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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!

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

KIJK SNEL OP DE 
ACHTERPAGINA VOOR 
ONZE LEEGVERKOOP

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

Redactie-adres:
Pannenweg 231
Postbus 2724
6030 AA Nederweert
tel. (0495) 63 26 25
fax (0495) 63 11 57
info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur:
Huib van Deursen

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

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

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

Ter geruststelling…… er zijn geen
vandalen bezig geweest maar de 
renovatie van het monumentale 
Clerinxorgel is afgelopen week
van start gegaan. Daarvoor is een 
totale  demontage van het enor-
me instrument nodig.
Orgelbouwer Hans van Rossum 
met zijn team hadden een week 
uitgetrokken om het kostbare in-
strument te ontmantelen en naar 
hun werkplaats in Wijk en Aal-
burg af te voeren.
Nadat de totaal 1663 orgelpijpen 
voorzichtig waren verwijderd
en de kas van het kleine orgel in 
de balustrade met bijbehorende 
windlade was weggehaald bleek 
dat demontage van de grote or-
gelkas nog niet zo eenvoudig is. 

Restauratie ter plaatse uitvoeren
Mogelijk moet restauratie van deze 
z.g. hoofdkas ter plaatse worden uit-
gevoerd, dit om authentieke onder-
delen van deze historische kas niet 
onherstelbaar te beschadigen.
Al met al zal het voor kerkbezoekers 
een vreemde gewaarwording zijn het 
instrument in deze ontluisterende 
en half gedemonteerd staat te zien 
staan, terwijl het toch altijd een trot-
se blikvanger was die onlosmakelijk 
bij het prachtige kerkinterieur hoort.
Volgens planning wordt het orgel 
weer in volle luister teruggeplaatst 
rond mei 2020 waarna het er voor 
een volgende generaties weer min-
stens 75 jaar tegen kan.

Financiering:
De restauratie wordt goeddeels be-
kostigd uit bijdragen van de gemeen-
te Nederweert, Provincie Limburg, 

Kerkbestuur Sint. Lambertus, bisdom 
Roermond en giften door enige ver-
mogensfondsen.
De totale restauratiekosten bedragen 
ongeveer € 280.000,00 waarvan nog 
ongeveer € 50.000,00 bijeengebracht 
moet worden door acties en giften uit 
onze gemeenschap en bedrijfsleven.
Het actiecomité “Restauratie Cle-
rinxorgel” heeft er alle vertrouwen 
in dat dit bedrag er bij oplevering is.
De eerste € 10.000,00 zijn al binnen!
Het is nog steeds mogelijk een of 
meerdere van de orgelpijpen te 
adopteren voor € 15,00 per stuk ter-
wijl voor grotere bedragen specifieke 
onderdelen zoals hele registers van 
56 pijpen, windlades, klavieren etc. 

gesponsord kunnen worden.
Voor het adopteren van een of meer 
orgelpijpen liggen achter in kerk 
formulieren en kan men ook op de 
website (https://www.kerkneder-
weert.nl/restauratie-orgel/) een 
formulier invullen en verzenden. De 
adoptie bijdrage kan worden gestort 
op rekeningnummer NL80 RABO 
0135507227 t.n.v.  Sint  Lambertus 
parochie Nederweert ov.v. “Orgel”. 
Op de hiervoor vermelde wedsite 
kunt u verder alles lezen over het mo-
numentale Clerinxorgel en de nood-
zaak van de restauratie.

Concerten 2019:
Het zal duidelijk zijn dat we-

gens het ontbreken van ons or-
gel, dit jaar geen echt orgelcon-
certen gegeven kan worden. 
Om het publiek toch een goed ver-
vangend concert aan te bieden heeft 
de Orgelkring Nederweert besloten 
voor haar publiek op 5 juli een con-
cert te organiseren met het professio-
nele Accordeon-quintet Virtuosa, dat 
bekende gearrangeerde orgelwerken
zal uitvoeren.
Daarnaast is het de bedoeling om 
in het najaar met een aantal Neder-
weerter koren nog een tweede con-
cert uit te voeren. Van beide con-
certen is de opbrengst als benefiet 
bedoeld in de restauratiekosten zoals 
boven vermeld.

Staatsbosbeheer introduceert op 
23 mei ‘De Peel Beleef-je-Buiten 
Tocht’; een nieuwe educatieve 
doe- en ontdektocht in De Groote 
Peel. Met een opdrachtenboekje 
en bijbehorende materialen ga je 
spotten, spelen en beleven in de 
natuur. De tocht, speciaal ontwik-
keld voor gezinnen met kinderen
van 6 t/m 12 jaar,  is vanaf die dag 
te huur bij het Buitencentrum De 
Pelen in Ospel. Voor de eerste 
honderd deelnemers is er een
klein cadeautje! 

Spotten, spelen en beleven in De 
Groote Peel
Staatsbosbeheer biedt vanuit Buiten-
centrum De Pelen excursies en Peel 
Ontdektochten voor gezinnen met 
kinderen. Excursies worden begeleid 
door Peelgidsen, een Peel Ontdek-
tocht kun je zelf doen, zonder bege-
leiding. Voordeel van zo’n tocht is dat 
je hem elke dag – tijdens openings-
tijden – kan doen. Voor kleuters is er 
het ‘Kabouterpad’, een korte route 
met onderweg zes opdrachten. Voor 
gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar 
komt er nu dus een nieuwe tocht: ‘De 
Peel Beleef-je-Buiten Tocht’. 

Wat houdt de tocht in?
Bij de balie van het buitencentrum 
huur je een tasje met een opdrachten-
boekje en materialen. Daarmee ga je 
op pad in de Peel. Op de routekaart 
staan bijzondere plekken waar je iets 
kunt spotten, spelen en beleven. Zo ga 
je bijvoorbeeld waterdieren scheppen, 
een boommaatje zoeken, genieten
bij de moerasplas, ‘turven’ hoe groot 
je bent en een spelletje spelen in de 
‘Hintshut’. Zo ontdek je de dieren en 
planten en het turfstekerverleden van 

dit hoogveengebied. De focus ligt op 
de natuurbeleving. Zelf doen en ont-
dekken zodat het beter blijft hangen. 

Deelname aan De Peel Beleef-je-
Buiten Tocht kost € 5,- per kind, 
inclusief een Buitenboekje (werk-
boekje) en een leuke herinnering.
Je hoeft deze tocht niet te reser-
veren. Starten kan dagelijks tus-
sen 10.00 en 15.00 uur. Kijk voor 
meer informatie op: www.staats-
bosbeheer.nl/depelen

Buitenfonds
De nieuwe tocht is mogelijk gemaakt 
dankzij een succesvolle crowdfun-
dingsactie van het Buitenfonds. Via 
het Buitenfonds kunnen particulie-
ren en bedrijven bijdragen aan pro-
jecten van Staatsbosbeheer waar-
voor geen reguliere financiering 
beschikbaar is. 

(Na)genieten in het buitencentrum
In het Buitencentrum De Pelen is een 
informatiebalie en winkel. Je kunt er 

terecht voor leuke souvenirs, nestkas-
ten, natuurboeken, streekproducten
en natuurontdekspulletjes. Je kunt er 
ook genieten van een hapje en een 
drankje. Het buitencentrum is op za-
terdag en zondag geopend van 10.00 
tot 18.00 uur en door de week tot 
17.00 uur. 

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen via: depelen@staatsbosbe-
heer.nl of telefonisch: 0495 – 641 497.

Nieuwe educatieve gezinstocht bij Buitencentrum De Pelen

Spotten, spelen en beleven in De Groote Peel

PIOENROOS
Als je de lente in je bol hebt en de zomer lonkt...

Het zijn de vrolijke sprankelmaanden in de bloemenwereld! Mei en juni zijn dé 
maanden van de pioenroos. Deze prachtige bloeier heeft altijd de lente in haar 
bol. Dus verlang je naar de warmte van de zon? Met de pioenroos in je huis 
maak je een mooi begin!

KLEUREN EN VORMEN
Wie valt voor de charmes van de pioenroos, heeft geluk: er zijn 
wel meer dan duizend soorten in allerlei vormen en kleuren. 
Qua kleur kun je je hart ophalen: de vrolijke pioen is er in 
zalmkleur, romantisch wit, zuurstokroze of donkerrood. En de 

geur van sommige pioenrozen is bijzonder aantrekkelijk!

SYMBOLIEK
De pioenroos staat onder andere voor liefde, ge-

luk en gezondheid. Het is niet zonder reden 
dat de pioenroos een graag geziene gast is op 
voorjaarsbruiloften. Maar niet alleen op tor-
telduifjes heeft deze bloem een enorme aan-
trekkingskracht. We halen allemaal graag een 

flinke bos positiviteit en liefde in huis, toch?

Tot half juni verkrijgbaar

Maatschap Jonkers Hulsen 9 Nederweert-Eind • Mob: 06-25328053

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

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

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Renovatie van het monumentale Clerinxorgel is afgelopen week van start gegaan

Grote ravage in de Sint-Lambertuskerk



G R O E N

Voor al uw 
tuingereedschap, tuinhout 

en bouwmaterialen.
Ook voor uw tuinhuis,

 bestrating en tuinmuur.

Wij 
maken ook 

vrijblijvend een 
prijsopgave

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

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!

Voor al uw tuinplanten!!!
Bomen 

Wintergroene leibomen 

Heide 

Solitaire boompjes op stam

Sierheesters 

Hagen 

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

Siergrassen 

Bodembedekkers

Coniferen 

Dwergconiferen 

Fruitbomen 

Potgrond, turf, boomschors

• Ontwerp
• Aanleg
• Onderhoud
• Bestrating
• Beplanting
• Bomen leien
• Bomen rooien
• Vijvers
• Waterpartijen
• Beregeningssystemen

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

Tuinverzor
ging 

Gielen laa
t uw tuin 

strak, str
alend en 
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ren achte

r.
VOOR BEDRIJF 
& PARTICULIER

Tevens onder-
houdscontracten

TUINVERZORGING GIELEN

● specialist in● Dé	  specialist in

sierbestratingsierbbestrating

● ernieuwde	  ● Vernieuwde	  

sh tuinshhowtuin

● Scherpe prijzen● Scherpe prijzen

● esku g advies● Deskundig advies

Betegelen of beplanten? Met een schaduwrijke tuin 
zou je haast voor tegels kiezen. Maar dat is nergens 
voor nodig. Heb je een tuin op het noorden, veel bo-
men of donkere hoekjes waar niets wil groeien? Ook 
dan kan je van een groene, kleurrijke tuin genieten! 
Veel mensen denken dat geen enkele plant graag op 
een schaduwrijke plaats staat, maar gelukkig zijn er 
talloze vaste planten die een koele plek verkiezen
boven de hete zon. Je kunt spreken van schaduw als 
er in de zomer vooral gefilterd zonlicht is door bo-
men of struiken, of als er per dag minder dan drie 
uur zon is. Veel vaste schaduwplanten blijven overi-
gens ook wintergroen waardoor je tuin er ook in dit 
seizoen fris en mooi uitziet.

Vaste schaduwplanten die graag buiten in de scha-
duw staan.

Bosanemoon (Anemone nemorosa)
Deze stervormige bloemetjes springen er pas echt uit 
als je ze in een grote groep aanplant. Zelfs in een tuin 
op het noorden voelt de bosanemoon zich prima op zijn 
gemak. De plant is er in het wit, verschillende tinten 
roze en lila. De bosanemoon is een van de eerste voor-
jaarsbloeiers, maar na de bloei sterft de plant snel af en 
verdwijnt tot het volgende voorjaar.

Kleine maagdenpalm (Vinca minor)
De kleine maagdenpalm is een vrolijk lila of wit bloem-
pje dat zowel in de zon als in de schaduw/halfschaduw 
bloeit. Wel zal hij in de schaduw wat minder bloemen 
geven. In de tuin is het een goede bodembedekker, die 
er door zijn ondergrondse uitlopers voor zorgt dat on-
kruid geen kans krijgt. Het plantje is wintergroen.

Longkruid (Pulmonaria)
Ook een leuke plant voor een schaduwrijke plek is het
longkruid. Met zijn zwierige stengels, paarse en roze 
bloemen en groen met wit gespikkeld blad is het een 
blikvanger voor in de lastige hoekjes van de tuin. Het
longkruid groeit het beste op een vochtige, rijke grond. 
Na de zomer wisselt de plant van blad: het zomerblad 
verschrompelt en nieuw herfstblad dat de hele winter 
blijft komt ervoor in de plaats.

Italiaanse Aronskelk (Arum italicum)
De Italiaanse aronskelk is een echte schaduwplant. 
Deze vaste plant heeft het liefst vochtige en humusrijke 
grond en wordt 20 à 30 centimeter hoog. De Italiaanse 
aronskelk heeft groen blad met witte aders. In mei en 
juni bloeit de plant met een bloeikolf waaromheen een 
lichtgeel schutblad zit. Na de bloei vallen de bladeren 
af en is alleen de bloeikolf nog te zien, waaraan in het
najaar oranjerode besjes zullen groeien. ’s Winters laat
deze plant zich niet zien, hij overwintert onder de grond.

Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea)
Deze bijzondere plant dankt zijn naam aan de vorm van 
de bloemen en is een blikvanger in je tuin. Het vinger-
hoedskruid bestaat uit een enkele stengel waaraan in 
de zomermaanden roze, lila, gele of witte bloemen 
groeien. De plant wordt gemakkelijk 1 meter hoog. Aan 
een stengel kunnen wel negentig bloemen groeien! Het 
vingerhoedskruid is zeer giftig voor mens en dier.

Vergeet-me-nietje (Brunnera macrophylla)
Deze plant mag er dan fragiel uit zien, hij is oersterk en 
prima winterhard. Zijn oorspronkelijke habitat is het ruige 
Kaukasusgebergte waardoor dit vergeet-me-nietje geen 
last heeft van kou of wind. Wel verlangt de plant een 
voldoende vochtige grond. De witte of blauwe bloeme-
tjes verschijnen in maart en bloeien een maand of twee.

Lievevrouwebedstro (Galium odoratum)
Dit laagblijvende boskruid met kleine witte bloemetjes 
hoort tot de familie van het walstro (Galium). De plant
heeft, zeker als het net geregend heeft, een hooiachtige 
geur. Vroeger werd de plant boven het bed van pasge-
boren kinderen gehangen om boze geesten te verjagen. 
Het kruid vindt het prettig om in de schaduw te staan, 
maar groeit eigenlijk bijna overal: of het nu onder een 
boom of struik is of op een oude boomstronk.

Maarts viooltje (Viola odorata)
Het donkerpaarse maarts viooltje doet het mooi onder 
een kuipplant op stam, in een balkonbak of in de volle 
grond in de schaduw van andere bomen of struiken. De
plant bloeit in het voorjaar, maar is wintergroen.

Lelietje-van-dalen (Convallaria majalis)
Het meiklokje ofwel het lelietje-van-dalen groeit graag 
onder struiken en houdt dus wel van een schaduwrijke 
plaats. De plant wordt niet hoger dan 20 centimeter en 
verspreidt zich snel, waardoor hij vaak gebruikt als bo-
dembedekker. De leuke witte bloempjes verschijnen in 
de maanden mei en juni en verspreiden een aangename 
geur. Het lelietje-van-dalen is een winterharde vaste plant.

Schaduwkruid (Pachysandra terminalis)
Deze plant uit de buxusfamilie het prima als bodembe-
dekker onder bomen of struiken. In de schaduw blijft 
zijn blad het mooist. In maart krijgt het schaduwkruid 
witte bloemen. De plant is winterhard en blijft groen. 
Geef hem in de zomer niet al te veel water, het scha-
duwkruid is erg gevoelig voor schimmels.

Elfenbloem (Epimedium)
De elfenbloem kreeg deze naam dankzij de sierlijke 
bloempjes en is de oplossing voor schaduwrijke tuinen.
De elfenbloem is een sterke plant die weinig last heeft 
van ongedierte en ziektes. Bovendien is hij winterhard 
en blijft hij groen.

Gebroken hartje of vrouwentranen (Dicentra spectabilis)
Een prachtige bloeiende plant voor in de schaduw van 
bomen en struiken of op een plek met enkele uurtjes 
zon is het gebroken hartje. Met zijn hartvormige roze 
met witte bloemen is deze plant een echte aanwinst 
voor je tuin. Het gebroken hartje is er in verschillende 
kleuren en is prima winterhard. Wel verliest hij zijn blad.

Zachte naaldvaren (Polystichum setiferum)
Varens zijn een uitstekende keuze voor plekken waar 
weinig andere planten willen staan. De naaldvaren is 
een prachtige variant met veervormig blad. Hij kan on-
geveer negentig centimeter worden. Naaldvarens zijn 
winterhard en wintergroen en zien er dus het hele jaar 
mooi uit. De naaldvaren stelt weinig eisen. Het belang-
rijkste is dat de grond vochtig is. Verder staat de plant
graag een beetje beschut. Staat de varen onder een 
boom of struik, dan kan het bladerdek ervoor zorgen 
dat regenwater de plant niet goed bereikt. Controleer 
tijdens warme en droge periodes dus of de grond voch-
tig genoeg is.

Tongvaren (Asplenium scolopendrium)
Een andere mooie varensoort is de tongvaren. Net als 
de naaldvaren verlangt de tongvaren vochtige grond en 
een schaduwrijke, beschutte plek. Zelfs diepe schaduw
is geen probleem. De tongvaren groeit in het wild ook 
wel op vochtige oude muurtjes, langs het water en in 
bossen. In de donkere hoekjes in de tuin is het erg mooi 
om verschillende varens met elkaar te combineren. Om-
dat de meeste varens wintergroen blijven heb je er ook 
’s winters plezier van.

Schaduwplanten 
maken je tuin groen én regenbestendig



Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectroTummers winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst7

TummersTummers

TV INRUILACTIE!
Inruilkorting minimaal € 300,-INRUILACTIE!

NU OOK

IN W
EERT!

4K TV / UE65RU7470SXXN
• 65" (165 cm)   • 4K Ultra HD   
• Dynamic Crystal Color   • Picture Quality Index 2000
• HDR voor een hoog dynamisch bereik
• Smart TV met Smart Hub en One Remote Control

65
’’

16
5 

cm

4K
ULTRA HD

SMART

1299,-

-/- 400,-
INRUILKORTING

899,-
GRATIS 

BEZORGD!

55
’’

13
9 

cm

4K
ULTRA HD

OLEDSMART

1999,-

-/- 600,-
INRUILKORTING

1399,-
GRATIS 

BEZORGD!

4K OLED TV / OLED55E8
• 55" (139 cm)   • 4K Ultra HD   • OLED   
• a9 Intelligent Processor   • Cinema HDR met Dolby Vision
• Picture-on-Glass   • Perfect Zwart
• Dolby Atmos: bioscoopgeluid bij u thuis

GRANDIOZE INRUILKORTING
op al onze tv's vanaf €995,- en bij inruil van een oude tv

Voor meer info kunt u contact opnemen met Saelmans Makelaardij
Tel 0495 533 893 of via info@saelmans.nl

TE KOOP
Jasmijnstraat 5 Nederweert

• Ruime vrijstaande woning met L-vormige woonkamer, sfeervolle moderne keuken,

inpandige garage, hobbyruimte en fraaie tuin rondom.

• Gelegen in een rustige, kindvriendelijke omgeving op korte afstand van het centrum

van Nederweert.

• De woning is up to date en beschikt over veel leefruimte.

• De woning is geheel voorzien van isolerende beglazing

en geniet veel daglichttoetreding.

Maak vandaag nog een afspraak om de mogelijkheden van dit prachtige pand 
aan de Jasmijnstraat 5 te bekijken!

www.saelmans.nl
Onzelievevrouwestraat 2  |  6004 AC  Weert  |  T  0495-53 38 93  |  E  info@saelmans.nl

W O N I N G M A K E L A A R D I J

Prijs: € 419.000 k.k.

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

WERKEN IN NEDERWEERT!
Voor het Serviceteam Binnensport van de afdeling Dienstverlening is de gemeente 
Nederweert op zoek naar een:

BEHEERDER SPORTCENTRUM m/v
parttime, gemiddeld 18 uur per week

Interesse?
De volledige vacaturetekst vindt u 
terug op www.nederweert.nl 
Reageren kan tot 21 mei aanstaande 
uitsluitend via P&O@nederweert.nl 

Leende en Nederweert. Informatie: bel 040-2062822 of kijk op  

Ja, bij Schmitz-Engelen (SE) vind je de nieuwste trends op het gebied van raamdecoratie! 
Van gordijnen uit voorraad, tot accu-bediening op alle type zonweringsproducten. 

ÉCHT, ALLES VOOR MIJN RAMEN?

Vestigingen in Leende

Ja,

www.se-raamdecoratie.nl

Om de bewoners van Budschop gele-
genheid te geven om met de Dorpsraad 
Budschop te praten, zal bij aanvang 
van iedere vergadering van de Dorps-
raad Budschop, het eerste half uur
beschikbaar zijn om met U in gesprek 
te gaan. Met dit inloopspreekuur wil

de Dorpsraad Budschop de communi-
catie met de bewoners bevorderen.
De eerst volgende vergadering is
maandag 20 mei en begint om 
19.30 uur in het zaaltje van de kerk.
Voor verdere informatie: www. Bud-
schopactueel.nl

Dorpsraad Budschop Senioren Menu 
voor € 10,80

Bij Gasterij de Brabander
Sluis 13,  0495-663 466 

wel reserveren

Op dinsdag 28 mei organiseert SJG 
Weert een informatieavond over
hooikoorts en luchtwegallergieën. 
Kinderarts Wieneke Kneepkens en
KNO-arts Isabelle Lutgens vertellen 
u tijdens deze informatieavond graag 
alles over het behandelen van hooi-
koorts en luchtwegallergieën.
Veel mensen worden blij wanneer het 
warmer wordt, de zon gaat schijnen 
en de bomen en bloemen in bloei 
staan. Maar voor anderen is dit juist 
een tijd van niezen, snotteren en tra-
nende ogen. Voor mensen met hooi-
koorts of een andere luchtwegaller-
gie is dit vaak een vervelend seizoen. 
Heeft u zelf ook last van hooikoorts? 
Dan is het wel zo fijn om te weten 

wat u hiertegen kunt doen. Kinder-
arts Wieneke Kneepkens en KNO-arts 
Isabelle Lutgens vertellen u tijdens in-
formatieavond op 28 mei graag alles 
over het behandelen van hooikoorts 
en luchtwegallergieën. Uiteraard is er 
ook volop gelegenheid om vragen te 
stellen.
De informatieavond vindt plaats op 
dinsdag 28 mei van 19.00 – 21.00 uur 
in het Auditorium van SJG Weert. 
Aanmelden kan via het inschrijffor-
mulier op de SJG website: www.sjg-
weert.nl (zie ‘Agenda’) of telefonisch 
bij de afdeling Patiënteninformatie 
van SJG Weert: 0495 – 57 22 05. Aan 
het bijwonen van de avond zijn geen 
kosten verbonden.

Hooikoorts en luchtwegallergieën





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

Donderdag 16 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. 

Per 1 mei zijn bijna alle (kleine) evene-
menten binnen onze gemeente (gratis) 
verzekerd. We hebben hiervoor de 
Collectieve Evenementenverzekering 
Gemeenten afgesloten. Deze verzekering 
is door VNG verzekeringen en Centraal 
Beheer Achmea tot stand gekomen en 
sluit naadloos aan op de VNG Vrijwilli-
gerspolis van de gemeente. In de meeste 
gevallen hoeft u als organisator van een 
evenement in onze gemeente dus geen 
extra verzekering meer af te sluiten. 

Nederweert bruist van de evenementen. 
Het gehele jaar door organiseren ver-
enigingen en stichtingen evenementen 
waarmee zij bijdragen aan de leefbaar-
heid van de kernen. Denk hierbij aan 
dorpsfeesten, jaarmarkten, muziekfesti-
vals en straat- en buurtfeesten. 

Risico’s 
Maar bij een evenement kan er ook 
altijd wat gebeuren. Er worden per-
soonlijke eigendommen gestolen, een 
stellage valt om en/of iemand struikelt 
over een losliggende kabel en komt 
ongelukkig terecht. Om deze en andere 
risico’s te verzekeren, sluit de organisatie 
van een evenement normaal gesproken 
een verzekering af. Als gemeente hebben 
wij dat nu gedaan voor evenementen bin-
nen onze gemeente. 

Ondersteunen
Wethouder Peter Koolen: “Wij vinden 

het belangrijk dat evenementen in dor-
pen, verenigingen en organisaties door 
burgers zelf worden opgepakt, maar we 
willen hen waar mogelijk ook faciliteren 
of ondersteunen. Een verzekering helpt 
daar zeker bij”.
 
Wat is er verzekerd?
De verzekering geldt voor evene-
menten tot 2.500 bezoekers die een 
maatschappelijk belang hebben. U 
hoeft evenementen niet apart aan te 
melden; ze zijn automatisch verzekerd. 
De verzekering biedt een dekking voor 
aansprakelijkheid, materiaal, ongeval-
len, kasgeld, persoonlijke eigendommen 
en rechtsbijstand. Hiervoor geldt net 
zoals bij de vrijwilligersverzekering geen 
eigen risico.

Wat is niet verzekerd?
Wanneer valt een evenement niet onder 
deze verzekering? Dat zijn evenemen-
ten met meer dan 2.500 bezoekers per 
dag, protestacties en manifestaties, en 
evenementen waarvoor een vergunning 
is afgewezen of niet is aangevraagd. 
Terwijl deze vergunning wel nodig is. 
Ook gemotoriseerde snelheidswedstrij-
den, bedrijfsevenementen en dancefees-
ten zijn niet verzekerd.

Wanneer is het verzekerd?
De verzekering geldt tijdens de nood-
zakelijke voorbereidende werkzaam-
heden van het evenement, de duur 

van het evenement en de periode van 
op-afbouw van het evenement met 
een maximum van 14 dagen voor en 14 
dagen na het evenement.

Secundaire dekking
Net zoals bij de vrijwilligersverzekering 
biedt deze verzekering secundaire dek-
king. Gebeurt er iets tijdens een evene-
ment? En is er een andere verzekering 
dan de Collectieve Evenementenverze-
kering Gemeenten waarop de organi-
sator schade kan melden? Dan gaat die 
andere verzekering voor. 

Maatwerk mogelijk
Er is een mogelijkheid om extra risico’s 
of hogere verzekerde bedragen te ver-
zekeren. Hiervoor kunnen organisaties 
zelf een offerte op maat aanvragen bij 
verzekeraar Centraal Beheer Achmea en 
een eventueel aanvullende verzekering 
afsluiten. U betaalt dan alleen de kosten 
voor deze aanvullende verzekering en 
dus niet voor de basisverzekering.

Meer informatie, schade melden?
Op www.nederweert.nl staat meer 
informatie over de evenementenver-
zekering. U vindt daar ook het digitale 
schadeformulier voor het melden van 
schade.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact 
op met Karin van Diesen van het team 
Maatschappelijke Ontwikkeling.

Uw evenement verzekerd
Tot 2.500 bezoekers en met een maatschappelijk karakter

Rioolreparaties
Jaarlijks wordt een deel van de riolering 
in Nederweert gereinigd en geïnspec-
teerd. In 2018 is de gehele riolering 
van de kern Ospel onderzocht. Uit het 
onderzoek is gebleken dat enkele riool-
buizen langs de weg Heersel slecht zijn. 
De herstelwerkzaamheden staan gepland 
op maandag 20 mei. Bewoners van de 
aanliggende en belanghebbende panden 
worden hierover tijdig geïnformeerd. 
Medio juni, in week 25, 26 en 27, vinden 
er in Ospel nog zo’n vijftig kleine repa-
raties plaats aan het riool. Ook hierover 
ontvangen de bewoners tijdig bericht. 
 

Column: Herkent u dit?
Al vaker heb ik me afgevraagd wat me 
nou precies verbindt met Nederweert. Had 
ik ook ergens anders kunnen aarden, een 
ander leven kunnen leiden? Burgemeester 
in Tietjerksteradeel. Campinghouder in 
Frankrijk. Schapenherder in Australië. Schil-
deren in Portugal. Of mijn geld verdienen 
met muziek.

Vast en zeker, de kunstschilder en be-
roepsmuzikant even daargelaten. Het leven 
hangt van toevalligheden aan elkaar. Wie 
kom je tegen? Welke schoolkeuze maak je? 
In elk mens schuilen meerdere talenten, de 
vraag is welke er tot ontwikkeling komen. 

Op 21-jarige leeftijd verkasten Thea en ik 
naar Wervershoof in de Noord-Hollandse 
regio West-Friesland. Weg uit Limburg, 
weg uit Nederweert, de wijde wereld in. Zo 
voelde het. Ik werd cultureel werker in een 
clubhuis. De enige beroepskracht omringd 
door tientallen vrijwilligers. Het was een 
bijzondere tijd. In het clubhuis kwam alles 
bij elkaar; kinderclubs, jeugddansen, tiener-
soos, kindervakantiewerk, popmuziek, ama-
teurkunst, de wereldwinkel en ga zo maar 
door. Thuis in de kast ligt nog ergens een 
krantenartikel uit het Noord-Hollands Dag-
blad met de vragende kop: “Een Limburger 
verdwaald?” En daaronder: Henk Evers: “Ik 
wil werken en brood bakken ze overal”. 
Mijn moeder was supertrots. Clubhuizen 
zijn er nauwelijks meer. Ze werden weg-
bezuinigd of maakten plaats voor andere 
voorzieningen. 

Toch bleef Limburg trekken. Op vrijdag-
avond laat, na het sluiten van de bar, 
sprongen we in de auto en reden we naar 
Nederweert. Op zaterdagavond naar Santa 
of het Babbeltje. Op zondagavond weer te-
rug naar Wervershoof. We verhuisden naar 
Schinveld, ik bleef werken ‘op het snijvlak 
van zorg en welzijn’. Eerst in de oude Mijn-
streek, toen in Schinnen, Born en Susteren 
en uiteindelijk voor heel Limburg als regio-
directeur van een landelijke organisatie. 

Je leven en het toeval, het hoort bij elkaar. 
‘De trein komt maar één keer voorbij en 
dan moet je erop springen.’ Net toen we 
naar Maastricht wilden verhuizen, kwam 
er in Schinveld halverwege de raadsperi-
ode een zetel vrij. Die kans wilde ik niet 
laten schieten. We bleven in Schinveld en 
ik groeide van raadslid uit tot wethouder, 
statenlid, fractievoorzitter, gedeputeerde 
en waarnemend burgemeester in Ambt 
Montfort. In 2006 kwam de vacature in Ne-
derweert voorbij, in oktober dat jaar ging 
ik aan de slag als burgemeester. Het kan 
verkeren in een mensenleven. 

En toen viel het kwartje opnieuw. Opeens 
wist ik weer waarom ik aan Nederweert was 
verknocht. Duizend-en-een dingen kwamen 
bij elkaar. Mijn familie. Voetballen op het 
Sint Antoniusplein. Lupines plukken voor 
de processie. Op de fiets naar het grens-
kerkmonument. De middelbare schooltijd in 
Weert. Jeugddansen bij de Plukzak. Carna-
val. De roemruchte studentenclub. Stappen 
in de Brugstraat. Vakantiewerk bij de Limco. 
Met een vriendinnetje, midden in de nacht 
in de meimaand, door de staatsbossen naar 
bedevaartsplaats Ommel wandelen. Zeker, 
we woonden de mis bij.

Houden van de plek waar je bent opgegroeid, 
zou dat nog bestaan? Of is onze internet-
wereld zo groot geworden dat het allemaal 
niet meer uitmaakt. Dat we zijn losgeraakt 
van onze roots. U mag het zeggen.

Als Europeaan of wereldburger kun je 
overal aarden. Dan maakt het niet zoveel 
uit. Om je horizon te verbreden, is het vast 
en zeker goed om een keer ver van huis te 
gaan. Maar uit ervaring kan ik zeggen: het 
blijft prachtig om terug te keren naar de 
plek waar je je van kinds af aan thuis voelt.

Ik gun iedereen de dierbare herinneringen 
die ik aan Nederweert heb en een fantasti-
sche toekomst. We blijven hier mooi wonen.

Henk Evers
Burgemeester

Klaar voor de kermis in Budschop?

In onze gemeente worden heel veel evenementen georganiseerd. Eén daarvan is de jaarlijkse Wandelvierdaagse. Foto: Nederweert24

Van 30 naar 120
B&W hebben het voornemen om het 
kortparkeren van 30 minuten in het cen-
trum uit te breiden naar 120 minuten.

Vanuit de OndernemersVereniging Ne-
derweert (OVN) is onlangs het verzoek 
ontvangen om de huidige blauwe zone 
in het centrum van Nederweert aan te 
passen. 

Te kort en verwarrend
Volgens de OVN is de huidige maxi-
male parkeerduur van 30 minuten voor 
het kernwinkelgebied te kort voor 
het winkelend publiek en leidt het tot 
verwarring. Omdat het resterend deel 
van de blauwe zone in het centrum van 
Nederweert een maximale parkeerduur 
heeft van 120 minuten, is het niet altijd 
duidelijk voor de bezoekers wat nu de 
juiste tijd is.

Uitbreiden parkeerduur
Burgemeester en wethouders zijn 
daarom van plan om de parkeerduur 
van de ingestelde parkeerschijfzone 
voor een gedeelte van de Paulus Hol-
tenstraat, de Brugstraat en Kerstraat en 
drie parkeervakken op het St. Antoni-
usplein voor kortparkeren (30 minuten) 
uit te breiden naar 120 minuten. Ook 
wordt voor twee parkeervakken op het 
St. Antoniusplein, tegenover bakkerij 
Korsten, een parkeerschijfzone voor de 
duur van 120 minuten ingesteld, van 
maandag tot en met zaterdag tussen 
09.00 en 18.00 uur.

Indienen zienswijze
Voor het indienen van een zienswijze 
tegen dit voorgenomen besluit vanaf 
17 mei verwijzen we u naar de website.

Op donderdag 23 mei zijn de Europese 
Parlementsverkiezingen. U gaat toch 
ook stemmen? Nog even een paar prak-
tische mededelingen. Voor de volledige 
procedure verwijzen we naar de verkie-
zingspagina op www.nederweert.nl.
 
Stempas kwijt  
De stempas is inmiddels bij u in de bus 
gevallen. Mocht u deze kwijtraken, 
dan kunt u tot uiterlijk maandag 20 
mei 12.00 uur een nieuwe stempas 
aanvragen, telefonisch of via de e-mail: 

burgerzaken@nederweert.nl. Tot uiter-
lijk woensdag 22 mei 12.00 uur is het 
nog mogelijk om een vervangende pas 
persoonlijk af te halen bij de publieks-
balie in het gemeentehuis. Neemt u dan 
wel geldige legitimatie mee (paspoort, 
rijbewijs of identiteitskaart). 

Meenemen 
Als u gaat stemmen, moet u de stem-
pas én een geldig legitimatiebewijs 
meenemen. Dit bewijs mag op 23 
mei 2019 (de dag van de stemming) 

maximaal vijf jaar verlopen zijn. Op het 
legitimatiebewijs staat dan ‘geldig tot 
24 mei 2014’ of elke latere datum.
 
Basisschool De Kerneel geen stemlokaal
U kunt uw stem uitbrengen in elk stem-
bureau in onze gemeente. Let op: het is 
niet mogelijk om te stemmen in basis-
school De Kerneel. De negen stemloka-
len zijn geopend van ’s ochtends 07.30 
uur tot ’s avonds 21.00 uur. U vindt de 
locaties op onze website en op de kan-
didatenlijsten.

Stemmen voor Europa in onze gemeente

Het is bijna kermis in Budschop. Op vrij-
dag 17 mei om 15.00 uur openen de at-
tracties. Bezoekers maken dan kans op 
vrijkaartjes, dus ben erbij! Het beloven 
gezellige dagen te worden. De dorps-
raad, café-zaal De Schans en kermisor-
ganisatie Swinkels Events hebben weer 
een mooi programma samengesteld met 
plezier voor jong en oud. 

Vanaf vorig jaar is de kermis in Bud-
schop niet meer tegelijkertijd met 
Nederweert kermis en staan de at-
tracties op het Rochusplein en niet in 
het kanaalpark bij Brug 15. Tijdens 
de ontwerpfase van het park is dit in 
een gezamenlijk overleg met o.a. de 

dorpsraad Budschop, de inwoners en de 
kermisorganisator besloten.

Attracties 
Op het Rochusplein staan van vrijdag 17 
t/m maandag 20 mei o.a. een 35 meter 
lange megaglijbaan, rupsbaan, calypso, 
autoscooter, draaimolen, trampolines, 
vliegtuigmolen, lucky cranes, lucky duck, 
pusher, suikerspin, oliebollen, Spaanse 
churro’s, friet/snacks, vis en snoep/nougat. 

Leuke activiteiten
Ook is er dit jaar weer een familiedag, 
een euromiddag met Clown Desalles en 
een kinderloterij waarbij leuke prijzen 
zijn te winnen.

Kortingsboekje voor kinderen
Kinderen van 0 tot 12 jaar ontvangen 
weer een kortingsboekje via de scholen, 
peuterspeelzaal en kinderdagverblijven. 
Kinderen die niet in Nederweert op 
school zitten, kunnen een boekje bij de 
infobalie van het gemeentehuis afhalen.

Facebook-acties
Naast de kortingsbonnen volgen op de 
Facebook-pagina ‘Kermis Nederweert’ nog 
extra acties. Deze pagina wordt verzorgd 
door kermisorganisator Swinkels events.

Meer informatie over het programma 
vindt u ook op onze website. We wensen 
iedereen veel plezier!



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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten.

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

De bekerfinale 2019 in de C- klasse 
van de WBB tussen Centraal 6 en 
Oranjetref 1 (Moesel) is geëindigd in 
een overwinning voor het team uit 
Nederweert. In gemeenschapshuis
Haaze-Hoof te Ospel hadden Theo 
Vossen, Harrie Smeets en Peter Poell
de zenuwen en de spanning beter in 
bedwang dan Fons Lamerikx, Mart 
van Roy en Wiel Snijders.
Dit team had een week eerder ook 
al het kampioenschap in de C klasse 
middagcompetitie weten te bemach-
tigen. 
Theo startte met een prima partij 

tegen Fons en zorgde voor een be-
hoorlijke marge ten voordele van de 
tweede partij tussen Harrie Smeets en 
Mart van Roy. Na de derde en laatste 
partij stond de einduitslag: 6-3 voor 
Centraal 6 op de klok en konden zij 
het glas heffen op deze mooie pres-
tatie. 
Het is voor het eerst in de biljartge-
schiedenis van BV CENTRAAL dat een 
hoofdprijs wordt binnen gehaald in 
de Weerter Biljart Bond.

Namens bestuur en leden
Van Harte Proficiat! 

CENTRAAL 6 winnaar bekerfinale 
Weerter Biljart Bond

V.l.n.r. Harrie Smeets, Peter Poell en Theo Vossen

Programma Woensdag 15 Mei junioren
Eindse Boys MO17-1 - SVO Sporting MO17-119.00 uur

Programma Donderdag 16 Mei Junioren
SV Laar JO13-2 - Eindse Boys JO13-1G 18.45 uur

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

Programma Zaterdag 18 Mei Junioren
Eindse Boys JO19-1 - RKMSV JO19-1 15.00 uur
Eindse Boys JO17-1 - Neerkandia JO17-1 14.00 uur
RKSVN MO17-1 - Eindse Boys MO17-1 13.30 uur
Eindse Boys JO15-1 - Wilhelmina JO15-1 12.30 uur
RKSVO JO13-1G - Eindse Boys JO13-1G 12.00 uur
Koningslust MO13-1 - Eindse Boys MO13-1 10.30 uur
Eindse Boys JO11-1 - Merefeldia JO11-2 09.00 uur
Leveroy JO10-1 - Eindse Boys JO10-1 10.00 uur
Linne JO9-1G - Eindse Boys JO9-1G 09.45 uur
Eindse Boys JO8-1G - FC Roerdalen JO8-1 10.30 uur

Programma Maandag 20 Mei Junioren
Eindse Boys JO11-1 - Haelen JO11-1 19.00 uur
Eindse Boys JO8-1G - Leveroy JO8-1G 18.30 uur

Programma Zaterdag 18 Mei Veteranen
Panningen - Eindse Boys 17.00 uur

Programma Zondag 19 mei Senioren
Eindse Boys 1 - St Joost 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - Brevendia 3 11.30 uur
RKSVO 4 - Eindse Boys 3 12.00 uur
Eindse Boys 35-1 - Merefeldia 35+110.00 uur

Programma Dinsdag 21 Mei Senioren
Eindse Boys 2 - RKSVO 3 19.30 uur

Programma Zondag 19 mei Vrouwen
Oranje Blauw VR1 - Eindse Boys VR1 10.00 uur
Brevendia VR2 - Eindse Boys VR2 10.30 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – St 
Joost 1:Rabobank Nederweert E.O
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

WEDSTRIJDSCHEMA
DINSDAG 14 MEI
Sporthal de Bengele Nederweert
D.recr. MEOS 1 - LimMid 1 21.00u.

BEKER-FINALE
ZONDAG 19 MEI
Sporthal Marsana Meersen
DS1. BFC DS2 - MEOS DS1 15.15u.

DINSDAG 21 MEI
Sporthal de Bengele Nederweert
D.recr. MEOS 1 - SVM 21.00u.

WOENSDAG 22 MEI
Sporthal Swalmen
D.recr. Swalmen 1 - MEOS 3 20.30u.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Wedstrijd uitslagen
Veld wedstrijd Tienray 5 mei 2019
Barebow heren veteranen
Joseph Jonkers 257pnt. 6e plaats
Recurve heren
Tim Vaes 317pnt. 3e plaats

Agenda
3-8 juni Paralympisch WK ’s-Hertogenbosch
8-9 juni Veldwedstrijd Cadier & Keer
9 juni Koningschieten
10-15 juni WK handboogschieten ’s-Herto-
genbosch
15 juni Allround jeugd cup Fita Grashoek

Schutterij St. Barbara Leveroy.

4 de trekking van loterij 2019.
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2624
2de prijs € 25.00 lotnummer 2716
3deprijs € 15.00 lotnummer 2623
4de t/m de 9de prijs €10.00
Lotnummer 2560, 2590, 2584, 2759, 2680 en 
2600.
10de t/m 15de prijs lotnummer 2387, 2666, 
2739, 2536, 2660, 2592.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op dinsdag 4 juni 2019 in de kan-
tine van de voetbalclub 19.30 uur.

Raadpop 2019

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 zevende band is de Mar-
cel Scherpenzeel Band. 

Marcel Scherpenzeel Band 
The BandMarcel Scherpenzeel - Gui-
tar/VocalsDamian De Weerd - drum-
merBobby Jacobs - bassistDe 

Marcel Scherpenzeel Band is op-
gericht in 1997 door Marcel Scher-
penzeel. De band heeft vier albums 
opgenomen: You Haven’t Seen A
Thing (1997), Guitar And Soul (1999), 
Live (1999) en Dark Hills Are Calling 
(2001). In 2008 Marcel starte hij de 
band Wolpin en heeft daarmee het 
album Remember (2009) gemaakt. 

In 2007 kreeg Marcel een telefoon-
tje om met de originele leden van 

de band Rory Gallagher met Gerry 
McAvoy (bassist) en Brendon O’Neill
(drummer) en later met Ted Mcken-
na (drummer) te spelen. De Band Of 
Friends heeft 3 albums opgenomen: 
Too Much Is Not Enough (2013), Live 
And Kickin’ (2016) en Repeat After 
Me (2017). 

Damian de Weerd - drum
Damian begon zijn carrière op 4 ja-
rige leeftijd met een Ludwig drum-
kit. In 2014 was Damian te gast in het 
programma Superkids en behaalde 
de finale. In 2017 won hij de ‘Drumta-
lent Award’. Damian won een Adams 
8000 drumkit en speelt er nog steeds 
op. 

Bobby Jacobs - bass 
Bobby`s eerste bekende band was 
rockpop band Van Leer.  Hij ging op 
tournee in Duitsland met de band 
The Urn en na twee jaar (1998) speel-
de hij in The Blues Summit met Elco 
Gelling, John Legrand en Nicko Chris-
tiansen. Van 1999-2000 deed hij een 
tour in Italië met the musical Hair met 
een Amerikaanse cast. Van 2001-2016 
speelde hij met de band Focus. De 
band bestond uit Thijs van Leer, Pier-
re van der Linden en Menno Gootjes. 

Meer informatie vind je op www.
marcelscherpenzeelband.com.

Het volledige programma van Raad-
pop vind je op www.raadpop.nl.

Sint Annamolen/
Hof van Keent toont RICK

De tweejaarlijkse tentoonstelling van 
RICK’s cursisten Keramiek Sculpturaal 
en Beeldhouwen onder leiding van
beeldend kunstenaar/docent An-
nemarie Verheijen vindt dit jaar op 
twee bijzondere locaties plaats: De 
Annamolen en aan de overkant Het 
Hof van Keent. U wordt van harte uit-
genodigd deze pracht van een expo 
bestaande uit unieke, creatieve en 
grootse werken in klei en steen, te 
komen bezichtigen. Geopend van 11 
mei tot en met 26 mei 2019 op zater-
dag 11-16.30 u., zondag 14.00–16.30 
u. en woensdag 13-16.30 u. Opening: 
vrijdag 10 mei om 19.30 uur door wet-
houder Geert Gabriëls met op sax Isa 
Verwijlen.

Exposanten: Sharon Bish, Femke van 
Dijk, Eveline Frijns, Anne Gerlings, Ria 
Haagmans, Marleen van Hoef, Jorien 
Huijsmans, Wendy Mackus, Ango 
Mulder, Toos van den Nieuwenhuy-
sen, Francien Pagie, Els Scheepers-
Lamers, Marleen Scheepers, Carola 
Segaar, Dorothé Slabbers, Mariëtte 
Soons-Boesten, Bert Winters en Non-
ja van Woezik.

Kasjroet door Mariette Soons-Boesten

St. Antoniusplein 7
6031 ED  Nederweert

Tel. 0495-631521

Drogisterij 
“De Vijzel”

De drogist 
voor eerlijk advies

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

Verzamelaarsbeurs 
mei 2019

Zondag  19 mei organiseert Verzame-
laarsvereniging “De Peelstreek” uit 
Meijel weer haar maandelijkse ruil-
beurs. Het evenement vindt plaats in 
het gemeenschapshuis “D’n Binger”, 
Alexanderplein 2 in Meijel.

Het is een ideale gelegenheid voor 
verzamelaars om hun collectie uit te 
breiden of aan te vullen. Op verza-
melgebied is van alles te vinden zoals 
postzegels, munten,  pennen, bid-
prentjes, geboortekaartjes, ansicht-
kaarten, bankbiljetten, suikerzakjes, 
voetbalplaatjes  etc. 

De openingstijd van de ruilbeurs is 
van 10.00 u tot 13.00 u. Zoals altijd 
zijn er ook veel tafels gereserveerd 
voor ruilers. Alle verzamelaars en 
belangstellenden zijn van harte wel-
kom. Parkeergelegenheid is er vol-
doende.  Entree volwassenen € 1,00 
en kinderen gratis.

26 mei IVN-NMC Foodwalk

Heb je belangstelling voor eetbare 
wilde en vergeten groente, kruiden, 
bloemen en planten die nog in de 
vrije natuur groeien en bloeien? Ga 
dan mee met een bevlogen oud chef-
kok. De verzamelde planten en krui-
den worden na de wandeling in een 
demonstratie verwerkt tot een pesto 
met aansluitend een proeverij. Dit 
gebeurt allemaal in het IJzeren Man 
gebied. Voor meer info, zie: www.
ivn.nl/afdeling/weert-eo/activiteiten 
of bij het NMC te Weert, tel. 0495-
524893

Start: 11.00 uur vanuit het Natuur &
Milieu Centrum (NMC), Geurtsven-
weg 4 te Weert. 
Kosten deelname: € 3,50 p.pers. (Incl. 
pesto proeverij, receptuur, enz.). 
Kinderen gratis.

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Voor zelfbewoning

St. Lambertusstraat 5, Nederweert met aanhorigheden.

Bouwjaar 1952, opp. perceel ca. 270 m2 inhoud woning 400 m3

Souterrain: bergkelder
Begane grond: hal met tegelvloer en meterkast (3 groepen met 

aardlekschakelaar); woonkamer en suite met openslaande deuren 
naar de achtertuin; woonkeuken met tegelvloer, muurkast en 

verzorgde keukenopstand; vanuit de keuken is er toegang tot de 
bijkeuken; bijkeuken met toiletruimte, doucheruimte en 

opstelplaats AWB HR combi Cv-ketel (2009); vanuit de bijkeuken 
is er toegang tot de oprit.

1e Verdieping: overloop; drie slaapkamers waarvan een met 
muurkast; badkamer met badmeubel en muurkast.

2e Verdieping: mangat naar vliering.
Algemeen: voortuin; achtertuin met o.a. een terras, 

een vrije achterom, een houten tuinhuis 
en erfafscheiding (haag/ hekwerk/ hout).

Vraagprijs € 160.000,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 27 mei 2019.

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

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Ben je zelfstandig en behulpzaam? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Als Medewerker Huishouding Thuiszorg ben je verantwoordelijk
voor het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden en andere 
huishoudelijke taken bij onze cliënten thuis. Het aantal uren per

week wordt in overleg met jou afgestemd. Ook buiten de
vakantieperiodes zijn er volop mogelijkheden.

Je start met een bruto uurloon van minimaal € 10,76 per uur!

Interesse? Bekijk de vacature op
www.WERKENBIJ.LANDVANHORNE.nl

VOOR ZORG, WONEN EN WELZIJN
IN SOMEREN, CRANENDONCK

WEER T, NEDER WEER T EN LEUDAL

Land van Horne is op zoek naar
Medewerkers

Huishouding Thuiszorg
(voor de vakantieperiodes)

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 



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 16 tot en met 25 mei 2019.

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 familie-
leden, jaardienst Peter Schwillens, t.e.v. De 
H.Drievuldigheid

ZONDAG 19 mei
Vijfde zondag van Pasen
9.30 uur H. Mis waarin de leerlingen van de 
basisscholen de 1ste H. Communie ontvangen.

MAANDAG 20 mei
H. Bernardinus van Siena, priester
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph.

DINSDAG 21 mei
HH.Christophorus Magallaen, priester en ge-
zellen, martelaren
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 22 mei
H.Rita van Cascia, kloosterlinge
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 23 mei
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste 
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 24 mei
Geen Rozenkransgebed.en H. Mis 

ZATERDAG 25 mei
Onze Lieve Vrouw ter Nood
Vooravond van de zesde zondag van Pasen
18.00 uur.H.Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden ) – jaardienst echt-
genoten Nouwen-Maas, jaardienst Neske 
Horijon-Reemers, tevens voor Frits Horijon
en zonen Thijs en Harrie, jaardienst Pierre 
Stienen, tevens voor verjaardag, overleden
familie Veugelers- de Wit.

Bezoek bisschop
In het weekeinde van vrijdag 24 mei tot en 
met zondag 26 mei zal de bisschop het de-
kenaat Weert bezoeken. Op vrijdag 24 mei 
bezoekt hij vanaf 14.00 uur de parochies van 
Nederweert. De parochie St. Lambertus en 
de parochie St. Rochus zullen daarbij samen-
gevoegd worden. Om 14.00 uur zal de bis-
schop naar de kerk van Budschop gaan om 
daar de parochianen van de Lambertusparo-
chie en van Budschop te ontmoeten. Het is 
de grote wens van de bisschop om vooral de 
parochianen persoonlijk te ontmoeten. Alle 
parochianen van de Lambertusparochie en 
van Budschop zijn daarom uitgenodigd om 
vrijdag 24 mei om 14.00 uur aanwezig te zijn 
in de kerk van Budschop om de bisschop te 
ontmoeten. Laten we met zoveel mogelijk 
parochianen aanwezig zijn! Na dit bezoek 
gaat de bisschop naar Ospel en daarna naar 
Eind. Om 18.00 uur komt hij weer terug naar 
de Lambertusparochie om de Lambertuskerk
te bezoeken. Maak gebruik van deze kans 
om de bisschop persoonlijk te ontmoeten!!!

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

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

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

18 t/m 25 mei

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”.

ZATERDAG 25 mei: 19.15 uur H. Mis, jaar-
dienst Bert en An Fonteijn-van Heugten, 
jaardienst ouders Beerens-Linders, voor Jan 
Beerens voor zijn verjaardag, voor Bér Lin-
ders voor zijn verjaardag. 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

LEZERS: zaterdag 18 mei voorbereiding 1e 
communie, zaterdag 25 mei Annie Jonkers.

MISDIENAARS: zaterdag 18 mei Lobke 
Houtappels en Janne Wijen, zaterdag 25 mei 
Ayla Beerens en Lois Beerens.

“Niemand wordt groot
door anderen te kleineren.”

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 16 - 25 mei

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..

Zondag 19 mei, 5e zondag van Pasen, 
10.00 (Zangkoor De Peelklanken) Sjaak 
Kessels (verjaardag) en overleden familie 
Kessels-Geurts, jrd Giel Schreurs, ghm Harrie 
Kuijpers en Anna Gertruda Kuijpers-Moonen.

Donderdag 23 mei, 19.00.voor de zieken. 
Vrijdag 24 mei, 19.00 viering H. Vormsel met 
deken H. Franken. 

Zaterdag 25 mei, 19.00 (Kerkelijk zang-
koor Gregoriaans ?) jrd Tinus Verheijen. 

ACOLIETEN: do. 16 mei 19.00: Willem en Pie-
ter Tullemans; za. 18 mei 19.00:.Tom Kessels, 
Nick Stijnen; zo. 19 mei 10.00: Mathijs en Luc 
van Hulsen; do. 23 mei 19.00: Tom en Stan 
Dirks; za. 25 mei 19.00: Tom en Stan Dirks. 

GASTKOOR: Op zondag 26 mei zal het 
Weerter koor Creatura de hoogmis in onze 
parochie opluisteren. 

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 18 mei 2019 – 25 mei 2019

Zondagmorgen 19 mei 09.30 uur:
Als hgm. voor Liny v. Roij-Leunissen v.w. 
haar verjaardag, Als jrd. voor Mia Verwiel-
en-Stienen en tevens v.w. haar verjaardag, 
Als jrgt. voor Nelis Coenen en Luci Coe-
nen-Geraats, Als maandd. voor Pierre Wijers 
en Mia Wijers-Baetsen (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 19 Mei
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 26 Mei 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- Voor Fien Moonen - van Hulsen v.w. ver-
jaardag en Agnes
- En tot bijzondere intenties

Het is weer meimaand, en velen zullen op 
bedevaart gaan naar een maria oord. En ook 
zullen er weer velen onze mooie Kapel we-
ten te vinden om even maria te aanbidden.

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve Maria, help ons bij ons geluk in de 

toekomst van een nieuw leven.
- Lieve Maria, zorg dat ik mijn belangrijke 

taak kan vervullen, dat ik de juiste keuzes 
mag maken,dank U.

- H. Maria, Ik wil u vragen voor mij te bid-
den, dat ik kan leven met mijn ziekte, ik 
ben het leven nog niet moe, en voor mijn 
kleinkind, help haar a.u.b., bedankt.

Iets om over na te denken:
Droom alsof je eeuwig zult leven, leef alsof
je vandaag zult sterven.

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 19 mei 2019 H. Mis om 11.15 uur 
(ivm de communiemis)
De kinderen van groep 3 en 4 van Basis-
school Budschop doen hun eerste Heilige
communie. Voor ouders en familie en
leerkrachten zijn gereserveerde plaatsen.
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 en Thum Vossen
Collectant:  Piet Wullems/Mia Gubbels

Zondag 26 mei 2019 H. Mis om 11.00 uur 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Leny Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wulms

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

Alles op het gebied van natuursteen en graniet.

Grafmonumenten
Wij leveren alle modellen graf-
monumenten, ook eigen ontwerpen.

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

Vraag om een vrijblijvende kosten-
opgave, ook als u reeds elders een 
offerte heeft aangevraagd. 

Bouwsector
Wij leveren.voor zowel de particulier alsook 
de bouwsector tegen  scherpe prijzen:
-  Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.
-  Belgische en Ierse hardsteen geschuurd 

en gezoet.
-  Vele soorten graniet, marmer en travertin.
-  Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.
-  Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.
-  Composiet van het bekende merk Diresco

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

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

ken         huis         tuinken         huis         tuin

Dankbetuiging

Voor alle steun en medeleven willen wij u hartelijk danken,
na het overlijden van mam en oma op 22 maart 2019

Nellie Moonen-Vossen
Bedankt voor alle bezoekjes, lieve woorden, de vele kaartjes, 

de telefoontjes en uw aanwezigheid bij het persoonlijk 
afscheid thuis en/of tijdens de crematiedienst.

Dit alles is een grote troost bij het verwerken van dit verlies,

Pierre Moonen, kinderen en kleinkinderen.

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.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
Telefoon: 06 - 44 34 98 10
van 8.30 - 17.00 uur

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

L.K.V. Nederweert

Beste dames,
Dames die zich hebben opgegeven 
voor de brei fabriek Marcienne de bus 
vertrekt om kwart over een dus 13:15 
uur aan de Pinnenhof zorg dat uw op 
tijd bent.

Bestuur L.K.V. 

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 20 mei 11.00-12.30 uur yoga* /
13.00-15.30 uur ontspannende voet-
massage* / 13.30-15.30 uur zangmid-
dag*. Dinsdag 21 mei 13.30-15.30 uur 
haken*. Donderdag 23 mei 10.00-
12.00 uur en 13.30-15.30 uur work-
shop schilderen* / 13.00-16.00 uur 
voetwellness*. Vrijdag 24 mei 09.30-
12.00 uur creatief atelier*. Donderdag 
30 mei en vrijdag 31 mei GESLOTEN 
i.v.m. Hemelvaartsdag. Deelname aan
onze activiteiten is voor iedereen die 
met kanker geconfronteerd 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 af-
spraak - aanmelden kan via: 0495-541 
444 of voor meer informatie zie web-
site www.toonhermanshuisweert.nl). 

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

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

TE 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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Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

way-behandeling
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

Workshop: 
Berichten schrijven voor 

social media en pers

Punt Welzijn organiseert in samen-
werking met  Arjanne van Voorst een 
workshop over het schrijven van een 
(pers)bericht. Deze workshop is be-
doeld voor vrijwilligers in Weert. 

Je herkent het wel. Jouw vereniging 
organiseert leuke evenementen. 
Deze zijn zowel voor je eigen leden, 
maar ook voor geïnteresseerden van 
buiten. Maar hoe zorg je ervoor dat 
zoveel mogelijk mensen dat weten 
en ook komen? Of hoe laat je we-
ten dat jouw organisatie op zoek is 
naar nieuwe vrijwilligers? De laatste 
decennia is het aantal communicatie-
middelen enorm toegenomen. Naast 
posters, folders, advertenties, pers-
berichten enzovoort, is social media 
steeds belangrijker geworden. Denk 
aan Facebook en Instagram. Hoe zorg 
je ervoor dat belangstellenden tussen 
alle andere berichten jouw (pers)be-
richten zien? 

Tijdens de workshop ‘Berichten schrij-
ven voor social media en pers’ geeft 
Arjanne van Voorst tips en handvat-
ten over hoe je samen een opvallend 
(pers)bericht schrijft én hoe je social 
media kunt inzetten voor het promo-
ten van je evenement. Arjanne van 
Voorst is werkzaam als verslaggeef-
ster/fotograaf bij ViaLimburg. Daar-
naast verricht ze als zzp’er communi-
catieve taken voor WeertEnergie en 
het Natuur- en Milieucentrum Weert. 

Wil jij het beste uit jezelf halen? Geef 
je dan op voor deze gratis workshop! 
Deze is op maandag 3 juni van 19.00 
tot 20.30 uur (uitloop tot 21.00) en 
vindt plaats in het Keenter Hart (Sint 
Jozefskerkplein 3 te Weert). Inloop is 
vanaf 18.45 uur. Aanmelden kan via 
goedbezigweert@gmail.com.

UITNODIGING

Informatiemarkt:
Werken bij het Zorgplein Land van Horne

Dinsdag 21 mei 19.00 - 21.00 uur

De nieuwbouw van het Zorgplein in Weert biedt tal van kansen.

Kies je voor PG of somatische zorg? Dat kan! Liever aan de slag op de

Huntingtonafdeling? Of heb je ambities in de geriatrische revalidatie

zorg? Aan jou de keuze! Enthousiast geworden? Kom dinsdag 21 mei

tussen 19.00-21.00 uur naar de informatiemarkt en ga in gesprek met

onze zorgprofessionals. Je bent van harte welkom!

Zorgplein Land van Horne |  Vogelsbleek 1 | Weert | T 088 987 88 88

www.WERKENBIJ.LANDVANHORNE.nl

Spot-Away-behandelingSpot-Away-behandelingway-behandelingSpot-A

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



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

Niemand kan de geur van versge-
bakken brood weerstaan
Zondag 19 mei: Molenaars- bakkers-
dag op Eynderhoof
Zeg eerlijk: wie begint er niet spon-
taan te watertanden van de geur van 
versgebakken brood of gebak van de 
echte bakker?  Wie een echte bakker 
kent weet dat deze voor dag en dauw 
al in de weer is om voor de klanten 
verse producten in de rekken te heb-
ben als de winkel opent. Niemand 
is gediend van brood van gisteren. 
Je maakt bewust de keuze voor je 
eigen bakker op basis van smaak en 
aantrekkelijke presentatie. Want het 
oog wil natuurlijk ook wat. Maar wie 
weet nog echt van het recept van eer-
lijk brood en gebak, zonder al te veel 
kleur en smaakstoffen? De bakker 
van het Limburg openluchtmuseum 
Eynderhoof doen dat zeker. Iedere 
bakker koestert zijn eigen recepten 
als het best bewaarde geheim en wil 
zich daarmee graag ook van zijn ge-
waardeerde collega’s onderscheiden. 
Maar als de klant tevreden is en bij 
de eerste hap uit een vers pudding-
broodje die verwachtte glimlach op 
zijn gezicht krijgt is het doel bereikt.

Maar om te bakken moet je natuurlijk 
ook meel hebben. Limburg telt mo-
menteel 39 windmolens die voor een 
groot gedeelte zorgden voor de ver-
werking van graan tot meel. In een 
aantal gevallen deden de dorpelin-
gen dat vroeger met behulp van een 
huismolen, waar in Eynderhoof er 
een van staat en door de molenaars 
graag mee gedemonstreerd wordt. 
Vanwege de warenwet wordt het 
meel niet gebruikt voor het bakken 
van brood en gebak, maar krijgt het 
een prima bestemming in de veeteelt.

Deze zondag geven de bakkers diver-
se demonstraties van heerlijke lekker-
nijen uit grootmoeders tijd. Uiteraard 
kunt u proeven van de door onze bak-
kers gebakken producten en creaties. 
Allemaal echt en eerlijk. De molenaar 
kan van alles vertellen over het malen 
van het meel. In Eynderhoof wordt 

gebruik gemaakt van mais dat vanuit 
de graantrechter via de Jacobsladder
en de kaar in de onderliggende mo-
lenstenen gestort en vermalen wordt. 
Na de stenen maling valt het gemalen 
mais een verdieping lager in de meel-
zakken. Gereed voor verder gebruik. 
En bij eerlijk brood hoort natuurlijk 
smeuïge boter die speciaal op deze 
dag ook in het openluchtmuseum tij-
dens diverse demonstraties gestoten 
wordt van melk, afkomstig uit de koe 
en niet uit houdbare liter pakken!

Verder zijn de meeste andere am-
bachten deze middag volop in be-
drijf en is het weer goed toeven in 
het leukste en (ont)spannendste 
openluchtmuseum in de Peel. Lek-
ker genieten van koffie met vlaai, de 
klanken van hamer en aambeeld, het 
raspen van de boomzaag door een ei-
ken stam, de spelende kinderen in de 
wei en de muziek door Ari Ja.

Het museum is op 19 mei open van 
13.00 tot 17.00 uur.  Meer informatie 
is te vinden op de website www.eyn-
derhoof.nl

Woensdag 22 mei Kindermiddag.
Handnijverheid voor meisjes en jon-
gens met o.a. textiel en timmeren 
met o.a. textiel en timmeren
De vrijwilligers van de linnenkamer 
gaan de kinderen leren werken met 
naald en draad. Moeilijk is het niet: 
ze kunnen aan de slag met macramé 
en de grotere kids mogen breien, vin-
ger- en vork breien en vinger haken. 
Het resultaat mag natuurlijk mee 
naar huis! En de stoere timmerjeugd 
komt deze middag ook ruimschoots 
aan zijn of haar trekken. Met hout, 
een hamer en wat spijkers tover je zo 
een pracht creatie. Ook dit mag mee 
naar huis.
Bekijk het kinderdag programma op: 
www.eynderhoof.nl

Het museum is naast de woensdag-
middag ook geopend op dinsdag-, 
vrijdag en zondagmiddag van 13.00 
– 17.00 uur

Peelpodium en Vollemaanwandeling 
bij De Pelen

Bij Buitencentrum De Pelen, het 
bezoekerscentrum van De Groote 
Peel, kun je genieten van muziek 
en bijzondere excursies! Zo is er 
op zaterdag 18 mei een optreden 
van ‘De Limburgse Jônges’ en op 
zondag 19 mei speelt en zingt 
‘Heisa Heibloem’ in het overdekte 
Amfitheater. Op zaterdagavond is 
er een Vollemaanwandeling in De 
Groote Peel. Alle activiteiten star-
ten bij het Buitencentrum aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Vae zeênge in ut Limburgs Plat
Zanggroep de Limburgse Jônges 
zingt meerstemmig, goed in het ge-
hoor liggende liederen over vrolijke 
en serieuze onderwerpen uit het Lim-
burgse heden en verleden. Het zijn 
bekende melodieën op zelf gemaakte 
dialectische tekst. In de liedjes wordt 
steeds een ander thema bezongen. 
De meeste zangers komen uit de 
omgeving van Swartbroek en Weert. 
De muzikale begeleiding op trekzak 
wordt verzorgd door accordeonist 
Wil Bolenius. Meer informatie: www.
dialectkoor-limburgse-jongens.nl

Heisa Heibloem op het Peelpodium 
Heisa Heibloem, een groep van 25 
enthousiaste mannen en vrouwen, 
treedt regelmatig op in de omge-
ving zingen met Kerst, op feestjes en 
partijen, gospelliedjes in de Kerk en 
nu – al voor de tweede keer - op het 
Peelpodium van De Pelen. Hun reper-
toire bestaat uit populaire liedjes uit 
de 70-er jaren van o.a. Abba, Beatles 
en the Eagles, maar ook traditionele 
Gospelsongs, Limburgstalige feest-
muziek en hedendaagse nummers 
van o.a. Pink, Greenday, James Blunt, 

the Counting Crows en James Bay ko-
men voorbij. Meer informatie: www.
heisa-heibloem.nl

De Limburgse Jôngens treden 
op zaterdag 18 mei op en Heisa 
Heibloem op zondag 19 mei; op 
beide dagen om 13.30 en 15.00 
uur. Entree is een vrijwillige bij-
drage die ten goede komt aan de 
organisatie van het Peelpodium. 
Voor meer informatie over: www.
staatsbosbeheer.nl/peelpodium

Vollemaan in De Groote Peel
Op zaterdag 18 mei is er een Volle-
maanwandeling in De Groote Peel. 
Op die avond kan je weer dwalen 
over de door de maan verlichte peel-
banen. De excursie staat onder bege-
leiding van een Peelgids van Staats-
bosbeheer en start om 20.30 uur bij 
de ingang van het Buitencentrum De 
Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Deelname kost  € 8,50 voor volwas-
senen en € 5,50 per kind, inclusief 
een drankje in de Peelboerderij (met 
het glazen dak). Vooraf reserveren is 
noodzakelijk via: www.staatsbosbe-
heer.nl/pelenvollemaan 

Buitencentrum De Pelen, start-
punt van natuurbeleving
Voor of na afloop van een activiteit 
kun je struinen door de winkel van 
het Buitencentrum. Hier vind je boe-
ken, Streekproducten en leuke souve-
nirs. Voor een hapje en een drankje 
kun je bij de Peelkiosk en in de Peel-
boerderij terecht. Het Buitencentrum 
is dagelijks geopend van 10.00 tot 
17.00 uur en in het weekend tot 18.00 
uur. Meer informatie: www.staats-
bosbeheer.nl/depelen 

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Emballage-actie dik geslaagd!

De grote emballage-actie van Jumbo 
Heerschap, in samenwerking met de 
jubilerende Philips van Horne, heeft 
1310,00 euro opgebracht. Joost Veld-
huis, afdelingsmanager kassa van de 
supermarkt op Leuken, overhandigde 
woensdagochtend, in het bijzijn van 
enkele personeelsleden, de cheque 
met het eindbedrag aan Bert van Dijk 
en Jan Leenders van de commissie ’50 
jaar Philips van Horne’. De statiegeld-
actie vond plaats in zes supermarkten 
van Jumbo Heerschap in de periode 
25 maart t/m 22 april j.l. Nog nooit 
heeft de maandelijkse emballage-
actie van Jumbo Heerschap voor een 
goed doel zoveel opgebracht.

Jubileumproject in Malawi
Tijdens het gehele schooljaar 2018-
2019 wordt er geld ingezameld voor 
de ‘Chipala’ school in Malawi, het 
jubileumproject van de Philips van 

Horne. Het land Malawi, ook wel het 
‘Warme Hart van Afrika’ genoemd, 
behoort tot de tien armste landen 
van de wereld. De Chipala school 
telt maar liefst 8500 leerlingen, 75 
leerkrachten en 22 klaslokalen. De 
gemiddelde klassengrootte varieert 
van 100 tot 350 leerlingen. De mees-
te kinderen krijgen les in de open 
lucht in zeer stoffige of modderige 
omstandigheden. Leermiddelen zijn 
practisch niet aanwezig. Het streven 
van de Philips van Horne is om 18.000 
euro bij elkaar te krijgen voor de 
bouw van twee klaslokalen. 

De komende maand organiseert de 
‘Philips’ als slotactiviteit van het jubi-
leumjaar ook nog een grote ‘Weert-
Malawi loterij’. De trekking is op 
zondag 2 juni tijdens het wandel- en 
fietsfestijn ‘De Van Horne Bloem van 
Weert’. 

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat op 
vrijdag 18 oktober en zaterdag 19 ok-
tober Guulke’s Lakeside Music Night 
plaats gaan vinden in Sporthal de 
“Bengele” in Nederweert.
De laatste weken hebben jullie al een 
aantal Maestro’s voorbij zien komen 
die het dirigeerstokje over nemen om 
te strijden voor de “Pelikaan Trofee”.

Dit hele spektakel wordt natuurlijk 
aangevuld door diverse regionale so-
listen en ook deze gaan wij jullie ui-
teraard voorstellen.
Vandaag beginnen we met Bertien 
Evers, Britt Eberson, Fabienne van 
Heesewijk en Rudy Veltrop.

Bertien Evers

‘Ik heb het nog nooit gedaan, ik durf 
het ook niet, maar what the heck, ik 
doe het toch!… en verrek, ik kan het!’ 
Met dit motto stapt Bertien Evers op 
Lakeside Music Night als solist graag 
uit haar comfort zone, zó het podium 
op. Deze 36 jarige Nederweertse, 
die in het dagelijkse leven orthope-
dagoog voor een schoolbestuur met 
14 basisscholen is, verlegt graag haar 
grenzen. En dat is precies de reden 
waarom ze meegedaan heeft aan de 
auditie voor Lakeside Music Night. 
Daar ging ze met veel lol voor de jury 
staan, want… ‘ik ging het toch niet 
worden’ dacht ze. Oeps… toch wel!

Britt Eberson

Britt Eberson is geboren voor muziek: 
ze zingt al sinds ze praten kan! Ze is 
zelfs al op hele jonge leeftijd aan een 
professionele carrière in de muziek 
gaan werken: op haar zevende had 
ze al zangles en toen ze 11 jaar was, 
is haar eerste single ‘vögelke leef’ uit-
gebracht. 

Daarna heeft ze haar muzikale erva-
ring verder uitgebreid door aan de 
plaatselijke musical ‘Lewieke’ mee 
te doen. Tijdens haar middelbare 
schooltijd heeft ze meegezongen 
en gedanst als solist in ‘the sound of 
Christmas en Best of musical’ in Rot-
terdam. 

Fabienne van Heesewijk

Ze verwacht dat het een hele grote 
én zeer diverse show gaat worden. 
‘Ik heb heel veel zin om, samen met 
de andere muzikanten, iets moois 
neer te zetten!’ Dit zijn de enthou-
siaste woorden van  Fabienne van 
Heesewijk. Ze is geen vreemde voor 
de harmonie: in het verleden stond 
ze ook al samen met het orkest op 
het podium. Ook toen repeteerden 
Fabienne met het orkest zodat er een 
spetterend optreden verzorgd werd. 
‘Want ik zorg dat ik goed voorbereid 
het podium op ga, zodat ik volop kan 
genieten!’ aldus Fabienne, ‘en het 
publiek natuurlijk nóg meer!’

Rudi Veltrop

Normaal gesproken staat hij voor de 
klas als leraar in het basisonderwijs. 
Maar tijdens de Lakeside Music Night 
verruilt Rudi Veltrop het uitzicht op 
de leerlingen van groep 7 voor een 
uitzicht op een grote zaal vol enthou-
siast publiek. Rudi deed ook mee aan 
de vorige editie van Lakeside Music 
Night en wil dit avontuur absoluut 
nogmaals beleven. Ook heeft hij ver-
schillende jaren als gitarist bij de Big 
Fun Band uit Someren-eind gespeeld. 
Op dit moment speelt hij bij Dial24 uit 
Weert. 
Nog meer weten over bovenstaande 
artiesten? Hun uitgebreide verhaal 
leest u via www.lakesidemusicnight.nl

Guulke’s Lakeside Music Night

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke 
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl
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Het Ospel Steunpunt…….
ook voor U!                                      

Het duurt nog even maar noteer al-
vast de volgende datum in uw agenda.
Op donderdag 27 juni 2019 organi-
seert het Ospels Steunpunt een 
wandeling met belangstellenden. 
De wandeling vertrekt vanaf het 
gemeenschapshuis  Haaze-Hoof, 
Aerthijsplein om 13.30 uur en duurt 
maximaal anderhalf uur. Op het eind-
punt bij het gemeenschapshuis Haaze-
Hoof, staat bij “Koffie en Kalle” een 
lekker kopje koffie klaar en  kunnen 
we nog “effe” door “kalle”. De eer-
ste wandeling gaat door Ospel en in 
een rustig tempo. 
Bij voldoende belangstelling gaan we 
dit meerdere keren doen.
Het gaat om het plezier en niet direct 
voor de prestatie.
Kom en loop mee met ons!

Excursie 
Heemkundevereniging  

naar St. Odilienberg

Zaterdagmiddag 18 mei organiseert 
de Heemkundevereniging Nederweert 
de jaarlijkse excursie, ditmaal naar St. 
Odiliënberg. Daar worden zowel het 
Heemhundemuseum Roerstreek als de 
Basiliek van de Heiligen Wiro, Ottgerus 
en Plechelmus bezocht.

De Heemkundevreniging Roerstreek 
heeft een mooi museum, waar de 
rijke historie van de Roerstreek op 
archeologisch, biologisch als cultuur-
historisch gebied wordt belicht. De 
tentoonstelling bestrijkt de geschie-
denis vanaf de eerste nederzettingen 
tot en met de bezetting en bevrijding 
van de Roerstreek  gedurende WO II.

De Angelsaksische missionarissen 
Wiro, Ottgerus en Plechelmus richt-
ten op de heuvel naast de Roer een 
van de eerste kerkjes van Nederland 
op. Dit vroeg Romaanse gebouw is 
nog in onderdelen te herkennen. La-
ter is o.a. door de architecten Cuypers 
en Boosten de restauratie ter hand 
genomen. De basiliek heeft onder an-
dere mooie gebrandschilderde ramen 
van de bekende Roermondse glaze-
nier Joep Nicolas. 

Aangrenzend aan de basiliek ligt de 
Priorij Thabor, een van de oudste 
kloosters van Nederland, waar nog 
altijd de Orde van de Kanunnikessen 
van het Heilig Graf gevestigd zijn.

De excursie duurt van 13.00 uur tot 
17.30 uur. Deelname, inclusief rond-
leidingen, vervoer en koffie en ge-
bak, kost Euro 10,--.

Ook niet leden van de Heemkunde-
vereniging zijn van harte welkom. 

Alzheimer Café Weert

Op maandag 20 mei is er weer een 
Alzheimer Café. Het thema van deze 
avond is:  Handvatten om samen 
de dag door te komen.

Dagbesteding kan structuur en een 
zinvolle invulling geven aan de dage-
lijkse gang van zaken van je naaste 
met dementie. Tegelijkertijd heb je als 
mantelzorger even tijd voor jezelf. De 
zorg voor je naaste kan met dagbeste-
ding één of meerdere dagdelen per 
week worden overgenomen. Maar 
welke vormen zijn er? En zijn er ook 
mogelijkheden in de thuissituatie?

Deze avond hebben we drie gast-
sprekers die vertellen over hun werk-
zaamheden bij de verschillende vor-
men van dagbesteding, ook bij de 
mensen thuis. U krijgt een indruk van 
de diverse mogelijkheden om samen 
de dag door te komen. Uiteraard is er 
volop gelegenheid om hierover vra-
gen te stellen. 

Iedereen is van harte welkom in het 
Alzheimer Café!. Zowel mensen met 
dementie en hun partners, mantel-
zorgers, familieleden, zorgverleners, 
als mensen die zich verbonden voelen 
met het onderwerp, jong en oud, ie-
dereen kan zo binnenlopen. Uw eer-
ste kopje koffie of thee is gratis, voor 
uw volgende consumptie wordt een 
bescheiden vergoeding gevraagd.

Het Alzheimer Café wordt gehouden 
in Het Keenter Hart, St. Jozefskerk-
plein 3, 6006 ZH te Weert en is vanaf 
19.00 uur geopend. Het programma 
duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Vooruitblik Alzheimer Café op 
maandag 17 juni: Dementie en 
muziek. Muziek doet wonderen 
bij dementie. 

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

Vind je computeren 
lastig?

Nu plaatsen vrij voor gratis cursus 
Klik&Tik in Heel, Heythuysen en Ne-
derweert

Vind je computeren lastig? Is internet 
voor jou nog onbekend terrein? Wil 
je handiger worden in het werken 
met de computer? Er zijn steeds meer 
zaken die je via de computer moet re-
gelen. Denk maar aan je bankzaken, 
spullen kopen, belastingaangifte 
doen of  werk zoeken.  Bij de biblio-
theek kun je leren en oefenen hoe je 
internet en met de computer werkt 
met het gratis programma Klik & Tik 
van de bibliotheek onder begeleiding 
van vrijwilligers. 
Er zijn plaatsen vrij voor de cursus in 
bibliotheek Heel, Heythuysen en Ne-
derweert. Schrijf je nu in. Klik&Tik is 
op donderdag van 10.00-11.30 uur,  
Sportparklaan 56 in Heel. Op vrijdag 
van 10.00-11.30 uur, In de Neerak-
ker 2a in Heythuysen, in Nederweert 
op dinsdag van 10.00-11.30 uur en 
woensdag van 10.00-11.30 uur, Kape-
laniestraat 8. Woon je in Weert? Dan 
kan je je op de wachtlijst laten plaat-
sen. 

Met de cursus Klik&Tik leer je ty-
pen, e-mailen en internetten.
Je krijgt stap voor stap uitleg hoe de 
pc en internet werkt. Je leert hoe je 
formulieren invult en websites leest. 
Je werkt in je eigen tempo en krijgt 
begeleiding van een ervaren vrijwilli-
ger. Klik&Tik is bedoeld voor mensen 
die geen of weinig ervaring hebben 
met de computer.
Voor meer informatie en aanmelden 
kun je contact opnemen met Biblio-
center. Telefoon 088-2432000. Vraag 
naar Els Meeuwissen e.meeuwissen@
bibliocenter.nl of Margriet Roost
m.roost@bibliocenter.nl

Nederweert 
loopt op rolletjes!

Na de voorgaande succesvolle edi-
ties, wordt dit jaar opnieuw een 
tocht georganiseerd voor mensen 
die in een rolstoel of scootmobiel 
zitten. De organisatie doet er al-
les aan om er ook dit jaar weer 
een mooie avond van te maken!

De rolstoeltocht van 4,5 km is 
op woensdag 12 juni en start om 
18:00 uur
De kosten zijn €5,-. Het start- en eind-
punt is bij zorgcentrum St. Joseph. 
Halverwege is een rustpauze bij het 
voetbalveld van Merefeldia in Neder-
weert. Tijdens deze rustpauze kan 
onder het genot van koffie of thee en 
wat lekkers geluisterd worden naar 
live muziek.

Deelnemers hebben zelf een 
(elektrische) rolstoel of scootmo-
biel en begeleider
Heeft men geen rolstoel of begelei-
der dan kan dit opgegeven worden. 
De organisatie zorgt hier dan koste-
loos voor.

In Gasterij “De Ontmoeting” is 
vooraf de mogelijkheid tot een 
kleine maaltijd
Voor € 6,50 per persoon staat een 
kop soep met twee broodjes en kof-
fie of thee klaar.
Dit is bedoeld voor deelnemers en be-
geleiders.

Doe u mee? Geef u dan op!
Mensen die graag deelnemen aan 
deze rolstoeltocht kunnen zich vóór 
31 mei opgeven bij zorgcentrum St. 
Joseph, Brugske 16 in Nederweert. 
Bij slecht weer wordt de tocht ver-
plaatst naar woensdag 19 juni. 

Bel of mail gerust als u vragen 
heeft
Voor vragen neem dan contact op 
met beweegcoach Pien de Swart, via 
PCP.deSwart@landvanhorne.nl of via 
06 18 30 19 04 

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan


