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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

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

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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur:
Huib van Deursen

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

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

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

www.brinkmansoptiek.nl

ALTIJD EEN SCHERPE BLIK
MET EEN ZONNEBRIL OP STERKTE

dakpannencement stenen isolatie betonvloeren
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kunststof kozijnen
houten kozijnen

isolatie
buiten deuren

buiten deuren
binnen deuren

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

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

zand

bouwhout architravenmeranti plaatmateriaal tuinhout plinten

Dealer van:
• Tuin Visie producten

www.tuinvisie.nl      
• Trendhout

 www.trendhout.nl 
• Dekker Hout (Elephant)

www.dekkerhout.nl   

Douglas hout
op voorraad

Nu in onze showroom
Nieuwe generatie 

kunststof kozijnen
 Ideaal voor:

ZZP,ers, zelfbouwers 
en particulieren

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

• 

De nieuwe tuingids
van Tuinvisie

Door Gerard Kessels

Op de bank ligt een gitaar. Hier
woont een muzikant, een tokkelaar. 
,,Ik kan mij zeer ontspannen met gi-
taar en piano spelen”, zegt pastoor
Schuffelers.
Een onbekommerde muziekmaker; 
niet direct iets wat je achter Schuffe-
lers zou zoeken. 
Hij komt vaak over als een wat forme-
le, enigszins afstandelijke man. Niet 
iemand die in de kroeg een schui-
mende pot bier met zijn parochianen 
drinkt en overal schouders klopt. ,,Ik
herken wel wat in dat beeld ja”, er-
kent de pastoor.

Maar dat is maar één kant van hem. 
Wie hem ontmoet in rouw of trouw,
merkt dat met pastoor een heel goed,
diepgaand, gesprek te voeren valt. 
Veel Nederweertenaren bewaren
goede herinneringen aan de wijze 
waarop ze samen met pastoor en hun 
familie afscheid hebben genomen 
van een dierbare. ,,Dat ligt mij wel 
ja, denk ik. Zulke momenten geven,
het klinkt misschien een beetje gek
bij een overlijden, ook heel veel vol-
doening. Je kunt dan volledig en he-
lemaal priester zijn”. 

Helemaal priester zijn
Op 2 juni vieren de parochies van 
Budschop-Eind-Nederweert en Ospel 
het zilveren priesterfeest van Schuf-
felers. 
Helemaal priester zijn ja. Een late,
wel heel late roeping. Wie had dat 
gedacht van de man die opgroeide in 
een katholiek Maastrichts gezin, met 
vooral een zeer religieuze moeder,
maar die zelf niets meer van de kerk
en het geloof moest hebben? Hij ging 
wiskunde studeren in Nijmegen en 

werkte later rekenmodellen uit bij het 
GAK. Niet het mysterie van de Heer
had zijn aandacht, maar tabellenreek-
sen van uitkeringsgerechtigden. 

Sterre der zee
Toen kwam de draai. Vanuit het niets. 
,,Ik stak zoals zoveel Maastrichtena-
ren, gelovig of ongelovig, vaker een 
kaarsje op in de kapel van de Sterre 
der Zee. Maar in de basiliek van Onze 
Lieve Vrouwe zelf was ik eigenlijk nog 
nooit geweest. Op een dag stapte ik

daar toch naar binnen. Er was een 
grote viering aan de gang en ik werd
gegrepen, zeg maar overweldigd,
door het hele gebeuren in die  don-
kere, middeleeuwse kerk. Zo rolde ik
langzaam de wereld van het geloof 
in. Ik deed een roepingenretraite,
wist niet eens dat dat bestond, en aan 
het einde zei de pater die dat leidde: 
volgens mij heb je roeping”.
Toch worstelde hij er nog een tijd
mee, voelde het als een sprong in het 
diepe, maar zette toen toch door. Een 

late roeping: 25 jaar geleden werd hij
priester, veertig jaar oud. ,,Ja, ik had
wat meer tijd nodig. Ik was in het be-
gin misschien wat minder enthousiast 
dan jongelui die zich zo in het pries-
terschap stortten. Kwam waarschijn-
lijk ook door mijn achtergrond. Ik had
gestudeerd, was in dienst geweest,
had een baan gehad. Ik had al wat 
meer gezien”.

Lees verder elders in dit blad.

Zilveren priesterfeest Pastoor Schuffelers

‘Ik had wat meer tijd nodig’ 

eert

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www

eert

(0495) 625714 

Expert 
Nederweert
uw Sonos
specialist!

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie
trouwkaarten.

Foto: Huib van Deursen

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

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

Wij zoeken een enthousiaste 

uitvoerder en grondwerker 
om ons team te versterken.

Bent u de aangewezen persoon dan graag uw 
reactie naar: info@meijseninfra.net

Op zaterdag 31 augustus vindt 
d’Indj Laeftj voor de tweede keer 
plaats. Deze keer is dit de d’Indj 
Laeftj ‘Baking edition’. De verkoop 
van entreekaarten is gestart.

Hoewel de zomer nog van start moet 
gaan, zijn we al weer volop bezig met 
d’Indj Laeftj. We vieren eerst nog lek-
ker zomervakantie. Wil je gezellig 
met vrienden en familie bijkletsen na 
de zomervakantie, meedoen met een
zeskamp of kinderactiviteiten, lekker
dansen of gewoon chillen? Kom dan 
op 31 augustus naar veldje Dams in 
Nederweert-Eind! Koop je entreetic-
ket vóór 15 juni. 

Programma
15.00 uur: Thuisbakwedstrijd
15.15 uur: Start kinderactiviteiten en
zeskamp
17.00 - 22.00 uur: Foodstands met
diverse menu’s 
18.30 uur: Prijsuitreiking zeskamp en 
thuisbakwedstrijd
19.00 uur - 01.00 uur: The Deejays
en om 22.30 uur gastartiest. 

Meer details activiteiten
Kinderen tot en met groep 4: kinder-
activiteiten in bakthema. Denk aan 
cupcakes versieren, springen op een
springkussen, estafettespelletjes en 
schilderen. 
Van groep 5 t/m 101 jaar: zeskamp the 
Baking edition; denk- en doespellen. 
Dit varieert van een (nep)taartenrace 
tot stormbaan.

Thuisbakwedstrijd 
Word jij de beste thuisbakker van 
d’Indj? Bak dan de lekkerste vlaai of 
taart van d’Indj Laeftj, geschikt voor

bij de thee of koffie (en dus géén har-
tige maaltijdtaart) voor minimaal 8 
personen. De vlaai of taart kun je op
31 augustus om 15.00 uur inleveren bij
de jury. ’s Middags tijdens d’Indj Lae-
ftj beoordeelt een vakkundige jury én 
een publieksjury de vlaaien en taarten 
op smaak, kwaliteit, uiterlijk en origi-
naliteit. Om 18.30 uur is de prijsuit-
reiking. De drie vlaaien of taarten die 
qua smaak, kwaliteit en uiterlijk het 
hoogste scoren krijgen ieder een prijs 

én er is een originaliteitsprijs voor de 
meest originele taart of vlaai. Leef je 
dus helemaal uit en verras de jury op
zaterdag 31 augustus met je prachtige 
en lekkere creatie!

Optionele deelname
Middag en/of avond en/of eten

Locatie
‘Veldje Dams’ (entree achterzijde Rei-
gershorst)

Kaartverkoop
12 Jaar en ouder: € 6,50
4 tot 12 Jaar: € 6,50 (incl. friet en snack)
Tot 4 jaar: gratis (incl. friet en snack)

Opgeven voor de zeskamp kan in 
teams van maximaal 8 personen of 
individueel. Van de eventuele indivi-
duele opgaves stelt de organisatie de 
teams samen. 

Lees verder elders in dit blad.

Verkoop entreekaarten d’Indj Laeftj van start



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

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.

Verkoop entreekaarten d’Indj Laeftj van start
Vervolg voorpagina.

Deze teams worden tijdens d’Indj 
Laeftj bekend gemaakt. 

Menubonnen
Je koopt vooraf voor € 7,50 je 
menubon(nen). Kies tijdens d’Indj 
Laeftj bij diverse foodstands uit de 
diverse festivalmenu’s. Denk aan 
een (optioneel vegetarisch) hambur-
ger- kip saté-, pulled pork- of (opti-
oneel vegetarisch) tapasmenu. Denk 
je na zo’n dagje zeskamp hele grote 
honger te hebben? Dan adviseren 
we om meerdere menubonnen per 
persoon aan te schaffen.  

Koop vóór 15 juni je entreekaart 
en menubon(nen) (optioneel):
• Op donderdag 23 mei van 19.00 

tot 21.00 uur in café ’t Verschil of 
• Via www.nederweert-eind.nl of 

mail naar dorpsfeestineind@
gmail.com

Alleen met een entreekaart kun je er-
bij zijn op zaterdag 31 augustus!

Een groep vrijwilligers uit Neder-
weert-Eind wil de traditie van gezel-
lig samenzijn in de zomer in Eind in 
stand houden. Zo kwam d’Indj Laeftj 
in 2018 tot stand. De eerste editie 
was een groot succes met ruim 400 
inschrijvingen en een gezellige dag 
en avond. Uit de evaluatie bleken een 
aantal verbeterpunten zoals de orga-
nisatie rondom het eten. Tijdens een 
erg positieve informatiebijeenkomst 
op 8 mei zijn de veranderingen toe-
gelicht. 

Ben je inwoner of oud-inwoner van 
Eind of heb je ‘iets’ met d’Indj? Koop 
dan entreekaarten voor dit gezellige 
zomerse evenement; d’Indj Laeftj 
Baking edition. Vind je bakken leuk? 
Schrijf je dan zeker in voor de thuis-
bakwedstrijd. Tot 31 augustus!

Voor vragen en/of opgave via mail: 
dorpsfeestineind@gmail.com

Stichting Dorpsraad Eind ondersteunt 
dit initiatief.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

Appartement in centrum Nederweert

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

Programma Woensdag 22 Mei junioren
Eindse Boys MO17-1 - SVO Sporting MO17-1 19.00 uur

Programma Zaterdag 25 Mei Junioren
Helmondia/Mulo JO19-2 - Eindse Boys JO19-1 15.00 uur
SPCL Leeuwen JO17-1 - Eindse Boys JO17-114.30 uur
Crescentia JO15-1 - Eindse Boys JO15-1 11.00 uur
Eindse Boys JO13-1G - Brevendia/Altw JO13-211.00 uur
Eindse Boys MO13-1 - FC ODA MO13-1 11.00 uur
ONDO JO11-1 - Eindse Boys JO11-1 10.15 uur
Eindse Boys JO10-1 - sv Laar JO10-4 09.45 uur
Eindse Boys JO9-1G - MMC Weert JO9-2 10.30 uur
SHH JO8-3 - Eindse Boys JO8-1G 08.30 uur

Programma Zaterdag 25 Mei Veteranen
Eindse Boys - SVC 2000 17.00 uur

Programma Zondag 26 mei Senioren
Rios’31 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
DESM 4 - Eindse Boys 2 14.30 uur
Eindse Boys 3 - Eindse Boys 3 11.00 uur
Slekker Boys 35+1 - Eindse Boys 35-1 10.00 uur

Programma Zondag 26 mei Vrouwen
Eindse Boys VR2 - Bieslo VR1 12.15 uur

Mededelingen
Rios’31:In de Bandert, Sportpad 3, 6101LG, Pey.
Na de wedstrijd tegen Rios’31 wacht nog na-
competitie voor EB1
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Wedstrijd uitslagen
Jeugdfita 11 mei te Goirle
Kim Koolen 264 (40mtr) – 284 (30mtr) – 331 
(20 mtr)

Regionaal kampioenschap teams 11 mei 
2e team B-Klasse
Marlies Hekers 397 pnt
Mart v Thuijl 365 pnt
Harrie de Wit 377 pnt
Thijs vd Loo 421 pnt

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

Eerste editie Sport en 
Spel dag voor mensen 

met een beperking

Zaterdag 29 juni vindt de eerste Sport en 
Spel dag voor mensen met een beperking 
plaats. Deze dag wordt georganiseerd door 
Open Club Weert Noord Verenigd! Sporthal 
Boshoven opent gratis de deuren tussen 
13.00 uur en 15.45 uur om alle mensen met 
een beperking een onvergetelijke dag te 
bezorgen. Deze dag wordt mede mogelijk 
gemaakt door o.a. De Dirk Kuijt Foundation, 
alle clubs behorende bij Open Club Weert 
Noord Verenigd en vele vrijwilligers. 

Het programma bestaat uit een gezamen-
lijke warming-up en verschillende sportacti-
viteiten waaronder voetbal, basketbal, honk 
en softbal, badminton, tennis, boccia en 
dans. Ook kunnen de deelnemers een echte 
stormbaan bedwingen. 
De organisatie biedt alle deelnemers fruit 
en een consumptie aan. 

Deze dag is speciaal voor kinderen en vol-
wassen met een beperking en hun begelei-
ding. De toegang is gratis. Men kan binnen-
lopen tussen 13.00 – 15.45 uur in sporthal 
Boshoven, Vrakkerveld 2 in Weert 

Freediven ??

Ja, dat kun je ook leren bij Duikteam Neder-
weert. Tijdens onze trainingsavonden laten 
we  onze leden ook kennismaken met ande-
re onderdelen van de onderwatersport die 
ook te maken (kunnen) hebben met duiken. 
Afgelopen zaterdag hebben we een trai-
ning gehad over freediven. Watte ? Freedi-
ven is “duiken” op een ademteug tot enkele 
meters diep. Professionals gaan zelfs tot 
over de 100 meter, maar dat is in één enkele 
les een beetje te hoog gegrepen. Echter bin-
nen het uur waren alle deelnemers in staat 
hun adem in te houden tot het dubbele van 
hun begin tijd.
Meer foto’s vind je op onze facebook pagina 
“duikteam nederweert”.
Wil je nog meer over ons  weten en wat we 
doen? Kom dan eens langs tijdens onze trai-
ningsavonden op zaterdagavond van 17.30 
tot 20.30 uur in het LACO zwembad Neder-
weert. Meer informatie vindt je op onze 
website duikteamnederweert.nl of neem 
rechtstreeks contact met ons op via : info@
duikteamnederweert.nl en natuurlijk vind 
je ons ook op facebook !

Stichting Schanskapel organiseert 
een Fietstoertocht langs Kapellen, 
Kruisen en Monumenten in Ospel, 
Nederweert, Schoor en Eind, op zon-
dag 26 mei 2019. Korte route 37 km 
en de lange route 50 km. Start/Finish 
bij café “De Schans” St. Rochusstraat 
9 Nederweert

Men krijgt een routeboek met de rou-
te, een foto van iedere kapel, kruis en 
monument en uitgebreide tekst over 
de kapellen, kruisen en monumenten. 
Men krijgt bij de start koffie met vlaai,  
tijdens de route wordt er één keer een 
verfrissing aangeboden bij de sprook-
jestuin. De bijdragen is € 5.= p.p. Star-
ten kan tussen 10.00 – 13.30

De organisatoren zijn Peter Willekens, 
Anke van Gemert en Con van Nieu-
wenhoven Telefoon 0495-627686 

Antonius van Eijk “Schans Teu-
nis”, (geboren 24 augustus 1867).

Veldkruiskapel, naar aanleiding van 
een zware hagelbui in het jaar 1905, 
waardoor de gewa-sen zeer zware 
hagelschade leden, bouwde Anto-
nius van Eijk een kapel om het hagel-
kruis dat aan de Schans lag (naast de 
Molenweg die met de ruilverkave-
ling in 1958 verdween). Nu kon men 
hier bidden voor het behoud van de 

vruchten der aarde. Na deze ruilver-
kaveling in 1958, stond het op grond 
van Frens van Dijk en zijn vrouw Anna 
van Eijk. Nadat het in 1984 aan res-
tauratie toe was, werd het op 29 april 
1984 door familie van Dijk- van Eijk in 
zijn geheel opnieuw gerenoveerd in 
de oude stijl. Crucifix (kruis) alsook 
het corpusbeeld werden geheel van 
verf ontdaan en van een beschermde 
bruine laag voorzien.

Inmiddels is het interieur aangevuld 
met beelden van Maria van  Smarten 
en de apostel Johannes, vervaardigd 
door de heer P. Kurstjens van atelier 
“De Olde Kruyk” te Milsbeek. 

In 2005 werd het honderdjarige be-
staan feest gegeven er werd een mis 
opgedragen door pastoor Antoon 
van Dijk. Door de buurt werd een 
hardsteenvaas met opschrift 1905 
tot 2005 Schanskapel geschonken. Er 
werd een collecte gehouden de op-
brengst van € 280,=  ging naar  Stich-
ting de Voedselbank.

In september 2014 werd het bruine 
corpus beeld voorzien van een nieu-
we witte verflaag. De samenkomst 
met familie en buurt op 7 september 
2014 zorgde voor een opbrengst van 
€ 824.02

Op aanraden van de eigenaar van de 
Veldkruiskapel, Riek Nies - van Dijk, 
werd er op 10 september 2015 een 
Stichting Schanskapel opgericht. Van 
deze stichting werd Peter Willekens 
voorzitter, Con van Nieuwenhoven 
penningmeester en Anke van Gemert 
-van Eijk secretaris.
Op 13 november 2015 werd door Riek 
Nies van Eijk het perceel met de Veld-
kruiskapel afgestaan aan de Stichting 
Schanskapel. 

Con van Nieuwenhoven

Fietstocht Stichting Schanskapel 

Niet alleen scherven brengen geluk
Zondag 26 mei Pottenbakkersdag 
openluchtmuseum Eynderhoof
In Eynderhoof, het leukste en meest 
actieve openluchtmuseum van Zuid 
Nederland, worden oude gebruiken 
en ambachten op een heel speciale 
manier levendig gehouden. Elke am-
bacht heeft een eigen onderkomen 
op het museumterrein en vanuit deze 
basis worden jaarlijks tal van activi-
teiten georganiseerd. Deze zondag is 
het de beurt aan de pottenbakkers.
Pottenbakken is een ambacht waar 
veel vakkennis voor nodig is. Het lijkt 
op het eerste gezicht zo eenvoudig: 
aan de slag met hompen klei op een 
draaiplateau, duimen en creatieve 
vingers maken net gebruik van wa-
ter van de homp een kan, vaas of 
pot. Een motief in het werkstuk en 
dan laten drogen. Was het maar zo 
simpel. De pottenbakkers laten de 
bezoekers graag hun onderkomen 
en natuurlijk ook hun talenten zien. 
Daarnaast wordt er veel informatie 
gegeven over het bakproces en het 
beschilderen van aardewerk. U zult 
het gaan zien: op ieder potje past een 
dekseltje.
De stroopmakers zijn deze middag 
ook volop bezig met het koken van de 
inmiddels begeerde Eynder stroop. 
Ze geven hun demonstraties in de 
prachtige stroopmakerij aan de an-
dere kant van het museum. Lekkere 
stroop naar eigen recept waarvan ie-
dereen kan proeven.
Het museum is ook deze zondagmid-
dag weer volop in bedrijf en voor de 
kinderen is er genoeg te zien en te 
beleven. U kunt in de herberg genie-
ten van koffie met vlaai, die op am-
bachtelijke wijze is gebakken door de 
bakkers in eigen bakhuis. De muziek 
wordt deze middag verzorgd door 
Tössendoor. Het museum is op 26 mei 
open van 13.00  tot  17.00 uur. Meer 
informatie is te lezen op www.eyn-
derhoof.nl.

Loop op zaterdag 1 juni mee met 
een Schemerwandeling tijdens de 
‘Nacht van het Kind’ en ervaar de 
overgang van licht naar donker in 
De Groote Peel. Staatsbosbeheer 
biedt deze bijzondere belevenis 
vanaf het buitencentrum De Pe-
len in Ospel. De helft van de op-
brengst gaat naar het goede doel. 

Ervaar de overgang van licht naar 
donker in de natuur
Een avondwandeling in de natuur is 
heel bijzonder. Als het licht verdwijnt, 
verandert er van alles in de natuur. 
Dieren die overdag actief zijn maken 
zich op voor de nacht. De meeste vo-
gels zingen nog een laatste avondse-
renade en komen dan tot rust. Veel 
kleine zoogdieren voelen zich onbe-
spied en sluipen voorzichtig uit bosjes 
en holen tevoorschijn op zoek naar 
voedsel. Als het helemaal donker is, 
worden de dieren van de nacht actief. 
Ze  zijn aangepast aan het leven en 
jagen in het donker en hebben een 
goed ontwikkeld gehoor, tast- en/of 
reukvermogen. Ook de deelnemers 
aan deze excursie zullen deze aanpas-
sing van de zintuigen ervaren. Een 
belevenis om nooit te vergeten! 

Na afloop brandt de vuurkorf. Kinde-
ren kunnen broodjes bakken en er is 
voor iedereen een drankje in de Peel-
boerderij. Er zijn drie starttijden; om 
21.00, 21.15 en 21.30 uur. De eerste 
wandeling is speciaal voor kinderen 
en mindervaliden. Deze is korter dan 
de andere tijdstippen (2 km ipv 3 km) 
en over een verhard pad. Peelgidsen 
zorgen voor de begeleiding.

Deelname aan de Schemerwande-
ling kost € 10,- voor volwassenen 
en € 7,50 per kind. Dit is inclusief 
drankje na afloop. Er kunnen 20 
deelnemers per starttijd meedoen. 
Kaartjes kun je online reserveren 

via: www.staatsbosbeheer.nl/
nachtvanhetkinddepelen Starten 
bij de ingang van het buitencen-
trum aan de Moostdijk 15 te Ospel. 

Wandelen voor het goede doel
De Schemerwandeling is één van 
de activiteiten tijdens de ‘Nacht van 
het Kind’, een grote landelijke fond-
senwervingsactie voor kinderen die 
opgroeien in moeilijke omstandig-
heden. De Nacht van het Kind is een 
initiatief van Edukans, Het Vergeten 
Kind, het Liliane Fonds en KiKa. Zij 
slaan hiermee de handen ineen voor 
de miljoenen kinderen die wakker 
liggen van dingen waar ze niet wak-
ker van zouden moeten liggen. Zoals 
armoede, oorlog, ziekte, huiselijk ge-
weld, gebrek aan educatie, gebrek 
aan liefde en een gebrek aan gewoon 
kind kunnen zijn. 

Staatsbosbeheer draagt 50% van de 
opbrengst van de Schemerwandeling 
af aan dit goede doel.

Buitencentrum De Pelen
Het Buitencentrum De Pelen ligt aan 
de Moostdijk 15 te Ospel. Voor meer 
informatie: www.staatsbosbeheer.nl 
of neem contact op met het Buiten-
centrum via: depelen@staatsbosbe-
heer.nl of telefonisch: 0495 – 641 497.

Wandel mee tijdens de ‘Nacht van het Kind’

Schemerwandeling in Nationaal 
Park De Groote Peel

Foto: Marijke Vaes - Schroën | 
Staatsbosbeheer

Woensdag 29 mei
Kindermiddag met speciale acti-
viteit
De kinderen gaan deze middag op 
elektrische plaatjes  (veilig) sap in-
dikken tot stroop. De stroop gaat in 
een potje mee naar huis. Trot op het 
eigen product en natuurlijk lekker en 
gezond voor op de boterham. We-
derom een superfijne en leerzame 
middag in het leukste en gezelligste 
museum van de Peelregio. Bekijk het 
kinderdag programma op: www.
eynderhoof.nl

Schaapjes tellen
Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)  
Schaapscheerdersdag en wolverwer-
king

DONDERDAG 30 mei organiseert 
Eynderhoof de jaarlijkse schaap-
scheerders-dag. Er worden die dag 
schapen geschoren en vrijwilligers 
van de Linnenkamer van Eynderhoof 
zullen uitleg geven over het hele 
proces van het verwerken van ruwe 
wol tot een bruikbaar en draagbaar 
product. De wol zal gekaard, gespon-
nen, getwijnd, gebreid en geweven 
worden. Laat je vertellen en zie zelf 
hoe het vilten van wol gebeurt en 
ook voor de jonge bezoekers is er een 
speciaal programma samengesteld. 
Kijk hoe de schapen geschoren wor-
den, voelen zelf de geschoren wol, 
en kijk hoe een spinnenwiel werkt 
om en zelf een draad op te spinnen. 
Het belooft weer een interessante en 
actieve dag te worden want er is veel 
te beleven, te ontdekken bewonde-
ren. Natuurlijk zijn ook op deze dag 
weer veel van de oude ambachten in 
bedrijf. Op een van de gezellige ter-
rassen of in de herberg genieten van 
koffie met vlaai en andere lekker-
nijen. De muziek wordt deze middag 
verzorgd door Kees Strijbos. Het mu-
seum is op deze donderdagmiddag 30 
mei open van 13.00 tot 17.00.

Nederweert loopt op 
rolletjes!

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 begeleiders.

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 
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4K QLED TV / QE55Q9F
• 55" (139 cm)
• 4K Ultra HD   • QLED   
• Ultra Black Elite minimaliseert schermreflecties
• Beeldkwaliteit PQI 3700, HDR 2000
• Smart Hub en Premium One Remote Control

1499,-

-/- 300,-
INRUILKORTING
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4K OLED TV / KD55AF8BAEP
• 55" (139 cm)   
• 4K Ultra HD   • OLED
• Acoustic Surface-technologie
• 4K HDR Processor X1 Extreme
• TRILUMINOS-display

1999,-

-/- 500,-
INRUILKORTING

1499,-
GRATIS 

BEZORGD!

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!

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

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

www.onsboerenerf.com | info@onsboerenerf.com | 06-36 36 36 06
Banendijk 5, Nederweert-Eind

Eerlijk eten en terras.
Feesten en vergaderen.
Ontdekkingscentrum over 
varkenshouderij en landbouw.

Gastvrij en kindvriendelijk
het platttteland ontdekken!

Volop wandelen, �etsen 
en buitenspelen.

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

SKO
Contrast
Zie het gras groeien
hoor de merel roepen
zie de planten dringen 
hoor de boer zaaien
zie de kikvors duiken
hoor de eenden snateren
zie de lucht open en blauw

alles lijkt vredig en natuurlijk
zoals elke lente weer ontroert
ieder seizoen zijn charme strooit
puttend uit een vat zonder bodem

totdat ik zie, hoor en lees 
over klimaatsverandering
het milieu bruut verstoort
geplet door mensenhanden
plant en dier gaan ten onder
maakt me verdrietig en woest
maar bovenal RADELOOS

Terry van Lierop
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

Keramiek in de tuin 
25 en 26 mei van 11.00 -17.00 u
Leveroyse  Heideweg 18  Leveroy

Entree gratis

Mei is een heerlijke maand om te 
genieten van een stevige wande-
ling in De Groote Peel. En dan is 
het natuurlijk extra lekker als er 
na afloop een ontbijt of koffie
met Limburgse vlaai klaarstaat. 
Staatbosbeheer organiseert twee
excursies waarbij je buiten en van 
binnen verwend wordt; een Ver-
rassende Veentocht op 26 mei en 
een Dauwtrap-ontbijtwandeling
met Hemelvaart donderdag 30 
mei. Voor muziekliefhebbers is er
op 26 mei ook een optreden van 
zanggroep Just4Fun. Alle activi-
teiten starten bij het buitencen-
trum De Pelen aan de Moostdijk 
15 te Ospel.

Veentocht en muziek bij De Pelen
Staatsbosbeheer houdt elke laatste 
zondag van de maand een Verras-
sende Veentocht in de Groote Peel. 
De route is 8 kilometer en de excursie 
duurt ongeveer 2,5 uur. Maar welke 
route de Peelgids loopt, dat is een 
verrassing. Bovendien is elk seizoen 
anders, dus ook elke keer verrassend 
wat je tegenkomt. Na afloop samen 
nagenieten van koffie met een stuk 
Limburgse vlaai in de Peelboerderij. 
De Verrassende Veentocht start om 
13.00 uur. Deelname kost € 11,- incl. 
koffie/vlaai. Vooraf reserveren
via: www.staatsbosbeheer.nl/pe-
lenveentocht 

Op zondagmiddag om 13.30 en 15.00 
uur is er een optreden van zanggroep 
Just4fun op het Peelpodium van De 
Pelen. Het repertoire van Just4fun 
is erg breed; Nederlands en Engels-
talige nummers van The Beachboys 
tot Frans Bauer, maar ook Brabantse 

nummers komen voorbij. Meer info: 
www.singjust4fun.nl. Het optreden
van Just4fun vindt plaats in het 
overdekte Amfitheater. Er zijn 
twee voorstellingen; om 13.30 en 
15.00 uur. Deelname is een vrij-
willige bijdrage.

Dauwtrappen met Hemelvaart
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 
mei kun je meedoen met een Dauw-
trapwandeling in De Groote Peel. 
Dauwtrappen met Hemelvaart is een 
goede traditie bij De Pelen. Eerst ga je 
met je blote voeten in het gras trap-
pelen om goed wakker te worden, 
daarna fris en monter op pad voor 
een stevige wandeling in het natio-
naal park. Na afloop staat een heer-
lijk streekontbijt klaar in de Peelboer-
derij. Een goed begin van de dag! 

De wandeling start om 7.00 uur bij
de ingang van het buitencentrum 
De Pelen aan de Moostdijk 15 te 
Ospeldijk. De route is 3 kilometer 
lang en duurt 2 uur. Deelname 
kost € 17,50 per volwassene en € 

15,- per kind, inclusief streekont-
bijt. Max. 30 deelnemers en online 
reserveren via www.staatsbosbe-
heer.nl/pelendauwtrappen. Let op: 
reserveren kan tot en met 26 mei. 

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

Buiten en van binnen genieten bij De Pelen!

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlg j

Het ANWB Kinderfietsenplan be-
gon donderdag 16 mei in Limburg
met het inzamelen van fietsen die 
vervolgens worden opgeknapt
en uitgedeeld aan kinderen die 
zich geen fiets kunnen veroorlo-
ven. Inwoners van Limburg kun-
nen fietsen die zij over hebben
afgeven bij het Zelfregiecentrum 
aan de Roermondseweg in Weert.

De ANWB haalt de fietsen op en deelt 
die via haar partners, o.a. het Natio-
naal Fonds Kinderhulp, uit aan kinde-
ren die een fiets hard nodig hebben. 

De komende maanden kunnen in-
woners van Limburg ook zelf een 
inzamelingsactie starten. Hiervoor is 
een speciale toolkit ontwikkeld die 
te downloaden is op anwb.nl/kinder-
fietsenplan. Een andere optie is om 
een fiets in te leveren bij: Zelfregie-
centrum, Roermondseweg 64, Weert.

Het ANWB Kinderfietsenplan wil kin-
deren in armoede helpen en hun kan-
sen in de maatschappij vergroten. Met 
een fiets kunnen ze naar de school van 
hun keuze, bij vriendjes op bezoek en 
meedoen met leeftijdsgenoten.

ANWB start fietsinzamelingsactie in Weert
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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 23 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. 

Het is zover. U kunt gaan genieten 
in het mooie Kanaalpark De Heerlijk-
heid Budschop. Na maanden van hard 
werken, heeft aannemer Van Esch het 
werk opgeleverd. En dat mag gevierd 
worden. We doen dat op vrijdag 24 
mei vanaf 13.00 uur met een gevari-
eerd programma voor jong en oud. Om 
18.30 uur vindt de opening plaats door 
burgemeester Evers en wethouder Cuij-
pers, samen met Scouting Nederweert. 
We verklappen nog niets, maar specta-
culair wordt het zeker.
 
“We vinden het erg belangrijk dat het 
park goed gebruikt wordt door de be-
woners. Daarom hebben we tijdens de 
voorbereiding veel overleg gevoerd met 
bewoners, dorpsraad, basisschool en na-
tuurverenigingen. Ook hielden we twee 
informatieavonden”, aldus projectleider 
John Metselaars. 

Wensen ophalen
“Hiermee haalden we veel wensen op 
die we in het ontwerp hebben ver-
werkt. De kinderen van de basisschool 
werkten zelfs mee bij de aanleg van 
het park. Zo plantten ze tijdens de 
Boomfeestdag een aantal bomen om 
een bijenroute van de school richting 
het park aan te leggen, met hulp van 
Stichting Bij-ZZZaak. Ook de Vogelwerk-
groep Nederweert was erg betrokken 
en verzorgde gastlessen op school. De 
kinderen hebben vele vogelkastjes be-
schilderd, beschikbaar gesteld door de 
gemeente en opgehangen door aanne-
mer Van Esch. En pachter Graad Peeters 

stak samen met vrijwilligers veel tijd in 
het verfraaien van zijn paardenstal en 
wei”, vervolgt opzichter Bram Rulkens. 

Initiatieven blijven welkom
Het park biedt nog voldoende ruimte 
om zelf initiatieven te ontwikkelen. Zo 
hebben we ter hoogte van de Juliana-
straat een paar heuveltjes aangelegd 
waar de jeugd een crossbaantje kan ma-
ken. Ook is er ruimte vrijgelaten waar 
bewoners bijvoorbeeld dorpstuintjes of 
een jeu de boulesbaan kunnen aanleg-
gen. In de wadi’s van Merenveld is de 
jeugd al druk aan de slag gegaan met 
het bouwen van hutten.

Een park door en voor de bewoners
Daarnaast lenen de velden, het kleine 
en grote podium en het brede asfalt-
pad zich goed voor het organiseren van 
evenementen. Denk hierbij aan boot-
camps, rommelmarkten, voorstellingen/
optredens en hardloopwedstrijdjes. De 
vele bankjes en picknicktafels, het grote 
podium met tribune aan het water en 
de twee ‘nesten’ op de oever van het 
kanaal kunt u gebruiken om even uit 
rusten of te picknicken. Hierdoor wordt 
het een park van ons allemaal!

Van springkussen tot bootcamp
Wat staat er allemaal op het program-
ma tijdens de opening op vrijdag 24 
mei? Van 13.00 tot 15.00 uur gaan de 
leerlingen van basisschool Budschop ge-
zellig picknicken in het park, mede mo-
gelijk gemaakt door bakkerij Tommie. 
Kinderen kunnen lekker springen op 

een springkussen dat open is van 15.00 
tot 18.30 uur. Ook rond de paardenwei 
is vanalles te doen voor de jeugd. En 
wat te denken van een bootcamp? Om 
14.30 uur kunt u gratis meedoen aan 
deze clinic, verzorgd door personal trai-
ner Richard Haex. Dus sportkleding aan 
en zorg dat u erbij bent. 

Spectaculaire opening
Om 18.30 uur volgt de officiële opening 
door burgemeester Evers en wethou-
der Cuijpers. Jeugdharmonie St. Joseph 
en De Coconblazers zorgen voor de 
muzikale omlijsting. Gelegenheid voor 
een hapje en een drankje is er ook bij 
de stand van restaurant Diverso. IJssalon 
Florence is aanwezig met een ijskar. 

Bedankt!
We willen dorpsraad Budschop, basis-
school en leerlingen, Scouting Neder-
weert, jeugdharmonie St. Joseph, De Co-
conblazers, Graad Peeters, Richard Haex, 
bakkerij Tommie, restaurant Diverso en 
ijssalon Florence hartelijk bedanken voor 
hun bijdrage aan deze opening. Niet al-
leen het park, maar ook de festiviteiten 
zijn er gekomen dankzij de bewoners.

Ruimte voor iedereen 
Tot slot wensen we iedereen veel 
plezier op de openingsdag. En daarna 
natuurlijk ook als u naar het park komt. 
Wandelen, zitten, picknicken, spelen,
sporten, tuinieren, evenementen 
bezoeken. Het kan hier allemaal. We 
hebben er een mooie plek bij in onze 
gemeente!

Tijd voor een feestje!
Kanaalpark De Heerlijkheid Budschop is klaar

Korte weetjes
Hoe is er gestemd? 
Op donderdag 23 mei zijn de Europese 
Parlementsverkiezingen. De voorlopige 
uitslagen mogen op zondag 26 mei 
vanaf 23.00 uur gepubliceerd worden. 
Op onze website kunt u dan terecht 
voor alle uitslagen in de gemeente 
Nederweert en de processen-verbaal N10 
en N11. Alle stukken liggen ook ter in-
zage bij de infobalie van het gemeente-
huis vanaf maandag 27 mei.

College komt naar Nederweert-Eind
In Nederweert-Eind stappen burge-
meester en wethouders op donderdag 
23 mei op de fiets voor hun derde col-
legetour. De ontvangst door de dorps-
raad is om 18.00 uur in basisschool De 
Tweesprong. Daarna fietsen leden en 
inwoners langs een aantal locaties zoals 
de tennisclub, Tiskeswej en senioren-
woningen. Iedereen is uitgenodigd om 
mee te gaan. Op elke locatie kunt u 
aansluiten. De precieze tijden staan op 
www.nederweert.nl. Rond 21.00 uur is 
het bezoek afgelopen.

Raad vergadert
Op dinsdag 28 mei vergadert de 
gemeenteraad om 19.00 uur in de raad-
zaal. Op de agenda staat o.a. de vast-
stelling van het bestemmingsplan Cen-
trum locatie Burgemeester Hobusstraat, 
Nederweert. De planologische regeling 
maakt de ontwikkeling van het cen-
trumplan mogelijk, in combinatie met 
het verlenen van de omgevingsvergun-
ning voor de realisatie van een super-
markt met commerciële ruimte (apo-
theek) in de ‘plint’ met daar bovenop 
29 appartementen. Ook de nota Samen 
aan de slag wordt behandeld. Hierin 
staat beschreven hoe we gezamenlijk 
bijdragen aan de veranderingen in het 
sociaal domein. Dit doen we door een 
zgn. waardengedreven samenwerking. 
We handelen volgens zes geformuleer-
de gedeelde waarden. Met als doel dat 
iedereen in 2022 meedoet, meetelt en 
naar eigen kracht bijdraagt. Alle talen-
ten komen tot ontwikkeling; voor het 
individu en voor de samenleving! De 
richting is bepaald, maar de exacte weg 
ernaartoe niet. Deze gaan we geduren-
de het proces met elkaar vormgeven. 
Tot 2022 moeten we onszelf en elkaar 
de tijd geven, stimuleren en prikkelen 
om deze waardengedreven samenwer-
king te realiseren. Andere punten op 
de raadsagenda zijn het intrekken van 
het beleid ‘Nota huisvesting arbeidsmi-

Mahmoud als inspirerend voorbeeld

Op de tribune met trappen aan het water is het heerlijk vertoeven. 

Mooie voorbeelden ter inspiratie voor 
anderen. Die zijn er genoeg in onze ge-
meente. Zoals het verhaal van inwoner 
Mahmoud Alahmad Abo Ali uit Syrië. 
Zijn inburgeringstraject is zeer succes-
vol verlopen, mede dankzij Werk.Kom 
en Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland. 
Mahmoud werkt nu als tegelzetter en 
is blij met deze nieuwe kans.

Met medewerking van de gemeente 
Nederweert kreeg Mahmoud een 
leerwerktraject bij Aannemingsbedrijf 
en Tegelhandel Wijen B.V. Inmiddels 
werkt hij als tegelzetter bij deze maat-
schappelijk verantwoorde ondernemer 
uit Nederweert. Mahmoud: “Ik vind 
het erg leuk dat ik mijn beroep nu ook 
in Nederland kan uitoefenen”. 

Samen groots, samen doen!
Verschillende partijen werkten samen 
om dit inburgeringstraject tot een 
succes te brengen. In de eerste plaats 
natuurlijk de gemotiveerde inburgeraar 
Mahmoud Alahmad Abo Ali zelf. Maar 
ook Werk.Kom en de vrijwilligers van 
Vluchtelingenwerk hebben veel ge-
daan. Zo kreeg Mahmoud les in de Ne-
derlandse taal op de locatie in Weert. 
Het team van Nederweert zorgde voor 
de maatschappelijke begeleiding. En 
ook taalcoach en tevens buurman Mat 
Knapen hielp Mahmoud met het inte-
greren. 

Voorbeeld
Dit inburgeringstraject is een prachtig 
participatievoorbeeld. Wellicht maakt u 
nog eens kennis met Mahmoud ergens 
in het Nederweertse.

We wensen Mahmoud veel succes en 
een mooie toekomst hier voor hem en 
zijn gezin! 

Docente Marlies Heijmans en Mahmoud Alahmad Abo Ali. Foto: Meike Baljon

Wat vindt u als inwoner van Neder-
weert van de leefbaarheid in uw dorp 
of buurt? En vindt u dat de gemeente u 
voldoende betrekt bij het gemeentelijk 
beleid? Hoe ervaart u de dienstverle-
ning in het gemeentehuis en via de 
website? Biedt de gemeente genoeg 
ruimte voor initiatieven? Deze en an-
dere vragen komen aan bod in de bur-
gerpeiling die we de komende periode 
uitvoeren.
 
Bij 3.000 - willekeurig gekozen - inwo-
ners van de gemeente Nederweert valt 
volgende week een uitnodiging op de 
mat voor deelname aan de burgerpeiling 
van Waarstaatjegemeente.nl. De lijst is 

verdeeld in vragen over verschillende 
thema’s: Woon- en leefklimaat, Rela-
tie inwoner-gemeente, Gemeentelijke 
dienstverlening en Zorg en Welzijn. 

Vragenlijst via de website 
In de uitnodiging staat een persoonlijke 
link naar een website waar u de vragen-
lijst digitaal kunt invullen.  

Doet u mee?
We hopen dat zoveel mogelijk geselec-
teerde inwoners de vragen beantwoor-
den. Aan de hand van de resultaten 
kunnen we ons beleid en onze dienst-
verlening zo goed mogelijk op uw wen-
sen afstemmen. Alvast hartelijk dank.

 

Woont u graag in Nederweert?

granten Nederweert’ en het bespreken 
van een aanpak voor het aanstellen van 
een leefstijlcoach. Voor de volledige 
agenda kunt u terecht op onze website. 
U bent van harte welkom.

Geniet van het Hemelvaarts-
weekend! 
Vanwege Hemelvaart is het gemeente-
huis op donderdag 30 en vrijdag 31 mei 
gesloten. U kunt ons voor spoedgeval-
len wel telefonisch bereiken tussen 
07.00 en 22.00 uur. De huisvuilroute van 
donderdag 30 mei verplaatsen we naar 
vrijdag 31 mei. De route van vrijdag 31 
mei wordt op zaterdag 1 juni gereden. 
De vuilniswagen begint om 06.30 uur 
te rijden. We vragen u dan ook om de 
duobak op tijd klaar te zetten, even-
tueel de avond vóór de ophaaldag. De 
vuilniswagen kan op een ander tijdstip 
langskomen dan u gewend bent. 



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 23 mei tot en met 1 juni 2019.

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
14.00 uur Bezoek van bisschop Harrie Smeets 
aan de parochies
18.30 uur geen Rozenkransgebed  
19.00 uur geen  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, Annie Raaphorst.

ZONDAG 26 mei
Zesde zondag van Pasen
9.30 uur H. Mis. (zang herenkoor, lector 
mevr.L.Roost) –zeswekendienst Mia Claas-
sen-Nijs, jaardienst Mathias Stals en Catha-
rina Stals-van Loon, overleden echtgenoten 
van Hulsen-Konings.

MAANDAG 27 mei
H. Augustinus van Canterbury, bisschop
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph.

DINSDAG 28 mei
18.30 uur geen Rozenkransgebed 
19.00 uur geen H. Mis 

WOENSDAG 29 mei
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 30 mei
Hemelvaart van De Heer
9.30 uur H.Mis (samenzang lector dhr. W. 
Engelen) –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 31 mei
Maria Bezoek
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel

ZATERDAG 1 juni
H. Justinus, martelaar
18.00 uur Geen H.Mis i.v.m. jubileum Pastoor

Jubileum pastoor
Op dinsdag 28 mei is het 25 jaar geleden dat 
ik door Mgr. Wiertz tot priester werd gewijd. 
Ik wil dit graag samen met mijn familie, vrien-
den en de parochianen van de vier parochies 
van onze federatie vieren. Om zoveel mogelijk 
mensen daartoe de gelegenheid te bieden zal 
het feest gevierd worden op zondagmiddag 2 
juni. Om 14.00 uur is de feestelijke Eucharis-
tieviering in de Lambertuskerk en aansluitend 
is de receptie in zaal centraal. Om deze reden 
komen de heilige Missen op zaterdagavond  
1 juni in de Lambertuskerk en in Eind en de 
heilige Missen op zondagmorgen 2 juni in de 
Lambertuskerk en in Budschop te vervallen.

Pastoor Schuffelers

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 25 mei 2019 – 1 juni 2019

Zondagmorgen 26 mei  gewijzigde aan-
vangtijd 10.00 uur:
Eerste H. Communie communicanten Leveroy 
en Kelpen-Oler. Pastoor Vankan zal voorgaan 
in deze viering. De communicanten zullen op 
school worden opgehaald door de fanfare. 
Als hgm. voor een bijzondere intentie.

Donderdagmorgen 30 mei 09.30 uur:
Hoogfeest van Hemelvaart
Als hgm. voor alle overledenen van onze pa-
rochie (volkszang)

Mededeling:
• In het pinksterweekend van 8-9 juni wordt 

de kerkdeurkollekte voor onze eigen Mis-
sionarissen gehouden. 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 26 Mei 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- Voor Fien Moonen - van Hulsen v.w. ver-
jaardag en Agnes
- En als bijzondere intentie, voor het koor 
van Schoor dat 40 jaar bestaat en hun jubi-
larissen

Donderdag 30 Mei Hemelvaartsdag
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 2 juni
10.00 uur Woord en Communiedienst
- 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 weten te vinden om even maria 
te aanbidden .

Gelezen in het intentieboek van onze kapel
- Maria, ik steek een kaarsje aan voor het 

behoud van deze kapel
- H. Maria, ik vraag steun voor een nieuwe 

fase in mijn leven, dank U

Iets om over na te denken:
Leeftijd is niet belangrijk, maar wat je met 
die jaren hebt gedaan wel.

Iedere zondagmorgen is er een H. Mis of 
Woord en Communiedienst  in de kapel 
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 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

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag is er 
in Budschop geen H. Mis.
Voor missen elders zie het weekblad.

Zondag 2 juni 2019 
is er geen H. Mis in Budschop i.v.m. 
het 25-jarig priesterfeest van Pastoor 
Schuffelers. De H. Mis is dan om 14.00 
uur in de St. Lambertuskerk.
Iedereen is van harte welkom.

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

24 mei t/m 1 juni

VRIJDAG 24 mei: Bisschop Harrie Smeets
bezoekt de parochie Eind. 
Van 16.45 uur tot 17.45 uur 

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.

DONDERDAG 30 mei Hoogfeest He-
melvaart: 11.00 uur 1e H. Communie
kinderen groep 3 en 4 van basisschool De 
Tweesprong m.m.v. schutterij St. Lucie en 
jeugdharmonie Pro Musica. 

ZATERDAG 1 juni: géén H. Mis.
I.v.m. de viering van het 25 jarig priesterjubi-
leum van pastoor Schuffelers op zondag 2 juni.

LEZERS: zaterdag 25 mei Annie Jonkers.

MISDIENAARS: zaterdag 25 mei Ayla Bee-
rens en Lois Beerens, donderdag 30 mei 
Lobke Houtappels en Niek Wijen.

“Als je problemen te klein zijn 
om te bidden, dan zijn ze ook te klein 

om je zorgen te maken.”

Bisschop Harrie Smeets bezoekt Neder-
weert-Eind om parochianen te ontmoeten. 
Op vrijdag 24 mei van 16.45 tot 17.45 uur in 
de grote zaal bij van Nieuwenhoven.
Het is de grote wens van de bisschop om 
vooral zoveel mogelijk parochianen te ont-
moeten. Iedereen is dus van harte uitgeno-
digd om aan deze ontmoeting deel te nemen. 

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 24 mei – 1 juni

Vrijdag 24 mei, 19.00 viering H. Vormsel 
met deken H. Franken. 

Zaterdag 25 mei, 19.00 jrd Tinus Verheijen. 

Zondag 26 mei, 6e zondag van Pasen, 
10.00 (Zangkoor Creatura, Weert) ghm 
Sjeng Feijen en Hanna Feijen-Valks.

Dinsdag 28 mei, in Mariakapel Klaar-
straatzijweg, 19.00 Maria viering LKV Ospel.

Donderdag 30 mei, Hoogfeest van de 
Hemelvaartsdag van de Heer, 10.00 (Ker-
kelijk zangkoor Gregoriaans) voor het wel-
zijn van de parochie en parochianen. 

Zaterdag 1 juni, H. Justinus, martelaar, 
19.00 (Samenzang) Frans Willekens, Toos 
van de Kruijs, namens de buurt Nieuwstraat. 

ACOLIETEN: vr. 24 mei 19.00: Tom en Stan 
Dirks; za. 25 mei 19.00: Tom en Stan Dirks; 
zo. 26 mei 10.00: Mathijs van Lierop, Edwin 
van Rooijen; za. 1 juni 19.00: Tom Kessels, 
Nick Stijnen. 

DOOPSEL: Door het H. Sacrament van het 
Doopsel is Ralf Claessen, Leveroysedijk 3, in 
onze geloofsgemeenschap opgenomen. We 
wensen dopeling en ouders proficiat en een 
gezegende toekomst. 

SACRAMENTSDAG: Omdat Sacramentsdag 
dit jaar samenvalt met Ospel kermis wordt 
de Sacramentsdag met de Sacramentspro-
cessie een zondag eerder gevierd op zon-
dag 16 juni. De processie trekt dit jaar na 
de Hoogmis van 9.30 uur via de O.L. Vrouw-
straat – Aerthijsplein – Stad – Koenbloem-
straat met rustaltaar –  Klaproosstraat – O.L. 
Vrouwestraat.

GENIET VAN JE JEUGD: A.s. vrijdag ont-
vangen kinderen het H. Vormsel en met 
Pinksteren vieren kinderen hun Eerste H. 
Communie. In Prediker 7-8a, 9-10, lezen we 
over kinderen het volgende: 
“Het licht doet je goed, een genot is het de 
zon te zien schijnen. Hoe lang je ook mag le-
ven, geniet van elke dag, maar bedenk wel: 
alles is betrekkelijk. Geniet van je jeugd, 
neem het ervan zo lang je nog jong bent. 
Doe wat je fijn vindt, waar je zin in hebt. 
Maar besef wel dat je het voor God moet 
verantwoorden. Ga niet zitten tobben, zorg 
dat je gezond blijft, want je bent maar één 
keer jong”. 

BEZOEK BISSCHOP:
Vrijdag 24 mei bezoekt de nieuwe bisschop 
van Roermond, Mgr. Harrie Smeets, onze 
parochie. Om 15.20 bezoekt de bisschop de 
parochiekerk en vanaf 15.45 uur is iedere pa-
rochiaan welkom in de Haaze-hoof om hem 
persoonlijk te ontmoeten. Mede namens de 
parochiecommissie nodig ik u van harte uit.

Pastoor A. Koumans, OMI

KIENEN NEDERWEERT / 
ST. ROCHUS

VRIJDAG 24 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 € 45,00. Iedereen 
is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop

Bezoek bisschop

In het weekeinde van vrijdag 24 mei tot 
en met zondag 26 mei zal de bisschop 
het dekenaat Weert bezoeken. Op vrij-
dag 24 mei bezoekt hij vanaf 14.00 uur 
de parochies van Nederweert. 
De parochie St. Lambertus en de pa-
rochie St. Rochus zullen daarbij sa-
mengevoegd worden. 
Om 14.00 uur zal de bisschop 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 persoon-
lijk te ontmoeten. 
Alle parochianen van de Lambertus-
parochie en van Budschop zijn daar-
om 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 paro-
chianen 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!!!

L.K.V. Ospel. 

Beste leden, 
Dinsdag 28 mei Mariaviering. De H. 
Mis begint om 19.00 uur in de Kapel 
aan de Klaarstraat-zijweg. Na de H. 
Mis gaan we naar Florence ijs eten. 

Vriendelijke groet, het bestuur.

Koor van  t’ Schoor 40 Jaar
1979               2019

In 1979 opgericht voor de kapel 
O.L.V.van lourdes op t’ Schoor te Ne-
derweert.

Vier van deze oprichtsters van toen, 
zingen tot op heden nog elke zondag 
met de overige koorleden nog hun 
hoogste lied.

Deze nog actieve dames zijn :
Marie Thijssen - Venner
Lies Stockmans - Lammers
Marie Knapen - Briels
Lies Borrenbergs

Vandaar dat op zondag 26 mei a.s. 
de viering om 10.00 uur als dank voor 
hen zal worden opgedragen, als-
mede voor de drie reeds overleden 
oprichters van het koor, en alle oud 
koorleden.

Vanaf deze plaats onze oprechte ge-
lukwensen en dank voor de fijne sa-
menwerking.

Namens kapel Bestuur

ZijActief St. Catharina, 
Nederweert-Eind  

Beste leden,
Op 17 juni staat ons jaarlijks fiets-
tochtje gepland hiervoor willen we 
jullie van harte uitnodigen. We ver-
trekken vanuit onze kerk rond 18.00 
- 18.15 uur richting Meijel. We gaan 
een bezoek brengen aan Raspberry-
Maxx waar we zullen worden ver-
welkomd met een kop koffie/thee 
en en heerlijk stuk frambozentaart 
uit eigen keuken. Ze willen ons graag 
e.e.a. vertellen over hun passie “de 
frambozenkwekerij” en de diverse 
huisgemaakte frambozenproducten. 
Aansluitend nemen ze ons graag mee 
naar hun winkeltje en hebben we een 
kleine proeverij waar jullie kunnen 
snoepen en proeven van frambozen-
lekkers. Ook niet fietsende leden zijn 
daar welkom om 19.30 uur. 
We vragen een eigen bijdrage van 
€5.=. 

Is het erg slecht weer en twijfel je of 
we met de fiets kunnen gaan hou dan 
je mail in de gaten en voor de leden 
zonder mail neem even telefonisch 
contact op met een van de bestuurs-
leden. We zullen dan met auto’s naar 
Meijel gaan.

Graag willen we weten of je meegaat 
dit kan door je aan te melden voor 8 
juni, bij Ida Hermans of reageren op 
deze mail.

Tot ziens op 17 juni.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur ZijActief St. Catharina
Nederweert-Eind
www.zijactieflimburg.nl

Open Eettafel Budschop

Donderdag 30 mei open eettafel aan-
vang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 29 mei 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633419; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

Zilveren priesterfeest Pastoor Schuffelers

‘Ik had wat meer tijd nodig’
Vervolg voorpagina.

Tegenwind
De kerk heeft het anno 2019 niet ge-
makkelijk. Weinig mensen zitten in 
de mis, van de zo vanzelfsprekende 
positie van de pastoor is weinig over. 
Schuffelers: ,,Vroeger was de pastoor 
de baas, punt uit. Maar nu moet hij 
zich inpassen in de gemeenschap”. 
Dat is op zich een goede ontwikke-
ling. Schuffelers is niet iemand die 
bang is voor wat tegenwind, hij is be-
reid te knokken.
Een donkere vlek op het Licht van de 
Heer, is ook de niet aflatende stroom 
misbruikschandalen van de afgelo-
pen jaren. Schuffelers erkent volmon-
dig dat die de kerk hebben geschaad. 
,,Het is goed dat dit naar buiten is ge-
komen. We moeten het niet wegstop-
pen. De kerk moet hier doorheen”.
De negatieve berichten hebben 
Schuffelers niet ontmoedigd of ver-
zwakt in zijn priesterzijn, integen-
deel. ,,Het heeft me eerder sterker en 
meer vastberaden gemaakt. We kun-
nen en we moeten dit overwinnen”. 
Hij gebruikt het woord ‘uitzuivering’. 

Uitdragen
Schuffelers draagt altijd priesterkle-
ding. Een welbewuste keuze. ,,Ik wil 
uitdragen dat ik priester ben, her-
kenbaar zijn. Ik was laatst in Heerlen 
in het restaurant van het ziekenhuis 

met enkele mensen. Toen kwam er 
een vrouw naar me toe die zei: ik zie 
dat u priester bent, kunt u met mij 
mee meekomen om te bidden voor 
mijn man die ernstig ziek is”. Fijn dat 
ik daar dan op zo’n moment kan zijn. 
Nee, de kerk is geen grote club meer, 
maar een klein mosterdzaadje. Hoe 
moet het verder? Schuffelers is be-
zorgd, maar niet echt pessimistisch. 
Uit alle ellende kan weer wat goeds 
groeien. Hij wijst op kleine geloofs-
groepen die vooral in Frankrijk uit de 
grond zijn geschoten, maar die je hier 
nu ook steeds meer ziet. Zij proberen 
het geloof als het ware weer van bin-
nenuit, vanuit de kleinste kern, vorm 
te geven. Pastoor is lid van zo’n groep 
in Maastricht. ,,Het zijn groepen die 
samen de Eucharistie vieren en de bij-
bel bestuderen. Maar die daarnaast 
elkaar ook bijstaan. Bij voorbeeld als 
iemand even moeilijk zit met de op-
vang van zijn kinderen”.
Plechtige eucharistie viering en gele-
genheid tot feliciteren.

Op zondag 2 juni 2019 zal er om 14.00 
uur een Plechtige eucharistieviering 
plaatsvinden in de Parochiekerk Sint 
Lambertus in Nederweert.

Aansluitend wordt iedereen tot 17.30 
uur in de gelegenheid gesteld om 
Pastoor Schuffelers te feliciteren in 
Zaal Centraal. 

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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: Esther Hendrix
‘Alles in balans brengen is goed, alles 
in harmonie brengen is beter’. Deze 
uitspraak van Victor Hugo is de favo-
riete uitspraak van Esther Hendrix. 
Een quote die de verbinding tussen 
het dagelijkse leven van Esther en 
haar nieuwe uitdaging om als Maes-
tro mee te gaan doen aan de Lake-
side Music Night perfect weergeeft. 

Esther is de eigenaresse van ‘Praktijk 
Natuurlijk Esther’. Ze helpt volwas-
senen en kinderen bij hun lichame-
lijke en mentale klachten. Dit doet 
ze door middel van behandeling 
op maat: persoonlijk advies van 
natuurlijke middelen, persoonlijke 
aandacht, coaching en contactmo-
menten zowel tussen als na de be-
handelingen. Als Esther zich in een 
woord zou moeten omschrijven, zou 
ze zeggen: ‘Puur’.
De passie van Esther zit hem in mens, 
dier en natuur. ‘Ik ga nergens heen 
zonder mijn acupunctuurkoffertje,’ 
zegt Esther als we haar vragen wat ze 
mee zou nemen als ze één ding mee 
op vakantie mag nemen. ‘Inderdaad, 
zelfs op vakantie. Zodat ik iedereen, 
inclusief mezelf, kan behandelen 
wanneer nodig,’ benadrukte ze haar 
hulpvaardige karakter. 

Ze wordt vrolijk van geluk en ont-
spanning. Maar wat blijft er over van 
ontspanning als zij straks voor een 
groot harmonieorkest mag staan? Als 
het straks zover is, dan voelt ze ‘al-
les’. Ze licht toe: ‘ik voel alles tot in 
elke vezel. Ik resoneer met de zaal, 
de mensen en de instrumenten, zoals 
de snaar van een viool. Nu is het de 
taak aan mij om de viool harmonieus 
te laten spelen.’ Ze vervolgt: ‘muziek 
heeft een helende werking. In mijn 
dagelijks leven ben ik bezig met het 
helingsproces van mens en dier. Daar-
om vind ik deze kant van muziek zo 
bijzonder en mooi.’ Het zal een bij-
zondere beleving worden!

Tot slot vragen we Esther wat haar 
binding is met een harmonie. Hierop 
antwoordt ze dat alles in het leven har-
monie heeft. Sommige muziekstukken 
zijn zuiver gespeeld, andere minder 
zuiver. Dat hoort bij het leven. Ze be-
wondert het samenspel van zoveel ver-
schillende mensen. En aan dit samen-
spel mag zij op vrijdag 18 en zaterdag 
19 oktober 2019 vorm gaan geven.

Guulke’s Lakeside Music Night 2019

LET OP!!
in verband met Hemelvaart:

Voor het weekblad van donderdag 6 juni
advertenties  en tekstkopij inleveren op 

DINSDAG 28 MEI uiterlijk 16.00 UUR.

VRIJDAG 31 MEI ZIJN WIJ GESLOTEN!
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De redaktie

email: info@drukkerijvandeursen.nl


