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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

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

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
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

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.
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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
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De nieuwe tuingids
van Tuinvisie

Sonntag im Süden op zondagmid-
dag 12 mei is hét feest voor jong 
en oud met muziek van Woender-
baar. Woenderbaar is een feest-
band in hart en nieren uit onze 
eigen regio en spelend door het 
hele land. De band neemt je in 
een wervelende knotsgekke show 
mee op een muzikale rondreis 
door Duitsland. De allergrootste 
Duitse kneiters passeren de re-
vue en worden vol overgave ge-
bracht. Een feest der herkenning 
en daarom ideaal voor het fami-
liefeest ‘Sonntag im Süden’ in het 
kader van het 60-jarig jubileum 
van Eindse Boys. 

De band staat niet stil op het podium! 
Sterker nog… zanger Patrick raast als 
een wervelwind over de bühne en 
door de feesttent. De blazerssectie 
net zo… en eigenlijk, iedereen van 
de band die in de gelegenheid is zijn 
plekkie te verlaten zal dit zeker doen. 
Volop beleving en interactie met het 
publiek dus. 

Ook het podium is tot in detail aan-
gekleed in een sfeervolle Duitse am-
biance. Het professionele geluid met 
spetterende lichtshow maken het 
geheel tot de meest complete Duitse 

‘Supershow’ van dit moment. 100% 
Stimmungsgarantie! Voor kinderen 
zal er allerlei animatie aanwezig zijn 
en The Deejays zullen de muzikale 
omlijsting verzorgen. De aanvang is 
14.00 uur en de entrée in de feesttent 
van Eindse Boys is gratis.

Brunch
Voorafgaand aan deze feestmiddag zal 
er in de feessttent van 12.00 tot 14.00
uur een jubileumbrunch plaatsvinden. 
Deze brunch is voor iedereen toegan-
kelijk op vertoon van een brunchkaart. 
De brunchkaarten zijn online via www.

jubileumweekend.nl en bij de volgende 
verkooppunten verkrijgbaar: Kantine 
Eindse Boys, Café-Zaal Bi-j Lenie, Café 
’t Verschil, Cafetaria d’Indj bi-j Ange-
lien. De tarieven zijn als volgt: € 12,50
(13 jaar en ouder) € 5,- voor kinderen 4
t/m 12 jaar, 0 t/m 3 jaar gratis.

Familiedag met gratis entrée

‘Sonntag im Süden’ mit Woenderbaar

Op zondag 28 april is er een op-
treden van ‘De Lollypops’ op het 
Peelpodium, het overdekte Am-
fitheater van Buitencentrum De 
Pelen. Voor de wandelliefhebber 
is er die dag de maandelijkse Ver-
rassende Veentocht in Nationaal 
Park De Groote Peel. Alle activitei-
ten starten bij het Buitencentrum 
aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Smartlappen op het Peelpodium
De twee zussen Jet en José Meeuws 
zongen samen in een koor. Dat von-
den ze gezellig en leuk, maar ze wa-
ren toch op zoek naar een nieuwe 
uitdaging.  Die vonden ze tijdens het 
jaarlijkse terugkerende smartlap-
penfestival: ‘’n aovund um te schru-
we’ in hun woonplaats Someren. Ze 
trokken de stoute schoenen aan en 
wonnen de eerste prijs! Dat smaakte 
naar meer. De smartlappen werden 
uitgebreid met andere Nederlandse 
liedjes, voornamelijk uit hun jeugd,
de jaren ’60 en ’70.  Inmiddels heeft 
het duo naam gemaakt in de streek
en treden ze regelmatig op bij fees-
ten en partijen in de Peelstreek. Op
zondag 28 april staan ze, inmiddels 
voor de derde keer, op het Peelpo-
dium van de Pelen. Wordt vast weer
heel gezellig! 

Het optreden van de Lollypops 
vindt plaats in het overdekte Am-

fitheater van Buitencentrum De Pe-
len. Er zijn twee voorstellingen; om 
13.30 en 15.00 uur. Deelname is een 
vrijwillige bijdrage die ten goede 
komt aan de organisatie van het 
Peelpodium. Voor meer informatie 
over het Peelpodium: www.staats-
bosbeheer.nl/peelpodium

Verrassende Veentocht, elk sei-
zoen anders!
Voor de wandelliefhebber is er op
zondagmiddag weer de maandelijkse 
Verrassende Veentocht. De wande-
ling start en eindigt bij het Buitencen-
trum, maar hoe de route loopt gaat 
we niet verklappen. Het verrassende 
van deze Peeltocht zit niet alleen in 
de route, maar ook in wat je tegen-
komt. In de lente kun je genieten van 
het frisse groen en de heerlijke geu-
ren en kleuren die dit seizoen met 
zich meebrengt. En natuurlijk van de 
broedvogels zoals de blauwborst, de

Smartlappen en veentocht bij De Pelen

Optreden Lollypops en Verrassende Veentocht 

fitis en de roodborsttapuit. Ook op
de waterplassen gebeurt van alles. 
Kortom; de lente is een heerlijke tijd
om van de natuur te genieten. 

De Verrassende Veentocht start 
om 13.00 uur en duurt tot onge-
veer 15.30 uur. De route is 8 kilo-
meter lang. Deelname kost € 10,- 
per persoon, inclusief koffie en
vlaai in de Peelboerderij. Reserve-
ren: www.staatsbosbeheer.nl/pe-
lenveentocht

Buitencentrum De Pelen, start-
punt van natuurbeleving
Voor of na afloop van een activiteit 
kun je heerlijk struinen door de win-
kel van het Buitencentrum. Hier vind
je boeken, Streekproducten en leuke 
souvenirs. Voor een hapje en een 
drankje kun je bij de Peelkiosk en in de 
Peelboerderij terecht. Meer informa-
tie: www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Geenestraat 2a | Nederweert
Tel.: +31 (0)495-634221 | info@guulke.nl | www.guulke.nl

Vacature
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste:

Schoonmaker V/Mker V/M/Mker V
Voor ± 10 uur per weekVoor ± 10 uur per weekoor ± 10 uur per weekV

Werktijden maandag t/m vrijdag in overlegWerktijden maandag t/m vrijdag in overlegerktijden maandag t/m vrijdag in overlegW

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Voor meer informatie kunt u contact opnemen met oor meer informatie kunt u contact opnemen met V
0495-634221 of via mail info@guulke.nl

Foto: Fotografie Jan Meeuws

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

eert

Ringselvenweg 2, 6002 SW Weert
www.crematoriumweerterland.nl
0495 54 52 08

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www

eert



Heb jij een zorghart en is één van bovenstaande
functies écht iets voor jou?

Dan ben jij mischien wel onze nieuwe, enthousiaste en
gemotiveerde medewerker die van aanpakken houdt! Interesse?

www.WERKENBIJ.LANDVANHORNE.nl

VOOR ZORG, WONEN EN WELZIJN
IN SOMEREN, CRANENDONCK

WEER T, NEDER WEER T EN LEUDAL

Land van Horne is op zoek naar

Verzorgende IG
Verpleegkundige niveau 4

zowel intra- als extramuraal

HBO - Verpleegkundige niveau 6
zowel intra- als extramuraal

• Schmitz-Engelen (SE) is specialist voor al uw raamdecoratie, 

´´JE LEEFT MAAR EEN KEER.....

Leende en Nederweert. Informatie: bel 040-2062822 of kijk op  Vestigingen in Leende www.se-raamdecoratie.nl

gordijnen & vloeren.

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

Raadpop Fifth Edition 
maakt vierde 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 vierde band is Wigg.

Wigg
Wigg is een blues(hard)rock forma-
tie uit Limburg. Zwaar bepakt met
enthousiasme, overtuiging en vooral
“rock ‘n roll!” neemt dit drietal jou
tijdens hun shows mee op ontdek-
kingstocht door hun muzikale erf-
recht. Met zowel covers als eigen
werk werk weten deze mannen ie-
der podium om te bouwen tot een
rockwalhalla. Dat lees je goed, en
daar is geen woord van gelogen.

De band wordt in het voorjaar van
2009 opgericht. Met ervaring uit
bands als Earshot, Neptallica en Lack
of Cookie worden de handen ineen
geslagen om een groovende power
machine in de wereld te zetten. Vol
wilskracht worden de eerste  eigen
nummers geschreven.

Na enkele jaren als kwartet vindt
Wigg haar échte draai als powertrio.
Aan het hoofd staat  Mr. Joe, die als
zanger en bassist een dubbelrol ver-
tegenwoordigd. Zijn rechterhand is
Dan the Man, een man van weinig
woorden maar des te meer catchy
gitaarlicks. Bijna achter schermen
wordt het drietal voltooid door
drummer  Ray Vaughn, die vol emotie
zijn ketels van jetje geeft.

In 2015 neemt het trio haar debuut-
album op. Gedoopt tot “Sally” en
uitgebracht door platenmaatschap-
pij RVPrecords, weet dit album  hoge
ogen te gooien bij lokale en natio-
nale muziekbladen en -blogs. Een be-
regezellige  albumpresentatie in Mu-
ziekcentrum De Bosuil te Weert kan
daarbij dan ook niet ontbreken.

In de opvolgende jaren werkt Wigg
hard aan de uitbreiding van haar
repertoire, de heren kiezen daarbij
om te putten uit werk van de groot-
meesters.  Blues en (hard)rock covers
van o.a. Van Halen, Lenny Kravitz, ZZ
Top en Gary Moore maken het plaatje
compleet. Met een set van meer dan
90 minuten  is de band klaar om Ne-
derland te veroveren.

Wigg is
Mr. Joe – Zanger en bassist
Dan the Man – Gitarist
Ray Vaughn – Drummer

Meer informatie en welke bands eer-
der bekend zijn gemaakt vind je op
www.raadpop.nl

Nog een week (lente)kriebels 
in De Groote Peel!

Ook in de tweede week van de Mei-
vakantie is er bij Buitencentrum De
Pelen elke dag iets te doen voor ge-
zinnen met kinderen. Staatsbosbe-
heer biedt ontdektochten met maar
ook zonder gids in Nationaal Park De
Groote Peel. Alle activiteiten starten
bij het Buitencentrum De Pelen aan
de Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Activiteiten in de tweede vakan-
tieweek
Veel kinderen hebben twee weken
meivakantie. Daarom biedt Staatsbos-
beheer ook in de tweede week van de
Meivakantie een speels en actief pro-
gramma met elke dag activiteiten in
Nationaal Park De Groote Peel.

Op maandag 29 april, dinsdag 30 april,
woensdag 1 mei, donderdag 2 mei en
vrijdag 3 mei starten er, telkens om
11.00 uur, Peel Ontdektochten Lente-
kriebels bij het Buitencentrum. Samen
met een Peelgids loop je de Knuppel-
brugroute (3 km) in De Groote Peel.
Deze route is heel bijzonder omdat je,
via houten bruggetjes, óver het moe-
ras loopt! Onderweg ontdek je de
‘ontluikende natuur’ en doe je leuke
opdrachten. Je luistert naar de vogels,
vangt waterdieren met een schepnet-
je en gluurt in de vele nestkastjes in
het vogeltjesbos. Daar zitten vast en
zeker al eitjes en misschien zelfs al kui-
kens in. Heel bijzonder!

De Peel Ontdektochten Lente-
kriebels zijn 3 kilometer lang

en duren ongeveer 2 uur. Deel-
name kost € 5,- per volwassene
en € 3,50 per kind (t/m 12 jaar).
Aanmelden kan online via:
www.staatsbosbeheer.nl/peel-
ontdektochten

Of ga zonder gids op pad…
Behalve deze excursies met gids kan
je bij de balie van het Buitencentrum
ook een Doe- en Ontdektocht huren.
Voor kleuters is er het Kabouterpad
en voor kinderen van 6 tot 11 jaar
de Boswachter academie en de Billy
Bell Doekoffer. Met een opdrachten-
boekje, een rugzak of koffer en ma-
terialen kan je de leukste opdrachtjes
in De Groote Peel doen. Deelname
kost € 5,- per kind, inclusief een pak-
je koekjes, drinken en een leuke her-
innering (ouders hoeven niet te be-
talen). Kijk voor meer informatie op:
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

(Na)genieten in het Buitencen-
trum
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
tot 17.00 uur. Voor meer informatie
kun je contact opnemen via: depe-
len@staatsbosbeheer.nl of
telefonisch: 0495 – 641 497.

Foto: o.v.v. Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Appartement
te huur

Lambertushof Nederweert
06-53579077

Toons Toppers gestart met 
trainingen voor Mont Ventoux

Tien fietsers en vijftien wandelaars
vormen samen de Toons Toppers 2019.
Een groep die de uitdaging aangaat
om de Mont Ventoux te beklimmen
op 5 en 6 september a.s.. Hiervoor
wordt een klein half jaar intensief
getraind. Nadat de afgelopen weken
binnen al aan de conditie is gewerkt,
starten nu de buitentrainingen onder
leiding van het begeleidingsteam van
het Toon Hermans Huis Weert.

De groep kent een grote diversiteit
in leeftijd en achtergrond. De jongste
deelnemers zijn nog geen 20 jaar en de
oudste ruim 70! Ze komen uit de hele
regio: Weert, Nederweert, Budel, Os-
pel enz.. Iedere deelnemer heeft zijn
eigen motivatie om deel te nemen.
Soms omdat ze letterlijk uit het dal om-
hoog willen klimmen na een periode

van zelf ziek zijn. Soms ter nagedach-
tenis en verwerking van het verlies van
een dierbare of ter ondersteuning van
een zieke partner of vriend(in). Samen
gaan ze dit traject en de uitdaging vol
enthousiasme en motivatie aan.

Met de beklimming van de Mont Ven-
toux wordt geld opgehaald ten bate
van het KWF en het Toon Hermans Huis
Weert. Zo steunen de Toons Toppers
het noodzakelijke en zeer waardevolle
onderzoek naar de behandeling en ge-
nezing van kanker en tegelijkertijd het
Toon Hermans Huis Weert, dat onder-
steuning biedt  aan iedereen die met
kanker te maken krijgt.

Steunt u Toon Toppers 2019 ook? Ga
hiervoor naar: www.grootverzette-
genkanker.nl/toonstoppersweert.

Toons Toppers 2019 bij de eerste training (niet volledig) SKO

Keuningsmerrentj
Ich bin nao de Keuningsmerrentj ge-
waestj
waat waas det toch ein fieëst
Ich heb mien poppe dao verkochtj
en mennig speulgoodbieëst
Wi-j ich weer nao hoês tôw ging
waas ich wul alles kwieët
En met un dikke portemennee
haaij ich toch un bitje spiêt
Want noets mieër kumptj dae tieëd trök
waoin ich zoë bli-j heb gespeûldj
Vör di-j dikke portemennee
heb ich um nôw ingereuldj
Un anger maechtje es bli-j met mien
speûlgood
det es baeter dan oppe zölder beware
wao het allein mer stoof zooj vergare.

An Cuijpers-Rutjens.
www.schrijverskringospel.nl

SJG Weert

Versleten heup of knie,
ben ik aan een prothese toe?

Als een heup of knie versleten is,
kan een gewrichtsvervangende pro-
these een oplossing bieden. Bij een
versleten heup of knie is het kraak-
been in het gewricht aangetast
of in zijn geheel verdwenen.  Op
woensdag 15 mei a.s. organiseert
SJG Weert een informatiebijeen-
komst rond dit thema. De informa-
tieavond vindt plaats van 19:00 tot
21:00 uur in het Auditorium van SJG
Weert, Vogelsbleek 5. De toegang
is gratis. Aanmelden kan via het
inschrijfformulier op de website:
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of
telefonisch bij de afdeling Patiën-
teninformatie: 0495 – 57 22 05.

De orthopedisch chirurg, fysiothe-
rapeut en een verpleegkundige ge-
ven uitleg over de ‘versleten’ knie en
heup, behandelingsmogelijkheden,
soorten protheses, het plaatsen van
een prothese en de revalidatieperio-
de. Er is ruim gelegenheid om vragen
te stellen.

OPBRENGST COLLECTE-
BUNDELING BUDSCHOP

Op 25 en 26 maart 2019 hebben de
collectanten va de Collectebundeling
Buschop weer een mooi bedrag bij
elkaar gehaald. De inwoners van Bud-
schop hebben de diverse doelen die
op de lijst stonden gesteund en bijna
allen hadden de enveloppe met de
doelen en het geld klaarliggen voor
de collectanten. De collectanten zijn
hierover zeer enthousiast, vooral ook
omdat men gezamenlijk op pad gaat
en na afloop nog onder het genot van
koffie en paaseitje kan napraten. De
inwoners van Budschop zijn vooraf
geïnformeerd over de collectebunde-
ling door middel van een brief en een
lijst met de 16 goede doelen waarvoor
gecollecteerd werd. Op die lijst kon
men precies invullen hoeveel geld men
gaf voor elk of een aantal van de ge-
noemde doelen. Het opgehaalde geld
wordt toebedeeld aan de doelen zo-
als alle gevers hebben ingevuld. Het
totaalbedrag wordt op een rekening
gestort die onder het beheer valt van
de Dorpsraad en het geld wordt vanaf
die rekening overgemaakt aan de des-
betreffende landelijke goede doelen.
Per doel is een klein bedrag afgehaald
voor de onkosten van briefpapier en
enveloppen. Inwoners bedankt voor
jullie bijdrage.

Opbrengst 2019
Alzheimer 547,14
Amnesty 184,74
Longfonds       463,74
Brandwondenstichting 289,74
Vastenaktie 373,24
EHBO 402,94
Fonds Verstandelijk geh. 245,24
Hartstichting 669,24
Hersenstichting 453,74
Jantje Beton 323,24
Kankerbestrijding 792,19
Maag-Lever-Darm 352,74
Nationaal Fonds Kinderhulp 278,89
Nierstichting 408,24
M.S. 368,34
Reumafonds 449,59
Totaal 6602,99

De commissie dankt allen voor hun
geldelijke steun om deze actie goed te
laten slagen. Vooral dank aan de col-
lectanten voor hun geweldige inzet.
Inwoners van Budschop bedankt voor
jullie gulle gaven!

De werkgroep ’Collecte Bundeling
Budschop‘ 
Peter Slegers, Henny Kroezen, Mia
Gubbels en Piet Wullems.



15% korting op de gehele 
just franky collectie

hOOGstaat 9, 6001 ET Weert | tel: 06 12 76 78 47

actie geldig t/m 4  mei, ook online met de code: Moederdag2019
PERKPLANTEN
Begonia’s, Petunia’s, Salvia’s, enz................................................... € 0.20
Geraniums hang / staand............................................................................... € 0.95
Knolbegonia’s hang / staand.................................................................... € 0.95
Hangplanten........................................................................................................................ € 0.95
Kuipplanten.......................................................................................................vanaf € 3.45
Hangpotten........................................................................................................vanaf € 5.45

PLANTENKWEKERIJPLANTENKWEKERIJ

ARKESTEIJNARKESTEIJN
Karissteeg 26 Nederweert tel 0495-663344

Openingstijden: ma t/m vrij 9.30-17.30  zat 9.00-17.00
Verpakking s.v.p. zelf meenemen

Geopend vanaf 23 april!Geopend vanaf 23 april!
KONINGSDAG OOK GEOPENDKONINGSDAG OOK GEOPEND

ZONDAG 12 MEI

Een gezonde leefstijl 
zonder dieet!

Heb jij er genoeg van dat elke week weer iets 
anders op het verbodenlijstje staat wat betreft 
verantwoorde voeding? Wil je weer kunnen 
genieten van ECHT eten en niet weer met de 
volgende hype mee waaien? 

Een gezonde eet- en leefstijl is helemaal niet zo 
moeilijk. Met een paar kleine aanpassingen kun 
je al grote veranderingen behalen, met als 
cadeautje het gewicht te krijgen wat bij je past!

Wil je weten hoe? Neem dan contact op voor een 
geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.
De consulten worden gedeeltelijk of geheel 
vergoed door je zorgverzekering!

Puur & in Balans
www.puureninbalans.nl
info@puureninbalans.nl

06-48890548

Reserveren vanaf 2 personen 
via 0495 - 54 26 40 of via www.antjevandestatie.eu

Mama verwen je pas echt met onze

Moederdagbrunch
12 mei a.s. vanaf 11.00 uur

€ 29,50 p.p.
Kinderen 4-10 jaar

€ 11,50
tot 4 jaar

gratis

Wil je van plaatselijk vet af maar ga je 
liever niet onder het mes? Dan is een 
behandeling met de Lipo -plus van Q-
sence iets voor jou. De Lipo-plus werkt 
namelijk met de nieuwste technologie 
van laagfrequent geluidsgolven die 
ervoor zorgen dat diep en “hard”vet 
verminderd wordt.

Deze behandeling is geschikt voor het 
definitief verwijderen van vet en/of cel-
lulitis op de heupen, billen, buik en taille, 
benen en armen. Het eerste resultaat is 
direct meetbaar na slechts een behan-
deling. 

Figuurcorrectie 
met ultrasone 
geluidsgolven!

Voor vragen of informatie: 
www.salonarabesque.nl of 0495-840661

Kom naar onze open dag op 18 mei!
Van 9.00 tot 12.00 uur

Het probleem waar veel mensen tegenaan lopen: je doel-
gewicht bereiken, en dan weer terug jojoën naar een onge-
wenst gewicht, met nog wat extra kilo’s erbij. Hoe voorkom 
je dat effect?

Weet wat je eet: Het klinkt zo voor de hand liggend, maar 
afvallen en aankomen komen allebei neer op caloriebalans. 
Hoeveel eet je en hoeveel verbruik je? De meeste mensen 
die willen afvallen eten veel te weinig en dan gaat het 

lichaam op spaarstand en gaat het juist alleen maar vet opslaan. 
Juist iets wat je niet wilt!

Doorbreek patronen en denk anders na over voeding: We zijn allemaal 
gewoontediertjes en eten vaak onbewust de hele dag door. Het kan 
ook dat je obsessief bezig bent met voeding en dat je overal verboden 
ziet, zodat je helemaal nergens meer van kunt genieten. Zo jammer! 

Het is mogelijk dat het voor jou lastig is om op bepaalde plaatsen 
de vetophopingen kwijt te raken. Dan is de QB Lipo Plus een goede 
oplossing, met deze behandeling wordt het harde vet vloeibaar ge-
maakt en daarna op een geheel natuurlijke manier via de lever en 
de urinewegen afgebroken en afgevoerd. Heb je een BMI van hoger 
dan 30, dan is het raadzaam om eerst wat kilo’s kwijt te raken voor-
dat je start met de behandeling.

Moederdag is DE dag 
om eens aan jezelf te denken!!
Wil jij al heel lang wat doen aan je figuur en je gewicht, maar zet je jezelf steeds op de laatste 

plaats? Blijf je maar jojoën of krijg je op bepaalde plaatsen je rondingen niet weg?  Moederdag 

is DE dag om eens aan jezelf te denken!!

Om deze reden is Huidverzorgingsinstituut Arabesque en Puur 
& in Balans een gouden combinatie. Wij streven ernaar om op 
een gezonde, verantwoorde manier kilo’s en centimeters blij-
vend te verliezen!

Hebben we jouw interesse gewekt? Kom dan op 18 mei tus-
sen 9:00 en 12:00 uur naar onze open dag te Loverstraat 12, 
Nederweert.

Hier wordt een demonstratie gegeven hoe de Lipo Plus behandeling 
in zijn werk gaat. Voor deze dag worden er zes plekjes verloot op 
facebook! Drie voor een gratis persoonlijk voedingsadvies van Puur 
& in Balans en drie voor een proefbehandeling voor de Lipo Plus van 
Huidverzorgingsinstituut Arabesque tegen een gereduceerd tarief! 
Like onze pagina’s zodat je deze unieke kans niet mist!! 

Verder staan wij natuurlijk iedereen te woord met een hapje en een 
drankje en kun je al je vragen stellen over voeding of over de Lipo 
Plus behandeling. Last but not least krijg je op deze dag 10% korting 
op alle verzorgingsproducten, niet geldig in combinatie met andere 
aanbiedingen. 

https://www.facebook.com/HuidverzorgingsinstituutArabesque/
https://www.facebook.com/puureninbalans/
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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 25 april 
tot en met 4 mei 2019.

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 Rit-
zen-van Leuven, jaardienst Giel Pleunis en 
Nel Hoeben, jaardienst Frans van Hulsen, Lei 
Geurts vanwege verjaardag, Sjef Feijen van-
wege verjaardag.

ZONDAG 28 april
Tweede zondag van Pasen
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector 
mevr.L.Roost) 

MAANDAG 29 april
H.Catharina van Siena, maagd en kerklera-
res, patrones van Europa
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 30 april
H. Pius V, paus
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 1 mei
H.Jozef, de arbeider
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 2 mei
H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis tot bijzondere intentie

VRIJDAG 3 mei
HH.Filipus en Jacobus, apostelen
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 4 mei
14.30 uur Huwelijksmis voor Luc Cranen en 
Reuske Hertogs
18.00 uur  H.Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, Lector koorleden)- maanddienst Ger-
rit en Mia Haenen-Teeuwen, Peter Ho-
hannes OpHeij en Maria OpHeij-Aben, 
Lisette Gubbels-Jacobs en Nellie Jacobs-
Hendrikx,overleden ectgenoten Pierre en 
Lies van den Hurck-Kessels.

OVERLEDEN
Op 17 april was de uitvaart van Mia Claassen-
Nijs, zij overleed in de leeftijd van 91 jaar en 
woonde de laatste jaren te Someren.
Op 18 april was de uitvaart van Tinus Mertens, 
hij overleed in de leeftijd van 89 jaar en woon-
de Agneshof 7a1. Mogen zij rusten in vrede.

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 28 April  
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 5 Mei
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Heilige Moeder Maria, laat deze week de 

hoop niet vallen, zegen mij voor een goe-
de gezonde week, moeder ik smeek U, bid 
met mij tot God de almachtige.

- Lieve Maria, help ons onze kleinkinderen 
terug te krijgen,  dank U wel.

- Moeder Maria, help mij om mijn leven 
zonder medicijnen toch aan te kunnen, en 
de moed weer oppak om zonder medicijn 
toch gelukkig te kunnen zijn.

Iets om over na te denken:
Het enige echte falen in het leven is niet 
trouw te zijn aan de beste versie van jezelf.

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. 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 27 april - 4 mei

Zaterdag 27 april, Koningsdag, 19.00 ( Sa-
menzang) Toon van Tulden, ghm Sjeng Pel-
lemans, Helena Pellemans-Beenders en Dora 
Frencken.

Zondag 28 april, Beloken Pasen en zondag 
van de goddelijke Barmhartigheid, 10.00 
(Samenzang) ouders Harrie en Mia Her-
mans-Timmermans. 

Donderdag 2 mei, H. Athanasius, bisschop 
en kerkleraar, 19.00 voor de zieken.

Vrijdag 3 mei, Feest van de HH. Filippus 
en Jakobus, apostelen, 1e vrijdag van de 
maand: Ziekencommunie.

Zaterdag 4 mei, 19.00 (Samenzang) Frans 
Willekens, Thieu Jacobs en An Jacobs-Duijts.

ACOLIETEN: za. 27 april 19.00: Tom en Stan 
Dirks; zo. 28 april 10.00: Mathijs van Lierop, 
Edwin van Rooijen; do. 2 mei 19.00: Willem 
en Pieter Tullemans; za. 4 mei 19.00: Tom 
Kessels, Nick Stijnen. 

MISSEN in MARIAKAPEL: Vanwege mijn 
gezondheid zijn er in de meimaand voorlo-
pig geen donderdagse avondvieringen in de 
kapel aan de Klaarstraatzijweg. 

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 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

Zondag 5 mei 2019 H. Mis om 11.00 uur 
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

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 27 april 2019 – 4 mei 2019

Zondagmorgen 28 apr. 09.30 uur:
Beloken Pasen
Als jrd. voor Jac Frenken, Harrie Hermans, 
Pierre en Miet Weijers-Strijbos en Herman 
en Trui Opbroek-Weijers (volkszang)

Mededelingen:
• De vastenaktie heeft €444,71 opge-

bracht. Namens de kerngroep van paro-
chie H. Barbara onze hartelijke dank;

• In de maand mei iedere donderdagmor-
gen vanaf 8.30 uur rozenkransgebed in 
de Maria-kapel. 

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

27 april t/m 4 mei

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

ZATERDAG 4 mei: 19.15 uur H. Mis, koor de 
Leeuwerik, jaardienst voor ouders Clauwers-
Smeets.

LEZERS: zaterdag 27 april Doortje Linders, 
zaterdag 4 mei Toos Verheijen.

MISDIENAARS: zaterdag 27 april Lobke 
Houtappel en Janne Wijen, zaterdag 4 mei 
Ayla Beerens en Niek Wijen.

“Geef de dingen die je doen glimlachen 
nooit op.”
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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.nlL.K.V. Nederweert

Beste dames,
Dinsdag 7 mei is onze Moederdag vie-
ring. Let op deze begint om 8 uur in 
de Maria Kapel van de kerk, daarna 
gaan we naar het café van de Pinnen-
hof voor een gezellig samen zijn.

Het Bestuur.

ZijActief St. Catharina

Aan alle leden,
Dit jaar organiseert ZijActief afdeling 
St Martha te Ospel de meiviering van 
Kring Weert.

De Eucharistieviering vindt plaats op: 
Woensdag 8 mei om 19.30 uur in 
de parochiekerk O.L.Vrouw Onbe-
vlekt Ontvangen te Ospel.
De kerk is open vanaf 19.00 uur.

Het thema van deze dienst : “Moe-
der Maria, een sterke vrouw!”.

Intenties voor deze viering kun je 
doorgeven voor 4 mei via mail, aden-
toosverkooijen@outlook.com of 
bij een van de bestuurleden.

Na de Meiviering is het mogelijk om 
gezellig een kop koffie en een stuk 
vlaai te gebruiken in gemeenschaphuis 
Haaze-Hoof Aerthijsplein 3 te Ospel.
Graag opgave met betaling van de ei-
gen bijdrage van € 3.50 voor 2 mei
bij Wilhelmien Schreurs. 
Wij hopen jullie met velen te mogen 
begroeten op woensdag 8 mei 2019 
te Ospel.

Met vriendelijke groet, 
Bestuur ZijActief St. Catharina
Nederweert-Eind

De Zonnebloem afdeling Neder-
weert maakt een bloeiperiode door, 
het programma spreekt de gasten 
blijkbaar aan. Op donderdag 11 april 
hebben 65 gasten en 15 vrijwilligers 
in zaal Centraal een voortreffelijke 
paasbrunch geserveerd gekregen, 
waarna er werd genoten van een 
vrolijk stukje muziek. De handwerk/
knutselgroep is zeer actief. Iedere 
vrijdagmiddagmiddag wordt met een 
groepje gasten en bewoners in Zor-
ginstelling St. Joseph gehandwerkt 
en om de twee weken op maandag-
middag bij de Antoniusveste. Afgelo-
pen maandag werden er paasstukjes 
gemaakt. Verder is de afdeling volop 
bezig met de organisatie van een 
boottocht en in het najaar is er de 
jaarlijkse Zonnebloem vakantieweek.
Een aantal gasten krijgt regelmatig 
een bezoekje van vrijwilligers.
De eerstvolgende activiteit is de bezin-
nings- en ontmoetingsdag, in samen-
werking met de afdeling Ospel, op 15 
mei in Haaze Hoof. Deze wordt dit jaar 
georganiseerd door afd. Ospel.

Inmiddels hebben ze al 120 gasten in 
het bestand die deelnemen aan een 
of meerdere activiteiten. Voor de or-

Zonnebloem Nederweert in beweging

ganisatie en begeleiding van de gas-
ten kunnen ze een beroep doen op 31 
vrijwilligers.

Extra vrijwilligers die hen kunnen on-
dersteunen, met name bij de hand-
werk/knutselgroep, zijn van harte 
welkom.

Bij de Zonnebloem draait het om 
mensen. Dat geldt uiteraard ook 
voor de afdeling Nederweert. Met 
een gezellige groep vrijwilligers zet-
ten ze zich in voor mensen met een 
lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. 
Iedereen heeft behoefte aan gezel-
schap. Maar als je een lichamelijke 
beperking hebt, ben je misschien wel 
vaker (alleen) thuis dan je zou willen. 
De vrijwilligers van de afdeling ko-
men graag langs voor een kop koffie 
of om samen met jou op pad te gaan. 
Daarnaast organiseren ze ook ver-
schillende activiteiten.

Wil je meer weten over wat zij voor 
jou kunnen betekenen? Of wil je je
aanmelden als deelnemer of als vrij-
williger? Neem dan contact op met
zonnebloemnederweert@gmail.com 
of telefoonnummer 0495 625010

Openluchtmuseum Eynderhoof
Hoeveel eitjes leggen de vogel-
tjes dit jaar in Mei?
Zondag 28 april Lente op Eynderhoof 
met diverse boerderijdieren

Het leukste openluchtmuseum van 
Limburg krijgt op deze zondag be-
zoek van Marieke Kodde, samen met 
haar unieke “Kodde Kudde”. Een bij-
zondere kudde dieren met Alpaca’s, 
geiten, schapen, konijnen, eenden, 
ganzen, kippen, waarvan de mees-
ten hun eigen jonkies op sleeptouw 
nemen.  De KoddeKudde verzorgt 
demonstraties om zo de kennis over 
onze dieren te verspreiden en jong 
en oud hiervoor enthousiast te ma-
ken. In het bijzonder de kennis over 
het schapen en loopeenden drijven. 
Marieke kan alles uit de doeken doen 
over dierenhouden, schapendrijven 
en maakt zich sterk voor het behoud 
van dier en natuur.

Verder zijn er paarden en een ezel en 
kalfjes en kunnen de kinderen genie-
ten van alles wat het openluchtmu-
seum aan spannende ontdekkingen te 
bieden heeft. Eynderhoof maakt zich 
op voor een  leerzame leuke lentedag 
voor jong en oud, waarbij het bewon-
deren, beleven en ontdekken weer 
centraal staat. Naast het aaien en 
knuffelen van de dieren is er voor de 
kinderen een vragenlijst gemaakt aan 
de hand waarvan ze zelf op zoek moe-
ten naar de antwoorden. Daar valt 
een leuk presentje mee te verdienen!
Zoals gewend zijn de meeste oude 
ambachten op deze zondagmiddag 
volop in bedrijf en vertellen de am-
bachtslieden over hun werkzaam-
heden, de gebruiken en gewoontes 
van vroeger. Interessant voor elke 
leeftijd. En als de kinderen aan het 
ravotten zijn op het museumterrein 
kunnen de ouders, opa’s en oma’s de 
benen strekken op een van de terras-
sen van Eynderhoof. In de herberg 
staat de koffie klaar met gebak uit 
eigen bakhuis met op de achtergrond 
livemuziek van Mark Vervoort.
Het museum Eynderhoof  is op 28 
april open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Meer informatie over het programma 
2019, openingstijden en entree kunt 

u vinden op de website www.eynder-
hoof.nl

Kinder BAKdag met rode neus
Woensdag 1 mei  KINDERMIDDAG 
MET o.a. BAKKEN en CLOWN GUIT
Deze BAK-middag gaan de kinde-
ren zelf aan de slag met de handen 
in het deeg. Groot en klein, getooid 
met schort en bakkersmuts, de han-
den netjes gewassen, bereiden het 
deeg tot een broodje en een vlaaitje. 
Tijdens het bakproces kunnen de kin-
deren zich vermaken met Clown Guit 
die de lachspieren activeert maar ook 
de nodige trucjes laat zien. De kin-
dergidsen van Eynderhoof helpen en 
ondersteunen waar nodig. Is het bak-
sel klaar, dan kan er gesmuld worden 
van de eigen creatie of gaat het gebak 
mee naar huis. Een erg leerzame, maar 
tevens ook creatieve middag waarvan 
er dit seizoen vele op het programma 
van het leukste openluchtmuseum 
van Limburg staat. Natuurlijk zijn de 
ouders en grootouders van harte wel-
kom, want als de kinderen genieten, 
genieten zij natuurlijk volop mee!
Bekijk het kinderdag programma op: 
www.eynderhoof.nl
De kinderbakdag is van 13.00 tot 
17.00 uur

Beleef, Ontdek en Bewonder in het 
leukste openluchtmuseum van Lim-
burg!

SJG Weert

Borstvoeding
‘Een goed begin is het halve werk’

Hoe beter je je hebt voorbereid op 
het geven van borstvoeding, des 
te groter is de kans van slagen. 
Verwacht je binnenkort je baby 
en ga je borstvoeding geven? Dan 
is de informatieavond ‘Borstvoe-
ding’ op dinsdag 7 mei a.s. inte-
ressant voor jou. Lactatiekundige 
en kinderverpleegkundige Judith 
van Tuijn geeft samen met een 
JGZ verpleegkundige van de GGD 
Limburg-Noord uitleg, praktische 
informatie en tips over het geven 
van borstvoeding. Deze informa-
tie is ook voor de partner interes-
sant. Vanzelfsprekend is er gele-
genheid om vragen te stellen.

De bijeenkomst vindt plaats op 
dinsdag 7 mei van 19:00 tot 21:00 
uur in het Auditorium van SJG 
Weert, Vogelsbleek 5. De toegang 
is gratis. Aanmelden kan via het 
inschrijfformulier op de website: 
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) 
of bij de afdeling Patiënteninfor-
matie, telefoon: 0495 – 57 22 05.

Deze informatiebijeenkomst vindt 8 
x per jaar plaats. De volgende bijeen-
komst is op 2 juli.

Borstvoedingcafé 
Geïnteresseerden zijn ook van harte 
welkom tijdens het maandelijkse 
Borstvoedingcafé bij restaurant ‘eten 
in de proeftuin’ in de Intratuin aan 
de Roermondseweg 147, 6004 PC in 
Weert. De bijeenkomsten zijn op de 
eerste woensdag  van de maand tus-
sen 10:00 en 12:00 uur. 
Het Borstvoedingcafé in Weert is een 
initiatief van Vereniging Borstvoe-
ding Natuurlijk en lactatiekundige 
IBCLC Willy Gielen van SJG Weert. 
Deelname aan het Borstvoedingcafé 
is gratis, eventuele  consumpties zijn 
voor eigen rekening.

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 29 april 11.00-12.30 uur yoga*. 
Dinsdag 30 april 13.30-15.30 uur ha-
ken*. Woensdag 1 mei 15.30-18.00 
uur kookworkshop voor nabestaan-
den*. Donderdag 2 mei 10.00-12.00 
uur en 13.30-15.30 uur workshop 
schilderen*. Vrijdag 3 mei 09.30-12.00 
uur creatief atelier*. Dinsdag 7 mei 
09.30-13.30 uur ontspanningsmas-
sage*. Woensdag 8 mei 09.30-12.00 
uur kookworkshop - Lente*.
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). 

Kindervoorstelling
de theaterkist in 

theaterboerderij Boeket

woensdagmiddag 24 april - Aan-
vangstijd 13.30 - entree 5 euro
Kennen jullie de Theaterkist al? Theater-
maker August Greene is de eigenaar 
van deze bijzondere kist. August 
Greene woont met zijn familie in 
het vreemde plaatsje Driepoort. Au-
gust Greene heeft zijn Theaterkist 
in het bos achtergelaten om er na 
het eten theater mee te gaan ma-
ken met alle kinderen van Driepoort.
Maar dit verhaal gaat niet over Au-
gust Greene…

Tovenaar Februus Greene, oudoom 
van August, heeft een lange reis ach-
ter de rug. Hij besluit in de Theaterkist 
een dutje te doen alvorens hij terug 
gaat naar zijn torenkamer in de Toneel-
toren bij Driepoort. Tijdens zijn dutje 
heeft de Theaterkist Februus naar een 
andere plek gebracht. Maar waarom?
Dat doet de Theaterkist niet zomaar, 
daar zit een reden achter. Heeft het 
soms te maken met een magische 
steen die Februus aldaar vindt? Fe-
bruus verzamelt op zijn verre reizen 
namelijk allemaal magische vondsten, 
die uiteindelijk een plekje in zijn Won-
derlijke Rariteiten Kabinet krijgen.

Een grappige kindertheatershow van 
de Theaterkist met Tovenaar Februus 
Greene in de hoofdrol. Beleef samen 
met deze dwaze tovenaar avonturen! 
Tover, zing en dans maar gezellig mee.

Deze show is geschikt voor kinderen 
vanaf 4 jaar.

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB



G R O E N

Voor al uw 
tuingereedschap, tuinhout 

en bouwmaterialen.
Ook voor uw tuinhuis,

 bestrating en tuinmuur.

Wij 
maken ook 

vrijblijvend een 
prijsopgave

Multimate Heynen Leveroy
Houtsberg 16
Tel. (0495) 65 14 50
info@heynenbmh.nl

Kraan- en machineverhuur
Laser gestuurd egaliseren

Nieuwe baan 3 Ospel

VOOR AL UW 
BESTRATINGS- 

WERKZAAMHEDEN

PPANNENWEG 235, NEDERWEERWEERTT
TEL. 0495 - 634 257

V.O.F.
• Ontwerp
• Aanleg
• Onderhoud
• Bestrating
• Beplanting
• Bomen leien
• Bomen rooien
• Vijvers
• Waterpartijen
• Beregeningssystemen

Stad 21, 6035 AT  Ospel • 0495 - 63 19 32
www.tuinverzorginggielen.nl

Tuinverzor
ging 

Gielen laa
t uw tuin 

strak, str
alend en 

als herbo
ren achte

r.
VOOR BEDRIJF 
& PARTICULIER

Tevens onder-
houdscontracten

TUINVERZORGING GIELEN

Voor al uw tuinplanten!!!
Bomen 

Wintergroene leibomen 

Heide 

Solitaire boompjes op stam

Sierheesters 

Hagen 

Schoor 42   •   6031 SC  Nederweert
Tel.: 0495-631625   •   Mobiel: 06-53631670

Siergrassen 

Bodembedekkers

Coniferen 

Dwergconiferen 

Fruitbomen 

Potgrond, turf, boomschors

Een eenjarige zomerbloeier brengt 

de hele zomer kleur in uw tuin. Ze 

bloeien vaak maandenlang en hun 

vrolijke kleuren geven de tuin een 

zomers accent. Behalve in de volle

grond staan ze ook heel fleurig in 

potten, bakken, manden en kui-

pen. Hieronder vindt u een aantal 

handige tips.

Wanneer planten?

Na half mei kunnen eenjarige zomerbloeiers dag en nacht buiten zijn. 

Als u ze eerder in potten en bakken wilt planten, zet ze dan bij nacht-

vorst binnen. Planten in de volle grond kunt u tijdelijk afdekken met

vliesdoek.

Potten, schalen en hangmanden

Eenjarige zijn bij uitstek geschikt om in een leuke pot, schaal of mand te 

zetten. Zorg ervoor dat het regen- en gietwater 

altijd weg kan lopen door in de pot een vingerdik 

gat te maken. Leg potscherven of kleikorrels over 

het gat en vul de pot met potgrond. Hiermee 

zorgt u ervoor dat de plantjes niet ‘verdrinken’.

In manden en hangmanden zit vaak een plastic 

binnen voering.  Maak hierin een paar gaten zo-

dat het water weg kan lopen en vul ze dan met

potgrond. Wanneer een hangmand geen plastic 

binnen voering heeft, kunt u Sphagnum (veen-

mos) of kokosvellen gebruiken. Vul het midden 

van de mand met de speciale potgrond en zet

daarin de eenjarige zomerbloeiers

VVoeding

In potgrond zit genoeg voeding voor de eerste 

weken. Daarna kunt u gaan bijmesten. U kunt hiervoor vloeibare mest 

gebruiken en dit samen met het gietwater aan de plant geven. Ook 

zijn er voedingstabletten of korrels die u in de aarde kunt steken. Deze 

tabletten geven de hele zomer geleidelijk hun voeding aan de plant af 

en zo heeft u er verder geen omkijken meer naar. 

Zon en schaduw

Eenjarige zomerbloeiers komen van origine uit zuidelijke streken en

staan graag op een zonnige plek. Tabaksplanten (Nicotiana), Vlijtige 

Liesjes (Impatiens), begonia’s en Fuchsia’s kunnen flink wat schaduw 

verdragen en fleuren een donkere hoek de hele zomer op.

Verwijder steeds de uitgebloeide bloemen inclusief de steel. De plan-

ten steken hun energie dan niet in het produceren van zaad maar in het 

maken van nieuwe bloemknoppen.

Top 5 eenjarige zomerbloeiers

1. Mandevilla, een klimplant met witte, roze en rode bloemen die zelfs 

tot in de herfst door kan bloeien.

2. Petunia is een ideale plant voor in potten en 

bakken. Om hangende tuintjes op te fleuren 

neem je een Petunia soort met een hangen-

de groeiwijze. 

3. Geranium, voor een echt feestje op je terras 

of balkon kies je voor de geranium in ver-

schillende tinten bij elkaar.

4. Cosmea staat mooi in de volle grond staan 

en heeft een prachtig blad. Van deze bloem 

heb je de hele zomer lang plezier. Zowel in 

de tuin als in de vaas, want de Cosmea is een 

beauty voor in huis.

5. Vlijtig liesje, bloeit onvermoeibaar de hele 

zomer door in mooie, felle tinten. Daarvoor 

hoeft deze doorbloeier zelfs niet in de volle 

zon te staan.

Slimme tips voor uw eenjarige zomerbloeiers



G R O E N

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, fuchsia’s 
en geraniums 

van uitstekende kwaliteit!

Tuin & Terras

Kampsteeg 11A
5768 PN  Meijel
Tel. 06-20974776

www.rinivanrees.nl

Openingstijden:
ma. t/m vr. 9.30 -17.30 uur

za. 9.30 - 17.00 uur
zo. 11.00 - 16.00 uur

Meijel is dichterbij dan je denkt

Heel uitgebreid 
assortiment 

perkplanten o.a. 
geranium, vele 
kleuren Franse 

geraniums, scaevola, 
bacopa, enz.

Hele mooie Hele mooie 
hangmanden, hangmanden, 
van ingetogen van ingetogen 

klein tot klein tot 
gigantisch 

grootgroot

Prachtige vaste Prachtige vaste 
planten 

waaronder Lavendel, vendel, 
Hortensia, etc.tensia, etc.

Blauwe bessen 
struiken, 

bramenstruiken, enz.

Met PMet Pasen krijgt asen krijgt 
elkelke betalende klant e betalende klant 

een gratis een gratis 
groene verrassinggroene verrassing

VVerder gratis kerder gratis koffie/ offie/ 
thee met iets thee met iets 

lekklekkersers

Koningsdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur

● specialist in● Dé	  specialist in

sierbestratingsierbbestrating

● ernieuwde	  ● Vernieuwde	  

sh tuinshhowtuin

● Scherpe prijzen● Scherpe prijzen

● esku g advies● Deskundig advies

Met vaste tuinplanten kun je de seizoenen dicht bij huis beleven. 

Eén keer planten en je hebt er jarenlang plezier van.

Elk jaar fris & groen

Met een mooie mix van vaste tuinplanten ziet je tuin er vanaf het vroe-

ge voorjaar tot ver in de herfst aantrekkelijk uit. De meeste vaste plan-

ten trekken zich ‘s winters ondergronds terug. Hun bladeren en stelen 

verdorren, maar zelfs dan hebben ze nog iets te bieden: bedekt met

een laagje rijp zijn veel vaste planten (vooral de siergrassen) 

sprookjesachtig! Vanaf het vroege voorjaar verschijnen er vanzelf weer 

frisse nieuwe bladeren, stengels en bloemen (afhankelijk van de soort 

natuurlijk). Elk jaar weer.

De beplanting kiezen: waar moet ik op letten? 

Als je weet wat voor stijl tuin je wilt hebben, wordt het zoeken naar de 

juiste tuinplanten al een stuk eenvoudiger. Houdt hierbij rekening met 

de ligging van je tuin en het aantal onderhoudsuurtjes die je per jaar 

wilt besteden. Sommige planten verlangen namelijk naar een zonnige

standplaats, andere juist naar een schaduwrijke plek. Zoek dus plan-

ten die je mooi vindt en passen op de locatie (zon/half beschaduw/

schaduw) in je tuin. Wil je zo min mogelijk onderhoud hebben aan 

de tuin? Zet dan geen tuinplanten neer die 3 keer per jaar gesnoeid 

moet worden of ander veelvoudig onderhoud nodig hebben. Ook is het

belangrijk om op de bodemeisen van de plant te letten. Het overgrote 

deel van de beschikbare tuinplanten in Nederland groeit op vrijwel ie-

dere ‘normale’ tuingrond, maar er zijn uitzonderingen. Houdt hier dus 

rekening mee. 

Tuinplanten kopen? Kies voor vastigheid!
Selecteer op bladkleur, bloemkleur en hoogte. 

Een andere tip om mooie plantcombinaties te maken is door planten te 

selecteren op bloemkleur, bladkleur en/of hoogte. Wil je een border aan-

planten? Zet dan hoge tuinplanten vooral achter in een border en laag-

blijvende planten vooraan. Door bepaalde combinaties te maken (bijvoor-

beeld siergrassen in combinatie met vaste planten en sierheesters) kan een 

kleurrijke border worden gecreëerd. Het blijft natuurlijk altijd een kwestie 

van smaak, maar probeer niet teveel verschillende soorten planten op een 

vierkante meter te zetten. Door keuzes te maken in bepaalde soorten en 

deze in (kleine) groepjes aan te planten kan een mooie, rustgevende tuin 

worden gecreëerd. 

Let op de bloeitijd van planten. 

Daarnaast is het verstandig om op de bloeitijd van de plant te letten. 

Door gebruik te maken van verschillende tuinplanten die ieder op een 

ander moment bloeien of op een andere manier visueel aantrekkelijk 

zijn, kan de tuin het gehele seizoen aantrekkelijk zijn met de mooiste 

kleuren en geuren. Maak hierbij ook de juiste balans in groenblijvende 

en niet-groenblijvende tuinplanten. Door gebruik te maken van groen-

blijvende vaste planten of heesters kan de tuin ook in de winter aantrek-

kelijk zijn. Vaste planten zijn er in alle soorten en maten. Van bonte blad-

planten tot uitbundig bloeiende. Van lage bodembedekkers tot hoog 

opgaande planten. Maak een mix van tuinplanten die jou aanspreken. 

Let wel op de wensen van de planten (bijvoorbeeld zonnige standplaats) 

en de tijd die je aan tuinonderhoud wilt besteden.

Tuinplanten die prachtig bloeien 

• Kattenkruid (Nepeta)

• Dropplant (Agastache)

• Zonnehoed (Echinacea)

• Ooievaarsbek (Geranium)

• Herfstanemoon (Anemone ‘Honorine Jobert’)

• Salie (Salvia)

•• Vrouwenmantel (Alchemilla mollis)

•• Koninginnekruid (Eupatorium)

Wil je iets goeds doen voor de bijen, hommels en vlinders? Kies dan 

voor diervriendelijke tuinplanten, zoals wilde marjolein (Origanum) salie 

(Salvia) en dropplant (Agastache).



Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Senioren Menu 
voor € 10,80

Bij Gasterij de Brabander
Sluis 13,  0495-663 466 

wel reserveren

AGENDA APRIL 2019
07 Instructiemiddag bij St. Severinus Grathem
21 Opening schuttersseizoen met koning 

schieten
27 19.00 uur oefenen schieten + vergade-

ring 6 tallen 
28 Oprichtingsschuttersfeest Thorn – op-

tochtnummer 27

VERGADERING ZESTALLEN 27 APRIL
Op zaterdag 27 april om 19.00 uur is er weer 
een oefenavond voor het schieten. Na deze 
oefenavond zal er een vergadering plaat-
senvinden over de zestallen. De schietcom-
missie wil graag de mening van de schutters 
weten over hun plek in de zestallen. Heb jij 
op- of aanmerkingen over jou plek in de zes-
tallen, dan wordt het zeer gewaardeerd dat 
je tijdens deze vergadering aanwezig bent 
en deze mening deelt met de schietcommis-
sie en de rest van de schutters. Zo kan de lijst 
met zestallen eventueel aangepast worden 
naar ieder schutters wens.

OPRICHTINGSSCHUTTERSFEEST THORN 
28 APRIL
Op zondag 28 april vindt het oprichtingsschut-
tersfeest van St. Michaël & St. Ansfried Thorn 
plaats. Om 13.00 uur is de officiële opening en 
om 13.30 uur is de aanvang van de optocht. 
Schuttersgilde Sint Lucie heeft optochtnum-
mer 27. Rond 16.00 uur start het korpsschie-
ten. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. De lo-
catie van het feestterein is Waterstraat Thorn 
– nabij Kasteelhoeve ‘De Grote Hegge’. 

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Wedstrijd uitslagen
Veld wedstrijd Ysselsteyn
Heren barebow masters:
Joseph Jonkers 277+278=555pnt.

Heren recurve:
Tim Vaes 302+315=617pnt. Hiermee een 2e 
plaats behaald

Rayon kampioenschap 25 mtr 1 pijl
Kim Koolen 212+193=405pnt. Hiermee een 
3e plaats behaald

Agenda
20 april Vriendschapstoernooi
11/12 mei Rayon kampioenschappen teams
3-8 juni Paralympisch WK ’s-Hertogenbosch
9 juni Koningschieten
10-15 juni WK handboogschieten ‘s-Herto-
genbosch

Programma woensdag 24 april Senio-
ren (Beker)
Eikenderveld - Eindse Boys 2 19.30 uur

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

Programma Zaterdag 27 april Veteranen
Eindse Boys - Bieslo 17.00 uur

Programma Zondag 28 april Senioren
RKSVV 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
RKESV 3 - Eindse Boys 2 11.30 uur
Mereveldia 6 - Eindse Boys 3 12.00 uur
GKC/RKHVC 35+1 - Eindse Boys 35+1 09.30 uur

Programma Zondag 28 April Vrouwen
Eindse Boys VR1 - SNA/MBC/EVV VR1 12.15 uur
Bruheze VR1 - Eindse Boys VR2 11.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger  Do. Eindse Boys 
1 – Slekker Boys 1 Rijwiel Service Rob 
Schreurs Nederweert
Donderdag 25 april kaarten aanvang 19.30 
uur kantine
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

Zaterdagmorgen, 13 april,  is de synchroon-
groep van ZPC Nederweert in alle vroegte 
afgereisd naar Maastricht voor het jaarlijkse 
Regio Kampioenschap Uitvoeringen, waar-
bij alle verenigingen van Regio Zuid hun 
best deden om het erepodium te betreden. 
ZPC Nederweert was dit jaar met een grote 
groep vertegenwoordigd en met succes, 
want alle zwemsters hebben een mooie 
prestatie neergezet en een medaille mee 
naar huis mogen nemen! 

De dag begon met de Vrije Combinaties, 
waarbij Lisa, Mieke en Alice een mooie eer-
ste plaats behaald hebben. Hierna was het 
de beurt aan Lisanne. Zij zwom in de cate-
gorie junioren een mooie solo, die bekroond 
werd met een mooie bronzen medaille. 

Ook de duetten hebben mooie prestaties 
neergezet. Het Age II duet van Nadine, 
Laura en reserve Bente zwom vol overtui-
ging en behaalde daarmee een prachtige 
gouden medaille! Bij de senioren was ZPC 
Nederweert met maar liefst twee duetten 
vertegenwoordigd. Lisa en Mieke behaal-
den samen de tweede plaats en Melissa en 
Denise een derde plaats. 

Als laatste was het de beurt aan de ploegen. 
De ploeg Age II liet zien waar ze de afgelo-
pen maanden aan gewerkt hebben. Dit werd 
beloond met een prachtige eerste plaats 
voor Mirthe, Laura, Bente, Nadine, Loes, 
Myrthe, Saar en Emmy. Na een spannende 
strijd tussen de seniorenploegen, wisten Car-
men, Aura, Simone, Aylin, Laura, Lisa, Mieke 
en Ester hun derde plaats te behouden en 
dus een bronzen medaille binnen te slepen. 

De synchroongroep van ZPC Nederweert kan 
dan ook met trots terug kijken op deze za-
terdag en kan zich gaan voorbereiden op de 
volgende wedstrijden, waaronder het Neder-
lands Kampioenschap op 15 en 16 juni, een 
uitvoeringswedstrijd op 23 juni en natuurlijk 
de jaarlijkse afsluitende show op 30 juni 2019.

Zondag 14 april, het beloofde een span-
nende wedstrijd te worden tussen de nr.1 en 
nr.2. Jumping Giants meende de overwin-
ning al in de tes te hebben en zo kwamen ze 
op het veld. Na een beetje arrogant te sho-
wen in de warming up was het tijd om te la-
ten zien waarom ze kampioen moesten zijn. 
De uitpak viel echter een beetje tegen. Ze 
kwamen in het eerste kwart achter te staan 
met 4 tegen 14 en nu beloofde het pas echt 
spannend te worden. Na een helft met but-
terfingers gespeeld te hebben was de stand 
18-24 voor EBCG. Een goeie Pep talk van de 
coach deed wonderen, want Jumping Giants 
werd eindelijk wakker. Het puntenverschil

was na het derde kwart 1 punt in het voor-
deel van JG. Dit verschil hebben de jongens 
van JG volgehouden tot het einde, en de 
eindstand was uiteindelijk 46-45.
Overige bijzonderheden:
Jamie sloopte de ring met een slam
Keanu gleed door de McDrive met een sli-
ding
Rob had pijn aan zn speelminuten 
Sven blokte twee ballen richting Geldrop
En Rik sloopte zn verdediger met een charge

Gefeliciteerd mannen! 

De heren 2 worden gesponsord door Wijen

Jumping Giants

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 HUUR
Binnenkort te huur vrijstaande wo-
ning in het centrum van Nederweert 
info: 0495-123 456

Te huur mooi appartement met lift in 
Nederweert info: 0495-123 456

PERSONEEL GEVRAAGD
Personeel gevraagd leeftijd vanaf 
13 jaar wisselende tijden Cafetaria ’t 
Frietpannetje

Poetshulp gevraagd voor 2,5 uur per 
week bij interesse graag een berichtje 
naar poetshulp@poetshulp.nl

PERSONEEL AANGEBODEN
Ik ben 14 jaar en heb al vaker opge-
past, wil dit meer gaan doen. 
06-123 456 78

GEVRAAGD
Gevraagd carnavalskleding voor kin-
deren 06-123 456 78V
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TE HUUR

Garageboxen in centrum Nederweert
Vrijstaande woning voor tijdelijke verhuur in Nederweert
Appartement in centrum Nederweert

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

Hoewel de agenda van de raadsver-
gadering 16 april beperkt was, was er 
toch veel te bespreken. Het vragen-
halfuurtje werd door de voorzitter 
al omgetoverd tot een vragen uur-
tje. Spannender was het punt over 
de randweg (N266/N275). Met name 
over hoeveel dit gaat kosten. Hoe-
wel dit meer een technisch punt leek, 
(wat neem je mee bij het berekenen 
van de kosten voor de randweg of de 
aanpassingen op N266) gaf het vol-
doende stof tot discussie. Vanuit Ne-
derweert Anders maken we ons gro-
te zorgen over de financiële impact 
voor Nederweert op korte en lange 
termijn. Zonder vooruit te willen lo-
pen op het besluit (al dan niet een 
randweg) wil Nederweert Anders al 
vóóraf stellen dat een onverschrijding 
van (nog vast te stellen) budgetten 
voorkomen moet worden. We weten 
dat deze grote projecten vaak veel 
méér geld kosten dan berekend was. 
Daarom had Nederweert Anders lie-
ver gezien dat er rekening gehouden
werd met een veel groter risico. Im-
mers dan is de kans kleiner dat er ach-
teraf financiele tegenvallers zijn. Het 
hele dossier, wat al járen loopt, baart 
ons grote zorgen. Werd er eerst nog 
gesproken over een investering van 
20 miljoen (dit is inclusief de kosten 
voor Provincie, Gemeente en derden) 
inmiddels spreken we over minimaal 
40 miljoen. Een aantal andere ver-
keersaanpassingen die de gemeente 
Nederweert moet betalen zitten daar 
nog niet bij. 

Nederweert Anders wil de financi-
ele kaders vooraf helder hebben. 
We hebben hiervoor een motie in-

gediend die gesteund werd door het 
JAN maar helaas niet door de andere 
partijen. Blijkbaar hebben andere 
partijen vertrouwen in een goede 
financiele afloop van dit al jarenlang 
lopende dossier. 

Wat verder nog op de agenda stond 
was het jaarplan en jaarverslag van 
Buitengebied in Balans. Een mooi en 
helder overzicht van de reeds geno-
men en nog te nemen acties. Vanuit 
Nederweert kunnen we trots zijn op 
dit proces. Samen met de Boeren van 
Nederweert en andere belangheb-
benden wordt zorgvuldig samenge-
werkt aan ons buitengebied. 

Tenslotte zoals jullie hebben kunnen 
lezen heeft Nederweert Anders mee-
gedaan aan de landelijke opschoon-
dag. Samen met vrijwilligers hebben 
we in het buitengebied zwerfvuil
opgeruimd. Het is onvoorstelbaar 
hoeveel troep er in de natuur te-
recht komt. Dit was dan ook de reden 
waarom Nederweert Anders een mo-
tie had ingediend om het oplaten van 
ballonnen te beperken. De burge-
meester heeft toegezegd dat hij het 
initiatief steunt en actief verenigin-
gen gaat benaderen om het oplaten
van ballonnen te voorkomen. Voor 
ons is deze toezegging nu voldoende. 

Kortom we kijken met gemengde
gevoelens terug op de raadsverga-
dering van 16 april en realiseren ons 
dat de komende maanden spannend
worden. 

Ria Stienen, 
fractie voorzitter Nederweert Anders

 Waar gaat dit eindigen? Uit de 
raadsvergadering van 16 april 2019

Besluitvorming randweg nabij

Afgelopen raadsvergadering zijn er
weer een aantal belangrijke thema’s 
besproken. Zoals gebruikelijk blikken 
we ook dit keer samen met u terug 
op een aantal gebeurtenissen en the-
ma’s van de raadsvergadering. Deze 
keer de vergadering van dinsdag 16 
april 2019.

Besluitvorming N266/N275 & Ka-
naalzone
Na jarenlange discussies over het wel 
of niet aanleggen van een randweg 
om Nederweert wordt er dit jaar 
eindelijk een besluit genomen. Niets 
doen op de N275 (Randweg-Zuid) en 
N266 is geen optie. Er zijn knelpunten 
die moeten worden aangepakt. Onze 
inzet is, naast het oplossen van deze 
knelpunten, om vooral ook de ver-
keersveiligheid voor met name fiet-
sers en voetgangers te verbeteren. 
De aanleg van een fietsbrug bij de 
McDonald’s en een fietstunnel tussen 
Staat en de Pannenweg zijn daarom 
voor ons heel belangrijk. Op verzoek 
van de provincie is ook een plan ont-
wikkeld wat er moet gebeuren op 
en rond de N266 en N275 als er geen 
randweg wordt aangelegd, de zoge-
noemde knelpuntenoplossing. In bei-
de versies komt er een extra brug over 
het kanaal en is aandacht voor veilige 
fietsroutes naar Weert. In juli wordt 
aan de gemeenteraad gevraagd om 
een advies te geven aan de provincie, 
zodat zij in het najaar vervolgens een 
definitieve keuze kan maken tussen 
het aanleggen van een randweg en 
een knelpuntenoplossing.

Wij vinden het belangrijk dat er een 
goede en eerlijke afweging gemaakt 
kan worden tussen beide opties. 
Voor- en nadelen moeten zo objectief 
mogelijk in kaart worden gebracht. 
Dit wordt gedaan met een “maat-
schappelijke kosten en baten ana-
lyse” (MKBA). Hierin worden niet al-
leen de kosten van de nieuwe weg of 
de aanpassingen aan de huidige  weg 
meegenomen, maar bijvoorbeeld
ook de ontwikkelingsmogelijkheden 
voor het gebied langs het kanaal, de 
verbetering/verslechtering van de 
verkeersveiligheid en de effecten op 
de leefbaarheid in het dorp. De uit-
komsten van dit MKBA-onderzoek
nemen wij mee in onze keuze voor 
een van beide opties.

Daarnaast maken we ons zorgen over 
de betaalbaarheid van de randweg-
optie. Deze valt vele miljoenen duur-
der uit dan eerder werd begroot. Dit 
komt door gestegen bouwkosten, het 
realistischer in kaart brengen van de 
kosten en de financiële risico’s. Ook 
zijn er een aantal verbeteringen in
het plan aangebracht. Het is nog niet 
bekend wie de extra miljoenen zou 
moeten betalen als voor de randweg-
optie wordt gekozen. Daarom heb-
ben we wethouder Cuijpers opgeroe-
pen om goede afspraken te maken 
met de provincie over de verdeling 
van de kosten en hoe er wordt om-

Raadpraat
gegaan met nieuwe tegenvallers. 
Hierover moet duidelijkheid zijn voor 
we als raad een keuze maken tussen 
beide opties. 

Buisleidingen
De afgelopen maanden is er veel te 
doen geweest over de mogelijke aan-
leg van buisleidingen voor chemische
stoffen. Deze buisleidingen zouden 
moeten lopen van Echt-Susteren naar 
Laarbeek als afkorting van de route 
via Venlo. De voorgestelde route 
loopt door Schoor, langs de Pannen-
weg en via Boeket richting Someren-
Heide. De onderbouwing van de 
noodzaak voor de voorgestelde route 
voor buisleidingen door Nederweert 
is zwak. De route zorgt ook voor een 
aantal knelpunten, daarom is er de 
afgelopen maanden flink gelobbyd 
richting Den Haag om het buisleidin-
gentracé van tafel te krijgen. Door 
goed lobbywerk vanuit Nederweert 
en andere gemeenten (o.a. Helmond) 
en vragen van Tweede Kamerleden, 
heeft Minister Ollongren besloten 
dat de komende jaren geen buis-
leidingen worden aangelegd door 
Nederweert en dat er opnieuw on-
derzocht moet worden of er wel een 
noodzaak voor is.

Ondanks dat er de komende jaren
geen buisleidingen worden aange-
legd, is het plan nog niet van tafel. 
Dat betekent dat we vanuit Neder-
weert alert moeten blijven. In Ne-
derweert is het buisleidingentracé 
jaren geleden verwerkt in de bestem-
mingsplannen, terwijl buurgemeen-
ten Leudal, Weert en Someren dat 
niet hebben gedaan. Volgens de mi-
nister hoeven we op dit moment ook 
geen rekening te houden met het 
tracé. Tijdens de raadsvergadering
hebben we daarom aan wethouder 
Voss gevraagd of de buisleidingen 
uit de bestemmingsplannen kunnen 
worden gehaald. Hij heeft toegezegd 
dit met de buurgemeenten te gaan 
bespreken en in kaart te brengen 
wat de voor- en nadelen zijn van het 
buisleidingentracé wel en niet in het 
bestemmingsplan.

Nieuwe burgemeester
Op maandag 15 april is er een extra
raadsvergadering geweest. Deze 
stond in het teken van de voordracht 
van de nieuwe burgemeester van 
Nederweert. De raad heeft besloten 
om Birgit Op de Laak voor te dragen 
als nieuwe burgemeester van Neder-
weert. Ze zal starten in augustus.

Wij zijn enorm blij met haar voordracht 
als nieuwe burgemeester. We willen 
haar van harte feliciteren en wensen 
haar veel succes in Nederweert.

Denk mee
Mocht u vragen hebben over onze 
inbreng bij deze of de andere onder-
werpen van afgelopen raadsvergade-
ring stuur ons dan een mail. Dit kan 
naar martin.vanmontfort@d66neder-
weert.nl en kyll.bruijnaers@d66ne-
derweert.nl. 

Ook goede ideeën, andere vragen of 
aandachtspunten zijn altijd welkom.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert

Lente fair voor stichting OntspanWater 
succesvol verlopen!

Op een zonovergoten zondag 7 april
vierden we bij Judith’s Dance Point 
de lente! Talloze ondernemers uit 
Weert en omstreken verzamelden
zich voor een vrolijke lentefair. Er was 
voor jong en oud van alles te beleven! 
Kraampjes met leuke spulletjes, wijn- 
en bierproeverijen en diverse work-
shops. Ook verzorgden leerlingen 
van Judith’s Dance Point diverse op-
tredens en vermaakten de kinderen
zich uitstekend op het springkussen 
en met het schminken!

Belangrijk doel van deze lentefair 
was Stichting OntspanWater: een 
stichting die zich inzet om tegenover 
Judith’s Dance Point een therapeu-
tisch warmwaterbad te realiseren. 
Dit bad is bedoeld om ontspanning, 
therapie en verlichting te kunnen bie-
den aan minder validen die behoefte 
hebben aan een rustige omgeving en 

persoonlijke begeleiding. Tijdens een 
spannende loterij werd maar liefst �
341,- euro opgehaald voor Stichting 
OntspanWater! Daarnaast speelde 
de 8-jarige Romy deze middag ook 
voor Stichting OntspanWater op haar
blokfluit en haalde daarmee � 31,80 
op. Een hele mooie prestatie voor 
deze jongedame die pas 6 maanden 
blokfluit speelt, maar volgens haar
lerares Emmy Stultiens-Vries van Flute 
Time een waar natuurtalent is!

Graag willen wij iedereen bedanken 
die heeft bijgedragen aan deze zeer 
succesvolle lentefair! De zon was vol-
op aanwezig, het was gezellig druk 
en iedereen heeft zich uitstekend
vermaakt. Samen hebben we Stich-
ting OntspanWater weer een steuntje 
in de rug gegeven en op feestelijke 
wijze de lente ingeluid! 

Tekst: Giulia Califano – de Waal

Gezocht: begeleid(st)er
bij leuke uitstapje met de 
boodschappenplusbus!

Met de BoodschappenPlusBus van 
Punt Welzijn kunnen senioren en 
mensen met een beperking zelf hun 
boodschappen doen. De bus wordt 
in het weekend ook regelmatig inge-
zet voor uitstapjes. Hierdoor kunnen 
mensen gezellig samen op bezoek 
naar een dierentuin,  modezaak of 
markt. Tijdens deze uitstapjes gaan
vrijwilligers mee. Zij helpen de gasten 
van de bus, bijvoorbeeld bij het in- en 
uitstappen. Momenteel is de Bood-
schappenPlusBus op zoek naar een ex-
tra  begeleid(st)er die het leuk lijkt om 
eens in de maand mee te gaan. Deze 
persoon wordt vrijgehouden van kos-
ten (van bv entree en een kopje koffie) 
en zorgt samen met de andere bege-
leiding voor een leuke middag!

Lijkt het je wat om iets voor een an-
der te betekenen en samen op stap te 
gaan? En onderdeel te zijn van een leuk 
en gezellig team? Neem dan contact op 
met de BoodschappenPlusBus via tele-
foon  0495-697 900 van Punt Welzijn.

Eettafel Eind

Donderdag 2 mei: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden
t/m dinsdag 30 april voor 19.00 uur.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden. 

Iemand verrassen? 
Een dinercheque à € 9,-!

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

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

Mei-maand:
Pioenrozen-

maand
Verkrijgbaar: 

Maatschap Jonkers 
Hulsen 9 Nederweert-Eind

Mob.: 06-25328053



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

Donderdag 25 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. 

In de afgelopen maanden zijn bijna 
1.100 armaturen vervangen en ruim 
600 armaturen omgebouwd naar 
LED-verlichting. Vorig jaar werden al 
circa 700 kegelarmaturen omgebouwd. 
Hiermee is het project Duurzame 
straatverlichting afgerond. De lampen 
kunnen nu aan met een forse energie-
besparing. 

Duurzaamheid is één van de speerpun-
ten van gemeente Nederweert. We 
organiseren, faciliteren en nemen zelf 
waar mogelijk het voortouw en geven 
het goede voorbeeld op het gebied van 
duurzaamheid. Wat betreft de verlich-
ting hebben we ook duurzame stappen 
gezet. In 2018 zijn we gestart met het 
plaatsen van nieuwe duurzame armatu-
ren en het vervangen van oude exem-
plaren. 

Beleidsplan
De gemeenteraad stelde in 2016 het be-
leidsplan voor de openbare verlichting 
in onze gemeente vast. In dit plan is veel 
aandacht voor het verduurzamen van 
de verlichting. Het energieverbruik van 

de openbare verlichting wordt terugge-
bracht door onder meer het gebruik van 
betere materialen, zoals energiezuinige 
armaturen en eventueel dimmers. Met 
innovatieve lichttechnieken kan bij een 
relatief laag energieverbruik een hoog 
verlichtingsniveau worden gerealiseerd. 
Hierbij wordt het licht door een re-
flector of lensjes precies naar die plek 
gestuurd waar het nodig is.

Besparing van maar liefst 43% 
De meeste nieuwe en omgebouwde 
armaturen worden na 23.59 uur voor 
50% gedimd. De energiebesparing ten 
opzichte van de huidige armaturen 
bedraagt ongeveer 150.000 kWh. Dit 
is een besparing van maar liefst 43%! 
Daarnaast dalen de onderhoudskosten 
van de openbare verlichting. Nog een 
bijkomend voordeel is dat het percenta-
ge lampen dat uitvalt sterk vermindert.
 
Wat is nog niet vervangen?
Buiten enkele armaturen die nog 
aanvullend vervangen moeten worden, 
gaan we de openbare verlichting in de 
omgeving van de Burg. Hobusstraat, 

het centrumplan en het voorterrein 
gemeentehuis pas in 2020 vervangen. 
Verder overwegen we nog om de spots 
op hoge masten te vervangen door LED-
spots.

Uw ervaringen
Ondanks dat er bij het vervangen en 
ombouwen ook getest wordt, kan het 
zijn dat bijvoorbeeld het dimmen van 
de lampen anders gaat dan u had ver-
wacht. Ook kinderziektes komen pas in 
beeld nu alle werkzaamheden afgerond 
zijn. Wij horen graag uw ervaringen. 

Meldpunt openbare ruimte
Ervaringen met betrekking tot de 
openbare verlichting kunt u - net als 
storingen of vragen over dit onder-
werp - doorgeven op onze website. Dat 
kan via het meldpunt openbare ruimte 
(MOR): www.nederweert.nl/meldpunt 
Hier kunt u de melding via een link aan 
onze beheerder Nobralux doorgeven.
  
Op onze website kunt u terecht voor 
het beleidsplan over de openbare 
straatverlichting.

Lichten aan, maar wel duurzaam
Gemeente Nederweert rondt project straatverlichting af

Op de website...
 Bestrijding van eikenprocessie-

rups begint
 Aanmelden voor de Vrijwilligers-

dag op 25 mei
 Mia van Roy-Bongers exposeert 

op Kunstmuur
 Stemmen voor de Europese 

 Parlementsverkiezingen
 Verdacht signaal? 

 Meld het ons!
 
www.nederweert.nl

Jeugdlintje voor Raf
Raf Janssen (12 jaar) uit Nederweert 
ontvangt op Koningsdag het eerste 
Gemeentecomplimentje voor het redden 
van zijn opa. Met de Gemeentecom-
plimentjes worden kinderen beloond 
voor hun goede werk voor andere 
hulpbehoevende of oudere mensen of 
voor een door hen geleverde bijzondere 
prestatie. Het idee voor de kinderlintjes 
werd tijdens de begrotingsbehandeling 
in een motie van raadslid Rolf Ver-
heijen (CDA) en door de gemeenteraad 
unaniem aangenomen Op zaterdag 27 
april is er om 10.30 uur ter gelegenheid 
van Koningsdag een ontvangst van 
alle gedecoreerden en ereburgers van 
de gemeente in het gemeentehuis. De 
ontvangst begint met een aubade door 
Harmonie Sint Joseph Nederweert. Dan 
reikt burgemeester Evers ook het eerste 
‘jeugdlintje’ uit aan Raf. Volgende week 
leest u er meer over.

Op bezoek bij mevrouw Birgit Op de Laak

In het najaar gaf wethouder Voss symbolisch het startsein voor duurzame straatverlichting op de Hulsenweg. Foto: Nederweert24

De gemeenteraad van Nederweert heeft 
op maandag 15 april mevrouw Birgit 
Op de Laak uit Horst voorgedragen als 
nieuwe burgemeester.  

In een extra raadsvergadering maakte 
raadslid Charlot Koppen, voorzitter van 
de vertrouwenscommissie, de voordracht 
bekend.
 

Wethouder 
Mevrouw Birgit Op de Laak is 57 jaar en 
woont in Horst. Ze is sinds 2010 wethou-
der in de gemeente Horst aan de Maas. 
Voor die tijd was zij 9 jaar gemeente-
raadslid en fractievoorzitter in Horst 
(aan de Maas). Daarnaast is ze werk-
zaam als leidinggevende in het sociaal 
cultureel werk. 

Mevrouw Op de Laak is getrouwd en 
heeft 2 volwassen dochters. 

Alle kwaliteiten voor burgemees-
terschap 
De gemeenteraad is van mening dat 
zij over alle kwaliteiten beschikt die 
voor het burgemeesterschap nodig 
zijn en dat zij uitstekend past in het 
profiel. De aanbeveling wordt gedaan 
aan de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw 
Ollongren. 

Op bezoek
Vorige week donderdag bracht het 
college van B&W een bezoek aan me-
vrouw Op de Laak in Horst om haar de 
felicitaties van het gemeentebestuur 
over te brengen. Dat werd onder-
streept met een mooie bos bloemen 
en met een fles Nederweerter koffie-
likeur. Het werd een plezierige ken-
nismaking met mevrouw Op de Laak 
en haar echtgenoot. Zij heeft al veel 
reacties uit het Nederweertse gehad 
en voelt zich zeer welkom. Zij heeft 
veel zin in deze nieuwe uitdaging. 

Beëdiging
De beëdiging van mevrouw Op de 
Laak zal naar verwachting plaatsvin-
den in augustus tijdens een bijzondere 
raadsvergadering door de Commissaris 
van de Koning, de heer Bovens. 

V.l.n.r.: kabinetschef Giel Bruijnaers, gemeentesecretaris Johan Bakens, wethouder Cuijpers, 
mevrouw Op de Laak, wethouder Koolen en wethouder Voss. Foto: Nederweert24

Even bijpraten
Tijdens de raadsvergadering van 16 
april is het jaarverslag 2018 en jaarplan 
2019 ‘Buitengebied in Balans, samen 
groots, samen doen!’ besproken. 

In het jaarverslag staat wat we in 2018 
gedaan hebben en in het jaarplan wat 
we in 2019 gaan doen.

Gezonde leefomgeving
In 2018 zijn we doorgegaan met de aan-
pak van Buitengebied in Balans zoals die 
in 2013 is gestart. Vorig jaar verschoof 
het accent naar een gezonde leefomge-
ving. Zo is onder meer besloten dat er 
voorlopig geen geiten(houderijen) bij 
mogen komen in de gemeente Neder-
weert. Bedrijven die een fijnstof knel-
punt veroorzaken, kunnen tijdelijk niet 
meer groeien. 

Meer begrip 
In het platform ‘Gezonde veehouderij 
in een gezonde leefomgeving’ spraken 
verschillende partijen intensief over dit 
thema. Hierdoor is er onderling meer 
begrip ontstaan. De ‘praatplaat’ die het 
platform aan de wethouder heeft over-
handigd, gebruiken we als bouwsteen 
voor de omgevingsvisie buitengebied.
 

Regionaal loket voor stoppende boer
In 2019 komen de resultaten van vijf 
jaar Buitengebied in Balans samen in de 
omgevingsvisie buitengebied. We werken 
dit jaar aan een gezonde leefomgeving 
door onder meer afspraken te maken 
met bedrijven die de knelpunten over-
schrijden en een regionaal loket voor de 
stoppende boer te coördineren. Ook in 
2019 heeft de bedrijfscontactfunctionaris 
een belangrijke verbindende rol tussen 
agrarische bedrijven en de omgeving. 

Jaarverslag en jaarplan op website
Wilt u meer weten over de activiteiten 
in het kader van ‘Buitengebied in Balans, 
samen groots, samen doen!’? Lees dan 
het jaarverslag en het jaarplan op onze 
website.

Vanaf 6 mei gaan controleurs in onze 
gemeente huis-aan-huis controleren op 
het bezit van honden. Dit gebeurt ieder 
jaar. Deze controles worden uitgevoerd 
door BsGW. De controleurs bellen bij u 
aan om te inventariseren of u een hond 
heeft. Ze kunnen zich legitimeren, dus 
vraag er gerust naar. 

Ieder die één of meer honden houdt, is 
automatisch belastingplichtig en wet-
telijk verplicht hiervan aangifte te doen. 
Het aantal honden op een adres bepaalt 
de hoogte van de aanslag. 

Tarieven
Het tarief voor de hondenbelasting in 
de gemeente Nederweert is € 25,00 per 
hond en € 100,00 voor een kennel. U 
vindt deze tarieven ook op www.bsgw.nl. 

Aangifte doen
Als een hond wordt aangetroffen 
waarvoor geen belasting wordt betaald, 
zal de controleur deze hond(en) aan-
melden. Is de bewoner niet thuis als de 
controleur aanbelt, dan laat deze een 
brief met informatie over de hondenbe-
lasting op het adres achter. 

Boete
BsGW adviseert hondeneigenaren 
die één of meer hond(en) niet heb-
ben aangegeven, dit zo snel mogelijk 
te doen. Daarmee kunnen onnodige 
boetes worden voorkomen. Als tijdens 
de controle blijkt dat de houder van één 
of meer honden geen aangifte heeft ge-
daan, dan loopt deze het risico dat een 

bestuurlijke boete wordt opgelegd. 

Digitaal aanmelden
Het aanmelden of afmelden van een 
hond, kan het snelste via de persoonlij-
ke pagina op de website www.bsgw.nl. 
Log in met uw DigiD. Ook wijzigingen in 
het aantal honden kunt u doorgeven via 
deze persoonlijke pagina. De melding is 
dan direct geregeld. 

Telefonisch aanmelden
Inwoners die geen internet hebben, 
kunnen een hond ook telefonisch 
aanmelden via de BsGW-telefoon: 088-
8420420. Houd uw BSN bij de hand als u 
belt. De medewerkers zijn van maandag 
t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 
09.00 tot 17.00 uur. 

Meer informatie over de hondenbelas-
ting vindt u op www.bsgw.nl.

 

Vraagje. Heeft het baasje al voor mij betaald? 

 



STARTENDE BLUESBANDS 
WELKOM OP DE 
PINKBLUES 2019. 

Stichting Pinkblues is bezig met de 
PINKBLUES EDITIE 2019.
We willen startende bluesbands de 
kans geven om ’s middags een op-
treden te geven op zondag 9 juni of 
maandag 10 juni a.s. 
Zij kunnen contact met ons opnemen 
als ze interesse hebben. 
Zij kunnen hun gegevens door mailen 
naar henry@taksomeren.nl 

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlg j

Programma Oranjeweek Weert

In 2019 presenteert Centrumma-
nagement al voor de negende 
maal de Oranjeweek Weert. In de 
week van Koningsdag vindt in het 
centrum een feestelijk program-
ma plaats en beleven bezoekers 
diverse leuke activiteiten.

Weert viert Weert
Sinds de komst van de koninklijke fa-
milie naar Weert in 2011 viert Weert 
de Oranjeweek. De feestweek vari-
eert in lengte omdat de data geba-
seerd worden op de periode van het 
weekend tot Koningsdag. De Oranje-
week vindt in 2019 plaats van 25 t/m 
28 april. Net als bij voorgaande edi-
ties heeft het programma vooral een 
lokaal-regionaal karakter.

Programma
Het Oranjeweek-programma bevat 
muziek, sport en cultuur en legt na-
druk op de unieke kenmerken van 
Weert.

Donderdag 25 april: koopavond
De Oranjeweek start met een ge-
zellige koopavond. Geniet van een 
diversiteit aan lokale boetiekjes en 
snuisterijenwinkeltjes, combineer het 
funshoppen met een bezoek aan een 
van de vele lokale horeca-etablisse-
menten en vier samen de start van 
het oranje kleurende weekend!

Vrijdag 26 april: Kinderplein &
Muziek
Op vrijdagmiddag is het springen ge-
blazen op het kinderplein. Gedraag je 
als een echte Koning op je eigen kas-
teel, al springend op de Kastelenrun 
op de Nieuwe Markt. Op de Markt 
staat een opblaasbare pannakooi en 
worden sportieve kids uitgedaagd 
uit te vechten wie de echte ‘Koning 
Voetbal’ is.

De Koningsnacht staat garant voor 
een groot muzikaal feest in de bin-
nenstad van Weert. Op verschillende 
locaties beleef je sfeervolle evene-
menten, met qua muziekstijl voor ie-
der wat wils. Meest in het oog sprin-
gend is Diep met Willy, sinds enkele 
jaren een succesvol deephouse-event
op Koningsnacht, dit jaar georgani-
seerd in het Stadspark. Daarnaast is 
in verschillende horecagelegenheden

live muziek te horen. Zo presenteert 
Café Tramhalt DJ Paul, zingt bij Café ’t 
Swaentje Geralt van Gemert en orga-
niseert De Soos een feestelijke Club-
Soos met The Deejays. Vanaf 20.00 
uur kunnen deelnemers aan de jaar-
lijkse vrijmarkt plaatsnemen aan de 
binnenzijde van de Singels.

Zaterdag 27 april: Vrijmarkt (Ko-
ningsdag)
Op Koningsdag beleef je diverse ge-
zellige activiteiten in het centrum van 
Weert. Op de binnenzijde van de Sin-
gels wordt de traditionele vrijmarkt 
gehouden. In het stadspark zijn kinde-
ren en ouders vanaf 10:00 uur welkom 
bij het dagprogramma van de Feest 
Fabrique, wat vanaf 18:00 uur trans-
formeert tot een festivalsetting in de 
feesttent met diverse artiesten. Salsa-
drumband As Arraias loopt door de 
binnenstad. Op de Markt staat ’s mid-
dags een DJ op het podium bij Café 
de Gruyter. Op de Langpoort wordt 
gestreden om het Burgerkoningschap 
van schutterij St. Catharina 1480. Lief-
hebbers van een mooi uitzicht kunnen 
een bezoek brengen aan de Open To-
rendag van de St. Martinuskerk.

Voor het eerst openen de winkels in 
de binnenstad ook tijdens Konings-
dag! Tevens zal de weekmarkt in 
oranje gedaante opbouwen.

Zondag 28 april: Sport & Bewegen
Punt Welzijn/Let’s Move en Centrum-
management Weert presenteren tij-
dens de koopzondag de zogenaamde
Dag van Sport & Bewegen. Winkels 
zijn zoals elke laatste zondag van de 
maand geopend van 13:00 tot 17:00 
uur. In samenwerking met diverse 
sportverenigingen uit Weert en om-
geving wordt het centrum omgeto-
verd tot een waar sportspektakel. Op 
de pleinen worden velden uitgezet, 
wedstrijden gehouden en presenta-
ties gegeven. Bezoekers krijgen de 
kans alle sporten te ontdekken door 
de lange oranje loper over de pleinen 
te volgen. Kinderen kunnen met een 
stempelkaart gratis deelnemen aan 
diverse activiteiten en demonstraties 
en kunnen hiermee leuke sportprij-
zen winnen. Op het podium op de 
Nieuwe Markt zal de gehele middag 
een dansprogramma plaatsvinden.

Op het Citaverde collega is een 
groep studenten de afgelopen pro-
jectperiode druk bezig geweest 
met het organiseren en uitvoeren
van een KERNgezond-activiteit. 

Over de periode van zes weken heb-
ben de leerlingen zich in drie groepjes 
verdeeld, voorlichting gekregen over 
KERNgezond en handvaten en tips 
gekregen hoe een leuke en leerzame 
activiteit te organiseren. In week 4
en 6 van de projectperiode werd de 
activiteit uitgevoerd voor de KERN-
gezond-kinderen van basisscholen
De Bongerd, De Zonnehof (Leveroy), 
Budschop en De Kerneel. Cliënten van 
PSW sloten deze dagen ook aan en 
samen beleefden ze een enorm leuke 
activiteit waarbij verschillende doel-
groepen betrokken waren. Voor de 
basisscholen was dit alweer de derde 
KERNgezond-activiteit. 

De tweedejaars leerlingen van het 
Citaverde College hadden een voe-
dingsquiz bedacht waarbij leerlin-

KERNgezonde kids te gast 
op het Citaverde

gen door middel van vragen beant-
woorden en geblinddoekt proeven
verschillende stukken fruit konden
verzamelen waar uiteindelijk een 
lekkere smoothie van gemaakt 
werd. 

Verder werden er Oud-Hollandse 
spellen gedaan zoals eierlopen, 
ringewerpen en sjoelen. Als derde 
onderdeel stond bewegen op het 
programma. Onder leiding van vier 
dames kregen de KERNgezond-leer-
lingen een leuk dansje ingestudeerd. 

Het was een geweldig leuke activiteit 
waar zowel de leerlingen van het Ci-
taverde Collega, als de cliënten van 
PSW als de KERNgezond-leerlingen 
van genoten. Er was dan ook een 
groot applaus over voor organise-
rende leerlingen van het CItaverde 
College.

De laatste KERNgezond-activiteit van 
dit jaar zal plaatsvinden op 25, 26 en 
27 juni op zorgboerderij Stegerhof. 

KIENEN   NEDERWEERT /
ST. ROCHUS

VRIJDAG 26 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.  Ieder-
een is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop

Op 29 april organiseert Slank4ever 
het -Event

DURF JIJ DE VERLEIDING AAN!
(met special guest: Chefkok Djuri Lae-
nen)

Leer tijdens je afslankpoging om 
te gaan met alledaagse redenen, 
excuses en verleidingen
Deze inspirerende en leerzame avond
is voor dames die een of meerdere 
diëten hebben gevolgd, die weten 
hoe moeilijk het is om tijdens hun af-
slankpoging alle dagelijkse redenen, 
excuses en verleidingen te weerstaan.

‘Als ik gewoon een klein stukje 
chocolade pak, dat kan toch geen 
kwaad?’, ‘Ik ben maar een keer ja-
rig, dus dan neem ik het er van!’, ‘Ik 
begin maandag wel weer’  of.. ‘Na 
zo’n dag als vandaag heb ik dat bakje 
chips wel verdient’.

Je herkent het vast wel, je wil graag 
een paar kilo kwijt voor de zomer, je 
probeert op je voeding te letten en
eventueel wat meer te bewegen. Het 
moeilijkste blijft om telkens ‘nee’ te 
blijven zeggen tegen jezelf. Nee te-
gen de vele alledaagse verleidingen 
die op de loer liggen. Je verzint op de 
automatische piloot allerlei excuses 
en redenen om toch toe te geven aan 
de vele verleidingen, hoe goed je ook 
bezig bent! 

Wij geloven niet in het weinig eten –
veel bewegen principe. Wij geloven 
dat je met de juiste keuzes, ontzet-
tend kan blijven genieten van voe-
ding en evengoed kan afslanken. Dat 
met de juiste inzichten het telkens 
toegeven aan de vele verleidingen 
verleden tijd kan zijn. Wij helpen jou 

Afslanken d.m.v. coaching - dagelijks voedingsadvies en kookworkshops

Slank4ever
Een andere kijk op Afslanken

van die automatische piloot af! 

Wil jij stoppen met het eeuwige 
diëten? 
Wil jij..
• Nog voor de zomer kilo’s lichter 

zijn?
• De kilo’s er ook echt af kunnen 

houden?
• Weten hoe je de motivatie deze 

keer écht vast kan houden?
• Alledaagse verleidingen gemakke-

lijk kunnen weerstaan?
• Blijven genieten van lekker eten?
• Op gewicht blijven zonder je te 

hoeven afbeulen in de sportschool?

..om deze zomer, vol trots, in je 
bikini op het strand te kunnen/
durven liggen of simpelweg weer 
ervaren hoe je kan afslanken en
blijven genieten?
Woohoo, hoe zou dat zijn?! 

Dan mag jij deze avond vol heer-
lijke hapjes en praktische tips 
waar je direct mee aan de slag 
kan niet missen! 

Event: Durf jij de verleiding aan?
Wanneer: 29 April 2019
Waar: Nederweert
Locatie: Restaurant Bi-J Siem

Kerkstraat 56
Hoe laat: 19.00 tot 21.00
inclusief Koffie, thee en gezonde 

hapjes
Kosten € 12.50 pp

Ben jij erbij?
Er zijn helaas maar een beperkt aan-
tal plekken beschikbaar. 
Meld je dus eenvoudig en snel aan via 
onze site www.slank4ever.nl dan zien 
we je graag op 29 april in het sfeer-
volle Bi-j Siem te Nederweert.

Informatiebijeenkomst Parkinson: 

ondersteuning bij 
veranderingen in denken, 

gedrag en werken

Op dinsdag 14 mei 2019 organi-
seert ParkinsonNet Weert een in-
formatiebijeenkomst voor mensen
met Parkinson en hun naasten. Dit 
keer staat de avond in het teken 
van ondersteuning bij veranderin-
gen in denken, gedrag en werken
bij de ziekte van Parkinson. 

De bijeenkomst vindt plaats tussen 
19:00 en 21:00 uur in het Auditorium 
van SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toe-
gang is gratis. Geïnteresseerden kun-
nen zich aanmelden via het inschrijffor-
mulier op de website: www.sjgweert.
nl (zie Agenda) of bij de afdeling Pati-
enteninformatie: 0495 – 57 22 05.

Programma
De informatieavond wordt verzorgd 
door Libra Revalidatie en Audiolo-
gie. Een revalidatiearts en behande-
laren geven uitleg over wat medisch 
specialistische revalidatie inhoud en 
hoe deze vorm van revalidatie u kan 
helpen bij veranderingen in het den-
ken (geheugen, tempo van denken), 
gedrag, stemming en het werken. 
Zij vertellen u welke mogelijkheden 
er zijn, zodat u kunt beslissen of me-
disch specialistische revalidatie iets 
voor u is. 

ParkinsonNet
Als gevolg van de ziekte van Parkin-
son kan iemand uiteenlopende klach-
ten hebben of problemen ervaren op
verschillende gebieden. Hierdoor zijn 
vaak meerdere zorgverleners betrok-
ken bij de behandeling en de bege-
leiding van mensen met de ziekte van 
Parkinson. Het is belangrijk dat deze 
zorgverleners specifiek deskundig 
zijn en behandelingen goed op elkaar 
afstemmen. In de regio Weert wer-
ken de volgende zorgverleners via 
het netwerk ‘ParkinsonNet’ samen 
aan goede zorg voor mensen met 
Parkinson: fysiotherapeuten, apothe-
ker, diëtist, geriater, ergotherapeu-
ten, neurologen, revalidatiearts, GZ-
psycholoog, logopedisten, specialist 
Ouderengeneeskunde en Parkinson-
verpleegkundige. Op www.parkin-
sonnet.nl staat meer informatie over 
de ziekte en is ook te zien welke zorg-
professionals en behandelaars zijn 
aangesloten bij het netwerk.

Gymnastiekleraar Bert van Dijk 
van de Philips van Horne in Weert 
heeft met zijn deelname aan de 
marathon in Tokyo 6.451,52 euro 
opgehaald. Hij liep deze mara-
thon op zondag 3 maart in het ka-
der van het jubileum-onderwijs-
project van de Philips van Horne: 
de Chipala school in een krotten-
wijk in Lilongwe, de hoofdstad 
van Malawi.

Sinds de grote ‘Philips’ reünie eind 
september 2018 hebben zich hon-
derden vrienden, kennissen, collega’s 
en bedrijven aangemeld als sponsor. 
Reis-, verblijf, - fysio- en inschrijfkos-
ten werden door Bert en zijn vrouw 
overigens zelf betaald.

Al eerder liep Bert een groot aan-
tal marathons voor diverse Derde 
Wereld onderwijsprojecten van 
de Philips van Horne. Zo nam hij 
deel aan de internationale mara-
thons van Eindhoven (2005), Berlijn 
(2006), Amsterdam (2007), New York 
(2008), Köln (2009), Brussel (2010), 
München (2011), Budapest (2012), 
Chicago (2013 ) en Bremen (2014 ), 
Praag en Turijn (2015), Londen 
(2016), Stockholm (2017) en Wenen 
(2018) was ‘Tokyo’ inmiddels zijn 16e 
marathon.

Jubileumproject
De Tokyo marathon van Bert van Dijk 
was een van de vele acties van de 50-ja-
rige Philips van Horne om geld bijeen te 
krijgen voor de bouw van twee klaslo-
kalen voor de Chipala school in de krot-
tenwijk Mgona. Deze enorme school 
van meer dan 8500 leerlingen heeft 
slechts 22 lokalen en 75 leerkrachten. 
De klassengrootte varieert van 100 tot 
350 leerlingen. De meeste leerlingen 
krijgen les in de openlucht onder stof-
fige of modderige omstandigheden.

Carnavalist
Aan deze marathon ging een lange 
intensieve trainingsperiode vooraf. 
Als carnavalist en prominent lid van 
de ‘Kepel Gootjgemootj’ was het ui-
teraard even slikken voor Bert van 
Dijk dat ‘Tokyo 2019’ samenviel met 
Vastelaovundj. Bert van Dijk heeft 
immers als ‘Kaak Bert’ nog nooit het 
carnavalsfeest overgeslagen. 

‘Van Horne Bloem van Weert’
De laatste jubileumactiviteit van de 
Philips van Horne is de ‘Van Horne 
Bloem van Weert,’ een fiets- en wan-
delfestijn op zondag 2 juni. De ‘Philips’ 
organiseert deze sportieve manifesta-
tie, met start en finish op het school-
terrein aan de Herenstraat, in samen-
werking met AV Weert en TWC Weert. 

Opbrengst Tokyo marathon 
Bert van Dijk: € 6.451,52

Na bijna 40 jaar nemen we afscheid 
van Miep Verspagen. Vanaf het be-
gin is Miep betrokken geweest bij 
peuterspeelzaal “’t Leivertrönke”, 
als bestuurslid, leidster, pedagogisch 
medewerkster en de laatste jaren als 
vrijwilligster. 
Miep heeft het werk altijd heel graag 
gedaan, het verveelde haar nooit. Ie-
dere dag was anders. Ze genoot ont-
zettend van de kinderen. 
Nu is het moment gekomen dat we 
afscheid nemen van Miep. 
We willen haar via deze weg hartelijk 
bedanken voor haar inzet in de afge-
lopen 40 jaar. 

Team Okido

BEDANKT
Alle ouders die mij in de afgelopen, 
bijna 40 jaar, hun vertrouwen ge-
schonken hebben en mij hun kost-
baarste bezit, hun kind, hebben toe-
vertrouwd wil ik bedanken voor het 
vertrouwen dat jullie mij gegeven 
hebben. Iedereen waarmee ik heb

mogen samenwerken, zowel in Ne-
derweert-Eind als in Leveroy: dank je 
wel voor de fijne samenwerking. Al-
lemaal het allerbeste gewenst.

Miep Verspagen

Afscheid van Miep Verspagen 
bij Okido

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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


