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Nederweert
jouw gezondheid is onze zorg

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

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

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

(0495) 625714 

Expert 
Nederweert
uw Sonos
specialist!

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten.

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

N e d e r we e r t   |   |   0 4 9 5 - 6 2 4 6 0 7  |  w w w. a d r i a e n s b o u w k u n s t . n l

sc
he

rp
e 

lij
ne

n

EXCLUSIEVE
ONTWERPEN

VOOR WONINGBOUW,
VERBOUW EN

 UTILITEITSBOUW

Redactie-adres:

Pannenweg 231

Postbus 2724

6030 AA Nederweert

tel. (0495) 63 26 25

fax (0495) 63 11 57

info@drukkerijvandeursen.nl

www.drukkerijvandeursen.nl

www.facebook.com/

drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur:

Huib van Deursen

Afhaaladressen:
cldgroep, Leveroy
Phicoop, Ospel
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

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

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

www.brinkmansoptiek.nl

ALTIJD EEN SCHERPE BLIK
MET EEN ZONNEBRIL OP STERKTE

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

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

Pinautomaat 
aanwezig

Uit onze eigen kwekerij 
nu volop hangpotten, perkplanten,

kuipplanten, fuchsia’s 
en geraniums 

van uitstekende kwaliteit!

Mechanisch leggen van leidingen 
voor sproei- en beregeningsinstallaties

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

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

Voor fruitboomgaard - weides en tuinen

eert

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www

eert

Wil jij lekker voor jezelf sporten, 
zonder groepslessen of ander bijza-
ken? Dat kan nu een stuk goedko-
per! Nederweert24 en Sportivalife 
Nederweert starten namelijk een 
samenwerking. Hierdoor kan Spor-
tivaLife tijdelijk een goedkoper Fit-
ness-Only abonnement aanbieden 
voor maar € 29,95 per maand! Dit 
exclusieve abonnement is af te slui-
ten tot en met 31 mei 2019, dus wees 
er snel bij!

Fitnessen en voor jezelf trainen kan 
perfect bij SportivaLife op de Hul-
senweg in Nederweert. Echter zijn er 
meerdere mogelijkheden binnen het 
fitnesscentrum. Denk bijvoorbeeld
aan groepslessen, verschillende 
vechtsporten, een gratis exclusieve 
dranken balie met sportdrank, ge-
koeld water, koffie, thee en verschil-
lende soepen maar ook Progress Fit-
ness!

Progress Fitness, die naam heb je mis-
schien al vaker gehoord maar wat is 
dat nou precies? Bij SportivaLife geldt 
het devies: Bewegen is goed, Goed 
bewegen is beter!
Met Progress Fitness wordt er volop 
aandacht gegeven aan je houding tij-
dens het sporten. De lessen kunnen 
beschouwd worden als een personal 

training, echter voor een fractie van 
de prijs! In groepjes van maximaal 8
personen train je op 3 verschillende 
niveaus, van beginner tot gevorder-
de. Je kunt dus altijd trainen op JOUW 
niveau, met constante begeleiding!

Wist je dat SportivaLife Nederweert 
de afgelopen maanden hard heeft 
gewerkt om aan de kwalificaties te 

voldoen van Judo Bond Nederland
(JBN) en dat SportivaLife binnenkort 
zelfs het JBN keurmerk ontvangt? Dit 
is een waarborg voor kwaliteit en vei-
ligheid. Meer info op www.jbn.nl. 
SportivaLife heeft het wedstrijdjudo 
opgepakt en is een van de weinige 
clubs uit de omgeving die deelneemt 
aan wedstrijden. Coach Angelique 
van Wegberg (voorheen Hoofd Coach 

van Zuid Nederland voor de Neder-
landse Judobond ) stoomt haar ju-
doka’s klaar voor wedstrijden zodat 
er altijd een doel is om naar toe te 
werken! Des te meer reden om nu 
gebruik te maken van een gratis ken-
nismakingsabonnement voor de duur 
van één maand (enkel geldig voor de 
vechtsportafdeling) loop binnen voor
de voorwaarden.

SportivaLife biedt tijdelijk een goedkoper Fitness-Only abonnement aan

Nederweert24 & SportivaLife slaan handen ineen

Ook in de gemeente Nederweert 
zijn akkerbouwers weer volop be-
zig met de productie van ons voed-
sel. De teelt van onze aardappelen, 
groenten en granen. Om al die ge-
wassen optimaal te laten groeien 
en te beschermen tegen onkruid, 
ziektes en plagen zetten onze
agrariërs de modernste technieken
in en houden ze zich aan strenge 
veiligheidsregels. “Het uitgangs-
punt is dat we de natuur zoveel 
mogelijk haar gang laten gaan. We
gebruiken alleen gewasbescher-
mingsmiddelen als de kwaliteit en 
veiligheid van het voedsel in ge-
vaar dreigt te komen.” 

De boeren van Nederweert gaan ge-
voelige thema’s niet uit de weg. Ook 
als het gaat over gewasbescherming 
op het land vertellen ze graag het 
eerlijke verhaal.

Om te kunnen garanderen dat ons 
dagelijks voedsel veilig en van hoge 
kwaliteit is, moeten de gewassen be-
schermd worden tegen onkruid, schim-
mels, insecten of bacteriën. Er mag 
immers niks in het voedsel komen dat 
schadelijk is voor mens en dier. Boer 
Eric van de Putten uit Nederweert licht 
toe: “Als we in de hele wereld zouden 
stoppen met het bestrijden van graan-
ziektes, sterven er mensen als gevolg 
van schimmelgifstoffen in brood. Zo 
simpel is het. Gewasbeschermingsmid-
delen worden juist ingezet om onze 
gewassen te laten groeien tot een vei-
lig, gezond en hoogwaardig product 
voor de consument. Dat wordt nog 
wel eens vergeten.”

Strenge regels
Nog te vaak wordt gedacht dat ak-
kerbouwers te pas en te ompas gif-
tige stoffen spuiten op hun land. De 
werkelijkheid is - zoals zo vaak - an-
ders. Gewasbescherming anno 2019 is 
een combinatie van maatwerk en mo-
derne techniek. Daarbij zijn boeren
in Nederland gebonden aan strenge 
Europese en nationale veiligheidsre-
gels. In de Bestrijdingsmiddelenwet
staat tot in detail beschreven welke 

biologische en chemische middelen 
akkerbouwers mogen gebruiken om
ziekten, plagen of onkruid op het 
land te bestrijden. Maar ook hoe, hoe 
vaak en in welke dosering. Waar het 
op neerkomt is dat er niets is toege-
staan wat een acuut gevaar kan op-
leveren voor mens, dier en milieu. 
Elke boer heeft een spuitlicentie no-
dig en moet exact bijhouden welke 
middelen hij op welk perceel spuit 
en in welke hoeveelheid. “Daarbij 
wordt elke geoogste partij gewassen 
streng gecontroleerd op mogelijke 
restanten van gewasbeschermings-
middelen. De eventuele sporen die 
op het plantje achterblijven moeten 
verwaarloosbaar zijn en mogen geen 
enkel risico vormen voor de volksge-
zondheid. Wie zich niet aan de regels 
houdt, heeft een groot probleem. Al-
les voor de veiligheid”, vertelt akker-
bouwer Johan Veugen uit Ospel die 
suikerbieten, aardappelen, sperzie-
bonen, wortels, schorseneren, maïs
en wintertarwe verbouwt.

Maatwerk en techniek 
In tegenstelling tot vroeger spuiten 
akkerbouwers veel minder vaak, in 
veel lagere doseringen en ook met 
aanzienlijk meer precisie. Daarbij is er 
veel meer aandacht voor preventie, 
het voorkomen van ziekten door een
uitgebalanceerd teeltplan. De bodem 
waarop akkerbouwers hun gewassen 
telen wordt bijvoorbeeld regelmatig 
gescand. Met de kennis die dit op-
levert, kunnen ze gericht sturen. Ze 
weten dan precies waar ze meer voe-
dingsstoffen moeten strooien zodat 
de gewassen overal optimaal groeien. 
Johan Veugen: “We spuiten alleen als 
het écht nodig is, bijvoorbeeld om in 
een vroeg stadium onkruid of schim-
mels te lijf te gaan. Dat gebeurt dan 
in kleine doseringen. Door middel 
van GPS-techniek wordt elk plantje 
slechts één keer en tot op de centime-
ter nauwkeurig bespoten. Weer een 
andere techniek zorgt ervoor dat er 
nauwelijks gewasbeschermingsmid-
del door de wind verwaait. We hou-

den veel meer rekening met de omge-
ving, het is echt maatwerk geworden. 
Dat zit ‘m vaak ook in kleine dingen. 
Even wachten met spuiten als er fiet-
sers voorbijkomen bijvoorbeeld.”

Waar het kan, kiezen akkerbouwers 
voor biologische oplossingen. Eric: 
“Bij de teelt van wortels maken we 
bijvoorbeeld gebruik van plakvallen 
waarbij met behulp van een lokstof 
schadelijke insecten worden opvan-
gen. Alleen wanneer de schade de 
kritische grens bereikt, spuiten we 
insecticiden. Niet omdat we dat leuk 
vinden, maar omdat het soms de eni-
ge manier is om de kwaliteit van het 
gewas voor de consument te kunnen 
garanderen.” 

Bij een gezonde en duurzame teelt 
van hun gewassen worden akkerbou-
wers tegenwoordig aan alle kanten 
ondersteund door moderne techniek.

Lees verder elders in dit blad.

Boeren van Nederweert: een eerlijk verhaal over gewasbescherming 

Onze groenten veilig, gezond en lekker houden



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

•  •  Muziektherapie-waterbed
• • • Sauna-units

• • Zout-therapie
• • Shiatsu therapie

• • Body & Mind balance
• • Schoonheids-/Massagesalon

Roeven 4 (Naast Trinkenshof) •• info@sgo-nederweert.nl •• WWW.SGO-NEDERWEERT.NL •• T: 0495-585013

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

SGOSGO NEDERWEERT NEDERWEERT

Pijn, stress, huidproblemen of andere gezondheidsklachten?

STICHTING GEZONDHEID EN ONTSPANNING

AGENDA MEI 2019
04 Tinus Stienen beker aanvang 19.00 uur
11 Rowwen Héze Eindse boys (de opgege-
ven leden)
19 BSF. St. Lambertus Neeritter optochtnr. 7
25 Vierkamp St. Job Leuken
30 Afhalen communicantjes

ROWWEN HÉZE EINDSE BOYS
Op dinsdag 7 mei zal er om 20:00 uur een 
briefing plaatsvinden voor alle vrijwilligers 
voor de bardiensten tijdens het optreden van 
Rowwen Heze bij de Eindse boys. Deze zal 
plaatsvinden in de kantine van de Eindse Boys.

Op zaterdag 11 mei is dan het jubileumfeest 
van Rowwen Héze bij de Eindse Boys. Alle 
leden die zich hebben opgegeven dienen 
om UITERLIJK 18.45 uur aanwezig te zijn. 
Dus kom op tijd!

KONINGSSCHIETEN 2019
Op eerste Paasdag werd het nieuwe schut-
tersseizoen geopend voor schuttersgilde 
St. Lucie Nederweert-Eind. Na een mooie 
dienst in een sfeervol versierde kerk en een 
heerlijke lunch bij Twan en Mia Minten ver-
zamelden de leden zich rond 3 uur bij het 
clubgebouw voor het koningsschieten. 

Koning Leo (2018) kreeg de eer om het 
openingsschot te lossen zodat de strijd kon 
beginnen. Na 133 schoten viel de vogel naar 
beneden en is er een nieuwe schutterskonin-
gin bij schuttersgilde Sint Lucie, namelijk Ma-
riska Janssen. Mariska Janssen zal samen met 
haar vader Leo Janssen gaan stralen tijdens 
de optocht. De alternatieve koning is afge-
schoten door Jan Linders na 146 schoten. 

Wij wensen Mariska en Leo heel veel succes 
bij de schuttersfeesten en het OLS. 

Donateursactie:
Gedurende de maanden mei en juni zullen 
onze leden in Ospel en Ospeldijk langs de 
deuren gaan voor onze jaarlijkse donateurs-
actie. Iedereen die € 3,- of meer bijdraagt 
is van harte welkom tijdens ons donateurs-
schieten op 16 juni a.s. vanaf 13.30 uur.

Natuurlijk willen wij niemand verplichten 
om een vast bedrag te geven, dus ook een 
kleinere donatie is vanzelfsprekend van 
harte welkom.

Het geld dat we ophalen tijdens deze actie, zal 
ingezet worden voor het bekostigen van de 
muziekopleiding van onze jeugdleden en voor 
nieuwe materialen voor onze (jeugd)drum-
band. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Agenda komende maanden:
19 mei: Schuttersfeest bij St. Lambertus 
Neeritter
25 mei: Vierkamp bij Odiliahome vanaf 
16.00 uur
2 juni: Schuttersfeest bij St. Nicolaas Meijel
16 juni: Broens-, Peijnenburg-, vrienden-, 
donateursbekers vanaf 13.30 uur
23 juni: Schuttersfeest bij St. Lucie Neder-
weert-Eind
3 t/m 6 juli: Oefenen voor het OLS
7 juli: Oud Limburgs Schuttersfeest te Se-
venum
13 juli: Kavelen OLS?
21 juli: Dorpsschieten bij Odiliahome vanaf 
13.30 uur

Programma  Zaterdag 4 Mei junioren
Eindse Boys JO19-1 - ONDO JO19-1 15.00 uur
Eindse Boys JO17-1 - SVC 2000 JO17-2 14.00 uur
GKC/RKHVC MO17-1 - Eindse Boys MO17-115.00 uur
Eindse Boys JO15-1 - Merefeldia JO15-2 12.30 uur
SV Laar JO13-2 - Eindse Boys JO13-1G 10.30 uur
Merefeldia MO13-1 - Eindse Boys MO13-1 11.00 uur
RKSVO JO10-1G - Eindse Boys JO10-1 11.00 uur
Eindse Boys JO91G - Veritas JO9-1G 10.30 uur
DESM JO8-3 - Eindse Boys JO8-1G 09.00 uur

Programma Zaterdag 4 Meil Veteranen 
Horn - Eindse Boys 17.00 uur

Programma Zondag 5 Mei Senioren
Eindse Boys 1 - Walburgia 14.30 uur
Eindse Boys 2 - MMC Weert 4 11.30 uur
Eindse Boys 3 - SVSH 3 11.00 uur

Programma Zondag 5 Mei Vrouwen
SV Venray VR2 - Eindse Boys VR1 10.00 uur
Merefeldia VR1 - Eindse Boys VR2 12.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Do. Eindse Boys 1 – 
Walburgia 1 Bart Beerens Installatietech-
niek BV Nederweert-Eind
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

Boeren van Nederweert: een eerlijk verhaal over gewasbescherming 
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Vervolg voorpagina.

“We maken bijvoorbeeld gebruik van 
een elektronisch adviessysteem voor 
ziektebestrijding. Aan de hand van 
de luchtvochtigheid in het gewas be-
rekent het systeem of en wanneer er 
schimmel gaat ontstaan. Verder is er 
peilgestuurde drainage, een systeem 
waarbij het regenwater op het land 
niet meteen wordt afgevoerd, maar 
voor droge perioden wordt opge-
slagen en herverdeeld in de bodem. 
De techniek staat voor niks. Vroeger 
keek je als boer naar de lucht om te 
kijken of het ging regenen. En dan 
wist je het nog niet zeker. Tegen-

woordig houd je de voorspellingen 
op buienradar in de gaten.”

Klimaatbijdrage
Wat veel mensen nog niet weten is 
dat akkerbouwers ook een belang-
rijke bijdrage leveren aan een beter 
milieu. Een gemiddeld huishouden in 
Nederweert stoot jaarlijks 9000 kilo 
CO2 uit. De groene planten op de vel-
den nemen dat broeikasgas weer op. 
Ter illustratie: 1 hectare suikerbieten 
compenseert jaarlijks de CO2-produc-
tie van vijf gezinnen. Een gegeven 
dat nog eens extra glans geeft aan 
het dagelijkse werk van de boeren als 
voedselproducent.

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Door: Francis Bruekers

Ook dit jaar heeft de Goede Doe-
len Winkel in Nederweert een aan-
tal organisaties verrast met een 
mooie bijdrage. De vrijwilligers 
van deze winkel zijn er trots op 
dat ze wederom voor een totaal-
bedrag van 16.000 euro hebben 
kunnen verstrekken. Dit bedrag is 
verworven gedurende 2018 met 
de verkoop van kleding, speel-
goed, kleine huisraad, huishoude-
lijke artikelen en klein meubilair. 

De Goede Doelen Winkel in Neder-
weert werd opgericht in 2006 en be-
staat inmiddels 13 jaar. Ieder jaar is de 
opbrengst zodanig dat er ca. 15.000 
tot 16.000 euro gedoneerd kan wor-
den aan enkele lokale doelen en aan 
doelen in de derde wereld. Het geld 
wordt bijeengebracht door de en-
thousiaste verkoop van diverse spul-
len door een team van vrijwilligers. 
Het vrijwilligersbestuur bestaat voor-
zitter Mia Gubbels, secretaris Miep 
van de Mortel en penningmeester 
Maria Deckers. Mia: “De ontvangers 
reageren allemaal zeer verheugd 
over onze financiële steun.”

Wie werden er verrast?
De Goede Doelen Winkel heeft hart 
voor lokale goede doelen. Zo ontving 
de Stichting Orgelkring Nederweert 
een donatie van 500 euro voor de in-
standhouding van het Clerinx orgel in 
de St. Lambertuskerk in Nederweert. 
Het orgel is van 1849. De Stichting 
‘Eerbied voor het Leven’ van het Hos-
pice in Weert ontving een bijdrage 
van 500 euro voor het verlenen van 
palliatieve zorg. Ook de Stichting 
Vluchtelingenwerk werd verblijd met 
een bijdrage van 500 euro.
Eenzelfde bedrag viel de jeugd ten 
deel bij de volgende verenigingen: 
Jong Nederland Leveroy - Ospel - Bud-
schop, Scouting Nederweert en Kin-
dervakantiewerk Nederweert. De har-
monieën en fanfares uit de gemeente 
Nederweert konden ook dit bedrag 
bijschrijven op hun bankrekening. 

Het ‘hart’ voor lokale goede doelen 
blijkt verder uit de donatie van 1.000 
euro aan Hartslag voor Nederweert. 
De Voedselbank Weert-Nederweert 
ontving 1.000 euro voor de aanschaf 
van een koelwagen voor de uitgifte 
van voedsel. De Vincentiusvereni-
ging verstrekt (in samenwerking met 
E-Power, CDA en Phicoop) voedsel-
pakketten aan minderbedeelde au-
tochtonen en vluchtelingen. Voor 
het merendeel zijn dit alleenstaande 
vrouwen met kinderen. Voor dit 

project werd 1.000 euro gedoneerd. 
Gezinnen die hun kinderen niet kun-
nen laten deelnemen aan sport en 
spel, kunnen terecht bij de Stichting 
Leergeld in Weert. Aan deze stichting 
verstrekte de Goede Doelen Winkel 
1.000 euro. 
Ook de bijenstand kan rekenen op 
steun. De Stichting Bij-zzzaak werkt 
met de donatie aan een verhoogde 
bijenbestand, door akkerranden en 
bermen op industrieterrein in te zaai-
en met geschikte bloemenmengsels. 
De functie van de bij is immers van le-
vensbelang voor mens en dier. 

Doelen in de derde wereld
Een totaalbedrag van 5.000 euro gaf 
de Goede Doelen Winkel aan orga-
nisaties in de derde wereld. Er werd 
een professionele naaimachine van 
gekocht voor een school in Elmina, 
Ghana door Action for Compassion 
in Ghana. In Burkino Fasso betekent 
de bijdrage een uitbreiding van 
het microkrediet door de Stichting 
Adadija-Zij Actief, ten gunste van 
het adoptiefonds en het operatie/
revalidatiefonds. De Stichting Cuba 
Adelante en de Stichting Vrienden 
van Toyo konden de donatie heel 
goed gebruiken voor educatie aan 
gehandicapte kinderen, respectieve-
lijk voor een centrum voor geestelijk 
gehandicapten. De Stichting Sjaki-
Tari-us voegde de bijdrage toe aan 
het budget voor de aanschaf van een 
schoolbus in Singaraja-Bali Indonesië, 
voor kinderen met een verstandelijke 
beperking.

Breng een bezoek of breng spullen
Al met al een mooie rij doelen die 
met de opbrengst van uw aankopen 
verder geholpen zijn. Loop eens bin-
nen bij de Goede Doelen Winkel en 
laat u verrassen door leuke bruikbare 
spullen. Scoor een origineel cadeau of 
vind een uniek kledingstuk voor een 
klein bedrag. U maakt er vele mensen 
in binnen- en buitenland blij mee.

Spullen brengen kan ook. Goede kle-
ding en huishoudelijke artikelen zijn 
van harte welkom in de winkel. Spul-
len die kapot of beschadigd zijn, kun-
nen niet worden verkocht en worden 
daarom niet in ontvangst genomen. 

Openingstijden
• dinsdag van 13.30 tot 17.00 uur
• woensdag, donderdag en vrijdag 

van 10.00 tot 17.00 uur
• zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur

U vindt de Goede Doelen Winkel aan 
de Kerkstraat 76 in Nederweert.
Telnr. 06-50601803.

Stichting Cuba Adelante en de kinderen van het weeshuis danken de Goede 
Doelen Winkel voor de gift voor de bedden.

Schoolbus, naaimachine, toiletvoorzieningen, microkrediet, educatie….

Met uw aankoop bij de Goede Doelen 
Winkel maakt u vele mensen blij

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

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

www.teunissenletselschade.nl

De Rammelbak Reis

Etiënne Kocken uit Roggel en Paul 
Sauren uit Nederweert-eind, twee col-
lega’s/vrienden gaan volgende maand 
op een 6-daagse reis met hun oude 
‘Rammelbak’.

Rammelbakken reis
Op 5 mei vertrekken de vrienden van-
uit Breda naar Nice in het zuiden van 
Frankrijk. De 7 daagse reis van 3.500 
kilometer gaat door Europese landen: 
België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitser-
land, Italië en Monaco. Dit alles in een 
auto met een dagwaarde van maximaal 
750 euro en niet jonger dan 19 jaar.

Saamhorigheid maakt de tocht 
uniek
Het unieke van deze tocht is de saam-
horigheid doordat men ‘s avonds ge-
zellig op de camping bij elkaar komt, 
waardoor nieuwe vriendschappen 
kunnen ontstaan én waar het avon-
tuur van de afgelopen dag nog eens 
besproken wordt. De Rammelbakken 
Reis staat in het teken van plezier heb-
ben met elkaar. Samen wordt het een 

geweldige beleving. Behulpzaamheid 
en vriendelijkheid zijn een voorwaarde 
om deze uitdaging op zo leuk moge-
lijke wijze te voltooien. Daarbij garan-
deert het maximum van 150 teams een 
persoonlijke, sportieve en gezellige 
basis. De route gaat over bijzondere 
wegen en prachtige plaatsen. Bij au-
topech is het de bedoeling dat men 
elkaar helpt. Het uitgangspunt is avon-
tuur en gezelligheid.

Werken aan de rammelbak
Om de auto klaar te maken voor de 
reis is al mening uurtje in de garage 
gespendeerd. Een lokaal garagebe-
drijf en een reclamebureau sponsoren 
het tweetal zodat ze veilig de weg op 
kunnen.

The Beach Boys
Elk team heeft een eigen thema. “Wij 
noemen onszelf The Beach Boys”, al-
dus Paul Sauren. “Wij zijn er helemaal 
klaar voor. We gaan Europa beleven en 
ervaren. Ons motto: vriendschap is de 
basis, de uitdaging de beproeving”.



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 2 tot en met 11 mei 2019.

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
Vooravond van de derde zondag van Pasen
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.

ZONDAG 5 mei
Derde zondag van Pasen
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector 
dhr.W.Engelen) – maanddienst Gerrit en Mia 
Haenen-Teeuwen,jaardienst Martien Swin-
kels en Leonie Swinkels-Hoeben, ouders 
Dorè-Fiddelaers en zoon Ton t.e.v. de Moe-
der van Altijddurende Bijstand. Na de H.Mis 
koffie en thee in het parochiecentrum.

MAANDAG 6 mei
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph.

DINSDAG 7 mei
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 8 mei
HH.Wiro, Plechelmus en Otger
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 9 mei
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis tot bijzondere intentie

VRIJDAG 10 mei
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 11 mei
Vooravond van de vierde zondag van Pasen
18.00 uur H.Mis (zang dameskoor Cantantes, 
Lector mevr.L.Caris)- jaardienst Nelly van der 
Loo-van Nieuwenhoven, ouders Frans Lin-
ders en To Horijon en zonen Lei en Jac.

OVERLEDEN
Op 25 april was de uitvaart van Jac Cou-
mans, hij overleed in de leeftijd van 92 jaar 
en woonde in zorgcentrum St. Joseph.
Op 26 april was de uitvaart van Pierre 
Creemers, hij overleed in de leeftijd van 89 
jaar en woonde sinds kort in zorgcentrum St. 
Joseph. Mogen zij rusten in vrede.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

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

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

4 t/m 11 mei

WOENSDAG 1 mei: 20.00 uur informatie 
avond in Gemeenschapshuis Reigershorst 
voor alle parochianen.

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

ZATERDAG 11 mei: 19.15 uur H. Mis, voor 
Truuke Beerens-Doensen voor moederdag, 
voor Thieu Scheffers en overleden ouders 
en schoonouders.

LEZERS: zaterdag 4 mei Toos Verheijen, za-
terdag 11 mei Fred Neyens.

MISDIENAARS: zaterdag 4 mei Ayla Bee-
rens en Niek Wijen, zaterdag 11 mei Valerie 
en Lois Beerens.

INFORMATIEAVOND. Deze week op woens-
dagavond 1 mei om 20.00 uur in Gemeenschaps-
huis Reigershorst. U bent van harte welkom.

“Wacht niet op het juiste moment. Het leven 
vindt nu plaats. Doe wat je echt graag doet.” 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 3 - 11 mei

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. 

Zondag 5 mei, 3e zondag van Pasen, 10.00 
(Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) ouders 
Kneepkens-Gielen, dochter Lies en zoon Henk.

Woensdag 8 mei, 19.30 misviering Zijac-
tief-afdelingen.

Donderdag 9 mei in Mariakapel, Klaar-
straatzijweg, 18.40 bidden van het rozenhoed-
je; 19.00 ter ere van Maria en voor de zieken. 

Zaterdag 11 mei, 19.00 (Samenzang) ou-
ders Konings-Stultjens. 

ACOLIETEN: za. 4 mei 19.00: Tom Kessels, 
Nick Stijnen; zo. 5 mei 10.00: Mathijs en Luc 
van Hulsen; woe. 8 mei 19.30 Willem en Pie-
ter Tullemans; do. 9 mei 19.00: Tom en Stan 
Dirks; za. 11 mei 19.99: Mathijs van Lierop, 
Edwin van Rooijen. 

MIS IN MARIAKAPEL: Wanneer mijn ge-
zondheid het toelaat vindt op de donderda-
gen 9 en 16 mei de avondviering plaats in 
de Mariakapel. Ik nodig u graag uit voor het 
rozenkransgebed (18.40) en de H. Mis om 
19.00 uur. U kunt vooraf even informeren 
of het doorgang vindt (pastorie 631307 of 
bij huishoudster Toos 633567). Op dinsdag 
28 mei is in de Mariakapel  om 19.00 uur de 
jaarlijkse Maria-viering van de LKV-Ospel. 

DANK: Een woord van dank aan allen die 
zich hebben ingezet voor de vieringen in de 
Goede Week, Paaszaterdag en de beide de 
Paasdagen, in het bijzonder de zangkoren, 
de koster en de bloemist. 
Tevens ben ik u heel dankbaar voor uw 
steun en gebed bij mijn verblijf in het zie-
kenhuis en tijdens de herstelperiode thuis. 

Koumans, OMI.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

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

Bij overlijden Tel. 0495-651316 

Week van 4 mei 2019 – 11 mei 2019

Zondagmorgen 5 mei 09.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als jrd. voor Godefri-
dus Hobus, Annie Hobus-Theelen en  Nelly 
Hobus (volkszang)

Mededelingen:
• In de maand mei iedere donderdagmor-

gen vanaf 8.30 uur rozenkransgebed in de 
Maria-kapel;

• Op zondag 26 mei eerste H. Communie 
communicanten Leveroy en Kelpen-Oler. 
De communiemis begint om 10.00 uur in 
de parochiekerk van Leveroy.  

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 5 Mei
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 12 Mei 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- uit dankbaarheid en bijzondere intentie 
van en voor een 95 jarige.
- En tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- H. Maria, veel kaarsjes heb ik hier al laten 

branden, maar nu kom ik U bedanken om 
alle dingen waar u mij mee heeft geholpen.

- Moeder Maria, geef mijn lieve vrouw de 
kracht en energie om de behandeling  te 
doorstaan, en help ons samen door deze 
moeilijke perioden heen.

- H. Maria, ik vraag u voor steun en kracht 
in ‘t vaak zo zware leven, en mis mijn zorg-
zame moeder iedere dag.

Iets om over na te denken:
Als je een ander was, zou jij dan je vriend zijn?

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

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

Sint Rochusparochie 
Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie: 
Rabo-bank: NL97RABO 0135506824

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, telefoon: 06 50601803.
Per 1 januari 2019 kost een H. Mis € 27,50. 
U kunt ook de intenties opgeven via e-mail:
gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag over-
maken op de Rabobank.
Een andere mogelijkheid is het bedrag in 
een envelop af te geven bij Mia Gubbels, St. 
Antoniusplein 12 te Nederweert, met ver-
melding van uw naam, adres en telefoon-
nummer en de opgave van de misintentie 
met de gewenste datum. Opgave misinten-
ties twee weken vóór datum. Telefoonnum-
mer Parochiecentrum St. Rochus: 631760. 
Voor het uitreiken van de H. Communie 
aan huis, kunt u contact opnemen met de 
heer Bert Verheggen, telf. 632684.

Zondag 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

Zondag 12 mei 2019 H. Mis om 11.00 uur  
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Jaardienst voor Lies Evers-Van Dijk
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
www.groenekruis.nl

Groene Kruis Thuiszorg 
Groene Kruis Ledenorganisatie 
Telefoon: 088 - 61 088 61
24 uur per dag bereikbaar.

Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 077 - 373 92 53
van 8.30 – 16.30 uur.

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en
Groene Kruis Vrijwilligerszorg
Telefoon: 088 - 61 088 61
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep 
www.dezorggroep.nl

L.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.

L.K.V. Ospel

Beste leden, 

Dinsdag 7 mei: Verrassingsavond, meer 
kan ik hierover niet vermelden,alleen 
dat jullie allemaal moeten komen, 
want het beloofd  een kei toffe avond 
te worden.  Het begint om 19.30 uur
in Haaze- Hoof.

Groetjes, het bestuur.

 ZijActief afdeling 
St Martha

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: “Moeder 
Maria, een sterke vrouw!”.
Samen met zangvereniging St Caeci-
lia willen wij er een mooie dienst van 
maken.

Na de Meiviering is het mogelijk om 
gezellig een kop koffie en een stuk 
vlaai te gebruiken in gemeenschap-
huis Haaze-Hoof € 3.50 p.p. als u 
hiervan gebruik wilt maken graag op-
gave voor 4 mei via mail; tkirkels@
hotmail.com of telefonisch na 18.00 
uur 06-52219628.

Wij hopen u te mogen begroeten op 
woensdag 8 mei 2019 te Ospel.

Beste leden
Opgave excursie, fietstocht Munt 
Theater woensdag middag 22 mei,
Vertrek per fiets aan het Haaze-Hoof 
om 12.45 uur per auto om 13.30 uur 
aanwezig zijn. 

Rondleiding in het “achterhuis”van 
het theater, artiestengedeelte, to-
neel en theaterzaal. Kosten € 7.00 
leden en € 10.00 niet leden , opgave 
bij Toos Kirkels bellen na 18.00 uur 
06-52219628.

Geeft u zich op tijd op voor deze inte-
ressante excursie want vol=vol.

Met vriendelijke groet,  bestuur Zij-
Actief St. Martha Ospel

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

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

timmerwerken         huis         tuintimmerwerken         huis         tuin

Mei wordt ook wel de bloei-
maand of Mariamaand genoemd. 
Deze maand staat Maria, de moe-
der van Jezus, in de katholieke 
kerk centraal. De Broederschap 
stimuleert de verering van Maria 
en is aanwezig bij de vieringen in 
de St.-Martinuskerk. Op zondag 5 
mei wordt de meimaand feeste-
lijk geopend. Deze maand wordt 
elke dag de rozenkrans gebeden 
bij het Maria-altaar. Door de aan-
wezigheid van bisschop Smeets is 
ook de afsluiting van deze maand 
op 26 mei bijzonder. 

Opening meimaand
Op zondag 5 mei wordt de meimaand 
feestelijk geopend met een H. Mis 
in de St.-Martinuskerk om 10.00 uur. 
Het Groot St.-Martinuskoor zingt de 
Missa Festiva van A. Lesbordes. De pa-
ges, bruidjes, Mariadraagsters en de 
Broedermeesters brengen Maria hul-
de. Na afloop van de H. Mis wordt, zo-
als inmiddels traditie is, een bloemen-
krans onder het Mariabeeld buiten 
aan de kerk opgehangen. Dit wordt 
mogelijk gemaakt met de vriende-

Opening meimaand op zondag 5 mei

Feestelijke Mariamaand

lijke medewerking van de brandweer. 
Aansluitend is iedereen uitgenodigd 
om bij de zusters Birgittinessen in de 
Maasstraat elkaar te ontmoeten. Ook 
de zondagen 19 en 26 mei is de Broe-
derschap present tijdens de H. Mis.

Afsluiting meimaand
De laatste zondag van de meimaand 
krijgt een bijzonder tintje door het 
bezoek van bisschop Smeets. In het 
kader van zijn 3-daagse bezoeken 
aan alle dekenaten binnen het bis-
dom, bezoekt bisschop Smeets Weert 
op 24, 25 en 26 mei. Aansluitende aan 
de H. Mis op zondag 26 mei nodigt de 
Broederschap geïnteresseerden uit 
de bisschop te ontmoeten tijdens een 
korte ontvangst bij de zusters Birgit-
tinessen aan de Maasstraat.

Rozenkrans
In de meimaand wordt van maandag 
tot en met zaterdag de rozenkrans 
gebeden. Op werkdagen is dit om 
8.45 uur en op de zaterdagen om 
11.45 uur. U bent dan van harte wel-
kom bij het Maria-altaar in de rechter 
zijbeuk van de St.-Martinuskerk.

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

Maestro: Janneke Stienen
Deze Maestro omschrijft zichzelf 
als een echte perfectionist: Janneke 
Stienen, die namens het bedrijf Stie-
nen BE voor het harmonieorkest mag 
gaan staan. Gedreven door dit perfec-
tionisme en haar jarenlange ervaring 
bij harmonie St. Joseph, gaat Janneke 
ervoor om een mooi optreden neer 
te zetten op de Lakeside Music Night. 

Een van haar passies is het bedrijf 
Stienen BE samen met haar man Er-
win runnen. En daarnaast hebben zij 
3 mooie dochters, waar ze samen erg 
van genieten. Een hoogtepunt vormt 
altijd het samen reizen met het gezin, 
het liefst met de caravan. Janneke 
houdt ook van hardlopen en het bui-
tenleven.

Maar muziek maken is dus ook een 
van Janneke’s passies. Ze speelt sinds 
1996 fagot en daarvoor al  enkele ja-
ren hobo. Janneke is zodoende al lan-

ge tijd verbonden aan de harmonie 
van Nederweert. In de loop der jaren 
heeft ze hier veel leuke mensen leren 
kennen en zijn er mooie vriendschap-
pen ontstaan. ‘Het is echt een fijne 
club om bij te mogen horen! Ik ben 
er dan ook super trots op dat ik mijn 
eigen korps mag gaan dirigeren.’ Jan-
neke vult aan: ‘en het is méga span-
nend, ook nog!’

Haar muzikale genen heeft ze van de 
‘Hellemonders’, moeders kant van de 
familie. Haar opa speelde tot na zijn 
80e bij de fanfare van Tungelroy. En 
vorig jaar heeft ze een accordeon 
gekocht. ‘Daar droomde ik al jaren 
van!’, zegt Janneke enthousiast. ‘Ik 
dacht dat ik dat wel kon, maar dat 
valt tegen! Na dit maestro project ga 
ik starten met accordeonles.’

Wie of wat laat Janneke lachen? ‘Er-
win!’ klinkt er overtuigend. ‘Wij la-
chen wat af samen! En ook met onze 
meiden. Nu ze ouder worden, is hun 
logica soms briljant!’ Ook kijkt Jan-
neke graag naar goede 
cabaretiers. 

Als ze straks voor het grote Lakeside 
Music Night-orkest staat, zal er vast 
en zeker af en toe gelachen worden. 
Maar daarna zal Janneke’s motto klin-
ken: ‘Genogt gelache, aan ‘m!’ Want 
het dirigeren ziet Janneke als een seri-
euze taak. Als ze straks in de coulissen 
vol spanning klaar staat om te gaan di-
rigeren, zal ze vast even denken: ‘Wat 
heb ik toch een (pieeeeep) hobby!’

Guulke’s Lakeside Music Night 2019

SJG Weert

Informatieavond: 
het voorkomen en behandelen 

van huidkanker

Op woensdag 22 mei organiseren 
het Toon Hermans Huis Weert en 
SJG Weert een informatieavond 
over huidkanker. Dermatoloog 
Bas Pi van de Venne en chirurg 
Jeroen van Essen van SJG Weert 
vertellen deze avond over het 
voorkomen en behandelen van 
huidkanker. 

Het is de meest voorkomende vorm 
van kanker: huidkanker. Eén op de zes 
Nederlanders krijgt er vroeg of laat 
mee te maken, vaak zelfs meerdere 
keren. Dat zijn veel te veel mensen, 
zeker als je bedenkt dat huidkanker 
van alle kankers het makkelijkst te 
voorkomen is. Hoe? Door je goed te 
beschermen tegen de zon en je li-
chaam regelmatig te controleren op 
verdachte plekjes. 

Met deze informatieavond wordt 
het belang van het voorkómen van 
huidkanker nog eens goed onder de 
aandacht gebracht. Naast informatie 
en praktische tips, is er deze avond 
ook volop ruimte om vragen te stel-
len. Denk aan vragen als: welke pre-
ventieve maatregelen kun je nemen?; 
waar moet je alert op zijn?; wat komt 
er op je af na diagnose?; wat zijn de 
voor- en nadelen van de verschillende 
behandelingen? en wat zijn na be-
handeling de eventuele blijvende na-
effecten?

De informatieavond vindt plaats op 
woensdag 22 mei van 19.30 – 21.30 
uur in Theater de Huiskamer in 
Weert, ingang St.-Raphaelpad. Aan-
melden kan via het inschrijfformulier 
op de SJG website: www.sjgweert.
nl (zie ‘Agenda’) of telefonisch bij de 
afdeling Patiënteninformatie van SJG 
Weert: 0495 – 57 22 05. Aan het bij-
wonen van de avond zijn geen kosten 
verbonden.

Wil je (alvast) meer lezen over huid-
kanker? Lees dan ook het recent 
verschenen artikel in de Gezond-
heidskrant: https://www.sjgweert.
nl/home/nieuws/huidkanker-voorko-
men-dat-wordt-de-missie

Repair Café Nederweert
Weggooien? mooi niet!

Zaterdag 4 mei van 10:00 – 13:00 uur 
is er weer repair café in de Pinnenhof.
Zijn er kapotte spullen waarvan je 
denkt, ik vind het jammer om ze weg 
te gooien o.a. elektrische apparaten, 
elektrische tandenborstels, fietsen , 
rollators, kleine meubels, speelgoed 
wij zullen proberen deze te repareren 
en ze hierdoor een tweede leven te 
geven. Tevens is er ook een naaister 
voor het herstellen van kleding.
Repair Café is een reparatie werk-
plaats die gerund wordt door vrijwil-
ligers. Aan de reparaties zijn geen 
kosten verbonden, echter zijn mate-
riaalkosten voor eigen rekening. Een 
kleine vrijwillige bijdrage voor de re-
paraties wordt gewaardeerd.
Bezoekers die kapotte spullen aan-
bieden ter reparatie, doen dat op ei-
gen risico.
email: repaircafenederweert@tel-
fortglasvezel.nl .
facebook: Repair Café Nederweert 



Medisch pedicure Linda van Nieuwenhoven
Budschop 6 • 6031 AJ Nederweert

0495-622843 • 06-25450969
pedicure.linda@planet.nl

Ik heb een praktijk aan huis waar u uw voeten 
kunt laten verzorgen en verwennen. 

Bent u niet in de gelegenheid om zelf naar de praktijk te 
komen, dan is het mogelijk dat ik u thuis bezoek.

"Als het persoonlijk moet zijn”

Maand mei: 
Orthopedische schoenen 

lomp en zwaar? 
Het kan ook anders, zo zie je maar! 

Persoonlijk en bij U dichtbij!
Afspraak maken kan via 045-5463227 of info@wolterorthopedie.nl

MaandMaandMaandMaandMaandMaandMaandMaandMaandMaandMaandMaandMaandMaandMaandMaandMaandMaandMaandMaandMaandMaandMaandMaandMaandvan  de  voetMaandMaandMaandMaandMaandvan  de  voetvan  de  voetMaandvan  de  voetvan  de  voetMaandvan  de  voet

Voeten; onze trouwste onderdanen die ons overal heen dragen. 
Tijdens ons leven lopen we gemiddeld wel 4 keer de wereld rond. 
Als dank verwaarlozen we onze voeten en stoppen we ze in slech-
te schoenen! Tijd om daar eens verandering in te brengen met de 
meimaand: voetenmaand. 

Ruim 80% van de Nederlanders krijgt wel eens te maken met voet-
klachten. Pijn of ongemak in je voeten belemmert je de hele dag; tij-
dens je werk, sporten, wandelen met de hond, een dagje weg, bood-
schappen doen, zelfs kleine huishoudelijke taken kunnen erg lastig 
zijn als je voeten niet meewerken. Een voet bestaat uit 26 botjes, 107 
pezen en 19 spieren, dan kan er natuurlijk wel eens iets mis gaan.

Gelukkig werken er in Nederweert veel voetdeskundigen met elkaar 
samen, om jouw voetproblemen op te lossen. Zij kunnen er wel mee 
‘uit de voeten’. 
Een (medisch) pedicure kan je helpen bij een goede voetverzorging. 
Een pedicure verzorgt nagels, nagelomgeving en verwijdert overtollig 
eelt en likdoorns. Ook behandelt zij kloven, eeltranden, schimmelna-
gels en ingegroeide nagels. Iedereen mag zich pedicure noemen en er 
is dus veel kwaliteitsverschil. Daarom zijn veel pedicures aangesloten 
bij branchevereniging Provoet, zij hebben allemaal een erkende oplei-
ding tot pedicure gevolgd. Meer info: www.provoet.nl 
Naast de opleiding voor ‘basis’ pedicure zijn veel pedicures gespeciali-
seerd in de behandeling van risicovoeten zoals bij diabetes, oncologie 
of reuma. En wist je dat er zelfs speciale sportpedicures bestaan? Dus 
voor iedere voet is er wel een passende pedicure te vinden!

En heb je, ondanks alle goede voetverzorging, toch nog voetklach-
ten? Dan kan de pedicure je misschien het advies geven om eens 
een podotherapeut te bezoeken. Een podotherapeut doet uitgebreid 
(voet)onderzoek en analyseert de oorzaak van je klachten. Dage-
lijks ziet hij veel  verschillende voetklachten zoals; snel vermoeide 
voeten, hielpijn, opstartproblemen, krampen, dove tenen of door-
gezakte voeten. Ook knie-, heup-, of rugklachten worden soms ver-
oorzaakt door het verkeerd functioneren van je voeten. De podothe-
rapeut geeft adviezen over bijvoorbeeld schoenkeuze en kan, indien 
nodig, een hulpmiddel (zool of teenstukje) maken in je schoen. 
Een podotherapeut is een voetspecialist met een wettelijk beschermde 
titel. Alleen wanneer je de 4-jarige HBO-opleiding tot Podotherapeut 
hebt afgerond, je bent ingeschreven in het Kwaliteitsregister Parame-
dici en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Van Podotherapeu-
ten (NVvP) mag je jezelf podotherapeut noemen. Dit in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld een podoloog. Daarnaast zijn er voor de podothera-
peut veel eisen op het gebied van hygiëne, bijscholing en richtlijnen 

om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen. Meer info: www.
podotherapie.nl 

Is je voetafwijkingen of looppatroon dermate afwijkend dat een gewo-
ne schoen niet meer de best passende oplossing biedt? Dan kun je in 
Nederweert ook terecht bij de orthopedisch schoenmaker. 
Een orthopedisch schoenmaker maakt aanpassingen aan bestaande 
schoenen (om bijvoorbeeld de voet makkelijker af te rollen) of maakt, 
geheel op maat gemaakte schoenen. Denk hierbij aan extreme knob-
bels aan de tenen of instabiele enkels. 
Een orthopedisch schoenmaker is aangesloten bij NVOS/Orthobanda en wor-
den jaarlijks getoetst door de SEMH. Meer info: www.nvos-orthobanda.nl 

Genoeg te vertellen over voeten dus. Lees meer op de FB-pagina’s en 
websites van de voetdeskundigen op deze pagina. Oh, en zet jij na het 
lezen van dit artikel je voeten echt ‘in het zonnetje’? Vergeet ze dan 
niet in te smeren!

Mei: Zet je VOETEN eens in het zonnetje! 

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

Mei-maand:
Pioenrozen-

maand
Verkrijgbaar: 

Maatschap Jonkers 
Hulsen 9 Nederweert-Eind

Mob.: 06-25328053

Open Eettafel Budschop

Donderdag 9 mei open eettafel aan-
vang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 8 mei 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633419; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 6 mei 11.00-12.30 uur yoga*. 
Dinsdag 7 mei 09.30-11.30 uur work-
shop bloemvilten* / 09.30-13.30 uur 
ontspanningsmassage* / 13.30-15.30 
uur haken*. Woensdag 8 mei 09.30-
12.00 uur kookworkshop - Lente*. 
Donderdag 9 mei 10.00-12.00 uur en 
13.30-15.30 uur workshop schilde-
ren*. Vrijdag 10 mei 09.30-12.00 uur 
creatief atelier*.  
Deelname aan onze activiteiten is 
voor iedereen die met kanker gecon-
fronteerd wordt en zijn/haar naasten. 
Open inloop op maandag, dinsdag en 
donderdag van 09.00-16.00 uur en op 
woensdag en vrijdag van 09.00-13.00 
uur (* = op afspraak - aanmelden kan 
via: 0495-541 444 of voor meer in-
formatie zie website www.toonher-
manshuisweert.nl). 

Dit jaar hebben we weer een enerve-
rend en bijzonder programma samen 
gesteld.

De afgelopen jaren hebben tussen 
250 en 300 kinderen per jaar deelge-
nomen aan het kindervakantiewerk 
in Nederweert.

Dit jaar zullen we onze activiteiten 
houden in Nederweert-Eind van 12 
t/m 16 aug. dagelijks van 09.00 tot 
16.00 uur

Voor onze activiteiten zijn wij op 
zoek naar (extra) vrijwilligers zoals:
- Personen vanaf 16 jaar die opgeleid 

willen worden tot verkeersregelaar.
- Spel en groepsleiding om kinderen 

te begeleide bij de spelactiviteiten.
- Ranja opa of oma, deze zorgt dat de 

flesjes van de kinderen gevuld wor-

den met ranja, beheerd het EHBO 
koffer en kan eventueel als het no-
dig is een pleister plakken.

Heb jij interesse om een leuke week (of 
een aantal dagen) te beleven met kin-
deren uit de gemeente  Nederweert, 
of misschien met u kleinkinderen, bij 
een loeigezellige organisatie,  ben je 
15 jaar of ouder stuur dan een mail 
met gegevens naar kvwnederweert@
gmail.com of bel 0495-633 396

Wij zullen je dan nader informeren 
over je inzet als vrijwilliger bij KVW 
Nederweert.
Of kijk eens op onze website 
www.kvwnederweert.nl  

Groetjes,
Bestuur 
KVW Nederweert

KVW Nederweert 
zoekt vrijwilligers!!!



Ga op zoek naar het zwarte goud 
van de Peel!

Op zondag 5 mei kan je meedoen 
met het ‘Roverspad’; een span-
nende speurtocht voor gezin-
nen in Nationaal Park De Groote 
Peel. Op een route van 2,5 km in 
de Peel staan schatkisten met 
aanwijzingen die je helpen met 
je zoektocht. Starten kan tussen 
11.00 en 14.00 uur bij het Buiten-
centrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk. 
 
Op zoek naar het zwarte goud…
De schatkelder in het kasteel van 
Graaf de Zwarte Raaf ligt vol met 
schatten. Alles wat van waarde is 
heeft hij in zijn bezit. Alles.… behalve 
het zwarte goud! Daarom heeft hij 
zijn Roversbende ‘De Zwarte Raven’ 
op pad gestuurd om het zwarte goud 
te zoeken. Dat is geen eenvoudige 
klus want Rover Robin, Rikus, Rapha-
el, Rocco, Romeo, Remy en Rombout 
weten niet waar die kostbare schat te 
vinden is. Erger nog, ze weten niet 
eens hoe zwart goud eruit ziet! De 
enige aanwijzing die ze hebben is dat 
het van onschatbare waarde is en dat 
het zich ‘ergens’ in het enorme Peel-
moeras bevindt. Maar waar moeten 
ze gaan zoeken?! 
 
De  Rovers zijn wanhopig en durven 
niet met lege handen terug te komen 
bij de grimmige Graaf. Ze kunnen dus 
wel wat hulp gebruiken. Ben jij dap-
per genoeg om, samen met je (groot)
ouders, te gaan zoeken naar die fel-
begeerde schat? Op een route van 
2,5 km, die wordt aangegeven met 
ravenpijlen, staan zeven schatkisten 
met aanwijzingen. Door ze uit te voe-

ren kom je achter het geheim van het 
zwarte goud. Veel succes!
 
Starten voor het Roverspad kan 
tussen 11.00 en 14.00 uur bij de ba-
lie van het Buitencentrum De Pe-
len. Deelname kost € 2,50 per per-
soon (volwassenen en kinderen) 
inclusief een broodje bakken en 
een stoere roversbutton voor elk 
kind. Reserveren kan online via: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen
 
Theatervoorstelling in het Amfi-
theater
Na afloop van de tocht kun je ook 
nog naar een leuke Theatervoorstel-
ling in het Amfitheater van De Pelen. 
Daar is om 13.30 en 15.00 uur een 
nieuwe voorstelling van ‘De Theater-
kist’ te zien. Tijdens deze grappige 
kindertheatershow beleef je, samen 
met Tovenaar Februus, doldwaze 
avonturen! Tover, zing en dans gezel-
lig mee. 
 
Kaartjes voor de Theaterkist kos-
ten € 2,50 per persoon (volwasse-
nen en kinderen) en kan je online 
reserveren via: www.staatsbos-
beheer.nl/pelenkindertheater De 
voorstelling is het meest geschikt 
voor kinderen van 4 tot 10 jaar. 
 
Buitencentrum De Pelen, start-
punt van natuurbeleving
Het Buitencentrum is elke dag ge-
opend van 10.00 – 17.00 uur en in het 
weekend tot 18.00 uur. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen 
via: depelen@staatsbosbeheer.nl of 
telefonisch: 0495 – 641 497. 

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Nieuwe voorstelling 
‘De Theaterkist’ bij De Pelen

Op zondag 5 mei kan je, in het 
overdekte Amfitheater van Bui-
tencentrum De Pelen, genieten 
van een avontuurlijke voorstelling 
van ‘De Theaterkist’. Een leuke 
manier om de Meivakantie af te 
sluiten! Buitencentrum De Pelen 
aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 
 
Reis mee met de Theaterkist
Vorig jaar was August Greene met 
‘De Theaterkist’ al te zien op het Peel-
podium De Pelen. Dit jaar is deze the-
atermaker weer te gast in Nationaal 
Park De Groote Peel. Met een nieuw 
verhaal! Deze voorstelling gaat niet 
over August Green zelf, maar over 
Tovenaar Februus Greene, de oud-
oom van August. Februus heeft een 
lange reis achter de rug. Hij is moe 
en daarom doet hij een dutje in de 
Theaterkist. Terwijl hij slaapt brengt 
de Theaterkist Februus naar een an-
dere plek. Maar waarom? Dat doet 
de Theaterkist niet zomaar, daar zit 
een reden achter. Heeft het soms te 
maken met de magische steen die 
Februus vindt? Februus verzamelt op 
zijn verre reizen namelijk allemaal 
magische vondsten, die uiteindelijk 
een plekje in zijn Wonderlijke Rari-
teiten Kabinet krijgen. Spannend… 
Tijdens deze grappige kindertheater-
show beleef je, samen met Tovenaar 
Februus, doldwaze avonturen! Tover, 
zing en dans gezellig mee. 
 
Er zijn 2 voorstellingen; om 13.30 
en 15.00 uur. Kaartjes kosten € 2,50 
per persoon (volwassenen en kin-
deren) en kun je online reserveren 
via: www.staatsbosbeheer.nl/pe-

lenkindertheater De voorstelling is 
het meest geschikt voor kinderen 
van 4 tot 10 jaar. 
 
Op zondag 5 mei geen tijd? Geen 
nood. De Theaterkist komt ook op 
zondag 4 en zondag 11 augustus 
naar De Pelen. Voor deze voorstel-
lingen kun je nu al kaartjes reser-
veren.  
 
Op zoek naar het zwarte goud 
Voorafgaand aan de voorstelling kan 
je ook lekker actief de Peel in met de 
speurtocht ‘het Roverspad’. Tijdens 
deze avontuurlijke gezinstocht ga je 
op zoek naar het zwarte goud van de 
Peel. Op een route van 2,5 kilometer 
staan kisten met opdrachten. Voer de 
opdrachten uit en je komt achter het 
geheim van die grote schat. Onder-
weg ontmoet je rovers die je helpen 
met je zoektocht.  
 
Starten voor het Roverspad kan 
tussen 11.00 en 14.00 uur bij de 
balie van het Buitencentrum. De 
activiteit duurt ongeveer 1 uur. 
Deelname kost € 2,50 per persoon 
(ook voor volwassenen) inclusief 
broodje bakken bij de vuurkorf. 
Reserveren via: www.staatsbos-
beheer.nl/depelen  
 
Buitencentrum De Pelen, start-
punt van natuurbeleving
Het Buitencentrum is elke dag ge-
opend van 10.00 – 17.00 uur en in het 
weekend tot 18.00 uur. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen 
via: depelen@staatsbosbeheer.nl of 
telefonisch: 0495 – 641 497. 
 

Foto: De Theaterkist

Keerzijde van de medaille

In het buurtschap Roeven te Neder-
weert, vlakbij sluis 15 in de Zuid-Wil-
lemsvaart, ligt een prachtig plekje in 
het groen. Een oase van rust, licht be-
zaaid met prachtige vakantiehuisjes. 
Het is daar goed vertoeven.

Lokaal is het gebied bekend onder 
de naam Trinkenshof. Bij het horen 
van die naam zal menigeen direct 
de herinnering aan een familiefeest, 
bruiloft of ander spektakel voor ogen 
krijgen. Oud eigenaar Twan Vandewal 
verhaalt hier desgevraagd graag over. 
Levendig vertelt hij ook over de jeugd-
kampen die hij hier organiseerde. Van 
heinde en ver kwamen de kids in gro-
ten getale naar Trinkenshof om even 
alle dagelijkse beslommeringen achter 
zich te kunnen laten.

Zoals in veel gevallen kwamen na de 
pieken ook de dalen. De jeugdkam-
pen, het restaurant en de feesten zijn 
niet meer. Alleen de herinnering blijft. 
Wat ook is gebleven zijn de idyllische 
huisjes en het gebouw waarin het 
goed eten en feesten was. Maar…

Zoon Ronald Vandewal en diens zake-
lijke partner Theo Sieben bedachten 
samen een nieuw concept voor het 
gebouw waar zovelen een mooie her-
innering aan hebben. Om nieuwe en 
mooie ervaringen te mogen beleven 
ontstond het idee om de keerzijde van 
de medaille te gaan belichten. Geen 
feesten en partijen meer, maar wel 
de zorg voor de interne mens. Niet 
meer te uitbundig, maar ingetogen 
en rustig. Nu veel meer gericht op een 
ontspannen leven, vrij van klachten en 
pijn. Zo ontstond SGO Nederweert, de 
Stichting voor Gezondheid & Ontspan-
ning.

Als basis voor hun idee stelden zij dat 

vooral mensen met een beperking 
baat zouden moeten hebben bij een 
behandeling. Een behandeling die bij 
kan dragen aan het verlichten, verhel-
pen en voorkomen van klachten en 
pijn. In die gedachtegang troffen zij 
Math Hansen en zijn muziektherapie-
waterbed. 

Inmiddels weet men de weg naar 
het oude Trinkenshof weer goed te 
vinden. Vanaf februari 2018 is het 
muziektherapie-waterbed dagelijks 
in gebruik. Het succes van deze the-
rapie, die vooral als verlichtend wordt 
ervaren door mensen met chronische 
klachten en kankerpatiënten, krijgt 
zelfs de aandacht van het UMC St. 
Radboud in Nijmegen. Daar blijft het 
echter niet bij.

Stichting Gezondheid & Ontspanning 
groeit verder. Op dit moment kun je er 
niet alleen terecht voor een therapeu-
tische behandeling op het muziekthe-
rapie-waterbed, maar vind je er een 
traditionele- en infraroodsauna, halo-
therapie in een zoutcabine, Japanse 
Shiatsu-therapie, een schoonheids- en 
massagesalon, yoga groepslessen en 
is er, in nauwe samenwerking met het 
Huis van Welzijn, een mogelijkheid tot 
dagopvang gecreëerd.

Mocht je je nieuwsgierigheid niet kun-
nen bedwingen en meer willen we-
ten over deze bijzondere stichting? Je 
vindt SGO Nederweert aan Roeven 4 
te 6031 RN  Nederweert. De deuren 
staan van 11.00-16.00 uur open op 
elke 1e en 3e zondag van de maand 
(uitzonderingen daargelaten!). Maak 
anders vooraf een afspraak voor een 
rondleiding per tel. 0495 - 585013, 
via mail info@sgo-nederweert.nl of 
bezoek hun website via www.sgo-
nederweert.nl

Raadpop Fifth Edition maakt vierde 
band bekend – Sonic Temple

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 organi-
satie de bands die zullen optreden be-
kend. De vijfde band is Sonic Temple. 

Sonic Temple 
Ready for a kickass tribute to The 
Cult!Sonic Temple brengt op Raadpop 

een ode aan de Engelse rockband the 
Cult die midden jaren tachtig succes-
vol was. Nummers als She sells sanc-
tuary, Love Removal Machine en Edie 
zullen met herkenbare jaren tachtig 
rocksound de speakers uit knallen. 

Ian Astbury, Billy Duffy en consorten 
zullen op gepaste wijze gepresenteerd 
worden in deze tribute to the Cult. 

De mannen van Sonic Temple zijn 
geen onbekenden in de (neder)weer-
ter muziekscene. De samenstelling 
van de band is al vijfentwintig jaar 
onveranderd: Ronald Roodbol, Paul 
van der Hulst, Steven Wullems, Danny 
Princen en Cyrill Wulms.  

Laat je meevoeren door de aansteke-
lijke rock van Sonic Temple! See you @ 
Raadpop 2019.

Beleef, Ontdek en Bewonder in het leukste 
openluchtmuseum van Limburg!

We willen toch zeker niet het ver-
leden vergeten?
Zondag 5 mei Folkloristisch meifeest 
met het plaatsen van een Meiboom

Het is maar goed dat er mensen en or-
ganisaties zijn die de oude gebruiken 
en tradities levendig houden. Op die 
manier blijft ons verleden in stand en 
dragen we de gewoontes, gebruiken, 
rituelen en festiviteiten op een vro-
lijke manier over op onze kinderen en 
(achter)kleinkinderen.

Het leukste museum in de Peel, het 
Limburgs Openluchtmuseum Eynder-
hoof, hecht veel waarde aan het in 
stand houden en overdragen van die 
folklore. Zo worden in het museum 
oude ambachten in stand gehouden 
en koestert men wat vroeger zo van-
zelfsprekend was. Het leven en wer-
ken in de Peel is een van die thema’s 
die op een aansprekende manier te 
beleven is. Waar kun je nog ouder-
wets spelen in een veilige en uitda-
gende omgeving.

Op zondag 5 mei wordt samen met de 
bezoekers een prachtig versierde mei-
boom geplaatst. Het planten van een 
meiboom is een erg oud gebruik dat 
nog altijd voorkomt in grote delen van 
Europa. De mensen vieren dat de na-
tuur ontwaakt en hopen op een goe-
de oogst en groei van de veestapel.
Het planten van de boom zorgt volgens 
overlevering dan ook voor vruchtbaar-
heid van het vee, de akkers en de men-
sen. En natuurlijk hoort bij het planten 
van de meiboom feest en vrolijkheid. 
Dat is waar het Limburgs openlucht-
museum ook bekend om staat.  Dus, 
zin in het oefenen van een ouderwets 
dansje onder een echte Meiboom? 
Dan ben je zeker deze zondag in Ne-

derweert Eind van harte welkom.
Natuurlijk zijn heel veel oude ambach-
ten volop in bedrijf. Zal de bakker 
weer kneden en verrassen met heer-
lijk vers gebak, maakt de smid weer 
muziek op het aambeeld. De vlechters 
zullen mooie manden maken en er 
worden overheerlijke pannenkoeken 
en wentelteefjes gebakken.
In de herberg en op de terrassen bui-
ten staat de koffie klaar, terwijl de 
kinderen volop genieten van de ruim-
te en het speeltuig in het museum. 
Ouderwets genieten en van alles te 
ontdekken, bewonderen en te bele-
ven.  De muziek wordt verzorgd door 
Fer Hendrix.
Het museum is op 5 mei open van 
13.00 tot 17.00 uur.

Kindervlechten op Eynderhoof
Woensdag 8 mei Kindermiddag met 
mandenvlechten en ravotten

De vlechtmiddag voor kinderen is al-
tijd spannend! De mandenvlechters 
vertellen de kinderen alles wat ze wil-
len weten over wilgentenen, waar ze 
groeien en hoe je ermee kunt vlech-
ten. De mandenvlechters staan te 
popelen om de kinderen het vlechten 
met wilgentenen te leren.
Onder leiding van ervaren vlechters 
wordt een mooi werkstuk gemaakt 
dat na afloop mee naar huis gaat.  En 
als je klaar bent met vlechten dan kun 
je je naar hartenlust uitleven op de 
wasplaats of in de speeltuin. Of neem 
eens een kijkje bij de dieren. Op deze 
middag zijn voldoende kindergidsen 
aanwezig om mee te helpen. Bekijk 
het kinderdag programma op: 
www.eynderhoof.nl
Het museum in Nederweert Eind is 
deze middag geopend van 13.00 tot 
17.00 uur

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

Tel. 0495-53 26 20
Mobiel: 06-30 40 01 02 PANNENWEG 117  NEDERWEERT

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

Lekker swingen en chillen op He-
melvaart doe je op het Muziek-
festival Mijl op Zeven bij Buiten-
centrum De Pelen. Op donderdag 
30 mei vanaf 14.00 uur kun je ge-
nieten van diverse internationale 
en  Nederlandse artiesten in het 
decor van de Peel. Het Buitencen-
trum van Staatsbosbeheer ligt bij 
de ingang van De Groote Peel aan 
de Moostdijk 15 te Ospeldijk.  

Muziek en natuur bij De Pelen
Het Festival Mijl op Zeven wordt dit 
jaar voor de derde keer georganiseerd. 
De combinatie natuur en muziek bleek 
een gouden greep. Veel mensen geno-
ten de voorgaande jaren van de unie-
ke sfeer. Ook dit jaar staat de line-up 
weer garant voor alom geprezen acts 
en artiesten:
• Als ‘fingerpicking’ virtuoos, slide 

gitarist en ijzersterke tekstschrijver, 
zet de Gentse Tiny Legs Tim een ei-
gen geluid neer. De naam ‘Tiny Legs 
Tim’ verwijst naar zijn dunne been-
tjes, gevolg van een operatie en ja-
renlange strijd voor z’n leven. Deze 
Belg heeft écht de blues. 

• “Stel je voor dat Tom Petty bij Eagels 
zingt, terwijl BB King vuige blues 
speelt, dan krijg je een voorproefje 
van de geweldenaar die Jeffrey 
Halford heet. De Californische sin-
ger-songwriter speelt met zijn band 
The Healers, een voortreffelijke 
rhythm sectie. 

• Ben je fan van ‘Little Feat’ of ‘The 
Band’, dan kun je de Americana van 
Nick Dittmeier and the Sawdus-
ters zeker waarderen. Hun laatste 
album is een gruizige, vrolijke verza-
meling van nummers. Vol persona-
ges die ontstonden toen de bandle-
den door de VS toerden. 

• De albums van de driekoppige rock 
‘n roll band The Yawpers uit Denver 
Colorado, worden omschreven als 
onweerstaanbaar en zwaar versla-
vend. Americana blues die keihard 
binnenkomt, je vastgrijpt en nooit 
meer loslaat. 

• Stringcaster is een 5-mans forma-

tie uit Nederland die een mix van 
Bluegrass, Country, Rockabilly en 
Hillbilly speelt. Ze brengen hun old-
time muziek al jaren door Europa én 
de Verenigde Staten.

• Jerry Leger uit Canada brengt 
steengoede songs in een Indie-ame-
ricana jasje. Hierdoor heeft hij al met 
grote namen het podium mogen 
delen en op 30 mei hebben wij het 
geluk hem te mogen verwelkomen. 

• The Ragtime Rumours spelen 
een energieke mix van old-skool 
ragtime, gypsyjazz en roots/blues, 
besprenkeld met een rock ‘n roll at-
titude. Ze wonnen de eerste prijs van 
de European Blues Challenge!

• Ondersteund door de beste blue-
grassmuzikanten wordt het wilde 
westen door Herman Brock Jr. 
op het podium tot leven gebracht. 
Amerika intrigeerde hem naar eigen 
zeggen als kind al Tegenwoordig 
wordt hij gelauwerd als de Herman 
Brood van de bluegrass. 

• Natuurlijk had Bouke van Laarho-
ven liever een cowboy willen zijn. 
Omdat dat in De Peel nogal ingewik-
keld bleek besloot hij in zijn vrije tijd 
liedjes te schrijven. Sfeervolle stukjes 
over leven, dood en liefde. Vaak tra-
gisch en nostalgisch, altijd bezield.

Reserveren en informatie
Het festivalterrein is op de picknick-
weide (achterzijde) van het Buiten-
centrum. Het festival start om 14.00 
uur (terrein open om 13.00 uur) en zal 
tot rond middernacht duren. Kaartjes 
kosten € 18,- en zijn online te bestel-
len via: www.ticketcrew.nl/tickets/
festival-mijl-op-zeven. Van elk ver-
kocht kaartje gaat € 2,- naar het Bui-
tencentrum De Pelen ten behoeve van 
natuureducatie. Kijk op de Faceboo-
kpagina van Festival Mijl op Zeven of 
op www.staatsbosbeheer.nl/depelen 
voor meer informatie. 

Het Buitencentrum ligt aan de Moost-
dijk 15 te Ospel en is bereikbaar via: 
depelen@staatsbosbeheer.nl of tele-
fonisch: 0495 – 641 497.   

Festival Mijl op Zeven 
bij Buitencentrum De Pelen
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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. 

Nederweert kent een aantrekkelijk en 
goed bereikbaar centrum waar het goed 
toeven is. Veel bezoekers ervaren het 
gratis parkeren daarbij als een extra 
service. “Er gelden wel enkele regels”, 
aldus onze buitengewoon opsporings-
ambtenaar Eric van der Wallen. Hij ziet 
toe op het parkeerbeleid in de gemeen-
te. Omdat hij vooral in het centrum 
regelmatig overtredingen constateert, 
legt hij de regels graag nog een keer uit. 

In het centrum kunt u overal gratis par-
keren. Op veel plaatsen is kort parkeren 
mogelijk in de blauwe zones. Deze zones 
zijn bedoeld om langdurig parkeren 
tegen te gaan. U moet er terecht kunnen 
om snel eventjes een boodschap te doen. 
Voor langparkeerders zijn er net buiten 
het centrum parkeervoorzieningen. Voor 
gehandicapten zijn er speciale parkeer-
plaatsen. 

Parkeerschijf
Helaas constateren onze buitengewoon 
opsporingsambtenaren nog vaak overtre-
dingen in het centrum. Zij zien regel-
matig auto’s in de blauwe zone staan 
zonder een duidelijk voor de voorruit 
geplaatste parkeerschijf of een schijf met 
een verlopen parkeertijd. Ook staan er zo 
nu en dan nog auto’s zonder gehandicap-
tenparkeerkaart op gehandicaptenpar-
keerplaatsen. 

Fout parkeren
Andere overtredingen zijn parkeren op 
het trottoir, met name in de winkelstra-
ten. Ook wordt er nog met regelmaat 
tegen het verkeer ingereden (het nege-
ren van de geslotenverklaring). Ook het 
parkeren voor het plein bij Bruna/Kruit-
vat wordt nog massaal geneerd. Hier zien 

we vaak dat auto’s op de weg, dus op 
de Kerkstraat parkeren. 

Geslotenverklaring/eenrichtingsweg
In het centrum is in de Brugstraat, de 
Kerkstraat ter hoogte van Meora, de 
Burgemeester Hobusstraat ter hoogte 
van pand Poell, de Burgemeester Hobus-
straat ter hoogte van pand Dings, Lin-
danusstraat en de Paulus Holtenstraat 
een geslotenverklaring van kracht. Dit 
betekent dat in deze gedeeltes van het 
centrum eenrichtingsverkeer geldt.

Blauwe zone
In het centrum van Nederweert en Bud-
schop/Vijfsprong kunnen automobilisten 
met een parkeerschijf parkeren in de 
blauwe zone-parkeervakken. Uiteraard 
moet dan wel de tijd van aankomst op 
de kaart aangegeven worden. U her-
kent de vakken aan de blauwe strepen 
en het bijbehorende verkeersbord.
 
Let op: in de Kerkstraat, de Brugstraat 
en de Paulus Holtenstraat kunt u maxi-
maal een half uur parkeren en dus geen 
twee uur. 

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Gehandicaptenparkeerplaatsen zijn 
aangelegd voor mindervaliden. Om te 
voorkomen dat ze ver moeten lopen 
naar hun bestemming, zijn deze parkeer-
plaatsen dicht in de buurt van winkels 
en woningen aangelegd. Zij hebben ook 
een speciale gehandicaptenparkeerkaart 
die achter de voorruit wordt geplaatst.

Langparkeerders
Er zijn in Nederweert dicht bij het 
centrum veel parkeerplaatsen waar u te-
recht kunt buiten de blauwe zone, dus 

waar het vrij parkeren is. U vindt ze o.a. 
bij het gemeentehuis, in de Schoolstraat 
(achterzijde voormalige St. Lamber-
tusschool), St. Antoniusplein, Aldi-
parkeerplaats, Jumbo-parkeerplaats en 
de verbinding tussen Acaciastraat en 
Geenestraat-lus. 

Bedrijventerrein
Om de doorgang op het nieuwe bedrij-
venterrein te garanderen en om een ge-
ordend beeld te krijgen, mag ter plaatse 
niet langs de kant van de weg worden 
geparkeerd. Vrachtwagens moeten al-
lemaal op het eigen terrein parkeren. 
Als dat niet mogelijk is, wordt verwezen 
naar parkeerplaats De Meiberg (wegres-
taurant) langs de A2. 

Boetes
Voor het overtreden van de regels gelden 
hoge boetes. Zo kost parkeren in de 
blauwe zone zonder duidelijk zichtbare 
parkeerschijf achter de voorruit € 104,00. 
Datzelfde bedrag betaalt u als de toe-
gestane parkeertijd is verstreken, als er 
buiten de vakken wordt geparkeerd, als 
het voertuig in het groen staat en als u 
parkeert in een parkeerverbodzone. Het 
negeren van een geslotenverklaring/
tegen het verkeer inrijden kost € 149,00 
en voor parkeren op een gehandicap-
tenparkeerplaats betaalt u € 389,00. 
Alle boetes zijn inclusief administratie-
kosten van het CJIB.

Verkrijgbaar
Inwoners die denken in aanmerking 
te komen voor een gehandicaptenpar-
keerkaart, kunnen die aanvragen bij 
de gemeente. Een parkeerschijf voor 
de blauwe zone is o.a. verkrijgbaar bij 
Hubo Duijts en Bruna.

Let u ook op de regels?
Gratis parkeren maakt Nederweert aantrekkelijk

Korte weetjes
Slopen en saneren aan ‘t Huitje
Vanaf maandag 29 april starten de 
sloop- en saneringswerkzaamheden aan 
’t Huitje in Leveroy. Het cluster kerkbe-
stuur en de gemeente Nederweert zijn 
verheugd dat de sloop en sanering van 
het oude gebouw van Jong Nederland 
en de oude tennisbanen van TV Leveroy 
nu daadwerkelijk beginnen. De bouw-
hekken zijn vorige week al geplaatst 
en vanaf deze week starten we met het 
afbreken van de bestaande bebouwing 
en het verwijderen van hagen/strui-
ken. Voor het saneren van de grond is 
nog een goedkeuring van de provincie 
nodig. Dat kan vanaf nu nog enkele 
weken op zich laten wachten. Aanslui-
tend wordt het terrein geëgaliseerd 
en ingezaaid en zorgt de gemeente 
Nederweert voor onderhoud zolang 
het gebied een openbare functie heeft. 
Als alles volgens plan verloopt en we 
geen verrassingen meer tegenkomen, 
kunnen we de werkzaamheden voor 
de zomervakantie afronden. Voor meer 
informatie over de sloop en sanering 
kunt u terecht bij Peter Verkennis, tel. 
0495-677111 of e-mail: p.verkennis@
nederweert.nl.

Dodenherdenking op zaterdag 4 mei
Op zaterdag 4 mei vindt de Nationale 
Dodenherdenking plaats. We herden-
ken burgers en militairen die in het 
Koninkrijk der Nederlanden of waar 
ook ter wereld zijn omgekomen of ver-
moord sinds het uitbreken van de Twee-
de Wereldoorlog, in oorlogssituaties en 
bij vredesoperaties. Ook de gemeente 
Nederweert staat stil bij de gevallenen. 
Om 19.50 uur start het herdenkingspro-
gramma bij het oorlogsmonument op 
het Raadhuisplein. Na het signaal Tap-
toe door de trompetter zijn er om 20.00 
uur twee minuten stilte. Daarna worden 
kransen en bloemen gelegd en zijn er 
toespraken. Op onze website kunt u het 
volledige programma bekijken.

Collegetour in Budschop
Het college van B&W komt naar u toe! 
Op woensdag 8 mei staat een bezoek 
gepland in Budschop. Het is de eerste 
kern die burgemeester en wethouders 
bezoeken in het kader van hun ‘college-

Raf Janssen redde zijn opa Cor

Tijdens controles zien onze buitengewoon opsporingsambtenaren regelmatig overtredingen. Zoals in de Kerkstraat waar een bestuurder het bord geslotenverklaring negeert. 
Foto: gemeente Nederweert

Raf Janssen (12 jaar) uit Nederweert 
heeft op Koningsdag het eerste  
Gemeentecomplimentje ontvangen uit 
handen van burgemeester Evers. Hij 
kreeg de eervolle onderscheiding voor 
het redden van zijn opa.

Te midden van zijn trotse ouders, broer-
tje en uiteraard ook zijn opa en oma, 
kreeg hij een warm applaus van alle 
gedecoreerden en ereburgers die voor 
de ontvangst van Koningsdag naar het 
gemeentehuis waren gekomen. Naast 
de standaard ontving Raf ook een bon 
om samen een ijsje te gaan eten bij 
Florence.

Meteen handelen
Wat gebeurde er nu precies met opa? 
Ruim een jaar geleden was Raf op 
woensdagmiddag bij opa en oma thuis. 
Oma was op de zolder aan het strijken 
en Raf was samen met opa naar een 

dierenfilm aan het kijken. Opa Cor 
kreeg een hartstilstand. Raf merkte 
meteen dat er iets aan de hand was 
met opa en hij handelde meteen. Hij 
riep oma en daarna heeft hij oma 
geholpen bij het reanimeren. Samen 
hebben ze dit gedaan totdat de politie 
en de ambulance er waren en zij het 
over konden nemen.

Weer genieten
Opa Cor heeft het dankzij Raf en oma 
overleefd. Hij kan weer gezellig naar 
Raf zijn voetbalwedstrijden komen kij-
ken en natuurlijk ook genieten van zijn 
andere drie kleinkinderen.

We feliciteren Raf van harte met zijn 
Gemeentecomplimentje!

Raf Janssen luistert aandachtig naar de lovende woorden van de burgemeester. Naast hem zijn opa Cor. 
Foto: Nederweert24

Burgemeester Evers heeft op Konings-
dag een bijenhotel aan de buitenkant 
van de raadzaal onthuld. Het hotel 
heeft de vorm van het gemeentewapen 
van Nederweert. Het is dit jaar precies 
100 jaar geleden dat dit wapen is toe-
gekend. 

De burgemeester was in de veronder-
stelling dat hij samen met alle gasten 
naar binnen zou gaan na de ontvangst 
van de gedecoreerden en de uitreiking 
van het Gemeentecomplimentje. Maar 
dat liep anders…

Een onthulling
… want er was ook nog een onthulling. 
En dat stond niet in het draaiboek van 
de burgemeester. Toen hij samen met 
zijn echtgenote Thea de gemeentevlag 
verwijderde, zag hij het bijenhotel dat 
is gemaakt in de vorm van het ge-
meentewapen. Op het hotel is de tekst 
‘Gemeentewapen Nederweert 100 jaar’ 
te lezen. Maar niet alleen dat. Ook de 
ambtsperiode van de burgemeester 

staat erop vermeld: 2006-2019. Het was 
een mooie verrassing voor burgemees-
ter Evers die in juli afscheid neemt. 

Gemeentewapen
In januari 1919 heeft de Minister van 
Justitie verklaard dat aan de gemeente 
Nederweert een eigen wapen is ver-
leend. De omschrijving daarvan is 
als volgt: “Doorsneden van azuur en 
sinopel met eenen golvenden dwarsbalk 
van zilver; het schild gedekt met eene 
gouden kroon van drie bladeren en 
twee parelpunten”.

Klimaatbestendige groenvoorziening
De onthulling is het sluitstuk van de 
nieuwe klimaatbestendige groenvoor-
ziening rond het gemeentehuis. Voor de 
opvang van het regenwater zijn wadi’s 
aangelegd en is meer groen aangeplant. 
Dit betekent ook meer leefruimte voor 
bijen en andere insecten. 

Op onze Facebookpagina is een filmpje 
te zien van de onthulling.

'Bij'zondere verrassing voor burgemeester

tour’. Ze willen graag met inwoners in 
gesprek over wat er in hun buurt speelt. 
En wat er volgens de bewoners beter 
kan. Informatie ophalen om zo het 
beleid verder te verbeteren, in gesprek 
te gaan met dorpsgenoten en voelen en 
beleven wat er leeft in de kernen van 
Nederweert. Inwoners van Budschop 
hebben allemaal een uitnodiging ont-
vangen. Op zaterdag 11 mei gaat het 
college in Ospeldijk op bezoek.
 
Werken in het sportcentrum
De gemeente Nederweert heeft een va-
cature voor 18 uur per week als beheer-
der van het sportcentrum. Kijk op onze 
website voor meer informatie over de 
functie. Reageren kan tot 13 mei. 

Burgemeester Evers en echtgenote Thea onthullen samen het bijenhotel. Foto: Nederweert24



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

Zes actieve en betrokken inwoners 
werden op vrijdagochtend 26 april 
verrast door een bezoek van de burge-
meester, samen met de wethouders, de 
gemeentesecretaris en de kabinetschef. 
Het gezelschap maakte gebruik van de 
nieuwe elektrische auto’s van de ge-
meente waardoor de Lintjesregen dit 
jaar een duurzaam karakter had. De heer 
Hub Brueren, de heer Mick Waulthers 
en de heer Hans Houtman zijn Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau geworden. 
Mevrouw Nelly Gubbels-van Heugten, 
mevrouw Toos Tinnemans-Greijmans en 
de heer Thieu Tinnemans zijn benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Burgemeester Evers overhandigde hen 
de bijbehorende versierselen. 

Hub Brueren
Hub Brueren (80) uit Leveroy dacht dat 
hij naar de notaris zou gaan, maar dat 
liep anders. Hij al 57 jaar actief voor de 
gemeenschap, zowel lokaal, bovenlokaal 
en provinciaal. Ruim 10 jaar (1962-1972) 
was hij bestuurslid van Stichting Sport-
park De Berckt Baarlo. Gedurende twee 
jaar (1963-1964) was hij bestuurslid en 
secretaris van het Internationaal Con-
cours Hippique Venlo. Gedurende acht 
jaar (1964-1972) was hij bestuurslid en 
secretaris van Landelijke Rijvereniging 
‘De Karwats’ Hout-Blerick. In 1969 was 
hij medeoprichter en tot 1972 bestuurs-
lid van de Stichting Gemeenschapsraad 
Hout-Blerick. Van 1972 tot 1980 was hij 
bestuurslid (secretaris) van voetbalvereni-
ging SV Leveroy en gedurende zeven jaar 
(1973-1980) was hij administrateur voor 
de R.K. Parochie H. Barbara Leveroy. In 
1975 was hij initiatiefnemer en medeo-
prichter van Gemeenschapsraad Leveroy. 
De heer Brueren was acht jaar (1974-
1982) bestuurslid (secretaris) van de Stich-
ting Paarden Ponybelangen Limburg.

Foto: Huib van Deursen

Vanaf 1982 is hij natuurgids (Peelgids) in 
Nationaal Park De Groote Peel. Van 1982 
tot 1990 was hij ook actief als natuurgids 
voor het Instituut voor Natuureducatie 
(IVN) afdeling Weert. Van 1987 tot 2007 
was hij lid van en vrijwilliger bij de Werk-
groep Roofvogelbescherming Limburg. 
Gedurende 16 jaar (1998-2014) was hij als 
bestuurslid en penningmeester betrok-
ken bij de Stichting Historische Werk-
groep de Borcht Baarlo. Vier jaar (1998-
2002) als bestuurslid en penningmeester 
en 16 jaar (1998-2014) als vrijwilliger. 
Tien jaar (1998-2008) was hij bestuurslid 
van de Vereniging van oud-directeuren 
Rabobanken. 

Vanaf 2000 is hij als coördinator inten-
sief betrokken bij het Nederlandse Rode 
Kruis Tracing Team Limburg. Als een land 
in oorlog is, of getroffen is door een 
ramp, is communicatie niet of nauwelijks 
mogelijk. Telefoon, post en e-mail wer-
ken meestal niet. Contact met familie in 
het getroffen land is dan niet mogelijk. 
Het Rode Kruis kan dan helpen bij het 
herstellen van het contact met de familie. 
Sinds 2002 is hij actief voor het Regionaal 
Historisch Centrum Limburg (RHCL) als lid 
van de bezoekersraad. Gedurende acht 
jaar (2004 tot en met 2012) was hij ook 
bestuurslid en penningmeester van de 
Stichting Vrienden van het RHCL. 

In 2002 was hij medeoprichter en tot 
2012 bestuurslid en voorzitter van de 
Stichting San Giovanni. Deze liefdadig-
heidsstichting organiseert bedevaarten 
naar San Giovanni Rotondo (Italië) waar 
de relieken van de Heilige Pater Pio wor-

den vereerd. Hij was 10 jaar de organisa-
tor en reisleider van deze bedevaarten.

Nelly Gubbels-van Heugten
Nelly Gubbels-van Heugten (71) uit Ne-
derweert-Eind was er helemaal voor klaar 
om als gids met een groep door Eynder-
hoof te wandelen. Zij trof echter een hele 
grote groep mensen aan in Lieberte Gon 
die speciaal voor haar waren gekomen. 
Nog groter was de verrassing voor haar 
toen zij in dat gezelschap haar zonen 
zag waarvan er een met zijn gezin uit 
Hamburg en de anders zelfs uit Amerika 
was overgekomen. Mevrouw Gubbels 
is al 39 jaar actief voor onze gemeen-
schap. Gedurende 12 jaar (1980-1992) 
was zij actief voor de toenmalige R.K. 
Basisschool Sint Gerardus/Basisschool De 
Tweesprong Nederweert-Eind. Zo was zij 
lid van de oudervereniging (1980-1990), 
bestuurslid van het toenmalige schoolbe-
stuur (1980-1987) en vrijwilligster bij de 
organisatie en uitvoering van activiteiten 
(1980-1992). Van 1984 tot 1988 was zij 
bestuurslid van de Openbare Bibliotheek 
Nederweert. Gedurende 18 jaar (1995-
2013) was zij bestuurslid (secretaris) voor 
en leidster bij Gymnastiekvereniging 
Wilskracht Nederweert, verzorgde mede 
de ledenadministratie en gaf ritmisch 
bewegen en danslessen. 

Foto: Huib van Deursen

Al 23 jaar (1996-heden) is zij actief voor 
het Limburgs Openluchtmuseum Eynder-
hoof. Dat doet zij als gids (1996-heden), 
als notulist van diverse activiteiten 
(1999-heden), als aanspreekpunt voor 
de kindergidsen en coördinator van de 
kinderactiviteiten (2000-heden) en als lid 
van de evenementengroep (2015-heden). 
Vanaf 2015 is zij bestuurslid van de Stich-
ting Vrienden van Eynderhoof. Vanaf 
2001 is zij bestuurslid van vrouwenvereni-
ging ZijActief Sint Catharina Nederweert-
Eind. Naast haar bestuurslidmaatschap is 
zij vicevoorzitter en notulist en vertegen-
woordigt zij haar vereniging in overleg-
gen in de Kring Weert van ZijActief en in 
vergaderingen van ZijActief Limburg. Zij 
is bovendien betrokken bij de organisatie 
van activiteiten voor de leden.

Mick Waulthers
Mick Waulthers (60) uit Nederweert-Eind 
deed in zijn nieuwe pak de deur open. 
Hij zou immers naar de uitreiking van 
een Koninklijke onderscheiding aan zijn 
zwager in Maastricht gaan. Niet dus. De 
heer Waulthers is al 32 jaar belangeloos 
actief voor de gemeenschap. Vanuit zijn 
functie bij ROC Gilde Opleidingen heeft 
hij zich negen jaar (1997-2006) ingezet 
voor de MBO-Raad als lid van de Bedrijfs-
takgroep ESB en voorzitter van de imple-
mentatie Competentiegericht Leren ICT. 
Hij was ook initiatiefnemer en gedurende 
zeven jaar (2009-2016) voorzitter van de 
Coördinatiegroep VSV (voortijdig school-
verlaters). In 2010 was hij initiatiefnemer 
en tot op heden is hij bestuurder van Re-
tail & Business Academy. Gedurende twee 
jaar (2014-2016) was hij programmaleider 
en ambassadeur van ‘Veilige en gezonde 
school’. Vanaf 2016 is hij bestuurder van 
de Stichting Praktijkleren. In 2017 was 
hij mede-initiatiefnemer van het Retail 
Innovation Centre (RIC).
 
Gedurende 30 jaar (1987-2017) was hij ac-
tief voor Festeynder. Al 28 jaar (1991-he-
den) is hij als vrijwilliger actief voor het 
Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof. 
Van 1993 tot 1995 was hij elftalleider en 
jeugdtrainer bij RKSV Merefeldia Neder-
weert en van 1995 tot 1998 deed hij dat 

voor RKVV Eindse Boys Nederweert-
Eind. Sinds 2010 doet hij belangrijk 
werk als lid van de vertrouwenscom-
missie van deze vereniging. Gedurende 
acht jaar (1997-2005) was hij bestuurslid 
(met de portefeuille ‘personeelszaken’) 
van de Stichting Katholiek Onderwijs 
Nederweert (SKON). 
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Vanaf 1997 zet hij zich in voor Harmo-
nie Pro Musica Nederweert-Eind. Eerst 
als adviseur (1997-2002), daarna als 
voorzitter (2002-2010) en sinds 2010 als 
voorzitter van de sponsorcommissie, als 
begeleider van de (jeugdige) slagwer-
kers en als presentator bij concerten. 
In de periode 2005-2017 was hij lid en 
vanaf 2013 ook voorzitter van de Raad 
van Toezicht van de regionale instelling 
RICK (Regionaal Instituut voor Kunst en 
Cultuur) in Weert. Voor Jeugdkarnavals-
vereniging De Krielkes Nederweert-Eind 
trad hij gedurende zeven jaar (2010-
2017) op als figurant bij de jeugdboe-
renbruiloft.

Met Koninginnedag 2011 bracht Konin-
gin Beatrix een bezoek aan Thorn en 
Weert. De heer Waulthers was als lid be-
trokken bij de werkgroep ‘Vernieuwend 
onderwijs’. In de periode 2013-2014 
leverde hij als lid van het Comité van 
Aanbeveling een bijdrage aan ‘Weert 
600 jaar stad’. Sinds 2016 voltrekt hij 
als buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de gemeente 
Nederweert huwelijken en geregis-
treerde partnerschappen. Vanaf 2017 is 
hij voorzitter van de Stichting Leergeld 
Weert e.o. En sinds kort is hij ook actief 
als lid van de Raad van Toezicht van 
Meerderweert. Op persoonlijke titel is 
de heer Waulthers een vraagbaak en 
vertrouwenspersoon voor velen. 

Echtpaar Toos Tinnemans-Greijmans 
en Thieu Tinnemans
Toos Tinnemans-Greijmans (73) uit 
Nederweert zat in het complot om haar 
echtgenoot te verrassen. Groot was dus 
ook haar verbazing toen ze zelf ook 
een Koninklijke onderscheiding mocht 
ontvangen. Mevrouw Tinnemans zet 
zich al 33 jaar belangeloos in voor de 
gemeenschap. Vanaf 1984 is zij actief 
voor de Stichting Dekenaal Lourdesco-
mité Weert en Regio. Vanaf 1995 is zij 
bestuurslid van dit comité en is zij naast 
de algemene bestuurstaak in het bijzon-
der belast met de aanmeldingen van de 
pelgrims uit Nederweert en omgeving. 
Vanaf 2000 is zij als vrijwilligster actief 
in Zorgcentrum Sint Joseph Nederweert 
en begeleidt zij individuele cliënten met 
een zorgvraag. Momenteel doet zij dat 
nog één middag per week bij één cli-
ente. Van 2000 tot 2009 was zij ook lid 
van de pastorale werkgroep. Al 12 jaar 
(vanaf 2007) is zij actief voor de R.K. 
Parochie Sint Lambertus Nederweert 
en sinds 2009 is zij als vrijwilliger actief 
betrokken bij De Zonnebloem afdeling 
Nederweert. 

Haar echtgenoot Thieu Tinnemans (74) 
uit Nederweert is al 47 jaar actief voor 
de gemeenschap op allerlei gebied. Hij 
was medeoprichter en vanaf 1974 (van-
af de oprichting) tot 1985 bestuurslid en 
penningmeester van TWC Nederweert 
(Tour- en Wielerclub). Daaraan vooraf-
gaand was hij al vanaf 1972 bestuurlijk 
actief voor de fietsclub Nederweert die 
in 1974 samenging met de fietsclub 
Ospel en die samen TWC Nederweert 
hebben opgericht. Gedurende 25 jaar 

Lintje voor zes actieve vrijwilligers
"Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd..."

(1974-1999) was hij als administrateur ac-
tief voor het toenmalige Schoolbestuur 
Meijel. Gedurende 12 jaar (1987 tot 
1999) was hij als vrijwilliger betrokken 
bij de R.K. Parochie Sint Nicolaas Meijel 
waar hij administrateur van de kerkbij-
drage was.

Sinds 1995 is hij actief betrokken bij de 
Bridgeclub Nederweert als lid van de 
Technische Commissie. Hij was 20 jaar 
(1995-2015) voorzitter van deze commis-
sie en wedstrijdleider. Gedurende 18 jaar 
(1995-2013) was hij bestuurslid (penning-
meester) van deze vereniging. Ook is hij 
de organisator van de jaarlijkse kroe-
gen- en ledendrives en beheerder van de 
website van deze bridgeclub. Vanaf 1996 
zet hij zich in voor de Bridgeclub Meijel 
als lid van de Technische Commissie en 
is hij actief in de arbitrage, maakt hij de 
spelschema’s en indelingen, het seizoen-
sprogramma en is hij medeorganisator 
van de Lentedrive en de Tuindrive.

Al 16 jaar is hij actief voor de R.K. 
Parochie Sint Lambertus Nederweert. 
Sinds 2002 is hij collectant, lid van de 
kerkwacht bij bezichtigingen en acoliet 
bij uitvaarten. Vanaf 2009 is hij ook lid 
van het kerkbestuur en verzorgt hij de 
kerkhofadministratie en de kerkledenad-
ministratie. De heer Tinnemans is sinds 
2009 vanuit het bestuurslidmaatschap 
van het kerkbestuur ook bestuurslid 
van de ‘Beurzenstichting Reijnier Stap-
pers’. Sinds 2011 is hij hoofdkoster van 
de Sint Lambertuskerk, vanaf 2012 tot 
2014 was hij penningmeester van het 
kerkbestuur en sinds 2014 administra-
teur en financieel administrateur van 
de Lambertusparochie. Na de parochie-
fusie op 1 januari 2014 is hij tot en met 
2017 penningmeester geweest van de 
Parochiefederatie BENO (Budschop-Eind-
Nederweert-Ospel). Sinds 2016 is hij ook 
financieel administrateur van de paro-
chie H. Rochus Budschop.
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Vanaf 2006 zet hij zich in voor De Zonne-
bloem afdeling Nederweert. Gedurende 
11 jaar (2006-2017) was hij bestuurslid 
(penningmeester). En vanaf het begin 
(2006) zet hij zich in als vrijwilliger bij en 
organisator van activiteiten en uitstapjes 
van de gasten/deelnemers. Van 2007 tot 
en met 2015 is hij om het andere jaar ac-
tief geweest als stafmedewerker/hoofd 
vakanties van de Zonnebloem regiova-
kanties en heeft hij zich meerdere malen 
als vrijwilliger/begeleider/assistent-hoofd 
en hoofd belangeloos ingezet bij natio-
nale Zonnebloemvakanties. 

Hans Houtman
Hans Houtman (69) uit Budschop, 
oud-wethouder van Nederweert, was 
net terug uit Eynderhoof waar hij als 
voorzitter van de Vrienden van Eynder-
hoof aanwezig was bij de uitreiking van 
een Koninklijke onderscheiding. Hij kon 
toen niet vermoeden dat het gezelschap 
later op de dag ook bij hem op de stoep 
stond. De heer Houtman is al 44 jaar 
actief voor de gemeenschap, zowel lo-

kaal als bovenlokaal. Gedurende negen 
jaar (1975-1984) was hij bestuurslid van 
Buurtvereniging ‘de Oude Pastorie’ in 
Maasbree. Van 1979 tot 1984 was hij 
bestuurslid van de CDA Maasbree Baarlo 
waarvan drie jaar (1981-1984) als voor-
zitter. Twee jaar (1982-1984) was hij lid 
van de medezeggenschapsraad van de 
Basisschool Maasbree.

Van 1984 tot 1989 was hij bestuurslid 
(penningmeester) van de LOZO afdeling 
Weert en van 1992 tot 1996 bestuurslid 
van MKB Weerterland en medeoprich-
ter van de sectie Handel, Industrie en 
Dienstverlening. In 1998 was hij één 
van de initiatiefnemers van de Business 
to Business Club Weert.Tien jaar (1981-
1991) was hij bestuurslid van de Tafel-
ronde in Venlo, Weert en Veldhoven. 
Twee jaar (1989-1991) was hij bestuurs-
lid (penningmeester) van de Onderne-
mersvereniging City Centrum Veldhoven 
en eveneens twee jaar (1996-1998) was 
hij bestuurslid (penningmeester) van 
de Stichting Ondernemers Binnenstad 
Venlo.
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Gedurende negen jaar (1991-2000) was 
de heer Houtman lid van de Raad van 
Toezicht van Stichting Gehandicapten-
zorg Limburg (SGL). Van 1993 tot 1996 
was hij bestuurslid (penningmeester en 
waarnemend voorzitter) van het Rode 
Kruis Weert en omstreken. Van 2001 
tot 2007 was hij vicevoorzitter van het 
kerkbestuur van de R.K. Parochie Sint 
Martinus Weert. Van 2009 tot 2018 was 
hij voorzitter van de Stichting tot Exploi-
tatie en Beheer van Registergoederen 
Rust in Roy. 

Vanaf 2011 is hij voorzitter van de 
Stichting Paterskerk Weert. Sinds 2013 
is hij lid van de Vrienden van Harmonie 
Sint Joseph Nederweert en sinds 2018 
voorzitter van de Stichting Vrienden van 
Eynderhoof en bestuurslid (penning-
meester) van de Stichting Vrienden van 
de Lambertustoren Nederweert.

Negen Koninklijke onderscheidingen
In het decoratiejaar 2018-2019 werden 
negen Nederweertenaren Koninklijk on-
derscheiden. Ook Henk Klaessens, Thijs 
Loven en Iwan Stultiens werden verrast 
met een lintje. Op Koningsdag kwamen 
alle gedecoreerden en ereburgers van 
Nederweert naar het gemeentehuis voor 
de jaarlijkse ontvangst. Op de foto ziet 
u de burgemeester en zijn echtgenote 
samen met de zes inwoners die nu zijn 
onderscheiden, hun partners en de heer 
Henk Klaessens met zijn echtgenote. 
De heren Thijs Loven en Iwan Stultiens 
konden helaas niet aanwezig zijn. 
Het was de laatste Lintjesregen voor 
burgemeester Evers. Hij mocht in zijn 
ambtsperiode maar liefst 129 keer een 
Koninklijke onderscheiding uitreiken.

Bestuur en medewerk(st)ers van de 
gemeente Nederweert feliciteren alle 
gedecoreerden van harte met hun  
Koninklijke onderscheiding.

Foto: Nederweert24



In de sculpturen van Erik Kierkels 
staat op 5 mei  de essentie en respect 
voor het leven centraal. Erik beleeft 
de wereld om zich heen zeer intens 
en vangt dit, verwerkt dit tot zijn 
eigen nieuwe werkelijkheid. De stie-
ren, paarden, man/vrouw en angeli-
figuren van Erik Kierkels zijn energiek 
en dynamisch. Ontstaan vanuit de 
oerkracht van ons bestaan  en ge-
transformeerd naar onze huidige be-
levingswereld. Erik Kierkels verwerkt 
zijn  eigen realiteit tot  nieuwe mens- 
en diervormen, in glas en brons.
Erik stelt; …het is een voortdurend 
spel met de materie en op zoek naar 
de grenzen wat materiaal  en vorm-
geving toelaat…
Vol uitdagingen in de afwerking, een 
continu proces van destructie en op-
bouwen, tussen experiment en het 
herscheppen tot een nieuwe werke-
lijkheid.
Balans en harmonie zijn de merkte-
kens van zijn werk. Een voortdurend

KVW Nederweert zetj 
D’Indj op stelte!!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bestuur en vrijwilligers 
KVW Nederweert

proces wat Erik Kierkels (1958) tel-
kens nieuwe wegen doet bewan-
delen hetgeen hem internationale
bekendheid heeft opgeleverd. Zijn 
glas- en bronswerk is inmiddels te-
rechtgekomen in alle werelddelen en
de waardering voor zijn authentieke 
werkwijze zowel het autonoom werk 
en zijn opdrachten, is groot. Tijdens 
deze expositie zullen sculpturen van 
brons en glas te zien zijn. Voor een 
bezoek aan de beeldentuin en expo-
sitieruimte kunt u gebruik maken van 
onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens Erik kierkels  06-
23479209
Arthega@home.nl

De expositie in het gebouw van het 
Kunstcentrum, IJzerenmanweg 15, 
bij De Lichtenberg, is open van 11 -17 
uur. De kunstenaar is aanwezig en de 
toegang is gratis. 
www.kunstcentrumweert.nl

Erik Kierkels toont de vitaliteit in 
mens en dier in Kunstcentrum Weert

ZijActief St. Catharina

Aan alle leden,
Op 27 mei gaan we naar Zorgcentrum 
Beek en Bos in Heythuysen. Zorgcen-
trum Beek & Bos is een zelfstandig 
ouderencentrum in Heythuysen. Hui-
selijke sfeer, persoonlijke aandacht 
en betrokkenheid zijn hun sleutelbe-
grippen. Dat geldt zowel voor de be-
woners, de cliënten van de Dagbeste-
ding en van de Thuiszorg alsook voor 
de mensen die bij Beek & Bos werken. 
We worden om 14.00 uur verwacht, 
voor diegene die met de fiets willen 
gaan (geef dit door bij opgave), we 
vertrekken om 13.00 uur aan de kerk.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil
je graag mee geef dit door aan Annie 
Rietjens voor 18 mei. 

Met hartelijke groet,
Het bestuur.
ZijActief St. Catharina, Nederweert-Eind

Workshop: Kom op voor 
jezelf! Een training in 
weerbaarheid en meer

Op maandag 20 mei wordt er van 
19.00 tot 21.30 uur een training 
’Weerbaarheid en meer’ aangeboden 
door Punt Welzijn. Deze training is 
bedoeld voor vrijwilligers en mantel-
zorgers in Weert. 

Trainer Baud Vandenbemden zegt 
hierover: “Als je weerbaar bent over-
komen de dingen je niet zomaar, 
maar heb je de situatie zelf meer in 
handen. Je herkent signalen van on-
rust en gevaar bij jezelf en anderen 
en weet hoe je er op kan reageren. Je 
weet je grenzen aan te geven. Je bent 
bewust bezig met wat je wel en wat 
je niet wilt. Je maakt je sterk en haalt 
het beste uit jezelf.” 

Tijdens deze training leer je: 
• Steviger in je schoenen staan
• Je grenzen voelen en duidelijk aan-

geven 
• Op een duidelijke manier nee zeggen
• Aangeven wat je wel wil
• Emotionele manipulatie herken-

nen en stoppen

Je kan meer lezen op deze site: www.
corepower.be

De training vindt plaats in het Keenter 
Hart (St. Jozefskerkplein 3, Weert). 
Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar goedbezigweert@gmail.
com. Of kijk bij de agendapunten op 
de website www.goedbezigweert.nu.

Benieuwd hoe de machinekamer van 
het Laco Sportcentrum Nederweert 
er na de brand uitziet? Kom naar de 
Open dag op zaterdag 4 mei van 9.00 
tot 12.30 uur en zie met eigen ogen 
hoe de machinekamer er nu bij ligt. 
Dat het een zwartgeblakerde ruimte 
was, met verstikkende rook en ge-
smolten buizen, elektriciteitskasten 
etc., is bijna niet meer voor te stellen. 
Na de brand in november 2018 is al-
les in de technische ruimte gesloopt 
en vervangen door nieuwe appara-
tuur. Alleen de zuiveringsinstallatie 
overleefde de brand en is grondig 
nagekeken. Het hele gebouw is door 

Rondleidingen machinekamer tijdens 
Open dag Laco Sportcentrum Nederweert

gespecialiseerde bedrijven roetvrij 
gemaakt. Ook zijn er extra maatre-
gelen genomen om zo’n brand in de 
toekomst te voorkomen. Op 18 febru-
ari 2019 is het zwembad weer feeste-
lijk open gegaan voor publiek. Neem 
op zaterdag 4 mei een kijkje in de 
technische ruimte en krijg een beeld 
van de impact van de brand en de 
herstelwerkzaamheden. Er is koffie
met iets lekkers en om de vijfenveer-
tig minuten vinden er rondleidingen
plaats. Graag van tevoren aanmelden 
via nederweert@laco.eu. Laco Sport-
centrum Nederweert is gelegen aan 
Winnerstraat 1 in 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

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

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

Elf topkeurmerken voor je dagelijkse boodschappen

Minder keuzestress met elftal toppers
Duurzame vis, eerlijke chocolade, of diervriendelijk vlees. De plaatjes en praatjes 
vliegen je om de oren in de supermarkt. Vind jij het lastig om te kiezen uit alle 
duurzaamheidskeurmerken? Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal heeft de
oplossing: je hoeft nog maar op 11 topkeurmerken te letten! Met dit elftal doe jij 
een stuk makkelijker bewust boodschappen. Topkeurmerken zijn streng, helder en
worden goed gecontroleerd.

Zijn topkeurmerken  
dan 100% duurzaam?
Topkeurmerken zijn koplopers onder de keur-
merken op voeding. Zij stellen de hoogste 
eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn 
en arbeidsomstandigheden. Dit betekent 
niet dat alle producten met een topkeur-
merk 100% duurzaam zijn. Maar als je deze 
producten koopt, heb je de meeste invloed 
op het duurzamer maken van ons eten. 

Zijn andere keurmerken dan slecht?
Alle keurmerken en logo’s voor duurzaamheid 
stellen meer eisen dan wettelijk verplicht 
is. Volgens Milieu Centraal is het alleen niet 
handig om voor alles een nieuw plaatje te 
ontwikkelen. “In onze Keurmerkenwijzer vind 
je maar liefst 90 logo’s en keurmerken voor 
voeding. Dat is echt teveel. Nu hoef je er 
gelukkig nog maar 11 te onthouden.” vertelt 
projectleider Kirsten Palland.

Dit zijn de elf toppers:

Meer weten?
Deze informatie wordt je aan-
geboden door Milieu Centraal.

Ontdek de topkeurmerken en meer 
tips over bewust boodschappen
doen op www.milieucentraal.nl/
checkhetplaatje

Praktisch over duurzaam

Pak de Keurmerkenwijzer erbij en

bekijk of… 

•	 je	chocolade	ook zoet	is	voor de

cacaoboeren

•	 je	visje	fris is gevangen of	gekweekt

•	 je	tafel	uit	het	goede	hout	is

gesneden

•	 je	kleding	ook goed	zit	voor de

naaisters!

3 redenen waarom je de app 

Keurmerkenwijzer op je telefoon 

moet hebben staan:

1. Je vindt er informatie over meer dan 

250 keurmerken en logo’s die op  

producten als eieren, vlees, kleding, 

hout en bloemen staan.

2. Elk logo krijgt een score op milieu, 

dier en mens, waardoor je weet  

aan welke duurzaamheidseisen er 

voldaan is als je dit product koopt.

3. Je kunt meteen zien of een keurmerk 

of logo betrouwbaar is of niet  

door te kijken naar de score op 

controle.

Groene app!

Ik ga alleen voor 
goede vis!
Erik uit Utrecht houdt wel van een vers visje uit de oven. Maar hij kiest heel bewust 
welke vis er wel of niet op zijn bord komt te liggen. “Niemand wil toch dat de zeeën 
leeg raken? Het is gelukkig niet zo moeilijk om heel bewust je vis te kopen”. Welke 
tips heeft Erik voor jou?

“Ik ben gek op vis! Maar ik maak 
me wel zorgen over het leegvissen 
van de zee. Ook heb ik weleens 
gelezen dat er bij kweekvis allerlei 
milieuproblemen spelen. Daarom vind 
ik het belangrijk om goed te kiezen 
wélke vis ik koop”. 

In de supermarkt
“Door de Keurmerkenwijzer kwam ik 
erachter dat het in de supermarkt heel 
makkelijk is om verantwoord gevangen 
vis te kopen. Daar kies ik gewoon vis 
met een topkeurmerk. MSC staat op 
wild gevangen vis en ASC staat op 
kweekvis. En bij biologische kweekvis 

weet ik zeker dat het ook goed zit met het 
dierenwelzijn.”

Bij de visboer
“Als ik zaterdags mijn wekelijkse 
boodschappen doe, vind ik het heerlijk 
om dat af te sluiten met een bezoekje 
aan de visboer. Daar is het wel iets 
lastiger om verantwoord te kiezen, omdat 
je daar geen MSC of ASC vis ziet liggen. 
Gelukkig heb ik een handige app die laat 
zien welke vis een goede keuze is: de 
Viswijzer. Makreel uit de Atlantische 
oceaan rondom Portugal kan ik gerust 
eten. Maar een broodje paling kan ik 
beter laten staan.”

Foto: Chantal Bekker

Eten uit een  
biologische tuin

“Inmiddels ben ik 20 jaar mede-
eigenaar van deze tuinderij. Het is 
heerlijk om buiten te werken in een 
team. Hoewel het hard werken is, ben 
ik echt niet jaloers op mensen die de 
hele dag achter een computer zitten. 

Wij leveren onze oogst aan mensen 
met een groenteabonnement en aan 
het restaurant dat naast de tuin ligt. 
In de lente openen we onze tuin-
winkel met groente, fruit en kruiden. 
Ook hebben we een pluktuin met 
biologische bloemen. Je kan zelf je 
boeket plukken”

Waarom kies je voor biologisch  
en biodynamisch?
“We zijn te gast op deze aarde en 
moeten daar goed voor zorgen. Ik vind 
het heel vanzelfsprekend om geen 
rotzooi te gebruiken op het land. Waar 
ik kan, doe ik alles zo zuiver mogelijk. 
Amelis’Hof is daarom gecertificeerd 
door de topkeurmerken Europees 
Biologisch en Demeter. We hebben veel 
verschillende gewassen en we wisselen
geregeld van gewas op een bepaald 
stuk land, zodat de bodem gezond blijft. 
Biodynamisch gaat nog een stapje 
verder dan biologisch. 

We gaan uit van samenhang tussen 
mens, plant, dier, bodem en kosmos”.

Wat zou je mensen willen adviseren 
als ze twijfelen in de supermarkt?
“Ik houd er helemaal niet van om met 
het vingertje te wijzen. Maar je hebt 
bij alles wat je koopt wél een keuze. 

Als je altijd voor de laagste prijs gaat, 
heeft dat ergens anders gevolgen. 
Mijn producten zijn wat duurder dan 
gangbare producten, maar dat kan ook 
niet anders. In veel gangbare producten 
zijn de milieukosten niet doorberekend. 
Die producten zijn eigenlijk te 
goedkoop”. 

Mariëlle Dings werkt al 20 jaar in de tuinderij van Amelis’Hof in Bunnik. Haar 
favoriete groente? Courgette uit eigen tuin! Mariëlle’s bedrijf is biologisch en 
biodynamisch. Je kan er bloemen plukken en verse groente en kruiden kopen. Veel 
mensen vinden het erg leuk om de tuin te bezoeken. Dat is nog eens wat anders dan 
even snel je boodschappen te doen in de supermarkt!

Foto: Chantal Bekker


