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Nederweert
jouw gezondheid is onze zorg

Kerkstraat 42, tel. 63 26 96
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8.30-18.30 uur
Zaterdag: 10.00-14.00 uur

Buiten deze tijden belt u 
voor spoed recepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

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

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

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

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

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

Redactie-adres:
Pannenweg 231
Postbus 2724
6030 AA Nederweert
tel. (0495) 63 26 25
fax (0495) 63 11 57
info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur:
Huib van Deursen

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

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

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

www.brinkmansoptiek.nl

ALTIJD EEN SCHERPE BLIK
MET EEN ZONNEBRIL OP STERKTE

eert

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www

eert

Na ruim 12,5 jaar burgemees-
terschap zit het er bijna op voor 
Henk Evers. Het naderende af-
scheid van ‘zijn’ gemeente Ne-
derweert maakt hem weemoe-
dig. Tegelijkertijd is er ruimte 
voor gevoelens van vreugde en
trots. In zijn laatste interview 
als burgervader komen alle 
emoties voorbij.

Geluk
“Er waren duizend-en-een geluks-
momentjes. Een welgemeend ‘Wat 
fijn dat u er was’ bijvoorbeeld na 
een bezoek aan een diamanten 
bruidspaar. Of het bezoek van Julia 
Harden-Wells aan het graf van haar 
vader, korporaal Henry Harden. 
Toen we daar samen stonden op 
het Engels Kerkhof en elkaars hand 
vasthielden, smolten verleden en
heden samen. Een gedenkwaardig 
moment.

Geluk betekent ook plezier maken. 
Naast al het degelijke werk heb-
ben we het op onze kantoren ook 
goed en plezierig met elkaar. Als 
je je werk serieus neemt, moet je 
kunnen relativeren. Oud-wethou-
der Sjra Peeters zei ooit tegen me: 
‘Henk, als iedereen denkt dat je ’s 
morgens om zeven uur opstaat, kun 
je met een gerust hart tot negen 
uur blijven liggen.’ Dat advies heb 
ik overigens maar niet opgevolgd.” 

Betrokkenheid
“Het meest heb ik genoten van mijn 
relatie met de inwoners. Dichtbij
mensen staan, dat voelt goed. Te-
gelijkertijd bemoeide ik me graag 
met de inhoud. Ook dát is Henk 
Evers. Sommigen hadden daar nog 
wel eens moeite mee. Tegen hen 
zei ik steevast: ‘Als je dat niet wil, 
moet je hier een potlood neerzet-
ten. Ik ben geen burgemeester ge-
worden om mooi te wezen.”

Trots
“Inwoners, verenigingen en bedrij-
ven zijn hartstikke tevreden over de 
dienstverlening van de gemeente, 
zo blijkt keer op keer uit onder-
zoek. Daar mag deze organisatie 
trots op zijn. Daarnaast hebben we 
grote dossiers, zoals het Centrum-

plan, de discussies over de Rand-
weg en Hotel Rosvelt, tot een goed 
einde gebracht. Persoonlijk kijk ik
uit naar de nieuwe brandweerka-
zerne. In de planvorming moest 
ik soms tegen de stroom invaren, 
maar het is toch gelukt en de schop 
gaat nu de grond in. 

Uit meningsverschillen en patstel-
lingen worden vaak oplossingen ge-
boren. Zo’n tien jaar geleden legde 
ik tijdens de Nieuwjaarsreceptie een 
verband tussen de agrarische sector 
en de hoeveelheid fijnstof. Agrariërs 
namen me dat niet in dank af. In de 
commotie die hierover ontstond, 
heb ik de LLTB en de Stichting Leef-
baar Buitengebied aan de overleg-
tafel uitgenodigd. Dat is het begin 
geweest van de dialoog en het pro-
gramma Buitengebied in Balans.
Toch iets om met een goed gevoel 
op terug te kijken.”

Verdriet
“Deze weken dwalen mijn gedach-
ten regelmatig af naar het nood-
lottig ongeval bij Brug 15 waarbij 

Fran Sentjens het leven liet. Acht-
tien lentes. Weggerukt in de bloei 
van haar leven. Een onvoorstelbare 
realiteit. Ik wens haar familie en ie-
dereen die haar liefhad alle kracht 
en sterkte bij het verwerken van dit 
immense verdriet. 

Helaas waren er de afgelopen jaren 
meer inktzwarte momenten. Ook 
de ramp met vlucht MH17 in 2014 
had diepe impact op Nederweert. 
Mijn gedachten gaan terug naar
Kristy uit Nederweert-Eind die met 
haar vriend in het vliegtuig zat. 
Het bezoek aan haar familie en de 
herdenking op het Raadhuisplein 
staan voor altijd op het netvlies. 
Intenser leed dan het verlies van je 
kind is niet denkbaar.

Uit verdriet, hoe pijnlijk ook, komt 
vaak iets moois voort. Rond 2013 
verloren we in korte tijd enkele 
(oud-)medewerkers aan kanker. 
Zeker in een kleine organisatie 
hakt dat er zwaar in. Maar in de 
emotie kom je ook dichter bij el-
kaar. Als eerbetoon hebben we 

die zomer met vijftien collega’s de 
Alpe d’Huez beklommen in de strijd 
tegen kanker. Een ontroerende er-
varing, zeker als je bedenkt dat ik 
een paar maanden eerder zelf was 
geopereerd aan darmkanker.”

Innerlijke tweestrijd
“Een burgemeester bevindt zich in
een spagaat. Als lid van het College 
van B&W praat en beslis je mee over 
alle onderwerpen die binnen de ge-
meente van belang zijn. Als voor-
zitter van de gemeenteraad ben je 
neutraal en sta je boven de partijen. 
Die verschillende rollen zijn wel eens 
lastig te combineren. Geen Randweg 
beschouw ik als een gemiste kans 
voor de toekomstige ontwikkeling 
van Nederweert. Tegelijkertijd con-
stateer ik dat ook het alternatief, 
het aanpakken van de knelpunten 
op het bestaande tracé, ontegen-
zeggelijk voordelen biedt. Ook in 
deze variant worden Nederweert 
en Budschop met elkaar verbonden 
en komen er veiligere fietsverbin-
dingen. Nu is mijn inzet er vooral op 
gericht dat de 15 miljoen euro die 
voorstanders van de randweg in het 
verleden bij elkaar hebben gebracht, 
behouden blijven om de bestaande 
wegverbinding te verbeteren.”

Weemoed
“Ik zou liegen als ik zeg dat ik uit-
kijk naar mijn pensioen. Ik ga de 
mensen missen. Maar ook het regel-
werk en de verantwoordelijkheid. 
Ik draai graag aan de knoppen, wil 
van betekenis zijn. Het is zaak om 
dat weemoedige gevoel snel om te 
buigen in iets positiefs. De eerste 
stappen zijn gezet. Ik ga me inzet-
ten voor het Toon Hermans Huis. En 
daarnaast natuurlijk met Thea, kin-
deren en kleinkinderen van de vrij-
heid genieten. Vaker er op uit met 
de camper. Het huis nog een beetje 
verbouwen. Dit alles in de fijne 
wetenschap dat de gemeente met
Birgit Op de Laak een uitstekende 
opvolger in huis heeft gehaald. Fijn 
dat meer vrouwen burgemeester
worden. Ook daarin moeten we 
evenwichtig zijn.”

Bas Poell

Een emotionele burgervader neemt afscheid 

Henk Evers: het hart bij de burgers en de zaak

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

Judith’s Dance Point
Kessenichstraat 3 • Weert • 0495 530342

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

Genieten van kleindochters Ava en de pasgeboren Nore. 

Het bijzondere bezoek van mevrouw Julia Harden aan het graf van haar vader Henry Harden. Foto’s: Nederweert24

Kapelaniestraat 1b
Nederweert
Tel. 0495-632366

Wij zijn gesloten 
van 22 juli 
tot en met 
3 augustus. 

Vanaf 6 augustus 
staan wij weer voor u klaar!



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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten. 

Vrijdag de 21ste was het jaarlijkse 
beachbasketbal event weer bij sport-
hal de Bengele. Het was de 3e keer 
dat de basketbal club Jumping giants 
meedeed aan het beachevent van de 
Bengele Beweegt.
Vroeg in de avond was het de beurt 
aan de kleintjes. We konden gezellig 
3 tegen 3 basketbal spelen met een 
paar gezonden snackjes erbij. Later 
in de avond was het de beurt aan de 
oudere spelers. Toen barstte de com-
petitie pas los. Er waren 3 teams die 
fel gingen strijden om de prijs, een 

snackschaal. De strijd was zo fel dat 
zelfs het heren 1 team naar buiten 
kwam om te kijken wat er aan de 
hand was. Na veel gezelligheid, en 
een paar drankjes, was de lange strijd 
toch echt gestreden. De jury bekeek 
de scores en maakte de winnaars be-
kend. Er was een gelijke eerste stand 
uitgekomen. Door dit gebeuren be-
sloten we dat de snackschaal voor 
iedereen was en niet alleen voor de 
winnaars. Gelukkig was het nog heel 
gezellig geworden ondanks de com-
petitie tussen de teams!

Jumping Giants
Beachevent

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.

Realisatie 1e collectieve zonnedak 
in Nederweert

Momenteel wordt op het dak van een 
voormalig bedrijfspand aan de Riet in 
Nederweert-Eind het eerste collectieve 
zonnedak van Nederweert gebouwd. 
“Newecoop-Zonnedaken”, een nieu-
we loot aan de stam van de Neder-
weerter Energie Cooperatie, heeft 
hier een zogenoemd Postcoderoos-
project ontwikkeld. 
25 inwoners, verspreid over de hele 
gemeente Nederweert die thuis geen 
gelegenheid hebben om zelf zonne-
panelen te plaatsen, hebben samen 
in totaal 384 zonnedelen aange-
schaft. Hiervoor zijn nu in opdracht 
van Newecoop Zonnedaken 375 zon-
nepanelen collectief geplaatst op het 
dak van de Winhoeve.
De aanleg, de verzekering en het on-

derhoud worden collectief verzorgd, 
evenals de BTW-teruggave. Daar-
naast regelt Newecoop-Zonnedaken, 
met ondersteuning van een adviseur, 
het contract met de Belastingdienst 
waardoor gedurende 15 jaar de  ener-
giebelasting  mag worden verrekend 
op de energierekening van deelne-
mers thuis. Bij een investering van 
ongeveer € 280,- per paneel hebben 
de deelnemers hun investering bin-
nen 8 jaar terugverdiend, terwijl het 
project minstens 15 jaar duurt. 

Wie wil deelnemen aan een volgend 
postcoderoosproject kan dit melden 
via zonnedaken@newecoop.nl  Dan 
zorgt Newecoop-Zonnedaken voor 
een collectief dak. 

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

Eynderhoof ziet ze vliegen!
Zondag 14 juli
Landelijke open imkerijdag
Ze zijn op zich heel bescheiden, de 
imkers van het Limburgs openlucht-
museum Eynderhoof. Maar deze 
groep speciale ambachtslieden staat 
al vele vele jaren garant voor de na-
tuurhuishouding van het museum. 
De bijen hebben hun veilige plekken 
in en rond het museumterrein, maar 
ook ver daarbuiten, om de noodzake-
lijke bestuiving van bloemen en fruit 
voor hun rekening te nemen. Dat 
de imkers daar heerlijke honing van 
produceren en ook de was in kaarsen 
smelten, is een mooi extraatje voor 
de bezoekers.

Er wordt voortdurend gewerkt aan 
het doe- en beleefgebied rond de 
imkerij. Het hele gebied is een aan-
tal jaren geleden opnieuw ingericht 
en bijen en vlinders voelen zich hier 
thuis. De imkers van Eynderhoof heb-
ben ook een geschikt leefgebied voor 
de solitaire bijen ingericht. Zo’n leef-
gebied moet voldoen aan voldoende 
nestgelegenheid en voldoende voed-
selplanten.  Voedselplanten leveren 
nectar en stuifmeel en kleinschalige 
biotopen zijn voor solitaire bijen en 
ook vlinders van levensbelang. Net als 
de andere ambachtslieden verzorgen 
ook de imkers tal van interessante 
demonstraties en vertellen zij graag 
over het nut van bijen voor de natuur. 
Maar zij wijzen daarnaast ook op de 
misstanden in ons hedendaags milieu 
die levensbedreigend zijn voor het 
bijenvolk.

Voor de kinderen zijn er op deze zon-
dag allerlei activiteiten, zoals het in 
elkaar zetten van insectenhuisjes en 
het maken van zaadbollen. Er worden 
ook bijenplanten verkocht. Kortom, 
van alles te zien, te horen en te be-
leven in het leukste en spannendste 
openluchtmuseum van de Peel.

Naast de vele ambachten die in be-
drijf zijn is het goed toeven op een 
van de vele terrassen in het museum. 
Geniet van de zelfgebakken Limburg-
se vlaai met koffie of neem een pud-
dingbroodje op het vuistje.
De muziek wordt deze middag ver-
zorgd door RoerMaas muzikanten
Het museum is op 14 juli open van 
13.00  tot  17.00 uur
Meer informatie is te vinden op de 
website www.eynderhoof.nl

Woensdag 17 juli
Kindermiddag met o.a. huifkartocht
Bij goed weer kunnen de kinderen 
met hun ouders een gratis ritje ma-
ken met de huifkar over de Visdijk. 
Op Eynderhoof gaat het spel door 
met de kindergidsen die samen met 
de kinderen oude volksspelen zoals 
stelt lopen, rijpen, touw springen, 
zak lopen en touwtrekken zullen 
doen. Van alles te zien, te bewonde-
ren en te beleven.

Bekijk het kinderdag programma 
op: www.eynderhoof.nl
Het museum is elke dinsdag- woens-
dag-, vrijdag en zondagmiddag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur.
Museumjaarkaart is geldig

Nederweert Anders
Terugblik raadvergadering 25 juni

De raadsvergadering van 25 juni 
stond in het teken van (financieel) 
terugblikken en vooruitkijken. Daar-
naast stond de behandeling van de 
kadernota op de agenda waarin het 
college de plannen voor de periode 
2020 tot 2023 presenteerde. Alle po-
litieke partijen reageerden uitvoerig 
op de stukken waarbij opviel dat voor 
de coalitie het glas half vol is en voor 
de oppositie het glas half leeg. 

Unaniem werd door alle partijen er-
kend dat we in een moeilijke tijd le-
ven waarin grote vraagstukken op 
ons afkomen. Klimaatverandering, 
transitie in de landbouw, woning-
nood, verkeersveiligheid, leegstand 
in het centrum. Enkele onderwerpen 
die de revue passeerden en waar ie-
dereen het over eens is dat het aan-
gepakt moet worden. Echter in de 
oplossingen verschillen de partijen. 

Vanuit Nederweert Anders leggen 
we de prioriteit op gezondheid en 
leefklimaat. Met het streven naar 
meer groen en biodiversiteit in onze 
gemeente hopen we een bijdrage te 
leveren aan een betere luchtkwali-
teit. Dit zorgt voor een gezondere 
leefomgeving. Ons amendement 
om een Tiny Forest te realiseren in 
onze gemeente werd door alle par-
tijen gesteund. Voor onze veiligheid 
en om de uitstoot van stikstof  te 
verminderen hebben we de toezeg-
ging dat later in de nota over mobi-
liteit  dus over het verkeer, gekeken 
wordt of de maximumsnelheid in het 

buitengebied (op de smalle wegen 
daar) terug kan naar 60 km en in de 
kernen naar 30 km. Prioriteit in de 
nota komt ook te liggen bij de ver-
binding van Ospeldijk naar het Bui-
tencentrum voor de fietsers en de 
wandelaars.

In het sociale domein komt er bij het 
armoedebeleid met name ook aan-
dacht voor de onze agrarische onder-
nemers. Bij nieuwe acties in de parti-
cipatiewet wordt er niet meer alleen 
over de mensen gesproken maar met 
name ook met de mensen waar het 
over gaat.

- Er zijn veel andere goede ideeën op 
tafel gekomen en goede besluiten 
over genomen:

- Behoud van cultuurhistorische ele-
menten;

- Meer sportvoorzieningen;
- Faciliteren van maatregelingen die 

burgers kunnen nemen om de pro-
cessierups te bestrijden;

- Verruiming van openingstijden van 
het Gemeentehuis;

- Watertappunten in het openbaar;

Voorstellen van andere partijen die 
we van harte hebben gesteund. 

Nederweert is een mooie gemeente 
en staat er financieel gezond voor. Dit 
is een goede basis om verder te bou-
wen aan een betere toekomst voor 
de ondernemers en de inwoners van 
Nederweert.

Ria Stienen
Fractie voorzitster

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

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

www.teunissenletselschade.nl

JAN
Steun voor aanpak overlast eiken-
processierups en inzet kringloop-
landbouw

De gemeente Nederweert staat er mo-
menteel financieel goed voor. Dat dit 
geen vanzelfsprekendheid is blijkt wel 
uit de bezuinigingsronden die we als 
gemeente in het verleden vaker heb-
ben meegemaakt. Met dit in het ach-
terhoofd vindt JAN het goed om vast 
te blijven houden aan een financieel 
verantwoord beleid waarin we voor-
op stellen om als gemeente financieel 
gezond te blijven zonder schulden. 
Tijdens de behandeling van de kader-
nota 2020 heeft JAN de kernwaarden 
van het coalitieakkoord benadrukt: 
Gezondheid, Duurzaamheid, Veilig-
heid, Gelijke kansen voor alle inwo-
ners en Investering in de toekomst. 
Plannen en besluiten worden getoetst 
aan deze 5 kernwaarden. Vanuit deze 
gedachte heeft de fractie JAN tijdens 
de raadsvergadering op 25 juni ook 
enkele moties (opdrachten) ingediend 
over o.a de kringlooplandbouw en de 
bestrijding van de eikenprocessierups. 
Deze moties werden door de gemeen-
teraad unaniem gesteund. 

Oproep voor bestrijding eiken-
processierups 
De eikenprocessierups veroorzaakt 
veel overlast in Nederweert en ook in 
veel andere gemeenten. Volgens het 
kenniscentrum Eikenprocessierups in 
Wageningen zijn er dit jaar al 3x zo-
veel eikenprocessierupsen dan in 2018. 
Mede daarom heeft JAN tijdens de be-
handeling van de kadernota het Col-
lege van B&W opgeroepen om meer te 

investeren in voorlichting en preventie 
en samen met de omliggende gemeen-
ten een regionaal bestrijdingsplan op 
te stellen. Daarnaast zal de gemeente 
particulieren gaan faciliteren in het 
bestrijden van de eikenprocessierups 
door o.a verstrekken van mezenkastjes 
en/of tegen sterk gereduceerd tarief 
de rupsen te bestrijden.

Proeftuinen voor kringloopland-
bouw
Kringlooplandbouw is gericht op een 
zorgvuldig gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, een gezonde bodem, 
het verhogen van de biodiversiteit en 
het minimaliseren van emissies. Het 
ministerie van Landbouw, Natuur en 
Visserij heeft €135 miljoen beschikbaar  
gesteld voor de kringlooplandbouw. 
De Peelregio - waarin Nederweert is 
gelegen - is een van de 5 experimen-
teergebieden waarin experimenten op 
kleine schaal kunnen worden ingezet 
met mest, nieuwe teelten en klimaat. 
JAN heeft het College van B&W ver-
zocht om als agrarische plattelands-
gemeente Nederweert volop op in te 
zetten op de kringlooplandbouw en 
proeftuinen met kringlooplandbouw 
mogelijk te maken.

Begroting 2020
Voor de onderwerpen bestrijding 
eikenprocessierups en proeftuinen 
kringlooplandbouw wordt een plan 
van aanpak opgesteld met begroting 
van de kosten.
Deze kosten worden opgenomen in 
de begroting 2020 waarin ook de ver-
dere ambities van de gemeente wor-
den uitgewerkt.

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

ZOMERSALE
BH’s • slips • strings 

HALVE PRIJS

Badgoed • nachtgoed 20%
ook voor heren

Elke woensdag 
spelletjesmiddag in de 

bieb in Weert 

Vanaf 10 juli is er elke woensdag 
van 14.00 tot 16.00 uur een spelle-
tjesmiddag in de bibliotheek van 
Weert. Opa’s en oma’s met klein-
kinderen vanaf 6 jaar, mensen die 
van spelletjes houden, samen of 
alleen, kunnen naar de bibliotheek 
aan de Wilhelminasingel 250 komen 
om gezellig een spelletje te spelen.

Spellen die aanwezig zijn, zijn onder 
andere UNO, Rummikub, Pim Pam Pet, 
Mens erger je niet, 4 op een rij, Me-
mory, Schaken, Dammen en Scrabble. 
De entree is gratis en de consumpties 
zijn tegen een aangepast prijsje. 

Waarom zou je mee doen? Omdat 
spelletjes spelen gewoon leuk is, voor 
iedereen vanaf zes jaar tot honderd! 
En er is airco in de bieb. Altijd fijn met 
de warmere dagen deze zomer. 

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 



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

PROFICIAT 
GESLAAGDEN!

97%
geslaagd!

Wij zijn trots op onze VMBO-geslaagden van dit schooljaar, 
waaronder 2 met vermelding ‘cum laude’!

Pastoor van der Steenstraat 5,  6031 EB  Nederweert CITAVERDE.NL/NEDERWEERT

KERNgezond feest op de zorgboerderij

Als afsluiting van wederom een 
leuk en leerzaam jaar KERNge-
zond in de gemeente Nederweert 
waren de kinderen van de groe-
pen 5/6 van basisschool De Zon-
nehof uit Leveroy en De Schrank 
uit Ospel te gast bij zorgboerderij 
Steegherhof. 

Bij aankomst werden de kinderen al 
vol enthousiasme begroet door de 
vele hulpboeren van de zorgboerde-
rij. Na een openingswoord werd er 
snel begonnen met de vier onderde-
len van deze ochtend. Onder leiding 
van de hulpboeren kregen de kinde-
ren een inkijkje bij de dieren van de 
zorgboerderij. Hoe worden de kip-
pen, pony’s, paarden, het hangbuik-
zwijn en de anderen dieren verzorgd 
en wat krijgen ze te eten? Een ritje op 
het paard mocht ook niet ontbreken!

Verder gingen de kinderen de moes-
tuin in om daar te raden wat voor 
groenten en kruiden er allemaal 
groeiden. Na goed overleg kwamen 

ze hier goed uit. Daarna werden en-
kele van deze groenten en kruiden 
gebruikt om een heerlijk gerechtje te 
maken. Jumbo Heerschap stelden de 
overige producten beschikbaar. De 
kinderen maakten een heerlijk ge-
vulde paprika met zuivelspread, kom-
kommer, selderij en bieslook. 

Als laatste onderdeel moest er goed 
samengewerkt worden in de wei. 
Hier was namelijk een uitgebreid spel 
uitgezet. Door goed samen te werken 
konden de kinderen de opdrachten 
voltooien om uiteindelijk zo snel mo-
gelijk te beginnen aan het eindspel.

Aan het einde van de ochtend hadden 
de hulpboeren nog een verrassing in 
petto voor de kinderen. Dankzij hun 
eigen DJ en MC werd er een kleine dis-
co gehouden waarbij samen gefeest, 
gedanst en gezongen werd. Een erg 
leuke activiteit waarbij twee verschil-
lende doelgroepen alles samen deden. 
Er was dan ook een groot applaus voor 
elkaar toen er afscheid genomen werd. 

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke 
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlVoor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl

Zomerse activiteiten in De Groote Peel

Staatsbosbeheer biedt in de zo-
mervakantie zomerse activiteiten 
in Nationaal Park De Groote Peel. 
Zo zijn er elke vrijdag Avondwan-
delingen en elke woensdagmid-
dag Ontdektochten. Voor de vlin-
derliefhebbers is er op zondag 14 
juli een vlinderexcursie. Alle acti-
viteiten starten bij het Buitencen-
trum De Pelen aan de Moostdijk 
15 te Ospel. 

Zomeravondwandeling in Natio-
naal Park de Groote Peel
Van 12 juli t/m 16 augustus kan je elke 
vrijdagavond met een Peelgids op 
pad in de Peel. Tijdens deze avond-
wandelingen beleef je de overgang 
van licht naar donker in de natuur en 
dat is heel bijzonder. Met een beetje 
geluk kan je nachtzwaluwen horen 
en zien en ook vleermuizen spotten. 

De Zomeravondwandelingen star-
ten telkens om 21.00 uur. De ex-
cursies duren 1,5 – 2 uur. Na afloop 
nagenieten van een drankje in de 
Peelboerderij. Deelname kost €

8,50 voor volwassenen en € 6,- per 
kind, Reserveren online via www.
staatsbosbeheer.nl /midzomer-
avonddepelen

Bijzondere vlinders in De Groote Peel 
Tijdens de vlinderexcursie op zondag 
14 juli ontdek je de vlinders van het 
veen. In De Groote Peel komen alge-
mene, maar ook bijzondere soorten 
zoals de Phegeavlinder en het Spie-
geldikkopje voor. Soorten die je in de 
rest van Nederland niet of nauwelijks 
ziet. Met behulp van een zoekkaart 
kunnen ook kinderen de verschillen-
de soorten herkennen. Een boeiende 
excursie voor het hele gezin.

De vlinderexcursie op zondag 14 
juli start om 11.00 uur. De tocht is 
2 kilometer lang en duurt 1,5 - 2 
uur. Deelname kost € 5,- voor vol-
wassenen en € 3,50 per kind. Re-
serveren is noodzakelijk via: www.
staatsbosbeheer.nl /peelontdek-
tochten 

Zin in zomer!
Van 10 juli t/m 21 augustus zijn er 
elke woensdagmiddag Zin in Zomer-
tochten. Tijdens deze gezinstochten 
maak je, samen met een Peelgids, een 
wandeling over peelbanen en knup-
pelbruggen. Onderweg ga je op zoek 
gaat naar vlinders, libellen en bodem-
reuzen, spulletjes verzamelen op het 
scharrelpad en nog veel meer. Infor-
matief, educatief, maar vooral sPeels!

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 tocht 
is 2,5 km duurt ongeveer 2 uur. Re-
serveren: www.staatsbosbeheer.
nl/peelontdektochten

Voor of na afloop van een wandeling 
kan je nog heerlijk struinen door de 
winkel van Buitencentrum De Pelen. 
Hier kan 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

Foro: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

SKO

een muur van verbroken religies
een muur van godsdienstigheid
een muur van verschillende visies
een muur die tweespalt verspreidt

een muur van menselijk falen
een muur als scheidingslijn
een muur die zwijgt in alle talen
een muur van religieus venijn

‘n mens deed daarop een vinding
doorbrak de malligheid
hij opperde een verbinding
tot beider tevredenheid

twee armen reiken over de muur
ze geven elkaar een hand
zo brandt nog steeds ‘t liefdesvuur
en zegeviert het gezond verstand

Resi Faessen
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

Muziekmiddag 
“Kees Plat & Friends” 

Kees Plat & Friends treden weer op voor 
Stichting “Cuba Adelante” op zondag-
middag 4 augustus. Met een uitgebreid 
muzikaal programma zullen Kees Plat 
(ook zanger/bassist Tribute to the Cats-
band) , Eric Baghuis, duo Gerrie en Ron, 
Franky Stardust en Sonja er weer een 
groot succes van maken. Net als voor-
gaande jaren komen er weer enkele 
oldtimers voor de deur. Een hapje en 
drankje kunnen tegen een “Cubaans” 
prijsje gekocht worden. In verband met 
het 5 jarig bestaan van Stichting “Cuba 
Adelante”, wordt ook een loterij ge-
houden met mooie prijzen geschonken 
door onze sponsoren.

Cuba Adelante
Ook zullen Mieke en Gerard weer ver-
slag doen van wat ze het afgelopen 
jaar, in samenwerking met hun con-
tactpersonen, gerealiseerd hebben en 
bellen naar hun Cubaanse contactper-
soon Carlos , die persoonlijk over de 
behaalde resultaten kan vertellen. 
De tent is weer mooi aangekleed en er 
zijn veel foto’s te bekijken van wat er 
afgelopen jaar gedaan is. De bijdrage 
voor deze middag hebben Mieke en 
Gerard dit jaar ingesteld op € 3,00, dit 
om de huur van benodigde spullen te 
bekostigen. Mieke en Gerard hopen 
weer op een geweldige opkomst, er is 
plaats genoeg! Bij slecht weer wordt 
er uitgeweken naar een locatie binnen 
vlakbij ons adres Vanaf 13.00 uur is de 
locatie open en vanaf 14.00 uur begint 
het optreden. De locatie: Sint Gerar-
dusstraat 30a in Nederweert-Eind

Foto’s van de muziekmiddag van vo-
rig jaar en alle informatie staan op 
hun website www.stichtingcubaa-
delante.nl of kijk op de Facebooksite 
Stichting Cuba Adelante.

Gevraagd 
weiland voor schapen 

liefst omheind 
06-519 889 92

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren



PETER STULTIËNS BANDEN BV

Risseweg 16 • 6004 RM  Weert • Tel. 0495-54 33 30
info@stuband.nl • www.stuband.nl

BANDEN | UITLIJNEN | LICHTMETALEN VELGEN | STIKSTOF

Het adres voor:
• Banden voor Truck, Landbouw, Industrie en

Grondverzet.
• Banden voor Personenwagen, Bestelwagen,

4x4 en Motor.
• Velgen, zowel lichtmetaal als staal.
• Uitlijnen, Balanceren, Stikstofvullling,

Mobiele service 24/7.
• Uiteraard een goede service en een

gepast advies!

Uitgave: juli 2019

AUTO VAN DE MAAND

Burgemeester Greijmansstraat 8  •  6031 CN Nederweert
info@autokoen.nl •  www.autokoen.nl

Tel. 06-50222092 of 0495-632182

Bouwjaar: 2013
Km-stand: 75.000

Toyota Auris 1.8 Hybrid
Aspiration

€ 13.950.-

Hanssen Auto’s

In- en verkoop Occasions

Onderhoud Reparaties APK

Aircoservice Schadeherstel

Pannenweg 104  NEDERWEERT   Tel: 592154
www.hanssenautos.nl

DYNAMISCHER EN GEAVANCEERDER DAN OOIT
• Nieuwe Opel Corsa combineert rijdynamiek met gunstig brandstofverbruik
• Geavanceerde benzine- en dieselmotoren, laag gewicht en lage zitpositie
• Nieuwe uitvoeringen, waaronder sportieve GS Line en luxe Elegance
• Typisch Opel: adaptieve IntelliLux LED® Matrix-verlichting en stoelen met 

massagefunctie
• Innovatie voor iedereen: 8-traps automaat en geavanceerde rijassistentie-

systemen

NIJS AUTO’S
SOMEREN

www.opelnijs.nl
Kerkendijk 134 | 5712 EX | Someren-Heide  | tel. 0493 - 49 23 56
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NIEUWE OPEL CORSA: Ruim 60% van de Nederlanders heeft geen idee wat zijn auto 
uitstoot aan vuile lucht en schadelijke stoffen, zoals NOx. 
Sterker nog, hetzelfde aantal weet zelfs niet wat NOx is. Toch 
denkt 74% na een korte omschrijving dat het redelijk tot zeer 
schadelijk is voor de gezondheid. 

Op de vraag welke stoffen een auto op brandstof uitstoot ant-
woordt 77% roetdeeltjes, 63% fijnstof en 64% CO2. De schadelijke 
stof NOx is slechts bekend bij 13% van de ondervraagden die 
meededen aan het onderzoek dat PanelWizard afnam in opdracht 
van Toyota. 

NOx is zeer schadelijk voor de gezondheid en wordt gelinkt aan 
longschade, hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte, naast dat 
het bijdraagt aan de afbraak van de ozonlaag. Deze stof wordt voor-
namelijk door dieselauto’s uitgestoten. Doordat de verbrandings-
temperatuur van een dieselmotor veel hoger is dan in een benzine-
motor kan stikstof zich binden aan zuurstof en ontstaat NOx. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat men niet goed weet welke 
auto’s vervuilend zijn en wat ze uitstoten. Iets meer dan de helft 
is ervan op de hoogte dat er uitstootnormen gelden, maar vrijwel
niemand (90% van alle deelnemers) weet wat de Euro-normen 
daadwerkelijk inhouden en wat de verschillen ertussen zijn. 

Met 80% is de ruime meerderheid het erover eens dat de lucht 
schoner moet. 67% vindt dat het inruilen van een diesel voor 
een hybride auto daar een goede oplossing voor is, omdat die 
zuiniger, betaalbaar en veel minder vervuilend zijn. 9 van de 10 
ondervraagden zou best willen overstappen op een volledig elek-
trische auto, maar vind dit nu nog te duur in aanschaf. 

Op dit moment rijden er nog ruim 310.000 sterk vervuilende die-
selauto’s rond in Nederland die onder de Euro 1 t/m 4 norm vallen 
en daardoor steden als Utrecht, Amsterdam, Arnhem, Nijmegen 
en Rotterdam niet meer in mogen om ernstige luchtvervuiling in 
dichtbevolkte gebieden zoveel mogelijk tegen te gaan. 

NNeeddererlanders weten weinig 
over uitstoot eigen auto

PRIVATE LEASE NU EEN 

NIEUWE CITROËN C1

Wij adviseren u graag over de voor- 

en nadelen van Private Lease



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

Er wordt achter de schermen hard 
gewerkt aan het opstellen van een plan 
voor het gebied van de Bengele en De 
Uijtwijck, samen de sport- en recreatie-
zone Nederweert genoemd. Wat is de 
stand van zaken? De stuurgroep praat u 
graag bij. 

“Het plan kent veel onderdelen waar-
onder de sportterreinen, kantines, 
invulling van de Uijtwijck, verkeersaf-
wikkeling en -ontsluiting. Deze zijn nu 
verwerkt in enkele varianten. Daarbij is 
actief gezocht naar een goede balans 
tussen sport, ontmoeten, recreatie en 
educatie”, aldus Niek Creemers van de 
Stichting Bengele Beweegt. 

Aanleiding
Stichting de Uijtwijck heeft zich ten 
doel gesteld om een beleef-, ontmoet- 
en doepark te realiseren. Stichting de 
Bengele Beweegt wil komen tot een 
intensievere samenwerking tussen 
de gebruikers van het sportpark en 
bijdragen aan meer sport- en bewee-
gaanbod. Ook ontmoeting in brede zin 
is belangrijk. 

Toekomstbestendig
De ontwikkeling van de locatie de Ben-
gele aan de westkant van Nederweert is 
(mede) een hulpmiddel om te komen tot 
een toekomstbestendige invulling van 
het hele gebied. Beide locaties grenzen 
aan elkaar en kunnen niet los van elkaar 
gezien worden. De beide stichtingen 
hebben hun krachten gebundeld. 

Stuurgroep
In 2017 is de stuurgroep Sport- en 
recreatiezone Nederweert in het leven 
geroepen. Niek Creemers maakt namens 
de Bengele met Peter Lenders deel uit 
van deze stuurgroep. Andere leden die 
daar o.a. zitting in hebben, zijn Maurice 
Brouns en Peter Willekens namens Stich-
ting de Uijtwijck.

Samen met betrokkenen 
In drie bijeenkomsten is met direct 
betrokken partijen en geïnteresseerden 
gepraat over gewenste ontwikkelingen. 
Daarna is een visiedocument opgesteld 
dat op 23 oktober 2018 gepresenteerd 
en besproken is met het college van 
B&W. Vervolgstappen zijn besproken 

en afspraken zijn gemaakt. Met deze 
afspraken is de stuurgroep aan de slag 
gegaan.

Onderzoek en medewerking 
Er is onderzoek gedaan naar de noodza-
kelijke kosten om het huidige gebied op 
een goede manier te onderhouden of te 
renoveren. Ook is er gekeken naar de de-
mografische ontwikkelingen in de nabije 
toekomst. En inmiddels heeft een eerste 
overleg met gedeputeerden van de 
provincie plaatsgevonden. Om een plan 
mogelijk te maken, is de medewerking 
nodig van de gemeente, de provincie en 
(commerciële) partners. Op 17 april 2019 
is de gemeenteraad bijgepraat over de 
stand van zaken van de gebiedsontwik-
keling Bengele en Uitwijck.

Varianten uitwerken 
“De stuurgroep streeft ernaar om de va-
rianten voor het einde van het jaar aan 
de gemeenteraad voor te leggen. Op 
dat moment kunnen wij meer duidelijk-
heid geven over de toekomstige invul-
ling van het sportpark en de Uijtwijck”, 
besluit Niek Creemers.

Bijpraten over Bengele Beweegt
Stuurgroep streeft naar goede balans tussen sport en recreatie

Terwijl het volop zomer is, zijn ze bij de 
gemeentegarage al druk bezig met de 
winter. Vorige maand arriveerden zeven 
vrachtwagens met opleggers vanuit de 
haven van Rotterdam met in totaal 210 
ton strooizout. Met een bulldozer is het 
zout in de loods geschoven. “Daarmee 
zijn we klaar voor het winterseizoen”, 
aldus opzichter Frank Kersten. Dit jaar 
stellen we ook weer gratis strooizout 
beschikbaar aan onze inwoners. “Dat 
zal wel in kleinere hoeveelheden zijn 
dan de 210 ton”, zegt Kersten met een 
knipoog. 

Geniet van de kermis in Leivere!

Leden van het bestuur van Bengele Beweegt bij het Beach Event. Het evenement werd dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd. Foto: Nederweert24

Over een paar dagen is het kermis in 
Leveroy. De kermiscommissie heeft 
weer gezorgd voor de komst van mooie 
attracties en een leuk programma voor 
jong en oud!  

Op het kerkplein en de parkeerplaats 
van voormalig Henseveld staan o.a. 
de lijntrek, draaimolen, autoscooter, 
calypso, bungy, rolbalspel, speel- en gok-
zaken, eet- en snoepkramen. De twee 
pleinen worden verbonden door het 
horecaplein waar muzikale activiteiten 
zijn. Ook zijn er weer de jaarlijkse ker-
miskoers en het kermisdiner Oet Aete.
 
13 juli: 17.00 uur kermiskoers 
De kermiskoers is de officiële aftrap van 
de kermis en is ondertussen een begrip 

in Leveroy. Tijdens deze straatrace fietsen 
de deelnemers een parcours met verschil-
lende, uitdagende hindernissen waarbij 
een goed geveerde mountainbike geen 
overbodige luxe is. Vanaf het startsein 
van de race zijn de kermisattracties ge-
opend. Wie gaat dit jaar winnen?

16 juli: 12.00 uur kermisdiner Oet Aete
In samenwerking met Open Eettafel 
Leveroy (OET) is er een gezamenlijk ker-
misdiner georganiseerd. De gasten van 
OET genieten van een heerlijk diner. 
Ook familie, vrienden en inwoners uit 
Leveroy zijn hierbij van harte welkom. 

Openingstijden kermis
 Zaterdag 13 juli van 16.00 tot 24.00 uur
 Zondag 14 juli van 14.00 tot 24.00 uur

 Maandag 15 juli van 15.00 tot 24.00 uur
 Dinsdag 16 juli van 15.00 tot 24.00 uur

Wegafsluitingen
Een aantal straten is afgesloten voor alle 
verkeer behalve voetgangers: Dorpstraat 
(tussen Liesjeshoek en Past. De Fau-
westraat); de Sillenhoek (tussen Dorps-
traat en Huitje); de Kerkstraat (tussen 
Reulisweg en Dorpstraat); de Liesjeshoek 
(tussen Concordiastraat en Kerkstraat) en 
de weg Haveshof en het parkeerterrein 
bij de voetbalvelden. Er komt een beton-
nen afzetblok bij de kruising Dorpstraat 
voor de aansluiting met de Sillenhoek.

Omleidingen
Voor verkeer vanuit Heythuysen is er 
een omleiding via Reulisweg, Huitje, 
Sillenhoek en de Kapelstraat. De omlei-
ding is met borden aangegeven. Verkeer 
vanuit Nederweert leiden we om via de 
Swelstraat en Heerbaan.
 
Maatregelen
De maatregelen starten op woensdag 
10 juli vanaf ongeveer 11.00 uur tot 
woensdag 17 juli 16.00 uur, of zoveel 
korter of langer als nodig is. Binnen 
deze tijden worden de aanvangstijd en 
het weghalen van de verkeersmaatre-
gelen afgestemd met de organisatie om 
de afsluitingen zo beperkt mogelijk te 
houden. 

We wensen iedereen veel plezier. Kijk 
voor meer informatie op www.kermis-
leveroy.nl.

Donderdag 11 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. 

Steunpunten
In de vakantieperiode zijn twee steun-
punten een tijdje gesloten. 

Nederweert-Eind
Het steunpunt in Nederweert-Eind is van 
9 t/m 30 juli dicht.

Leveroy
Het steunpunt in Leveroy is van 8 juli 
t/m 12 augustus gesloten. 

Nederweert, Ospel, Budschop
Als u vragen hebt, loop dan gerust binnen 
bij het steunpunt in Nederweert (maan-
dag van 13.00 tot 15.00 uur), in Ospel 
(donderdag 14.00 tot 16.00 uur) of in Bud-
schop (dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur). 

Contact opnemen
Daarnaast kunt u van maandag t/m 
donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en 
op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur contact 
opnemen met de gemeente via tele-
foonnummer: 0495-677111.

Afscheid 
Op donderdag 11 juli is er een bijzon-
dere raadsvergadering die in het teken 
staat van het afscheid van burgemees-
ter Evers. U bent van harte welkom om 
17.00 uur in de raadzaal. Van 19.00 tot 
21.00 uur vindt de afscheidsbijeenkomst 
in en buiten het gemeentehuis plaats.

 

Onbekenden hebben (waarschijnlijk) 
medio juni twee bomen afgezaagd in de 
groenvoorziening in de Kapelaniestraat. 
Als u iets hebt gezien of gehoord, meld 
het ons dan alstublieft. Komend najaar 
worden nieuwe bomen in de groenstro-
ken geplant. 

De groenvoorziening in de Kapela-
niestraat is in 2017 en 2018 gerenoveerd 
en verfraaid. 

Omgezaagd
Medio juni kreeg opzichter Bram 
Rulkens een melding dat twee jonge 
Amberbomen zijn omgezaagd in de 
gerenoveerde plantvakken. Dit is niet in 
opdracht van de gemeente gebeurd. De 
bomen stonden in de plantvakken op de 
kruising Kapelaniestraat-Henry Harden-

straat en waren nog niet zo groot. 

Meedenken 
“Bomen geven schaduw, zorgen voor 
koelte, houden water vast en verfraaien 
het straatbeeld”, aldus Rulkens. “We 
weten dat bewoners soms ook overlast 
ervaren van bomen. Denk aan vallende 
bladeren, luizen of minder lichtinval. We 
denken zoveel mogelijk mee en wegen 
alle belangen bij de aanplant of het 
onderhoud van groen.” 

Bomen vervangen
“In de Kapelaniestraat gaan we uit van 
illegale kap. Dat is natuurlijk jammer. In 
het najaar vindt een nieuwe plantronde 
plaats. We zullen dan de twee omge-
zaagde exemplaren vervangen”, aldus 
Rulkens. 

Zout in de zomer?

Hebt u iets gezien? Laat het ons weten



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 11 tot en met 20 juli 2019.

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, Li-
sette Gubbels-Jacobs vanwege verjaardag 
en Nellie Jacobs-Hendrikx

ZONDAG 14 juli
Vijftiende zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
mevr.L.Roost) – 

MAANDAG 15 juli
H.Bonaventura, bisschop en kerkleraar
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 16 juli
H. Maagd Maria van de berg Karmel
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel 

WOENSDAG 17 juli
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 18 juli
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.15 uur Biechtgelegenheid
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis –  Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 19 juli
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 20 juli
H. Appollinaris, bisschop en martelaar
Vooravond van de 16e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (, zang dameskoor Cantan-
tes,  lector mevr. H.Dielissen) – Wiel en Mien-
tje Tinnemans-Kirkels vanwege verjaardag 
vader, Drees Horijon en Lies Horijon-Geelen.

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 13 – 20 juli

Zaterdag 13 juli, H. Henricus, 19.00 (Zang-
koor De Peelklanken) Jan Kessels (verjaardag), 
An Lemmen-Cromvoets (verjaardag), ouders 
Theu Pellemans en Marie Pellemans-Lenders, 
ghm Leonard Theelen en Catharina Caris. 

Zondag 14 juli, 15e zondag door het jaar, 
10.00 (Samenzang) Harrie Bijlmakers en 
overleden familie Bijlmakers-Claessens, ou-
ders Salimans-Hermans en zoon Peter. 

Donderdag 18 juli, 19.00 voor de zieken. 

Zaterdag 20 juli, 19.00 (Samenzang). 

ACOLIETEN: za. 13 juli 19.00: Mathijs van 
Lierop; zo. 14 juli 10.00: Willem en Pieter Tul-
lemans; za. 20 juli 19.00: Tom en Stan Dirks.

OVERLEDEN: Op 30 juni jl. overleed Dien 
Jacobs-van de Moosdijk, 94 jaar, Heiweg 4. 
Op 30 juni jl. overleed Piet Cuijpers, 90 jaar, 
Verreussellaan 25. Mogen zij rusten in vrede.
Piet Cuijpers is 71 jaar lid van het kerkelijk 
zangkoor geweest en was jarenlang actief 
als vrijwilliger op het parochie kerkhof.

DATA 2020: In 2020 wordt het H. Vormsel 
gevierd op zaterdag 16 mei 19.00 uur en de 
1e H. Communie op Pinksterzondag 31 mei 
om 10.00 uur.

Pastoor A. Koumans, OMI 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. 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

13 t/m 20 juli

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

ZATERDAG 20 juli: 19.15 uur H. Mis, koor 
De Leeuwerik. 

LEZERS: zaterdag 13 juli Lies Loijen, zater-
dag 20 juli Doortje Linders.

MISDIENAARS: zaterdag 13 juli Lois Bee-
rens en Niek Wijen, zaterdag 20 juli Janne 
Wijen en Valerie Beerens.

OVERLEDEN: Op dinsdag 2 juli is Jan Stals, 
90 jaar overleden. Dat hij mag rusten in 
vrede.

In Eind is deze week, georganiseerd door 
De Eindse Boys, voor de 19e keer de voet-
balweek. Voor 250 jeugdspelers uit Eind 
en omgeving wordt door de inzet van veel 
jeugdleiders en vrijwilligers een fantastische 
week mogelijk gemaakt. Een teken dat de 
vakanties begonnen zijn. De parochiecom-
missie wenst iedereen een goede vakantie 
en voor wie op reis gaat, mooie ervaringen 
en kom uitgerust terug.

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 13 juli 2019 – 20 juli 2019

Kermiszondag 14 juli 09.30 uur:
Bij deze nodigen wij iedereen van harte uit 
voor de kermishoogmis die zal worden op-
geluisterd door gemengd koor Milagri o.l.v. 
Ester Alofs.

Als hgm. voor pastoor Nijhof v.w. zijn ver-
jaardag, Frans Kurstjens v.w. zijn verjaardag, 
Thieu Korten v.w. zijn verjaardag en voor de 
overledenen van de fam. Korten en fam. v.d. 
Heurik, Als jrd. voor Liny van Roij-Leunissen, 
Ben Geraets en Annie Geraets-Nijskens, Wil-
helmus Verstappen en Petronella Schreurs, 
Als hgm. voor Mina Schreurs v.w. de buurt, Als 
hgm. voor pater Tjeu Baetsen, Als maandd. 
voor Pierre Wijers en Mia Wijers-Baetsen 

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 14 juli 2019 H. Mis om 11.00 uur  
Geen koor
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

Zondag 21 juli 2019 H. Mis om 11.00 uur  
Geen koor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis als jaardienst voor Herman Vossen en 
overleden familie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

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 14 juli
10.00 uur Woord en Communiedienst
-  tot bijzondere intenties

Zondag 21 juli
10.00 uur H. Mis
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve moeder Maria, laat het allemaal 

goed komen en geef mij kracht. Bedankt.
- Maria , ik bid tot u voor ouders en diegene 

die zorg dragen voor kinderen.
- Lieve Maria, bedankt voor al het goede 

wat we hebben mogen ontvangen en be-
scherm de mensen om ons heen . bedankt.

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.

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.

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 15 juli 10.00-11.30 uur yoga* / 
10.00-12.30 uur ontspannende voet-
massage*. Donderdag 18 juli 10.00-
12.00 uur* workshop schilderen*. 
Vrijdag 19 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). 

FIETSTOCHT 
VENEZUELA WERKGROEP

Wanneer: Woensdag 24 juli 2019
Aanvang: 13.30 uur – 18.00 uur

Startplaats: Parkeerplaats “Bi-j Le-nie”, 
Baldessenweg, Nederweert-Eind

De korte route heeft een afstand van  
± 30 km., de lange route  ± 48 km.

Op de pauzeplaats zijn koffie en 
thee met zelfgebakken vlaai, soep en 
broodjes verkrijgbaar.

De kosten bedragen € 2,50 per persoon. 
Kinderen t/m 12 jaar fietsen gratis mee.

Door mee te fietsen ondersteun 
je meerdere projecten van de 

Venezuela Werkgroep! 

Burgemeester Henk Evers van de ge-
meente Nederweert gaat binnenkort 
genieten van een welverdiend pensi-
oen. Op donderdag 11 juli neemt hij 
afscheid vanaf 19.00 tot 21.00 uur tij-
dens een openbare afscheidsbijeen-
komst. Op zijn eigen manier nam hij 
nu al afscheid van de ambtenaren van 
de gemeente Nederweert. Het team 
Samenleving sociaal van de gemeente 
had de burgemeester afgelopen don-
derdag 4 juli uitgenodigd bij stichting 
De Gunnerij om hem in het zonnetje 
te zetten en de hand te schudden.

Teruggekeken werd op 12 jaar burge-
meesterschap met vele anekdotes en 
herinneringen. Een bijeenkomst vol 
nostalgie. Evers ontving uit handen van 
Monique van den Broek een servies.

Gemaakt door cliënten van PSW en 
prachtig vervaardigd. Onze scheiden-
de burgemeester was duidelijk onder 
de indruk van dit passend afscheids-
cadeau.

De Gunnerij kon niet achterblijven 
en schonk Evers een starters poets 
pakket. Bestaande uit emmer, dweil, 
spons en zeem. Meerdere malen 

De Gunnerij en team Samenleving neemt 
afscheid van burgemeester Henk Evers

had Henk Evers aangegeven na zijn 
loopbaan “op vrijdagmorgen thuis te 
gaan poetsen” Een nieuwe uitdaging 
die serieus zal worden genomen.

Maar eerst zal de Mont Ventoux (1900 
meter) door de sportieve burgemees-
ter beklommen moeten worden. Hij 
onderwerpt zich hiervoor aan een in-
tensieve trainingsstage.
Henk Evers weet een ding zeker: “Ik 
ga zeker niet stilzitten na mijn terug-
treden!”

Hoed pimpen in De 
Gunnerij

Creativiteit is onderdeel van De Gun-
nerij. Wij nodigen alle liefhebbers die 
voor originele zelf vervaardigde items 
gaan van harte uit. Kom op 16 juli of 
23 juli aanstaande een hoed, zomer-
hoed of kinderhoed versieren. Een 
aparte creatie of zoals u wilt: een zeer 
origineel zomerdesign.

Je kunt een eigen hoed en/of materi-
alen zoals een sierrand, lint, kraaltjes, 
bloemen of veren zelf meenemen. De 
kosten hiervoor zijn dan € 2,50. Je 
kunt ook een passend hoedje of hoed 
met de versieringen uitkiezen bij Ma-
rina in De Gunnerij. Hiervan zijn de 
kosten € 12,50 inclusief materialen.

Carool in de Kerkstraat is onze leve-
rancier van alle soorten zomerhoeden.

Wil je er leuk uitzien deze zomer ? 
Maak een eigen creatieve hoed in De 
Gunnerij. Jong en oud zullen er be-
slist geen spijt van krijgen !

Wie van Streekmuziek houdt kan 
op zondag 14 juli zijn hart opha-
len bij Buitencentrum De Pelen. 
Daar is vanaf 13.30 uur een klein 
Muziekfestival met Brabantse en 
Limburgse muzikanten uit de om-
geving van De Groote Peel. Op de 
picknickweide zijn die middag op-
tredens van de Coconblazers, Seni-
orenorkest Cranendonck en Shan-
tygroep Aan Paol 60. Entree is een 
vrijwillige bijdrage. Het Buitencen-
trum van Staatsbosbeheer ligt aan 
de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Klein maar gezellig!
Het Streekfestival is een goede tradi-
tie bij Buitencentrum De Pelen. Sinds 
een paar jaar is een ‘mini festival’ met 
drie groepen op de picknickweide 
van De Pelen. De Coconblazers uit 
Nederweert doen de muzikale aftrap. 
Ze spelen instrumentale blaasmuziek 
en populaire nummers van Ernst Mo-
sch en andere bekende componisten. 
Daarna volgt de Brabantse bijdrage 
met een optreden van Seniorenor-
kest Cranendonck. Deze groep en-
thousiaste muzikanten speelt al meer 
dan 15 jaar samen en nog steeds met 
veel plezier. Hekkensluiter is Shanty-
groep Aan Paol 60 uit Nederweert. 
Hun repertoire bestaat uit traditio-

nele Shanty’s en zeemansliedjes uit 
Nederland en Engeland, maar ook 
uit andere zeevarende landen zoals 
Duitsland en Frankrijk. 

Let op: Het optreden vindt plaats in 
de open lucht op de picknickweide 
van het Buitencentrum. Bij regenach-
tig weer is een paraplu dus zeker niet 
overbodig. Bij tropische temperatu-
ren kan de organisatie besluiten om 
het festival niet door te laten gaan! 
Bij twijfel, neem contact op met het 
Buitencentrum: 0495 – 641 497. 

Speelschema:
13.30 – 14.30 De Coconblazers
14.45  - 15.45 Senioren Orkest 

Cranendonck
16.00 - 17.00 Aan Paol 60

En dan nog even lekker naar buiten…
Buitencentrum De Pelen ligt aan de 
rand van Nationaal Park De Groote 
Peel. Voor of na een muziekvoor-
stelling kunt u dus een heerlijke 
wandeling maken in dit unieke na-
tuurgebied. Er zijn drie uitgezette 
wandelroutes waarvan er één (2 km) 
ook geschikt is voor rolstoelen. Per-
fect te combineren met een hapje en 
drankje bij de Peelkiosk of de Peel-
boerderij.

Mini Streekfestival bij 
Buitencentrum De Pelen

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

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

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.

Zacht fruitdagen 
13 en 14 juli 2019!

Kom op 13 en 14 juli lekker bij de teler 
kijken en geniet van het fruit van het 
seizoen! Heel Nederland, van jong tot 
oud, is uitgenodigd. Ongeveer 20 te-
lers openen hun deuren voor bezoe-
kers, en laten met trots zien hoe zij 
hun blauwe bessen, frambozen, bra-
men en/of kersen telen. Er zijn allerlei 
verschillende activiteiten te doen, zo-
als kennismaken met een imker, een 
speurtocht langs de gewassen, het zo-
merfruit proeven of een uitleg door 
de teler. Dit is afhankelijk van de teler.

De Zacht fruitdagen worden georga-
niseerd door de Nederlandse Fruit-
telers Organisatie en Simply the Bes. 
Hier in de omgeving is dit Rini van 
Rees in Meijel. Kom naar Meijel en 
stel al u vragen aan de teler en zijn 
medewerkers en maak kennis met de 
blauwe bes en bramen.

Vanaf vorig jaar zijn we begonnen 
met de teelt en oogst van houtig 
kleinfruit. Daarbij kun je denken aan 
blauwe bessen, aroniabes, zwarte 
bes, teyberrie, siberische blauwe bes 
en een roze variant van de blauwe 
bes. Verreweg de belangrijkste soort 
in ons assortiment echter is de konin-
gin onder het fruit, de blauwe bes. 
Wij hebben een groot assortiment 
nieuwe soorten blauwe bessen met 
hele lekkere smaken.

Doordat we behalve buiten, ook in de 
kas telen loopt de oogst van blauwe 
bessen van begin mei tot eind sep-
tember. De oogst van de blauwe bes-
sen is bij ons in de winkel dagelijks 
vers te verkrijgen tegen erg aantrek-
kelijke prijzen.

Wij stellen de kassen en buitenvel-
den open voor bezichtiging. Wij telen 
de nieuwste soorten blauwe bessen. 
Deze staan bekend om een grote 
productie, geweldige smaak en een 
lange houdbaarheid. Ook telen wij 
bramen zowel in de kas en buiten. De 
teelt gebeurt zonder gebruik te ma-
ken van chemische bestrijdingsmidde-
len. Ook bij de bramen gebruiken we 
de nieuwste soorten. Daarnaast telen 
we ook perkplanten, vaste planten en 
onze hangmanden zijn een lust voor 
het oog. Ook houden we ons bezig 
met de teelt van Senecio, de beken-
de erwtenplantje. Alle facetten van 
ons bedrijf zijn vrij te bekijken en er 
wordt gezorgd voor koffie met iets 
lekkers. Op deze dagen is zelfplukken 
van zowel bramen als blauwe bessen 
mogelijk  Dus kom naar Rini van Rees 
Kampsteeg 11A Meijel en proef de 
bramen en blauwe bessen. Zaterdag 
13 juli van 9.00 tot 17. 00 uur en zon-
dag van 9.00 tot 16.00 uur. 

Tuin & Terras


