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Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

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

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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur:
Huib van Deursen

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

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

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

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 Bosserhof is gelegen in het groene

buitengebied van Nederweert en
wordt sinds de oprichting in 2009 
met veel enthousiasme en kundig-
heid geëxploiteerd door Johanna
en André Jacobs. Ze bieden in een 
rustige natuurlijke omgeving zorg 
en dagbesteding aan ouderen, de-
menterende ouderen en ouderen
met een beperking. Zowel de ge-
bouwen als de prachtige natuur-
lijk aangelegde tuin zijn speciaal 
ingericht voor deze doelgroep en
nodigen uit om actief en sociaal 
bezig te zijn. Dit alles met oog 
voor de persoonlijke mogelijkhe-
den van de deelnemer zelf. 

Anno 2019 bestaat Bosserhof 10 jaar. 
Een gezond zorgbedrijf met een 
unieke kijk op zorg en aandacht voor
hun doelgroep. We kijken altijd naar
de toekomst maar blikken bij dit ju-
bileum toch ook even terug naar het 
ontstaan en de beginjaren. 

Hoe is Bosserhof ontstaan?
Vijftien jaar geleden runden André 
en Johanna Jacobs op de locatie aan 
de Bosserstraat nog een kippenbe-
drijf. Net als vele andere agrarische 
bedrijven in deze omgeving werd
ook de familie Jacobs getroffen 
door de gevolgen van de vogelpest. 
Hun bedrijf werd beëindigt, de stal-
len werden afgebroken maar ze ble-
ven niet bij de pakken neerzitten. 
Deze situatie gaf Johanna de moge-
lijkheid om haar ideaal , het runnen 
van een eigen zorgboerderij, waar
te gaan maken. Ze ging werken in 
de zorg en volgde daarnaast een op-
leiding terwijl Andre een baan kreeg 
in het groen. 
In 2009 resulteerde deze combina-

tie van talenten in de oprichting van 
Zorgboerderij de Bosserhof. Samen
bouwden ze stap voor stap Johanna’s 
ideaal uit tot het mooie bedrijf wat er
nu staat. Daarbij konden ze rekenen 
om de hulp van hun twee zonen en 
dochter maar gelukkig ook van de 
vele vrijwilligers die hun initiatief een 
warm hart toe dragen. Johanna staat 
garant voor kundige zorg en aan-
dacht voor haar deelnemers terwijl
Andre zorg draagt voor de gebou-
wen en de unieke landschappelijke 
ontwikkelingen in de grote tuin. Vijf 
jaar na de opening wordt een prach-
tige ruime nieuwbouw op het eigen 
terrein in gebruik genomen en het 

groeiende aantal deelnemers maakt 
het mogelijk dat er enkele gekwali-
ficeerde krachten in dienst worden
genomen. Gelukkig groeit ook de
groep enthousiaste vrijwilligers want 
zonder al deze mensen zou Bosserhof 
niet zijn wat hij nu is. Ook dochter Iris 
heeft het zorgvirus van huis uit mee-
gekregen. Na haar opleiding en een 
aantal jaren ervaring in zorginstellin-
gen maakt zij sinds 2018 ook deel uit 
van het team. 

Zorgboerderij Bosserhof bestaat nu 
10 jaar. We mogen terugkijken op 10
jaar positief en enthousiast, sociaal 
betrokken ondernemerschap. Ont-

staan uit een nieuwe start in 2009
hebben Johanna en André Jacobs een
unieke, succesvolle dagopvang voor
ouderen gerealiseerd. Een pareltje 
van warmte en rust aan de rand van 
Nederweert.
We willen dit jubileum niet onge-
merkt voorbij laten gaan en nodigen 
hierbij iedereen uit op onze open dag 
op 23 juni a.s. tussen 11:00 en 16:00
om een kijkje te nemen. Om 11:30
vindt er een onthulling plaats, dus 
laat u verrassen! Ook zijn er verschil-
lende standjes voor onze doelgroep
en kunt u genieten van de mooie tuin 
of de muzikale klanken van zang-
groep Tössedoôr. 

Een gezond zorgbedrijf met een unieke kijk op zorg en aandacht voor hun doelgroep

10 jaar Bosserhof

eert

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www

eert

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

Bezoekers en vrijwilligers van
Nationaal Park De Groote Peel 
missen de uitkijktoren die, om-
dat hij niet meer veilig was, vorig 
jaar is afgebroken. Er zijn plan-
nen voor een nieuwe toren, maar
genoeg geld voor de realisatie is 
er niet. Daarom is Staatsbosbe-
heer op zoek naar donateurs en 
sponsors.

Weids en waterrijk hoogveengebied
Het Nationaal Park De Groote Peel is 
een weids en waterrijk hoogveenge-
bied op de grens van Brabant en Lim-
burg. Het Nationaal Park is onderdeel 
van de Peelvenen, hét beleefbare 
hoogveengebied van het Zuiden. 
De Groote Peel wordt jaarlijks door
honderdduizenden mensen bezocht. 
Er zijn verschillende wandelroutes,
waaronder een familiepad dat, van-
wege de verharde bovenlaag, ge-
schikt is voor rolstoelen. 

Tot eind vorig jaar stond er een uit-
kijktoren bij die wandelroutes. Van-
wege het uitgestrekte karakter is een 
uitkijktoren een belangrijke recrea-
tieve voorziening in de Groote Peel. 
Vanaf hoogte kun je cultuurhistori-
sche elementen zoals de Peelbanen 
beter zien en de weidsheid optimaal 
beleven. Bovendien is een toren bij
educatieve programma’s en excursies 
een plek om uitleg te geven over ont-
staan en beheer van het landschap. 

Uitkijktoren voor iedereen
Toen de oude toren was afgebroken 
werd er al snel nagedacht over een 
nieuwe. Een wens hierbij was om bij
het ontwerp rekening te houden met 

mensen die slecht ter been zijn. Deze 
opdracht heeft architect Martin Kol-
denhof van bureau heer & meester
slim uitgewerkt. De toren wordt met 
twee niveaus gebouwd, waarbij het 
onderste rolstoeltoegankelijke plat-
form via een talud bereikbaar is. De 
locatie van de nieuwe toren is halver-
wege het familiepad.

De kosten voor de bouw van de nieu-
we uitkijktoren bedragen € 75.000,-.
Staatsbosbeheer kan een gedeelte 
hiervan vanuit het regulier budget 
vrijmaken. De rest moet, via het Bui-
tenfonds en met behulp van bedrij-

ven, fondsen, provincie en gemeen-
ten bij elkaar gehaald worden. Ook
bezoekers van De Groote Peel kunnen 
hun steentje bijdragen. Het streven is 
om € 5.000 via crowdfunding te rea-
liseren. Elk bedrag, klein of groot, is 
daarbij welkom! Iedereen die € 50,- 
bijdraagt krijgt een avondwande-
ling in De Groote Peel aangeboden,
inclusief drankje in de Peelboerderij. 
Ga naar www.buitenfonds.nl/landin-
zichtmetdeuitkijktorengrootepeel en 
steun dit mooie project!

Buitenfonds
Het Buitenfonds is een onafhanke-

lijke stichting die geld werft voor
waardevolle projecten in de natuur-
gebieden van Staatsbosbeheer. Pro-
jecten waar geen structurele financi-
ele bijdrage meer voor beschikbaar
is. Met donaties aan het Buiten-
fonds kan Staatsbosbeheer die spe-
cifieke projecten realiseren. Zoals 
kinderen naar buiten brengen, het 
conserveren en toegankelijk ma-
ken van cultuurhistorische schatten,
spannende manieren om natuur te 
beleven en het maatschappelijke 
werk van de boswachter mogelijk
te maken. Meer informatie: www.
buitenfonds.nl

Help mee en doneer via het Buitenfonds

Rolstoelvriendelijke toren voor De Groote Peel

dakpannencement stenen isolatie betonvloeren
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kunststof kozijnen
houten kozijnen

isolatie
buiten deuren

buiten deuren
binnen deuren

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

en: m m vr. 7.00-18.00 u. - zaterdag 7.00 - 13.00 u.

zand

bouwhout architravenmeranti plaatmateriaal tuinhout plinten

Douglas hout
op voorraad

Nu in onze showroom
Nieuwe generatie 

kunststof kozijnen
 Ideaal voor:

ZZP,ers, zelfbouwers 
en particulieren

Loop eens binnen 
en laat u informeren.

Dealer van:
• Tuin Visie producten

www.tuinvisie.nl      
• Trendhout

 www.trendhout.nl
• Dekker Hout (Elephant)

www.dekkerhout.nl   

Open: ma. t/m vr. r. . r 7.00-18.000 u. -
bouwhout meranti plaatmateriaal tuinhouttuinhout

Douglas hout

ZZ

en laat u in
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ww20% KORTING OP SKAN

TRAE

LUXE BINNENDEU
REN!

Actie looptijd 1 t/
m 30 juni 2019

skantrae.com

20%
KORTING

JUNI MAAND-ACTIE

Illustratie: ©Martin Koldenhof/Heer&Meester



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

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

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

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

Openingstijden 
zomerperiode
Rabobankvestiging 
Nederweert

Dinsdag        09:00-17:00 uur
Donderdag 09:00-17:00 uur

Tijdens de zomerperiode van 1 juli t/m 1 september 2019 is de

Rabobankvestiging in Nederweert beperkter geopend.

De openingstijdens zijn: 

 dinsdag               09.00 - 17.00 uur

donderdag          09.00 - 17.00 uur

De geldautomaat en sealbagautomaat blijven beschikbaar aan

het Raadhuisplein in Nederweert.

Voor zaken die niet telefonisch of via internet kunnen worden

afgehandeld, hebben wij aanvullende service. Namelijk een

mobiele adviseur. 

De mobiele adviseur geeft u praktische hulp, advies en verleent

service in uw eigen vertrouwde omgeving. 

Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/weert

Wij willen al onze spelers die hun eindexa-
men gehaald hebben feliciteren met dit 
mooie resultaat!Op 8 juni jl. reisden een aantal van onze 

minioren zwemmers richting zuid Lim-
burg om daar deel te nemen aan de regi-
onale Minioren kampioenschappen. Het 
“MOGEN”deelnemen aan deze kampioen-
schappen is al heel erg knap. Voor deze 
kampioenschappen worden namelijk alleen 
de snelste 18 zwemmers per leeftijdscatego-
rie uitgenodigd. De tijden die je het afge-
lopen seizoen in de competitie of minioren 
circuits hebt gezwommen bepalen of je deel 
mag nemen.

Voor al onze deelnemende minioren zwem-
mers was het de eerste keer dat ze deel 
mochten nemen. Best wel spannend dus. Bij 
aankomst in Valkenburg bleken er ook nog 
wat foutjes in de programma’s te zijn ge-
maakt waardoor 1 van onze zwemmers niet 
was ingedeeld. Maar gelukkig zijn er ook 
trainers bij en werd alles gecorrigeerd. Toch 
levert dit wat onrust. De betreffende zwem-
mer wist het wel om te zetten naar iets po-
sitiefs want hij zwom maar liefst twee hele 
mooie Persoonlijke Records.

De zwemmers hebben hun uiterste best 
gedaan om zo snel en zo goed mogelijk te 
zwemmen. Maar ook bij zo’n kampioen-
schap wordt er door de officials en scheid-
rechters goed opgelet of er geen foutjes 
worden gemaakt. Helaas was er voor 1 van 
onze zwemmers een diskwalificatie. Maar 
niet getreurd; deze ervaring nemen ze je 
niet meer af en de volgende keer nemen we 
revanche.

Het blijven altijd spannende wedstrijden en 
deze keer zijn er geen ereplaatsen gehaald 
maar wel hele mooie Persoonlijke records en 
weer een ervaring rijker. Top gedaan.

Ook een bedankje aan de meegereisde trai-
ner en official, zonder jullie was deelname 
niet mogelijk.

Uitslag:
Silve Janssen:
100 rugslag 14e pl
50 vlinderslag 14e pl
Constance Verheijen: 
100 rugslag 13e pl
100 vrije slag 17e pl
Tim Smits: 
50 vlinderslag 12e pl
100 mtr vrije slag 12e pl

AGENDA JUNI 2019
17 Opbouwen schuttersterrein (gehele 
week werkzaamheden)
20 Sacramentsprocessie Weert
21 Jubileumfeestavond leden schutterij
22 Sponsor- en dorpsschieten
23 BSF. St. Lucie Nederweert-Eind
24 Opruimen feestterrein

DORPSSCHIETEN
Op zaterdag 22 juni 2019 organiseert Schut-
tersgilde Sint Lucie Nederweert-Eind het 
Dorps- en Sponsorschieten aan het feestter-
rein Kruisstraat-Steutenweg. Alle inwoners 
van het dorp, verenigingen, vriendengroe-
pen etc. kunnen zich opgeven om mee te 
doen aan deze schietwedstrijd. 

De opening van deze middag is om 
14:00 uur, waarna om 14.30 uur de 
schietwedstrijden zullen beginnen. 
Schietkaarten voor drietallen (3 perso-
nen) zijn verkrijgbaar á € 6,00 per stuk 
op de feestweide. Voor de jeugd zal er 
deze middag windbuksschieten zijn. 
Omstreeks 21:00 uur zal de huldiging 
van de winnaars plaatsvinden met 
aansluitend een gezellige feestavond.

390STE BONDSSCHUTTERSFEEST 23 JUNI 2019
Op zondag 23 juni 2019 organiseert Schut-
tersgilde Sint Lucie Nederweert-Eind het 
390ste Bondsschuttersfeest van de schut-
tersbond E.M.M. aan het feestterrein Kruis-
straat-Steutenweg. 

Om 12:45 uur is de officiële opening aan 
het feestterrein Kruisstraat-Steutenweg. 
Vanaf 13:30 uur zullen de schutterijen door 
de straten van Eind trekken, met als hoog-
tepunt het defilé bij de Pastoor Brand-
straat ter hoogte van gemeenschapshuis 
Reigershorst. Rond de klok van 15:00 uur 
worden de openingsschoten gelost, daarna 
starten de schietwedstrijden. In de gezellige 
feesttent zullen de leden van Blaoskracht 11 
en een DJ de stemming erin gaan brengen. 

Kijk voor meer informatie over op onze 
website: www.st-lucie.nl

VOOR ZORG, WONEN EN WELZIJN
IN SOMEREN, CRANENDONCK

WEER T, NEDER WEER T EN LEUDAL

Heb jij een zorghart? Dan zijn we op zoek naar jou!  We starten weer met
de opleiding tot verzorgende IG via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).

Dé kans om te werken en te leren. In 3 jaar tijd heb jij je diploma behaald en kun je
zelfstandig aan de slag. Ben je gemotiveerd en houd je van aanpakken? Kijk dan

op onze website (pagina: studie of stage) voor meer informatie.

Interesse? Bekijk de vacature op www.WERKENBIJ.LANDVANHORNE.nl  |  088 987 84 63

Kijk voor meer 

informatie over onze 

opleidingen op 

www.werkenbij.

landvanhorne.nl

Land van Horne is op zoek naar een
(BBL) Leerling verzorgende IG 

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Wedstrijd uitslagen
All Round Jeugdcup. TOTAAL
Luuk Hendriks 976
Jarno Heijkers 957
Shaun Cruz 902
Kim Koolen 1157

Kim Koolen behaalde hierbij in haar klasse 
de 1e plaats. Kim van harte gefeliciteerd.

Koningschieten 9 juni

Schutter 30p. 12p. Totaal
Ronnie Gielen 280 110 390
Chantal Hekers 264 108 372
Luc van de Loo 267 101 368
Martijn Geuns 255 105 360
Ruud Westerveen 252 102 354
Thijs van de Loo 244 101 345
Marlies Hekers 240
Frans v. Nieuwenhoven 240
Harrie de Wit (Lem) 240
Harrie de Wit (lo) 238
Kim Koolen 236
Jarno Heijkers 212
Martien v. Cranenbroek 211
Aspiranten
Thorben Delsing 181
Jaison Nolting 151
Mitchell Reemers 134
Deveny v. Cranenbroek 148
Dwayne v. Cranenbroek 113

Agenda
15 juni Allround jeugd cup Fita Grashoek
30 juni Cloud schieten
5 juli Laatste training jeugd voor zomerva-
kantie. Zomervakantie t/m 18 aug.
7 juli Regionaal Kampioenschap Veld com-
petitie. Organisatie Wilhelmina Ospel
16-18 aug Jeugdkamp

Het Ospel Steunpunt…….
ook voor U!

Op donderdag 27 juni 2019 organi-
seert het Ospels Steunpunt een 
wandeling met belangstellenden. 
De wandeling vertrekt vanaf het 
gemeenschapshuis  Haaze-Hoof, 
Aerthijsplein om 13.30 uur en duurt 
maximaal anderhalf uur. Op het 
eindpunt bij het gemeenschapshuis 
Haaze-Hoof, staat bij “Koffie en Kal-
le” een lekker kopje koffie klaar en 
kunnen we nog “effe” door “kalle”.
De eerste wandeling gaat door Ospel 
en in een rustig tempo. 
Bij voldoende belangstelling gaan we 
dit meerdere keren doen.
Het gaat om het plezier en niet direct 
voor de prestatie.
Kom en loop mee met ons!

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

Maestro: Alex Storms

‘Muziek heeft veel raakvlakken met 
wijn!’ Deze bijzondere uitspraak is 
van Maestro Alex Storms, eigenaar 
van Wijnkopers Alex Storms. Be-
nieuwd naar zijn uitleg? Alex licht 
toe: ‘Muziek is, net als wijn, een kunst 
op zich en wordt mooier als je het 
kunt delen. Daarnaast is een mooie 
wijn vaak een ‘compositie’ van ver-
schillende druivensoorten die elkaar 
aanvullen. Zo is dat met muziek na-
tuurlijk ook.’ 

Zelf is Alex niet muzikaal onderlegd, 
maar muziek speelt wel een belang-
rijke rol in zijn leven. ‘Voor mij is het 
heerlijk als de dag met muziek start,’ 
vertelt hij. ‘In de auto en thuis zet ik 
graag muziek aan en ik bezoek graag 
festivals. Mijn smaak is zeer breed: 
van jazz/blues tot hiphop naar rock, 
maar ook Nederlandstalige en Spaan-
se muziek tot house.’ Bepaalde liedjes 
herinneren hem aan de mooiste en 
bijzonderste momenten uit zijn leven. 

Met zijn deelname als Maestro aan 
de Lakeside Music Night verwacht
hij weer zo’n bijzonder moment in 
zijn leven te creëren. ‘Ongeloof en 
bezinning, dat zal er vlak voor het 
optreden door me heen gaan, ver-
wacht ik. De mooiste dingen in je 
leven zijn namelijk schaars, onwer-
kelijk en worden nooit herhaald... 
Al deze ervaringen geven je leven 
betekenis, het is immers een gunst 
en een kunst om écht te leven en te 
genieten!’.

Alex geniet ook van het ondernemer-
schap. Dat is zijn passie. ‘Het blijft uit-
dagend om een familiebedrijf op een 
succesvolle manier voort te zetten. 
Het is schitterend om mee te bewe-
gen met de verschillende fases/tijden 
zonder de historische waarden over-
boord te gooien’, vertelt hij. 

De binding die Alex heeft met Har-
monie St. Joseph bestaat enerzijds uit 
dat hij harmonie een warm hart toe-
draagt d.m.v. een jaarlijkse bijdrage.
Anderzijds kan hij de traditie van de 
harmonie om speciale gebeurtenis-
sen muzikaal te ondersteunen zeer
waarderen. Alex blikt ook vooruit: 
‘…en hopelijk wordt de binding ver-
groot als de kinderen een muziekin-
strument gaan bespelen als ze ouder 
zijn!’

Kaartverkoop
Zondag 23 juni start de kaartverkoop 
voor LAKESIDE MUSIC NIGHT 2019! 
Via www.lakesidemusicnight.nl kunt
u uw kaarten kopen voor een zit- of 
staanplaats. 

Guulke’s Lakeside Music Night 2019Workshop: 
vrijwilligersverzekering 
van de gemeente Weert 

Als vrijwilliger sta je soms dagelijks pa-
raat voor een ander. Dat kan bijvoor-
beeld als verzorgende hulp bij een be-
kende, maar ook als vrijwilliger bij een 
vereniging of organisatie. Tijdens dit 
vrijwilligerswerk loop je als persoon 
zelf of met jouw eigendommen een
risico. Denk aan het verliezen of kapot 
maken van spullen, de schade aan een 
auto of fiets, de persoonlijke aanspra-
kelijkheid van een bestuurder bij een 
club of vereniging of het blijvende let-
sel na een ongeval tijdens het vrijwil-
ligerswerk.
Voldoende redenen om eens goed ge-
informeerd te worden over de vrijwilli-
gersverzekering en bijbehorende rech-
ten. Daarom organiseert Punt Welzijn 
in samenwerking met Sjef Schmit (ma-
kelaar in assurantiën) een workshop 
over de vrijwilligersverzekering. Bij 
deze workshop wil je aanwezig zijn!

Aan de hand van de verzekeringen die 
de Gemeente Weert heeft afgesloten 
bij Centraal Beheer heeft Sjef een pre-
sentatie gemaakt die je wegwijs maakt 
in deze problematiek. Uiteraard met 
praktijkvoorbeelden en tevens gele-
genheid tot het stellen van vragen.

Wil jij het beste uit jezelf halen? Geef 
je dan op voor deze gratis workshop! 
Deze is op woensdag 26 juni van 19.00 
tot uur 21.00 en vindt plaats in het 
Keenter Hart (Sint Jozefskerkplein 3 te 
Weert). Inloop is vanaf 18.45. 
Aanmelden kan via het goedbezig-
weert@gmail.com

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 24 juni 11.00-12.30 uur yoga*. 
Dinsdag 25 juni 10.30-11.30 uur 
wandelen* / 13.30-15.30 uur haken*. 
Donderdag 27 juni 10.00-12.00 uur 
en 13.30-15.30 uur workshop schil-
deren*. Vrijdag 28 juni 09.30-12.00 
uur creatief atelier*. Dinsdag 2 juli
09.30-13.30 uur ontspanningsmas-
sage*. Woensdag 3 juli 09.00-12.00 
uur kookworkshop zomerfruit*. 
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). 

Foto: Nederweert24
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Op vrijdag 28 juni van 14.00-21.00 uur vindt in Nederweert de jaar-
lijkse zomerbraderie plaats, georganiseerd door OVN in samenwer-
king met organisatiebureau Eeri.

De winkels en horecagelegenheden zijn deze dag gewoon open en
worden aangevuld met een grote variëteit aan stands waar onder-
nemers en organisaties van binnen en buiten Nederweert hun pro-
ducten en diensten aanbieden. 

JJeeugdugd
Voor de jeugd zijn er allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder drie 
schminkstations en door het organisatiebureau verzorgde attracties op 
een aantal plekken langs de Brugstraat, Kerkstraat en Lindanusstraat, 
met een bijzonder hoogtepunt op het Lambertushof! 

Schip Ahoy
De ondernemers in de Lindanusstraat, die voor deze gelegenheid is 
omgedoopt tot het ‘kinderstraatje’, vullen het thema van dit jaar, ‘Schip 
Ahoy’, op een creatieve manier in met diverse muziek-, dans- en kinder-
activiteiten. Hier laten onder andere enkele jonge dansers van Dansrijck 
een voorproefje zien van hun nieuwe eindshow, Cruisin’.

Muziek
Ook elders komt het thema terug, bijvoorbeeld in de kleding van de Dixie 
Paraders, die hun vrolijke dixielandmuziek tussen 16.00 en 20.00 uur op de 
braderie en het horecaplein laten horen. En er zijn nog meer plekken waar 
men van livemuziek kan genieten. Bij Wups Pub is ook dit jaar het shanti-
koor “Aan Paol 60” weer te beluisteren.  Het orkest Cheers speelt op hun 
‘vertrouwde’ stekje vlakbij de apotheek en in de Brugstraat laat DJ Cas het 
publiek swingen. Vanaf 21.00, na sluiting van de winkels en de braderie, 
zet The Velvet Roses de feestvreugde voort op het Horecaplein.

PPaakkkkeet wt wiinnnneenn
De ondernemers van de Brugstraat en Geenestraat hebben gezamenlijk 
een pakket met artikelen samengesteld dat men kan winnen door de to-
tale prijs ervan zo nauwkeurig mogelijk te schatten.  Ook in de  Kerkstraat 
is er door de ondernemers een pakket samengesteld, met de uitdaging 
om de totaalprijs te raden. En bij ijssalon Florence staat ter gelegenheid 
van het 35-jarige jubileum een fotohokje. Wie maakt de leukste foto met
de creatiefste ijstouch en wint 35 ijsmuntjes?

NNededeerrwweeeerrtt--EiEindndppleleiinn
Nieuw dit jaar is het Nederweert-Eindplein. Hier presenteren D’Indsje 
ondernemers als Ons Boerenerf, Heijnen Decor Lijstenmakerij en Schilde-
rijen, Green2Go Electric Mobility, Cafetaria & Catering d’Indj Bi-j Angelien 
zich gezamenlijk.

Foto’s: Nederweert24

De jaarlijkse zomerbraderie laat jong en oud genieten
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WIJNKOPERIJ ALEX STORMS • KERKSTRAAT 24 • 6031 CH  NEDERWEERT
TEL. 0495-632450 • WWW.STORMS.NL • DI. T/M ZA. GEOPEND

ELKE VRIJDAG
EN ZATERDAG

OPEN
PROEVERIJ

Een Heerlijke zomerse wijn

2017 FRAULEIN SCHEU (ECO) JOHANNINGER  

De speciale cuvee “Fräulein Scheu” is 
gecreëerd voor het 100 jarig jubileum 
van de druivensoort scheurebe. Na 
het ontkurken komt het vakman-
schap en de pure klasse je al direct 
tegemoet……
Heerlijk jong te drinken met delicate 
bloemenaroma’s en veel elegantie. 
Ontdek onze jubileumwijn!!!  En 
dat alles met respect voor moeder-
aarde, onafhankelijk gecertificeerd 
en beoordeel als Ecovin ‘Wein aus 
Ökologischem Anbau’. Wij laten de 
zomer voor u komen…..

11,50        8,50

Vertrouwd & Duurzaam

www.remozon.nl

Uw lokale specialist 
voor zonnepanelen 
én elektrotechniek

Adviseert, levert, monteert.
Vertrouwd en vakkundig 
zoals u ons kent.

Vraag een vrijblijvende offerte via 

www.remozon/nl / 06-54256242

Elektrische installaties van:
• nieuwbouwwoningen
• utiliteit
• winkelpanden
• kantoorpanden
• renovatie en verbouwingen
• verlichtingstechniek

Pannenweg 321
6031 RK Nederweert
T. 0495 62 48 47
M. 06 54 25 62 42
info@elektrotechnieknederweert.nl
www.elektrotechnieknederweert.nl

Nederweert - Pannenweg 321 

* Geldt op alle artikelen met een sticker.

BIJ AANKOOP VAN 
2 ARTIKELEN 25%

BIJ AANKOOP VAN 
1 ARTIKEL 20%

BIJ AANKOOP VAN 
3 ARTIKELEN
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Summersale!

28 JUNI
BRADERIE 
AANBIEDINGEN!
Kijk op onze Facebooksite 

voor meer informatie

25%25%25%25%25%25%25%
30%

Laat je stralen!

Snel een nieuw 
apparaat nodig?
Expert Nederweert begrijpt ‘t!

Expert Lambers
St. Lambertusstraat 10, Nederweert, (0495) 625714

Bestelt u voor 
14.00 uur een nieuw 

apparaat bij ons, 
dan wordt hij 

dezelfde dag bij 
u thuisbezorgd 

en aangesloten*
*Mits het apparaat op voorraad is.

2 0 J U N I 2 0 1 9

Reisburo Reisburo MackusMackus
Brugstraat 30, 
6031 EG Nederweert
Telefoon 0495-632001
E-mail: info@mackus.nl
 info@reisburomackus.nl

welkom@mackus



Kerkstraat 12 . 6031 CH  Nederweert
t. 0495-634578 . info@alda-creatief.nl

www.alda-creatief.nl

Nieuw: •  Vintage wafel- en 

keperstoffen, ook leuk 

voor de babykamer

•  Demonstratie haken

•  Diverse braderie-

aanbiedingen

•  Alpaca’s hakenKerkstraat 45b
Nederweert
tel. 0495-626717
www.bollenmodeschoenen.nl
Ook voor al uw schoenreparaties!!

Vrijdag 28 juni 
zomerbraderie
OPRUIMING KORTINGEN 

tot wel 50%
KOOPJES IN DE KRAAM!!!
met o.a. SKECHERS, NIKE en ADIDAS

ZOMERBRADEERRIEIE

Kerkstraat 45 - 6031 CE Nederweert www.carool.nl

Diverse braderie-aanbiedingen

Brugstraat 16b
6031 EG  Nederweert

Tel. 0495 - 586531

www.schoenengarage.nl

schoenengarage Nederweert

schoenmakerij

raamdecoratie
schuifkasten

vloeren
deuren

beveiliging
mengverf

ZONWERING
SCREENS
ROLLUIKEN
HORREN

Kerkstraat 16 Nederweert   •   0495 62 63 09   •   www.huboduijts.nl   •   info@huboduijts.nl

25% 
KORTING

Voor advies, verf- en 
schilders benodigdheden

Laat uw verf mengen bij Hubo Duijts

op alle 
mengverven

tot en met 31 oktober 2019

Cafetaria eethuis

‘t Goudhaantje
Kerkstraat 51 
Nederweert

Tel. 0495-625570

Braderie-aanbieding
Tijdens de braderie 

10% korting op belegde broodjes

Lambertushof 1-A • 6031EP  Ni-jwieërt • 0495-634464

VRIJDAG 28 JUNI

Muziek en braderie horen bij elkaar, ook in Nederweert heeft de or-
ganisatie en plaatselijke horeca een aantal toppers weten strikken.
In de middag is er al volop muziek door Papa Dre Dixie Parades.

De Papa Drè Dixie Paraders 
Band garandeert u een optreden, dat wordt gekenmerkt door een op-
vallende repertoirekeuze en een perfecte balans tussen gearrangeerde 
collectieven en verrassende solo’s. In de vocale gedeelten komt ieder 
bandlid aan bod.

Hoewel de naam het niet doet vermoeden, staat de band wel degelijk 
voor een serieuze aanpak van de jazz uit de jaren twintig, met daarbij 
het accent op de gloriejaren 1925-1950. Het repertoire strekt zich uit van 
de kleinere bands (Armstrong, King Oliver, Jelly Roll Morton, Clarence 
Williams, Jabbo Smith, Bix Beiderbecke), tot aan de vroege big bands 
(Fletcher Henderson, McKinney’s Cotton Pickers, Ellington).

De originelen zijn zodanig “terug gearrangeerd” naar de 5-mans bezet-
ting, dat de band af en toe als tweemaal zo groot klinkt en dit alles 
wordt u met een niet aflatend enthousiasme gebracht. De PDDP is dan 
ook steeds een graag geziene gast op festivals en feestpartijen in Ne-
derland, België, Duitsland en Ierland.

CCheeheerrss
Het 3 koppige orkest is een bekende op de Braderie en zal zoals van 
ouds weer zorgen voor de juiste sfeer ter hoogte van Lambertushof. 

DDJ CJ Caass
In de Brugstraat laat DJ Cas het publiek swingen.

SShhaannttiikkoooror
Bij Wups Pub is ook dit jaar het shantikoor “Aan Paol 60” weer te be-
luisteren.

The Velvveet Rot Roses
Vanaf 21.00, na sluiting van de winkels en de braderie, zet The Velvet
Rose de feestvreugde voort op het Horecaplein.

Rozen verwelken, bandjes vergaan maar The Velvet Roses zijn op elk 
feest AAN!

Deze jeugdige partyband speelt de vetste hits en de grootste meezin-
gers. Deze gasten weten je hart te veroveren en je in te pakken bij elk 
nummer. Van Snollebollekes tot AC/DC en van Guus Meeuwis tot Bon 
Jovi, alles komt voorbij. Met Ravérau op de bas, Thijs op de drums, Dirk 
op de toetsen, Kees op gitaar en Mick al Zanger wordt het een groot
feest!

Door de energie die de gangmakers aan de nummers meegeven is één 
ding zeker, stilstaan is geen optie!

VVololop muuzziieekk tiijjdedennss de BBrraadederriiee 2019
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•  •  Muziektherapie-waterbed
• • Sauna-units
• • Zout-therapie

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

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

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

Stichting Gezondheid en Ontspanning

SGOSGO NEDERWEERT NEDERWEERT

Pijn, stress, huidproblemen of andere gezondheidsklachten?

STICHTING GEZONDHEID EN 
ONTSPANNING

Travel size producten 

van Keune,

handig voor de vakantie!!

Jaren 70Jaren 70
In de jaren 70 werd door de toenmalige NSW (Nederweerter Samenwer-
kende Winkeliers) een braderie georganiseerd op en rond het St. Antoni-
usplein.
De winkeliers boden hun koopwaar aan op de diverse marktkramen en 
voetbalclub Merefeldia verzorgde het horeca gedeelte. Ook de braderie 
was in die tijd onderhevig aan slijtage en uiteindelijk stopte het succes. 

Midzomermarkt
Eind jaren negentig werd de midzomermarkt in het leven geroepen. Een 
groep actieve ondernemers vond het tijd geworden om weer een hap-
pening op touw te zetten, om de inwoners van Nederweert en ver daar 
buiten, naar het centrum van Nederweert te trekken, met wisselend suc-
ces. Diverse jaren was het gezellig druk en andere keren viel de markt 
door het slechte weer letterlijk in het water.

ZomerbraderieZomerbraderie
Nu tweeduizend negentien hebben de ondernemers weer een geweldige 
zomerbraderie op touw gezet. Ook het aantal deelnemende winkeliers 
is weer gestegen. “We hebben er na vorig jaar weer zin in” is een veel 
gehoorde kreet. “We gaan Nederweert nog meer op de kaart zetten met 
een positieve uitstraling”. Het centrum van Nederweert is een aaneen-
schakeling van marktkramen, met leuke koopjes of aanbiedingen. In de 
winkels zijn diverse acties, de moeite waard om eens binnen te lopen.

GruuëtsGruuëts
Vaak hoor je inwoners klagen “er is niets te doen”, maar de Nederweer-
tenaar is te “bescheiden”. In Nederweert is genoeg te doen, daar moeten 
we samen “gruuëts” op zijn.

Braderie Nederweert kent een lange geschiedenisBraderie Nederweert kent een lange geschiedenis
Foto: Facebook; Je bent pas Nederweertenaar als je.....

 van 14.00-21.00 uur

BRADERIE

ME RA
sieraden  horloges  lederwaren  accessoires

Kerkstraat  47 6031  CE  Nederweert
T .  (+3 1 ) -495-84  3 1  07 in fo@meora .n l www.meora .n l

Heel veel restanten op de marktkraam 
van Meora. Diverse merken sieraden, 

horloges en lederwaren! OP=OP!

KOM DEZE DAG 
EN SLA UW SLAG!

BRADERIE
De winkel is deze dag geopend van 9.30-21.00 uur

VRIJDAG 28 JUNI

28 juni Nederweert
5 juli Weert

De afgelopen 4 jaar was de braderie in 

Nederweert een groot succes.

In 2015 werd de braderie in Nederweert 

nieuw leven ingeblazen en hoe!! 

De daarop volgende edities waren van 

goud, met duizenden bezoekers en zon-

nig weer.

Maak tijdens de zomer braderie 
kans op 35 gratis ijsmuntjes! 

Bezoek ons fotohokje 
en maak een leuke/orginele foto! 

Braderie in de jaren ’70



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 20 tot en met 29 juni2019.

DONDERDAG 20 juni
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.15 uur Biechtgelegenheid
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 21 juni
H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel

ZATERDAG 22 juni
Vooravond van Sacramentsdag
18.00 uur  H. Mis ( zang Equal Voices, lector 
dhr. W. Engelen) –zeswekendienst Jo Kneep-
kens, jaardienst ouders Beijes-Mortelmans, 
jaardienst Marianne Beijes.

ZONDAG 23 juni
Sacramentsdag
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
mevr.L.Roost)- jaardienst To Reijnders, te-
vens voor Jef Reijnders en Mia Ulen-Reijn-
ders, Voor een overledene.
12.30 uur H. Doopsel Ties Janssen, Alexan-
derstraat 5

MAANDAG 24 juni
Geboorte van H. Johannes de Doper
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 25 juni
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel 

WOENSDAG 26 juni
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 27 juni
H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerk-
leraar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis – jaardienst Thijs Moonen, 
Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 28 juni
H. Hart van Jezus
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 29 juni
HH. Petrus en Paulus, apostelen
Vooravond van de 13e zondag door het jaar
18.00 uur  H. Mis (, zang  lector dhr. W. En-
gelen) – Jeanne Heynen-Kessels vanwege 
verjaardag, ouders Frits Janssen en Leen 
Janssen-Gielen

Jubileum collecte
Tijdens de jubileum mis b.g.v. het 25 jarig 
priester jubileum van pastoor Schuffelers 
werd door deze de collecte warm aanbevo-
len voor de restauratie van het monumen-
tale kerkorgel. Deze collecte bracht een 
bedrag op van 540,00 euro waarvoor dank.

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

22 t/m 29 juni

ZATERDAG 22 juni: 19.15 uur H. Mis, koor 
De Leeuwerik, jaardienst voor Pierre Camp.

ZATERDAG 29 juni: 19.15 uur H. Mis, jaar-
dienst voor Jean van Eijk-Greefkens tevens 
voor haar verjaardag.

LEZERS: zaterdag 22 juni Maria van Nieu-
wenhoven, zaterdag 29 juni Francien Ver-
heijen.

MISDIENAARS: zaterdag 22 juni Lobke 
Houtappels en Niek Wijen, zaterdag 29 juni 
Valerie Beerens en Janne Wijen.

KINDERWOORDDIENST: Kinderen aan-
staande zaterdag 22 juni van harte welkom 
om 19.15 uur in de sacristie.

“Een goed leven is iets meer doen, iets 
minder nodig hebben, vaak lachen, groots 
dromen en dankbaar zijn voor wat er is.” 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

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

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

Zondag 23 juni 2019 H. Mis om 11.00 uur  
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

Zondag 30 juni 2019 H. Mis om 11.00 uur  
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

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 22 – 29 juni

Zaterdag 22 juni, Ospel kermis, 19.00 
(Samenzang) ghm ouders de Leeuw-van de 
Moosdijk, zonen Harry en Jan en kleinzoon 
Adri, ghm Teng Vossen, Marietje Vossen-
Kersten en Carina Miller-Vossen. 

Zondag 23 juni, Ospel kermis, 10.00 (Sa-
menzang) voor het welzijn van parochie en 
parochianen. 

Donderdag 27 juni, 18.40 bidden  van het 
rozenhoedje; 19.00 voor de vervolgde chris-
tenen. 

Vrijdag 28 juni, Hoogfeest van het H. Hart 
van Jezus.

Zaterdag 29 juni, Hoogfeest HH. Petrus 
en Paulus, apostelen. 19.00 (Samenzang) Jo 
Vaes (verjaardag), ghm Theu en To Lame-
richs-Berben, schoondochter Henny en zoon 
Huub.

ACOLIETEN: za. 22 juni 19.00: Tom Kessels, 
Nick Stijnen; zo. 23 juni 10.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; do. 27 juni 19.00: 
Willem en Pieter Tullemans; za. 29 juni 
19.00: Willem en Pieter Tullemans.

OVERLEDEN: Op 8 juni jl. overleed An Cae-
ssens-Meevis, 97 jaar, Horn. Moge zij rusten 
in vrede.

PINKSTERCOLLECTE: De Pinkstercollecte 
voor de Missionarissen op Vakantie bracht 
het mooie bedrag van € 283,50, waarvoor 
oprecht dank. 

KERMIS: We hebben ongelofelijke haast,
zingt Herman van Veen. Dat kan ieder van 
ons wel eens overkomen. Haast om trein 
of bus te halen of een boodschap te doen. 
Want dan kunnen we daarna weer spelen of 
iets anders. Dat is allemaal normaal. 
Maar het wordt abnormaal en op het zielige 
af, als iemand altijd haast heeft. En nooit tijd 
om naar een ander te luisteren, te genieten 
van een wandeling of na te denken over het 
leven. Waarom is dat zielig en ongelukkig ? 
Omdat door zo’n haast alles opzij wordt ge-
zet dat meer dan de moeite waard is. 
Ik nodig jullie uit dat we er voor elkaar zijn, 
dat we nooit slachtoffer van zo’n haast-hou-
ding worden, maar dat we mensen zijn, die 
de tijd en de ruimte hebben voor het goede 
en waardevolle om ons heen en in onszelf. In 
die zin wens ik u allen fijne kermisdagen toe !

Pastoor A. Koumans, OMI

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

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

Bij overlijden Tel. 0495-651316 

Week van 22 juni 2019 – 29 juni 2019

Zondagmorgen 23 juni 09.30 uur:
Hoogfeest van Sacramentsdag
Als hgm. voor Luci Verstappen-Roost (volks-
zang)

Mededelingen:
• Overleden in de leeftijd van 97 jaar Mina 

Schreurs moge zij rusten in vrede;
• De kerkdeurcollecte voor onze eigen Mis-

sionarissen heeft €59,57 opgebracht na-
mens de kerngroep van de parochie onze 
hartelijke dank. 

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 23 juni
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 30 juni
10.00 uur Woord en Communiedienst
-  Als 6 wekendienst voor Marie Franssen - 
Venner
-  en tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Maria, een kaarsje voor mijn vader die heel 

ziek is, moge dit kaarsje hem steun geven.
- Heer vandaag bid ik voor hem, dank je wel 

dat ik zo’n fijn broertje heb, bewaar hem. 
Amen.

- Lieve Maria, bid voor ons allen, vooral 
voor hen , dat ze toch gauw mogen gene-
zen, dank U Maria.

Iets om over na te denken:
Succes is niet de sleutel tot geluk. 
Geluk is de sleutel tot succes.

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.

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

Zomerconcert

Op vrijdag 21 juni heeft harmonie Pro 
Musica weer haar jaarlijkse zomer-
concert in Openluchtmuseum Eynder-
hoof. Elk jaar sluit bij dit concert een 
gastvereniging aan en dat is dit jaar 
niemand minder dan Blaoskracht 11! 
Een prachtige samenwerking tussen 
twee Eindse muziekverenigingen! En 
wat dacht u van onze solisten Björn 
Wiermans en Sanne Heuijerjans!  Het 
wordt een fantastische avond met 
een gevarieerd programma, met ge-
zellige meezingers, filmmuziek, maar 
natuurlijk ook muziek om lekker bij 
weg te zwijmelen. En dit alles in de 
prachtige entourage van openlucht-
museum Eynderhoof.
Kortom: een avond waar u bij moet 
zijn! Het concert begint om 19.30 uur. 
Kaartjes kosten €6,50 per stuk, waar 
een lekker ambachtelijk stuk vlaai en 
een kop verse koffie bij inbegrepen 
is. Tot dan!

 KIENEN
NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG 21 juni 2019 is de eerst-
volgende kienavond in Budschop. 
Het  kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St. Rochuskerk,  
Rochusplein 1, Nederweert. De zaal 
is open om 19.00 uur. Het  kienen is 
toegankelijk voor iedereen. 
In de jackpot zit € 15,00. Iedereen 
is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop 

Op zondag 30 juni a.s. zal de Zeh. 
Wim Miltenburg fso, in de Abdijkerk 
van Thorn geinstalleerd worden als 
pastoor van de parochies van cluster 
Emmaüs (Beegden, Heel, Thorn, Wes-
sem, Ell, Hunsel, Ittervoort en Neerit-
ter) Hij is tevens benoemd tot deken 
van het dekenaat Thorn, waartoe 21 
parochies behoren. De plechtige Eu-
charistieviering begint om 14.00 uur.

Johannes, Maria Miltenburg is gebo-
ren te Meppel op 21 augustus 1957. 

Installatie Pastoor-deken 
Miltenburg in Thorn

Na zijn priesteropleiding op het semi-
narie in Rolduc is hij op 28 mei 1983 in 
Roermond tot priester gewijd. Daarna 
is hij kapelaan geweest in Weert (De 
Verrezen Christus) van 1983 tot 1985 
en vervolgens in Schaesberg (H.H. Pe-
trus en Paulus) van 1985 tot 1988.

Toen werd hij benoemd tot pastoor 
van Nederweert en daar heeft hij ge-
werkt van 1988 tot 1994. Tevens was 
hij vanaf 1989 tot 1994 administrator 
van Nederweert-Eind.

In 1994 is hij door de bisschop over-
geplaatst naar Berg en Terblijt. In 
1999 werd hij benoemd tot pastoor 
in Heerlen (o.a. Molenberg en Bek-
kerveld). De laatste zes jaar was hij 
pastoor in Heerlen-Noord (o.a. Heer-
lerheide, Heksenberg, Schandelen en 
Meezenbroek) 

De letters fso achter zijn naam be-
tekenen: familia spiritualis opus. Dit 
is de geestelijke familie, waar hij lid 
van is. Deze stichting kortweg ‘Het 
Werk’ genoemd werd in 1938 gesticht 
door de Belgische Julia Verhaeghe en 
heeft afdelingen in verschillende lan-
den waaronder Nederland (in Mer-
kelbeek). 

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

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.

GEZOCHT
6 uur/week tuinhulp met groene vingers 
in ecologische tuin Nederweert-Schoor.
0655348117 of erik@liskeshoeve.nl

Expert Nederweert is één van de ruim 140 zelfstandige 
en succesvolle Expertwinkels, die onderdeel uitmaken 
van de Nederlandse Expert Groep. Expert is de beste 
klantgerichte en kwalitatief toonaangevende verkoop-
organisatie in home-elektronica.

Wij zoeken een enthousiaste, representatieve verkoper 
voor de zaterdag met een servicegerichte, klantvriende- 
lijke en vooral commerciële instelling. Je vindt het leuk 
om in een team te werken en resultaat te boeken.

Naast een prima salaris met uitstekende arbeidsvoor-
waarden geven we je de kans om door te groeien. 
Maar het allerbelangrijkste is dat je bij ons een goede 
werksfeer vindt, waar je je snel thuis zult voelen. 

Interesse? Stuur een brief met je motivatie en CV 
naar Expert Nederweert, t.a.v. de heer K. Lambers, 
Sint Lambertusstraat 10, 6031 EC Nederweert 
of mail naar nederweert@expert.nl

WEEKEND
VERKOPER m/v
Kom jij het maken bij Expert Nederweert?

Shantygroep Aan Paol 60
1ste prijs Leurse 

Havenfeesten

De Shantygroep Aan Paol 60 heeft 
met zijn optreden de 1ste prijs in de 
wacht gesleept op de Leurse Haven-
feesten zaterdag 8 juni. Ondanks het 
slechte weer was er een goed podium 
met veel publiek. Op de foto neemt 
voorzitter René Verheggen de beker 
in ontvangst.

Devote traditie

Sacramentsprocessie Weert

Op donderdagavond 20 juni wordt 
in de binnenstad van Weert de Sa-
cramentsprocessie gehouden. Er 
lopen meer dan 25 groepen in deze 
devote stoet mee. Eerst draagt de-
ken Franken met de priesters uit 
het dekenaat om 19.00 uur de H. 
Mis op in de dekenale St.-Marti-
nuskerk. Aansluitend gaat de pro-
cessie vanaf de Markt door de bin-
nenstad naar het klooster aan de 
Maasstraat 17.

Sacramentsdag
De Broederschap uit Weert organi-
seert dit jaar opnieuw de Sacraments-
processie. In 2015 is deze mooie tra-
ditie weer nieuw leven ingeblazen in 
Weert. De nieuwe organisatie beleeft 
dus zijn eerste lustrum. 

Deelnemers processie
Traditioneel banen de ‘bielemannen’ 
de weg voor de processie. In de stoet 
lopen naast de Broederschap en het 
Draagstersgilde uit Weert broeder-
schappen uit Maastricht (Wijck), Dor-
drecht, Delft en Susteren mee. Ook 
onder andere de zusters Birgittines-
sen, misdienaars en acolieten, semina-
risten, het Groot St.-Martinuskoor, het 
dekenaal Lourdescomité, schutterijen 
en tamboercorpsen nemen deel aan 
de processie. Hierbij zijn tevens St.-
Martinus te paard, scouting St.-Maar-
ten en schutterijen. Dan volgt onder 
een draaghemel de priester met het 
Allerheiligste. De gelovigen sluiten de 
processie. Het geheel wordt muzikaal 
omlijst door de Koninklijke fanfare St. 
Isidorus uit Molenbeersel. 

Route door stadshart
De stoet trekt vanaf de dekenale St. 
Martinuskerk via de Langstraat, Wil-
helminasingel en St.-Raphaelpad naar 
de Nieuwe Markt. Van daar af gaat 
het verder via de Meikoel en de Maas-
straat naar de tuin van het klooster 
van de zusters Birgittinessen. Bij slecht 
weer is er een alternatieve route.

Afsluiting
In de tuin van de zusters wordt het 
Allerheiligste Sacrament over een 
bloemtapijt gedragen. Bij het rust-
altaar worden de aanwezigen geze-
gend met het Allerheiligste. Dit is het 
eindpunt van de processie. Daarna 
is er nog de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten in de tuin. Iedereen is van 
harte welkom!



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

Donderdag 20 juni 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

Sinds vorig jaar is Frank Voss (Neder-
weert Anders) wethouder. Zijn por-
tefeuille bestaat uit duurzaamheid, 
milieu, openbare ruimte en water, 
ruimtelijke ontwikkeling, plattelands-
ontwikkeling en de uitvoering van de 
Omgevingswet. Daarnaast is hij betrok-
ken bij de programma’s Buitengebied in 
Balans (BIB), Platteland in Ontwikkeling 
Weerterland, het duurzaamheidsak-
koord en het klimaatbeleid. In dit inter-
view vertelt hij ons meer over de stand 
van zaken rondom de ontwikkelingen 
van de Omgevingsvisie Buitengebied 
Nederweert. 

Waarom een Omgevingsvisie Bui-
tengebied Nederweert?
Frank Voss: ‘’Nederweert is een 
agrarische gemeente. De land- en 
tuinbouwsector is een sector waarin 
veel maatschappelijke ontwikkelingen 
plaatsvinden, ook de komende vijf tot 
tien jaar. Er moet van alles veranderen 
in de sector om ons buitengebied toe-
komstbestending te maken en te houd-
en. Denk bijvoorbeeld aan vrijkomende 
agrarische bebouwing en de uitstoot 
van stoffen. Daarom zijn we zes jaar 
geleden begonnen met het programma 
Buitengebied in Balans (BIB). Samen 
met ondernemers, inwoners en bezoek-
ers werken we daarin aan een prettige 

woon-, werk- en leefomgeving. De Om-
gevingsvisie Buitengebied Nederweert 
sluit hier naadloos op aan. Deze visie 
geeft de koers aan voor de toekomstige 
ontwikkelingen in ons buitengebied. 
De visie wordt verder uitgewerkt in een 
omgevingsplan. Daarmee vormt de om-
gevingsvisie de opmaat voor de invoer-
ing van de Omgevingswet.’’

Welke stappen zijn er al gezet? 
‘’Om tot een gedragen, kwalitatief 
goede visie te komen, doorlopen we 
een zorgvuldig proces”, vervolgt de 
wethouder. “Zo zijn we vorig jaar 
oktober begonnen met een actieve 
meedenksessie. Een avond waar 120 
deelnemers aan de slag gingen met vier 
verschillende buitengebiedthema’s: ge-
zonde leefomgeving, verdienvermogen, 
klimaatverandering en gebiedsontwik-
keling. De resultaten zijn geclusterd en 
als input gebruikt tijdens de eerste serie 
moodboardsessies waaraan ruim 60 
belanghebbenden en belangstellenden 
deelnamen om het opgehaalde verder 
uit te diepen. Uiteindelijk is de infor-
matie in concept op papier gezet en 
gedeeld met een klankbordgroep van 
de gemeenteraad.’’

Wat moet er nog gebeuren?
‘’Momenteel zijn we bezig met de 

verdieping en uitwerking in meerdere 
thematische werkgroepen”, aldus wet-
houder Voss. “De projectgroep neemt 
aanvullende interviews af en houdt 
gesprekken met interne en externe 
belanghebbenden, onder wie jongeren. 
Deze input is waardevol en noodzake-
lijk voor het vervolg. De volgende stap 
is het organiseren van een bijeenkomst 
in het najaar. Tijdens deze bijeenkomst 
krijgen inwoners de mogelijkheid om 
het voorontwerp van de Omgevingsvisie 
Buitengebied te bekijken. Daarna wordt 
het ontwerp vastgesteld en gaat het of-
ficiële document richting B&W en naar 
de gemeenteraad die de Omgevingsvi-
sie Buitengebied Nederweert officieel 
vast moet stellen. Gezamenlijk zijn we 
hard aan het werk om ervoor te zorgen 
dat het buitengebied van Nederweert 
aantrekkelijk blijft voor onze huidige en 
toekomstige generaties.’’

Wanneer is de Omgevingsvisie 
geslaagd?
Frank Voss: ‘’De Omgevingsvisie is voor 
mij geslaagd als deze een groot draag-
vlak heeft en wordt geaccepteerd. Het 
zijn de handvatten die we gebruiken 
om de invoering van de omgevingswet 
soepel te laten landen. Daarvoor is 
draagvlak vanuit de inwoners en de 
gemeenteraad een randvoorwaarde.‘’

“Groot draagvlak als voorwaarde”
Gedegen Omgevingsvisie Buitengebied voor toekomstige generaties

Over onderzoek
De rekenkamercommissie van de 
gemeente Nederweert is op zoek naar 
een extern lid (m/v). 

Rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie is een onaf-
hankelijke commissie. Zij doet onder-
zoek of laat onderzoek doen naar de 
doelmatigheid, doeltreffendheid en 
rechtmatigheid van het gemeentelijk 
beleid. De leden van deze commissie 
selecteren de onderzoeksonderwer-
pen, ze stellen onderzoeksplannen 
op, zetten de organisatie van het 
onderzoek op en voeren het onder-
zoek uit. Over de onderzoeksresul-
taten brengt de commissie openbare 
rapportages uit. 

Een gezonde, leefbare en betrokken samenleving

Wethouder Frank Voss bekijkt met Marijke Vaes het buitengebied van Ospel. “Draagvlak voor de nieuwe Omgevingsvisie is belangrijk”, aldus de wethouder. Foto: Nederweert24

Op dinsdag 25 juni behandelt de ge-
meenteraad de kadernota 2020-2023. 
De nota bouwt voort op de (financieel) 
gezonde basis die jaren eerder al is 
gelegd door een goede samenwerking 
tussen inwoners, ondernemers en het 
bestuur. Nederweert is een sterke en 
betrouwbare partner in de regio. We 
zijn weliswaar geen grote stad, maar 
zorgen er wel voor dat het karakter van 
onze inwoners goed tot zijn recht komt. 

Van oudsher zijn Nederweertenaren 
harde werkers. Niet teveel opsmuk, 
maar we steken graag de handen uit de 
mouwen. De werkloosheid is bijvoor-
beeld erg laag. Veel bedrijvigheid is te 
zien in onze gemeente. Het bedrijven-
terrein aan de Pannenweg is vol, veel 
eerder dan gepland. Dit heeft voor een 
belangrijk deel te maken met onze 
unieke ligging. Direct gelegen aan de 
A2, dicht bij groeiregio Eindhoven. 
 
Lokale ambities
In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn 
een aantal duurzaamheidsambities ge-
formuleerd. Nederweert heeft de ambi-
tie om in 2035 energieneutraal te willen 
zijn. Daarnaast wordt ernaar gestreefd 
om in 2022 één kleine kern energie-
neutraal te hebben. Duurzame ontwik-
keling van de openbare of particuliere 
ruimte zit ‘m niet alleen in de keuze van 
materialen en de duurzame productie 
daarvan, maar ook in een toekomstge-

richt ontwerp en beplantingskeuze. In 
2018 heeft de raad dan ook unaniem de 
motie aangenomen om 365 bomen per 
jaar aan te planten. Voor 2019 zijn we 
erin geslaagd om deze doelstelling ook 
te realiseren binnen bestaande projec-
ten. De komende jaren nemen we dit 
onderdeel van duurzaamheid mee in 
onze beleidsvoorstellen.

Nederweert groeit
Nederweert is interessant als woonloca-
tie. In tegenstelling tot andere gemeen-
ten in Limburg groeien we en dat is te 
zien in ambitieuze bouwplannen. Het 
gebied Staat oftewel de huidige locatie 
Boerenbond en omgeving is ruimtelijk 
in slechte staat. Deze situatie is al jaren 
onveranderd. De locatie biedt een kans 
om meer woningen die voorzien in een 
behoefte, relatief dicht bij het centrum 
te realiseren. We verkennen de moge-
lijkheden om partijen tot het maken 
van afspraken te bewegen. 

Bengele beweegt en Noordervaart
Eind 2018 is een integraal en omvattend 
plan voor het gebied Bengele beweegt/
de Uitwijck gelanceerd. Het college heeft 
hiervan kennisgenomen en aangegeven 
dat er diverse ontwikkelingen spelen 
waar rekening mee moet worden gehou-
den. Belangrijk is dat er een integrale 
aanpak wordt gekozen. Verder biedt de 
functieverandering van de Noordervaart 
een aantal kansen voor de gebiedsont-

wikkeling. Op dit moment bevindt dit 
traject zich nog in de onderzoeksfase.

Eerste overheid 
Volgens wethouder Cuijpers (o.a. Finan-
ciën) is de gemeentelijke aanwezigheid 
in ondersteuning of budget noodzakelijk. 
“De gemeente wordt niet voor niets eer-
ste overheid genoemd. Waar nodig zijn 
we graag beschikbaar bij plannen en initi-
atieven, vanuit het achterhoofd dat onze 
gemeenschap zelf tot veel in staat is.” 

Agrarische sector belangrijk
De agrarische sector is een grote en 
belangrijke economische drager voor 
Nederweert, maar gaat gepaard met as-
pecten die minder positief doorwerken. 
Te denken valt aan leefbaarheidsvraag-
stukken als er overlast wordt ervaren. 
Fijnstof is in Nederweert een probleem. 
Met behulp van de sector proberen we 
hier een positieve omslag in te bewerk-
stellingen. De op handen zijnde nieuwe 
omgevingswet is hierbij een mooi instru-
ment om dit samen te realiseren. 

Behandeling kadernota
De kadernota 2020-2023 levert een 
belangrijke input op voor de in het 
najaar te presenteren begroting 2020 
en meerjarenraming 2021-2023. U bent 
van harte welkom bij de behandeling 
in de raadzaal op dinsdag 25 juni om 
16.00 uur. Op onze website vindt u alle 
stukken.

Tjeu en Tina Rademakers-Saes stapten 
60 jaar geleden in het huwelijksbootje. 
Anno 2019 vieren ze hun diamanten 
feest in Nederweert. Het college van 
B&W bezocht het paar om de felicitaties 
persoonlijk over te brengen. 

Tjeu werd geboren in Nederweert en 
Tina zag het levenslicht in Laar. Op 
woensdag 10 juni 1959 trouwden ze in 
Weert voor de wet en op zaterdag 13 
juni lieten ze hun huwelijk inzegenen in 
de Hiëronymus-Antonius kerk in Laar. 

Druk gezin
Het paar ging wonen aan de Burge-
meester Greijmansstraat en kreeg vier 
kinderen: één meisje en drie jongens. 
Het jonge gezin werd in 1962 na de ge-
boorte van het tweede kind uitgebreid 
met de komst van vader en moeder 
Rademakers die tot hun dood deel heb-
ben uitgemaakt van het gezin. 

Werkzame leven 
Tjeu verdiende de kost als vrachtwagen-

chauffeur. Tina zorgde voor het huis-
houden, de kinderen en opa en oma. 
Samen werd er wat bijverdiend met een 
hok vol piepkuikens,  een morellen bon-
gerd en twee poetsadresjes voor Tina. 
Na de dood van oma ging Tina helpen 
bij een broer die een tuindersbedrijf 
had. Dit heeft ze tot afgelopen decem-
ber gedaan.  

Genieten
Toen het huis met de grond wat te 
veel werd, zijn ze verhuisd naar een 
appartement in de Antoniusveste aan 
de St. Willibrordusstraat. Hier heb-
ben ze het vanaf de eerste dag naar 
hun zin en genieten ze in redelijke 
gezondheid van de rust die beiden 
verdiend hebben. Het bezoek van de 
kinderen, hun negen kleinkinderen 
met aanhang, familie en vrienden 
doet ze veel plezier. 

We feliciteren Tjeu en Tina Rademakers 
met hun diamanten huwelijk en wen-
sen ze veel geluk toe!

Al 60 jaar samen door het leven

Meer informatie en reactie
Voor meer informatie over de functie 
kunt u de website raadplegen of contact 
opnemen met de griffier, mevrouw E.G. 
Schrier, telefoonnummer 0495-677111 of 
via griffier@nederweert.nl.  

Lot voor de grote loterij 
Ospel kermis 2019
Vul in, knip uit en deponeer tot dinsdag 25 
juni 19.45 uur in de bus bij de Stars Wars (lo-
catie Peeljuweel). De trekking is op dinsdag 
om 20.00 uur bij de Mad Mill.
LET OP: is de winnaar niet aanwezig, dan 
wordt een nieuw lot getrokken.

Naam: ..........................................................

Adres: ..........................................................

Woonplaats: ................................................

Om te voorkomen dat iemand zich onte-
recht voordoet als winnaar kan om een 
legitimatiebewijs worden gevraagd. Per 
persoon is maximaal één prijs te winnen. 

Op vrijdag 21 juni om 17.00 uur begint 
de kermis in Ospel met de euro kortings-
avond. 

Loterijen, ritbonnen
Er zijn ook weer twee kermisloterijen 
met prachtige prijzen. Maandag om 
16.00 uur verzorgt Clown Desalles de 
trekking van de kinderloterij (0 t/m 13 
jaar) bij de Mad Mill. Om één van de 
prijzen te kunnen winnen, hoef je alleen 
maar het lot uit het bonnenboekje in te 
vullen, uit te knippen en vóór dinsdag 
17.45 uur in de bus bij de Star Wars te 
deponeren. Kinderen van 0 t/m 13 jaar 
die niet in Nederweert op school zit-
ten, kunnen bij de infobalie van het 
gemeentehuis een boekje afhalen. Op 
dinsdag zijn de gratis ritbonnen uit het 
bonnenboekje geldig van 15.00 uur tot 
19.00 uur. Om 20.00 uur is bij de Mad 
Mill de trekking van de grote loterij met 
een hoofdprijs ter waarde van €1.000, en 
uiteraard nog vele andere prijzen. Mee-
doen? Vul dan het lot op deze pagina in, 
knip uit en deponeer vóór dinsdag 19.45 
uur in de bus bij de Star Wars.

Openingstijden kermis
Op vrijdag 21 juni is de kermis open van 
17.00 tot 24.00 uur. Op zaterdag 22, zon-
dag 23, maandag 24 en dinsdag 25 juni 
kunt u terecht van 14.00 tot 24.00 uur. 
Tijdens de kermisdagen mogen cafés en 
eetzaken tot 03.00 uur geopend zijn. 

Verkeersmaatregelen
Van woensdag voor de kermis om 16.00 
uur tot woensdag na de kermis om 16.00 
uur wordt het Aerthijsplein en Onze 
Lieve Vrouwestraat, ter hoogte van het 
Aerthijsplein tot aan de kerk, afgesloten 
voor alle verkeer behalve voetgangers. 
De Onze Lieve Vrouwestraat, wegvak 
Aerthijsplein - Reijndersweg wordt af-
gesloten van kermisvrijdag 18.00 uur tot 
01.00 uur; kermiszaterdag van 15.00 uur 
tot kermisdinsdag om 03.00 uur en van 
kermisdinsdag om 14.00 uur tot woens-
dag na de kermis om 03.00 uur (of zoveel 
korter als mogelijk of langer als nodig is). 

Meer informatie over de attracties en 
het programma vindt u op onze website. 
Veel plezier!

Dragon achtbaan, Mad Mill… het is kermis!

Het diamanten paar samen met het gezin en het college. Foto: Nederweert24
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Open Eettafel Budschop

Donderdag 27 juni open eettafel aan-

vang 12.00 uur.

Vaste bezoekers afmelden voor woens-

dagmiddag 26 juni 12.00 uur.

Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-

zelfde tijdstip.

Tel. 633419; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

Optreden ‘Heart & Soul’ en 
kruidenwandeling bij De Pelen

Op zondag 23 juni kan je bij Bui-
tencentrum De Pelen genieten 
van muziek en van een mooie 
excursie. Om 13.30 en 15.00 uur 
zijn er optredens van Vocal Group 
Heart & Soul in het Amfitheater 
en om 11.00 uur een Kruidenwan-
deling in De Groote Peel. Alle ac-
tiviteiten starten bij Buitencen-
trum De Pelen aan de Moostdijk 
15 te Ospeldijk. 

Vocal Group Heart & Soul
Gemengd zangkoor Heart & Soul uit 
Someren-Heide werd opgericht in 
1968 en begon onder de naam ‘Corde 
et Animo’ als dameskoor. Een jaar la-
ter kwamen de eerste mannen erbij. 
Toen ze hun veertigjarige jubileum 
vierden deden ze afstand van het uni-
form en kozen ze voor een wat vlot-
tere outfit. Daarnaast kwam er een 
totaal nieuwe aanpak in de muziek-
keuze met meer populaire muziek uit 
film, musical en pop. Dit alles onder 
de bezielende leiding van dirigente 
Emmy Stultiens-Vries. Toen ze vorig 
jaar hun vijftig jarig jubileum vierden 
besloten ze om ook hun naam te ver-
anderen. Hiermee lieten ze het ‘stof-
fige’ kerkimago achter zich en gingen 
verder onder de swingende naam 
‘Vocal Group Heart & Soul’! 

Dit optreden vindt plaats in het 
overdekte Amfitheater van Bui-
tencentrum De Pelen. Er zijn twee 
voorstellingen; om 13.30 en 15.00 
uur. Deelname is een vrijwillige 
bijdrage die ten goede komt aan 
de organisatie van het Peelpo-
dium. Voor meer informatie over 

het Peelpodium: www.staatsbos-
beheer.nl/peelpodium 

Kennis over kruiden
Op zondagochtend kan je genieten 
van een Kruidenwandeling in De 
Groote Peel. Herborist Diana Vossen 
laat je kennis maken met de rijkdom 
aan planten die in dit hoogveenge-
bied groeien. Kennis die soms al eeu-
wenoud is en omgeven door oude ver-
halen en legenden, doorgegeven van 
generatie op generatie. Ze vertelt over 
de naamverklaring, volksgebruiken en 
geneeskracht van wilde kruiden en 
planten langs de oude peelbanen en 
in de tuin van de Peelboerderij. 

De excursie start om 11.00 uur bij 
het Buitencentrum De Pelen aan 
de Moostdijk 15 te Ospel. Deel-
name kost € 10,- per persoon, in-
clusief een klein proeverijtje in de 
kruidentuin na afloop. Reserve-
ren via: www.staatsbosbeheer.nl/
kruidengrootepeel Meer informa-
tie via: depelen@staatsbosbeheer.
nl of telefonisch: 0495 – 641 497

Buitencentrum De Pelen, start-
punt van natuurbeleving
Voor of na afloop van de excursie 
kan je nog heerlijk struinen door de 
winkel van het Buitencentrum. Hier 
vind je boeken, Streekproducten en 
leuke souvenirs. Voor een hapje en 
een drankje kun je bij de Peelkiosk en 
in de Peelboerderij terecht. Het Bui-
tencentrum is door de week geopend 
van 10.00 tot 17.00 en in het weekend 
tot 18.00 uur. Voor meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen 

Vocal Group Heart & Soul

“Super dat professionals ons een dag gratis 
helpen met advies en ondersteuning”

Tijdens Comm op! bij Punt Welzijn 
op 5 juni hebben ruim 20 marke-
ting- en communicatieprofes-
sionals met veel enthousiasme 
gewerkt aan het oplossen van 
marketing uitdagingen bij Weer-
ter verenigingen. 

Natasja van Eijsden: “de tweede 
editie van Comm op! Is op alle fron-
ten geslaagd”. Afgevaardigden van 
Stedelijke Harmonie St. Antonius, 
Geologische Vereniging, Toon Her-
manshuis, Samenfonds 0495 en de 
Cliëntenraad SJG  werkten samen met 
de professionals aan onderwerpen 
zoals het vergroten van de naamsbe-
kendheid en de werving van leden en 
vrijwilligers. 

“Veel praktische tips en een langere 
termijn agenda om onze doelgroep 
beter te bereiken. Heel fijn om samen 
te kunnen sparren over onze uitda-
gingen. Super dat professionals ons 
een dag gratis helpen met advies en 
ondersteuning”. Kregen we als reac-
ties van de aanwezige bestuursleden. 
Ook de marketing- en communica-
tieprofessionals zijn enthousiast over 

het concept: “het is professioneel ge-
organiseerd”, “fijn om kennis te ma-
ken met andere Weerter marketing- 
en communicatie mensen” en “super 
interessant om een dag bezig te zijn 
met compleet andere marketing-en 
communicatievraagstukken”. 

Comm op! is nu voor de tweede keer 
georganiseerd op initiatief van Nata-
sja van Eijsden, zelf marketing profes-
sional. Zij vertelt: “Ik heb meegedaan 
aan een soortgelijk project in Eind-
hoven en dacht naderhand: Waarom 
hebben we dit niet in Weert? Want 
ik zie dat Weert veel mooie organi-
saties heeft die zich inzetten voor de 
samenleving.” Na overleg met Punt 
Welzijn, was al snel duidelijk dat een 
dag als deze helemaal aansluit bij één 
van de doelstellingen van het team 
Vrijwillige Inzet; het leggen van ver-
bindingen tussen professionals vanuit 
bedrijven en vrijwilligersorganisaties. 
Voor Comm op! hadden zich in totaal 
9 vrijwilligersorganisaties uit Weert 
aangemeld. De vier organisaties die 
op 5 juni niet werden ondersteund, 
kunnen rekenen op hulp op een an-
der moment.

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

Het geheim van echte producten
Zondag 23 Juni: Landleven
Over stroop, wijn en echte boter.

Het Limburgs openluchtmuseum Eyn-
derhoof in Nederweert Eind is niet 
alleen bekend om haar oude ambach-
ten en de gezellige kinder-doeacti-
viteiten. Het museum besteedt ook 
heel veel tijd en aandacht aan alles
rondom het behoud van natuur, 
cultuur en de kennis van het echte 
product. Veel kinderen (maar ook 
sommige volwassenen) genieten da-
gelijks van producten waarvan de 
herkomst niet echt mee bekend is.
Met het bouwen van de Peelboerde-
rij zal daar structureel verandering in 
komen en krijgt cultuureducatie een
 nog dominantere plek in het leukste 
openluchtmuseum van Nederland. 
Maar tot die tijd zitten de vrijwilligers
niet stil en staan middagen als 23 juni 
op het programma.

De meesten kennen het van de pan-
nenkoek, de stroop uit de potjes. Of 
het gezond is valt te bezien, maar de 
meeste kinderen vinden het heerlijk 
en er zit in ieder geval minder slechte 
(kleur)stoffen in dat de gemiddelde 
zoetigheid uit de winkel. Stroop ma-
ken is een eeuwenoude traditie. In 
bijna elke boerderij van Midden Lim-
burg waren er boeren die de over-
vloed aan appels en peren lieten 
verwerken tot stroop.  Vanaf de 19de 
eeuw pas begon de opmars van de 
suikerbiet in de Europese landbouw 
en door het verwerken van suikerbie-
ten in de stroop werd deze vanzelf-
sprekend veel zoeter. Stroopsoorten 
waarin suikerbieten zijn verwerkt 
worden ook wel “rinse “appelstroop 
genoemd. De stroopmakers van Eyn-
derhoof hebben een prachtig eigen 
domein: de stroopmakerij “Heldens”, 
die met zijn  15 meter hoge schoor-
steen de bezoekers van het museum 
al van ver begroet.  Vanuit een eigen 
ouderwets recept worden de grote 
ketels op temperatuur gebracht voor 

het bereiden van de “Einderstroop”. 
Tijdens het koken is er voldoende 
tijd om bezoekers te informeren over 
het maken en de smaken van stroop. 
Maar er is ook nog aandacht voor 
de productie van wijn en kan er ge-
proefd worden.
Verder wordt op deze zondag het am-
bacht boterstoten gedemonstreerd, 
echte boter welteverstaan!

Het museum is op deze zondagmid-
dag in bedrijf en kan er van alles 
beleefd, ontdekt en bewonderd 
worden. Natuurlijk ook voldoende 
ruimte op een van de vele terrassen 
waar met een glimlach koffie, vlaai 
en diverse drankjes genuttigd kun-
nen worden. Het gebak is natuurlijk 
uit eigen bakhuis.
De muziek wordt deze middag ver-
zorgd door Clarinet Choir en het mu-
seum is op 23 juni geopend van 13.00  
tot  17.00 uur. Meer informatie? Be-
zoek de website www.eynderhoof.nl

Woensdag 26 juni
Woensdagmiddag = Kindermiddag.
Handnijverheid voor meisjes en jon-
gens met o.a. textiel en timmeren

De dames van de linnenkamer gaan 
de kinderen leren werken met naald 
en draad. Moeilijk is het niet: de kin-
deren gaan aan de slag met weven, 
spinnen en borduren. Het resultaat 
mag natuurlijk mee naar huis!
En als je liever timmert dan kom je 
deze middag ook ruimschoots aan je 
trekken. Met hout, een hamer en wat 
spijkers tover je zo een pracht-creatie. 
De gemaakte houtspullen beschilde-
ren en ook die kuntwerken mogen 
mee naar huis. Klaar met werken met 
naald en draad of timmeren? Dan is 
er nog meer dan voldoende ruimte 
om nog even te ravotten in het muse-
um. Want leuk en gezellig, dat hoort 
bij Eynderhoof.

Bekijk het kinderdag programma 
op: www.eynderhoof.nl

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

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Kasteeltuinen Arcen organiseert 
van 20 tot en met 25 juni het Ro-
zenfestijn met de roos als geu-
rend en kleurend middelpunt! 
In juni staan de meer dan 8.000 
rozenstruiken in Kasteeltuinen 
Arcen volop in bloei. Kasteeltui-
nen Arcen viert dit met diverse 
activiteiten volledig gericht op 
de roos. Uniek is de samenwer-
king met regionale kwekers en 
regionale toparrangeurs tijdens 
de bloemenshow met snijrozen 
in het Kasteel.

De pracht en praal van de roos in 
Kasteeltuinen Arcen
Om de roos de aandacht te geven 
die ze verdient, organiseert Kas-
teeltuinen Arcen – een van Europa’s 
grootste bloem- en plantenparken – 
van 20 t/m 25 juni het Rozenfestijn!; 
een evenement met een gevarieerd 
programma gericht op de roos. In 
het Kasteel vindt een bloemenshow 
plaats waar de mooiste rozencrea-
ties te bezichtigen zijn. Gedurende 
de dag geven de bevlogen gidsen 
van Kasteeltuinen Arcen speciale 
rondleidingen waarbij bezoekers 
meegenomen worden op een ont-
dekkingstocht door het Rosarium. 
Ook de Rozenopera keert terug naar 
Kasteeltuinen Arcen. Deze operette 
wordt meerdere keren per dag uitge-
voerd door sopraan Maja van ’t Oever 
en bas Jan Alofs. Zij zullen lichtklas-
sieke melodieën ten gehore brengen 
die rozen en romantiek als thema 
hebben. Daarnaast zijn er in de Casa 
Verde dagelijks doe-activiteiten met 
workshops en demonstraties. Ook 
vindt hier een smaakmarkt plaats 

waar rozenproducten geproefd kun-
nen worden waaronder rozenbier en 
rozen ice tea. 

Samenwerking regionale kwe-
kers en toparrangeurs
Veel rozen die bij de bloemist te koop 
zijn komen uit het buitenland. Vaak 
zijn deze afkomstig uit Afrika. Door 
de rozen regionaal te halen zijn de 
rozen kraakvers en van zeer goede 
kwaliteit. Dit is te merken aan de 
lange levensduur van de rozen, de 
mooie kleuren en dat de rozen prach-
tig opengaan. 

Op de Gelre-etage is een grote ten-
toonstelling met prachtige bloemar-
rangementen, gemaakt door regio-
nale toparrangeurs. Op de Bel-etage 
verzorgen de bloembinders van Kas-
teel Arcen de meest indrukwekkende 
seizoenboeketten van rozen die ver-
deeld per kweker over de historisch 
ingerichte kamers staan. 

Het Rosarium: een van de mooiste 
rozentuinen van Europa
Met meer dan 15 verschillende tuinen 
is er van alles te zien en te beleven in 
Kasteeltuinen Arcen. Het in barokstijl 
aangelegde Rosarium van Kasteeltui-
nen Arcen geldt als een van de mooiste 
rozentuinen van Europa. Het statige 
rosarium is onderverdeeld in tien ge-
thematiseerde rozentuinen waar meer 
dan 8.000 rozenstruiken in 250 soorten 
die te bewonderen zijn die in juni volop 
in bloei staan. 

Het Rozenfestijn! vindt van donder-
dag 20 t/m dinsdag 25 juni plaats van 
10.00 tot 18.00 uur.

Kasteeltuinen Arcen eert de koningin 
der bloemen tijdens het Rozenfestijn!

Met vier fraaie fotokaarten 
vraagt Vitiligo.nl op de jaarlijkse 
Wereld Vitiligodag, op 25 juni, 
aandacht voor deze pigmentaan-
doening. Een paar leden van de 
Nederlandse patiëntenvereniging 
tonen hierop de witte plekken op 
hun huid. Zichtbaar of niet, viti-
ligo kan mensen onzeker maken.

In Nederland hebben naar schatting 
240.000 mensen vitiligo. De meeste 
specialisten vermoeden dat de huids-
toornis ontstaat door een fout in het 
afweersysteem: het lichaam valt de 
eigen pigmentcellen aan. Zo ontstaan 
er witte plekken die in grootte en 
vorm verschillen. Ze kunnen op heel 
het lichaam voorkomen, of op een 
deel ervan; en ook haren die op witte 
plekken groeien worden vaak wit.

Onzeker
De zichtbare (met name in het ge-
zicht), maar ook minder in het oog 
springende witte plekken kunnen 
mensen onzeker maken. Vooral op-
groeiende kinderen ondervinden 
soms dat ze worden gepest. Som-
migen trekken zich dan terug, bij-
voorbeeld als in korte kleding wordt 
gesport. Of ze dragen tijdens warme 
dagen bedekkende kleding. Door te 

camoufleren kunnen mensen met 
vitiligo hun huid bedekken; of ze 
hopen met het volgen van een tijd-
rovende lichttherapie dat weer pig-
ment terugkeert.

Rolmodellen
Anderen dragen hun vitiligo met 
trots met zich mee. Hen lukt het te 
zijn wie ze zijn,
(juist) dankzij de witte plekken. 
Steeds vaker zoeken rolmodellen de 
schijnwerpers
op. Het Amerikaanse fotomodel Win-
nie Harlow is hier een beroemd voor-
beeld van. In ons land laten ook Leo 
(64), Sharista (28) en Nienke (14) zich 
niet tegenhouden. Op de fotokaar-
ten tonen ze niet alleen hun vitiligo, 
maar ook vertellen ze vol trots hun 
verhaal.

Fotokaarten
Op 25 juni brengt Vitiligo.nl met 
vier fotokaarten de pigmentstoornis 
onder de aandacht. Alle leden ont-
vangen het setje die week bij hun 
kwartaalblad Spotlight! Nog geen 
lid? Wie zich nu aanmeldt, krijgt het 
toegestuurd na aanmelding bij de 
vereniging. Voor meer informatie, zie 
www.vitiligo.nl/over-ons/lid-worden-
van-vitiligonl/.

Vier fraaie fotokaarten 
op Wereld Vitiligodag

De recente onweersbuien en ex-
treme regenval die zorgden voor 
code oranje in heel Limburg zul-
len we de komende jaren vaker 
zien, net als droogte en natuur-
branden. Extreem weer is één van 
de risico’s die zijn benoemd in 
het risicoprofiel dat door de twee 
Limburgse veiligheidsregio’s is 
vastgesteld. 

Het risicoprofiel wordt eens per vier 
jaar vastgesteld door de besturen van 
beide veiligheidsregio’s en omvat een 
overzicht van de potentiële risico’s bin-
nen alle Limburgse gemeenten. Het 
profiel geeft inzicht in risicovolle acti-
viteiten en incidenten die kunnen lei-
den tot een ramp, crisis of grote brand. 
Dit nieuwe risicoprofiel is afgestemd 
met de burgemeesters, gemeentera-
den en de (crisis)partners waarmee de 
veiligheidsregio’s van Noord- en Zuid-
Limburg samenwerken.

Welke risico’s zijn er? 
In het risicoprofiel zijn 43 verschillen-
de risico’s opgenomen die zijn inge-
deeld in zeven thema’s. Eén van deze 
thema’s is natuurlijke omgeving waar-
onder bijvoorbeeld extreme regenval 
en een hittegolf vallen. Binnen dit 
thema is ook hoogwater een blijvend 
risico voor Limburg. Bij gebouwde 
omgeving zijn risico’s op het gebied 
van brand in binnensteden of grote 
(zorg)instellingen opgenomen. De 
risico’s van uitval van voorzieningen 
zoals elektriciteit, water of internet 
zijn samen met de vitale partners ge-
analyseerd. Ook ongevallen op weg, 

water of spoor en risico’s van inci-
denten met gevaarlijke stoffen zijn in 
kaart gebracht. Ten opzichte van het 
vorige risicoprofiel is er ook een aan-
tal nieuwe risico’s opgenomen zoals 
terrorisme, grootschalige cyberdrei-
ging of het ontstaan van maatschap-
pelijke onrust door bijvoorbeeld een 
zedenzaak of polarisatie.

Wat doet de overheid? 
De veiligheidsregio’s, gemeenten en 
andere organisaties zoals Waterschap 
Limburg, Enexis en ProRail werken 
nauw samen om zo goed mogelijk 
voorbereid te zijn op incidenten. Ze 
maken bestrijdingsplannen en ze oe-
fenen samen met de hulpdiensten en 
andere partners met mogelijke scena-
rio’s. 

Wat kun je zelf doen?
In Limburg zijn we goed voorbereid 
op noodsituaties of calamiteiten. 
Toch kan er altijd onverwacht iets 
ernstigs gebeuren. Daarom is het 
belangrijk dat je als inwoner van 
Limburg weet welke risico’s er spe-
len in jouw omgeving en wat je zelf 
kunt doen als er iets gebeurt. Als je 
een NL-Alert ontvangt bijvoorbeeld, 
want dat betekent dat er acuut ge-
vaar dreigt. Zorg dat je goed bent 
voorbereid op eventuele noodsitua-
ties. Daarmee kan je veel problemen 
zelf voorkomen. Op limburg-veilig.nl 
staat meer informatie over wat je zelf 
kunt doen bij een ramp of crisis. Ook 
is daar het risicoprofiel te vinden met 
een overzicht van alle risico’s. Zo wer-
ken we samen aan een veilig Limburg.

Risico’s voor Limburg: 
hoe blijven we samen veilig?


