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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

VOOR WONINGBOUW,
VERBOUW EN

 UTILITEITSBOUW

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

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

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

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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur:
Huib van Deursen

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

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

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

www.brinkmansoptiek.nl

ALTIJD EEN SCHERPE BLIK
MET EEN ZONNEBRIL OP STERKTE

Guulke’s Lakeside Music Night 2019
In oktober dit jaar gaat het dak er af 
met muziek van o.a. ARMIN VAN BUU-
REN, DUNCAN LAURENCE, CHRISTINA
AGUILERA, GARY MOORE en natuur-
lijk nog veel meer….  En om de show 
nog spectaculairder te maken voor
het publiek bouwen we het grootste 
podium ooit in de sporthal! 

Een pop en rock spektakel met 
grote lichtshow
Hou jij van moderne muziek met 
schitterende beelden op LED-scherm 
en een fantastische lichtshow? Dan is 
LAKESIDE echt iets voor jou. Wij ma-
ken voor het publiek  een “ARENA” 
vlak voor het podium. Hier kun je de 
hele avond genieten van een top-
show en feesten tot in de late uurtjes 
in de tot een ware poptempel omge-
doopte sporthal! 

Het orkest
Vanaf 11 januari vormen de muzi-
kanten van Harmonie St. Joseph uit 
Nederweert en Harmonie der Peel 
uit Ospel een groot projectorkest om 
tijdens Guulke’s Lakeside Music Night
een werveldende muzikale show neer
te kunnen zetten.
Ook de slagwerkgroepen uit Neder-
weert en Ospel hebben de handen
ineen geslagen om een spetterende 
bijdrage te kunnen verzorgen.

Top artiesten
Wat jullie nog niet weten is dat in 
totaal ongeveer 200 artiesten gaan 
deelnemen. Regionaal toptalent be-
geleid door gitaristen, toetsenist en 
drummer. En daar boven op geeft het 
orkest aan de nummers een extra tof-
fe sound. Drumband, koor (Da Capo 
uit Stramproy) en een dansgroep ma-
ken de showelementen compleet.

Pelikaan-trofee
Onderdeel van de show is een schitte-
rende competitie van maestro’s(Rudie 

Peeters, Alex Storms, Esther Hendrix,
Anouk Roost-Reijnders, Janneke Stie-
nen en Kitty Verspagen-Kessels). Dit 
zijn ondernemers die hele bekende 
muziekmedleys zullen gaan dirige-
ren en er samen met het publiek een 
feest van gaan maken. Met na ieder
optreden een jury-beoordeling die 
serieus is, maar toch ook met de no-
dige humor gebracht zal worden. En 
de winnaar? Die krijgt zaterdagavond
de felbegeerde Pelikaan trofee, ver-
noemd naar de vroegere Nederweer-
ter bierbrouwerij.

Guulke
Zoals jullie misschien al weten heb-
ben Joost en Nicole Linsen van Guulke 
Eten & Drinken hun naam ook dit jaar
weer verbonden aan het evenement. 
Guus van Cruchten, voorzitter van
“de Lakeside” vertelt hierover: “Het is 
voor ons als organisatie een enorme 
stimulans dat Joost en Nicole in zo een 
vroeg stadium (november 2018) hun 
naam aan dit evenement hebben ver-
bonden. Het enthousiasme van Joost 
over ons evenement en de organisatie 
geeft ons vertrouwen dat we er ook

het evenement van kunnen maken 
dat we voor ogen hebben. We zijn 
dan ook op de goede weg en alles ver-
loopt volgens plan. Dit zou niemand
uit Nederweert mogen missen!”

Kaartverkoop 
Guulke’s Lakeside Music Night vindt 
plaats op 18 en 19 oktober 2019. in 
Sportcentrum de Bengele Neder-
weert.Via www.lakesidemusicnight.
nl zijn online kaarten te koop voor
zit- en staanplaatsen. Ben er snel bij
want op=op! 

Guulke’s Lakeside Music Night 2019

Het grootste feest van het jaar!

eert

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www

eert

(0495) 625714 

Expert 
Nederweert
uw Sonos
specialist!

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

Heb jij zin in een sportieve uitda-
ging deze zomer? Schrijf je dan 
nu in voor de hardloop- of wie-
leronderdelen van Global – Tour 
d’Oospel. De races van 2018 ko-
men terug in 2019 en er is een 
nieuw onderdeel: de E-Power 
Run. Inschrijven kan via www.
tourdoospel.nl/inschrijven 

Decathlon Dikke Banden Race
De Decathlon dikke banden race is de 
race voor kinderen van 6 t/m 12 jaar,
waaraan zij op hun eigen fiets mee 
kunnen doen.  Alle kinderen krijgen
hierbij een helm van de organisatie. 
Er wordt gereden in 3 leeftijdscate-
gorieën, en uiteraard krijgt iedereen
een prijs!

ODK Ploegentijdrit
De Open Doospels Kampioenschap-
pen zijn races voor de recreatieve 
fietser.  De ploegentijdrit gaat over
6 kilometer en wordt gereden door 3
tot 5 personen. Voor de uitslag telt de 
tijd van de derde renner.

ODK Knock-out
In het ODK Knock-out toernooi strij-
den teams van 3 tegen elkaar in 
knock-out heats. Na een race van 2
rondes gaat het team van de renner
die als eerste de finish passeert door
naar de volgende ronde. Een specta-
culair onderdeel dus, wat erg veilig 
blijft voor de recreanten doordat er
nooit veel renners gelijktijdig op het 
parcours zitten.

E-Power Run – 4 of 10 km
Global – Tour d’Oospel wil er ook
zijn voor de  (recreatieve) hardlopers 
en komt daarom met de E-Power
run. Bij deze run worden alle tijden 

met een chip opgenomen en kan ie-
dereen zijn PR aanscherpen op de 4
of 10 kilometer. Wanneer je met 3
mensen inschrijft kun je ook mees-
trijden in het teamklassement waar-

bij de 3 tijden worden opgeteld. 

Deelname aan de wieleronderdelen is 
gratis. Bij het hardlopen betaal je €5,- .

Schrijf je nu in voor Global – Tour d’Oospel 

Foto: Henk Roemen
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kunststof kozijnen
houten kozijnen

isolatie
buiten deuren

buiten deuren
binnen deuren

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

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

zand

bouwhout architravenmeranti plaatmateriaal tuinhout plinten

Dealer van:
• Tuin Visie producten

www.tuinvisie.nl      
• Trendhout

 www.trendhout.nl 
• Dekker Hout (Elephant)

www.dekkerhout.nl   

Douglas hout
op voorraad

Nu in onze showroom
Nieuwe generatie 

kunststof kozijnen
 Ideaal voor:

ZZP,ers, zelfbouwers 
en particulieren

Loop eens binnen 
en laat u informeren.

ho
ut

en
 v

lo
er

en
ku

ns
ts

to
st

en
en

pl
af

on
d 

pa
ne

le
n

ui
te

n 
pa

rk
et

Open: ma. t/m vr. 7.Open: ma. t/m vr. 7.. 7.Open: ma. t/m vr 00-18.0000 u. - zater

• 

De nieuwe tuingids
van Tuinvisie

Foto: Nederweert24
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Stichting Geschiedschrijving Nederweert
www.nederweertsverleden.nl  contact@nederweertsverleden.nl

Aflevering 127

Vergeten en verguisd
Van oudsher werd Nederweert omringd door een krans van vennen, waterplassen en 
uitgestrekte heidevelden. In het zuiden van de gemeente lagen de Roevenderpeel en het 
Schoorwater. Dit gebied had in de oren van vele inwoners een sinistere bijklank. Daar 
vlakbij bevond zich in vroegere tijden immers de gemeentelijke executieplaats waar ver-
oordeelde misdadigers ter dood werden gebracht.

In die lugubere omgeving, pal naast de 
Schoordijk, richtte het gemeentebestuur 
rond 1880 een algemene begraafplaats in.
Formeel was die bedoeld voor niet-geïden-
tificeerde overledenen maar in de praktijk 
was het de plek waar niet-katholieken en 
zelfmoordenaars werden begraven. Voor hen 
was immers in de beleving van de geeste-
lijkheid van die tijd geen plek in de hemel 
beoogd. Laat staan dat voor hen een be-
graafplaats op de gewijde grond van een 
katholieke begraafplaats mogelijk was. In de 
ogen van kerk en maatschappij waren zij ver-
geten en verguisd. In de hei van Schoor had 
de gemeente een klein stukje grond afgezet 
met een greppel en prikkeldraad. Een poort 
met het opschrift ‘Algemeene Begraafplaats’ 
gaf toegang tot de dodenakker. Pas in 1959 
hief het gemeentebestuur deze algemene 
begraafplaats op en richtte een nieuwe in. 
Die kwam bij de St. Lambertuskerk, op de 
hoek van Kerkstraat en Kapelaniestraat. Het 
kerkhof van Schoor werd– weinig piëteitsvol 
- ingericht tot gemeentelijke vuilstortplaats. 
Bij graafwerk ten tijde van de sanering van 
de stortplaats werden in 1966 drie stoffelijke 
overschotten teruggevonden die uiteindelijk 
werden herbegraven naast de kerk. De Ruil-
verkaveling Weert-Stramproy wiste uiteinde-
lijk alle sporen van de oude begraafplaats uit. 
Dankzij naarstige archiefnaspeuringen lukte 
het om de vergeten verhalen van de drie op 
Schoor begraven personen te achterhalen. 

Zo is er het verhaal van de 72-jarige Ha-
genees Mathijs Ridder. Hij was een onder-
scheiden oorlogsheld en Indië-veteraan die 
na zijn militaire carrière al bedelend door 
heel Nederland zwierf. Vlak voor Kerst 1883 
arriveerde hij in Nederweert. In het duister 

struikelde hij in Sluis 14 waarin hij verdronk. 
Omdat hij Nederlands Hervormd was, werd 
de ongelukkige op Schoor begraven. Dat 
overkwam zes jaar later ook Altje Ijlder van 
Kooij. Zij overleed als baby aan boord van 
een Rotterdams schip dat door Nederweert 
voer. Ook zij was niet-katholiek en te Schoor 
in een anoniem graf ter aarde besteld. Het 
derde verhaal is dat van de Nederweerter 
huisschilder die ‘Pietje Puk’ werd genoemd. 
In 1931, luttele dagen na zijn huwelijk, maak-
te hij een einde aan zijn leven. In de ogen van 
pastoor Veltmans, die in zijn preken graag 
de onherbergzame heide- en moerasgebie-
den van Nederweert als het duivelse voorge-
borgte van de hel beschreef, was Schoor de 
enige juiste plek voor een zelfmoordenaar. 
Het was een tijd dat de publieke opinie nog 
niet opgewassen was tegen de dominantie 
van deze zwartboordpriester. Schoorwater 
en Roevenderpeel zijn weer in oude glorie 
hersteld. Zou een klein herdenkingsteken 
ter plaatse niet een respectvol postuum eer-
betoon kunnen zijn aan de andersdenkende 
bedelaar, het schipperskind en de ongeluk-
kige huisschilder? Opdat zij niet langer ver-
geten en verguisd zullen zijn.

Alfons Bruekers

Op deze plek aan de Schoordijk lag tot 1959 de 
begraafplaats voor andersdenkenden en zelf-
moordenaars. Foto: Alfons Bruekers.

Eindse Boys organiseert van maandag 
8 juli tot en met vrijdag 12 juli alweer 
voor de 19e keer de VSN voetbaldagen 
op sportpark Op De Hoven. De vereni-
ging is er trots op dat ze wederom 250 
jeugdspelers op hun accommodatie mo-
gen verwelkomen. De zeer korte voor-
inschrijving bewees ook dit jaar weer 
dat de voetbalweek in Nederweert-Eind 
nog steeds ontzettend populair is.

Een gevarieerd voetbalprogramma
De jeugdige voetballers worden dagelijks 
om 9:00 uur ontvangen en hebben vervol-
gens een gevarieerd voetbalprogramma tot 
15:30 uur. Moe en voldaan kunnen ze dan 
thuis uitrusten om de volgende dag er weer 
flink tegenaan te gaan. Naast techniektrai-
ning, behendigheid- en teamactiviteiten 
voor alle deelnemers, zijn er voor de keepers 
ook nog aparte keeperstrainingen.

Een begrip
De voetbalweek is bij de Eindse-Boys een be-
grip waar veel jeugdleiders en vrijwilligers 
met veel plezier de handen uit de mouwen 
steken om de jeugd weer een actieve en 
sportieve week te bezorgen. Velen van hen 
hebben zelf in het verleden ook deelgeno-
men aan de voetbalweek en weten wat deze 
week voor de voetballertjes betekent. Naast 
de ca. 40 jeugdleiders die actief zijn met de 

begeleiding, zijn er gedurende de week zo’n 
50 vrijwilligers actief met lunchbereiding, 
EHBO, accommodatiebeheer en coördinatie.

2.500 broodjes
Dat de vele magen gevuld moeten worden 
en de deelnemers ook regelmatig iets willen 
drinken is duidelijk. In deze week worden 
door vrijwilligers 2.500 broodjes gesmeerd 
en zo’n 1.500 snacks gebakken. Daarnaast 
worden dagelijks 500 flesjes AA aan de deel-
nemers verstrekt, waarvoor afhankelijk van 
het weer regelmatig drinkpauzes worden 
ingelast. Ook de vrijwilligers worden na-
tuurlijk niet vergeten, ook zij worden voor-
zien van eten en drinken.

Bezoekers van harte welkom
Uiteraard hoopt de vereniging Eindse-Boys 
op een gezellige sportweek met weerom-
standigheden die de goede prestaties niet 
in de weg staan. Ook de toeschouwers zijn 
van harte uitgenodigd, mis de mogelijkheid 
niet om je zoon of dochter (of kleinkinde-
ren) in actie te zien. Zo zijn de opening waar 
de teams worden gepresenteerd (maandag 
om 9:30 uur) en de afsluiting met het ne-
men van de penalty’s (vrijdag om 14:30 uur) 
zeker het bekijken waard. Tevens wordt er 
op vrijdagmiddag een prijs uitgereikt aan de 
best presterende en meest sportieve deelne-
mers van iedere groep.

19e Voetbalweek Eindse Boys

Model vlieg club Nederweert organiseert 
op zondag 7 juli aanstaande van 12.00 
uur tot 17.00 uur een luchtshow met mod-
elvliegtuigen. Dit jaar staat deze show in 
het tekenen van het 40 jarig bestaan van de 
Modelvliegclub Nederweert
U kunt op deze zondag kennismaken met 
alle facetten van de modelvliegsport, of ge-
woon een leuke middag met show en sensa-
tie. U bent van harte welkom op het vlieg-
veld waar u de toestellen op de grond en 
in de lucht met spectaculaire vluchten kunt 
waarnemen. Een grote en zeer gevarieerde 
“flight-line” garandeert dat er voortdurend 
vliegende toestellen te bezichtigen zijn.
De entree en parkeren is gratis. 
Op deze dag zullen ruim 70 piloten met hun 
radiografisch bestuurbare vliegtuigen spec-
taculaire demonstraties geven. De demon-
straties zijn zo natuurgetrouw dat men het 
verschil tussen een echt vliegtuig en het 
model in de vlucht niet kan onderscheiden.
Ook zullen helikopters, de categorie moe-
ilijkst te besturen modeltoestellen, het 
luchtruim kiezen. Daarnaast zullen er vlieg-
tuigen te zien zijn met straalturbine aandri-
jving en elektromotoren. Meer informatie 
kunt u lezen op www.mvcnederweert.nl .

Vliegshow op 7 juli 
in Nederweert- Leveroy 

Zoals men kan waarnemen is de modelv-
liegsport een volwaardige creatieve vrijeti-
jdsbesteding, kan men op deze dag zien, 
waar iedere deelnemer op zijn wijze zijn 
best doet om een technische en creatieve 
creatuur in de lucht te krijgen. Op deze dag 
zullen vele vliegtuigen op de grond en in 
de lucht te zien zijn van groot tot klein. Er 
zullen onder anderen verschijnen: Mustang, 
Spitfire, Corsair, Boeing, Delta, Porsch Futu-
ra vliegtuigen met straalturbine motoren, 
twee motoren vliegtuigen  om er enkele te 
noemen van de 90 toestellen die de revue 
zullen passeren. Tevens zal men tijdens deze 
dag informatie kunnen krijgen over de ins 
en outs van de modelvliegsport.
Omdat er niet veel zitplaatsen zijn, wordt 
de bezoeker, welke niets willen missen een 
eigen zit mee te nemen.

Het vliegterrein ligt aan een zijweg 
(v.d.Broekweg, Doradopad 7) nabij de weg 
van Nederweert naar Leveroy (Houtsberg) 
en zal door een weg bewijzering worden 
aangegeven. De toegang en parkeren is gra-
tis. Omdat parkeren beperkt is adviseren wij 
de bezoekers uit de omgeving met de fiets 
te komen.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Agenda
5 juli Laatste training jeugd voor zomerva-
kantie. Zomervakantie t/m 18 aug.
7 juli Regionaal Kampioenschap Veld com-
petitie. Organisatie Wilhelmina Ospel
6 aug Thuisblijverstoernooi
16-18aug Jeugdkamp te St. Willibrord
20 aug Start training jeugd

AGENDA JULI 2019
01 Repetitie voor alle geüniformeerde leden 
om 19.00 uur
02 Oefenavond schutters 18.15 uur verza-
melen - Beek België
04 Oefenavond schutters 18.45 uur - Boshoven
05 Oefenavond schutters 18.30 uur - Wessem
06 Oefenavond schutters nnb tijdstip - eigen 
schutterslokaal
07 OLS Sevenum
08 After OLS barbecue
13 Kavelen OLS Sevenum

SCHUTTERSFEESTWEEKEND 22 EN 23 
JUNI 2019
Wij kijken terug naar een zeer geslaagd 
Schuttersfeestweekend. Wij danken alle in-
woners van eind, vrijwilligers, begunstigers, 
artiesten, agrariërs, al onze sponsoren en ie-
dereen die het mogelijk heeft gemaakt om 
dit Schuttersfeest te kunnen organiseren. 
Bedankt!

EXTRA REPETITIE OLS
Op maandag 1 juli is er een repetitie voor 
alle geüniformeerde leden en majorettes. 
Allen worden om uiterlijk 19.00 uur bij Café 
“Bi-j Le-Nie” verwacht.

OEFENAVONDEN OLS
In verband met het OLS zijn er extra oefen-
avonden voor de schietwedstrijden ingepland. 
Dinsdag 2 juli vertrekken de schutters ge-
zamenlijk om 18.15 uur naar Beek België - 
19.00 aanvang schietwedstrijd.
Donderdag 4 juli gaan de schutters op ei-
gen gelegenheid naar Boshoven. 18.45 uur 
aanwezig zijn.
Vrijdag 5 juli gezamenlijk vertrek vanaf 
het clubgebouw naar Wessem. 18.30 uur 
aanwezig zijn.
Zaterdag 6 juli wordt er geoefend bij ons 
clubgebouw. Het tijdstip wordt nog nader 
bepaald.
Belangstellenden zijn welkom bij de oefen-
wedstrijden!

BUSREIS OLS
Alle leden, majorettes en supporters die zich 
op hebben gegeven om met de bus mee te 
gaan naar Sevenum worden om uiterlijk 
10.45 uur bij Café “Bi-j Le-Nie” verwacht. 
Zorg dat je op tijd bent want er zal niet 
gewacht worden. Om 23.30 uur zal de bus 
weer terug gaan richting Nederweert-Eind. 
Ook dit jaar wordt voor de leden een lunch-
pakket gemaakt.

IN MEMORIAM: JOS STIENEN
Op zijn 74 jarige leeftijd hebben wij op een 
gepaste wijze met schutterseer afscheid 
moeten nemen van ons zeer gewaardeerd 
lid Jos Stienen. Jos was al 59 jaar een zeer 
actief lid van onze schutterij. Het is teveel 
om hier te benoemen wat hij allemaal voor 
onze schutterij gedaan en betekent heeft. 
Hiervoor zouden wij hem graag nogmaals 
bedanken maar deze kans is ons ontnomen. 
De herinneringen aan een geweldige schut-
ter blijven.

Rust zacht Joske.

GEZOCHT
ZELFSTANDIGE 

HUISHOUDELIJKE HULP
Voor de donderdag-
ochtend 3 à 4 uur.
Brief onder nr. 752, 

bureau van van dit blad.

Voedselbank Weert zoekt chauffeur

Ter versterking van het huidige team 
is Voedselbank Weert dringend op 
zoek naar een chauffeur. Dankzij 
de hulp van een groot aantal super-
markten en leveranciers, helpt de 
voedselbank ca. 200 gezinnen in de 
regio Weert en Cranendonck aan een 
wekelijks voedselpakket. Deze le-
vensmiddelen moeten gedurende de 
week (veelal op woensdag, donder-
dag en vrijdagmorgen ) opgehaald 
worden, de voedselbank beschikt 
hiervoor over twee busjes. Omdat 

er vaker én verder gereden moet 
worden, is het huidige team op zoek 
naar versterking. Lijkt het je leuk om 
samen met een hecht team van be-
trokken vrijwilligers iets te betekenen 
voor de minderbedeelden onder ons, 
stuur dan een mailtje met je naam en 
telefoonnummer naar info@voedsel-
bankweert.nl, er wordt dan zo spoe-
dig mogelijk contact met je opgeno-
men. Een normaal rijbewijs (rijden 
zonder aanhanger) is voldoende om 
met de busjes te mogen rijden. 

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foundation - Lingerie - Badmode
www.tullemans-koppen.nl

50%

20%
BADGOED - NACHTGOED

OPRUIMING
BH’S - SLIPS - STRINGS

3 JULI START

Open Eettafel Budschop

Donderdag 11 juli open eettafel aan-
vang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 10 juli 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633419; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

Stultiens
uurwerkreparatie

Odamolenstraat 4, Weert
Tel. 0495-53 26 20

Mobiel: 06-30 40 01 02

Geen d’Indj Laeftj 2019 
Baking Edition

“Na een succesvolle editie in 2018 
zijn er dit jaar helaas onvoldoende 
inschrijvingen om d’Indj Laeftj 2019 
door te kunnen laten gaan!”, aldus 
Patrick Snijders, voorzitter van de or-
ganisatie van d’Indj Laeftj, welke on-
dersteund wordt door de Dorpsraad. 
“Spijtig genoeg komen we ruim 100 
aanmeldingen tekort om de kosten te 
kunnen dragen. Daarom blaast de or-
ganisatie met een heel dubbel gevoel 
d’Indj Laeftj 2019 af.”

Alle aanmelders zijn hierover via mail 
geïnformeerd en krijgen de door hen 
betaalde bedragen uiterlijk komend 
weekend terug.

Iedereen die d’Indj Laeftj steunt; har-
telijk dank daarvoor. En wie weet vol-
gend jaar ........?

Heb je nog vragen? Stuur dan een 
mail naar:
dorpsfeestineind@gmail.com

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

WEEKBLAD DIGITAAL LEZEN?
www.drukkerijvandeursen.nl



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 4 tot en met 13 juli 2019.

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. Antoinus Maria Zaccaria, priester
18.30 uur Geen ozenkransgebed
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, Theo Claessens vanwege 
verjaardag en tevens jaardienst.

ZONDAG 7 juli
Veertiende zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
mevr.H.Dielissen) – maanddienst Gerrit en 
Mia Haenen-Teeuwen. Vanwege verjaardag 
Wiel Mooren.
Na de H.Mis koffie en thee in het parochie-
centrum

MAANDAG 8 juli
HH. Maria Adolfina, en gezellinnen, maag-
den en martelaressen
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 9 juli
HH. Martelaren van Gorcum
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel 

WOENSDAG 10 juli
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 11 juli
H. Benedictus, abt, patroon van Europa
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis –  Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 12 juli
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 13 juli
H. Henricus
Vooravond van de 15e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (, zang dameskoor Cantan-
tes,  lector mevr. L.Caris) – jaardienst ouders 
Berben-Bukkems tevens vanwege verjaardag 
en voor zoon Wiel, Lisette Gubbels-Jacobs van-
wege verjaardag en Nellie Jacobs-Hendrikx.

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

6 t/m 13 juli

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.

ZATERDAG 13 juli: 19.15 uur H. Mis, ter ere 
aan de H. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 6 juli Maria van Nieuwen-
hoven, zaterdag 13 juli Lies Loijen.

MISDIENAARS: zaterdag 6 juli Ayla Beerens, 
zaterdag 13 juli Lois Beerens en Niek Wijen.

KINDERWOORDDIENST: Kinderen aan-
staande zaterdag 6 juli is de laatste kinder-
woorddienst voor de grote vakantie, van 
harte welkom om 19.15 uur in de sacristie.

“De meeste verwachtingen komen niet 
van anderen, die leg je jezelf op.” Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

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

Bij overlijden Tel. 0495-651316 

Week van 6 juli 2019 – 13 juli  2019

Zondagmorgen 7 juli 09.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als jrd. voor Chris 
Voorter en Nel Verlaek en voor Jacques en  
Tjeu (volkszang)

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 5 - 13 juli

Vrijdag 5 juli, 1e vrijdag van de maand: Zie-
kencommunie.

Zaterdag 6 juli, 19.00 (Samenzang) Frans 
Willekens. 

Zondag 7 juli, 14e zondag door het jaar,
10.00 (Samenzang) om heil en zegen tijdens 
een veilige vakantie.

Donderdag 11 juli, geen avondmis.

Zaterdag 13 juli, 19.00 (Zangkoor De Peel-
klanken), Jan Kessels (verjaardag), An Lem-
men-Cromvoets (verjaardag), ouders Theu 
Pellemans en Marie Pellemans-Lenders, ghm 
Leonard Theelen en Catharina Caris. 

ACOLIETEN: 
za. 6 juli 19.00: Tom en Stan Dirks; 
zo. 7 juli 10.00: Tom Kessels, Nick Stijnen; 
za. 13 juli 19.00: Mathijs van Lierop. 

PROFICIAT GESLAAGDEN: 
Bij deze feliciteer ik alle geslaagden die hun 
schooljaar met succes hebben afgesloten 
en/of een welverdiend diploma hebben be-
haald. De een behaalde het zonder moeite, 
de ander moest er hard voor werken en dan 
is het zeker een mooie prestatie. Geniet er 
van en succes bij vervolg studie of een baan. 
Wie een “her” heeft wens ik succes en wie 
het niet haalde : hou moed en pak de draad 
weer op ! 

VAKANTIE:
In het leven van elke dag worden we heen 
en weer geslingerd tussen vraag en aanbod. 
We worden opgejaagd, zelfs in de vakantie. 
Time is money zegt men en dat is fout. Want 
tijd is meer dan geld. Het is ook afstand ne-
men en niet alleen afstand afleggen. 
Maak ook eens tijd om tijd te hebben, om 
tot rust te konen. De vakantie is daartoe een 
ideale gelegenheid. Niet het verre reizen is 
belangrijk, maar wel even je gewone manier 
van “doen en zijn” verlaten om op adem te 
komen. Vakantie is ruimte scheppen om iets 
anders te doen dan het gewone van elke dag. 
Als je tot rust komt en stilte vindt, dan kun je 
jezelf opnieuw ontdekken, zien wat je bezielt 
en je in leven houdt. Ontdekken  en ontmoe-
ten van alles wat je omringt : het geschapene 
en de mensen die zich om je bewegen. 
Graag wens ik iedereen een fijne, ontspan-
nende vakantieperiode, even geen gehaast, 
maar samen genietend met gezin, familie of 
vriendengroep. 

Pastoor A. Koumans, OMI

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 7 juli
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 14 juli
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve moeder, zorg dat het met hem goed 

komt! 
- Lieve moeder Maria, geef mij de zegen en 

bijstand, om mijn doelen te kunnen doen. 
dank U.

- Lieve Maria, dat mijn zoon in zichzelf ge-
looft, en de kracht vind om door te gaan, 
maar ook mijn broer. Dank je.

Iets om over na te denken:
Het bitterste in ons verdriet van vandaag is de 
herinnering aan onze vreugde van gisteren.

Iedere zondagmorgen is er een H. Mis 
of Woord en Communiedienst in de ka-
pel opgeluisterd door het eigen koor 
van Schoor o.l.v. Hans Sieben.

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag 
open en iedereen is er van harte welkom.

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

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

Zondag 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

Zondag 14 juli 2019 H. Mis om 11.00 uur  
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis Wanda en Henk Konings  - Muszynska  
wegens 25-jarig huwelijksfeest
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR.Venlo
www.groenekruis.nl

Groene Kruis Thuiszorg 
Groene Kruis Ledenorganisatie 
Telefoon: 088 - 61 088 61
24 uur per dag bereikbaar.

Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 077 - 373 92 53
van 8.30 - 16.30 uur.

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

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

L.K.V. Nederweert

Beste dames,
Dinsdag 16 juli gaan we fietsen als 
afsluiting voor de vakantie. We gaan 
naar de geitenboerderij in Ell.
Excursie en kaasproeverij kosten € 6,00
Dit is ’s middags we vertrekken om 
1:30 uur vanaf de oude bank.
Wel even opgeven dit kan tot 10 juli.
Dames die niet kunnen fietsen en 
graag mee willen kunnen met de auto.

Groeten het bestuur.

KIENEN
NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG 5 juli 2019 is de eerstvol-
gende 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 

De Zonnebloemafdeling Nederweert 
kan terugzien op de prachtige dag 
die ze vorige week voor hun gasten 
hebben georganiseerd.
Met zo’n 50 gasten, de muzikant Tim 
Crins en 16 vrijwilligers vertrok “De 
Zonnebloem” op woensdag 26 juni 
met twee bussen richting Maasbracht 
alwaar ingescheept werd op het par-
tyschip De Maaslakei.
Het onlangs gerenoveerde schip De 
Maaslakei is helemaal uitgevoerd 
in het thema “Limburgse zand- en 
grindwinning” en ziet er prachtig uit.
De gasten en vrijwilligers hadden 
de beschikking over de gehele boot. 
Gasten die lekker in het zonnetje wil-
den zitten konden vertoeven op het 
boven- of beneden dek. Gasten die 
meer van wat koelte houden vonden 
een plaatsje in de van airco voor-
ziene  beneden-  of bovensalon. De 
muzikant Tim Crins zong en speelde 
op zijn gitaar liedjes die bij de meeste 
gasten erg bekend in de oren klonken 
en er werd dan ook volop meegezon-
gen. De bemanning zorgde voor  kof-
fie of thee met verse vlaai en tussen 
de middag serveerden ze een heerlij-
ke lunch. En terwijl iedereen kletste, 
zong of lekker zat te smikkelen, voer 
het schip rustig door: langs de sluis-
passage van Linne, de drijvende va-
kantiewoningen van Oolderhuuske, 
een prachtig zicht op de skyline van 
Roermond, het stadje Wessem, over 

Boottocht Zonnebloem 
afdeling Nederweert

de Boschmolenplas en weer terug 
richting Maasbracht. Het was een ge-
weldige dag. Iedereen heeft genoten 
van deze heerlijke, zonnige  dag op 
het water.

Bij de Zonnebloem draait het om 
mensen. Dat geldt uiteraard ook voor 
onze afdeling. Met een gezellige 
groep vrijwilligers zetten wij ons in 
voor mensen met een lichamelijke be-
perking vanaf 18 jaar. Iedereen heeft 
behoefte aan gezelschap. Maar als je 
een lichamelijke beperking hebt, ben 
je misschien wel vaker (alleen) thuis 
dan je zou willen. De vrijwilligers van 
onze afdeling komen graag langs 
voor een kop koffie of om samen met 
jou op pad te gaan. Daarnaast organi-
seren we ook verschillende activitei-
ten. Wil je meer weten over wat wij 
voor jou kunnen betekenen? Of wil 
je je aanmelden als deelnemer of als 
vrijwilliger? Neem dan contact met 
ons op.
zonnebloemnederweert@gmail.com 
of telefoonnummer 0495 625010

De activiteiten die voor de komende 
maanden op het programma staan 
zijn:

- Dinsdag 27 augustus, deelname aan 
de prikkelarme kermis

- Zaterdag 14 september, Zonne-
bloemdag

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans Huis 
Weert ziet er als volgt uit: Maandag 8 
juli 10.00-11.30 uur yoga*. Dinsdag 9 
juli 10.30-11.30 uur wandelen*. Don-
derdag 11 juli 10.00-12.00 uur*. Vrijdag 
12 juli 09.45-11.45 uur creatief atelier*. 
Deelname aan onze activiteiten is 
voor iedereen die met kanker gecon-
fronteerd wordt en zijn/haar naasten.
Van 8 juli t/m 16 augustus GEWIJ-
ZIGDE openingstijden - maandag t/m 
vrijdag van 09.00-13.00 uur (* = op af-
spraak - aanmelden kan via: 0495-541 
444 of voor meer informatie zie web-
site www.toonhermanshuisweert.nl).

Paspoort binnenkort 
thuisbezorgd

De gemeente gaat binnenkort pas-
poorten, ID-kaarten en rijbewijzen 
thuisbezorgen. Dat is besloten tijdens 
afgelopen raadsvergadering. CDA, 
JAN en Nederweert Anders steunden 
een voorstel van D66 Nederweert dat 
het college verzoekt om inwoners deze 
mogelijkheid te bieden. Ondanks dat 
steeds meer gemeenten in Nederland 
dit doen, is het in Limburg nog een vrij 
unieke service aan de inwoners.

D66 vindt het niet meer dan logisch 
om hiermee aan de slag te gaan. 
“Steeds meer mensen werken full-
time. Het is onzinnig als werkenden 
twee keer verlof moeten opnemen 
voor een nieuw paspoort of rijbe-
wijs. Een keer bij het aanvragen, en 
een keer om het aan de balie op te 
halen.” aldus fractievoorzitter Martin 
van Montfort.

In dat kader diende D66 Nederweert 
ook een voorstel in om de avondo-
penstelling van de balie uit te brei-
den. Momenteel is de balie op don-
derdag tot 19.00 open. D66 wil dat 
bekeken wordt of dit kan worden 
verlengd tot 20:00 of 21:00. Een alter-
natief zou zijn om een tweede avond 
de balie te openen. Hierbij wordt 
verwezen naar de dinsdagavond als 
het gemeentehuis vaak toch open is 
voor raadsvergaderingen en andere 
bijeenkomsten. Het voorstel om de 
avondopenstelling uit te breiden 
werd gesteund door JAN en Neder-
weert Anders en haalde daarmee een 
meerderheid.

Meer watertappunten 
in de gemeente

De gemeenteraad heeft besloten dat 
er meer watertappunten moeten wor-
den aangelegd in Nederweert. Een 
voorstel van D66 Nederweert kreeg 
unanieme steun van college en ge-
meenteraad. Volgens D66 is water 
drinken een belangrijk onderdeel van 
een gezonde leefstijl. Ook worden wa-
tertappunten in het voorstel gezien als 
duurzaam alternatief voor bronwater. 
Fractievoorzitter Martin van Montfort: 
“Naast de gezondheidsaspecten vin-
den we het ook een teken van gastvrij-
heid. Het is prettig om tijdens het wan-
delen of fietsen door onze prachtige 
gemeente een flesje water te kunnen 
bijvullen. Zeker met het warme weer 
van de laatste dagen is dat erg belang-
rijk.” Hij verwijst daarmee naar de re-
cordhoge temperaturen waardoor de 
raadsvergadering moest worden ver-
plaatst naar De Pinnenhof omdat de 
raadzaal te warm werd.

Het plaatsen van de watertappunten 
zou gezamenlijk moeten worden op-
gepakt met WML. Zij hebben op een 
aantal plekken in Limburg al watertap-
punten staan, waaronder 1 in de ge-
meente Nederweert. Deze staat bij het 
bezoekerscentrum bij De Groote Peel.

Pas geleden heeft ook het kabinet 
uitgesproken dat er meer watertap-
punten moeten komen. Staatssecre-
taris Blokhuis van volksgezondheid 
heeft 2 miljoen euro uitgetrokken 
om scholen te stimuleren een water-
tappunt te plaatsen. Scholen kunnen 
hiermee tot 75% van de kosten voor 
de aanleg vergoed krijgen. D66 Ne-
derweert heeft het college opgeroe-
pen om scholen te stimuleren om hier 
ook gebruik van te maken.

Netwerk fietsroutes Death Valley 
De Peel van start

Als u door de regio fietst vindt u nu al 
op meer dan dertig plaatsen informa-
tieborden met bijzondere verhalen 
die herinneren aan gebeurtenissen 
uit de Tweede Wereldoorlog. Deze 
punten, of ‘points of interest’, wor-
den verbonden met vier fietsroutes 
met op dit moment startpunten in 
Asten, Neerkant, Heusden en Some-
ren-Eind. De gemeente Asten heeft 
deze eerste fase mogelijk gemaakt. 
Een projectteam van vrijwilligers, on-
der aanvoering van Jeanette Hartjes, 
hebben het geheel uitgewerkt in een 
prachtig format en een routeboekje 
van deze fietstocht. Deze was van-
daag gereed en daarom was het voor 
verantwoordelijk wethouder Janine 
Spoor een goed moment om even 
stil te staan bij het startpunt van de 
eerste fietsroute bij Museum Klok & 
Peel, Asten. 

Het netwerk aan fietsroutes is een on-
derdeel van het totale Death Valley De 
Peel programma wat uitgerold wordt 
onder de verantwoordelijkheid van 
programmamanager Jolijn Brouwers, 
inhoudelijk bijgestaan door Piet Snij-
ders. Hij nam de verantwoordelijkheid 

op zich voor de verhalen op de mooie 
vormgegeven borden. Het project-
team bestond naast Jeanette Hartjes 
uit Harrie Eijsbouts en Rien Hartjes. 

Ook in andere Peelgemeenten zijn 
fietsroutes ontwikkeld met de ver-
binding naar 75 jaar vrijheid. Groot 
nieuws is dat er ook een Liberation 
Route komt in De Peel als onderdeel 
van het grote Europese netwerk. 
Deze zal officieel in september lande-
lijk gepresenteerd worden door Visit 
Brabant/ Liberation Route. 

Alle informatie over de fietsroutes, 
maar ook over het programma van 
Death Valley De Peel vindt u op de 
website www.deathvalleydepeel.
nl. Ook kunt u via deze website de 
fietsroutes downloaden. Liever een 
gedrukt exemplaar? Deze is gratis 
verkrijgbaar bij Museum Klok & Peel, 
waar ook de venstertentoonstelling 
Death Valley De Peel te bezichtigen 
is en het bijbehorende verhalenboek 
van Piet Snijders te koop is.
De routes en het verhalenboek zijn 
ook verkrijgbaar bij de regionale 
boekhandel en de VVV.

Wethouder Janine Spoor, Asten, opent de Fietsroute Death Valley De Peel 
samen met het projectteam bestaande uit Jeanette en Rien Hartjes en Harrie 
Eijsbouts en programmamanager Jolijn Brouwers. Foto: Cor van de Ven

Repair Café Nederweert
Weggooien? mooi niet!

Zaterdag 6 juli van 10:00 – 13:00 uur 
is er weer repair café in de Pinnenhof.
Repair Café vind plaats op de eerste 
zaterdag van maand, behalve in au-
gustus dan is er geen repair café.
Zijn er kapotte spullen waarvan je 
denkt, ik vind het jammer om ze weg 
te gooien o.a. elektrische apparaten, 
fietsen, rollators, kleine meubels, 
speelgoed of kleding wij zullen pro-
beren deze te repareren en ze hier-
door een tweede leven te geven. 
Repair Café is een reparatie werk-
plaats die gerund wordt door vrijwil-
ligers.
Aan de reparaties zijn geen kosten 
verbonden, echter zijn materiaalkos-
ten voor eigen rekening. Een kleine 
vrijwillige bijdrage voor de reparaties 
wordt gewaardeerd.
Bezoekers die kapotte spullen aan-
bieden ter reparatie, doen dat op ei-
gen risico.
email: repaircafenederweert@tel-
fortglasvezel.nl 
facebook: Repair Café Nederweert 

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren



AANBIEDING!



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

Het Limburg Festival komt deze zomer 
met een groots programma naar Neder-
weert. “Van donderdag 8 t/m zondag 
11 augustus kunt u dicht bij huis naar 
uitzonderlijk mooie en unieke voorstel-
lingen”, aldus wethouder Peter Koolen. 

Het Limburg Festival is een jaarlijks te-
rugkerend zomerfestival dat plaatsvindt 
in alle Midden-Limburgse gemeenten. 
Van woensdag 7 t/m zondag 11 augus-
tus kunt u volop gaan genieten van 
voorstellingen die u zelden of nooit in 
Limburg aantreft. Dit jaar uitgebreid 
met een danspromenade in Nederweert 
en nieuwe locaties. 

Schuurtjestheater
De sfeervolle theaterboerderij Boeket is 
ook nu weer het decor voor twee voor-
stellingen.  

 Donderdag 8 augustus om 19.30 
uur. De Wenkbrauwerij “Post”. Een 
voorstelling over brieven, verhalen 
en trage communicatie. In 2018 
werd lef Postino, de postbode die 
Belgisch Limburg met Italië verbindt, 
bekroond met de Europese prijs voor 
Cultureel Erfgoed – Europa Nostra 
Award. U kunt alvast een introductie-
filmpje bekijken op www.limburgfes-
tival.nl/de-wenkbrauwerij-post/

 Vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus om 
19.30 uur. Margje Wittermans “Nest-
goud”. Een poëtische en muzikale acht-
baan over de innerlijke strijd van een 
actrice die moeder is geworden. Een 
impressie vindt u op www.limburgfesti-
val.nl/margje-wittermans-nestgoud/

Danspromenade
Dit jaar pakt het Limburg Festival uit 
met maar liefst zes wandelingen vol 
dans. Vijf acts strijken, op twee achter-
eenvolgende dagen, neer op verrassen-
de locaties in het centrum van Neder-
weert en Roermond. Iedere wandeling 
verbindt bijzondere voorstellingen van 
bekende en minder bekende talenten 
uit de danswereld met elkaar. Laat u let-
terlijk en figuurlijk bewegen door onder 
andere krachtige urban bewegingen en 
fijngevoelige choreografieën. 

 Zaterdag 10 augustus om 13.00, 14.00 
en 15.00 uur. De Danspromenade 
start bij Restaurant-Café De Kleine 
Winst om 13.00 uur, 14.00 uur en 
15.00 uur. 

Theater in de openlucht
U houdt niet van opera? Dan is dit 
een perfecte voorstelling voor u! Voor 
iedereen die stiekem onder de douche 
toch L’amour est un oiseau rebelle zingt, 

al is het maar voor de lol. Voor iedereen 
die nog nooit in het theater is geweest, 
maar wel ieder jaar mee host op de 
feestversie van Verdi’s Slavenkoor tijdens 
Vastelaovend, al is het per ongeluk. Met 
andere woorden: alle niet-liefhebbers 
van opera, jullie zijn welkom!

 Zondag 11 augustus om 14.00 uur. 
Opera Compact met ‘I hate opera’ in 
de Landschapstuin, Nieuwstraat 8 in 
Nederweert.

Theaterfietstocht
Fietsen door het prachtige landschap 
van Midden-Limburg en je onderweg je 
laten verbazen door bijzonder thea-
ter. Dat is Natuurlijk... Theater! Deze 
theatrale fietstocht vindt in meerdere 
gemeenten plaats. 

 Zondag 11 augustus in Leudal/Neder-
weert. Er wordt gestart in Roggel, 
Heythuysen en Heibloem. 

Geïnteresseerd?
Het volledige programma is te vinden 
op www.limburgfestival.nl. Reserveer 
tijdig kaartjes via de ticketservice. Want 
vol=vol! De vrije kaartverkoop start op 
maandag 8 juli, om 10.00 uur. 

We wensen u veel plezier!

Laat u verrassen!
Limburg Festival vier dagen in Nederweert, kaartverkoop start maandag 8 juli

Niet open
Op donderdag 11 juli vindt een bijzon-
dere raadsvergadering en een bijeen-
komst plaats vanwege het afscheid van 
burgemeester Evers. Hierdoor vervalt 
de avondopenstelling en ook het Klant 
Contact Centrum is dicht. De publieks-
balies zijn om 16.00 uur gesloten.

Goede gesprekken tijdens collegetours

Op donderdag 8 augustus kunt u naar de voorstelling Post van De Wenkbrauwerij in de theaterboerderij in Boeket.

In mei hebben er collegetours plaats-
gevonden in de dorpskernen Bud-
schop, Ospeldijk en Nederweert-Eind, 
waarbij de burgemeester en wethou-
ders in gesprek gingen met de inwo-
ners. 

Wij kijken terug op constructieve bij-
eenkomsten. Burgemeester Evers over 
het gesprek met inwoners van Ospeldijk: 
“Ospeldijk is aard- en nagelvast verbon-
den met de Peel. Dat geldt ook voor mij, 
niet in de laatste plaats vanwege het 
werk van mijn vader. We hadden goede 
gesprekken in het schutterslokaal van St. 
Odilia. Kritisch, maar altijd constructief. 
Precies zoals een collegetour moet zijn. 
Dank daarvoor!”

Waarom de collegetour?
Elk jaar hebben alle dorpsraden een 
overleg met het gemeentebestuur. Dit 
overleg vindt plaats in het gemeente-
huis. Dit jaar is het initiatief genomen 
om elke dorpskern te bezoeken en de 
bewoners zelf te laten zorgen voor 
de invulling daarvan. Dat kan via een 
rondgang door de kern, via gesprekken 
met bewoners of op een andere manier. 
Op deze manier zien de collegeleden ter 
plekke welke onderwerpen er leven in 
de kern. 

Enkele wensen van buurtbewoners
Tijdens de bezoeken zijn er verschillende 
onderwerpen onder de aandacht ge-
bracht van het college van B&W, zoals:

 het branden van lampen in de stra-
ten. Uit inspectie van buurtbewoners 
is gebleken dat er veel lampen in 
de diverse straten niet branden.
 de behoefte aan (levensbestendige) 
woningbouw
 verkeersveiligheid in de kernen. Onder 
andere het te hard rijden binnen de 
bebouwde kom en fietsverbindingen 
naar De Groote Peel.
 glasvezelaansluiting
 meer blauw op straat

Behandeling van aandachtspunten
Een aantal aandachtspunten dat naar 
voren kwam, is door de gemeente op-
gepakt. Voor andere wensen worden op 
korte termijn acties uitgezet. We houden 
u op de hoogte van de stand van zaken 
via de dorpsraden.

Vervolg collegetours
In het najaar staan de collegetours in 
Ospel, Nederweert en Leveroy gepland. 
Burgemeester en wethouders gaan ook 
met deze inwoners graag in gesprek 
om te weten te komen wat er speelt 
en welke wensen inwoners hebben. De 
precieze data laten we tijdig weten aan 
de dorpsraden. 

We bedanken de dorpskernen voor hun 
gastvrijheid en kijken uit naar de college-
tours in het najaar!

 

‘Etappeplaats’
Limburg is dé wielerprovincie van Ne-
derland. Dus maakt regionale omroep 
L1 opnieuw het programma Tour de 
L1mbourg. Dat gebeurt van 5 t/m 28 juli 
tijdens het grootste wielerevenement 
van de wereld: de Tour de France. Ook 
Nederweert is een etappeplaats voor de 
wielertalkshow. Op woensdag 10 juli 
wordt het programma live uitgezonden 
vanaf het Lambertushof. Iedereen is van 
harte welkom. De uitzending begint om 
18.30 uur.

De rondreizende wielertalkshow van 
L1 gaat weer door de provincie reizen. 
Daar zijn de wielerliefhebbers blij mee. 
Presentator Sander Kleikers wordt 
tijdens de Tour de L1mbourg bijgestaan 
door analyticus en oud-wielrenner Gert 
Jakobs, terwijl Frank Moonen bijdrages 
vanuit Frankrijk verzorgt. Onder de 
gasten die naar Nederweert komt, is ook 
wielerliefhebber en oud Tröckener Kecks 
zanger Rick de Leeuw. 

Mooie verhalen en lokale helden 
Op L1 Radio gaat Rian Moonen dage-
lijks op zoek naar de mooie plekjes en 
verhalen in de gemeente van de dag. 
De gemeente Nederweert heeft met 
TWC Nederweert de grootste wielerclub 
van Limburg (in NTFU-verband) en het 
jaarlijks terugkerende wielerevene-
ment, Global Tour d’Oospel. Beide items 
komen aan bod in het programma. 
“We volgen de Limburgse tour-volgers 
in eigen provincie, én langs de route in 
Frankrijk”, vertelt presentator Sander 
Kleikers. “Verder zitten we de mannen 
om wie het gaat, de wielrenners, dicht 

op de huid”. Nederweert is door zijn 
uitgestrekte buitengebied een mooie 
fietsgemeente. 

Bij Siem op het Lambertushof
Op woensdag 10 juli komt de Tour de 
L1mbourg caravan naar het oudste ho-
recapand van Nederweert én Limburg: 
Pand Same bi-j Siem aan het Lambertus-
hof. U bent van harte uitgenodigd om 
deze live uitzending gratis bij te wonen. 
Kom dus langs. De uitzending begint om 
18.30 uur en is terug te zien om 20:30 en 
22:30 uur.
 

Donderdag 4 juli 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

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. 

In Budschop kreeg het college van B&W uitleg over verschillende plannen in de kern. Foto: Nederweert24

Tijdens Burendag, op zaterdag 28 
september, wordt voor de tweede keer 
De Gezelligste Straat van Nederweert 
gekozen. Vorig jaar was de Zandstraat 
in Ospeldijk de winnaar. 
 
Wisseltrofee
Leefbaarheidsregisseur Harold van der 
Haar: “De winnaar krijgt een wisseltro-
fee en mag zich één jaar lang de gezel-
ligste straat van Nederweert noemen”. 

Zelf invullen
Wethouder Cuijpers gaat samen met 
de leefbaarheidsregisseurs op stap 
langs alle aangemelde straten. Hij kiest 
ook de winnaar uit. Bewoners kunnen 
bijvoorbeeld kiezen voor het versie-
ren van de straat, het aanbrengen van 
feestverlichting en/of het aanpassen 
van de tuintjes. De mensen mogen het 
helemaal zelf invullen. 

Winterpakket winnen
De winnende straat ontvangt een mooi 
winterpakket, met o.a. een kerstboom, 
lampjes en een oliebollenmix. Daarmee 
kan de buurt in de decemberperiode 
nog een keer gezellig worden gemaakt. 

Aanmelden
Wilt u meedoen? Aanmelden kan tot 
1 september. Stuur daarvoor een mail 
naar Harold van der Haar, via h.vander-
haar@nederweert.nl. Vermeld in het 
bericht uiteraard om welke straat het 
gaat en geef een korte omschrijving van 
het plan.
 
Bijdrage via Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale ini-
tiatieven en bevordert zo contact en 
verbinding tussen groepen mensen. 
Daarom is het mogelijk als buurt van-
af half juni 2019 een aanvraag tot max. 
€ 350,- in te dienen bij het Oranje Fonds 
om jullie Burendagplan te kunnen uit-
voeren. 

Burendag-pakket
Iedereen die voor 1 september een ac-
tiviteit heeft aangemeld, ontvangt een 
Burendag-feestpakket. Kijk voor meer 
informatie op www.burendag.nl. 

We hopen dat er veel leuke ideeën 
binnenkomen!

Maak het extra gezellig op Burendag!



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

TE KOOP
Jasmijnstraat 5 Nederweert

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

inpandige garage, hobbyruimte en fraaie tuin rondom.

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

van Nederweert.

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

• De woning is geheel voorzien van isolerende beglazing                                                                       

en geniet veel daglichttoetreding.

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

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

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

Prijs: € 419.000 k.k.

Sporthal
Nederweert

18 en 19 oktober 2019

Kaartverkoop is gestart!
Kaartverkoop alleen via de website:

WWW.LAKESIDEMUSICNIGHT.NL

* Geldt op alle artikelen met een sticker.

Summersale!

BIJ AANKOOP VAN 
2 ARTIKELEN* 30%

BIJ AANKOOP VAN 
1 ARTIKEL* 20%
30%30%30%

40%BIJ AANKOOP VAN 
3 ARTIKELEN*

NU HOGERE KORTINGEN

Laat je stralen!

Nu doorpakken met Bengele Be-
weegt!

Afgelopen raadsvergadering (van 25 
juni 2019) stond in het teken van de 
Kadernota 2020. De kadernota is hét 
moment voor alle partijen om aan te 
geven waar het volgende jaar nadruk 
op moet liggen. Zoals gebruikelijk blik-
ken we ook dit keer samen met u te-
rug op een aantal gebeurtenissen en 
thema’s van de raadsvergadering.

Inzet op gezondheid en sport
De kadernota had als titel meegekre-
gen “Voor een gezonde, leefbare en 
betrokken samenleving.” Een gezonde 
samenleving, dat is een samenleving 
waarin mensen bezig zijn met hun ge-
zondheid. En volgens ons dus ook met 
sporten en bewegen. Beginnend bij 
de allerjongsten, tot en met de aller-
oudsten van onze samenleving. Sport 
en bewegen is een cruciaal onderdeel 
van gezond oud worden. Wat betreft 
de inzet voor de allerjongsten hebben 
we het college gecomplimenteerd met 
de uitbreiding van de samenwerking 
met het Jeugdsportfonds, zodat alle 
kinderen kunnen sporten in Neder-
weert en ieder kind een zwemdiploma 
kan halen.

Sport- en recreatiezone De Benge-
le en De Uijtwijck
Als we praten over sport en bewegen, 
kijken we nadrukkelijk ook naar de ont-
wikkelingen rond Sportpark De Ben-
gele. Op en rond het sportpark wordt 
al enige tijd samengewerkt door de 
sportverenigingen, stichting De Uijt-
wijck en basisschool De Bongerd bin-
nen Bengele Beweegt. Samen werken 
zij aan een integraal plan voor dit ge-
bied. Een plan dat een enorme impuls 
betekent voor het gebied. Een plan dat 
Nederweert als sportieve gemeente op 
de kaart zet. Een plan dat wij, als D66 
Nederweert, graag ondersteunen.

In de visie van De Bengele Beweegt 
zijn een aantal uitgangspunten opge-
nomen. Het gaat om het realiseren van 
een centrale plek met sportfaciliteiten. 
De buitensportvelden om deze cen-
trale plek heen leggen. De fietsroute 
richting Weert over het sportpark la-
ten lopen i.p.v. langs de uitritten aan 
de Randweg West. Een herkenbare 
entree aan de Randweg West om daar 
het autoverkeer binnen laten komen. 
Verbinding maken met de leisure-ont-
wikkelingen zoals het hotel en inzet-
ten op een sportieve eyecatcher. Het 
aanleggen van park De Uijtwijck tus-
sen Florastraat en Randweg West en 
het investeren in De Bongerd en hen 
volwaardig bij het gebied betrekken.

We vinden het enorm belangrijk dat 
de gemeenteraad duidelijkheid geeft 
over deze uitgangspunten voor er een 
compleet uitgewerkt plan naar de 
raad komt. Dan weten de initiatiefne-
mers van Bengele Beweegt ook wat ze 

Raadpraat
van ons kunnen verwachten. Daarom 
hebben we een voorstel ingediend om 
de uitgangspunten te onderschrijven, 
het college te vragen om nog dit jaar 
een uitgewerkt plan (of meerdere va-
rianten) aan de raad voor te leggen én 
om in de begroting voor 2020 geld te 
reserveren voor de uitvoer van deze 
plannen. We waren blij verrast dat 
de voltallige raad ons voorstel onder-
steunde, inclusief de oproep om de be-
nodigde financiële middelen te reser-
veren in de begroting. Bij een gezonde, 
leefbare en betrokken samenleving 
hoort tenslotte een flinke investering 
en opwaardering van dit sportpark. 
We kijken uit naar de definitieve plan-
nen en hopen dat de andere partijen 
dan ook écht bereikbaar zijn om er ge-
noeg geld voor uit te trekken.

Openbare sportvoorzieningen
Naast investeren in De Bengele vin-
den wij het belangrijk om overal in 
de gemeente te stimuleren dat men-
sen sporten en bewegen. We krijgen 
regelmatig signalen binnen dat hier 
behoefte aan is. Er wordt gevraagd 
om beweegroutes voor senioren, bij-
voorbeeld in Ospel. Maar ook oudere 
jeugd vraagt om sportveldjes (zoals 
pannaveldjes en basketbalveldjes). 
In maart hebben we hiervoor al een 
voorstel ingediend. Hierop werd toen 
door alle partijen aangegeven dat ze 
er op dat moment geen geld voor wil-
den reserveren. Het college heeft toen 
toegezegd ermee aan de slag te gaan. 
We zagen echter geen geld hiervoor 
gereserveerd in de kadernota. Daar-
om hebben we een voorstel ingediend 
om vanaf volgend jaar jaarlijks voor 
€20.000,- te investeren in openbare 
sportvoorzieningen. Ook dit voorstel 
is aangenomen.

Andere onderwerpen
Tijdens de kadernota komen heel veel 
onderwerpen aan bod. Wij hebben 
bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor 
het centrum, de ontwikkelingen op 
Staat en nieuwe huisvesting voor de 
scouting. We hebben afgedwongen 
dat de balies ‘s avonds meer open zijn 
en paspoorten, ID-kaarten en rijbewijs 
ook thuisbezorgd gaan worden. Daar-
naast is ons voorstel om op een aantal 
plekken openbare watertappunten te 
plaatsen aangenomen. Hiermee stimu-
leren we mensen om water te drinken, 
zeker met een hittegolf is dat cruciaal. 
Het is een duurzaam alternatief voor 
nieuwe flesjes bronwater en ook teken 
van gastvrijheid dat mensen tijdens 
een recreatieve fiets- of wandeltocht 
een flesje kunnen bijvullen.

Denk mee
Mocht u vragen hebben over onze 
inbreng bij deze of de andere onder-
werpen van afgelopen raadsvergade-
ring stuur ons dan een mail. Dit kan 
naar martin.vanmontfort@d66neder-
weert.nl en kyll.bruijnaers@d66ne-
derweert.nl.
Ook goede ideeën, andere vragen of 
aandachtspunten zijn altijd welkom.

Martin van Montfort & 
Kyll Bruijnaers

Raadsleden D66 Nederweert

Fleurige fladderaars in De Groote Peel 

In Nationaal Park De Groote Peel 
vliegen veel vlinders, waaronder 
een aantal bijzondere soorten. 
Wie meer wil weten over deze 
fleurige fladderaars kan op zon-
dag 7 en zondag 14 juli meedoen 
met een vlinderexcursie. Vanaf 10 
juli zijn er ook weer elke woens-
dagmiddag ‘Zin in Zomertochten’ 
voor gezinnen met kinderen. Veel 
te doen dus deze zomer bij De Pe-
len! Alle activiteiten starten bij 
de balie van Buitencentrum De 
Pelen aan de Moostdijk 15 te Os-
peldijk. 

Vlinders van het veen
Tijdens een vlinderexcursie in De 
Groote Peel ga je op zoek naar de vlin-
ders van het veen. In dit voormalige 
hoogveengebied komen algemene, 
maar ook bijzondere soorten zoals de 
Phegeavlinder (ook melkdrupje ge-
noemd) en het Spiegeldikkopje voor. 
Soorten die je in de rest van Neder-
land niet of nauwelijks ziet. Je ont-
dekt wat het verschil is tussen dag- en 
nachtvlinders, waar je vlindereitjes 
kunt vinden, wat waardplanten zijn 
en welke waardplanten er in De Peel 
voorkomen. Ook de metamorfose van 
vlindereitje via eitje, rups, pop naar 
volwassen vlinder is een bijzonder na-
tuurverschijnsel. Ongelooflijk dat zo’n 
harige of glibberige rups straks een 
mooie vlinder wordt. Met behulp van 
een zoekkaart, waarop de meest voor-
komende vlinders van de Peel staan, 
kunnen ook kinderen de verschillende 
soorten herkennen. Een boeiende ex-
cursie voor het hele gezin.

Er zijn vlinderexcursies op zondag 
7 en zondag 14 juli, telkens om 
11.00 uur. De tocht is 2 kilometer 

lang en duurt 1,5 - 2 uur. Deelna-
me kost € 5,- voor volwassenen 
en € 3,50 per kind. Reserveren is 
noodzakelijk via: www.staatsbos-
beheer.nl/peelontdektochten 

Zin in zomer!
In juli en augustus is er elke woens-
dag in de zomervakantie een Zin in 
Zomertocht in De Groot Peel. Tijdens 
deze gezinstocht maak je, samen 
met een Peelgids, een wandeling 
over peelbanen en knuppelbruggen. 
Onderweg doe je een paar leuke op-
drachten en ga je op zoek gaat naar 
vlinders, libellen en bodemreuzen, 
spulletjes verzamelen op het scharrel-
pad en nog veel meer. 

De Zin in Zomertocht start telkens 
om 11.00 uur bij de balie van het 
Buitencentrum De Pelen. Deelna-
me kost € 5,- voor volwassene en 
€ 3,50 per kind, inclusief een die-
renpin voor de kinderen. De route 
is 2,5 km en duurt ongeveer 2 uur. 
Reserveren via: www.staatsbos-
beheer.nl/peelontdektochten

(Na)genieten in het Buitencen-
trum
Voor of na afloop van een wandeling 
kan je nog heerlijk struinen door de 
winkel van Buitencentrum De Pelen. 
Hier kun je terecht voor mooie sou-
venirs, interessante natuurboeken 
en smakelijke streekproducten. Bij de 
Peelkiosk en in de Peelboerderij kan 
je genieten van een hapje en drankje. 
Rondom het Buitencentrum is een na-
tuurlijke speeltuin en picknickweide. 
De Pelen is elke dag geopend van 
10.00 tot 17.00 uur en in het weekend 
tot 18.00 uur. Voor meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

De Kermis editie 
“Oet Aete” in Leveroy

Op dinsdag 16 juli heeft de Open Eet-
tafel weer een kermis editie! In ge-
meenschapshuis “De Pestoeërskoel” 
om 12.00 uur. 

Voor de gasten van de open eetta-
fel zal er een feestelijk kermismenu 
geserveerd worden waarbij familie, 
vrienden en mensen uit Leveroy ook 
van harte welkom zijn. 

De kosten voor deze kermis editie be-
dragen: 
Vaste gasten: €10,50 
Gasten: € 12,50
Kind 5/10 jaar: € 5,- 
Kind < 4:  gratis
Wees er snel bij want vol=vol

Aanmelden kan t/m zondag 7 juli 
bij: Martiene: 0612512678 of Cila: 
0617160773

Of mailen naar: 
petraklauwers@gmail.com

Gelieve gepast te betalen bij Petra Klau-
wers, Dorpstraat 23 te Leveroy, vergeet 
niet je naam erbij te vermelden! 

Topprestaties tijdens Jan Caristocht 2019

Als voorbereiding op de beklimming 
van de Mont Ventoux op 5 en 6 sep-
tember a.s. organiseerde het Toon 
Hermans Huis Weert zaterdag 22 juni 
voor de zevende keer een sponsor 
wandel- en fietstocht onder de naam 
Jan Caristocht. 
Onder een aangename zon werden 
de deelnemers om 9.15 uur uitgeluid 
door de voorzitter van het Toon Her-
mans Huis Weert, mevrouw Loekie 
van Maaren- van Balen. Ruim 20 wan-
delaars en meer dan 25 fietsers deden 
mee aan de tocht. Daaronder niet 
alleen de Toons Toppers 2019 en de 
leden van het Mont Fou-team, maar 
ook een aantal wandelaars en fietsers 
die de wandel- en fietstocht als spon-
sor meemaakten. 

Toons Toppers 2019 en team 
Mont Fou
Ook dit jaar is er weer een groep 
enthousiaste fietsers en wandelaars 
die onder de naam Toons Toppers 
2019 op 5 en 6 september de be-
ruchte Mont Ventoux gaan beklim-
men. Te voet of met de fiets. Toons 
Topper 2016 Jos van der Vorst neemt 
onder de naam Mont Fou met een ei-
gen team deel. Niet op de fiets, niet 
wandelend, maar Jos wil rennend de 
beruchte berg beklimmen. Het liefst 
vanuit alle drie de startplaatsen! Van-
daar de naam Mont Fou (Fou is het 
Franse woord voor gek). Beide teams 

ondersteunen door deelname onder-
zoek naar kanker en voor een deel 
ook de activiteiten van het Toon Her-
mans Huis Weert.

De fietsers werden zaterdag begeleid 
door ervaren leden van de TWC Ne-
derweert, die de 117 km lange tocht 
ook hadden uitgezet. Zij werden ’s 
middags gastvrij ontvangen in het 
op de grens met Duitsland gelegen 
restaurant Dahlheimer Mühle nabij 
Vlodrop-Station, waar zij van een 
heerlijke lunch genoten. Het laatste 
gedeelte van de fietstocht werden de 
fietsers begeleid door enkele motards 
o.l.v. Joost Sauvé. De wandelaars lie-
pen ruim 23 km door de mooie natuur 
in Weert-oost en Ell en genoten van 
een lunch bij Theetuin de Tungelroy-
sebeek in natuurgebied de Krang. 

Jan Caristocht 
De tocht is sinds 2014 vernoemd naar 
de mede-initiatiefnemer en grote 
stimulator Jan Caris uit Ospel, die, 
hoewel toen al zwaar ziek, in 2014 de 
Mont Ventoux zowel te voet als per 
fiets bedwong. 

Steun
Wilt u de Toons Toppers 2019 steunen 
en geld inzamelen voor kankeronder-
zoek? 
Dat kan via https://www.grootverzet-
tegenkanker.nl/toonstoppersweert. 

Groepsfoto van de deelnemers aan de Jan Caristocht 2019

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





EXPO: LEVENDIG of 
INGETOGEN van Els Maes

Beeldend kunstenares Els Maes- Ver-
donschot exposeert een overzicht 
van zowel haar kleurrijk als haar in-
getogen  werk op zondag 7 juli in het 
Kunstcentrum Weert bij de Lichten-
berg. Het laat de bijzondere ontwik-

keling en grote diversiteit van haar 
werk zien. Haar passie voor het por-
tret is mooi te zien in dit overzicht, 
maar ook de dieren en de natuur 
komen veelvuldig in beeld. Tevens 
haar uitwerking van het spannende 
project “Samen werken met Jan Tulle-
mans” en meerdere thema’s worden 
tentoongesteld op deze eerste zon-
dag van juli van 11.00 tot 17.00 uur 
aan de IJzerenmanweg  15 (Lichten-
berg) te Weert. De kunstenaar is zelf 
aanwezig en de toegang is gratis.

www.kunstcentrumweert.nl

Uitslagen kermisloterij

Tijdens het jaarlijkse kermisconcert 
vond ook weer de trekking van de 
kermisloten plaats. Enkele prijzen zijn 
opgehaald tijdens het concert, ande-
re wachten nog op de gelukkige win-
naar. Voor de mensen die niet aanwe-
zig zijn geweest tijdens het concert 
volgen de winnende lotnummers:

6x 2 kaartjes voor GLMN
01757 (opgehaald tijdens het concert)
00575
00351
00647
00732
00703
€ 100,00
00739
00760
01305
De hoofdprijs van € 250,00
01345

Staat je nummer hier tussen dan kun 
je de prijs ophalen bij Pieter Geuns, 
Annastraat 59. Voor het afhalen 
van de prijs graag eerst even bellen 
(0641334907)

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 WEEKEND HULP
pluimveebedrijf Ron Teeuwen 
06-518 386 21

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

Feestje bouwen of ouderwets 
dorst lessen?
Zondag 7 juli
Bierbrouwen op houtvuur
Misschien wel een vreemde eend in 
de bijt als je over ambachten praat in 
het Limburgs Openluchtmuseum Eyn-
derhoof in Nederweert Eind. Sinds 
een aantal jaren is hier een 20-tal 
hobby bierbrouwers actief die weke-
lijks bier brouwen volgens de bierre-
cepten die gebrouwen werden door 
onze voorouders.

Op deze zondag brouwen deze hobby 
bierbrouwers bier in de stroopketels 
op houtvuur. Hierbij worden ze ge-
holpen door de stroopmakers die hun 
kennis van het stoken in stroopketels 
op houtvuur inbrengen. De prachtige 
stroopmakerij leent zich daarbij per-
fect als ambachtsomgeving voor het 
bereiden van deze producten. Een 
mooie ambiance waar het produce-
ren vanuit de basis de juiste kleur en 
toon krijgt. Laat staan dat het ook 
nog lekker smaakt.

Bier is een product dat tegenwoordig 
snel wordt geassocieerd met feesten 
en dronkenschap. Nog maar weinig 
mensen weten meer dat het 100 jaar 
geleden vooral werd gebrouwen om-
dat ongekookt water niet te krijgen 
was en ook onderhevig aan onge-
zond en vol dodelijke bacteriën. Het 
proces van bierbrouwen is een kunst 
op zich. Een kwestie van de tempera-
tuur in de gaten houden, van schro-
ten, maïschen, filtreren, spoelen, ko-
ken en koelen en het toevoegen van 
ingrediënten als hop en gist. Doordat 
het houtvuur langer het bier ver-
warmt, treedt er meer karamelisatie 
op en dat maakt het bier wat zoeter.  
Want over smaakt valt niet te twisten, 
ook niet op Eynderhoof.

Een dagje “middeleeuws” bierbrou-
wen op Eynderhoof is een unieke 

belevenis waarbij je niet alleen kunt 
ruiken, kijken maar natuurlijk ook 
proeven.  Natuurlijk zijn ook de ove-
rige ambachten op deze zondagmid-
dag in bedrijf en dat zorgt ervoor dat 
er voor jong en oud van alles te bekij-
ken, te bewonderen en te beleven is. 
Bedrijvigheid is op Eynderhoof, zoals 
je dat van het leukste openluchtmu-
seum mag verwachten.

Op een van de terrassen rondom de 
herberg is het genieten van koffie 
met vlaai, die op ambachtelijke wijze 
is gebakken door de bakkers in het 
eigen bakhuis. Voor kinderen van alle 
leeftijden is op Eynderhoof heel veel 
te beleven en te ontdekken.
De muziek wordt deze middag ver-
zorgd door Jo Rutjens
Het museum is op 7 juli open van 
13.00  tot  17.00.
Meer informatie is te vinden op www.
eynderhoof.nl

Woensdag 10 juli
KINDERMIDDAG MET o.a. VLECHTEN 
BIJ DE MANDENVLECHTERS
Een VLECHT-middag voor kinderen is 
altijd spannend! Wat zal er deze keer 
gevlochten gaan worden?
De mandenvlechters vertellen de kin-
deren alles wat ze willen weten over 
wilgentenen, waar ze groeien en hoe 
je ermee kunt vlechten. Ze staan te 
popelen om de kinderen het vlechten 
met wilgentenen te leren. Elk kind 
maakt deze middag een eigen werk-
stuk dat mee naar huis gaat.
Klaar met vlechten, dan kunnen de 
kids zich naar hartenlust uitleven op 
de wasplaats of in de speeltuin. Oude 
volksspelen zoals zak lopen en touw 
trekken en een echte poppenkast 
maken de dag compleet. Bekijk het 
kinderdag programma op: www.
eynderhoof.nl

Het museum is geopend van 13.00 tot 
17.00 uur

Beleef de ‘duistere’ vollemaan 
in De Peel!

Op dinsdag 16 juli is er een ge-
deeltelijke maansverduistering. 
Dit bijzondere fenomeen kan je, 
tijdens een extra lange excur-
sie, beleven in Nationaal Park 
De Groote Peel. Staatsbosbeheer 
biedt op deze avond een totaal-
arrangement, inclusief koffie/
koek en soep na afloop. De activi-
teit start om 20.00 uur bij de het 
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Unieke natuurbeleving tijdens 
maansverduistering
Leer De Groote Peel op een andere 
manier kennen en ervaar hoe het is 
om ’s avonds in de natuur te zijn. Wat 
deze avond extra bijzonder maakt is 
dat er een gedeeltelijke maansver-
duistering van de volle maan plaats-
vindt. Tijdens de excursie ervaar je 
drie fases; de schemering waarin de 
vogels hun laatste lied zingen, de 
zonsondergang en maanopkomst en 
de gedeeltelijke maansverduistering. 
De eclips begint om 20.43 uur en de 
zon gaat om 21.45 uur onder. Genoeg 
om naar uit te kijken dus!

De route gaat verder dan de uitge-
zette wandelroutes, richting het cen-
trum en de grote waterplassen van De 
Groote Peel. De excursie is ongeveer 
12 kilometer. Regelmatig worden 
rustmomenten ingelast waarbij ruim-
te is voor beleving. Na afloop wordt 

er in het Buitencentrum gezamenlijk 
afgesloten met soep en brood. De ex-
cursie wordt begeleid door Peelgids 
Piet Zegers. Hij is jarenlang boswach-
ter geweest en kent de Peel dus op 
z’n duimpje. 

De Duistere Vollemaanwandeling 
start om 20.00 uur met een korte 
kennismaking en inleiding on-
der het genot van koffie/thee en 
koek. Vanaf 20.30 uur het gebied 
in voor de wandeling. Rond 01.00 
uur gezamenlijk afsluiten met 
soep en brood. 

Deelname aan deze exclusieve ac-
tiviteit kost € 25,- per persoon, in-
clusief koffie/koek/soep. Reserve-
ren is noodzakelijk en kan online 
via: www.staatsbosbeheer.nl/
maanspecialpelen  Er is plek voor 
max. 15 deelnemers. Bij minder 
dan 6 deelnemers gaat de activi-
teit niet door. Tip: Draag stevige 
wandelschoenen, kleed je op het 
weer en neem eventueel regen-
kleding mee. Lange mouwen en 
broek is ook aan te raden. 

Voor meer informatie kan je con-
tact opnemen met het Buiten-
centrum de Pelen: 0495 – 641 497 
of per mail: depelen@staatsbos-
beheer.nl Het Buitencentrum is 
elke dag geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. 

Foto: Marijke Vaes-Schroën|Staatsbosbeheer

NEDERWEERT- N266 
Ja, veel inwoners van Nederweert 
zagen het huidige tracé voor de 
Randweg niet zitten en waren voor 
een beter alternatief. Hoewel velen 
dachten van ”het zal wel niet helpen” 
hebben we de handen in elkaar ge-
slagen en zijn we aan de slag gegaan. 
Mede door ons gezamenlijk als groep 
te laten zien en horen werden onze 
bedenkingen mbt de Randweg steeds 
luider en werden we ook meer serieus 
genomen. Dankzij het doorzetten en 
het vele werk, van o.a. Randweg Nee, 
Alliantie en de Werkgroep Veront-
ruste Burgers is er door de provinciale 
politiek in 2018 een nieuwe opdracht 
aan de projectgroep gegeven, sa-
menvattend: 

Werk het huidige voorstel van de 
Randweg en het Nieuwe Alterna-
tief op gelijkwaardige voet uit. De 
projectgroep is hiermee aan de slag 
gegaan. Veel inwoners van onze ge-
meente zijn benaderd om deel te ne-
men aan diverse sessies. Prima! 

De uitkomst van het onderzoek is 
aan alle partijen enkele maanden te-
rug bekend gemaakt. Dit onderzoek 
wordt uiteraard meegenomen in de 
besluitvorming. In de themaraad van 
11 juni zijn de uitkomsten van het on-
derzoek gepresenteerd. 

Het Nieuwe Alternatief (oplossen 
van bestaande knelpunten) komt 
zeer goed uit de bus. 

De MKBA (maatschappelijke kosten 
baten analyse) en het PCOL- advies 
zijn duidelijk. Kosten Randweg zijn 
ongeveer het dubbele van de kosten 
van het Nieuwe Alternatief, en levert 
minder op. Op het eind van de avond 

was het dan ook voor de meeste wel 
“klaar”. 

En ja hoor: Bovenstaand was voor het 
College aanleiding om aan de Raad 
voor te stellen om het voorkeursal-
ternatief (randweg) in te trekken 
en aan de Provinciale Staten te 
adviseren om het Nieuwe Alter-
natief (knelpunten) uit te gaan 
voeren. 

In principe goed nieuws, en we zijn 
er ook heel blij mee , maar…………. 
We zijn er nog niet. De Nederweerter 
gemeenteraad moet het advies nog 
bepalen en hierna is de Provincie als 
laatste aan zet. Ja, het is een lange 
weg geweest. Regelmatig hebben we 
gezamenlijk zowel de Raadsvergade-
ringen als Provinciale vergaderingen 
bezocht. Naar nu lijkt: niet te ver-
geefs. Er komen nu nog twee belang-
rijke momenten: 

- Raad geeft 9 juli een advies aan de 
provincie. 

- Provincie neemt eind dit jaar een 
besluit. 

We willen iedereen dan ook uitnodi-
gen om beide vergaderingen te be-
zoeken. 

Belangrijk dat we ons gezamenlijk 
op deze vergaderingen laten zien. U 
kunt dan getuige zijn welk besluit er 
genomen wordt. Het advies van de 
gemeente weegt bij de provincie zeer 
zwaar . Aan de politiek is het laatste 
woord! Wij hebben het volste ver-
trouwen in de afloop. 

Randweg Nee  
(Ingezonde stuk door Tjeu Triepels)

“Het is goed om zoveel inwoners met 
nieuwe Nederweerters bij elkaar te 
zien.” Sprak burgemeester Evers afge-
lopen donderdagmiddag in De Gun-
nerij.
Ruim 40 gasten vierden op uitnodiging 
van Vluchtelingenwerk de Wereld-
vluchtelingendag in een sfeer van res-
pect en interesse voor elkaar.
Bijzonder was de lezing van de coördi-
nator maatschappelijke begeleiding en 
taalcoaches Saskia Kunkels. In de ver-
gaderruimte van De Gunnerij maakte 
zij aan de vele aanwezigen duidelijk 
wat haar organisatie voor statushou-
ders betekent.
Saskia: “De Nederlandse regelgeving 
is erg ingewikkeld voor immigranten 
die de Nederlandse taal niet of nau-
welijks beheersen. Wij zorgen ervoor 
dat zij bijvoorbeeld subsidie aanvra-
gen, belastingaangiften of voor werk 
bij de juiste instanties kunnen aan-
kloppen en helpen bij het invullen 
van deze aanvragen of voorzieningen 
en bij werkgevers. Als iemand een 
baan krijgt zien wij dat als een suc-
ces. ”Zij wordt daarbij geholpen door 
maatschappelijke begeleiders en ruim 
twintig taalcoaches in de regio Neder-
weert.  Hans Kirkels begeleidt de nieu-
we bewoners al geruime tijd. Hans: 
“Wij krijgen vanuit de gemeente een 

half jaar om zaken op de rails te zet-
ten. Dat is een afspraak die wij uiter-
aard respecteren. In de praktijk blijkt 
echter dat de meeste nieuwkomers 
niet genoeg kennis hebben om in die 
zes maanden alle belangrijke zaken 
op te lossen. Als maatschappelijk vrij-
willigers vinden wij het onze taak om 
na die periode behulpzaam te zijn. Er 
komen immers genoeg zaken aan de 
orde die zij dienen op te lossen.  Daar-
om laten wij na zes maanden niemand 
in de steek.”  De enthousiaste Saskia 
Kunkels voegt hieraan toe: “Wij willen 
mensen een warm welkom geven in 
een nieuw land.”
In de andere ruimte van De Gunne-
rij ontstonden levendige gesprekken 
tussen de nieuwkomers en gasten die 
spontaan binnen kwamen lopen.  In 
de buiten opgestelde tent werd door 
Hans Kirkels geflyerd en deelde Gun-
nerij vrijwilligster uit Syrië Lana haar 
ervaringen met belangstellenden.

Het werd een ontmoeting van twee 
werelden die een werden: nieuwko-
mers/immigranten die behoefte heb-
ben aan begrip en erkenning en inwo-
ners die waardering toonden voor hen 
die uit onmenselijke omstandigheden 
waren gevlucht naar een land waar zij 
gelukkig kunnen zijn.

Welkom in een nieuw land

Wandelen in Nederweert 
blijkt groot succes

Het is vrijdagmorgen half tien. Hans 
Westerveen en Michel Jonkers parke-
ren hun fietsen bij de Gunnerij op het 
Lambertushof. Eerder deze morgen 
werden door hen de routepijlen voor 
de wandeltocht op diverse punten 
uitgezet.  Er hangt een vrolijke sfeer 
als Hans om exact 10.00 uur de route 
aangeeft en iedereen een fijne wan-
deling toewenst. “  We hebben alle 
tijd.  Ieder loopt in zijn of haar eigen 
tempo. Succes!” aldus Hans. Mannen 
en vrouwen in gepaste kleding en 
schoeisel bewegen zich naar buiten. 
Onder hen huisarts Hussaarts en Pien 
de Swart van Land van Horne die, als 
het werk dit toelaat, iedere vrijdag 
meelopen.

Ria van Gool ( van “Siem”) : “Ik zou 
het leuk vinden als er meer mensen 
met een rollator meeliepen.”

Want ook voor mensen met een rol-

lator is er een kortere route uitgezet.

Drie maanden geleden startte burge-
meester Evers, huisarts Hussaarts en 
Land van Horne’s bewegingscoach 
Pien de Swart deze activiteit en  de 
wandelclub is inmiddels uitgegroeid 
tot meer dan dertig personen. Inmid-
dels kennen de meesten elkaar, want 
het sociaal aspect maakt de wandel-
tochten zo bijzonder. Er wordt volop 
met elkaar gesproken of gelachen en 
na afloop van een kopje koffie, thee 
of een glas water in De Gunnerij  ge-
noten.
Het voordeel is dat niemand  lid hoeft 
te zijn of zich dient aan of af te mel-
den en er zijn ook geen verplichtin-
gen. Iedereen die voor een gezonde 
wandeling wil gaan in een ontspan-
nen sfeer is  iedere vrijdagmorgen 
om 10.00 uur van harte welkom bij 
De Gunnerij aan het Lambertushof in 
Nederweert

Hoeveel vlinders tel jij? 

Doe met het hele gezin mee met de 
jaarlijkse vlindertelling op zondag 
7 juli in en rond het Natuur- en Mi-
lieucentrum (NMC) De IJzeren Man 
aan de Geurtsvenweg 4 in Weert. Tel 
samen met je (klein)kinderen hoe-
veel kleurige fladderaars je ziet. De 
vlindertelling, georganiseerd door 
IVN Weert, is gratis en start om 13.00 
uur en duurt tot 15.00 uur. Bij de 
vlindertelling in 2018 was het Kleine 
koolwitje het vaakst gespot. Gevolgd 
door het Boomblauwtje en het Oran-
je zandoogje. Welke vlinder eindigt 
dit jaar op nummer een?

Gidsen van IVN Weert geven eerst 
uitleg over het leven en de bouw van 
de vlinder. Ook vertellen ze welke 
vlinders er in het IJzeren Man gebied 
voorkomen. Voor de kinderen is er 
een tafel met kleurplaten. Uitgerust 
met een vlindertellijst ga je vervol-

gens de tuin in om vlinders te zoeken 
en te bewonderen. Hoeveel vlinders 
je daadwerkelijk ziet, hangt ook af 
van het weer. Vlinders zijn zonaan-
bidders. Bij koud weer zie je er wei-
nig, maar bij warm weer fladderen 
ze vrolijk heen en weer. Hoe meer 
mensen meedoen met de landelijke 
vlindertelling van de Vlinderstichting, 
hoe beter beeld het geeft van de vlin-
derpopulatie in Nederland. 

Volgens de net uitgebrachte ‘Rode 
lijst dagvlinders 2019’, gaat het niet 
goed met de vlinders in Nederland. 
Vijftien dagvlinders zijn verdwenen, 
waaronder de Rouwmantel. Twaalf 
vlinders worden ernstig bedreigd met 
uitsterven, zoals de Grote vuurvlinder. 
Slechts negenentwintig soorten wor-
den niet bedreigd. Het basisrapport 
van de Rode Lijst is te vinden op www.
vlinderstichting.nl/rode-lijst-2019. 

Potloodkunst van Joop 
van ’t Hoenderdaal

Op zondag 7 juli presenteert Kunst-
hal Weert een aantal fantastische 
potloodtekeningen van de Rotter-
damse kunstenaar Joop van ’t Hoen-
derdaal (1948). Potlood staat niet 
hoog gewaardeerd op de lijst van 
kunstenaarsmaterialen en dikwijls 
wordt het gebruikt omdat het zo 
goed weggegomd kan worden. Maar 
Hoenderdaal bereikt er schitterende 
resultaten mee. Zijn werk is niet al-
leen zeer realistisch, maar bereikt 
ook een monumentaal karakter.
Hij heeft de Opleiding voor Beelden-
de Kunsten te Rotterdam doorlopen 
van 1970 tot en met 1975 en sindsdien 
meegedaan met ruim 150 groepsten-
toonstellingen en 10 solo-exposities.
De Kunsthal is open van 11 – 17 uur en 
de toegang is gratis.

www.kunsthalweert.nl
www.joophoenderdaal.exto.nl 
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TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten. 


