horne Pop 2019!

• Top optreden; vette sound
• Wanneer is het volgende concert? 

Super.

Naast de van Horne Pop trofee heb-
ben de jongens van Scary Kids ook 
prijzen gewonnen in de vorm van 
optredens in Café  de Hermeneij, Gar-
tenfest, Raadpop en een optreden in 
het voorprogramma van de Hilbilly 
Moonshiners Bluegrassband.

De jury bestond deze editie 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). 
De juryleden waren zeer te spreken 
over de kwaliteit van deze 31 editie.

Ospel maakt zich op voor de 34e 
editie van het Moulin Blues Fes-
tival dat op 3 & 4 mei gehouden 
wordt. Tijdens het eerste weekend 
van mei barst traditiegetrouw het 
mooiste en gezelligste bluesfeest 
van het jaar in Ospel los. Ook dit 
jaar zijn alle ingrediënten aanwe-
zig om er een gedenkwaardige 
editie van te maken.

Voor velen betekent Moulin Blues de 
opening van het festivalseizoen. Voor 
het 34e jaar op rij veranderen de vel-
den van Ospel in een oergezellig mu-
ziekwalhalla waar liefhebbers vanuit 
de hele wereld op af komen. Scheuren-
de gitaarsolo’s, swingende piano-riffs, 
knallende drumsolo’s in een unieke 
sfeer beloven weer menig bezoeker het 
kippenvel op de armen te bezorgen. In 
totaal treden er tijdens het tweedaag-
se festival drieëntwintig artiesten op, 
in twee (verwarmde) tenten.

Affiche Moulin Blues 2019
Moulin Blues 2019 belooft een aan-
trekkelijke en veelzijdige editie te 
worden met blues- & rootsartiesten 
van wereldklasse. Daarbij mag ge-
dacht worden aan “award winning” 
artiesten als The Proven Ones met o.a. 
gitaarvirtuoos Kid Ramos (USA), The 
Blues Giants met onder meer blues-

gigant Sugaray Rayford (USA), Mike 
Zito (USA), oudgediende Studebaker 
John & The Hawks (USA), Eric Lindell 
(USA) en ijskoningin Sue Foley (CAN).

Het gros van de artiesten komt zoals 
ieder jaar uit Amerika, naast boven-
genoemden zal een mix van gere-
nommeerde artiesten en spannende 
verrassingen de Ospelse planken be-
treden met verder o.m. The Reverend 
Shawn Amos (USA), Samantha Mar-
tin & Delta Sugar (CAN), The Weight 
Band (USA), Joe Louis Walker (USA), 
Greyhounds (USA), Boogie Beasts 
(BE) Jeremiah Johnson (USA), Joakim 
Tinderholt (NOR), Beaux Gris Gris & 
The Apocalypse (USA/UK), Big Joe 
Louis (UK) en nog veel meer.

Informatie
Datum: 3 & 4 mei, 2019
Locatie: Meijelsedijk, Ospel

Voorverkoop via www.moulinblues.
nl of bij alle Primera vestigingen

Ticket vrijdag 3 mei: € 48,50
Ticket zaterdag 4 mei: € 54,50
Weekendticket (3 & 4 mei): € 95,00
Campingticket: € 10,00

Voor meer informatie en ticketver-
koop: www.moulinblues.nl

Moulin Blues haalt bluesartiesten 
van wereldklasse naar Ospel

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

NIEUW
Per 1 februari ook op

MAANDAG GEOPEND
van 13.00 tot 18.00

Met tips & tricks 
van Chefkok 
Djuri Laenen

EEN ANDERE KIJK 
OP AFSLANKEN

Op 29 april organiseert Slank4ever bi-j Siem in Nederweert het Event

DURF JIJ DE VERLEIDING AAN?

Dit Event staat in het teken van DE DRIE VOORNAAMSTE VALKUILEN

Waarom jij verleidingen moeilijk kan weerstaan
Telkens terug valt op je oude gewicht

Ieder jaar een kilo bijkomt

Meer hierover lees je volgende week in deze krant of neem alvast 
een kijkje op onze site www.slank4ever.nl 


