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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!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

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

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

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

Redactie-adres:
Pannenweg 231
Postbus 2724
6030 AA Nederweert
tel. (0495) 63 26 25
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

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

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

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

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

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

www.brinkmansoptiek.nl

ALTIJD EEN SCHERPE BLIK
MET EEN ZONNEBRIL OP STERKTE

eert

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www

eert

Wij zijn een ambachtelijk perk en 
kuipplanten bedrijf die behalve 
eenjarige planten zoals gerariums, 
bacopa, surfinia, ook bijzondere
vaste planten telen. Dat begint
vanaf het stek snijden tot het mo-
ment dat de planten uitgeleverd 
kunnen worden. Onze specialiteit 
zijn hangmanden, die variëren
van ingetogen klein tot hele grote 
overvloedige hangbakken. Door-
dat we alles in eigen hand hebben 
kunnen we voordeliger aan onze
cliënten leveren. Dus kopen bij 
de teler zelf levert daadwerkelijk
voordeel op. En dat geldt ook voor 
onze neventak.

Blauwe bessen
De teelt en oogst van houtig klein 
fruit waarbij vooral blauwe bessen 
een hoofdrol spelen. Blauwe bessen 
uit Nederland, biologisch en gezond! 
Onze blauwe bessen bestaan uit vooral 
nieuwe soorten die zich onderscheiden 
door hun veel betere smaak, grootte 
en houdbaarheid dan de buitenlandse 
soorten. Na de oogst kun je onze blau-
we bessen 14 dagen in de koelkast be-
waren. Dat zal zeer waarschijnlijk niet 
gebeuren want daar zijn ze veel te lek-
ker voor..... In de diepvries zijn ze meer 
dan een jaar goed te bewaren dus je 
kunt er over een hele lange periode 
van genieten. Blauwe bessen worden 
ook wel de koningin onder de bessen 
genoemd. Op de universiteit van Maas-
tricht is onderzoek gedaan naar de 
gezondheidsaspecten van de blauwe 
bes en daar is wetenschappelijk aange-
toond dat het eten van blauwe bessen 
erg gezond is. Zowaar een Nederlandse 

lekkere superfood. Blauwe bessen be-
vatten erg veel anti-oxydanten die kan-
ker werende eigenschappen bevatten. 
Bij ons is de teelt zoveel mogelijk na-
tuurlijk. We gebruiken voor de bestui-
ving van de blauwe bessen zowel hom-
mels als bijen dus chemisch bestrijden 
is uit den boze. 

Behalve vers uit de hand zijn blauwe 
bessen erg geschikt als ingrediënt voor 
talloze gerechten. Enkele voorbeelden 
zijn blauwe bessen taart, pannenkoe-
ken, toetjes, enz. Wij verkopen zowel 
de bessen als de struiken. Wij geven 
uiteraard een eerlijk en betrouwbaar 

advies. De blauwe bessenstruiken 
staan in grote potten waar ze hun hele 
levenscyclus in kunnen blijven staan. 
Dus behalve in de tuin zijn onze blau-
we bessen struiken ook te gebruiken 
op terras of balkon. De lekker gezonde 
bessen langs jouw terras stoel! Door-
dat we een gedeelte van onze blauwe 
bessen struiken in de kas hebben staan 
kunnen we blauwe bessen vers leveren 
van eind mei tot eind september. Zelf-
pluk is bij ons toegestaan. Voor een erg 
voordelige kiloprijs kun u bij ons zelf 
blauwe bessen plukken in een aange-
name omgeving. Na de pluk wordt u
getrakteerd op een gratis kopje koffie 

met een blauwe bessen lekkernij. In die 
periode verkopen we de blauwe bessen 
dan ook op Kampsteeg 11a, in Meijel. 
Behalve blauwe bessen telen we ook 
zwarte bessen, aroniabes, tayberrie, 
bramen en japanse wijnbes. Er zijn mo-
gelijkheden voor rondleidingen, zie 
onze website. Om onze clienten een 
indruk te geven van ons bedrijf orga-
niseren we 30-31 mei en 1- 2 juni een 
eet en beleefmarkt. Hier kunt u proe-
ven van allerlei lekker blauwe bessen 
gerechten. Tevens kunt u onze kweke-
rij bezichtigen. Dan zijn er tevens nog 
prachtige hangmanden te zien en veel 
bijzondere vaste planten soorten.

‘Zijn we als boeren op de goede 
weg als het gaat om het welzijn 
van onze dieren en hoe kijkt de 
burger hier tegenaan’?’ Met die 
centrale vraag togen drie boeren
van Nederweert onlangs naar
Gelderland voor een gesprek met 
dr. ing. Hans Hopster, senior on-
derzoeker Dierenwelzijn van Wa-
geningen University & Research.

Zeker als het om dierenwelzijn gaat, 
is het maatschappelijk debat de laat-
ste jaren behoorlijk verhard. Het 
beeld dat zich via social media op-
dringt is dat boeren zich niet zouden 
bekommeren om hun vee. De stallen 
zijn te massaal, de leefruimte en het 
comfort van de dieren te beperkt, zo 
klinkt het regelmatig.

Zoals zo vaak is de werkelijkheid an-
ders. De feiten spreken voor zich. 
Boeren zijn zéér begaan met het wel-
zijn van hun dieren, zo blijkt uit een 
recent publieksonderzoek door de 
Raad voor Dieraangelegenheden. Een
grote middengroep in onze samenle-
ving vindt dat de dieren op de boer-
derij veel meer aandacht en zorg krij-
gen dan 25 jaar geleden en ook beter 
worden beschermd. Daarbij lopen 
Nederlandse veehouders wereldwijd 
voorop als het om dierenwelzijn gaat. 

De Boeren van Nederweert herken-
nen zich volledig in de uitkomsten van 
dit onderzoek. “Het is heel simpel: als 
wij niet goed voor onze dieren zou-
den zijn, zijn de dieren ook niet goed 
voor ons. Dan is er voor ons geen bo-
terham te verdienen, dan hebben wij 
geen toekomst. Daarom zorgen we 
ervoor dat het onze kippen, varkens 
en koeien aan niets ontbreekt. Ofte-
wel: de beste kwaliteit voer, een op-
timaal klimaat in de stal, voldoende 

bewegingsvrijheid en ruimte voor af-
leiding”, vertelt bestuurslid Victoire 
Salimans namens de Boeren van Ne-
derweert. 

Opschaling
Ook over de omvang van moderne 
stallen bestaan nog veel misverstan-
den. Zoals zoveel sectoren (denk aan 
scholen, ziekenhuizen of huisartsen-
praktijken) is ook de landbouw de 
laatste jaren opgeschaald. “Maar wat 
de meeste mensen niet weten is dat 
het aantal dieren in Nederland gelijk 
is gebleven. Voor elke grote stal die 
er gebouwd wordt, worden er elders 

namelijk kleinere stallen afgebroken. 
De nieuwe, grotere stallen voldoen 
aan de modernste eisen rond welzijn 
en milieu. Ze bieden de dieren meer 
ruimte en comfort. Tegelijkertijd is 
de uitstoot van ammoniak en fijnstof 
door het gebruik van luchtwassers en 
andere technieken fors verminderd, 
hetgeen een grote winst oplevert 
voor het milieu”, zo verduidelijkt 
Bennie Aarts van De Geitenfarm in 
Nederweert-Eind.

Betere communicatie
Volgens senior onderzoeker Hans 
Hopster van Wageningen University 

& Research blijkt uit de publieksen-
quête dat de meeste burgers weinig 
moeite hebben met grote stallen, zo-
lang het welzijn van de dieren maar 
wordt gegarandeerd. Waar het in zijn 
ogen nog wel aan schort, is de com-
municatie over wat er in de stal alle-
maal gebeurt. Hopster drukt boeren 
dan ook op het hart om open en dui-
delijk uit te leggen wat ze doen op 
het gebied van dierenwelzijn. En dat is 
precies wat de Boeren va Nederweert 
nu doen. “Sterker nog: dat is de reden 
waarom we ons hebben verenigd. 

Lees verder elders in dit blad.

Dierenwelzijn zit in de genen bij Boeren van Nederweert 

Het hart bij de dieren 

Ambachtelijk perk en kuipplanten bedrijf Rini van Rees

Blauwe bessen uit Nederland, biologisch en gezond

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

Spijkerbroeken al v.a. € 29.90

Langstraat 61, Weert - Tel. (0495) 460 441



AGENDA MEI 2019
30 Afhalen communicanten

AGENDA JUNI 2019
01 Tweekamp St. Job/St. Lucie
02 BSF. St. Nicolaas Meijel
08 Vlaaienactie, rondbrengen vlaaien
15 Tinus Stienen beker aanvang 19.00 uur
17 Opbouwen schuttersterrein (gehele 
week werkzaamheden)
20 Sacramentsprocessie Weert
22 Sponsor- en dorpsschieten (Feestterrein)
23 BSF. St. Lucie Nederweert-Eind
24 Opruimen feestterrein

VLAAIENACTIE
Ook dit jaar wordt er weer een vlaaienactie 
georganiseerd door Schuttersgilde Sint Lucie 
en Brood & Banketbakkerij Tommie. Wan-
neer u een pakket aanschaft kunt u heerlijk 
genieten van een halve abrikozenvlaai, sau-
cijzenbroodjes, worstenbroodjes en krenten-
bollen van Brood & Banketbakkerij.Tommie 
en steunt u de schutterij, de majorettes en 
alle activiteiten die de schutterij organi-
seert, zoals dit jaar het schuttersfeest dat 
zal plaatsvinden in Nederweert-Eind in het 
weekend van 22 en 23 juni.

Wilt u ook kunnen genieten van een heer-
lijke vlaai en broodjespakket? Stuur dan een 
mail naar info@st-lucie.nl en dan sturen wij 
u een formulier op.

AFHALEN COMMUNICANTEN
Op 30 mei zijn er weer een aantal leerlin-
gen van Basisschool de Tweesprong die de 
communie gaan doen. Ook dit keer begeleid 
schuttersgilde St. Lucie de communicanten 
naar de kerk. Alle geüniformeerde leden 
worden om 10.15 uur verwacht bij Café ‘Bi-j 
Le-nie’, waarna we om 10.30 aanlopen rich-
ting school.

TWEEKAMP ST. JOB EN ST. LUCIE
Op zaterdag 1 juni vindt het Tweekamp plaats 
tussen St. Job Leuken en St. Lucie Nederweert-
Eind. De schietwedstrijd start om 18.00 uur op 
de Kaaskampweg 7 in Leuken Weert. 

SCHUTTERSFEEST MEIJEL 2 JUNI
Op zondag 2 juni vindt het schuttersfeest 
van St. Nicolaas Meijel  plaats. Om 13.00 uur 
is de officiële opening en om 13.30 uur is de 
aanvang van de optocht. Schuttersgilde Sint 
Lucie heeft optochtnummer 3. Dit betekent 
dat wij meedoen aan de opening om 13.00 
uur, dus zorg dat je op tijd aanwezig bent! 

Programma Donderdag 30 Mei Senioren
Eindse Boys 3 - Wilhelmina’08 3 11.00 uur
Eindse Boys 35+1 - Veritas 35+1 10.00 uur

Programma Donderdag 30 Mei Vrouwen
SJVV VR1 - Eindse Boys VR1 11.00 uur

Programma Zaterdag 1 Juni Junioren
Merefeldia JO17-1 - Eindse Boys JO17-1 13.00 uur
Eindse Boys MO13-1 - FC RIA MO13-1 11.00 uur
Eindse Boys JO11-1 - SV Heythuysen JO11-1 09.00 uur
Eindse Boys MO9-1G - RKMSV JO9-2 10.30 uur
Brevendia JO8-2 - Eindse Boys JO8-1G 09.00 uur

Programma Zondag 2 Juni Senioren
Eindse Boys 35-1 - GKC/RKHVC 35+1 10.00 uur

Programma Maandag 10 Juni Senioren
Eindse Boys 35+1 - MMC Weert 35+1 10.00 uur

Mededelingen
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

Weekendje Zeeland

Elk jaar vertrekken we het 3e weekend van 
juni naar Zeeland om daar met een grote 
groep een gezellig weekendje op een cam-
ping door te brengen. Tijdens dit weekend 
gaan we uiteraard duiken, maar ook een 
BBQ, een bezoek van Neptunus en gezel-
lig samenzijn staat op de agenda. Om ons 
op het duiken voor te bereiden is er voor-
afgaand aan dit weekend altijd een les 
“netten en fuiken”. Tijdens deze les krijgt 
iedereen weer eens een opfrisser over hoe 
te handelen als je een fuik tegenkomt, vast 
komt te zitten in een (vis)lijn en hoe je een 
mes of line cutter gebruikt onder water.
Al met al een nuttige les voor de begin-
nende duiker maar ook voor de ervarenere 
duikers. Foto’s vind je op onze facebook pa-
gina “duikteam nederweert”, maar ook op 
Instagram zijn we te vinden !
Wil je nog meer over ons  weten ? Kom dan 
eens langs tijdens onze trainingsavonden 
op zaterdagavond van 17.30 tot 20.30 uur 
in het LACO zwembad Nederweert. Meer 
informatie vindt je op onze website of neem 
rechtstreeks contact met ons op via : info@
duikteamnederweert.nl

De laatste zaterdag van augustus: tradi-
tiegetrouw lopen zo’n 400 mensen discus-
siërend of gewoon genietend, door de 
binnenstad van Weert. Ze doen het ene na 
het andere café aan zonder dat ze op echte 
kroegtijgers lijken.  Voor de binnenstad 
van Weert een bijzonder tafereel. Spelers, 
zowel thuisbridgers als clubbridgers, die 
uitstralen hoe gezellig het is om een dag in 
een ontspannen sfeer door Weert te lopen, 
ergens wat te eten of te drinken en daar 
tussendoor ook nog een een behoorlijk 
aantal spellen te bridgen. Niet voor niets 
hebben we deelnemers die aan vrijwel  alle 
kroegentochten in de afgelopen 27 jaar 
hebben deelgenomen!  

Natuurlijk zorgen wij voor alles: een “Extra 
Korte Route” voor mensen die niet ver kun-
nen lopen, maar nu ook als primeur met een 
tablet op tafel in plaats van bidding boxen. 

Bridgen bij de Haex BV Zomerdrive

Bridgeclub Weert zal u weer waardig ont-
vangen.
Voor wie belangstelling heeft om deel te 
nemen aan de zomerdrive in Weert: deze 
wordt gehouden op 31 augustus vanaf 
10.00 uur in het centrum van Weert. De kos-
ten voor deelname bedragen € 50,00 per 
paar, inclusief lunch, koffie en vlaai. U kunt 
meer informatie verkrijgen bij Willem Deijs-
selberg (+31(0)495543461), email: zomer-
driveweert@gmail.com en u inschrijven of 
een inschrijfformulier downloaden op onze 
website, www.nbbclubsites.nl/club/23007/.

Voorafgaand aan onze drive kan er in de 
maanden juli en augustus op maandag-
avond en woensdagavond gebridget wor-
den in Sport en Denkcentrum Drakesteyn, 
Drakesteyn 8 in Weert. Iedereen is welkom 
vanaf 19.15 uur. De kosten voor niet-leden 
bedragen 2 euro per persoon.

Foto: Arjanne van Voorst

Dierenwelzijn zit in de genen bij Boeren van Nederweert 

Het hart bij de dieren
Vervolg voorpagina.

We hebben voor niemand geheimen, 
vertellen graag het eerlijke verhaal”, 
aldus Victoire Salimans. 

Verschil in beleving
Als het om het welzijn van dieren 
gaat, praten boeren en burgers nog 
wel eens langs elkaar heen. Dat komt 
omdat hun referentiekader anders 
is, stelt de senior onderzoeker van 
de Wageningse universiteit. Bij die-
renwelzijn denken veel mensen lo-
gischerwijs als eerste aan hun eigen 
huisdier; een hond of kat met een 
eigen naam, karakter en persoonlijk-
heid waaraan je gehecht bent. Voor 
een veehouder draait dierenwelzijn 
om het vee in zijn stal; dieren die voor 
de productie van melk, eieren of vlees 
zorgen. Dat is een ander vertrekpunt. 
Een boer moet de productie op gang 
houden en de kwaliteit leveren waar 
de consument om vraagt. Dat kan al-
leen maar met heel veel toewijding 
voor de dieren waarmee hij dage-
lijks werkt. Zonder dat de emotie de 
overhand kan krijgen. Een boer weet 
namelijk als geen ander: er komt een 
moment dat de cyclus voorbij is en hij 
afscheid moet nemen van zijn dieren.

Financiële risico’s
In deze tijd van schaalvergroting en 
zo efficiënt mogelijk produceren zijn 
agrariërs meer dan ooit bezig met het 
welzijn van hun vee. Alleen door goed 
te zorgen voor hun dieren kunnen ze 
met hun bedrijf een mooi rendement 
behalen. Boeren staan dan ook zeker 
open voor innovaties die het dieren-

welzijn verbeteren, zoals het Beter 
Leven Keurmerk. De vernieuwingen 
daadwerkelijk realiseren blijkt in de 
praktijk vaak lastig gezien de forse 
investeringen die hiermee gepaard 
gaan.  Investeringen die voor de boer 
alleen terug te verdienen zijn wan-
neer hij door retailers wordt gecom-
penseerd met een hogere product-
prijs. Een garantiestelling van vijf jaar 
om uit de kosten te komen.  Zolang 
dat niet gebeurt, moeten veel boeren 
de innovatieslag noodgedwongen 
aan zich voorbij laten gaan.

Dilemma’s 
En dan hebben we het niet eens ge-
had over de investeringen die nodig 
zijn in duurzaamheid, in een schone 
leefomgeving voor de burger. Senior 
onderzoeker Hans Hopster signaleert 
dat de maatschappelijke aandacht 
langzaam verschuift van dierenwel-
zijn naar milieu. Ook de boeren van 
Nederweert doen er alles aan om de 
overlast van fijnstof en ammoniak zo 
beperkt mogelijk te houden. Boer 
Simon van Loon: “Bij het maken van 
keuzes, is het vaak zoeken naar de 
juiste balans tussen dierenwelzijn en 
milieu. Eenvoudig is dat niet omdat 
beide belangen soms op gespannen 
voet staan met elkaar. Ter illustratie: 
als je ervoor kiest om je kippen vrij te 
laten scharrelen, scoor je bonuspun-
ten op het gebied van dierenwelzijn. 
Maar tegelijkertijd is het voor het 
milieu juist een slechte zaak omdat 
scharrelkippen voor meer uitstoot 
van fijnstof zorgen. Tja, wat is dan de 
juiste keuze als je het nooit helemaal 
goed kunt doen?” 

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

Alle kinderen in het zonnetje!
Zondag 2 juni: speciale kinderdag in 
het Limburgs openluchtmuseum Ey-
derhoof (Nederweert Eind) Ouders, 
opa’s en oma’s mogen mee want ze 
pakken uit in Eind!

Kinderen hebben in het limburgs 
openluchtmuseum Eynderhoof bij 
voorbaat een streepje voor op de 
rest. Het is dan ook niet voor niets 
dat er elke woensdagmiddag wel een 
of ander te gebeuren staat. Maar op 
deze eerste zondag van de maand 
juni gaan alle remmen los! Geen va-
derdag of moederdag, maar een ech-
te spetterende kinderdag in hét leuk-
ste openluchtmuseum in de Peel. Dat 
het museum daarmee mooi aansluit 
bij de internationale dag van het kind 
is geen toeval. Het museum probeert 
echter het hele jaar door een pro-
gramma te maken waarbij gezinnen 
met kinderen zich uitermate kunnen 
vermaken. Echt verwennen op een 
verantwoorde manier.

Van voor en door kids
De Kinderdag is niet alleen vóór kin-
deren maar wordt ook zoveel moge-
lijk dóór kinderen uitgevoerd. De hele 
middag kan er gekozen worden uit 
tal van activiteiten op het gebied van 
vermaak, actie en creativiteit. Cen-
traal staat het optreden van jeugd-
circusgroep Jacona uit Helmond. 
Werelds in het jongleren en het be-
denken van de gekste acrobatische 
toeren.  De jeugd wordt bij alle acts 
optimaal betrokken en uitgedaagd, 
natuurlijk op een verantwoorde en 
speelse manier. Welke ouder wordt 
dan niet jaloers bij het aanbod zelf in 
de piste te mogen staan en het grote 
publiek te amuseren. Natuurlijk mag 
de nostalgische zweefmolen niet ont-
breken en zullen er heel wat rondjes 
gemaakt worden in deze leuke en vei-
lige attractie. Gratis en voor niets het 
geweldige gevoel beleven van door 
de lucht te zweven, je haren wappe-
rend in de wind en de wereld op een 
hele andere manier bekijken.

Creatief
Naast actie kan de middag ook cre-
atief ingevulde worden met schilde-
ren, boetseren, poppenkast kijken, 
het spelen van het katapultspel, of 
met een grote oehoe op de foto 
(OHOE is een grote uil!)
Al eens een rabuis gemaakt of een 
echt kussengevecht beleefd? Neen, 
je wordt niet uitgelachen. Dat komt 
door de Clown die deze middag de 
grappigste grappen en grollen be-
denkt. Wat dacht je van een muziek 
workshop: onder deskundige leiding 

trommelen en je voorbereiden op 
een optreden aan het einde van de 
middag! Verder is er straattheater 
door de “Theaterkist” en worden 
jullie “Beet” genomen door twee 
vreemde vissers. Behalve de entree 
zijn overigens geen extra kosten ver-
bonden aan al deze activiteiten. Dus 
al met al een super idee om op 2 juni 
Eynderhoof op de kalender vast te 
leggen met het hele gezin, de buurt 
of familie.

De vlechtersgroep organiseert voor 
de oudere jeugd een fijnscheendag 
waarbij de mooiste producten wor-
den gevlochten. Een speciale techniek 
die alleen nog door de vlechters van 
Eynderhoof wordt beheerst en ge-
demonstreerd. Uiteraard is het hele 
museum in bedrijf en valt er van alles 
te zien, te beleven en te bewonderen.

De muzikale omlijsting van deze mid-
dag is in handen van jeugdkoor de 
Sleutels uit Eind die onder leiding van 
Jos Smeets in de herberg de leukste 
en meest herkenbare liedjes laten 
horen.  Op het terras speelt een ac-
cordeonist en worden heel veel be-
kende kinderliedjes gespeeld op het 
draaiorgel.

Het museum is op deze middag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. Meer 
informatie is te vinden op de website 
van het museum: www.eynderhoof.
nl en op de Facebook pagina van het 
museum. De museumjaarkaart is in 
dit museum geldig. 

Woensdag 5 juni  Lachen, gieren 
en brullen
KINDERMIDDAG: bakken en lachen 
met CLOWN GUIT

Deze BAK-middag gaan de kinderen 
aan de slag met deegrol en meel. 
Groot en klein, getooid met schort 
en bakkersmuts, de handen netjes 
gewassen, zullen het deeg verwerken 
tot een eigen broodje en een vlaai-
tje. Tijdens en na het bakproces kun-
nen de kinderen zich vermaken met 
Clown Guit en enkele kindergidsen. 
Is het baksel klaar, dan is er in het 
museum meer dan voldoende te ont-
dekken en beleven. Er kan naar har-
tenlust gespeeld worden. Niet alleen 
erg leerzaam, maar er wordt creativi-
teit van de kinderen verlangd bij het 
versieren van het gebak. Is er nog tijd 
over dan is er ruimte om mee te doen 
aan echte oude volksspelen .
Bekijk het kinderdag programma op: 
www.eynderhoof.nl
Het museum is geopend van 13.00 – 
17.00 uur.

Reünie oud Wilma-medewerkers 

Was jij ooit werkzaam bij bouwbedrijf 
Wilma met vestigingen in o.a. Weert 
Nederweert, Maastricht en Eindho-
ven? Dan zijn we op zoek naar jou!
Op 29 juni is er een reünie bij Don 
Bosco in Weert voor oud-medewer-
kers van het voormalige bouwbedrijf 
Wilma. 
Aanmelden kan via oudwilma@hot-

mail.com en overmaking van € 25,-
naar NL17RABO0336933711 t.n.v. G. 
Slaats onder vermelding van: WIL-
MA je naam en woonplaats. 
Voor nadere informatie May Hum-
mel (06-53322358), Jan-Willem 
Schroeten (06-51827750), Marjo van 
der Heijden, Ludo van Thuijl en Ger-
rie Slaats. 

Was jij ooit werkzaam bij Wilma?  
Meld je dan aan voor deze reünie!

Nieuwe Nederweerter band brengt jaren 70 en 80 weer tot leven

Millroad 

De nieuwe vijfkoppige band Mill-
road staat voor het eerst, na ruim 
een jaar repeteren, op de plan-
ken. Tijdens Battle of the Bands 
in Nederweert bij De Kleine Winst 
op zaterdag 1 juni, laat deze band 
het publiek kennismaken met zijn 
favoriete hits uit de jaren 70 en 
80. Samen bogen ze op zo’n 200 
jaar speel- en podiumervaring in 
binnen- en buitenland, wat aller-
minst wil zeggen dat het tijd is 
voor rustiger vaarwater.   

Hub Verdonschot, bassist bij de be-
kende sixties-revivalband Steady 
State, en Peter Verdonschot, zanger/
gitarist bij onder andere de country-
rock/pop band Hiccups, smeedden 
eind 2017 hun plan. Peter, met zijn 
bijna 43 jaar de jongste van het stel, 
vertelt: “We zijn allebei liefhebbers 
van de rock en countryrock sound 
van de jaren 70 en 80. Muziek van 
Eagles, Doobie Brothers, The Allman 
Brothers, The Rolling Stones en CCR 
spreken ons beiden aan. En daar wil-
den we iets mee doen. We plaatsten 
een advertentie op muzikantenbank.
nl waarin we onze muziekkeuze ver-
meldden en dat we op zoek waren 
naar gevorderde muzikanten. Daarop 
meldde zich Karel Mahuwallan uit 
Maasbracht en voormalig gitarist/
zanger bij Fresh uit Geleen.”
Ook de Helmonder Cees Verouden 
reageerde als zanger/gitarist. Hij 
had geschiedenis geschreven met 
de bands Left Over en The Hunting 
Strings. Cees: “Met mijn voorliefde 
voor classic rock kon ik niet anders 
dan reageren op de oproep.” Om de 
band compleet te maken, belde Peter 
nog een oude bekende; Thijs Donders 
uit Weert, drummer bij de Noord-/
Midden-Limburgse band Crest.  

Klik
In januari 2018 kwamen ze voor het 
eerst bij elkaar. Het klikte tussen de 
vijf door de wol geverfde muzikan-

ten. En bijna vanzelfsprekend volgde 
de eerste repetitie in maart 2018 in 
een ruimte aan de Molenweg in Ne-
derweert. Hub: “Aan deze repetitie-
ruimte dankt de band zijn naam: Mill-
road. Nu een jaar later, hebben we 
een breed repertoire voor bijna een 
avondvullend programma klaar. Met 
een eigen kleur en geluid brengen we 
rock en close harmony uit de zeventi-
ger en tachtiger jaren. Onze muziek-
keuzes vullen elkaar goed aan en met 
vijf verschillende stemmen hebben 
we een groot bereik.” 

Relaxed
De muzikanten staan er allemaal bij-
zonder relaxed in. Op de vraag wat 
ze voor ogen hebben met Millroad, 
lachen ze allemaal breeduit. Ze laten 
nog net niet in koor weten dat ze het 
vooral leuk vinden om samen muziek 
uit deze periode te maken. “Niets 
moet en het is gezellig,” laat Cees we-
ten. Ze repeteren op maandagavond 
als het iedereen uitkomt. “Iedereen 
oefent zijn eigen partijen en dan 
wordt er gas gegeven. En als we zo’n 
5 à 6 optredens per jaar kunnen doen, 
zijn wij helemaal content,” aldus Hub. 

Geen tijd voor de geraniums 
Een advertentie waarin Battle of the 
Bands op zoek was naar deelnemers, 
trok de aandacht. Onder het motto 
‘laten we eens gek doen’ besloot de 
band zich op te geven. Als laatste 
band van de avond – 24.00 uur – be-
stijgen de vijf heren het podium bij De 
Kleine Winst. De tijd van de vetkuiven 
hebben ze achter zich liggen. Maar 
tijd om achter de geraniums te zitten 
hebben ze nog lang niet. Daarvoor 
zijn ze nog te gedreven muzikanten 
en zoeken ze nog altijd de uitdaging 
van het uitzoeken en spelen van hun 
partijen. Het moet staan als een huis. 
Voor de primeur op 1 juni bij worden 
de gitaren nog eens extra opgepoetst 
en gestemd, de kelen gesmeerd en de 
drums opgespannen. En dan gas erop. 

Foto: Saskia Verdonschot

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten. 

Johan de Moel is in zijn werk con-
tinu op zoek naar een ruwe maar 
ook subtiele balans tussen teke-
nen, fotografie en ruimtelijk werk.
Een zoektocht naar perfecte lijnen, 
perfecte verhoudingen, naar het
schaduwrijke gevoel, schurend, pie-
pend en krakend. Ongrijpbaar en
ontastbaar, een zoektocht zonder 
ooit te willen en kunnen vinden
waarnaar gezocht wordt.Zijn inspi-
ratie haalt hij uit de wereld om hem 
heen. Hij is kritisch over de samen-
leving, de consumptiemaatschap-
pij, het kapitalisme, de emotionele

armoede, de frustratie van de mens-
heid die verdrinkt in de globalisering. 
Zijn commentaar hierop en zijn gevoel 
hierbij vormt de basis van zijn werk.
De expositie in het gebouw van het 
Kunstcentrum, IJzerenmanweg 15, 
bij De Lichtenberg, is open van 11 -17 
uur. De kunstenaar is aanwezig en de 
toegang is gratis. 

Houdt rekening met verkeershinder 
in verband met de Triathlon Kampi-
oenschappen.
www.kunstcentrumweert.nl 
www.lichtjager.nl

Maatschappijkritische kunst van 
Johan de Moel in het Kunstcentrum



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 30 mei tot en met 8 juni2019.

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
Vooravond van de zevende zondag van Pasen
18.00 uur Geen H.Mis i.v.m. jubileum Pastoor

ZONDAG 2 juni
Zevende zondag van Pasen
9.30 uur Geen H. Mis. 
14.00 uur H.Mis b.g.v. het 25 jarig jubileum 
van Pastoor Schuffelers

MAANDAG 3 juni
HH.Carolus Lwanga en gezellen, martelaren
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph.

DINSDAG 4 juni
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel –jaardienst 
Toon van Dijk

WOENSDAG 5 juni
HH.Bonifatius, bisschop en gezellen
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 6 juni
H.Norbertus, bisschop
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 7 juni
18.30 uur geenRozenkransgebed
19.00 uur geen H.Mis in Mariakapel

ZATERDAG 8 juni
Vooravond van het Hoogfeest van Pinkstern
18.00 uur  H.Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) –zeswekendienst Tinus 
Mertens, zeswekendienst Pierre Creemers 
tevens als jaardienst Annie Creemers-Pee-
ters, jaardienst Jos Saes en Toos Saes-Davits, 
jaardienst Petrus Hubertus Verheijen.

Overleden
Op 24 mei was de uitvaart van Bèr Verheijen, 
hij overleed in de leeftijd van 89 jaar en 
woonde in zorgcentrum St.Joseph.
Moge hij rusten in vrede.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

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

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

30 mei t/m 8 juni

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.

ZONDAG 2 juni St. Lambertuskerk: 14.00 
uur H. Mis viering 25 jarig priesterjubileum 
van pastoor Schuffelers.

VRIJDAG 7 juni: 19.00 uur H. Mis op de 
botsautobaan t.g.v. van de opening van de 
kermis in Eind.

ZATERDAG 8 juni: géén H. Mis

LEZERS: vrijdag 7 juni Marjo Timmermans.

MISDIENAARS: donderdag 30 mei Lobke 
Houtappels en Niek Wijen, vrijdag 7 juni Va-
lerie Beerens en Janne Wijen.

OVERLEDEN: Op zaterdag 18 mei is Maria 
Venner, 95 jaar overleden. Dat zij mag rus-
ten in vrede.

“Tegen de stroom ingaan is de enige ma-
nier om bij de bron te komen.” Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

Kiest u voor gebaande paden of vaart u uw eigen koers ?

Geuns Uitvaartbegeleiding heeft oor voor uw wensen en oog voor details. Bent u alternatief of traditioneel, modern of klassiek:
samen geven we de uitvaart de ‘kleur’ die u wenst. Wij blijven onafhankelijk, want… waar u ook verzekerd bent, u kunt altijd 
een beroep op ons doen. We bespreken, verzorgen en begeleiden persoonlijke uitvaarten en alle formaliteiten eromheen.

Nederweert-Ospel | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom 
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. 

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Parochie 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 30 mei 2019 – 8 juni 2019

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

Zondagmorgen 2 juni 09.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als jrgt. voor Annie 
Reijnders-van den Berg en Frans Reijnders 
(volkszang)

Mededelingen:
• Op Pinksterzondag 9 juni zal gemengd 

koor Milagri de eucharistieviering opluiste-
ren waarvoor wij u van harte uitnodigen;

• In het pinksterweekend van 8-9 juni 
wordt de kerkdeurkollekte voor onze ei-
gen Missionarissen gehouden.

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

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

Zondag 9 Juni Pinksteren
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Maandag 10 Juni 2e Pinksterdag
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Goede moeder Maria, ik ben extra voor u 

hier gekomen, om in stilte met u te praten 
en een kaarsje opgestoken voor een goe-
de gezondheid en een liefdevolle familie 
te behouden. Bedankt voor alles.

- Moeder Maria , ik bid tot u voor de gene-
zing van een vriendin en een goede uitslag.

- Maria, ik steek twee kaarsjes aan voor 
hem en voor mij, verhoor mijn grootste 
wens a.u.b.

Iets om over na te denken:
Haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je 
haast hebt.

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.

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.

Zondag 9 juni 2019 H. Mis om 11.00 uur  
PINKSTEREN
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis voor Pierre van Nieuwenhoven en ou-
ders Van Nieuwenhoven Pepels
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wulms

Maandag 2e Pinksterdag is er geen H. Mis in 
Budschop. Voor overige missen zie kerkbe-
richten weekblad.

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 30 mei – 8 juni

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. 

Zondag 2 juni, 7e zondag van Pasen, 10.00 
(Samenzang) ghm Jac en Toos Berben-Weerts. 

Donderdag 6 juni, H. Norbertus, bisschop, 
19.00 voor de zieken. 

Vrijdag 7 juni, 1e vrijdag van de maand : 
Ziekencommunie.

Zaterdag 8 juni, vooravond Hoogfeest van 
Pinksteren, 19.00 (Kerkelijk zangkoor Gre-
goriaans) 

ACOLIETEN: za. 1 juni 19.00 : Tom Kessels, 
Nick Stijnen; zo. 2 jun 10.00 : Mathijs en Luc 
van Hulsen; do. 6 juni 19.00 : Tom en Stan 
Dirks; za. 8 juni 19.00 : Mathijs van Lierop, 
Edwin van Rooijen. 

DOOPSEL: Door het H. Sacrament van het 
Doopsel zijn Maddox Feijen, Ommelpad 9, Es-
mee van Diepen, Turfplat 3, en Xeb Janssen, 
Lochtstraat 43, in onze geloofsgemeenschap 
opgenomen. We wensen dopelingen en ou-
ders proficiat en een gezegende toekomst. 

PRIESTERJUBILEUM: A.s. zondag 2 juni viert 
pastoor Schuffelers in Nederweert zijn zilve-
ren priesterjubileum. Om 14.00 uur is er een 
plechtige Eucharistieviering m.m.v. de kerk-
koren van Nederweert, Ospel en Eind (Grego-
riaans) en Dameskoor Cantantes Nederweert, 
Gemengd koor St. Rochus Budschop, Ge-
mengd koor de Leeuwerik Eind en Zangkoor 
De Peelklanken Ospel. We feliciteren de jubi-
laris met zijn zilveren priesterfeest. 

Pastoor A. Koumans, OMI

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

Alles op het gebied van natuursteen en graniet.
Onze Lieve Vrouwestraat 17, 6035 AN Ospel

Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156.mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl 

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

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

Pastoor Schuffelers 
25 jaar Priester

Op 28 mei is het 25 jaar geleden 
dat Pastoor Schuffelers tot priester gewijd werd.

Deze heugelijke gebeurtenis willen wij samen met u
in dankbaarheid gedenken tijdens een plechtige 
eucharistieviering op zondag 2 juni om 14:00 uur 
in de Parochiekerk Sint Lambertus te Nederweert.

Na de Heilige Mis is er tot 17:30 uur de 
gelegenheid om Pastoor te feliciteren in zaal Centraal, 

Kerkstraat 59 te Nederweert. (gelegen t.o. de kerk).

Graag nodigen wij u uit om samen met ons 
Pastoor Schuffelers een onvergetelijke dag te bezorgen.

Parochiefederatie BENO 
(Budschop-Eind-Nederweert-Ospel)

Lourdesreizen 2019

Al ruim 30 jaar werkt het Dekenaal 
Lourdescomité regio Weert samen 
met  het Huis voor de Pelgrim, voor 
het organiseren van de pelgrimsreizen 
naar Lourdes. De pelgrims doen tel-
kens een enorme ervaring op . Zij voe-
len zich gesterkt door de saamhorig-
heid die men in Lourdes zo ervaart en 
zij doen daarmee kracht op voor hun 
eigen persoonlijke omstandigheden.
Uit de regio Weert hebben zich in-
middels 23 pelgrims gemeld voor de 
Lourdesreis begin september. Toch 
zijn er nog enkele plaatsen  beschik-
baar voor belangstellenden. 
Zij kunnen meer informatie opvragen 
voor die reis bij een van onderstaan-
de personen.
CZ verzekerden kunnen een aanvraag 
bij hun verzekeraar indienen voor 
een bijdrage in de kosten van deze 
reis. Ook het Dekenaal Lourdesco-
mité verleent jaarlijks aan de zieke 
pelgrims een bijdrage.
Neem contact op met:

In Weert met 
Chrit Götzen tel 0495530282 
of Harrie Hanssen tel 0495542410
In Nederweert met 
Toos Tinnemans tel 0495633421
In Stramproy met    
Nellie Craemers tel 0495563328

Proef de Peel met Pinksteren!

Op maandag 10 juni, Tweede 
Pinksterdag, houdt Staatsbosbe-
heer een ‘Proef de Peel Ontbijt-
wandeling’ in Nationaal Park De 
Groote Peel. De excursie start 
om 9.00 uur met een ontbijt in 
de Peelboerderij. Daarna op pad 
voor een stevige wandeling van 
12 kilometer onder begeleiding 
van een Peelgids. Het Peelboerde-
rij De Pelen ligt aan de Moostdijk 
28 te Ospel (parkeren bij het Bui-
tencentrum aan de Moostdijk 15).

‘Proef’ de geuren, kleuren en ge-
luiden in de natuur
Nationaal Park De Groote Peel is 
een heerlijk wandelgebied. Zeker in 
het voorjaar, als alles weer groeit en 
bloeit. Het is het kleinste nationaal 
park van Nederland, maar toch kan je 
er uren rondstruinen. De Peel is ook 
een echt vogelgebied en in deze tijd 
van het jaar – het broedseizoen - la-
ten de vogels zich volop horen. Het 
Peellandschap is weids en open met 
waterplassen, heide en kleine stuk-
ken bos. In het verleden is er turf ge-
stoken en de sporen van dit turfste-
kerverleden zijn nog zichtbaar in het 
landschap. Zo wandel je bijvoorbeeld 
over Peelbanen, de paden waarover 
vroeger het veen werd vervoerd. De 
houten knuppelbruggen zijn van 
latere datum en aangelegd om het 
oorspronkelijke moeras toegankelijk 
te maken voor wandelaars. Een deel 
van de route loopt door de ‘Paarden-
begrazing’, de zandrug aan de Oost-
zijde van het gebied. De wandeling 

wordt begeleid door een Peelgids. Hij 
kent de Peel als geen ander en vertelt 
onderweg bijzonderheden over dit 
hoogveengebied.

Proef een Peelontbijt
Zo’n stevige wandeling loopt na-
tuurlijk veel lekkerder met een goed 
gevulde maag. Daarom starten de 
deelnemers met een heerlijk Peelont-
bijt in de Peelboerderij. Zo ga je goed 
voorbereid en vol energie op pad en 
kun je lekker lang genieten.

Deelname aan de  Proef de Peel 
Ontbijtwandeling kost € 18,50 
per persoon. Er is plek voor max. 
20 deelnemers. Het ontbijt start 
om 9.00 uur en de wandeling rond 
10.00 uur. Duur van de excursie 
is 3 à 4 uur. Reserveren is nood-
zakelijk en kan online via: www.
staatsbosbeheer.nl/pinksterwan-
delingdepelen Let op: aanmelden 
kan t/m vrijdag 7 juni. 

En dan is er ook nog muziek 
Na afloop van de wandeling is er bij 
het Buitencentrum muziek op het 
Peelpodium. Om 13.30 en 15.00 uur 
is daar een optreden van zanggroep 
Tössedoôr, een kleine gemengde 
zanggroep uit Nederweert met ac-
cordeonmuziek. Ze brengen Neder-
landstalige en Limburgse liedjes uit 
‘moeders tijd’. Het optreden is voor 
iedereen toegankelijk. Deelname is 
een vrijwillige bijdrage. Meer infor-
matie: www.staatsbosbeheer.nl/de-
pelen 

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

St. Antoniusplein 7
6031 ED  Nederweert

Tel. 0495-631521

Drogisterij 
“De Vijzel”

De drogist 
voor eerlijk advies

Repair Café Nederweert
Weggooien? mooi niet!

Zaterdag 1 juni van 10:00 – 13:00 uur 
is er weer repair café in de Pinnenhof.
Zijn er kapotte spullen waarvan je 
denkt, ik vind het jammer om ze weg 
te gooien o.a. elektrische apparaten, 
fietsen, rollators, kleine meubels, 
speelgoed of kleding wij zullen pro-
beren deze te repareren en ze hier-
door een tweede leven te geven. 
Repair Café is een reparatie werk-
plaats die gerund wordt door vrijwil-
ligers. Aan de reparaties zijn geen 
kosten verbonden, echter zijn mate-
riaalkosten voor eigen rekening. Een 
kleine vrijwillige bijdrage voor de re-
paraties wordt gewaardeerd. Bezoe-
kers die kapotte spullen aanbieden ter 
reparatie, doen dat op eigen risico.

Vrijwillige klussendienst Repair Café
De werkzaamheden vinden plaats in 
de woning o.a. elektra, klein schil-
derwerk, klein timmerwerk en mon-
tage werk. De klussendienst is voor 
namelijk bedoelt voor mensen met 
een laag inkomen, niet in staat zijn 
de klus zelf uitvoeren en geen be-
roep kunnen doen op familieleden of 
vrienden.
De bedoeling is dat de werkzaamhe-
den niet langer dan 4 uur duren.
Het uurtarief bedraagt 4 euro. 
Aanmelden van klussen: tel: 0495-
62155, 0495-632519 of 
email: repaircafenederweert@telfort-
glasvezel.nl of tijdens Repair Café.
facebook: Repair Café Nederweert 

Eettafel Eind

Donderdag 6 juni: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden  
t/m dinsdag 4 juni voor 19.00 uur.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden. 

Iemand verrassen? 
Een dinercheque à € 9,-!

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

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

Zorg jij voor een ander? Dan 
sta je er niet alleen voor!

Zorg jij voor iemand? Dan is er in 
Weert een punt waar je terecht 
kunt, Punt Welzijn. Hier staan 
mantelzorgondersteuners voor 
je klaar, zij bieden informatie, ad-
vies en ondersteuning. Ook zijn er 
regelmatig bijeenkomsten waar 
je terecht kunt voor informatie en 
het delen van ervaringen.

Op 5 juni organiseren Punt Welzijn en 
Bibliocenter een avond voor mantel-
zorgers. Hier kun je ervaringen delen 
met anderen die weten hoe het is om 
voor iemand te zorgen. Waar lopen 
zij tegenaan en hoe gaan zij hiermee 
om? Wat heb je nodig om bijvoor-
beeld je taken te delen en wegwijs te 
raken in de wet- en regelgeving? Mis-
schien combineer je de zorg ook nog 
met je baan, hoe houd je dan tijd over 
voor jezelf of je gezin? 

Mantelzorgondersteuner Pauline van 
Hulzen gaat deze avond met de aan-
wezigen in gesprek over de vele za-
ken waar mantelzorgers mee te ma-
ken krijgen en wijst je de weg in de 
wereld van zorg. 

De bijeenkomst is gratis toegankelijk 
en vindt plaats op woensdag 5 juni 
van 19.30 tot 21.00 uur in Bibliocen-
ter (Wilhelminasingel 250, Weert). 
Aanmelden kan via Punt Welzijn, te-
lefoon 0495-679700 of email mantel-
zorg@puntwelzijn.nl. 
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Maak vandaag nog een afspraak
en verkoop je woning met succes!

Verhuisplannen?

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

gewoon goed geregeld

hypotheken en verzekeren

Hugo Vossen
Financieel adviseur
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Op het voormalige terrein van Van den Boom landbouwmechanisatie in 
de kern van Ospel worden negen nieuwe koopwoningen gerealiseerd.

Het betreft een kleinschalig nieuwbouwproject aan een verkeersluw 
hofje. Er wordt een mooie variatie aan bebouwing gerealiseerd voor 
diverse doelgroepen. Hier kunt u heerlijk rustig wonen.

De toegang van het nieuwe hofje wordt gerealiseerd vanuit de Pastoor 
Vullerstraat. Op deze locatie worden 4 verschillende type woningen 
gebouwd. De woningen voldoen uiteraard aan alle eisen van nu. Dus 
volledig geïsoleerd, gasloos en inclusief zonnepanelen. Alle woningen 
beschikken over een eigen oprit en een eigen tuin.

De verkoop van de woningen is reeds gestart en er zijn al een aantal 
opties verstrekt, volgens planning zal de bouw starten in september 
van dit jaar. 

De vier types zijn als volgt onder verdeeld:

Semibugalow
Vier zeer complete woningen met alle voorzieningen op de begane 
grond. Op de verdieping is het mogelijk extra slaapkamers of een hob-
byruimte te realiseren. De achtertuin is gelegen op het Zuidwesten.

Vrijstaand geschakelde woning 
Twee vrijstaande woningen, welke met de garage (optioneel) gescha-
keld zijn aan de tussengelegen tweekapper. De woningen beschikken 
op de begane grond over een woonkamer met open keuken, trapkast, 

hal met toilet en meterkast. Op de eerste verdieping een badkamer en 3
slaapkamers. Er is een vaste trap naar de grote open zolderruimte.

Tweekapper
Deze mooie tweekapper heeft een gelijke indeling als de vrijstaand ge-
schakelde woning. Ook hier is het mogelijk om optioneel een garage, 
berging of carport te realiseren.

VVrriijsjsttaaaanndede w wononiinngg
Royaal vrijstaand woonhuis op een perceel van 395 m2. Op de begane 
grond een mooie grote woonkamer aan de voorzijde met erker, aan de 
achterzijde een speelkamer/kantoor en keuken. Hal met meterkast. Van-
uit de keuken is de garage binnendoor bereikbaar, hier bevindt zich de 
toiletruimte en de aansluitingen voor het witgoed. Op de eerste verdie-
ping bevinden zich 3 ruime slaapkamers en een badkamer. Middels vaste 
trap is de open grote zolder bereikbaar.

• Het is mogelijk in overleg met de aannemer de indeling naar wens aan 
te passen.

• Percelen variëren van 190 m2 tot 395 m2
• Prijzen van € 245.000,- v.o.n. tot € 419.000,- v.o.n.
• Er zijn zowel nog semi-bungalows als gezinswoningen beschikbaar

Neem contact op voor meer informatie: 
Woon! Totaaladvies, Ospelseweg 23 te Nederweert 0495-460180
info@woontotaaladvies.nu

OOf kf kiijjk ok op op onze website: w: wwwww.woontotaaladdvvies.nu

Nieuwbouwplan Tempelshof te Ospel

Sint Jozef Wonen en Zorg in Meijel verzorgt voor een groot aantal 
inwoners van Meijel, Neerkant, Ospel en Nederweert Tafeltje-dek-je 
maaltijden. Op alle dagen van de week brengen onze vrijwilligers 
een heerlijke warme 3-gangen maaltijd bij u thuis. Ook kunnen we 
de maaltijd koelvers leveren zodat u zelf de maaltijd kunt verwar-
men op een door u gewenst tijdstip.

• Door middel van een keuzeformulier kunt u zelf het menu samen-
stellen. Bovendien bepaalt u ook zelf op welke dagen u gebruik wilt 
maken van Tafeltje-dek-je waarbij wij uitgaan van minimaal 1 dag 
in de week.

• Het is ook mogelijk om tijdelijk gebruik te maken van Tafeltje-dek-
je, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of gedurende een 
revalidatieperiode.

• Alle informatie hierover kunt u verkrijgen bij onze keuken, tel.nr 
077-466 78 78.

Tafeltje-dek-je
MEIJEL

Met de geboorte van Saar op 1 april
2019 zijn er 4 generaties vrouwen in 
de familielijn. Op de foto: overgroot-
moeder Mia Coolen-Gielen, oma Ger-
rie Migchels-Coolen, moeder Kim 
Migchels en de kleine Saar Kortooms. 

4 Generaties

Het is extra speciaal dat alle vier de 
dames de oudste zijn van ieders gezin.

Deze bijzondere foto van vier genera-
tie werd gemaakt als cadeau voor de 
trotse overgrootmoeder.

Te koop 
Caravan in nieuwstaat

Hobby Premium 495 UL, bouwjaar juli 2012.
1e eigenaar, compleet incl. luifel, voortent, 

mover en audio installatie.
Grote beurt febr. 2019 incl. nieuwe banden. 

Rapport ter inzage.

Tel. 06-208 875 12

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

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



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

Donderdag 30 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 klimaatprobleem staat hoog op de 
agenda. Samen met inwoners, organi-
saties en stakeholders inventariseren 
we de risicogebieden in onze gemeente 
en gaan we op zoek naar oplossingen. 
Op maandag 13 mei vond het tweede 
klimaatatelier plaats. Het was opnieuw 
een waardevolle bijeenkomst met 
goede ideeën. Aan het eind van dit jaar 
moet er een klimaatadaptieplan liggen.

De gevolgen van droogte zijn al duide-
lijk merkbaar. Hittestress heeft op ter-
mijn vooral invloed op onze kwetsbare 
ouderen en zuigelingen. De al gemaak-
te start met het afkoppelen van hemel-
water van het gemengde riool verdient 
de komende tijd meer aandacht. Dit 
geldt ook voor het slim inrichten van de 
openbare ruimte, zodat wateroverlast 
(in panden) zo goed mogelijk wordt 
tegengegaan.

Aanpassen aan klimaatverandering
De gemeente is bezig met het ontwik-
kelen van een klimaatadaptatieplan om 
beter om te gaan met de gevolgen van 
klimaatveranderingen. De weg ernaar-

toe bestaat uit gezamenlijke overleggen 
met betrokkenen. Zo organiseren we bij-
voorbeeld klimaatateliers. Op maandag 
13 mei vond de tweede sessie plaats. 

Risicogebieden
Medewerkers van de gemeente en sta-
keholders namen hierin de risicogebie-
den in Nederweert onder de loep. Wat 
kan er beleidsmatig en in de dagelijkse 
werkzaamheden aangepast worden, 
zodat rekening gehouden wordt met 
de klimaatverandering? Uitgangspunt is 
het zoeken naar integrale oplossingen 
waarbij problemen in samenhang aan-
gepakt worden. 

Vergroenen, informeren 
Zo is gekeken naar het vergroenen van 
daken, het planten van bomen met 
een fors bladoppervlak, het betrekken 
van het sociale netwerk om kwetsbare 
groepen bij extreme hitte te helpen en 
het opvangen en inzetten van hemel-
water. Ook is gesproken over de manier 
waarop we inwoners kunnen infor-
meren over klimaatadaptie en wat ze 
zelf kunnen doen. Denk hierbij aan het 

vergroenen van tuinen (minder verhar-
ding), het afkoppelen van hemelwater, 
het letten op kwetsbare groepen bij (ex-
treme) hitte en hergebruik van water.

Hoe nu verder
Eind september vindt met de gemeente-
raad een werkbijeenkomst plaats over 
het ambitieniveau en de restrisico’s 
die blijven. Na deze sessie wordt aan 
het eind van dit jaar het klimaatadap-
tieplan, met fysieke en beleidsmatige 
maatregelen op de korte en lange 
termijn, ter besluitvorming aan de raad 
voorgelegd. 

Afkoppelen
We blijven daarnaast initiatieven 
stimuleren om hemelwater af te kop-
pelen. U kunt ook uw steentje bijdra-
gen. Op www.nederweert.nl en www.
waterklaar.nl vindt u informatie over 
de mogelijkheden. Hebt u interesse 
om af te koppelen? Stuur dan een mail 
met uw contactgegevens naar info@
nederweert.nl. Vakspecialist Jac Broens 
neemt dan contact met u op voor een 
adviesgesprek bij u thuis.

Werken aan groene oplossingen
Hoe kunnen we ons aanpassen aan klimaatverandering?

Maar liefst acht Nederweerter (toe-
komstige) bestuurders sloten recent 
de KNVB Bestuurdersopleiding af. Ze 
ontvingen hun certificaat uit handen 
van wethouder Cuijpers. 

Vrijwilligers vormen het hart van de 
club, zorgen dat het mogelijk is om te 
sporten en om een bloeiende vereni-
ging te hebben waar men graag onder-
deel van uitmaakt. 

Verdacht signaal? Meld het!

Voorbereid de toekomst in. Ook op het gebied van klimaat zijn we daarmee bezig.

Een brief met een meldkaart en een 
folder over ondermijning. Dat valt deze 
week bij u in de brievenbus. Samen met 
u gaan we de strijd aan tegen deze vorm 
van criminaliteit. We willen ons buiten-
gebied veilig houden. Meld een verdacht 
signaal. U bent onze ogen, oren én neus. 

Criminelen maken vaak gebruik van 
diensten van de bovenwereld. Denk 
daarbij aan transport, opslag, huisves-
ting, financiële en sociale voorzieningen. 

Ondermijning
Burgers, ondernemers, instellingen en 
overheden kunnen zo dus onbedoeld en 
vaak zelfs ongemerkt betrokken raken 
bij illegale activiteiten. Dit noemen we 
‘ondermijning’. Door de invloed en druk 
van criminelen vervagen normen en 
wordt onze veiligheid aangetast. Vooral 
in het buitengebied zien we steeds vaker 
vormen van ondermijning. Samen maken 
we hier een vuist tegen!

Veel signalen
Ondermijnende criminaliteit vindt 
stiekem plaats, maar als u alert bent, is 
het vaak merkbaar en zichtbaar. U bent 
onze ogen en oren én neus! Er zijn veel 
signalen die erop kunnen wijzen dat er 
iets niet klopt. Een paar voorbeel-
den: aanloop op vreemde 
tijden bij een loods of 
woning, voortdurend 
afgeplakte ramen of 
gesloten rolluiken, een 
vreemde geur (zoete 
geur, acetonlucht, hen-

nepgeur) en gedumpte vuilniszakken of 
vaten op vreemde plekken.

Verdacht signaal? Meld het!
Samen kunnen we Nederweert met haar 
prachtige buitengebied veilig houden 
en nog veiliger maken. Twijfel niet of u 
een signaal zult melden. Elk signaal is de 
moeite van het melden waard! En u kunt 
altijd anoniem uw melding doorgeven.

Gebruik de meldkaart…
Deze week ontvangt u een brief van 
de gemeente met daarin een folder en 
een meldkaart. In de folder lichten we 
nogmaals toe wat ondermijning is en 
hoe u het herkent. De meldkaart kunt u 
gebruiken om, ook anoniem, verdachte 
signalen te melden. Het enige dat u 
hoeft te doen.

…of het online meldpunt
Op onze website www.nederweert.nl 
hebben we een online meldpunt inge-
richt. Ook hier kunt u, als u wilt volledig 
anoniem, uw melding eenvoudig en snel 
doorgeven!

En bellen kan ook
Naast de lokale meldkaart en het lokale 
online meldpunt, kunt u ook de politie 
bellen (0900-8844 of 112 bij een acute 

situatie) of uw melding doorgeven bij 
MeldMisdaadAnoniem (M.) via 
tel. 0800-7000.

Alvast heel hartelijk dank.  
Samen groots, samen sterk  

tegen ondermijning! 

Hulp in beeld
Onlangs is de jaarrapportage Jeugdhulp 
over 2018 vastgesteld. Het rapport geeft 
een beeld van vorig jaar uitgevoerde 
jeugdhulp in Nederweert en de regioge-
meenten. 

Wethouder Cuijpers licht toe: “We zien 
dat het beeld voor Nederweert redelijk 
stabiel is. Er zijn geen grote schommelin-
gen in jeugdhulpgebruik. Wel is in 2018 
op een andere manier gewerkt door het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het 
CJG bekijkt samen met de cliënt welke 
zorgbehoefte er is en welke resultaat de 
in te zetten jeugdhulp heeft”.

Extra ondersteuning
De gemeente wil eraan bijdragen dat de 
jeugd van Nederweert zo normaal moge-
lijk kan opgroeien in Nederweert. Soms is 
daar wat ondersteuning in de opvoeding 
of voor de jeugdigen bij nodig.
In 2018 zijn we ook gestart met ex-
tra preventieve activiteiten. Zo is voor 
risicomoeders begeleiding door een 
Voorzorg-verpleegkundige van de GGD 
beschikbaar. Synthese is begonnen met 
laagdrempelige opvoedondersteuning via 
Ouders Ondersteunen Ouders. 

Bewustwording
Het CJG werkt met de methodiek van 
Houvast voor gezinnen waar sprake is 
van licht verstandelijke beperking. Ook is 
er budget vrijgemaakt voor een regionale 
bewustwordingscampagne, gericht op 
kinderen van ouders met een psychiatri-
sche of verslavingsproblematiek. Door 
juist te investeren in versterking van de 
pedagogische omgeving van het jonge 

kind, kan voorkomen worden dat pro-
blemen ontstaan.

Het rapport is te vinden op onze website.

Gekwalificeerde vrijwilligers
Gemeente Nederweert onderschrijft het 
belang van een bloeiend verenigings-
leven en voldoende en goed gekwalifi-
ceerde vrijwilligers en bestuurders. Wet-
houder Cuijpers was daarom ook graag 
aanwezig bij de uitreiking.

Vergroten van kennis
De KNVB Bestuurdersopleiding geeft 
(toekomstige) bestuurders gereedschap 
om de club nóg beter te organiseren. 

Bestuurders, hartelijk gefeliciteerd! 

Op maandag 27 mei was het 60 jaar 
geleden dat Pierre van Nieuwenhoven 
en Toke Geuns elkaar het jawoord gaven 
in de kerk van Ospel. Reden voor het 
college van B&W om het diamanten paar 
een bezoekje te brengen.

Pierre (86) is de op een na jongste zoon 
van negen kinderen uit het gezin van 
Schoonmakers Graat en Maria Dirckx. 
Toke (89) is de oudste van drie kinderen 
uit het gezin van Vrijke Lei en Naobers 
An. Beiden zijn geboren en getogen in 
Ospel.

Met paard en kar vol melktuiten
Zo’n zeven jaar voor het grote feest, 
sloeg de vonk over bij de zangvereniging 
van Ospel waar ze beiden lid van waren, 
Pierre als bas en Toke als sopraan. 

Toch was Pierre al eerder opgemerkt door 
Toke. Hij kwam geregeld met paard en 
kar vol ‘melktuiten’ over de Waatskamp 
langs haar ouderlijk huis om op de Zoom 
te melken. Op de Waatskamp was het 
ook waar ze samen een bedrijf begonnen 
met een paar kippen, varkens en koeien. 
In de jaren die volgden, groeide het gezin 
ook met twee zonen en vier dochters: 
Ans, Peter, Ria, Marga, Käthy en Geert. 

Liefde voor muziek
Pierre is jarenlang lid geweest van de har-
monie in Ospel. En zeker niet onverdien-
stelijk. In zijn jongere jaren oefende hij 
op zijn klarinet in de kelder om niemand 
wakker te maken. De muzikaliteit van 
Pierre en Toke is overgeslagen op de kin-
deren. Ans, Ria, Käthy en Geert hebben 
het ‘muziekvirus’ nog steeds. 

Toke heeft altijd graag gekookt. Ze 
volgde de opleiding voor de Fijne Keuken 
waar het gezin later zeker van heeft ge-
noten. Met creativiteit zorgde ze ervoor 
dat er altijd meer dan voldoende was. Er 
kon altijd wel iemand aanschuiven.

Mooi bedrijf opgebouwd
Mede door de tomeloze inzet, ambitie 
en vastberadenheid van Pierre en de 
toewijding en onvoorwaardelijke steun 
van Toke, is het bedrijf uitgegroeid tot 
een heel mooie melkveehouderij met 
akkerbouw. Naarmate het gezin groeide, 
staken ook de kinderen de handen uit 
de mouwen. Tijd om vakantie te vieren 
was er niet. Die bestond uit hard werken 
en een dagtocht met de bus van Kupers 
met het hele gezin. Pas toen de zonen na 
hun studie meer in het bedrijf kwamen 
helpen, konden Pierre en Toke af en toe 
genieten van een welverdiende vakantie. 

In Nederweert
In de jaren die volgden, groeide de fami-
lie met nog zeven kleinkinderen: René, 
Nick, Ward, Anne-Marie, Franca, Margot 
en Suze. Drie jaar geleden zijn Pierre 
en Toke wegens gezondheidsredenen 
gestopt met het bedrijf. Ze wonen nu al-
weer twee jaar in een mooi appartement 
in de Antoniusveste in Nederweert. Hier 
genieten ze van een welverdiende rustige 
oude dag.

Proficiat
We feliciteren Pierre en Toke van Nieu-
wenhoven van harte met hun 60-jarig 
huwelijk en wensen hen veel geluk voor 
de toekomst!Het college werd hartelijk ontvangen door Pierre en Toke van Nieuwenhoven en hun gezin. Foto: Nederweert24

Diamanten feest voor Pierre en Toke



Raadpop presenteert: Night of the Choirs
Nederweert

Donderdag 4 juli, het weekend 
van Raadpop, staat volledig in 
het teken van zang. Koren uit Ne-
derweert en daarbuiten betreden
het podium van Raadpop. Vol-
gens de organisatie staan deze 
koren garant voor een intieme,
warme sfeer, onder meer door de 
laagdrempelige hits die worden 
gezongen.

Het programma zal verzorgd worden 
door onder meer Kazoo, Aan Paol 
60, Zusenzo en Timeless. Alle koren 
kennen een eigen muzikale identiteit 
waardoor een mooie afwisseling ont-
staat in muziekgenres. “Terwijl het ene 
koor uitblinkt in het voordragen van 
ballads, floreert het andere in het zin-
gen van opzwepende hits”, blikt Raad-
popvoorzitter Rolf Verheijen vooruit.

Vruchtbare samenwerking
Voorheen was het podium op de 
donderdagavond altijd gereserveerd 
voor Raadproms. Echter is dit jaar 
voor een alternatief gekozen. Reden
hiervoor is dat de datum van Guulke’s 
Lakeside Music Night (18 en 19 okto-
ber) te dicht op de datum van Raad-
pop (5 en 6 juli) ligt. Voorzitter van 
dit evenement, Jos Willekens, kijkt 
terug op een vruchtbare samenwer-
king: “Helaas kunnen we beide niet 
samen organiseren gezien de korte 
periode tussen de twee evenementen
in. Wellicht wordt de samenwerking 

in de toekomst weer opgepakt”. Rolf 
Verheijen beaamt dit: “Gelukkig kent 
Nederweert veel diversiteit in muziek 
en artiesten. Keuze te over dus”, legt 
hij uit. “De muziek van de koren sprak 
ons meteen aan. Door de combinatie 
tussen loepzuivere zang en herken-
bare muziek denken we dat het pu-
bliek hiermee van begin tot eind kun-
nen boeien”, aldus Verheijen.

Binnenkort volgt een geschreven 
voorstelronde waar ieder koor indivi-
dueel aan bod komt.

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli 2019 
viert Raadpop haar vijf-jarig jubi-
leum. Het belooft weer één groot 
muziekfeest te worden op het Raad-
huisplein in Nederweert. De voorbe-
reidingen zijn al in volle gang!
Voorzitter Rolf Verheijen: “Neder-
weert verdient een festival als Raad-
pop, groot of klein maakt eigenlijk 
niet uit. We vinden het mooi om sa-
men met de mensen en ondernemers 
van Nederweert dit te organiseren.”

Het programma voor beide dagen is 
rond en met de diversiteit van o.a. de 
Marcel Scherpenzeel band, BloYaTop 
en coverbands van The Cult, TOTO
en Pink Floyd belooft het weer een 
prachtig spektakel te worden.

Meer info kun je vinden op de 
nieuwe website www.raadpop.nl

Algemene
informatieavond 5 juni

Sinds een paar jaar is de Nederweer-
ter Energie Coöperatie actief, voor en 
door burgers van Nederweert. Het 
doel van Newecoop is om lokaal een 
bijdrage te leveren aan de energie-
transitie waardoor Nederweert duur-
zaam de toekomst in kan.
Dit doen we door adviezen te ver-
strekken aan burgers over bijvoor-
beeld zonnepanelen. Maar ook door
als coöperatie grote projecten te ont-
wikkelen zoals het burgerwindpark
in Ospeldijk, dat in 2020 in gebruik 
wordt genomen. Daarnaast hebben
we een collectief zonnedak ontwik-
keld voor wie thuis geen plaats heeft 
voor zonnepanelen.
De activiteiten van de coöperatie 
worden onbezoldigd uitgevoerd door 
vrijwilligers die de energietransitie 
gewoon een warm hart toedragen.
Intussen gaan we verder met de 
ontwikkeling van nog weer nieuwe 
projecten, waar u als burger van 
Nederweert aan kunt deelnemen, 
desgewenst ook op een financieel 
aantrekkelijke wijze. Op deze manier 
draagt u niet alleen bij aan een bete-
re toekomst, maar u heeft er zelf ook 
direct profijt van. 
Newecoop beseft goed dat de over-
heid nog worstelt met een goede 
aanpak van het klimaatprobleem. Dit 
kan burgers afschrikken en onzeker-
heid creëren. Ook wordt u regelmatig 
benaderd door commerciële partijen
met mooie aanbiedingen. Vaak ont-
breekt het dan aan eigen deskundig-
heid om een goede keuze te maken. 
Ons maakt het niet zoveel uit. Wij zijn 
gewoon concreet aan de slag gegaan. 
Het belangrijkste is dat wij u willen 
helpen om op een verantwoorde 
wijze uw steentje bij te dragen. Hoe 
wij dat precies doen leggen wij graag 
uit tijdens een algemene informatie-
bijeenkomst op woensdag 5 juni in 
Café Centraal, aanvang 20.00 uur. 
Kijk ook eens op www.newecoop.nl 

Nederlanders 
worden steeds 
zwaarder
Uit onderzoek van het CBS blijkt dat ruim 
48,7% van de bevolking overgewicht heeft.
De verschillende afslankmethoden vliegen 
ons daarom ook om de oren, van Sonja Bakker tot ‘maal-
tijd-vervangende shakes’. Het is dan ook niet gek dat maar liefst 
54% van de vrouwen en 38% van de mannen met overgewicht 
probeert af te slanken; Je hoort goede verhalen, ziet in je omge-
ving dat iets werkt en waagt zelf ook een kansje. Het resultaat? 
Het bekende jojo-effect, de harde realiteit voor de ‘doorgewinterde 
afslanker’.

Ondanks het diverse aanbod in afslankmethoden, en de prachtige 
resultaatverhalen, worden we alleen maar zwaarder.

Waar ligt nou de kern van dit probleem? Waarom kan ik dit niet
volhouden? Wat is er mis met mij? Maak je geen zorgen, met jou 
is er niets aan de hand. Jij functioneert zoals ieder ander mens en 
loopt bij deze diëten tegen dezelfde obstakels aan.
Het zit namelijk zo, een dieet dat zich uitsluitend richt op voeding 
en/of beweging ziet een van de belangrijkste voorwaarden van 
resultaat over het hoofd, namelijk je mindset! Dé sleutel om af te 
rekenen met deze eindeloze dieetpogingen.
In de komende maanden ga ik je in deze column informeren over
de meest voorkomende valkuilen binnen het afslanken en geef ik
tevens inzicht in het e ect van jouw mindset op het realiseren van 
een gezonde levensstijl met blijvend resultaat.

Lees jij mee? Groetjes,
Betsy Stienen

Slank4ever
www.slank4ever.nl
info@slank4ever.nl
06-20566049

GEZONDHE IDST IP
VAN BETSY
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Tuin & Terras

Blauwe bessenBlauwe bessen
(Z(Zelf plukkelf plukken)en)

5050
per kiloper kilo

Kampsteeg 11A
5768 PN  Meijel
Tel. 06-20974776

www.rinivanrees.nl

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

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

De heerlijke en gezonde De heerlijke en gezonde 
Hollandse blauwe bessen Hollandse blauwe bessen 

uit eigen kwekerij zijn weer uit eigen kwekerij zijn weer 
volop verkrijgbaarvolop verkrijgbaar. . 

Rini van Rees: specialist in bessen en bramenstruiken!!

Hollandse blauwe bessen 
uit eigen kwekerij zijn weer 

Op hemelvaart

de gewone

openingstijden

Het hele weekend (30-31 mei en 1-2 juni)
kunt u gratis proeven van diverse 
blauwe bessen lekkernijen zoals:
Mon Chou taart blauwe bessen

blauwe bessen cake, vlaai, sap, jam, ijs 
en muffins. 

Neem ook een kijkje Neem ook een kijkje 
bij ons zeer bij ons zeer 

uituitgebreid en gebreid en 
mooi assormooi assortiment timent 

zomerbloeiers!zomerbloeiers!

Sponsoren
• Ijssalon Florence Nederweert
• Smolenaars parket & PVC Weert
• Rest. Diverso Nederweert
• Slagerij Koos Vaes Ospel
• Fietscafé Schuttershoeve Weert
• Bacio gelato&chocolate Weert
• Fruithal Princen Weert
• Hostellerie Munten Weert
• Crossmoor Weert
• Bakker Vries Boshoven 
• Kaasshop Verrukkulluk Nederweert
• Wijnhandel Colaris Weert
• Storms wijnkopers Nederweert
• Wereldrest.Atlantis Nederweert
• Bloemenhuis Marcel Nederweert
• Golfbaan Eyckenduyn Helden
• Gotcha cinema-grand café Weert
• Drukkerij van Deursen Nederweert
• Thais rest.Chang Phurk Nederweert
• Chin.Rest. Mei Garden Nederweert
• Eetcafe de Kleine Winst Nederweert
• Pins & Pints Nederweert
• De Dorpsherberg Ospel
• Grieks Rest. Mykonos Weert
• Bakkerij Broekmans Nederweert
• Rest. Antje v.d. Statie
• Bi-j Siem Nederweert
• Budgetgolf Nederweert
• Sociëteit Amicitia Weert

Ospelseweg 23 Nederweert • t 0495 460180 
www.woontotaaladvies.nu

Nederweert Open Golf
Zaterdag 21 september 2019 op Crossmoor

Ontvangst vanaf 8:00 u met koffie/thee, vlaai
Start wedstrijd 9:15 u

Verlate lunch speciaal na afloop ronde
prijsuitreiking 17:00 u

Wedstrijdvorm; Ex.hand 
>20 strokeplay 3/4 pl.hand.verr
<20 stableford 3/4 pl.hand.verr

Inschrijfgeld 
inclusief: Greenfee, lunch, koffie/thee vlaai en ver-

zorging tijdens de wedstrijd € 65,- 
(15,- voor crossmoor leden) 

overmaken op NL68INGB0750742712

Aanmelden tot 01-08-2019
ovv: naam, adres, tel, Ex. hand, club
Inschrijving bevestigen middels mail:

jmbongers@outlook.com

Tjeu Bongers, 06-12343419

TE HUUR

Garageboxen in centrum Nederweert
Vrijstaande woning voor tijdelijke verhuur in Nederweert

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

Fietstochten door het Kempen-Broek 

Op zondag 9 juni organiseert het IVN 
Weert diverse fietstochten door het 
Kempen-Broek. Het Kempen-Broek
omvat veel natuurgebieden en be-
zienswaardigheden in Limburg en 
Brabant in Nederland en in Belgisch 
Limburg. Zoals o.a. : Laurabossen, de 
Krang, Weerterbos, de IJzerenman, 
de Luysen, het Itterdal, Zig  en Goort.
Tijdens de fietstochten maken we 
kennis met diverse natuurgebieden. 
Ook terrassen om te pauzeren zijn 
niet vergeten.

De startplaats is het Nieuw Vosseven, 
Lochtstraat 28, 6039 RV Stramproy.

De starttijden liggen tussen 10.00 uur 
en 12.00 uur. U kunt kiezen uit een 
4 - tal routes tussen 40 en 60 km. De 
kosten bedragen 5 euro per persoon, 
hierbij is koffie / thee met bienestich 
of appeltaart inbegrepen, welke U
kunt gebruiken voor de start of na af-
loop van de fietstocht. De uitgewerkte 
fietsroutes worden aan U uitgereikt.

Indien mogelijk graag vooraf aan-
melden via telefoonnummer 0495 
- 524893, bereikbaar dinsdag t/m vrij-
dag van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Aanmelden kan ook via bert.timmer-
mans@upcmail.nl

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 3 juni 11.00-12.30 uur yoga*. 
Dinsdag 4 juni 09.30-13.30 uur ont-
spanningsmassage*/ 13.30-15.30 
uur haken*. Woensdag 5 juni 09.30-
11.30 uur kookworkshop - Noord-
Afrikaans* / 19.30-21.00 uur thema-
bijeenkomst voor nabestaanden*. 
Donderdag 6 juni 10.00-12.00 uur 
en 13.30-15.30 uur workshop schil-
deren*. Vrijdag 7 juni 09.30-12.00 
uur creatief atelier*. Dinsdag 11 juni 
19.30-21.00 uur Café Toon Dood-
gewoon - ‘Dementie en palliatieve 
zorg’*. Woensdag 22 juni 14.00-16.00 
uur ProstaatKanker Stichting -De arts 
constateert prostaatkanker*.
Deelname aan onze activiteiten is 
voor iedereen die met kanker gecon-
fronteerd wordt en zijn/haar naasten. 
Open inloop op maandag, dinsdag en 
donderdag van 09.00-16.00 uur en op 
woensdag en vrijdag van 09.00-13.00 
uur (* = op afspraak - aanmelden kan 
via: 0495-541 444 of voor meer in-
formatie zie website www.toonher-
manshuisweert.nl). 

Wat kun jij betekenen voor 
een jongere die zorgt?

De week van 3 tot 9 juni is de landelijke 
‘Week van de Jonge Mantelzorger’. In 
Weert vraagt Punt Welzijn aandacht 
voor jongeren die zorgen. En wat kun jij 
betekenen voor een jongere die zorgt?

Jonge mantelzorger
Een ‘jonge mantelzorger’ is een kind 
of jongere die opgroeit met een fa-
milielid met een lichamelijke of psy-
chische ziekte, handicap of versla-
ving. Van alle jongeren in Nederland 
is één op de vier een jonge mantel-
zorger. Natuurlijk kan het hartstikke 
goed gaan thuis, maar soms is het 
ook lastig voor ze om óók nog huis-
werk te maken of tijd te hebben voor 
hobby’s. Óf de jongeren maken zich 
zorgen over hoe het thuis gaat. 

Wat zou jij voor een jongere die 
zorgt, of zorgen heeft, kunnen be-
tekenen? Maak het bespreekbaar en
vraag wat ze nodig hebben. Soms 
kunnen zij een luisterend oor of wat 
hulp goed gebruiken. Voor meer in-
formatie kun je in Weert terecht bij 
Punt Welzijn. Bijvoorbeeld voor een 
signalenkaart met tips om in gesprek 
te gaan en boeken over opgroeien als 
jonge mantelzorger.

Daarnaast heeft Punt Welzijn speciaal 
voor jonge mantelzorgers tot 25 jaar 
‘VIP acties’: acties voor Very Impor-
tant People! Als je je als jonge man-
telzorger hiervoor aanmeldt, maak
je iedere twee maanden kans op een 
leuke verrassing of verwenactiviteit 
en word je op de hoogte gehouden 
over andere dingen die voor jou nut-
tig kunnen zijn.

Ben of ken je een jonge mantelzor-
ger? Neem voor meer info, of om je 
aan te melden voor de VIP-acties, 
contact op door te mailen naar man-
telzorg@puntwelzijn.nl.

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren





Terug de schoolbanken in over Robotica bij CITAVERDE College Nederweert

Robots maken stormachtige 
ontwikkelingen door

CITAVERDE College organiseert op 5 
juni de eerste van de vijf bijeenkom-
sten van de CITAVERDE College Bank, 
een reeks bijeenkomsten met verschil-
lende thema’s. Tijdens de eerste bij-
eenkomst, die plaatsvindt in Neder-
weert, laat Mike van Rijswijk de gasten 
kennismaken met de nieuwste digitale 
ontwikkelingen en wat deze voor onze 
samenleving kunnen betekenen.

Mike van Rijswijk begon zijn carrière 
op 23-jarige leeftijd als ondernemer 
in een tijdperk waar internet zijn 
tweede evolutie doormaakte. Al op 
jonge leeftijd had hij een neus voor 
innovatie. Met name de robot maakt 
een stormachtige ontwikkeling door 
en is actief in huiskamers, bedrijven, 
zorginstellingen en klaslokalen. Ro-
bots nemen steeds menselijkere vor-
men aan en leren emoties herkennen. 
Ze begeleiden ouderen en worden in-
gezet tegen eenzaamheid. Er is zelfs 
een robot die aan stervensbegelei-
ding doet. Hoe lang duurt het voor-
dat de robot volledig autonoom is? 
NAO en Pepper zijn mooie voorbeel-
den van wat robotica nu kan, maar de 
toekomst gaat veel verder en is dich-
terbij dan men denkt. Wat betekenen 
de snelle technologische ontwikkelin-
gen op het gebied van robotica voor 
ethiek? Wat betekent de robot voor 
de werkgelegenheid? Denk hierbij 
aan de robot die sneller en beter mu-
ren kan metselen dan de mens.

De bijeenkomst van 5 juni is vrij toe-
gankelijk en start om 17.00 op CITA-
VERDE College Nederweert. Aanmel-
den kan via https://www.citaverde.nl/
over-citaverde/collegebank/ 

Over CITAVERDE College Bank
CITAVERDE College Bank is een reeks 
bijeenkomsten voor bedrijfsrelaties 
en oud-studenten van CITAVERDE 
College. Als groene onderwijsorga-
nisatie heeft CITAVERDE College ken-
nisontwikkeling en netwerken met 
de mensen uit ons werkveld hoog in 
het vaandel staan. 
Naast de bijeenkomst op 5 juni, staan 
er nog vier andere bijeenkomsten op 
het programma: 
23 september - Kenniscafé Hippisch 
College Limburg bij CITAVERDE Col-
lege Roermond
24 oktober - Florale Topdemo bij CI-
TAVERDE College Heerlen
13 november - “Er was eens een on-
dernemer” bij CITAVERDE College Horst
12 december - Participatie debat 
‘Groei in Groen’ bij CITAVERDE Be-
drijfsopleidingen

CITAVERDE College: groen onderwijs 
voor VMBO, MBO en volwassenen
CITAVERDE College is een onderwijsin-
stelling voor VMBO en MBO en bestaat 
uit zes verschillende locaties door heel 
Limburg. Deelnemers met interesse in 
de groene sector vinden bij het CITA-
VERDE College een passende oplei-
ding. Het CITAVERDE College heeft 
oog voor de mogelijkheden en kansen 
van haar deelnemers. Door de juiste 
begeleiding en flexibiliteit brengt het 
CITAVERDE College deelnemers naar 
een zo goed mogelijk studieresultaat. 
Daarbij werkt het CITAVERDE College 
veel samen met regionale partners in 
onderwijs, maatschappelijke organi-
saties, overheden en de beroepsprak-
tijk. Kijk voor meer informatie ook op 
www.citaverde.nl.

zaterdag 1 juni in theaterboerderij Boeket, entree 10 euro

Bandeville  geinspireerd door DEVILLE

Met “Bandeville” maakt het publiek 
een trip naar het hart van Amerika’s 
meest populaire muziek. Songs voor 
een breed publiek! Muziek uit de 
schatkamer van Willy Deville waarin 
blues, jazz, country en een vleug rock 
melodieus bij elkaar komen. Muziek 
van onder andere John Hiat, Ry Cood-
er en andere Americana- en blues 
muzikanten.

De songs van Willy DeVille zijn speci-
aal gearrangeerd voor de bezetting 
van Bandeville waarbij ook meer-
stemmige zangpartijen voor een 
eigen geluid zorgen. Bandeville is 
dus eigenlijk geen tributeband maar 
neemt de songs van DeVille als uit-
gangspunt voor een eigen interpre-
tatie. De opbouw van de sets neemt 
het publiek mee in de keur van uit-
gedokterde bewerkingen. Omdat 
veel nummers bekend zijn en in de 
tweede set een hoog dansbaarheids-
gehalte hebben ontstaat er bijna 

altijd een mooi feestje voor het pu-
bliek.

Bandeville speelt meestal op een 
semi-akoustisch niveau in een bezet-
ting met: zanger, drummer, bassist, 
gitarist, saxofonist en pianist. De mu-
zikanten van Bandeville hebben hun 
sporen verdiend in tal van bekende
bands zoals Bots, Houdoe, Joe Cover-
band, Blind Eye en Trigger.

In september heeft Bandeville een 
nieuw album (CD en DVD) uitge-
bracht te beluisteren op Spotify, Ap-
ple Music of Deezer. Zoek op: Bande-
ville, “Heaven stood still”.

Bezetting Bandeville:
Gitaar: Peter Vincent
Basgitaar: Peter de Vries
Piano: Wim Goossens
Sax: Mario van Ooij
Drums: Frans van Zoest
Zang: Laurens Mulders

Verstoppen in de natuur 

Je verkleden en verstoppen, wie deed 
dat niet toen die klein was? Vanaf 25 
mei kunnen jonge kinderen in het Na-
tuur- en Milieucentrum Weert spelen-
derwijs kennismaken met de verschil-
lende aspecten van camouflage in de 
natuur. Zie jij welk dier er onder de 
bladeren is verstopt? Valt het bruine 
konijn goed op onder de bomen of 
juist in de witte sneeuw? Waar zet je 
het roze konijn? Kijk ook eens in de 
verkleedkoffer en verander in een 
lieveheersbeestje of eend. Voor welk 
landschapsgordijn ben jij het meeste 
zichtbaar? 

Camouflage is de kunst om je in het 
volle zicht van iedereen te verbergen 
zonder in een holletje of schuilplaats 
weg te kruipen. Veel dieren in de na-
tuur kunnen dat en doen dat op ver-
schillende manieren. De bekendste 
zijn de kleur of vorm aannemen van 
de omgeving. Een egel is bruin en 
grijs, zodat hij zich kan verstoppen 
tussen de dorren bladeren. 

In plaats van zich te verstoppen, kun-
nen dieren zich ook anders voordoen. 
Dat doet bijvoorbeeld de rups van 

de in Nederland algemeen voorko-
mende Gehakkelde Aurelia. Die rups 
lijkt op een vogelpoepje en zegt hier-
mee dat ze geen aantrekkelijk hapje 
is. Sommige dieren willen graag op-
vallen. Ze laten zien ‘pas op ik ben 
gevaarlijk, ik kan steken of ben gif-
tig’. Dat doen bijvoorbeeld wespen 
met hun duidelijk zichtbare gele en 
zwarte strepen. Anderen maken daar 
dan ook weer gebruik van, zoals de 
Hoornaarvlinder. Dat is een vlinder 
die sprekend op een Hoornaar lijkt, 
onze grootste wesp, maar die vlinder 
is zo ongevaarlijk als een pasgeboren 
lammetje. 

Ontdek samen met je jonge kind hoe 
camouflage in de natuur werkt. Be-
zoek gratis de doe-tentoonstelling 
tussen 25 mei en 1 september in de 
grote zaal van het Natuur- en Mili-
eucentrum De IJzeren Man aan de 
Geurtsvenweg 4 in Weert. Bij de ver-
schillende activiteiten staat een korte 
uitleg en je kunt het boekje met ach-
tergrondinformatie over de camou-
flage in de natuur gratis meenemen. 
Kijk voor de openingstijden op www.
nmcweert.nl. 

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

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

timmerwerken         huis         tuintimmerwerken         huis         tuin

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

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 
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Op zondag 2 juni is er een optre-
den van Ambiance Locale op het 
Peelpodium van Buitencentrum 
De Pelen. Ze spelen in twee sets; 
om 13.30 en 15.00 uur in het over-
dekte Amfitheater. Het optreden 
is voor iedereen toegankelijk en 
entree is een vrijwillige bijdrage. 
Het Buitencentrum van Staats-
bosbeheer ligt aan de Moostdijk 
15 te Ospel. 

Volksmuziek op het Peelpodium
Het Peelpodium bij De Pelen biedt 
een programma met veel variatie; 
van koor tot troubadour, van hippe 
covers tot volksmuziek. Wat alle mu-
zikanten gemeen hebben is dat ze 
uit de Streek komen. Zo ook de leden 
van ‘Ambiance Locale’. De muziek die 
ze maken gaat onder de noemer van 
‘balfolk’ en Nederlandstalige volks-
muziek. Balfolk is vrolijke, meestal 
instrumentale muziek, waarop ge-
danst kan worden (al is dat in het 
Amfitheater natuurlijk een beetje 
lastig). Het zijn vaak Franse bourrees, 
polka’s, scottisch en andere dansen. 
Daarnaast heeft  Ambiance Locale 
ook nog een gevarieerd aanbod van 
volksmuziek uit Nederland en België. 
Op het repertoire staan luisterlied-
jes van o.a. Gerard van Maasakkers, 
Cornelis Vreeswijk, Johan Verminnen 
en Fungus, maar ook meezingers van 
De Veulpoepers. Ambiance Locale 
bestaat uit: Karin van Lierop: accor-
deon, zang, Mariëtte Kroon: basgi-
taar, toetsen (oa harmonium), zang, 
Martien Naus: gitaar en zang en Karel 
Brüsewitz: Vlaamse doedelzak, krom-
hoorn, mondharmonica en zang.

Er zijn twee optredens op 2  juni; 

om 13.30 en 15.00 uur. De voor-
stellingen zijn voor iedereen 
toegankelijk. Entree is een vrij-
willige bijdrage. Uw gulle gift 
komt ten goede aan de muzikan-
ten en aan de organisatie van 
het Peelpodium. Meer informa-
tie: www.staatsbosbeheer.nl/
peelpodium

Peelpodium bij De Pelen, muziek 
door en voor de streek!
Het Peelpodium bij De Pelen is ge-
zellige muziek in het decor van De 
Groote Peel. Staatsbosbeheer biedt 
muzikanten uit de omgeving van De 
Pelen een podium om te spelen voor 
eigen publiek. Het programma voor 
de komende weken: zondag 9 juni: 
Toffel Vier, maandag 10 juni: Tössse-
doôr, zondag 16 juni: Trio Mari de Bijl, 
zondag 23 juni: Zanggroep Heartn & 
Soul, zaterdag 29 juni: accordeon-
groep Spelo en zondag 30 juni: Zu-
senZo. Meer informatie: www.staats-
bosbeheer.nl/peelpodium

En dan nog even naar buiten!
Buitencentrum De Pelen ligt aan de 
rand van Nationaal Park De Groote 
Peel. Voor of na een voorstelling kan 
je genieten van een wandeling in dit 
mooie natuurgebied. Voor gezinnen 
met kinderen zijn er Doe- en Ontdek-
paden te huur bij de balie van het Bui-
tencentrum. Er zijn diverse uitgezette 
wandelroutes waarvan er ook één (2 
km) geschikt is voor rolstoelen. Per-
fect te combineren met een hapje en 
drankje in de Peelkiosk of in de Peel-
boerderij. Het Buitencentrum ligt aan 
de Moostdijk 15 te Ospel te Ospeldijk. 
Voor meer informatie kijk op www.
staatsbosbeheer.nl/depelen 

Balfolk door Ambiance Locale 
bij De Pelen

Op vrijdag 24 mei overhandigen 
de voorzitters van drie harmonie-
en en de fanfare in de gemeente 
Nederweert een instrumenten-
pakket aan de directeuren van de 
zeven basisscholen. Dit initiatief 
is onderdeel van een samenwer-
kingsverband tussen de scholen 
van Nederweert, muziekvereni-
gingen, RICK en de gemeente. 
Dit samenwerkingsverband heeft 
afgelopen jaar gewerkt aan het 
plan ‘Cultuur maak(t) je’, en heeft 
daarna geleid tot oprichting van 
een Platform Cultuur Nederweert. 
Het doel van dit platform is om 
meer muziek in de klas te stimu-
leren. Het muziekpakket moet een 
start maken met het implemente-
ren van muziekonderwijs in de 
doorlopende leerlijn. De instru-
mentenpakketten vertegenwoor-
digen een waarde van in totaal 
�5.600,- en dit is mogelijk gemaakt 
door een donatie van het Jo Berg-
mans Vermogensfonds. 

De gezamenlijke muziekverenigingen 
verzorgen in samenwerking met het 
RICK al enkele jaren muzieklessen op 
de basisscholen in diverse groepen in 
de gemeente Nederweert. Kinderen 
leren een heleboel op school, zoals 
taal en rekenen, maar ook muziekles 
hoort daarbij. Wetenschappelijke 
onderzoeken bewijzen dat het een 
zeer positieve invloed heeft op de 
intelligentie en de sociale vaardig-
heden van kinderen. Vandaar dat de 
muziekverenigingen, de scholen, het 

RICK en de gemeente de handen in-
een hebben geslagen in het Platform 
Cultuur Nederweert om dit mogelijk 
te maken. En dit wordt financieel on-
dersteund door de Provincie Limburg 
via het Huis van de Kunsten of de lan-
delijke regeling Fonds Cultuur Partici-
patie (FCP-fonds).

Instrumenten nodig
Muziek maken kun je natuurlijk op 
heel veel manieren doen. Zingen, 
ritmes tellen, luisteren, maar natuur-
lijk ook door zelf muziek te spelen. 
“En daar zijn de instrumenten voor 
nodig”, zegt Jos Willekens, voorzit-
ter van Harmonie Sint Joseph Neder-
weert namens de gezamenlijke ver-
enigingen. ”We zijn in aanraking met 
het Jo Bergmans gekomen en hebben 
ons plan om de scholen met deze 
instrumenten te faciliteren aan hen 
voorgelegd. Zij hebben dit omarmd 
en geweldig ondersteund en daar 
zijn we hen zeer erkentelijk voor.”

Blaas- en slagwerkinstrumenten
Qua instrumentarium is gekozen voor 
een speciaal ontwikkeld schoolin-
strumenten door Adams Muziekcen-
trale. Naast slagwerkinstrumenten 
als shakers, djembés, tamboerijns en 
boomwhackers zitten er ook blaas-
instrumenten in, zoals trombones, 
trompetten, blokfluiten en saxo-
foons. De blaasinstrumenten zijn van 
kunststof en van zeer goede kwali-
teit. Een prachtige basis voor de scho-
len om jarenlang muzikaal plezier 
aan hun leerlingen aan te bieden!

Muziekverenigingen gemeente Nederweert 
voorzien scholen van instrumenten

Pop Up Galerie Nederweert opent 
eerste expositie in nieuwe locatie

Voormalige Jan Linderswinkel omge-
turnd tot multifunctionele expositie-
ruimte

Expositie ‘Kunst aan de Kassa’
Opening donderdag 6 juni, 19.30 uur
Galerie en Art Shop. Negen nieuwe 
exposanten Met medewerking van 
het Weerter Mehari Kwartet.

Pop Up Galerie Nederweert (PUGN) 
bestaat bijna vier jaren. In die vier 
jaren popte de galerie annex art 
shop op in het voormalige Aldipand 
in de Lindanusstraat, daarna in twee 
aaneengesloten winkelpanden in de 
Brugstraat, vervolgens in de voorma-
lige speelgoedwinkel aan de Kerk-
straat. Op 6 juni wordt de eerste ex-
positie geopend in de nieuwe locatie 
aan Lambertushof 3 in Nederweert. 
Thema van deze expositie is ‘Kunst 
aan de Kassa’. 

De 22e expositie in de voormalige 
supermarkt is er weer een met zeer 
gevarieerd en verrassend werk van 
lokale, regionale en Aziatische expo-
santen. De opening wordt verzorgd 
door de wethouder van Cultuur, de 
heer P. Koolen. De muzikale begelei-
ding is van het Weerter Mehari Kwar-
tet, met zanger Erik Fikken. Voel je 
welkom bij de opening of tijdens de 
openingsuren. 

Pand
In het kader van de centrumontwik-
kelingen heeft supermarkt Jan Lin-
ders besloten de winkel te verhuizen 
naar de Burgm. Hobusstraat in Neder-
weert. Hierdoor kwam het pand aan 
het Lambertushof vrij. In overleg met 
de vastgoedmakelaar is het gebruik 
van het pand aan PUGN toegewezen. 
PUGN was op dat moment in de ge-
lukkige omstandigheid dat het pand 
waarin zij tot op dat moment huis-
den, aan de Kerkstraat, verkocht was. 
PUGN is namelijk in het leven geroe-
pen om leegstaande winkelpanden te 
voorzien van een creatieve invulling, 
om het pand op die manier onder de 
aandacht te brengen bij potentiële 
kopers of huurders. Met pandeigena-
ren wordt afgesproken dat zodra een 
pand verkocht of verhuurd is, PUGN 
op zoek gaat naar een ander leeg-
staand pand. Dit geldt vanzelfspre-
kend ook voor het Jan Linderspand. 

Op die manier probeert PUGN een 
creatieve bijdrage te leveren aan de 
leefbaarheid in de kern Nederweert. 

Enkele weken is er zeer intensief ge-
werkt aan het opknappen en toon-
baar maken van de voormalige su-
permarkt, zodat het als galerie en art 
shop in gebruik genomen kan wor-
den. Dit heeft veel inzet en energie 
gevergd van de vrijwilligers en ande-
ren die een handje hielpen. Maar het 
resultaat mag gezien worden. 

Bestaansrecht
Gedurende de vier jaren dat Pop Up 
Galerie Nederweert er is, blijkt het 
bestaansrecht te hebben en in een 
behoefte te voorzien. Daar waar 
in galerieën in de regio aan allerlei 
voorwaarden moet worden voldaan, 
kunnen kunstenaars (autodidact en 
professioneel) en creatieven terecht 
in de Nederweerter galerie / art shop. 
Kunst kent bij de PUGN geen drem-
pel, waardoor een brede exposan-
tengroep kan worden aangetrokken 
met werk dat een brede doelgroep 
aanspreekt. In 2018 trok PUGN, met 
beperkte openstellingsuren, meer 
dan 3.500 bezoekers. Pop Up Galerie 
Nederweert heeft geen winstoog-
merk en wordt volledig uitgevoerd 
door een team van enthousiaste vrij-
willigers.  

Exposanten
Negen exposanten laten zeer ge-
varieerde werk zien van 6 juni t/m 
4 augustus. Tijdens de expositiepe-
riode zijn er twee aanvullende ex-
posities. Van 16 juni – 6 juli is er een 
overzichtsexpositie van KunstLint 
Nederweert. Van 12 juli – 4 augustus 
toont Fotogroep Weert een prachtige 
reeks natuurfotografie. De Art Shop 
is voorzien van werk van voormalige 
exposanten. Ook vindt u er een reeks 
boeken van lokale schrijvers. 

Openingstijden
Opening: donderdag 6 juni, 19.30 uur
Adres: Lambertushof 3, Nederweert
Openingstijden: vrijdag, zaterdag, 
zondag van 13.00 – 17.00 uur.
Expositieduur: vrijdag 7 juni 2019 t/m 
zondag 4 augustus 2019
Meer informatie: www.popup-gale-
rie.nl of raadpleeg onze facebookpa-
gina.

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foundation - Lingerie - Badmode

SLOGGI AKTIE
1 juni t/m 30 juni

3+1 GRATIS
voor dames en heren
(zolang de voorraad strekt)

www.tullemans-koppen.nl


