
W E E K 1 9 • J A A R G A N G 9 3 • 9 M E I 2 0 1 9

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Aandacht voor haar
FOLLEA®

KNIPART haarwerken, Nederweert
Hannelore Fiers 06 57583970
www.knipart.nl(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

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

Redactie-adres:
Pannenweg 231
Postbus 2724 • 6030 AA Nederweert
tel. (0495) 63 26 25
info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur:
Huib van Deursen

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

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

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

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

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

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

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

dakpannencement stenen isolatie betonvloeren
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kunststof kozijnen
houten kozijnen

isolatie
buiten deuren

buiten deuren
binnen deuren

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

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

zand

bouwhout architravenmeranti plaatmateriaal tuinhout plinten

Dealer van:
• Tuin Visie producten

www.tuinvisie.nl      
• Trendhout

 www.trendhout.nl 
• Dekker Hout (Elephant)

www.dekkerhout.nl   

Douglas hout
op voorraad

Nu in onze showroom
Nieuwe generatie 

kunststof kozijnen
 Ideaal voor:

ZZP,ers, zelfbouwers 
en particulieren

Loop eens binnen 
en laat u informeren.
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Open: ma. t/m vr. 7.Open: ma. t/m vr. 7.. 7.Open: ma. t/m vr 00-18.0000 u. - zater

• 

De nieuwe tuingids
van Tuinvisie

Na maandenlange voorbereidin-
gen zal deze week dan eindelijk 
het jubileumfeest van Eindse
Boys van start gaan. Donderdag-
avond 9 mei zal er worden afge-
trapt met een besloten sponso-
ravond, vrijdag is er receptie en 
besloten feestavond, op zaterdag
zijn er overdag voetbalactivitei-
ten voor de (jeugd)leden en ’s 
avonds zal het al weken uitver-
kochte concert van Rowwen Hèze
plaatsvinden. Nadat de feestdam-
pen zijn opgetrokken zal op zon-
dagmiddag de brunch van start 
gaan waarna vanaf 14.00 uur de 
gratis toegankelijke familiedag 
‘Sonntag im Süden’ met de band 
Woenderbaar los zal barsten.

Loterij
Ter ere van het 60-jarig jubileum van 
Eindse Boys zal er een loterij met tal 
van leuke prijzen worden gehouden. 
De opbrengst hiervan komt ten goe-
de aan de opknapbeurt van de kan-
tine. De loten kosten € 7,50 per stuk
en met de aankoop van dit lot maak
je kans op één van de twee (elektri-
sche) fietsen.

Daarnaast maak je onder andere kans 
op een Samsung tablet met 32 GB,
Philips bluetooth speaker, luxe Cast 
Iron weekendtas en diverse cadeau-,
verwen- en dinerbonnen. Tijdens het 
jubileumweekend zijn de loten uiter-
aard nog verkrijgbaar op het feestter-
rein. De uitslag zal tijdens ‘Sonntag 
im Süden’ bekend worden gemaakt. 

Een dag later verschijnt de uitslag te-
vens op www.jubileumweekend.nl.

Duitse familiemiddag 
Sonntag im Süden op zondagmiddag 
12 mei is hét gratis toegankelijk feest 
voor jong en oud met muziek van 
Woenderbaar. Woenderbaar is een
feestband in hart en nieren uit onze 
eigen regio en spelend door het hele 
land. De band neemt je in een werve-
lende knotsgekke show mee op een 
muzikale rondreis door Duitsland. De 
allergrootste Duitse kneiters passe-
ren de revue en worden vol overgave 

gebracht. Een feest der herkenning
en daarom ideaal voor het familie-
feest ‘Sonntag im Süden’. 

Deze middag leent zich bij uitstek
voor het hele gezin. Ouders kunnen 
genieten van de muziek en ook aan 
de kinderen is gedacht. Zo kunnen zij
creatief aan de slag in de kinderhoek,
los gaan op het springkussen, zich 
laten schminken, en zich laten amu-
seren door de goochelkunsten van El 

Magico. De middag is tevens ideaal 
om met je vriendengroep gezellig 
van een pul bier en Duitse muziek
te komen genieten. Uiteraard zijn er
dames in echte Duitse kledij aanwe-
zig om de feestvreugde compleet te 
maken.

Eindse Boys heet iedereen van harte 
welkom op haar jubileumfeest. Voor
meer informatie over het programma 
kijk op www.jubileumweekend.nl

Op zondag de gratis toegankelijke Duitse familiemiddag

Eindse Boys klaar voor jubileumfeest

zondag 12 mei Moederdag. De 
kaasmaken en vlechten speciaal 
voor moeders

Mijn moeder zei me ooit: ik hoop dat 
je kinderen later net zo erg worden 
als jij. Ze heeft zich denk ik niet gerea-
liseerd dat ze nu vaker komt oppassen 
en dan met de kinderen naar Eynder-
hoof gaat.

Eigenlijk blijft het openluchtmuseum
het vreemd vinden dat er maar één 
dag is waarop we de moeders van 
deze wereld speciaal in het zonnetje 
willen zetten. Per slot van rekening 
zijn moeders en oma’s vaak in de 
weer met de kinderen die vol enthou-
siasme het museum in Eind bezoeken. 
Maar als er dan toch een Moederdag 
gevierd wordt besteedt Eynderhoof
daar ook wat speciale aandacht aan.

Kaas maken; hoe is het ontstaan?
Zonder op de hoogte te zijn van de 
samenstelling van de melk of de na-
tuurlijke principes van het juiste pro-
ces vervaardigde de mens al zijn kaas. 
Vindingrijk, onderzoekend en ge-
woon doro te proberen werden krui-
den bedacht die toegevoegd werden 
om smaak te geven aan het geheel. In 
het enkele geval ook vanwege gene-
zende of conserverende werking van 
de kruiden.

Na de geleidelijke verbreiding van 
het christendom over Europa, wer-
den de geheimen van de kaasberei-
ding gekoesterd en bewaard in de 
breed verspreide kloosters van Eu-
ropa. Kaasmaken werd letterlijk en 
figuurlijk monnikenwerk. Uiteindelijk
ging het met de kazen zoals het ook
met bier en brood is vergaan. De am-
bachtelijke bereiding van kaas kwam 

buiten de kloostermuren te liggen 
en houdt tot op de dag van vandaag 
stand. Het bijzonder eis dat aan het 
principe van de bereiding nagenoeg 
niets is veranderd. Misschien alleen in 
het gebruik van kruiden, en andere 
toevoegingen. Vaak vanuit de trends 
van de gezondheidsbewegingen of 
de mode van de smaak.

Het komt niet zo vaak voor dat de 
kaasmakers op Eynderhoof actief zijn 
met hun ambacht. Maar voor een 
speciale gelegenheid als Moederdag 
pakken ze graag uit. De ene kaasma-
ker is daarbij de andere niet en daar-
om zijn er dan ook geen twee kazen 
hetzelfde. Kaas blijft een ambachte-
lijk kwaliteitsproduct dat naast het 
gebruik van de juiste ingrediënten,
niet kan ontstaan zonder de zorgza-
me toewijding, ervaring en vakman-

schap van de kaasmakers.

Maar ook de vlechtersgroep van Eyn-
derhoof zet tijdens Moederdag een 
extra kers op het ambacht. Voor de 
moeders wordt een leuk presentje 
gevlochten om het bezoek aan het 
leukste openluchtmuseum van de re-
gio nog een extra tintje mee te geven.
De muziek wordt op deze feestmid-
dag ingevuld een Fer Hendrix.

Het openluchtmuseum is op 12 mei 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Voor
meer informatie ga naar www.eyn-
derhoof.nl

Woensdag 15 mei Kindermiddag 
met o.a. huifkartocht
De woensdagmiddag is speciaal voor
de kids gereserveerd. Samen met pap
en mam, opa en oma is van alles te 

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

Alle moeders moeten in Eind in het zonnetje 

zien, te beleven en ontdekken. Bij
goed weer kunnen de bezoekende 
kinderen met hun ouders een gratis 
ritje maken met de huifkar over de 
Visdijk. Een ouderwetse belevenis die 
een extra tintje geeft aan een bezoek
aan het museum.

Op Eynderhoof gaat het spel gewoon 
door: tal van ervaren kindergidsen,
die met de kinderen oude volksspe-
len zullen doen. Je kunt daarbij den-
ken aan kegelen, touw springen, zak
lopen, touw trekken, koffie malen of 
gewoon ouderwets de was door de
wringer halen op de wasplaats.

Bekijk het kinderdag programma op: 
www.eynderhoof.nl

Het museum is deze woensdagmid-
dag open tussen 13.00 en 17.00 uur

eert

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www

eert



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 9 tot en met 18 mei 2019.

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 
Linders en To Horijon en zonen Lei en Jac, 
ouders Stultjens-Knapen, zonen Wiel en Jan 
en dochter Annie.

ZONDAG 12 mei
Vierde zondag van Pasen
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector 
mevr.H.Dielissen) 

MAANDAG 13 mei
Heilige Maagd Maria van Fatima
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph.

DINSDAG 14 mei
H.Mattias, apostel
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 15 mei
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG  16 mei
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.15 uur Biechtgelegenheid
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 17 mei
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG  18 mei
H.Johannes 1 Paus en martelaar
Vooravond van de vijfde zondag van Pasen
18.00 uur  H.Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden ) – jaardienst Mia 
Doensen-Huijsmans en overleden familiele-
den, jaardienst Peter Schwillens.

Overleden
Op 4 mei was de uitvaart van Jo Kneepkens, 
hij overleed in de leeftijd van 84 jaar en 
woonde Kapelaniestraat 25 B 8.
Moge hij rusten in vrede.

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  11 mei 2019  –  18 mei 2019

Zondagmorgen 12 mei  09.30 uur:
Deze moederdagviering zal worden verzorgd 
door gemengd koor Milagri met zang en 
mooie lezingen.
U bent van harte uitgenodigd om deze vier-
ing bij te wonen.

Als hgm. voor Mia Wijers-Baetsen v.w. moed-
erdag, Als hgm. voor Truus Kuppens-Berben
en Annette Kuppens, Thei Goertz en An 
Goertz-Verlaek, Als jrgt. voor Angelina van 
Ool-Lenders en Pierre van Ool 

Mededelingen:
In de maand mei iedere donderdagmorgen
vanaf 8.30 uur rozenkransgebed in de Ma-
ria-kapel; Op zondag 26 mei eerste H. Com-
munie communicanten Leveroy en Kelpen-Ol-
er. De communiemis begint om 10.00 uur in 
de parochiekerk van Leveroy. 

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

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

Zondag  19  Mei
10.00 uur  Woord en Communiedienst
-  tot bijzondere intenties

Gezinsbijdrage:
Bij deze wil ik u erop attenderen op de ge-
zinsbijdrage van de kapel op Schoor voor 
2019 zijde 75 euro. Voor diegene die er nog 
niet toe gekomen is verzoeken wij dit alsnog 
te voldoen.
B.V.D. namens  Kapelbestuur.

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- H. Maria, ik vraag niet veel maar ben toch 

hier om een kaarsje aan te steken, voor 
iedereen die het moeilijk heeft, en zeker 
voor iemand  voor wie de zon weer eens 
mag gaan schijnen en voor een betere toe-
komst. 

- Lieve Maria, zorg dat ik mijn belangrijke 
taak kan vervullen, dat ik de juiste keuzes 
mag maken, dank U.

- Maria, ik bid voor de zielenrust van mijn 
broer.

Iets om over na te denken:
De mooiste jaren van het leven beginnen elk 
jaar opnieuw.

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.

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 9 - 18 mei

Donderdag 9 mei, 19.00 voor de zieken
Zaterdag 11 mei, 19.00 (Samenzang) ouders 
Konings-Stultjens. 

Zondag 12 mei, 4e zondag van Pasen, 
Roepingenzondag, 10.00 (Samenzang) 
Lies Feijen-Steijvers (verjaardag), ghm To 
en Theu Lamerichs-Berben, zoon Huub en 
schoondochter Henny, ghm Pierre Hermans, 
Riek Hermans-Sieben, dochter Els en klein-
dochter Joyce.

Donderdag 16 mei, 19.00 ter voorberei-
ding op het H. Vormsel. 

Zaterdag 18 mei, presentatie 1e commu-
nicanten, 19.00 (Samenzang) Tinus Janssen, 
Nel Janssen-Haenraads en dochter Truus, 
ghm Anna Op ’t Root, ghm Antoon Op ’t 
Root en Maria van de Moosdijk en zoon 
Frans, 

ACOLIETEN: do. 9 mei 19.00 : Tom en Stan 
Dirks; za. 11 mei 19.99 : Mathijs van Lierop, 
Edwin van Rooijen; zo. 12 mei 10.00 : Willem 
en Pieter Tullemans; do. 16 mei 19.00 : Wil-
lem en Pieter Tullemans; za. 18 mei 19.00 :
Tom Kessels, Nick Stijnen. 

ROEPINGENZONDAG: Roepingenzondag 
is de jaarlijkse wereldbiddag voor roepin-
gen tot het priesterschap en het religieuze 
leven, tegen de achtergrond van een sterke 
terugloop van het aantal roepingen tot het 
priesterschap en het God toegewijde leven. 
Zo bidt de Kerk voor roepingen voor “bij-
zondere vormen van christelijk leven die in 
het aan God gewijde leven gestalte krijgen” 
als priester, kloosterling of een apostolische 
gemeenschap. De Kerk vraagt heilige pries-
ters, bezield met oprechte liefde tot God en 
met grote ijver voor hun zending tot heil van 
de mensen. 

Koumans, OMI..

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

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

Zondag 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
H Mis voor Gerry smolenaers-Kierkels  en
zoon Ron
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

Zondag 19 mei 2019 H. Mis om 11.00 uur 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis wegens verjaardag voor Sjeng Smole-
naers en To Smolenaers-Timmermans
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

OASEMORGEN
Maandag 13 mei 2019 is er bijeenkomst van 
de OASE-groep
in de kerk in Budschop. De viering begint om 
09.00 uur.
Tijdens de pauze is er koffie en thee. Ieder-
een is van harte welkom om tijdens deze 
morgen binnen te lopen en samen te bidden

Overleden
Op woensdag 1 mei 2019 is mevrouw Truus 
Kuijpers-Tinnemans overleden in de leeftijd 
van 83 jaar. De avondwake was op maan-
dag 6 mei in de St. Rochuskerk te Budschop, 
waarna de crematie heeft plaatsgevonden 
op dinsdag 7 mei te Heeze.
Wij wensen haar kinderen en familie veel 
sterkte toe.

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

11 t/m 18 mei

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

WOENSDAG 15 mei: 9.30 uur Woorddienst 
ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum 
van de Seniorenvereniging Nederweert-
Eind.

ZATERDAG 18 mei: 19.15 uur H. Mis, koor 
De Sleutels, voorbereiding voor kinderen 1e 
H. Communie, thema H. Mis “Kom en voel 
je thuis”, 

LEZERS: zaterdag 11 mei Fred Neyens, za-
terdag 18 mei voorbereiding 1e communie

MISDIENAARS: zaterdag 11 mei Valerie en 
Lois Beerens, zaterdag 18 mei Lobke Hout-
appels en Janne Wijen.

KINDERWOORDDIENST: Kinderen aan-
staande zaterdag 11 mei van harte welkom 
om 19.15 uur in de sacristie.

“Aandacht is een geschenk 
wat je ontvangt en geven kunt.”

KIENEN  
NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG 10 mei  2019 is de eerst-
volgende kienavond in Budschop. 
Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St. Rochuskerk, 
Rochusplein 1, Nederweert.  De zaal 
is open om 19.00 uur.   Het  kienen is 
toegankelijk voor iedereen. 
In de jackpot zit € 30,00. 
Iedereen is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop 

Seniorenvereniging 
Nederweert-Eind 

viert feest!

De seniorenvereniging in Eind viert 
hun 50-jarig jubileum.
Dat zal plaatsvinden op woensdag 
15 mei.

Op 30 januari 1969 waren er enkele 
personen die het belangrijk vonden 
dat er in Eind een bejaardenvereni-
ging werd opgericht. Daar was be-
hoefte aan, iets te betekenen voor 
ouderen.

Er werd een vergadering gepland, die 
bezocht werd door 30 personen. Dat 
was het begin; er werd een bestuur 
gekozen, hiermee werden de funda-
menten gelegd.
Op die fundamenten werd intussen
50 jaar lang verder gebouwd. Vele 
bestuursleden volgden elkaar op, al-
lemaal met het zelfde doel; mensen 
bij elkaar brengen, ontmoetingen, 
leuke avonden/ middagen organise-
ren.

Op deze feestelijke dag spreken wij 
onze dankbaarheid uit voor alle be-
stuursleden die ons zijn voorgegaan. 
Dankzij hun inzet mogen wij met 
trots zeggen; wij vieren feest met al 
onze leden.

Het programma ziet er als volgt uit;
9:30 uur Gebedsdienst (in de 

Gerardus Majella kerk)
10:30 uur Koffietafel (bij café-zaal 

’t Verschil)
12:00 uur Vertrek met de bus naar 

de “Veerman” in Neer. 
Tijdens de boottocht
wordt er koffie met vlaai 
geserveerd.

16:30 uur 4-gangen diner bij café-
zaal ’t Verschil

19:30 uur Receptie
20:30 uur Gezellig samenzijn met 

dansorkest “Cheers
23:00 uur Afsluiting.

Wij wensen iedereen een onvergete-
lijke dag toe.

Het bestuur

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

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

TE HUUR
Per 1 juni 2019
Appartement
Centrum Nederweert

06- 517 517 15

Guulke’s Lakeside Music Night 2019
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: Anouk Roost-Reijnders
Muziek, muziek, muziek,… en nog 
veel meer muziek! Dat typeert Anouk 
Roost-Reijnders. Anouk gelooft in de
kracht van muziek. En dat mag ze gaan 
laten zien als Maestro op de Lake Side 
Music Night! Haar deelname wordt 
mogelijk gemaakt door het Neder-
weerter bedrijf Roost Olie, het familie-
bedrijf waar haar man Willem werkt. 

Anouk is werkzaam in de muzikale 
sector, waar ze beter bekend staat 
als ‘Reintje’. Ze heeft een (mobiele) 
muziekpraktijk, genaamd ‘Reintje 
Muziek op Maat’.  Op elke gewenste 
locatie verzorgt zij de mogelijkheid 
om muziek te maken en/of te bele-
ven. Muziek maken als educatie, ple-
zier, ontspanning, doelgericht wer-
ken of therapeutisch behoren tot de 
mogelijkheden. Dit doet ze o.a. op 

kinderdagverblijven, het (speciaal) 
basisonderwijs, ouderenzorg en de 
gehandicaptenzorg, zie www.reintje-
muziek.nl.

Buiten haar werk om is ze ook graag 
met muziek bezig. ‘Live muziek van 
mijn favoriete bands beluisteren, 
is ook iets wat ik enorm leuk vind. 
Heerlijk!’, licht Anouk toe. Ook kan ze 
erg genieten van haar gezin: Willem, 
Loes, Maud en Stef.

Het is overduidelijk, de passie van 
Anouk is muziek. ‘Muziek kan ons 
raken. Het maakt ons blij, verdrietig, 
druk of juist rustig. Wat een ontzet-
tend mooi non-verbaal universeel 
middel!’, zegt Anouk. ‘Ook maakt 
muziek slimmer en geeft samenho-
righeid’. Haar hele leven staat in het 
teken van muziek. Anouk kan zingen, 
klarinet, piano, (bas)gitaar en saxo-
foon spelen en zelfs ook drummen. 

Anouk heeft vroeger lange tijd bij 
harmonie St. Joseph gespeeld. Eerst 
klarinet en daarna tenor-saxofoon. 
Haar roots van het muziek maken lig-
gen dus bij de harmonie!

Met haar deelname aan Lakeside Mu-
sic Night hoopt ze te kunnen gaan 
genieten van weer een mooie nieuwe 
ervaring. Al zal, als het moment su-
prême om de hoek komt kijken, zeker 
een gezonde spanning door haar li-
chaam gaan.

Guulke’s Lakeside Music Night 2019

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!

Eettafel Eind

Donderdag 16 mei: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 14 mei voor 19.00 uur.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden.

Iemand verrassen? 
Een dinercheque à € 9,-!

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

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

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 16 mei
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel.
We serveren een driegangendiner
voor € 9,- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdag 15 mei.
Nieuwe bezoekers zijn welkom gaar-
ne aanmelden tot datzelfde tijdstip.

Telefoon; 0495-651893 of 06-12512678
U kunt ons ook op de site Leveroy.nl 
vinden

Nieuw telefoonnummer
St. Joseph

Het telefoonnummer van zorgcen-
trum St. Joseph is per 1 mei gewijzigd. 
Vanaf 1 mei is zorgcentrum St. Joseph 
bereikbaar op 088 987 88 00
De openingstijden van de receptie 
zijn maandag t/m vrijdag van 08.30 
tot 17.00 uur.

GARAGEVERKOOP
Merkartikelen van vorig seizoen aan DUMPPRIJZEN

€ 5,00    € 10,00    € 20,00

SLECHTS 2 DAGEN
Vrijdag 10 mei 9.00 - 20.00 uur

Zaterdag 11 mei 9.00 - 12.00 uur

SLA UW SLAG Laat je stralen!



In-Btween Menswear •  Lamber tushof 1 •  Nederweert

VANGUARD AKTIE
van dinsdag 7 mei t/m zaterdag 18 mei (zolang de voorraad strekt)

Polo
€ 89,95

Bermuda
€ 69,95

SETPRIJS
van € 159,95 voor € 129,95

AGENDA MEI 2019
11 Rowwen Héze Eindse boys (de opgegeven 
leden)
19 BSF. St. Lambertus Neeritter optochtnr. 7
25 Vierkamp St. Job Leuken
30 Afhalen communicantjes

ROWWEN HÉZE 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!

22 EN 23 JUNI SCHUTTERSWEEKEND
In het weekend van 22 en 23 juni is er een 
schuttersweekend in Nederweert-Eind. Op 
zaterdag 22 juni organiseert Schuttersgilde 
Sint Lucie het dorps- en sponsorschieten. Op 
zondag 23 juni zal het 390ste Bondsschut-
tersfeest plaatsvinden. 

Meer informatie hierover volgt in deze ru-
briek, op onze website www.st-lucie.nl en 
op onze Facebookpagina.

De kampioenswedstrijd van HS1 tegen Deur-
ne Pioneers. Als je er niet bij was dan heb je 
dus iets gemist. Dit was zo’n wedstrijd waar 
je het over 30 jaar nog met jouw kleinkinde-
ren over hebt. (Let op ‘spoiler alert’) Geluk-
kig in de positieve zin, want het waren de 
mannen (al mag je sommigen ook nog jon-
gens noemen) van Jumping Giants die aan 
het langste eind trokken (78-77). 1 uur en 20 
minuten voor de wedstrijd. 

Rookie Wouter is zowaar als eerste in de 
sporthal gearriveerd én zowaar op tijd. Toen 
wist je al: dit wordt geen normale wedstrijd. 
Na een strakke warming-up en een motiva-
tiespeech van coach Sven waren we ‘locked 
in’ om aan de wedstrijd te beginnen. Dit 
resulteerde in een sterke start met enkele 
mooie plays waaronder een lekkere (lees: 
heel lekkere) slam dunk van Fons. Ook Bas 
was aardig op dreef in zijn laatste wedstrijd 
voor Jumping Giants.

Lees het volledige verhaal op onze website 
of Facebookpagina.

Het Heren 1 team wordt gesponsord door 
Ambachtelijke Slager Thijs Kuepers

Programma  Woensdag 15 Mei junioren
Eindse Boys MO17-1 - SVO Sporting MO17-1 19.00 uur

Programma Donderdag 16 Mei Senioren
Eindse Boys 2 - RKESV 3 19.30 uur

Mededelingen
I.v.m zestigjarig bestaan geen wedstrijden 
op 11 en 12 Mei

Supporters U bent welkom 
bij de wedstrijden.

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

Grootschoterweg 105 · Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

TE HUUR

Garageboxen in centrum Nederweert
Vrijstaande woning voor tijdelijke verhuur in Nederweert

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

Raadpop Fifth Edition maakt zesde 
band bekend – BloYaTop

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

BloYaTop
Het motto van de band BloYaTop uit 
Sittard is “why waltz, if you can rock 
and roll”. En dat is een waarheid als 
koe! Rocken kan dit trio namelijk 
als beste. Zij zijn inmiddels aan hun 
vierde album toe en hun geluid is 
ongenadig hard en tegelijkertijd ook 
funky en melodieus. 

Paul Huge (drums), Mark Ferguson 
(gitaar) en Mr. E (zang, bas) leveren 
album’s af met nummers waarin het 
geluid van hardrockers als Van Halen 
en Ted Nugent, en de nodige stoner-
rock bands, is terug te vinden.

www.bloyatop.com

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

Over leven na kanker

Steeds meer mensen leven met en na 
kanker. Een prachtige ontwikkeling 
maar uit onderzoeken blijkt dat veel 
patiënten nog niet ‘beter’ zijn als de 
kanker genezen is. De zorg voor men-
sen met kanker stopt veelal te vroeg. 
86% Van de (ex)kankerpatiënten er-
vaart klachten na de behandelingen. 
Angst, onzekerheid, vermoeidheid en 
relatieproblemen komen het meest 
voor. Soms verbeteren deze klachten
met de tijd en soms moeten mensen 
ermee leren leven. 

Henriette Bloemenkamp uit Neder-
weert weet uit eigen ervaring hoe 
lastig het kan zijn om de draad van 
het leven weer op te pakken na in-
tensieve behandelingen. Zij ging op 

zoek naar vormen van zorg die haar 
zouden kunnen helpen. Ze verdiepte 
zich onder andere in mindfulness. Dit 
hielp haar om opnieuw zin te geven 
aan het leven en om te gaan met 
emoties en lichamelijke klachten. 

In 2017 rondde ze een opleiding af om 
mindfulnesstrainingen te mogen ge-
ven en sindsdien is ze gecertificeerd 
mindfulnesstrainer. Met veel enthou-
siasme heeft ze al vele trainingen mo-
gen geven in Nederweert. Vanuit de 
gedachte dat als mindfulness ‘haar 
heeft geholpen, het wellicht ook 
andere mensen kan helpen’ wil ze 
binnenkort starten met een mindful-
nessgroep speciaal voor vrouwen die 
ervaring hebben (gehad) met borst-
kanker.  Dit betreft een acht weekse 
training met wekelijkse sessies. Voor 
deze training zijn nog enkele plekken 
vrij.

Mocht u interesse hebben om deze 
training te volgen dan is er ruimte 
voor een vrijblijvend intakegesprek.
In dit gesprek kunt u meer uitleg 
krijgen over mindfulness en kunt u
samen met Henriette bekijken of de 
training voor u op dit moment kan 
helpen. 
Voor meer informatie en aanmelding: 
www.praktijkbloemenkamp.com

Record opbrengst 
Goede Doelen Week

In de week van 1 t/m 5 april was het 

zover, voor het 7e jaar werd in Ne-

derweert een Goede Doelen Week

gehouden. Bijna 100 collectanten van 

alle aangesloten goede doelen gin-

gen de straat op voor de Goede Doe-

len Week van Stichting Nederweert 

Collecteert. 

Na twee avonden tellen en verschil-

lende controles willen we graag de 

opbrengst bekend maken voor Ne-

derweert. 

De totaal opgehaalde opbrengst be-

draagt:  € 24.282,29

De verdeling van de opbrengst over 

de goede doelen is als volgt:

Alzheimer Nederland 1.900,68

LongFonds 1.548,48

Brandwonden Stichting 1.017,30

EHBO Nederweert 1.341,06

Handicap.nl 795,91

Hartstichting 2.737,92

Hersenstichting 2.078,97

Nationaal MS Fonds 1.160,95

Jantje Beton / 

Scouting Nederweert 824,49

Fonds Kinderhulp 893,21

KWF Kanker Bestrijding 3.276,94

Maag Lever Darmstichting 1.494,00

Nierstichting 1.450,20

NSGK 847,22

ReumaNederland 1.562,20

Vastenaktie 1.352,76

Dit betekent een record opbrengst! 

Chapeau aan alle collectanten, wijk-

hoofden, coördinatoren en alle ande-

re vrijwilligers die dit mede mogelijk 

hebben gemaakt. Zonder hen had-

den we deze gezamenlijke collecte 

niet kunnen organiseren. 

Informatie: Henny Kroezen 0495-

632155, www.facebook.com/neder-

weertcollecteert

Eetpunt “Ontmoeten 
doet groeten”

Bij het Eetpunt in Nederweert is ie-
dereen, met name senioren en men-
sen met een beperking, welkom om
samen met anderen gezellig aan tafel 
te komen eten. Elke dinsdag wordt er 
een drie-gangen diner geserveerd dat 
vers bereid wordt door vrijwilligers. 
Drie of vier keer per maand vindt het 
Eetpunt plaats in gemeenschapshuis 
“de Pinnenhof”, één keer per maand 
wordt het Eetpunt verzorgd door tel-
kens een andere horecagelegenheid 
in Nederweert. Na het eten is er de 
mogelijkheid om nog een beetje na 
te kletsen, een kaartje te leggen of 
een spelletje te doen. De prijs voor 
het menu is 8 euro (exclusief eventu-
ele consumpties). De inloop is vanaf 
half 6 en er wordt gegeten om 6 uur. 
Wanneer u deel wilt nemen aan dit 
Eetpunt kunt u zich aanmelden tot 
vrijdagochtend 12.00 uur voor de vol-
gende dinsdag. U kunt dat doen door 
te mailen naar eetpuntnederweert@
gmail.com of telefonisch op telefoon-
nummer 06 83 15 92 14. Moet u zich 
later toch nog afmelden dan kan dat 
tot uiterlijk maandag 12.00 uur.

In de komende weken is het Eetpunt op:
  7 mei in de Pinnenhof
14 mei in de Pinnenhof
21 mei in de Pinnenhof
28 mei bij Restaurant “’t Pannetje” in 
de Brugstraat

GEZELLIG
MOULIN BLUES 

2019
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GemeenteContact
s a m e n  g r o o t s ,  s a m e n  d o e n !

Donderdag 9 mei 2019

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 14 0495 of 0495-677111
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl 

  Twitter.com/GemNederweert 

  Facebook.com/gemeentenederweert
 06-28448431

De openingstijden staan op onze website.

Mogelijkheden voor het inzien van de officiële 
bekendmakingen.

Website
Op onze website www.nederweert.nl staan 
de bekendmakingen onder Bestuur & 
Organisatie>Bekendmakingen. Een wekelijks 
overzicht van de bekendmakingen vindt u onder 
Inwoners>Actueel>Bekendmakingen pdf.
 
E-mailservice
Een handige service is de gratis e-mailservice 
Bekendmakingen. Als u zich hierop abonneert, 
ontvangt u direct de meest recente lokale, 
maar ook regionale en landelijke bekend-
makingen per e-mail. Aanmelden is eenvoudig. 
Ga naar www.overheid.nl/attenderingsservice. U 
kunt zelf aangeven welke bekendmakingen 
u wilt ontvangen.

Geen internet
Als u niet de beschikking heeft over internet, 
dan kunt u de bekendmakingen inzien op de 
computer in de publiekshal van het gemeente-
huis. Is dit voor u vanwege een fysieke beper-
king niet mogelijk, dan kunt u het wekelijks 
overzicht op verzoek toegestuurd krijgen. 
Belt u dan even met ons Klant Contact Centrum, 
tel. 0495 - 677111. 

Er komt een coachingstraject voor stop-
pende agrarische ondernemers. Het 
doel is om veehouders één op één te 
ondersteunen en te begeleiden bij het 
maken van belangrijke keuzes. Geïnte-
resseerden kunnen zich aanmelden of 
meer informatie vinden op het digitaal 
loket ‘Samen aan de keukentafel’ dat 
van 1 t/m 21 mei 2019 wordt openge-
steld. Het initiatief is van de Provincie 
Limburg samen met gemeenten uit 
Midden- en Noord-Limburg. Neder-
weert coördineert het loket.

Limburgse veehouders maken deel uit 
van een sector die wereldwijd een voor-
aanstaande positie heeft verworven, 
maar in haar eigen regio tegen steeds 
grotere knelpunten aanloopt. Met het 
oog op een gezonde, duurzame toe-
komst voor de sector, staan veehouders 
voor belangrijke keuzes. Investeren in 
innovatie? Zoeken naar nieuwe verdien-
modellen? Stoppen?  

Aan de keukentafel
Naar aanleiding van deze ontwik-
kelingen in de veehouderij, heeft de 
Rijksoverheid landelijke regelingen 

opengesteld die met name voor var-
kenshouderijen mogelijkheden bieden 
om te stoppen. Om agrarische onder-
nemers hierin te ondersteunen, stelt 
de Provincie Limburg dit jaar onafhan-
kelijke, betrokken en professionele 
coaches beschikbaar. Een coach bekijkt 
met de ondernemer aan de keukentafel 
hoe zijn bedrijf geholpen kan worden. 
Vragen als ‘Welke toekomst heb ik? Hoe 
kan ik doorpakken? En waar vind ik on-
dersteuning?’ pakken de coaches samen 
met de ondernemers op. 

Digitaal loket
Limburgse veehouders die bezig zijn 
met hun toekomstige koers en zich aan-
gesproken voelen door deze aanpak, 
kunnen zich inschrijven bij het digitale 
loket ‘Samen aan de keukentafel’. Het 
loket wordt opengesteld van 1 t/m 21 
mei 2019 door de Provincie Limburg, 
samen met de gemeenten in Noord- en 
Midden-Limburg. Gemeente Neder-
weert coördineert het loket. Vanaf juni 
worden positief beoordeelde inschrijvin-
gen opgepakt in het vervolgtraject. De 
coaches gaan dan met de ondernemers 
in gesprek over de mogelijkheden en 

oplossingen voor hun bedrijven. 

Criteria coachingstraject
Het coachingstraject biedt in eerste 
instantie plek voor zestig bedrijven. 
Inschrijvingen worden van 23 t/m 29 
mei beoordeeld aan de hand van drie 
criteria: 

 varkensbedrijven die overwegen deel 
te nemen aan de warme sanering 
voor varkenshouderij
 bedrijven die zijn aangemeld voor 
stoppers 2020
 overige bedrijven

Als er op 21 mei minder dan zestig aan-
meldingen zijn, blijft het digitaal loket 
langer geopend en geldt deelname op 
volgorde van binnenkomst. 

Koers bepalen
Gaat u de uitdaging aan? Agrarische 
ondernemers kunnen zich tussen 1 en 
21 mei aanmelden voor ‘Samen aan de 
keukentafel’ via het digitaal loket www.
limburg.nl/aandekeukentafel. Bezoek dit 
loket ook voor meer informatie. Schrijf u 
in en bepaal samen met een onafhanke-
lijke coach uw koers voor de toekomst!

Samen aan de keukentafel
Coachingstraject voor stoppende agrarische ondernemers

Op de website...
 14 mei: themaraad over de 

ontwerp-structuurvisie Wonen-
Midden-Limburg 2018-2021 

 Informatieplicht energiebespa-
ring voor inrichtingen, uiterlijk  
1 juli doorgeven

 Aanmelden voor de Vrijwilligers-
dag op 25 mei

 Controleurs aan de deur  
voor hondenbelasting

 
www.nederweert.nl

Meer over verkeer
Voor het opstellen van een mobiliteits-
plan voor de gemeente Nederweert 
vragen we u om uw ideeën en ervarin-
gen met ons te delen. Dat kan door het 
invullen van een vragenlijst.

De gemeente Nederweert werkt, samen 
met bureau Kragten, aan het Mobiliteits-
plan Nederweert. In dit plan besteden 
we aandacht aan de huidige verkeers-
situatie binnen onze gemeente. We 
gaan hierin ook een toekomstplan met 
uitvoeringsprogramma opstellen om Ne-
derweert ook in de toekomst bereikbaar, 
verkeersveilig en leefbaar te houden.

Interviews en vragenlijsten
Bij het opstellen van het mobiliteitsplan 
betrekken wij graag uw ideeën over de 
toekomst en uw specifieke kennis en 
ervaringen over de huidige verkeerssitu-
atie. Vorige week zijn de interviews in 
de kernen gestart. Maar we hebben ook 
een vragenlijst die u kunt invullen. Deze 
is te vinden op onze website en verkrijg-
baar op een aantal locaties.

Locaties
In Nederweert kunt u de lijst afhalen 
bij het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 
steunpunt De Gunnerij, Lambertushof 2 
en bij huiskamer Nederweert in Zorg-
centrum St. Joseph, Truus Vaessenkamer, 
Brugske 16. In Leveroy kunt u terecht 
bij basisschool De Zonnehof, Pastoor de 
Fauwestraat 11, bij het steunpunt in de 
Pestoeërskoel, Sillenhoek 4 en bij bak-
kerij Küster, Dorpstraat 19. In Neder-

Collegetour 
Na Budschop gaat het college van B&W 
op bezoek in Ospeldijk. Op zaterdag 11 
mei ontvangt de dorpsraad het college 
om 10.00 uur bij het schutterslokaal. 
Na de opening is er een rondwande-
ling door de kern met de aanwezigen, 
o.a. via de Moostdijk, de Nieuwe baan 
en de Zandstraat waar verschillende 
initiatieven worden bekeken. Daarna 
volgt een gesprek tussen het college en 
de inwoners. Vervolgens is er een lunch 
ter afsluiting en kan er nog gescho-
ten worden tot 13.00 uur. Met deze 
‘collegetour’ willen burgemeester en 
wethouders in gesprek over wat er in 
hun buurt speelt. En wat er volgens de 
bewoners beter kan. De inwoners heb-
ben een uitnodiging ontvangen.

Stemmen voor 26 Europarlementariërs 

Een coach kan helpen om de koers voor de toekomst te bepalen. 

Op donderdag 23 mei zijn de Europese 
Parlementsverkiezingen. Door te stem-
men, kiest u uw eigen vertegenwoor-
digers die vervolgens uw stem kunnen 
laten horen. Zo hebt u invloed op wie 
het Europees Parlement gaan bestu-
ren. Als u zelf niet naar de stembus 
kunt, mag u via een volmacht iemand 
anders machtigen. Wilt u in een andere 
gemeente gaan stemmen, dan kunt u 
een kiezerspas aanvragen.

Niet zelf kunnen stemmen? 
U kunt iemand anders machtigen om 
namens u te stemmen. Diegene brengt 
uw stem dan tegelijkertijd met zijn/
haar eigen stem uit. Een kiezer mag 
niet meer dan twee volmachten aan-
nemen. U kunt op twee manieren een 
volmacht regelen: 

 Onderhandse machtiging van een 
andere kiezer uit de gemeente Ne-
derweert 
U kunt een andere kiezer uit de 
gemeente Nederweert onderhands 
machtigen, door het gedeelte op 
de achterzijde van de stempas in te 
vullen. U en degene die u machtigt, 
ondertekenen allebei de volmacht. 
Geef een kopie van het legitima-

tiebewijs mee aan degene die u 
machtigt. Wilt u toch zelf gaan 
stemmen? Dan kunt u de volmacht 
intrekken. Vraag dan uw stempas 
terug aan de gemachtigde. 
 Schriftelijke volmacht aan een an-
dere kiezer in Nederland 
U kunt een andere kiezer uit Neder-
land schriftelijk machtigen, bijvoor-
beeld als u tijdelijk in het buiten-
land bent. U kunt het formulier 
(L8) van onze website downloaden, 
afhalen bij de infobalie of toege-
stuurd krijgen. U moet het verzoek 
uiterlijk maandag 20 mei indienen. 
Degene die namens u mag stem-
men, krijgt dan een volmachtbewijs. 
U kunt deze volmacht niet meer 
intrekken of alsnog zelf gaan stem-
men.

Stemmen in een andere  
Nederlandse gemeente? 
Vraag dan tijdig een kiezerspas aan. 
U kunt het aanvraagformulier (L8) 
vinden op onze website, afhalen bij 
de infobalie of toegestuurd krijgen. 
Het ingevulde formulier moet uiterlijk 
maandag 20 mei door ons zijn ont-
vangen. U kunt ook nog tot uiterlijk 
woensdag 22 mei 12.00 uur persoonlijk 

bij onze balie een verzoek doen. Neem 
wel uw geldig identiteitsbewijs en 
uw stempas mee. Maak hiervoor een 
afspraak via tel. (0495) 677111.

Stempassen ontvangen
Uiterlijk in de week van 6 mei ontvangt 
u de stempas voor de verkiezingen. Een 
week later vallen de kandidatenlijsten 
in de bus.

Meer informatie vindt u op onze speci-
ale verkiezingspagina op onze website 
of bij het team Inwoners (verkiezin-
gen), tel. (0495) 677111. 

Tijdens de Tas koffie in Ospel ontmoette 
onze regisseur leefbaarheid Iris van de 
Ven mevrouw Sjan Vossen. Sjan ver-
telde over haar beperking. Ze is doof en 
wil inwoners van de gemeente Neder-
weert graag meegeven om extra op te 
letten in het verkeer.  

Een gesprek bij haar thuis volgt. Sjan is 
54 jaar. Ze is een geboren en getogen 
Ospelse en een echte aanpakker. Sjan 
werkt fulltime als assemblagemedewer-
ker, ze is mantelzorger en verzorgt daar-
naast ook nog honden uit het asiel. “Als 
ik stil zit, word ik chagrijnig”, zegt ze. 

Slechthorend
Sjan komt uit een groot gezin en had 
als kind al last van haar oren. Verwaar-
loosde oorontstekingen resulteerden in 
slechthorendheid. Op haar achtste was 
Sjan al doof aan haar linkeroor. Rechts 
hoorde ze nog voor 80%. Ruim 30 jaar 
later was dit nog maar 40%, totdat ze 
twee jaar geleden volledig doof werd. 

Verkeer niet horen aankomen
Aan Sjan is niets te zien. “Een blinde 
heeft een stok of een blindengeleide-
hond. Een dove heeft dat niet.” In het 
verkeer kan dit leiden tot gevaarlijke 
situaties. “Als ik op de fiets zit, hoor 
ik het verkeer niet aankomen. Bij de 
zebrapaden op de Onze Lieve Vrou-
westraat in Ospel ben ik al meerdere 

keren aangetikt door een auto die te 
dichtbij kwam”, aldus Sjan. Hierdoor 
fietst ze nu minder vaak. Ze heeft het 
gevoel als fietser kwetsbaarder te zijn in 
het verkeer dan als automobilist. En dat 
vindt ze erg jammer, aangezien ze graag 
de fiets pakte.

Aandacht voor bordje S|H
Met dit interview wil ze dan ook andere 
weggebruikers bewust maken van 
het feit dat een slechthorend of doof 
persoon minder informatie binnenkrijgt 
dan andere weggebruikers die wel kun-
nen horen. “Ik heb een bordje S|H op 
mijn fiets dat staat voor slechthorend. 
Als een weggebruiker dit bordje op de 
fiets ziet, dan is het extra belangrijk dat 
er afstand wordt gehouden en rustiger 
wordt gereden. Ik ben doof, maar ik 
heb ook een gezin en mooie dingen om 
voor te leven”, besluit Sjan. 

We willen deze oproep van Sjan om rus-
tig te rijden en afstand te houden graag 
met u delen. 

Oproep: “Rij rustig en houd afstand”

weert-Eind liggen de vragenlijsten bij 
het steunpunt in Reigershorst, Pastoor 
Maesplein 13 en in Ospel bij het steun-
punt in Haaze-hoof, Aerthijsplein 3.

Versturen of inleveren
De ingevulde vragenlijst kunt u tot 
uiterlijk 15 mei versturen naar het e-
mailadres: mobiliteitsplannederweert@
kragten.nl of afgeven bij de steunpun-
ten in de dorpen, het gemeentehuis of 
Huiskamer Nederweert in Zorgcentrum 
St. Joseph.

Toekomst
De resultaten van de interviews en de 
ingevulde vragenlijsten nemen we mee 
voor het opstellen van het Mobiliteits-
plan Nederweert waarin de plannen 
voor de komende 10 jaar worden be-
schreven. We houden u op de hoogte.



PETER STULTIËNS BANDEN BV

Risseweg 16 • 6004 RM  Weert • Tel. 0495-54 33 30
info@stuband.nl • www.stuband.nl

BANDEN | UITLIJNEN | LICHTMETALEN VELGEN | STIKSTOF

Het adres voor:
• Banden voor Truck, Landbouw, Industrie en

Grondverzet.
• Banden voor Personenwagen, Bestelwagen,

4x4 en Motor.
• Velgen, zowel lichtmetaal als staal.
• Uitlijnen, Balanceren, Stikstofvullling,

Mobiele service 24/7.
• Uiteraard een goede service en een

gepast advies!
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WIE WIL DEZE KANJER 
GAAN VERVANGEN?

WIL DEZE KANJER 
JAN GAAT IN 2020 GENIETEN VAN ZIJN PENSIOEN

Voor meer informatie neem contact op 
met Caroline van Nieuwenhoven

•	 Officieel	Opel	Dealer
•	 Scherpe	prijzen
•	 Flexibele	organisatie
•	 Onderhoud	en	reparatie
met	behoud	van	fabrieksgarantie

NIJS AUTO’S
SOMEREN

www.opelnijs.nl
Kerkendijk 134 | 5712 EX | Someren-Heide  | tel. 0493 - 49 23 56

INCLUSIEF GRATIS
PECHHULP 
IN NEDERLAND
AL NA EEN KLEINE ONDERHOUDSBEURT.

Hanssen Auto’s

In- en verkoop Occasions
Onderhoud Reparaties APK
Aircoservice Schadeherstel

Pannenweg 104  NEDERWEERT   Tel: 592154
www.hanssenautos.nl

AUTO VAN DE MAAND

Burgemeester Greijmansstraat 8  •  6031 CN Nederweert
info@autokoen.nl •  www.autokoen.nl

Tel. 06-50222092 of 0495-632182

Bouwjaar: 2011
Km-stand: 81.000

Fiat 500C Cabrio 
AUTOMAAT

€ 7.950.-
Jan van der Zwaan heeft in 2018 zijn 40-jarig jubileum gevierd bij 
Autobedrijf van Nieuwenhoven. In 2020 gaat hij met pensioen, na 
een lange loopbaan als monteur. Hij staat bekend als een vriende-
lijke reus, een topmonteur die weet van aanpakken en houdt van 
sleutelen.

Jan is opgegroeid in een boerengezin waar hij al jong leerde om aan 
te pakken en met zijn handen te werken. Toch heeft de techniek hem 
altijd meer getrokken en daar heeft hij ook zijn werk van gemaakt.
Jan is in 1978 bij de “gebroeders van Nieuwenhoven” begonnen, en in 
datzelfde jaar is Bart van Nieuwenhoven, één van de huidige eigena-
ren geboren. Dat geeft wel aan dat Jan, in de lange tijd dat hij bij Van 
Nieuwenhoven heeft gewerkt, heel wat veranderingen heeft mee-
gemaakt. Van merkdealer (Simca, Mazda en Nissan) naar universeel 
autobedrijf. Diverse verbouwingen en uiteindelijk ook de bedrijfsover-
dracht van vader Bert naar de volgende generatie broer en zus Bart 
en Caroline. De variatie met verschillende automerken en de leuke 
collega’s maakt het werk bij garage van Nieuwenhoven leuk en afwis-
selend volgens Jan.

Automonteur is een mooi vak
Als je interesse hebt in techniek is het vak automonteur een goede 
keuze, het is heel volgens Jan gevarieerd werk. “Je bent zowel met
je handen als met je hoofd bezig en het is een uitdaging om een 
probleem bij een auto, als een soort van puzzel, op te lossen”. Iedere 
dag is anders. Je weet nooit van te voren welke auto en welke klachten 
je onder handen gaat nemen en dan is het natuurlijk een uitdaging om 
te zorgen dat de klant weer zonder problemen en tevreden de weg op 
kan. Jan is zelf meer van het grotere sleutelwerk, koppeling vervangen, 
aan het motorblok zelf sleutelen en voorheen gasinstallaties inbou-
wen. Volgens Jan zaten er vroeger veel meer mechanische onderdelen 
aan een auto waaraan je kon sleutelen.  Tegenwoordig wordt de auto 
langzaam één grote computer, ben je veel meer bezig met uitlezen 
en diagnose stellen en moeten steeds vaker onderdelen vervangen 
worden omdat je ze niet meer kunt afstellen of repareren. 

Computers
Jan heeft nogal een haat/liefde verhouding met computers. Iedereen 
die Jan kent weet dat het formaat van zijn handen en vingers boven 
gemiddeld ligt. En dat botst nogal eens met het gemiddelde formaat

van de toetsen op toetsenborden en touch screen apparaten. Daar 
worden dan ook regelmatig grappen over gemaakt. Een van Jan’s 
typerende uitspraken is dan ook: “Kom eens even want dat vuil ding 
(computer) doet niet wat ik wil.” Terwijl hij toch echt zelf het toetsen-
bord bedient.

Eerste werkdag
De eerste werkdag zal Jan niet snel vergeten, natuurlijk een beetje 
zenuwachtig was hij druk bezig met het inbouwen van een gasinstal-
latie op de hefbrug. Toen hij achter in de kofferbak bezig was met de 
tank, had Jan niet in de gaten dat hij de auto beetje bij beetje vooruit 
duwde. Totdat met een flinke klap de auto aan de voorzijde van de 
hefbrug rolde en op de grond terecht kwam. Gelukkig stond de hef-
brug maar een klein stukje van de grond en bleef de schade beperkt. 
Jan was er natuurlijk behoorlijk door ontdaan. Gelukkig kon de klant er 
mee lachen en is alles goed gekomen. Niet zo’n fijne start op je eerste 
werkdag. Jan mocht gewoon blijven werken en... “Ik heb het een hele 
tijd volgehouden bij van Nieuwenhoven”. “Dat is ook niet zo heel 
moeilijk met allemaal fijne collega’s” lacht Jan. 

Vrije tijd
Na een drukke werkdag is hij graag thuis aan het hobbyen, werken in 
de tuin en tv kijken. In zijn vrijetijd is Jan het liefst thuis, samen met
mijn vrouw, twee dochters, een schoonzoon en zijn kleinkinderen. In 
de vakantie maakt hij graag dagtrips in Nederland en luistert graag 
naar jaren 60/70 muziek. Niet specifiek een band of zanger maar alles 
uit zijn kroegentijd. “Dat is echte muziek die nu nog steeds mooi is en 
niet allemaal van dat gedreun”. Als Jan Slaapt kun je hem het beste 
laten slapen en is het echt geen goed idee om hem wakker te maken. 
Jan slaapt het liefst in zijn eigen bed. Dus verre vakanties zijn niet aan 
hem besteed. Hij heeft het wel eens gepresteerd om vanuit een va-
kantiebestemming in Duitsland ’s avonds naar huis te rijden om in zijn 
eigen bed te slapen en ’s ochtens weer terug naar Duitsland te rijden.

Lijfspreuk
Jan heeft zo ook zijn eigen lijfspreuk: “Van constant achterom kijken 
wordt je oud, je moet vooruit kijken en met de tijd meegaan”, genie-
ten van de mensen en dingen om je heen. 
Niet blijven hangen in oud zeer. 

De monteur achter 
Vakgarage van Nieuwenhoven
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Tuin & Terras

Kampsteeg 11A
5768 PN  Meijel
Tel. 06-20974776

www.rinivanrees.nl

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

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

De goedkoopste uit de regio

UITGEBREID 
EN VERSEN VERS

assortiment assortiment 
zomerbloeiers zomerbloeiers 

Wij maken Wij maken 
kwaliteit 

betaalbaar!betaalbaar!

SPECIALISTEN IN
Blauwe bessen- 

en bramenstruiken

Prachtige 
hangmanden 

AANVANG: 
MEER INFO:

FAMILIEDAG MET KINDERENTERTAINMENT

LOCATIE:

Wie zijn de exposanten van het 
Kunstlint Nederweert 2019? 

Het Kunstlint-team uit Nederweert is 
druk bezig met alle voorbereidingen 
voor het seizoen 2019. 
De feestelijke opening van het Kunst-
lint Nederweert 2019 vindt plaats 
op 16 juni a.s. om 10.30 uur aan de 
Lambertushof 3 (pand voormalige 
Jan Linders nu PUGN ) waar tevens 
de overzichtstentoonstelling te zien 
is van de 22 deelnemers die zich dit 
jaar als exposant hebben aangemeld. 
De officiele openingshandeling zal 
worden verricht door Burgemeester 
Evers en wethouders Cuijpers en Voss 
terwijl het geheel muzikaal wordt op-
geluisterd door het koor Zus en Zo.

Naast de opening en de overzichts-
tentoonstelling staan ook in de eta-
lages van onze middenstanders weer 
vele kunstwerken opgesteld. Dit alles 
is te bekijken/bezoeken van 16 juni 
tot 6 juli a.s.

Tegelijkertijd zijn er op zondag 16 
juni v.a. 11.30 uur een viertal ateliers 
/ beeldentuinen te bezoeken op de 
volgende adressen :
Staat 40c: Werken van: Daan Jans-
sen, Marianne Rijvers, Maruel Jans-
sen. Roeven 2: Werken van Monica 
van Kempen. 
Strateris 41: Werken van Toos Slaats. 
Ribesstraat 48: Werken van Els Pee-
ters.

De 22 deelnemers/exposanten stellen 
zich graag aan U voor. 

Het Kunstlint-team: Leny Verdon-
schot, Maruel Janssen, Ria Klaessens-
Verdonschot en Els Peeters, nodigen 
jullie van harte uit om al dit moois te 
komen bekijken !! 

TOT ZIENS OP 16 JUNI !!

-Voorste rij v.l.n.r. Annie Verdonschot, Leny Verdonschot, Maruel Janssen, Els Peeters, Wilhelmine Brok, 
Annette Willems, Wil Liebens, Ger Linssen, - achterste rij v.l.n.r. Ria Klaessens, Marianne Rijvers, Gerrie 

Roemen, Truus, Baetsen, Feli v. Schaik, Monica v. Kempen, Jack Vreecke, Petra Deenen, Jos Dohmen.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Uitleg en informatie over dementie 
in De Gunnerij

Ruim 20% van onze bevolking 
krijgt te maken met dementie. 
Een door de toenemende vergrij-
zing grote groep, waarbij evenzo-
veel familieleden betrokken zijn.

Buurtzorg is een thuisorganisatie die 
kleinschalig werkt en als geen ander 
ervaring heeft met de diverse vormen 
van dementie. De hulp en adviezen 
die door Buurtzorg worden gegeven 
is een specialisatie die door de case 
manager dementie Danielle Verwij-
len wordt geboden. 

Haar 16 jarige ervaring met dementie 
en haar kennis van de bijbehorende 
medicatie maken haar een waarde-
volle schakel in Buurtzorg als ver-
pleegkundige in de wijk. Danielle: 
“Door het opzetten van een team 
met verpleegkundigen en wijkver-
pleegkundigen zijn wij in staat op 
een snelle en efficiënte manier te 
werken. Wij merken dat de ouder-
wetse wijkverpleging zoveel meer te 
bieden heeft doordat ons team direct 

contact heeft met alle betrokkenen.”
Op dinsdagmorgen 14 mei aanstaan-
de geeft Danielle tussen 10.00 en 
12.00 uur een lezing in De Gunnerij. 
Iedereen die op een of andere manier 
betrokken is bij dementie wordt van 
harte uitgenodigd. Dit geldt ook voor 
de bestaande cliënten van Buurtzorg. 

Aan de lezing zijn geen kosten ver-
bonden. De Gunnerij raadt U aan zich 
van tevoren op te geven in verband 
met het beschikbaar aantal plaatsen 
in de vergaderruimte.

De navolgende onderwerpen komen 
aan bod:
• Wat is dementie en welke soorten 

zijn er ?
• De eerste verschijnselen en ken-

merken.
• Omgangsadviezen.
• Een test waarbij U zelf kunt voelen 

hoe een dementerende zich voelt.
• Zorgboerderij en de aanvraag 

hiervoor.

2de wandeltocht Leveroy

Na 2 zeer geslaagde wandeltoch-
ten organiseert senioren veren-
ging Leveroy een 3de wandel-
tocht. 

Tijdens de 2de wandeltocht op 17 
april j.l. gingen we met 18 personen 
van start voor een gezellige wande-
ling. Na een mooie tocht van 4,5 km 
stond er koffie klaar bij de fam. van 
Roij. Na een half uur gezellig kof-
fie drinken begonnen we aan het 
2de helft van de wandeling. Om 
11.45u waren we weer terug bij de 
kerk, iedereen was zeer te spre-
ken over de gezellige wandeling.

Op woensdag 15 mei organiseren wij 
wederom een wandeltocht voor jong 
en oud van ongeveer 9km met kof-
fie pauze halverwege. Voor diegene 
die niet meer als 5 km kunnen wan-
delen is er de mogelijkheid om vanaf 
de pauzeplaats met de auto terug te 
gaan. 
Wij willen dit wel graag even weten 
van te voren. Start om 9u bij de kerk 
en we zijn rond 11.45u weer terug.

Aanmelden is niet nodig, voor evt. 
vragen kunt u terecht bij de organi-
satie. Theu van Roij 0495-651754 of 
Thijs Reijnders 06-235 353 12




