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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 spoedrecepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

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

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

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www.vandeursen-uitvaart.nl

Ringselvenweg 2, 6002 SW Weert

Op vrijdag 28 juni van 14.00-21.00 
uur vindt in Nederweert de jaar-
lijkse zomerbraderie plaats, geor-
ganiseerd door OVN in samenwer-
king met organisatiebureau Eeri. 
De winkels en horecagelegenhe-
den zijn deze dag gewoon open en 
worden aangevuld met een grote 
variëteit aan stands waar onderne-
mers en organisaties van binnen 
en buiten Nederweert hun produc-
ten en diensten aanbieden. 

Ook dit jaar hebben de ondernemers 
weer een geweldige zomerbraderie 
op touw gezet. Met weer meer deel-
nemende winkeliers als vorig jaar. “We 
hebben er na vorig jaar weer zin in” is 
een veel gehoorde kreet. “We gaan 
Nederweert nog meer op de kaart zet-
ten met een positieve uitstraling”. Het 
centrum van Nederweert is een aan-
eenschakeling van marktkramen, met 
leuke koopjes of aanbiedingen. In de 
winkels zijn diverse acties, de moeite 
waard om eens binnen te lopen.

Schip Ahoy 
Voor de jeugd zijn er allerlei activitei-
ten georganiseerd, op verschillende 
plekken in de deelnemende straten 
zoals langs de Brugstraat en Kerk-
straat, met een bijzonder attractie op 
Lambertushof! En de Lindanusstraat, 
die voor deze gelegenheid is omge-
doopt tot het ‘kinderstraatje’ ook in 
het thema van dit jaar, ‘Schip Ahoy’, 
met diverse muziek-, dans- en kinder-
activiteiten. Hier laten onder andere 
enkele jonge dansers van Dansrijck een 
voorproefje zien van hun nieuwe eind-
show, Cruisin’.

Volop muziek tijdens de Braderie 
2019
Muziek en braderie horen bij elkaar, 

ook in Nederweert heeft de organi-
satie en plaatselijke horeca een aantal 
toppers weten strikken. Van begin tot 
het eind is er volop muziek.

De Papa Drè Dixie Paraders 
Hoewel de naam het niet doet ver-
moeden, 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 Arm-
strong, King Oliver, Jelly Roll Morton, 
tot aan de vroege big bands Fletcher 
Henderson, Ellington.

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

hoogte de apotheek bij het Lamber-
tushof. 

DJ Cas
In de Brugstraat laat DJ Cas het publiek 
swingen.

Shantikoor
Bij Wups Pub is ook dit jaar het shan-
tikoor “Aan Paol 60” weer te beluis-
teren.

The Velvet Roses
Vanaf 21.00, na sluiting van de winkels 
en de braderie, zet The Velvet Rose 
de feestvreugde voort op het Hore-
caplein. Met muziek van Snollebolle-
kes tot AC/DC en van Guus Meeuwis 
tot Bon Jovi, alles komt voorbij. Door 
de energie die de gangmakers aan de 

nummers meegeven is één ding zeker, 
Stilstaan is geen optie!

Prijzen te winnen
Op verschillende plaatsen zijn er mo-
gelijkheden een mooie prijs te winnen. 
Door het raden van de pakket prijs kan 
men twee mooie pakketten van Ne-
derweerter ondernemers winnen.
Bij ijssalon Florence staat een foto-
hokje, wie de leukste foto maakt 
met de creatiefste ijstouch wint 35 
ijsmuntjes?

Nederweert-Eindplein
tot slot hebben enkele winkeliers van 
Nederweert-Eind zich samen gepakt 
en presenteren zich samen op het Ne-
derweert-Eindplein.

Altijd al willen weten wat er in 
een boerenbedrijf gebeurt? Aar-
zel dan niet en meld je aan voor 
de tweede editie van de ‘Boeren 
van Nederweert Dag’ op zondag 
21 juli. Via www.boerenvanne-
derweert.nl.  

Ruim twintig ondernemers van de 
vereniging Boeren van Nederweert 
zetten de staldeur open. Pluimvee-
houders, akkerbouwers, rundvee- en 
varkenshouders ontvangen je deze 
ochtend thuis aan de keukentafel. 
Ze vertellen over de liefde voor hun 
vak. Hun inspanningen voor het wel-
zijn van hun dieren en een gezonde 
leefomgeving. De keuzes die ze ma-
ken om hun bedrijf te vernieuwen 
en levensvatbaar te houden. En over 
het belang van de agrarische sector in 
Nederweert als voedselproducent en 
banenmotor.
In de aanloop naar de Boeren van Ne-
derweert Dag kun je tijdens de Brade-
rie op 28 juni alvast kennismaken met 
onze lokale agrariërs. Bij de stand 
van de Boeren van Nederweert kun 
je terecht voor informatie en word je 
getrakteerd op een heerlijk streek-
product uit eigen stal. 

Wie wil ervaren wat er achter de stal-
deur gebeurt, kan een maand later 
zelf een kijkje nemen. De Boeren van 
Nederweert zijn trots op hun bedrijf 
en laten dat op 21 juli graag zien. De 
eerste editie, vorig jaar juni, bleek 
een schot in de roos, getuige de  vele 
enthousiaste reacties. “Leuk, boeiend 
en leerzaam.” Wat is het hier schoon 
en netjes.” “Ik was al jaren niet meer 
op een boerderij geweest. Wat is er 

veel veranderd.” “Geweldig hoe be-
vlogen deze mensen met hun vak 
bezig zijn.” “Fijn dat de kinderen nu 
eens hebben gezien waar ons voedsel 
vandaan komt.”

Om elke bezoeker de persoonlijke 
aandacht te kunnen geven die hij ver-
dient, geldt er net als vorig jaar een 
inschrijving voor de Boeren van Ne-
derweert Dag. Via de website www.
boerenvannederweert.nl kun je je 

aanmelden voor een bezoek aan een 
van de deelnemende bedrijven. Per 
bedrijf kun je zien voor hoeveel be-
zoekers er die ochtend/ middag ruim-
te is. Wees er dus snel bij!  

Om inwoners beter te informeren 
over wat er in een modern boeren-
bedrijf gebeurt en onnodige mis-
verstanden over de sector weg te 
nemen, hebben agrariërs uit de Peel-
gemeente sinds november 2016 de 

krachten gebundeld in het initiatief 
Boeren van Nederweert. Samen laten 
zij zien wie zij zijn, wat voor moois de 
sector allemaal in huis heeft en welke 
keuzes de ondernemers maken om 
het beste voor mens, dier en milieu te 
bewerkstelligen. De agrarische sector 
is van oudsher van groot belang voor 
de werkgelegenheid in Nederweert. 
Rond de sector hangen honderden 
banen in de toeleverende en verwer-
kende voedselindustrie. 

Tweede editie Boeren van Nederweert Dag op zondag 21 juli

Proef het boerenleven van nu 

De jaarlijkse zomerbraderie een groot feest voor jong en oud

Zomerbraderie in het centrum van Nederweert

Foto: Nederweert24

Foto: Nederweert24

Ook in de vakantieperiode
staan wij van maandag t/m zaterdag

vanaf 8.30 uur voor u klaar!

Hubo / DUIJTS Zonwering
Kerkstraat 16 Nederweert  •  0495 62 63 09

Hubo / DUIJTS Zonwering

LET OP: in de maanden juli en augustus

is er op vrijdag GEEN koopavond.

www.huboduijts.nl   •   info@huboduijts.nl

AutoKoen Burgemeester Greijmansstraat 8 6031 CN Nederweert
info@autokoen.nl www.autokoen.nl Tel. 06-50222092 of 0495-632182

Wij feliciteren Thijs Verheijen 
met zijn 40 dienstjaren 

bij Autoservice Saes en AutoKoen. 
De receptie zal plaatsvinden bij De Kleine Winst 

op 6 juli 2019  van 16.00 tot 18.00 uur. 
Graag nodigen wij u uit om dit samen met Thijs te vieren. 



Pinnenland-tennis-toernooi  `goes Italy` dit 
jaar. De opmars naar het Pinnenland ken-
merkt zich door een zeer grote belangstel-
ling van zowel onze deelnemers als vreemde 
belangstellenden die via alle mogelijke ka-
nalen zich bij het Pinnenland-toernooi ken-
baar maakten. Het Pinnenland blijkt in trek, 
very hot, the place to be this summer. Via de 
ambassade van Italië kregen we de vraag of 
er mogelijkheden zijn om het toerisme van 
Holland naar Italie te stimuleren. Een hoek 
van het park zal daarvoor worden ingericht. 
Via de Italiaanse Kamer van Koophandel 
en Istituto nazionale del Commercio 
Estero werd gevraagd of Italiaanse onder-
nemers het Pinnenland mochten aangrijpen 
om Italiaanse producten te promoten. Van 
pompen tot auto’s, van pasta tot focaccia, 
van proscuito naar scrocciette, van pizza tot 
brochetta, van balsamico tot grissini, van 
cantuccini tot risotto, van parmesan tot fu-
sili. Hier heeft Pinnenland direct nee tegen 
gezegd, een allegaartje van allerlei Italiaan-
se lekkernijen is niet de boodschap die het 
Pinnenland wil uitdragen. Wel zijn monsters 
gevraagd voor de Pinnenland Comissie-
vergaderingen. Over lekkernijen gesproken; 
Onze hoofdsponsor met de bekende Halal 
producten zal weer van alle avonden, feest-
avonden maken. Wij bedanken MEKKA-
FOOD voor de perfecte ondersteuning van 
ons toernooi.

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

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

Letsel opgelopen door 
toedoen  van een ander? 
Kijk voor meer info op: 

www.teunissenletselschade.nl
Teunissen Letselschade • Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert
T: 06-57242417 • info@teunissenletselschade.nl

Plaatselijke ondernemers met Italiaanse pro-
ducten zijn daarintegen meer dan welkom 
gedurende de gehele week (aanmelden 
graag via NTC72.nl)

Het park is tijdelijk omgedoopt tot ´La 
Bengela´. De drankjes worden geschonken 
met muziek van Pavarotti, Bocelli, Borsato, 
Sabrina Salerno, Gazebo, Conte, Dino Mar-
tin, Zucchero, Fermecelli en Ramazzotti. Ie-
dereen met een Italiaans bolide mag gratis 
parkeren op het park naast de banen en 
ontvangt een gratis consumptie bij de bar. 
Hoofdsponsor Eetcafé De Kleine Winst uit 
Nederweert is ook weer van de partij. De of-
ficiële opening op zondag 28 Juli zal worden 
verzorgd door niemand minder dan Paulo la 
Sabbia (a.k.a. Paul van der Sande. Op Vrijdag 
2 Augustus volgt de grote feestavond met 
niemand minder dan Deejay Mario e Stato 
(in Nederland beter bekend onder de naam 
Arie de Werdt). Mario onderbreekt zijn Itali-
aanse Tour om het Pinnenland te bezoeken. 
Op 3 en 4 Augustus volgt het spetterende 
finaleweekend. 
Dit weekend zal met het hoge aantal inschrij-
vingen (speelsterkte 4-8), de grote toe-stroom 
van publiek en de komst van heel goed weer, 
wederom zeer gezellig gaan worden. 

´arrivederci a presto 
La Bengela Nederweert´.  

Drama kent geen einde - drammaticamente;  

NTC 72 Pinnenlandtoernooi bijna 
volgeboekt.

Afgelopen vrijdag is het kader van Jumping 
Giants op kaderuitje geweest. De gezellige 
fietstocht begon bij sporthal ‘De Bengele’ 
met een onbekende locatie als eindbe-
stemming. Uiteindelijk kwam de stoet aan 
bij GroepsuitjeLimburg waar de barbecue 
al goed warm was en het bier koud stond. 

Jumping Giants

Na honger en dorst gelest te hebben, wer-
den er 5 groepen gemaakt en werd er een 
leuke pubquiz gespeeld. Na een spannende 
pot werd de fietstocht naar de Kleine Winst 
ingezet waar er tot in de late uurtjes werd 
gefeest! Wij bedanken het kader voor hun 
inzet van het afgelopen basketbalseizoen!

Om drukte bij de inschrijving aan de start 
op de eerste dag te voorkomen  vragen 
wij u zich voor zo ver als mogelijk vooraf 
in te schijven via onderstaande inschrijf-
adressen.

Kapsalon Ans • Onze Lieve Vrouwestraat 
67-A, 6035 AN Ospel
Openingstijden: 
dinsdag 08:30–18:00
woensdag 08:30–18:00
donderdag 08:30–18:00
vrijdag 08:30–20:00
zaterdag 08:00–14:00
zondag Gesloten
maandag Gesloten

De Toverbal • Kerkstraat 14, 6031 CH Ne-
derweert
Openingstijden: 
dinsdag 13:30–17:30
woensdag 13:30–17:30
donderdag 13:30–17:30
vrijdag 13:30–20:00
zaterdag 09:30–16:00
zondag Gesloten
maandag Gesloten

Deelname bedraagt € 6,50 p/p incl. drank-
je op de rustplaats en na 4 dagen wandel 
een mooie medaille en wandeldiploma.

Startplaatsen Wandelvierdaagse 2019
Hieronder volgen de startplaatsen en 
starttijden op de verschillende wandelda-
gen. Op deze dagen zijn daginschrijvingen 
ook mogelijk. De kosten voor een dagin-
schrijving bedraagt 2 euro per dag. Voor 

dit bedrag ontvang je iets te drinken op 
de rustplaats.

Dinsdag 13 augustus
Startplaats: Gemeentewerf te Bud-
schop (Gutjesweg 2)
Starttijden:
12 km tussen 18:15 uur en 18:30 uur
10 km tussen 18:15 uur en 18:45 uur
7 km tussen 18:15 uur en 18:45 uur
Inschrijven kan van 18:00 uur tot 18:30 uur

Woensdag 14 augustus
Startplaats: Openluchtmuseum Eynder-
hoof te Nederweert-Eind (Milderspaat 1)
Starttijden:
12 km tussen 18:15 uur en 18:30 uur
10 km tussen 18:15 uur en 18:45 uur
7 km tussen 18:15 uur en 18:45 uur
Daginschrijven kan van 18:00 uur tot 18:30 uur

Donderdag 15 augustus
Startplaats: Kluskens Meubelcreaties te 
Nederweert (Pannenweg 127)
Starttijden:
12 km tussen 18:15 uur en 18:30 uur
10 km tussen 18:15 uur en 18:45 uur
7 km tussen 18:15 uur en 18:45 uur
Daginschrijven kan van 18:00 uur tot 18:30 uur

Vrijdag 16 augustus
Startplaats: Gemeentehuis Nederweert 
(Raadhuisplein)
Starttijden:
12 km tussen 18:15 uur en 18:30 uur
10 km tussen 18:15 uur en 18:45 uur
7 km tussen 18:15 uur en 18:45 uur
Daginschrijven kan van 18:00 uur tot 18:30 uur

Van 13 t/m 16 Augustus 2019 

Avondwandelvierdaagse Nederweert

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 spek-
takelstuk van de bovenste plank! 
Kaarten voor Guulke’s Lakeside Music 
Night 2019 bestelt u nù via www.lake-
sidemusicnight.nl

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: Rudie Peeters

‘Ik kan geen noot lezen en neem me 
dan ook echt niet serieus, maar ik 
ga het wel met veel enthousiasme 
en humor doen!’ zegt Rudie Peeters 
over zijn deelname als Maestro aan 
Guulke’s Lakeside Music Night. Hij is 
directeur van Hoera kindercentra en 
omschrijft zichzelf als enthousiast. 
‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik 
denk dat ik het wel kan,’ citeert hij 
een van de beroemdste kinderen uit 
de tv-geschiedenis: Pipi Langkous.

Rudie ‘had’ tot nu toe nog niks met 
een harmonie. ‘Maar ik denk dat dit 
wel verandert na dit avontuur! Zoals 

ik al zei ben ik totaal niet muzikaal, 
maar kan wel dansen als ik een paar 
wijntjes op heb, haha!’ Hij heeft vroe-
ger wel veel op podiums gestaan, bij 
diverse playbackshows. Rudie is zelfs 
Limburgs kampioen geweest en heeft 
in 1985 op tv opgetreden bij de KRO-
playbackshow met Henny Huisman.

Rudie heeft veel passies. Want als hij 
iets doet, doet hij dat altijd gepassi-
oneerd. Hij is bijvoorbeeld gepassio-
neerd fan van Queen en draait deze 
muziek dan ook elke dag. Ook favo-
riet zijn George Michael, Doe Maar 
en Pink. Maar ook een zanger als 
Waylon kan hem enorm raken. In zijn 
pubertijd was hij vooral fan van Row-
wen Heze. Kortom: een hele brede 
muzieksmaak.

Naast muziek is sporten ook een ech-
te passie van Rudie. ‘Al jaren speel ik 
tennis en doe ik aan kickboksen. Het 
is echt een sport om te ont-stressen! 
In mijn drukke baan bij Hoera komt 
dit prima van pas.’ Rudie vervolgt zijn 
verhaal: ‘Samen met mijn vrouw heb 
ik nog een passie: het verbouwen of 
het bouwen van huizen. We zijn in-
middels al 4 keer verhuisd en kijken 
altijd uit naar nieuwe projecten.’

En wat denkt hij dat er door zijn lijf 
zal gaan als hij bij de Lakeside Music 
Night in de spotlights zal staan? Ru-
die: ‘Kicken!!!!!!!!’

Guulke’s Lakeside Music Night 2019 
KAARTVERKOOP GESTART!

Vrijdagavond 5 juli om 20.00 uur in de Sint Lambertuskerk

Benefietconcert voor de restauratie 
van het Clerinxorgel van Nederweert

Accordeonensemble VIRTUOSA 
speelt voor “zieke clerinx”

De Orgelkring Nederweert stelt zich 
ten doel om elk jaar minstens één 
concert te organiseren in de Sint Lam-
bertuskerk. Omdat ons Clerinxorgel 
tot mei 2020 vanwege restauratie 
niet aanwezig is en we ons trouwe 
publiek toch een goed alternatief wil-
len aanbieden, heeft de Orgelkring 
Nederweert hiervoor een alternatief 
gezocht en gekozen voor een con-
certuitvoering door het professionele 
accordeonkwintet VIRTUOSA
Vijf enthousiaste musici, die met veel 
plezier laten horen hoe divers de klan-
ken van accordeonmuziek zijn. Door 
hun gevarieerde programmakeuze 
weten zij telkens het publiek te boeien 
en zijn zij een graag gehoord ensem-
ble. Zij weten op hoog niveau de uit-
gebreide mogelijkheden van hun in-
strument te laten horen. Het kwintet 
heeft een goede balans gevonden in 
het samenspel en straalt dat ook uit. 
Virtuosa speelt originele accordeon-
composities maar ook bewerkingen 
van klassieke componisten. Zo spelen 
ze tijdens dit concert o.a. gearran-
geerde orgelwerken en bewerkingen 
van klassieke componisten als César 
Franck, W.A. Mozart, Léon Boëlmann 
en daarnaast moderner werk van Pia-
zolla, Petri Makkonen, Ad de Jong e.a.
Dit gedreven vijftal heeft inmiddels 
ook buiten onze grenzen naam ge-

maakt en verschillende prijzen gewon-
nen tijdens festivals in Duitsland, Oos-
tenrijk, Frankrijk en Litouwen.
De musici zullen U op hoog niveau 
weten te boeien en uitgebreid de mo-
gelijkheden van hun instrument laten 
horen. Voor orgelliefhebbers kan dit 
concert een eyeopener zijn omdat het 
instrument, indien goed bespeeld, 
qua klankkleur goed overeenkomt 
met ons klassieke pijporgel.
Al met al hopen we met dit, vervan-
gende “orgelconcert”, zowel de orgel- 
als de liefhebbers van klassieke accor-
deonmuziek dit jaar een groot plezier 
te doen. De entree is gratis maar een 
vrije gave wordt zeer op prijs gesteld. 
De opbrengst hiervan gaat in zijn ge-
heel naar het orgel-restauratiefonds.
De Orgelkring Nederweert heet U 
graag van harte welkom op vrijdag-
avond 5 juli.
Om uw zitcomfort te verhogen heb-
ben we gezorgd voor een groot aantal 
gemakkelijke stoelen.

De laatste puntjes worden op de i 
gezet voor het Jubileumconcert van 
Fanfare Concordia met philharmo-
nie zuidnederland. Dat vindt plaats 
op zaterdag 29 juni in de H. Barba-
rakerk in Leveroy vanwege het 90-ja-
rig bestaan van de fanfare. Leveroy 
brengt een programma met onder 
meer het werk Ascension met twee 
solisten: Stefan Arits van de fanfare 
op euphonium en Ramon Wolkenfelt 
op trompet van philharmonie zuid-
nederland. 

Er is een gedegen voorbereiding aan het 
concert voorafgegaan: zo kregen de fan-
fareleden workshops van de musici van 
philharmonie zuidnederland. En dirigent 
Jan Kitzen volgde een masterclass en zal 
naast de fanfare ook een werk bij het 
professionele symfonieorkest dirigeren 
dat met een bezetting van bijna 60 man 
zal afreizen naar Leveroy. “Het feit dat 
je een professioneel symfonieorkest in 
je eigen dorp kunt beluisteren, is best 
uniek”, zegt voorzitter Erwin Pellemans. 
“Normaal gesproken kun je daarvoor al-
leen in de grote theaters en muziekge-
bouwen in de stad terecht.” 

Dat moet je live gehoord hebben!
Het gaat een prachtig en gevarieerd mu-
zikaal programma worden. De fanfare 
speelt als openingswerk ‘Summon the 
Heroes’ van (film)componist John Wil-
lams. Daarna Ascension van de jonge 
Belgsiche componist Tom Davoren met 
de solisten, de choraal Canterbury Cho-
rale van Jan van der Roost en er volgt een 
swingende afsluiting met een medley uit 
West Side Story. Ook de philharmonie 
zuidnederland brengt een programma 
dat muziekliefhebbers zeer zeker zal 
aanspreken. Na de heerlijke ouverture 

Donna Donna, is het de beurt aan Tom 
Linssen (winnaar Finale Jonge Solisten) 
die bij het symfonieorkest mag soleren 
in Fantasia para saxophone. Dan mag Jan 
Kitzen het ‘stokje’ overnemen van San-
der Teepen en Spitfire van William Wal-
ton dirigeren. De finale van het orkest is 
spectaculair met deel twee en vier uit een 
van de ‘all-time favorites’ van de klassieke 
muziek: de 9e symfonie (uit De nieuwe 
wereld) van Dvorák. “De prachtige solo 
van de alt-hobo in het tweede deel gaat 
gegarandeerd voor kippenvel zorgen”, 
zegt Pellemans, “en begin van het vierde 
deel kent iedereen. Dat móet je gewoon 
een keer live gehoord hebben!” 

Kortom, reden genoeg om het hete weer 
even te ontvluchten en zaterdag 29 juni 
verkoeling te zoeken in de H. Barbara-
kerk in Leveroy. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij Bruna Nederweert, Primera in Hey-
thuysen en in Leveroy bij Bakkerij Küster, 
café Oad Leivere en café-zaal Wetemans. 
Ook via de website www.fanfarecon-
cordialeveroy.nl/jubileumconcert zijn 
kaarten te bestellen. De kaarten kosten 
€17,50 voor volwassen en €7,50 voor kin-
deren tot 12 jaar. De entree is inclusief 
1 consumptiebon voor een (pauze)con-
sumptie bij café Oad Leivere of café-zaal 
Wetemans.

Het programma voor zaterdag 29 juni 
ziet er als volgt uit:
19.00 uur kerk open (vrije plaatskeuze)
19.30 uur voorprogramma met jeugdfan-
fare Forever Young en jeugdslagwerk-
groep Beat Boys
20.00 uur Fanfare Concordia
20.45 uur pauze (bij café-zaal Wetemans 
en café Oad Leivere)
21.15 uur philharmonie zuidnederland
22.15 uur einde

Jubileumconcert Fanfare Concordia Leveroy met philharmonie zuidnederland 

Het beste van twee werelden: 
Fanfare meets symfonieorkest

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

Een mandje vol verhalen
Zondag 30 juni
Vlechters- en stoelenmattersdag
Ze zitten rustig en bescheiden op de 
misschien wel meest intieme plek van 
het limburgs openluchtmuseum Eyn-
derhoof, maar wel allemaal bij elkaar 
en genietend van de buitenlucht en 
de verhalen die tijdens het vlechten 
en stoelenmatten worden verteld. Uit 
hun handen komen ware kunstwer-
ken die geheel van natuurlijke pro-
ducten gemaakt wordt. Duurzaam en 
verantwoord vrijwilligerswerk kun je 
wel stellen.
De kunst van het vlechten is al eeu-
wen oud. Duizenden jaren is het een 
bezigheid geweest die van moeder 
op dochter werd doorgegeven en pas 
veel later in de geschiedenis raakten 
meer mensen pas gespecialiseerd in 
bepaalde ontwerpen en technieken. 
Vaardige handen vlochten meer man-
den dan de eigen groep kon gebrui-
ken. Het overschot werd geruild en 
pas vele decennia later verhandeld.

Eynderhoof heeft vaklieden die man-
den vlechten. Het is de eerste en 
daarmee ook oudste groep vrijwilli-
gers van het museum. Twijgen van de 
wilg zijn het voornaamste materiaal 
voor de mandenmaker ook al kun je 
manden ook maken van riet of stro.  
Het vlechten van manden en korven 
werd vroeger vooral binnenshuis 
in de winter gedaan omdat er toen 
ook tijd voor was. De vrijwilligers van 
Eynderhoof vlechten/demonstreren 
tijdens de openingstijden van Eynder-
hoof en zorgen in de wintermaanden 
zelf voor de scholing en bijscholing.

De wissen (twijgen) worden zelf ge-
kweekt en gesorteerd op lengte en 
dikte, want afhankelijk van product 
en ontwerp heb je verschillende soor-
ten nodig voor de bodem, de wanden 
en de hengsels.
Eynderhoof heeft ook een aantal 

vaklieden als stoelenmatters. Het 
oude beroep wordt door hen in ere 
gehouden en doorgegeven. Stoe-
lenmatters maken deel uit van de 
vlechtersgroep. De geschiedenis van 
stoelen en andere zitmeubelen vormt 
een boeiend onderwerp in een tijd 
waarin comfort, degelijkheid en uit-
straling belangrijke thema’s zijn. Wat 
vroeger zo gewoon was en paste bij 
de beurs van de eigenaar, is nu al snel 
bijzonder en vooral uniek.

Het leukste openluchtmuseum van 
Limburg is ook deze zondag weer in 
bedrijf en ook nu zullen de terrassen 
gevuld zijn met heel veel tevreden en 
genietende bezoekers. In de herberg 
genieten van koffie met vlaai, die op 
ambachtelijke wijze is gebakken door 
de bakkers in het eigen bakhuis.
De muziek wordt deze middag ver-
zorgd door Excelsior Gastel
Het museum is op 30 juni open van 
13.00  tot  17.00 uur
Meer informatie is te vinden op www.
eynderhoof.nl

Woensdag 3 juli  
KINDERMIDDAG 
MET o.a. BAKKEN en CLOWN GUIT
Deze BAK-middag gaan de kinderen 
aan de slag met meel, water en de 
deegrol. Groot en klein, getooid met 
schort en bakkersmuts, bereiden on-
der het toeziend oog van de bakkers 
het deeg. Wordt het een broodje of 
een vlaaitje? Tijdens het bakproces 
kunnen de kinderen zich vermaken 
met Clown Guit en enkele kinder-
gidsen. Is het baksel klaar, dan is het 
smullen maar…….
Deze middag is niet alleen erg leer-
zaam. Er wordt veel creativiteit van 
de kinderen verlangd bij het versie-
ren van het gebak.
Is er nog tijd over dan is er tijd voor 
oude volksspelen.
Bekijk het kinderdag programma op: 
www.eynderhoof.nl (0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!



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 27 juni tot en met 6 juli 2019.

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

ZONDAG 30 juni
Dertiende zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
mevr.H.Dielissen) –jaardienst Jac Creemers 
en Truus Dirckx

MAANDAG 1 juli
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 2 juli
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel 

WOENSDAG 3 juli
H.Tomas, apostel
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 4 juli
H. Elisabeth van Portugal
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis –  Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 5 juli
H. Antonius Maria Zaccaria, priester
18.30 uur Geen rozenkransgebed
19.00 uur Geen H. Mis 
20.00 uur Accordeonconcert 

ZATERDAG 6 juli
H. Maria Goretti, maagd en martelares
Vooravond van de 14e zondag door het jaar
18.00 uur  H. Mis (, zang dameskoor Cantan-
tes,  lector mevr. L.Caris) – jaardienst Wiel 
Stultjens en Anna Stultjens-Strijbos, jaar-
dienst Lei Geurts

Concert
In verband met de restauratie van ons mo-
numentale Clerinxorgel kan er dit jaar geen 
orgelconcert plaatsvinden. Als vervanging
hiervan zal er een concert gegeven worden 
door het accordeonensemble VIRTUOSA. Zij 
voeren voor accordeon bewerkte klassieke 
orgelwerken uit in de Sint Lambertuskerk te 
Nederweert. Het concert is op vrijdagavond 
5 juli 2019 en begint om 20.00 uur. Het is 
een benefietconcert. De entree bestaat uit 
een vrije gave, bestemd voor de restauratie 
van het orgel. 

Boekverkoop
In het weekeinde van zaterdag 29 juni en 
zondag 30 juni zullen zusters van de Gemeen-
schap Redemptor hominis na afloop van de 
vieringen in de Lambertuskerk, Eind en Bud-
schop het boek “God spreekt in de stilte van 
het hart” van Emilio Grasso, de stichter van 
hun Gemeenschap te koop aanbieden.

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 29 juni 2019 – 6 juli 2019

Zondagmorgen 30 juni 09.30 uur:
Als hgm. voor onze parochiegemeenschap, 
Als hgm. voor rector Lambert Gubbels en 
pater Crins (volkszang)

Mededeling:
Installatie Pastoor-deken Miltenburg in Thorn.
Op zondag 30 juni om 14.00 uur tijdens een 
H. Mis in de abdijkerk van Thorn wordt Wim 
Miltenburg geïnstalleerd als pastoor van de 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

parochies van cluster Emmaüs en als deken 
van het dekenaat Thorn. U bent van harte 
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

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 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

Zondag 7 juli 2019 H. Mis om 11.00 uur 
Koor: Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

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 29 juni – 6 juli

Zaterdag 29 juni, Hoogfeest HH. Petrus 
en Paulus, apostelen, 19.00 (Samenzang) Jo 
Vaes (verjaardag), Sjaak en Gon Mackus-Gie-
len en overleden familie, jrd overleden fami-
lie Saes-Geuzen, ghm Theu en To Lamerichs-
Berben, schoondochter Henny en zoon Hub. 

Zondag 30 juni, 13e zondag door het jaar, 
10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) voor
eigen intenties.

Donderdag 4 juli, 19.00 voor de zieken.

Vrijdag 5 juli, 1e vrijdag van de maand: 
Ziekencommunie.

Zaterdag 6 juli, 19.00 (Samenzang) Frans 
Willekens. 

ACOLIETEN: za. 29 juni 19.00: Willem en Pie-
ter Tullemans; zo. 30 juni 10.00: Mathijs en Luc 
van Hulsen; za. 6 juli 19.00: Tom en Stan Dirks. 

DANK voor deelname PROCESSIE: Opnieuw 
trok de Sacramentsprocessie door het dorp: 
een publiekelijke uiting van verering voor de 
allerheiligste Eucharistie. En opnieuw namen 
vele parochianen en verenigingen eraan deel: 
harmonie Melodie der Peel, vrouwenorganisa-
ties, een grote groep 1e communicanten met 
hun ouders, het kerkelijk zangkoor, misdie-
naars en acolieten en de schutterij St. Odilia 
van Ospeldijk. Pastoor Frans Janssen van het 
St. Jansziekenhuis verving mij en droeg het Al-
lerheiligste rond. De buurt Houwakker legde 
weer fraaie bloemversieringen op de proces-
sieweg en bij het rustaltaar. Ik spreek mijn 
waardering en dank uit aan alle medewerken-
den en koster Jo Hermans.

KERKBIJDRAGE: Het 1e halfjaar 2019 is 
voorbij …. wie de kerkbijdrage per kwar-
taal of halfjaarlijks overmaakt herinner ik
vriendelijk aan de betaling. De parochie is 
erg afhankelijk van uw gezinsbijdrage. Wie 
(nog) niet of niet meer deelneemt geef ik in 
overweging om de parochiekerk en het de 
parochiewerk en parochiediensten toch een 
keer te ondersteunen met een sympathieke 
bijdrage. U kunt steunen via NL94 RABO 
0140 3018 79 t.n.v. parochie Ospel. Mede na-
mens de parochiecommissie: DANK. 

Pastoor A. Koumans, OMI

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

29 juni t/m 6 juli

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

ZATERDAG 6 juli: 19.15 uur H. Mis, koor 
De Leeuwerik, jaardienst voor Antoon van 
Nieuwenhoven, voor Paul Beelen en familie 
Beelen en Schulten, uit dankbaarheid, jaar-
dienst voor Frans Beerens.

LEZERS: zaterdag 29 juni Francien Ver-
heijen.

MISDIENAARS: zaterdag 29 juni Valerie 
Beerens en Janne Wijen.

OVERLEDEN: Op zondag 16 juni is Jos Stie-
nen, 74 jaar overleden. Dat hij mag rusten 
in vrede.

“Een groot deel van onze stress komt door 
de regels die we onszelf opleggen.”

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

Zondag 7 juli
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve Moeder, geef mij bijstand en de ze-

gen in mijn relatie.
- Maria, bedankt, dat wij ons 50 jarig huwe-

lijk zo mooi hebben kunnen vieren, met 
onze kinderen en onze kleinkinderen

- H. Maria, ik bid, laat ons toch in vrede met 
elkaar omgaan. Dank U.

Iets om over na te denken:
Beter het hooft in de regen, dan de voeten nat.

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.

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

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

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

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

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

TE HUUR
Binnenkort te huur vrijstaande wo-
ning in het centrum van Nederweert 
info: 0495-123 456

Te huur mooi appartement met lift in 
Nederweert info: 0495-123 456

PERSONEEL GEVRAAGD
Personeel gevraagd leeftijd vanaf 
13 jaar wisselende tijden Cafetaria ’t 
Frietpannetje

Poetshulp gevraagd voor 2,5 uur per 
week bij interesse graag een berichtje 
naar poetshulp@poetshulp.nl

PERSONEEL AANGEBODEN
Ik ben 14 jaar en heb al vaker opge-
past, wil dit meer gaan doen. 
06-123 456 78

GEVRAAGD
Gevraagd carnavalskleding voor kin-
deren 06-123 456 78V
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St. Antoniusplein 7
6031 ED  Nederweert

Tel. 0495-631521

Drogisterij 
“De Vijzel”

De drogist 
voor eerlijk advies

De restauratie van de Lambertusto-
ren vordert gestaag. Om veiligheids-
redenen is de restauratie door een 
blauw steigerdoek aan het oog van 
de inwoners onttrokken. Veel men-
sen zullen nieuwsgierig zijn wat er 
achter de schermen allemaal gebeurt.
Twee leden van NFC (Nederweerter 
FotoClub), Jac Smeets en Jack van 
den Heuvel, is daarom gevraagd om 
de vorderingen van de restauratie in 
zowel foto’s als bewegend beeld vast 
te leggen.
Graag laten zij, maar ook de gemeen-
te Nederweert, aan de inwoners zien 
hoe de restauratie vordert.
Maandelijks zal een foto worden ge-

Restauratie Lambertustoren 
in beeld gebracht

plaatst in het Weekblad van Neder-
weert. De vorderingen zullen ook te 
volgen zijn op Nederweert24 en in 
het gemeentehuis van Nederweert. 
In het gemeentehuis komt een kleine 
expositie van een tweetal panelen 
met daarop foto’s van de restauratie. 
Deze foto’s kunt u voor het eerst zien 
vanaf 15 juli aanstaande in het ge-
meentehuis. Met het vorderen van de 
restauratie zullen daar de foto’s ook 
worden aamngepast.
Reacties zijn natuurlijk altijd welkom. 
Het e-mailadres: info@lambertusto-
ren.nl.

Jac Smeets en Jack van den Heuvel 

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. 

Om ca. 13.45 u wordt de nieuwe 
pastoor-deken, concelebranten, aco-
lieten, misdienaars, naaste familiele-
den, leden van de geestelijke familie 
‘Het Werk’ en bestuursleden door de 
schutterij afgehaald bij de pastorie 
op de Wijngaard. Vervolgens gaat de 
stoet via de Vinkenstraat, Hoogstraat 
en Kerkberg naar de Abdijkerk. De 
plechtige Eucharistieviering begint 
om 14.00 uur.

Hoofdcelebrant is Mgr. R. Maessen, 
vicaris-generaal van het bisdom Roer-
mond. Hij zal ook de Installatie ver-
richten van Wim Miltenburg fso als 
pastoor van cluster Emmaüs en deken 
van het dekenaat Thorn. Naast Mgr. 
Maessen en pastoor-deken Milten-
burg zijn er nog 14 concelebranten 
bij deze Eucharistieviering aanwezig. 
De H. Mis wordt opgeluisterd door 
de gezamenlijke koren van parochie-
cluster Emmaüs (aangevuld met koor-
leden uit andere parochies van het 
dekenaat) o.l.v. Marij Berkers en Piet 
Mennen. Het orgel wordt bespeeld 
door Daniël Jansen.

DeltaLimburg.nl zendt de installatie 
van de nieuwe deken Wim Milten-
burg op zondag 30 juni 2019 in Thorn 
live uit. U hoeft dus niets te missen als 
u niet persoonlijk aanwezig kunt zijn. 
Ga op zondag 30 juni 2019 om 13.50 
uur naar de website www.deltalim-
burg.nl, klik op de play-button en u
kunt live de hele plechtigheid volgen 
via uw pc, tablet of smartphone. U
kunt de beelden zelfs casten naar 
uw TV-scherm indien u een smart-TV 
heeft. 

Na afloop van deze Eucharistieviering 
is er gelegenheid tot ontmoeten en 
feliciteren van pastoor-deken Wim 
Miltenburg fso in gemeenschapshuis 
‘Ellenhof’ (Scheijmansplein 19, Ell). 
Iedereen is van harte welkom.

Installatie Pastoor-deken 
Miltenburg in Thorn

SKO

Vakantie
Beste mensen,
het klinkt misschien een beetje gek
geen paspoort, ticket of koffer
en toch meteen klaar voor vertrek.

Onvoorstelbaar,
maar deze vakantie is echt niet duur
geen cruise, hiking of backpack
toch steeds opnieuw een avontuur.

Slechts één stapje,
en mijn droomreis gaat van start
kornoelje, hosta’s,  lavendel
hun bloemenpracht steelt mijn hart.

Beste mensen,
de auto komt voorlopig niet van stal
geen verre reis voor schoonheid
kleine vreugden vind je overal……

Annemiek Korsten
www.schrijverskringospel.nl

DORPSRAAD Budschop

Om de bewoners van Budschop gele-
genheid te geven om met de Dorps-
raad Budschop te praten, zal bij 
aanvang van iedere vergadering van 
de Dorpsraad Budschop, het eerste
half uur beschikbaar zijn om met U
in gesprek te gaan. Met dit inloop-
spreekuur wil de Dorpsraad Budschop 
de communicatie met de bewoners 
bevorderen. 
De eerst volgende vergadering is
maandag 1 juli en begint om 19.30 
uur in het zaaltje van de kerk.
Voor verdere informatie over Bud-
schop, verwijzen wij U naar de web-
site: www. Budschopactueel.nl

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans Huis 
Weert ziet er als volgt uit: Maandag 
1 juli 11.00-12.30 uur yoga*. Dinsdag 
2 juli 09.30-13.30 uur ontspannings-
massage* / 13.30-15.30 uur haken*. 
Woensdag 3 juli 09.00-12.00 uur kook-
workshop zomerfruit*. Donderdag 4
juli 10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 uur 
workshop schilderen*. Vrijdag 5 juli
09.30-12.00 uur creatief atelier*. Deel-
name aan onze activiteiten is voor ie-
dereen die met kanker geconfronteerd 
wordt en zijn/haar naasten. Van 8 juli
t/m 16 augustus GEWIJZIGDE ope-
ningstijden - maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur (* = op afspraak - aan-
melden kan via: 0495-541 444 of voor 
meer informatie zie website www.
toonhermanshuisweert.nl). 

Eettafel Eind

Donderdag 4 juli: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 2 juli 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

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 





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

Begin februari kwam de Lambertustoren 
in de steigers te staan voor een grote re-
novatie. Aannemer Laudy is inmiddels al 
enkele maanden hard aan het werk. Een 
paar weken geleden is de spits van een 
hoektorentje omlaag gehesen. Afgelo-
pen maandag, 24 juni, werd het torentje 
weer op zijn plek gezet. Een bijzonder 
moment. Ook omdat burgemeester Evers 
samen met kleinzoon Duuk een zoge-
naamde tijdcapsule onder de hoekspits 
plaatste met daarin een boodschap voor 
de generaties die na ons komen. 

De huidige hoektorenspits werd in 1948 
gebouwd. Dit gebeurde gelijktijdig met 
het herstel van de oorlogsschade, zo 
blijkt uit een aangetroffen inscriptie met 
het jaartal ‘1948’ in het beton. 

Plaatsen van tijdcapsule 
Ook dit keer werd het een gedenkwaar-
dig moment. De burgemeester plaatste 
namelijk samen met kleinzoon Duuk een 
tijdcapsule voordat de torenspits terug-
gezet werd. In de gegraveerde koker 
stopten ze allebei een boodschap. Zij 
geven hiermee de volgende generatie 
die de toren gaat restaureren een unieke 
en persoonlijke blik in het verleden. 

Vrede, welvaart en geluk
Burgemeester Evers: “Ik vond het heel 
bijzonder om dit aan het einde van mijn 
ambtsperiode samen met mijn kleinzoon 
Duuk te mogen doen. In de koperen buis 
zitten een brief en de laatste vijf columns 
die ik dit jaar schreef in het Weekblad 
voor Nederweert. Samen met de brief en 
een usb-stick waarop Duuk vertelt over 
zijn leven, geeft het een tijdsbeeld van 
wat ons thans in Nederweert bezighoudt. 
In mijn brief staat onder andere dat “ik 
hoop dat er bij volgende generaties ook 
sprake is van vrede, welvaart en geluk. In 
2019 kunnen we vaststellen dat we wat 
dat betreft aan de goede kant van de 
wereld wonen”.

Veel mensen bedanken 
De burgemeester noemt en dankt in de 
brief “de gemeenteraad voor het be-
schikbaar gestelde krediet, de provincie 
voor de subsidie, John Metselaars voor 
zijn voortreffelijk werk als coördinerend 
ambtenaar, het comité Lambertustoren 
voor het bij elkaar brengen van gelden 
uit onze gemeenschap en ver daarbui-
ten. De mensen van Nederweert voor 
hun gulle gaven en Alfons Bruekers 
voor zijn onderzoekswerkzaamheden. 

Natuurlijk dienen de werkers van aan-
nemer Laudy bedankt te worden. Hoog 
tussen hemel en aarde doen zij hun 
werk”.

Wat gebeurt er achter de schermen?
Kom je langs de toren, dan hoor je 
regelmatig het geluid van hamers en 
beitels. Er wordt zowel mechanisch 
gewerkt als ouderwets ‘met het handje’. 
“Hier komt nog veel vakmanschap en 
passie voor het werk bij kijken”, aldus 
uitvoerder Leon van Hoofwijk. De afge-
lopen maanden werden onder meer vijf 
hoofdjes (kraagstenen) verwijderd. Deze 
worden vervangen door nieuwe hoofd-
jes. Het metselwerk waar de hoektoren-
spits op stond, is gerestaureerd. Over de 
hele toren zijn delen van het voegwerk, 
metselwerk en natuurstenen speklagen 
verwijderd. Deze worden momenteel 
hersteld. 

We liggen op schema
“De werkzaamheden liggen mooi 
op schema”, aldus projectleider John 
Metselaars. “Volgens planning wordt de 
steiger eind oktober afgebroken en is de 
Lambertustoren na november weer voor 
iedereen helemaal zichtbaar.“

Een boodschap voor de toekomst
Burgemeester Evers en kleinzoon Duuk plaatsen tijdcapsule onder hoekspits

Wat vindt u?
 
Hoe denkt u over uw woonomgeving? 
Wat is uw oordeel over ons gemeente-
bestuur? En hoe wordt u geholpen aan 
de balies? Bent u tevreden over het 
openbaar groen? Wij zijn benieuwd 
naar uw mening! Begin juni ontvingen 
3.000 willekeurig gekozen inwoners een 
uitnodiging om online een enquête in te 
vullen. Hebt u de vragenlijst al ingevuld? 
Hartelijk dank! Bent u er nog niet aan 
toegekomen om uw mening te geven? U 
zou ons erg helpen als u dat alsnog doet. 
Met uw input kunnen we onze gemeente 
en de gemeentelijke dienstverlening blij-
ven verbeteren. U kunt de enquête nog 
tot en met vrijdag 28 juni invullen. 

Snel internet voor inwoners buitengebied

Een spannend moment, maar het is gelukt. Duuk heeft samen met zijn opa de tijdcapsule onder de hoekspits geplaatst. Foto: Nederweert24

De aanleg van glasvezel in het buiten-
gebied van onze gemeente verloopt 
volgens planning. De eerste huisaanslui-
tingen zijn nu actief. Dit betekent dat de 
bewoners snel gebruik kunnen maken 
van de diensten. 

In de komende weken krijgen de eerste 
350 adressen hun glasvezeldiensten. 
De huisaansluitingen op deze adressen 
worden actief, zodra de verdeelpunten 
in Nederweert klaar zijn voor gebruik. 

Werkzaamheden
Tussen het plaatsen van de huisaan-
sluiting en het gebruiken van glasve-
zelinternet zit gebruikelijk een aantal 
weken. Dat komt doordat er achter de 
schermen nog werkzaamheden nodig 
zijn die ervoor zorgen dat elk adres de 
juiste verbinding krijgt. Inmiddels is dit 
werk afgerond en kunnen de eerste 

adressen nog in juni het glasvezelin-
ternet gebruiken. In totaal hebben 900 
adressen in Nederweert een glasvezel-
abonnement. Aannemer SPIE is tot en 
met september bezig om huisaansluitin-
gen te plaatsen. 

Glasvezel bij oud-wethouder Coumans 
Bewoners krijgen bericht van hun dienst-
aanbieder wanneer ze gebruik kunnen 
maken van hun glasvezelaansluiting. 
Onder de aansluitingen zit ook het 
adres van Theo Coumans die als oud-
wethouder de aanleg van glasvezel in 
zijn portefeuille had. Het bericht klonk 
hem als muziek in de oren. Afgelopen 
week stonden de monteurs bij hem op 
de stoep om de kabel naar binnen te 
halen en aan te sluiten. Coumans is blij 
dat het buitengebied eindelijk voorzien 
wordt van glasvezel. “Zowel bedrijfsma-
tig als privé is snel internet nauwelijks 

meer weg te denken”, aldus de oud-
wethouder. 

180 kilometer graven
In totaal is er 180 kilometer gegraven 
voor het glasvezelnetwerk in Nederweert. 
Onze gemeente is onderdeel van het 
netwerk Noordwest-Limburg, waarvoor 
de aannemer 800 kilometer graafwerk 
verricht. In Nederweert zijn er ook zeven 
grote boringen gedaan, onder kanalen 
en de A2 door. Daarnaast zijn er drie ver-
deelpunten in Nederweert geplaatst.

Knooppunt
Eén van de verdeelpunten is onmisbaar 
voor het signaal in heel Noordwest-Lim-
burg. “We vormen daarmee een belang-
rijk knooppunt op de digitale snelweg”, 
aldus gemeentelijk projectleider John 
Metselaars. De aanleg in Noordwest-Lim-
burg duurt volgens de huidige planning 
tot eind 2019. 

Aansluiten
Wilt u een glasvezelaansluiting? Neem 
dan contact op met Glasvezel buitenaf, 
tel. 088-7585800 of via e-mail: info@glas-
vezelbuitenaf.nl. Veel informatie staat 
op: www.glasvezelbuitenaf.nl

Aanleggen
Hebt u opmerkingen/vragen over de 
aanleg, dan kunt u contact opnemen via 
e-mail: noordlimburg@mijnglasvezelaan-
sluiting.nl of telefonisch: 088-3131046.

 

Sjeng en Toos van Roij-Janssen trouw-
den 60 jaar geleden. Op 29 mei voor de 
wet en op 11 juli voor de kerk. Nu vieren 
ze hun diamanten jubileum. Het college 
van B&W bracht het paar de felicitaties 
over op woensdag 19 juni.

Sjeng werd geboren in Heythuysen en 
groeide op in Budel. Toos is geboren en 
getogen aan de Lage Kuilen in Neder-
weert. Ze leerden elkaar kennen op 
Biest kermis. Moeder Janssen vond haar 
dochter toch wel erg jong om een vaste 
relatie te hebben, waarop Sjeng gevat 
antwoordde: “Ze kan bij mij toch ook 
oud worden”. En zo is het ook gegaan.

In de Beukenstraat
Ze gingen in de Kerkstraat wonen waar 
ook hun vijf kinderen werden geboren: 
twee zonen en drie dochters. In januari 
1968 verhuisden ze naar een nieuw-
bouwwoning in de Beukenstraat. Met 
dierbare herinneringen, maar ook met 
pijn in het hart hebben ze hun huis daar 
vanwege gezondheidsredenen moeten 
verlaten. Nu, 60 jaar later, wonen ze sa-
men in Agneshof, met een mooie uitkijk 
op de Lambertustoren. Op dit nieuwe 
adres maken ze een doorstart en genie-
ten ze van hun appartement.

Op de weg en thuis
Sjeng is altijd chauffeur geweest; eerst 
op de bus en later ging hij met de 
vrachtwagen heel Europa door. Hij heeft 
van alles vervoerd en veel kilometers 
gereden. Omdat Sjeng veel van huis was, 
kwam de zorg voor de kinderen en het 
huishouden op Toos neer. Daar kwam 

ook nog een grote tuin bij. Er was altijd 
veel aandacht voor het gezin en de deur 
stond altijd voor iedereen open. Tijd 
voor een kop koffie werd en wordt nog 
steeds gemaakt.

Vakantie en puzzelen
In het weekend en in de vakanties ging 
Sjeng met z’n gezin vaak op pad. Hij 
wist overal de weg en vertelde dan altijd 
veel. Toos had naast haar gezin nog 
tijd om op school te helpen en samen 
hebben ze regelmatig een goed thuis 
geboden aan ‘gastkinderen’. Toos puz-
zelde en kaartte graag en maakt daar 
ook nu nog tijd voor. Zo legt ze nog 
bijna wekelijks een kaartje met zus Fien 
en schoonzus Gertha. Ze is ook al ruim 
40 jaar lid van dameskoor Cantantes en 
slaat zelden een repetitie of optreden 
over.

Meer tijd
Na de drukte van het werkzame leven 
en een groot gezin kregen ze meer tijd 
voor zichzelf. Knutselen aan fietsen en 
bolderkarren heeft Sjeng altijd veel ge-
daan. Ook gingen ze er vaak samen met 
de fiets op uit en brachten ze bezoekjes 
aan familie en vrienden. Zelf autorijden 
kan nu helaas niet meer, maar ze gaan 
graag met het gezin ergens naartoe. 
Allemaal tegelijk wordt wat veel, maar 
het paar geniet als het hele ‘spul’ thuis 
komt: hun 5 kinderen, 11 kleinkinderen 
en 4 achterkleinkinderen met aanhang.
  
We feliciteren Sjeng en Toos van Roij 
met hun diamanten huwelijk en wensen 
ze veel geluk toe!

Diamanten feest voor Sjeng en Toos van Roij

Donderdag 27 juni 2019
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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 diamanten paar samen met burgemeester Evers en wethouder Cuijpers. Foto: Nederweert24

Oud-wethouder Theo Coumans (rechts) ontvangt het glasvezelkastje uit handen van Steef van Hunsel van 
Glasvezel buitenaf. Ook projectleider John Metselaars was hierbij aanwezig. Foto: Nederweert24

Kleine moeite
Steeds vaker krijgen we te maken met 
extreem weer en de gevolgen daarvan. 
Straten en tuinen die blank komen te 
staan door een stortvloed van regen. 
Of juist het verdrogen van bomen en 
planten, omdat er wekenlang geen 
druppel water valt. Gelukkig kunnen we 
daar met z’n allen iets aan doen. Met 
eenvoudige middelen is de waterhuis-
houding in onze tuinen aan te passen, 
zodat er minder overlast ontstaat. We 
helpen u hier graag bij. Met een gratis 
adviesgesprek en eventueel subsidies. 
Kijk voor meer informatie op www.
waterklaar.nl.
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4, 5 en 6 juli

Raadhuisplein

De donderdag voor het weekend van Raadpop staat volledig in het te-
ken van zang. Koren uit Nederweert en daarbuiten betreden het podi-
um van Raadpop. Volgens 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, Poal 60, Zus-
enzo en Timeless. Alle koren kennen een eigen muzikale identiteit waardoor 
een mooie afwisseling ontstaat in muziekgenres. “Terwijl het ene koor uit-
blinkt in het voordragen van ballads, floreert het andere in het zingen van 
opzwepende hits”, blikt Raadpop-voorzitter 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 oktober) te dicht 
op de datum van Raadpop ligt (5 en 6 juli) ligt. Voorzitter van dit evene-
ment, Jos Willekens, kijkt terug op een vruchtbare samenwerking: “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 herkenbare muziek denken we dat het publiek hiermee van begin 
tot eind kunnen boeien”, aldus Verheijen. 

Binnenkort volgt een geschreven voorstelronde waar ieder koor individueel 
aan bod komt.

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli  2019 viert Raadpop haar vijf-jarig jubileum. 
Het belooft weer één groot muziekfeest te worden op het Raadhuisplein in 
Nederweert. De voorbereidingen zijn al in volle gang! Voorzitter Rolf Verhe-
ijen: “Nederweert verdient een festival als Raadpop, groot of klein maakt 
eigenlijk niet uit. We vinden het mooi om samen met de mensen en onder-
nemers 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 Cure, TOTO en 
Pink Floyd belooft het weer een prachtig spektakel te worden.
Meer info kunt u vinden op onze nieuwe website www.raadpop.nl

Raadpop presenteert: Night of the Choirs

De vijfde editie van het gratis festival RaadPop, is er klaar voor, het 
programma is rond en donderdag  4, vrijdag 5 en zaterdag 6 juli is het 
Raadhuisplein weer de place to be. Nieuw tijdens de vijfde editie is The 
Night Of the Choirs. Hét korenspektakel op donderdag 4 juli. Deze editie 
staat ook in het teken van samen groots, samen doen! 
Met de inzet van de vele vrijwilligers en sponsoren die ons een warm 
hart toedragen kunnen we nu al spreken van een succes. Het leeft en 
het moet blijven leven. Nu weer hopen dat de weergoden ons gunstig 
gezind. Tot RaadPop 2019 ‘The Fifth Edtion

Vrijdag 19:00 - 19:30 uur
Watchin’ Joe
Watchin’ Joe is een band uit de regio Weert gewapend met een arsenaal aan 
stevige rockcovers. Na de winst vorig jaar tijdens Van Horne Pop wonen ze dit 
jaar de Battle of The Bands in Nederweert. Daarmee verdiende ze voor het 2e 
jaar oprij een plaatsje op het podium van RaadPop.
Watchin’ Joe bestaat uit Jesse Kanters (zang), Matthijs Timmermans (bas), 
Thomas Veugen (gitaar), Dries Beljon (drum) en Merijn Metsemakers (gitaar)  

Vrijdag 20:00 - 21:00 uur
WIGG
Wigg is een blues(hard)rock formatie uit Limburg. Zwaar bepakt met enthou-
siasme, overtuiging en vooral “rock ‘n roll!” neemt dit drietal jou tijdens hun 
shows mee op ontdekkingstocht door hun muzikale erfrecht. Met zowel co-
vers als eigen werk weten deze mannen ieder podium om te bouwen tot een 
rockwalhalla. Dat lees je goed, en daar is geen woord van gelogen.

De band wordt in het voorjaar van 2009 opgericht. Met ervaring uit bands als 
Earshot, Neptallica en Lack of Cookie worden de handen ineen geslagen om 
een groovende power machine in de wereld te zetten. Vol wilskracht worden 
de eerste eigen nummers geschreven.

Na enkele jaren als kwartet vindt Wigg haar échte draai als powertrio. Aan 
het hoofd staat Mr. Joe, die als zanger en bassist een dubbelrol vertegen-
woordigd. Zijn rechterhand is Dan the Man, een man van weinig woorden 
maar des te meer catchy gitaarlicks. Bijna achter de schermen wordt het 
drietal voltooid door drummer Ray Vaughn, die vol emotie zijn ketels van 
jetje geeft.

In 2015 neemt het trio haar debuutalbum op. Gedoopt tot “Sally” en uitge-
bracht door platenmaatschappij RVPrecords, weet dit album hoge ogen te 
gooien bij lokale en nationale muziekbladen en -blogs. Een beregezellige 
albumpresentatie in Muziekcentrum De Bosuil te Weert kan daarbij dan ook 
niet ontbreken.

In de opvolgende jaren werkt Wigg hard aan de uitbreiding van haar reper-
toire, de heren kiezen daarbij om te putten uit werk van de grootmeesters. 
Blues en (hard)rock covers van o.a. Van Halen, Lenny Kravitz, ZZ Top en Gary 
Moore maken het plaatje compleet. Met een set van meer dan 90 minuten is 
de band klaar om Nederland te veroveren.

Vrijdag 21:30 - 23:00 uur
Marcel Scherpenzeel Band
De Marcel Scherpenzeel Band is opgericht in 1997 door Marcel Scherpenzeel. 
De band heeft vier albums opgenomen: You Haven’t Seen A Thing (1997), 
Guitar And Soul (1999), Live (1999) en Dark Hills Are Calling (2001). In 2008 
Marcel starte hij de band Wolpin en heeft daarmee het album Remember 
(2009) gemaakt.

In 2007 kreeg Marcel een telefoontje om met de originele leden van de band 
Rory Gallagher met Gerry McAvoy (bassist) en Brendon O’Neill (drummer) 
en later met Ted Mckenna (drummer) te spelen. De Band Of Friendsheeft 3 
albums opgenomen: Too Much Is Not Enough (2013), Live And Kickin’ (2016) 
en Repeat After Me (2017).

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

Bobby Jacobs – bass
Bobby`s eerste bekende band was rockpop band Van Leer.  Hij ging op tour-
nee in Duitsland met de band The Urnen na twee jaar (1998) speelde hij in 
The Blues Summit met Elco Gelling, John Legrand en Nicko Christiansen. Van 
1999-2000 deed hij een tour in Italië met the musical Hairmet een Ameri-
kaanse cast. Van 2001-2016 speelde hij met de band Focus. De band bestond 
uit Thijs van Leer, Pierre van der Linden en Menno Gootjes.

Vrijdag 23:30 - sluit
BloYaTop
Het motto van de band BloYaTop uit Sittard is “why waltz, if you can rock and 
roll”. En dat is een waarheid als koe! Rocken kan dit trio namelijk als beste. Zij 
zijn inmiddels aan hun vierde album toe en hun geluid is ongenadig hard en 
tegelijkertijd ook funky en melodieus.

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

Programma Raadpop ‘THE FIFTH EDITION’ vrijdag 5 juli 2019
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Zaterdagmiddag 13:00 – 17:00 uur
Jeugd muziek middag

Jeugdbands en singersong van Rick’s Rockplein

Zaterdag 18:30 - 19:00 uur
Scary Kids
Scary Kids wonnen vrijdagavond 12 april 2019 de 31e editie van Van 
Horne Pop in muziekcentrum ‘De Bosuil’ in Weert en daarmee een plek 
op het podium van Raadpop Fifth Edition 2019. 

Winnaar Van Horne Pop
De taak om een winnaar te kiezen was volgens de jury dit jaar niet zo 
makkelijk. Veel jong en nieuw talent bestormde het podium. Toch was 
er één band waar alle vijf de juryleden fan van waren: Scary Kids! Deze 
jongens uit Nederweert en Geleen namen de bokaal mee naar huis.

Scary Kids
De bandleden van Scary Kids spelen stevige rock. Ze coveren vooral het
werk van de Foo Fighters. Wat begon als een akoestisch probeersel, is nu 
4 jaar later een echte rockband geworden.

Band leden
Milan van Vugt, Onyx van den Oetelaar, Brandon Swinkels (Geleen), Jens 
Koolen en Bram Vlassak.

Zaterdag 19:30 – 20:30 uur
Sonic Temple
Ready for a kickass tribute to The Cult!

Sonic Temple brengt op Raadpop een ode aan de Engelse rockband the 
Cult die midden jaren tachtig succesvol was. Nummers als She sells sanc-
tuary, Love Removal Machine en Edie zullen met herkenbare jaren tachtig 
rocksound de speakers uit knallen.

Ian Astbury, Billy Duffy en consorten zullen op gepaste wijze gepresen-
teerd worden in deze tribute to the Cult.

De mannen van Sonic Temple zijn geen onbekenden in de (neder)
weerter muziekscene. De samenstelling van de band is al vijfentwintig 
jaar onveranderd: Ronald Roodbol, Paul van der Hulst, Steven Wullems, 
Danny Princen en Cyrill Wulms. 

Zaterdag 21:00 - 22:30 uur
Touch Of TOTO
‘Hold the Line’, ‘Rosanna’, ‘Africa’, ‘Pamela’, ‘Stop Lovin’, You’, ‘I’ll be 
over You’ – allemaal songs van de Amerikaanse groep Toto. Iedereen 
kent deze klassiekers, maar niet iedereen speelt het.

‘Touch of Toto’ is een acht-koppige Toto Tribute Band uit Nederland. 
Zowel qua sound als in visuele aspecten benaderen ze Toto als geen 
ander. Kleding, decor, instrumenten, versterkers en bezet- ting….in al-
les proberen ze hun performance zo dicht mogelijk bij het origineel te 
brengen. Zoals Toto Toetsenist Steve Porcaro over hen zei: “I want you 
to check it out, Awesome!”. Een ding is zeker; tijdens een optreden van 
‘Touch of Toto’ hoor, zie, proef en beleef je Toto!

Zaterdag 23:00 - einde
Absolutely Floyd
AF heeft inmiddels bewezen tot de top van de Nederlandse Pink 
Floyd tributes te horen. Tijdens een AF concert wordt de bezoeker 
verwend met een keur aan hits uit het gehele oeuvre van Pink Floyd
met af en toe een uitstapje naar een solonummer van David Gilmour 
en Roger Waters. Dit alles aangevuld met veelal zelf geproduceerde 
videobeelden en een fantastische lichtshow. Voor jong en oud is een 
AF-performance een feest van herkenning. Je wordt meegevoerd in 
de wereld die Pink Floyd heet.ABSOLUTELY FLOYD: Een tribute met
PASSIE.

Programma Raadpop ‘THE FIFTH EDITION’ Zaterdag 6 juli 2019




