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Tel. (0495) 63 13 83
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ALTIJD EEN SCHERPE BLIK
MET EEN ZONNEBRIL OP STERKTE

Editie 7 van Global - Tour d’Oospel 
staat alweer voor de deur en heeft 
weer alle ingrediënten voor een to-
pevenement. Ook dit jaar is er weer
gekeken hoe het voor nog meer men-
sen leuker kan zijn. Het resultaat: een 
onderdeel voor de (recreatieve) hard-
loper:  de E-Power Run. Uiteraard
blijft fietsen & feesten op 3 augustus 
centraal staan.

NederWEET
Aanstaande zaterdag 20 juli vindt 
de tweede editie van gemeentequiz 
NederWEET plaats. Hierbij strijden 
teams om een groot geldbedrag voor
een goed doel. Kennisvragen, doe-
opdrachten, speurtochten en een
hoop creativiteit passeren de revue. 

Vrijdag 2 Augustus
Vrijdagavond 2 augustus is dankzij
NederWEET niet meer zo maar een 
feestavond, maar ook de finale &
uitslagavond van deze quiz. Nadat 
de winnaars van de quiz bekend zijn,
wordt er weer een feestje gebouwd
met muziek van The Deejays. Samen 
met alle deelnemers van NederWEET 
krijgen we zo een prachtige aftrap
van Global – Tour d’Oospel 2019.

Zaterdag 3 augustus
Zaterdag 3 augustus staat in het te-
ken van fietsen en dit jaar dus ook van 
hardlopen! Hierdoor kan iedere spor-
tieveling uit de regio meedoen aan
Global – Tour d’Oospel. Iets minder
sportief? Op het Aerthijsplein, of in 
een van de prachtig versierde tuinen is 
het ook goed toeven.  Al met al komen 
de volgende onderdelen aan bod:

Decathlon Dikke Banden Race
Een race voor kinderen in de leeftijd
van 6-12 jaar (geboren in 2007-2012). 

Er zijn een drietal leeftijdscatego-
rieën. Iedere categorie fietst een pas-
sende afstand. Neem het op je eigen 
fiets tegen je leeftijdsgenoten op en 
probeer als winnaar over de streep te 
komen!

Een leuk nieuwtje is dat er dit jaar een 
‘zijwieltjesrace’ komt voor kinderen
tot en met 5 jaar. Zij fietsen van Café 
de Prins naar de finish. 

ODK Knock-out
De meest spectaculaire recreanten-
race uit de regio. In de Open Doos-
pelse Kampioenschappen Knock-out 
strijden teams van 3 personen tegen 
elkaar in een K.O. toernooi. Teams 
proberen na heats van 2 rondes over
het parcours om als eerste over de 
streep te komen. Het team van de 
winnaar zal telkens doorgaan naar de 
volgende ronde. 

ODK Tijdrit
In teams van maximaal 5 personen 
probeert men zo snel mogelijk 3 ron-
des (6km) over het parcours te knal-

len. De tijd van de 3e persoon telt 
hierbij. Deze tijdrit staat op zichzelf,
naast het K.O. toernooi. Het is na-
tuurlijk ook mogelijk om zowel de 
tijdrit als de Knock Out wedstrijd te 
fietsen.

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 iedereen zijn 
PR aanscherpen op de 4 of 10 kilo-
meter. Wanneer je met 3 mensen in-
schrijft kun je ook meestrijden in het 
teamklassement waarbij de 3 tijden 
worden opgeteld. 

KNWU Criterium
Naast de genoemde onderdelen voor
recreanten, is er ook weer een officië-
le KNWU Elite- / Beloftenrace. In deze 
categorie nemen semi-professionele 
renners van het allerhoogste niveau 
het tegen elkaar op. Met dit sportieve 
hoogtepunt wordt het dagprogram-
ma afgesloten.

Deelname aan de wieleronder-
delen is gratis. Bij het hardlopen 
betaal je €5,- i.v.m. de kosten 
voor tijdwaarneming. Heb jij je 
nog niet aangemeld voor een van 
deze wedstrijden? Meld je dan 
snel aan via www.tourdoospel.nl/
inschrijven.

Feestavond met Coverband One-
Shot
Ook voor de niet-quizzer en -wiel-
renner is genoeg te beleven tijdens 
Global – Tour d’Oospel. Supporters,
jong en oud, kunnen genieten van 
een hapje en een drankje en genoeg 
ander leuks op het Aerthijsplein. Na-
dat de KNWU winnaar gehuldigd is 
in het Global-Paviljoen, zal hier het 
feest los barsten met The Deejays 
en coverband One-Shot. Samen met 
jou maakt deze jonge en energieke 
groep muzikanten er één gróót knal-
feest van! Met hits van AC/DC tot aan 
ABBA komt er voor iedereen wat wills 
voorbij. Deelnemers en toeschouwers 
kunnen hier weer samen proosten op
een mooie editie!

Dit jaar met ‘zijwieltjesrace’

GLOBAL – TOUR D’OOSPEL 2019

eert

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www

eert

Staatsbosbeheer biedt in de 
zomervakantie veel zomerse 
activiteiten in Nationaal Park 
De Groote Peel. Zo zijn er elke 
woensdagmiddag Ontdektochten 
en op vrijdag Avondwandelingen 
die starten bij het Buitencentrum 
De Pelen in Ospel.

Zin in zomer!
Van 10 juli t/m 21 augustus zijn er
elke woensdagmiddag Zin in Zomer-
tochten in De Groote Peel. Tijdens 
deze gezinstochten maak je, samen 
met een Peelgids, een korte wande-
ling in dit prachtige hoogveenge-
bied. Onderweg kom je langs een 
uitzichtvlonder, een vogelkijkhut en
een plaggenhut. Je gaat op zoek gaat 
naar vlinders, libellen en bodemreu-
zen, spulletjes verzamelen op het 
scharrelpad en nog veel meer ont-
dekken. Informatief, educatief, maar
vooral sPeels!

De Zin in Zomertocht op woens-
dag 17 juli start om 11.00 uur 
bij de balie van het Buitencen-
trum De Pelen. Deelname kost 
€ 5,- voor volwassene en € 3,50 
per kind, inclusief een dierenpin 
voor de kinderen. De tocht is 2
km duurt ongeveer 2 uur. Reser-
veren: www.staatsbosbeheer.nl/
peelontdektochten

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 Zomeravondwandeling van 
vrijdag 19 start om 21.00 uur. De 
excursies duren 1,5 – 2 uur. Na af-
loop nagenieten van een drankje 
in de Peelboerderij. Deelname 
kost € 8,50 voor volwassenen en

€ 6,- per kind, Reserveren online
via www.staatsbosbeheer.nl/zo-
meravonddepelen

(Na)genieten bij het Buitencen-
trum
Voor of na afloop van een wandeling 
kan je nog heerlijk struinen door de 
winkel van Buitencentrum De Pelen. 
Hier vind je mooie souvenirs, interes-
sante natuurboeken en smakelijke 

streekproducten. Bij de inpandige 
horeca Peelkiosk en bij de Peelboer-
derij kan je genieten van een hapje 
en drankje. Rondom het Buitencen-
trum is een natuurlijke speeltuin en 
picknickweide. De Pelen is elke dag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur en in 
het weekend tot 18.00 uur. De Peel-
boerderij is alleen in het weekend ge-
opend. Voor meer informatie: www.
staatsbosbeheer.nl/depelen

Zomeravondwandelingen en ontdektochten voor het hele gezin

Ontdek de zomer in Nationaal De Groote Peel 

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE BOUWVAKVAKANTIE
Week 30, 31 en 32 zijn wij geopend van maandag 

tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur

Zaterdag 20 en 27 juli, 3 en 10 augustus zijn wij gesloten
dakpannencement stenen isolatie betonvloeren
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kunststof kozijnen
houten kozijnen

isolatie
buiten deuren

buiten deuren
binnen deuren

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

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.
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Open: ma. t/m vr. 7.Open: ma. t/m vr. 7.. 7.Open: ma. t/m vr 00-18.0000 u. - zater
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De nieuwe tuingids
van Tuinvisie

* Geldt op alle artikelen met een sticker.

Summersale!

BIJ AANKOOP VAN 
2 ARTIKELEN* 40%

BIJ AANKOOP VAN 
1 ARTIKEL* 30%
40%40%40%40%40%40%

50%BIJ AANKOOP VAN 
3 ARTIKELEN*

NU HOGERE KORTINGEN

Laat je stralen!



Sportnieuws HBS Wilhelmina

Cloud wedstrijd 30 juni 
Jeugd (tot 18 jaar)
Naam Score
1 Thorben Delsing 145
2 Luuk Hendriks 141
3 Mitchell Reemers 72
4 Jarno Heijkers 70
5 Shaun Cruz 66
6 Kim Koolen 61

Senioren
Naam Score
1 Sjoerd Heijnen 164
2 Chantal Hekers 160
3 Michel Hekers 157
4 Ruud Westerveen 154
5 Tom Geuns 153
6 Tim Vaes 151
7 Anke Vaes 133
8 Marlies Hekers 111
9 Jack Winkelmolen 108
10 Wim van Bussel 75
11 Lesley Delsing 66
12 Jeroen Sentjens 64
13 Mart van Thuijl 56
14 Stefan Koolen 51
15 Geer van Bussel 48
16 Joseph Jonkers 43
17 Martijn Geuns 35
18 Harrie de Wit (Lo) 26
19 Hans van Bussel 25
20 Tom Jonkers 22

Agenda
6 aug Thuisblijverstoernooi
16-18aug Jeugdkamp te St. Anthonis
20 aug Start training jeugd
30 aug Schuutersvergadering

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

Na 36 jaar in trouwe dienst, 
gaat Toon genieten van zijn welverdiende pensioen.

Dit willen wij feestelijk afsluiten.

Wilt u Toon nog even gedag zeggen of hem succes wensen, 
dan bent u vrijdag 19 en zaterdag 20 juli van harte welkom 

bij ons in de winkel.

EINDELIJK 
MET 

PENSIOEN

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
TIJDENS DE BOUWVAK

In de zomervakantie zijn wij tijdens de bouwvak van 22-7 tot en 
met 9-8 gesloten voor bezoek. Bezoek op afspraak is wel mogelijk.

Telefonisch zijn wij gewoon bereikbaar via (0495) 63 20 50.
Maandag t/m donderdag 08.00 uur – 17.00 uur
Vrijdag 08.00 uur – 12.00 uur

Wij wensen u een mooie zomer toe. 

Medewerkers Woningvereniging Nederweert

BEZOEKADRES POSTADRES
Gutjesweg 6          Postbus 2755
6031 ET  NEDERWEERT  6030 AB  NEDERWEERT

www.wvnederweert.nl

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING

Extra schenking van Malawi stichting

Eindbedrag Malawi jubileumactie 
Philips van Horne: € 32.500,-

Tijdens de traditionele slotbijeen-
komst met het voltallige perso-
neel en oud-personeel op vrijdag 
5 juli, is het eindbedrag bekend 
gemaakt van de jubileumactie 
van de Philips van Horne. Bert 
van Dijk en Jan Leenders overhan-
digden namens de jubileumcom-
missie ’50 jaar Philips van Horne’, 
een cheque van 32.500 euro aan 
Thérèse Huijbregts. De Weertse 
Thérèse Huijbregts bezoekt al 
meer dan tien jaar Malawi en co-
ordineert diverse kleinschalige 
projecten in dit land, een van de 
armste van de wereld. Het geld 
van de ‘Philips’ is bestemd voor 
de Chipala school in de krotten-
wijk Mgona, een school met meer 
dan 9000 leerlingen. De school 
telt slechts 22 lokalen en de klas-
sengrootte varieert van 100 tot 
350 leerlingen. De meeste leerlin-
gen krijgen les in de open lucht. 
Met de opbrengst van de actie 
worden enkele lokalen gebouwd.

Diverse acties
In het kader van het 50-jarig be-
staan van de school zijn er tijdens het 
schooljaar 2018-2019 talloze culturele 
activiteiten georganiseerd. Van o.a. 
zes lezingen, een minisymposium, 
een kerstmarkt en een grote exposi-
tie tot een viertal concerten.
Centraal in dit jubileumjaar van de 
Philips van Horne stond het onder-
wijsproject in Malawi. Op het gebied 

van hulp aan de Derde Wereld heeft 
de school een lange traditie. Al meer 
dan 30 jaar ondersteunt de ‘Philips’ 
onderwijsprojecten, aangedragen 
door oud-leerlingen. 
De acties voor de Chipala school be-
stonden dit schooljaar o.a. uit: giften 
door deelnemers aan de MTB tocht 
van TWC Weert, de sponsoractie van 
gymnastiekleraar Bert van Dijk rond 
de Marathon in Tokyo, een embal-
lage actie van Jumbo Heerschap, de 
verkoop van Lp’s tijdens Vinyl Luister 
Spot in Theater de Huiskamer en de 
opbrengst uit de grote jubileumlote-
rij tijdens het wandel- en fietsevene-
ment ‘De Bloem Van Weert’. De 270 
(hoofd)prijzen voor deze loterij wa-
ren belangeloos ter beschikking ge-
steld door de Weerter middenstand. 
Het bedrag van 20.451,24 euro is door 
de directie van de school naar boven 
afgerond tot 22.500,- euro.

Extra donatie
Als klap op de vuurpijl kreeg de jubi-
leumcommissie afgelopen week een 
zeer royale schenking van maar liefst 
10.000 euro van een (Malawi) stich-
ting uit de regio Weert. Deze stich-
ting was onder de indruk geraakt van 
de noden van de Chipalaschool en be-
sloot spontaan de Philips van Horne 
actie te ondersteunen.

Als alles volgens plan verloopt starten 
de bouwwerkzaamheden in Malawi 
eind 2019.

Guulke’s Lakeside Music Night 2019 
KAARTVERKOOP GESTART!

Op vrijdag 18 oktober en zaterdag 19 
oktober gaat het gebeuren in Sport-
centrum De Bengele in Nederweert: 
Guulke’s Lakeside Music Night 2019. 
Muziek van klassiek tot pop, 
crossovers tussen harmonieorkest, 
koor, percussiegroep, zangsolisten 
én dans. Kortom: een muzikaal spek-
takelstuk van de bovenste plank! 
Kaarten voor Guulke’s Lakeside Music 
Night 2019 bestelt u nù via www.lake-
sidemusicnight.nl

Een Maestro-competitie is het onder-
deel van het programma waarin regio-
nale ondernemers de hoofdrol spelen. 
Twee weken geleden hadden we op de 
voorpagina een stukje staan over het 
grootste feest van het jaar! En hierin 
zijn we 2 maestro’s vergeten te vermel-
den te weten Roy Moonen en Patrick 
Limpens deze zullen de komende we-
ken aan jullie voorgesteld worden.

Maestro: Roy Moonen
‘Kan ik die Pelikaan-trofee wel mee 
op de fiets?’ Met deze gedachte ziet 
Roy Moonen van het bedrijf Clement 
Group uit Weert zijn deelname als 
Maestro aan de Lakeside Music Night 
zeer optimistisch tegemoet. ‘Ik zie me-
zelf wel met de inmiddels beroemde 
en beruchte trofee naar huis gaan,’ 
grapt hij. Benieuwd of dit ook daad-
werkelijk zal gaan gebeuren? Zorg 
dan dat u kaartjes heeft voor de Lake-
side Music Night en maak dit live mee!

Grapje of geen grapje: Roy zal er 

staan als Maestro voor de harmonie. 
Zijn vader zei altijd: ‘Je moet geen 
spijt hebben van de dingen die je 
hebt gedaan, je moet spijt hebben 
van de dingen die je NIET hebt ge-
daan’. En dat is een mooie motivatie 
om mee te gaan doen.

We vragen aan Roy wat voor binding 
hij met muziek heeft. ‘Ik hou veel van 
muziek. Ik luister vooral veel naar 
oldies en oudere muziek.’ Over mo-
derne muziek is Roy wat kritischer: 
‘Vroeger werd er nog echte muziek 
gemaakt, vandaag de dag is dat toch 
een stuk minder’.

Zijn muzikale ervaring is van een tijd-
je geleden. Roy heeft jarenlang bij de 
jeugdharmonie gezeten van Harmo-
nie St. Antonius in Weert. Wellicht zal 
deze ervaring hem nog goed van pas 
komen als Maestro op de Lakeside 
Music Night!

Roy houdt wel van een hapje en een 
drankje…en een grapje op z’n tijd 
(‘Sommige mensen vinden me ‘raar’, 
maar ik noem het gewoon ‘speciaal’). 
Zo eet hij graag shoarma, vertelt hij 
als we hem vragen naar zijn passie. En 
kan hij hartelijk lachen om de mensen 
die tegen hem zeggen: ‘Roy, neet te 
zaat vanaovendj’. Het is te hopen dat 
dit op de Lakeside Music Night niet 
het geval zal zijn, zodat Roy in een 
rechte lijn naar huis gaat… als hij met 
die Pelikaan-trofee onder de snelbin-
ders naar huis fietst!

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

Optreden PEVE & Myra 
bij Buitencentrum De Pelen

Op zondag 21 juli staat het duo 
PEVE & Myra op het Peelpodium 
van Buitencentrum De Pelen. Dit 
muzikale echtpaar uit Neder-
weert speelt covers in het genre 
folk, country en easy listening. Er 
zijn twee sets; om 13.30 en 15.00 
uur in het overdekte Amfitheater. 
De optredens zijn voor iedereen 
toegankelijk en entree is een vrij-
willige bijdrage. Het Buitencen-
trum van Staatsbosbeheer ligt 
aan de Moostdijk 15 te Ospel. 

Samen muziek maken
Peter en Miranda Verdonschot heb-
ben elkaar jaren geleden via de mu-
ziek leren kennen en na jaren apart 
gespeeld te hebben besloten ze op 
een gegeven moment om samen 
muziek te gaan maken. Na een paar 
try-out sessies bij De Huiskamer en de 
Soos in Weert, en geïnspireerd door 
de positieve reacties, besloten ze om 
vaker samen op te treden. Het duo 
PEVE & Myra was geboren. Miranda 
heeft in haar jongere jaren in koren 
en zanggroepen gezongen en Peter is 
de laatste jaren actief in verschillende 
bands, waaronder de Weerter 60’s 
band, The Danny’s en de (country)
rock band, Hiccups uit Swalmen. 

PEVE & Myra spelen, met alleen een 
akoestische gitaar en 2 stemmige 
zang, covers van uiteenlopende ar-
tiesten in het genre folk, country en 
easy listening. Een kleine greep uit 
hun repertoire: ‘Angel’ van Sarah 
McLachlan, ‘Fix You’ van Coldplay, 
‘My Friend’ van Tangarine, ‘Falling 
Slowly’ van Glen Hansard & Marketa 
Irglova en ‘Whiskey Lullaby’ van Brad 
Paisley & Alison Krauss.

Er zijn twee optredens op 21 juli; 
om 13.30 en 15.00 uur. De voor-
stelling is voor iedereen toegan-
kelijk. Entree is een vrijwillige 
bijdrage. Uw gulle gift komt ten 
goede aan de muzikanten en aan 
de organisatie van het Peelpo-
dium. Meer informatie: www.
staatsbosbeheer.nl/peelpodium

En dan nog even naar buiten!
Buitencentrum De Pelen ligt aan de 
rand van Nationaal Park De Groote 
Peel. Voor of na een voorstelling kan 
je genieten van een wandeling in dit 
mooie natuurgebied. Er zijn diverse 
uitgezette wandelroutes waarvan er 
ook één (2 km) geschikt is voor rol-
stoelen. Perfect te combineren met 
een hapje en drankje in de Peelkiosk 
of in de Peelboerderij. Het Buiten-
centrum ligt aan de Moostdijk 15 te 
Ospel te Ospeldijk en is doordeweeks 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur en 
in het weekend tot 18.00 uur. Voor 
meer informatie kijk op www.staats-
bosbeheer.nl/depelen 

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

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Open Eettafel Budschop

Donderdag 25 juli open eettafel aan-
vang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 24 juli 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633419; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

Zelfstandige poetshulp
gevraagd voor woning 

in Nederweert
1x per 2 weken, 

liefst op donderdagochtend

Brief onder nummer 753, 
bureau van dit blad.

Eettafel Eind

Donderdag 25 juli: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden  
t/m dinsdag 23 juli voor 19.00 uur.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden. 

Iemand verrassen? 
Een dinercheque à € 9,-!

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

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

Weert heeft een 
bij-groene primeur!

21 juli 2019 krijgen 15 kinderen die 
deelnamen aan de imkercursus voor 
kinderen hun diploma. Deze uitrei-
king gebeurt tijdens de open imker-
dag die in en rond Natuur- en Mili-
eucentrum De IJzeren Man in Weert 
plaatsvindt.

De kindercursus is ontwikkeld door 
drie leden van imkervereniging St. 
Ambrosius en het is de eerste keer 
in Nederland dat een kindercursus 
in deze vorm aangeboden is. In vier 
bijeenkomsten hebben de kinderen 
theoretische en vooral veel praktische 
kennis opgedaan. Op de laatste cur-
susochtend, die ook de 21e is, mogen 
de kinderen nog honing slingeren, 
die oppotten en etiketteren met een 
zelf ontworpen etiket. De ochtend 
wordt afgesloten met een heus exa-
men. Om 13.00 uur, bij aanvang van 
de open dag vindt de diploma-uitrei-
king plaats.

21 juli is de jaarlijkse open imkerdag 
van vereniging St. Ambrosius. Van 
13.00-17.00 uur bent u welkom het in-
teressante bijenleven te ervaren. Een 
aantal imkers toont diverse aspecten 
van hun boeiende hobby, zoals pro-
ducten van de bij, honing slingeren, 
u kunt waskaarsen maken, enz. En… 
vergeet vooral niet om de heerlijke 
honingwafels te proeven bij een kop-
je koffie of thee.

Natuur- en Milieucentrum De IJzeren 
Man, Geurtsvenweg 4, Weert.

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

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

Emotie, hartelijke en mooie woorden, 
heel veel handen schudden en zelfs een 
muzikaal optreden. Het afscheid van 
burgemeester Henk Evers op donderdag 
11 juli had alle ingrediënten van een 
geweldig feest. Hoogtepunten waren 
er veel, zoals de toespraak van klein-
dochter Fauve die opa op een prachtige 
manier beschreef. De avond vormde het 
sluitstuk van een groot aantal afscheids-
activiteiten. De burgemeester zei daar 
zelf over: “Fantastisch mooi. De laatste 
dagen voelden alsof ik in een rollercoas-
ter zat”. 

De avond begon met een bijzondere 
raadsvergadering waarin de burgemees-
ter de erepenning van Nederweert ont-
ving, een eervolle onderscheiding voor al 
zijn verdiensten voor onze gemeente. 

Verbindende karakter
Na de opening door de burgemeester 
sprak plaatsvervangend raadsvoorzitter 
Charlot Koppen namens de gemeente-
raad en benoemde o.a. zijn rol in de 
raadsvergaderingen: “Bewonderenswaar-
dig is je sterke vergadertechniek die we 
als raad hebben ervaren in jouw rol als 
voorzitter. Jouw dossierkennis, besluit-
vaardigheid en verbindende karakter 
hebben bijgedragen aan het nalaten-
schap waarvoor we je zeer erkentelijk 
zijn. En door er een paar te noemen, 
benoemen we er nog veel meer niet: een 
zelfstandig Nederweert, de restauratie 
van de kerktoren, het hotel en natuurlijk 
de nieuwe brandweerkazerne”.

Erepenning voor hoge mate van 
verdiensten
Locoburgemeester Henk Cuijpers richtte 
namens het college het woord tot de bur-
gemeester. Hij sprak zijn waardering uit 
over hun samenwerking, ook bij moeilijke 
dossiers, en vertelde over de vele bezoe-
ken die ze samen hebben gebracht: “Dan 
zei u na afloop: ‘Det waas auch weer 
schoeën en gezellig dao’.”

Daarna verraste hij de burgemeester 
met de toekenning van de erepenning 
met de woorden: “Burgemeester Evers 
heeft zich gedurende bijna 13 jaren in 
zijn functie als burgemeester, vanuit 
bijzondere verbondenheid met en zorg 
voor de Nederweerter gemeenschap, in 
hoge mate verdienstelijk gemaakt voor 
de gemeente Nederweert, de plaats waar 
hij aan het Sint Antoniusplein zijn jeugd 
heeft doorgebracht.

Deze verbondenheid en zorg heeft hij 

steeds tot uitdrukking gebracht bij de uit-
oefening van zijn ambt waarbij hij vanuit 
zijn politieke achtergrond en persoonlijke 
visie steeds stond voor een harmonische 
politieke cultuur. Waarbij hij bijzondere 
aandacht had voor de kwaliteit van het 
bestuur waarbij samenwerking tussen 
raad, college en ambtelijke organisatie 
steeds een centrale rol speelde. Ook 
maakte hij zich als burgemeester bij-
zonder sterk voor brandweer en politie 
waarbij de voorbereiding voor de bouw 
van een nieuwe brandweerkazerne zijn 
volle aandacht had.

Als burgemeester heeft hij ook altijd 
geijverd voor een krachtig, financieel ge-
zond én zelfstandig Nederweert. Door de 
wijze waarop hij zijn ambt als ‘burgerva-
der’ heeft vervuld, stond hij midden in de 
Nederweerter gemeenschap en dicht bij 
de Nederweertenaren. Hij vond het heel 
belangrijk om tussen de mensen in alle 
kernen van onze gemeente te staan en 
liet zich bij vele activiteiten zien én soms 
ook horen”. Na deze mooie woorden 
reikte de locoburgemeester de bijbe-
horende versierselen uit aan de nieuwe 
ereburger van Nederweert.

Betrokken
Locosecretaris Marlies van Deursen sprak 
namens de organisatie: “Als ik u met één 
woord zou moeten beschrijven, dan zou 
dat het woord ‘betrokken’ zijn. Terwijl 
dat in veel organisaties anders gaat, staat 
u erop altijd persoonlijk de eed of de 
belofte af te nemen bij nieuwe medewer-
kers. Dat geeft u de kans om met ieder 
een persoonlijk gesprek te hebben. Vaak 
weet u mensen ook nog wel te plaatsen, 
uit welke familie dat ze komen of wat er 
speelt in de gemeente waarin ze wonen”.

Voorbeeld van goede samenwerking
Burgemeester Stef Strous van Maasgouw 
kwam namens de kring van burgemees-
ters van Midden-Limburgse gemeen-
ten aan het woord. Volgens Strous is 
burgemeester Evers hét voorbeeld van 
goede samenwerking. “Henk is Midden-
Limburg”.      
                                                         
“Iets meer doen dan je best”
En toen was het de beurt aan de bur-
gemeester zelf die terugkijkt op een 
fantastische periode. Zichtbaar geëmo-
tioneerd bedankte hij zijn echtgenote 
Thea, zijn gezin en familie, het bestuur 
en de organisatie. Hij ging verder terug 
in zijn carrière waarbij hij de aanwezigen 
herinnerde aan een mooie uitspraak van 
zijn moeder: “Zij veranderde het gezegde 

‘Meer dan je best kun je niet doen’ in 
‘Henk, je moet altijd iets meer doen dan 
je best’. Eigenlijk maakte mijn moeder 
daarmee het bestuurlijke verschil tussen 
op de winkel passen en ambitie glashel-
der”. Ook benoemde hij gebeurtenissen 
uit zijn politieke loopbaan, zijn trots op 
de volksvertegenwoordigers en hij eindig-
de met de woorden: “Het was heel mooi 
allemaal, super zelfs, maar het werkelijke 
geluk vind je in een klein thuis, met een 
boekske in een hoekske, bij je partner, 
kinderen en kleinkinderen. Gewoon wat 
aanklooien op de Bosserstraat, met de 
motor of in een bluesband. Een week-
end weg met de camper. Een nieuwe tijd 
gaat voor me open. Het gaat u goed, het 
gaat Nederweert goed”. De bijzondere 
raadsvergadering werd afgesloten met 
een daverend applaus.

Fauve en opa
Na het sluiten van de vergadering door 
de burgemeester had ook kleindochter 
Fauve nog een mooie toespraak. “Als ik 
vroeger aan opa vroeg wat hij ging doen, 
zei hij altijd: “Ik ga even burgemeesteren. 
Dat deed hij soms heel vroeg, soms heel 
laat en ook in het weekend. Opa zei me 
ook dat ik kansen moet grijpen en op 
een rijdende trein moet durven springen. 
Eerst wist ik niet wat dat betekende, 
maar nu wel”. 

Serenade brengen
Er was een lange rij wachtenden bij de 
ingang van het gemeentehuis voor de 
afscheidsbijeenkomst. Velen kwamen 
de burgemeester en zijn echtgenote de 
hand schudden. Bij een heerlijke tempe-
ratuur kon iedereen ook op het feestelijk 
versierde bordes genieten van een hapje 
en een drankje en de muziek van The Hot 
Buskers. Halverwege de receptie werd de 
burgemeester verrast met een serenade 
op het Raadhuisplein door Harmonie Sint 
Joseph Nederweert, Harmonie Pro Musica 
Nederweert-Eind, Harmonie Melodie der 
Peel Ospel en Fanfare Concordia Leveroy. 
Het was een gezamenlijke felicitatie als 
bewijs van een harmonieuze samenwer-
king tussen de vier muziekverenigingen 
en de band die ze door de jaren heen 
hebben opgebouwd met deze muziek-
minnende burgemeester.

We bedanken burgemeester Evers voor 
het bijna 13 jaar burgervader zijn van 
onze mooie gemeente Nederweert. 
En we wensen hem en zijn echtgenote 
Thea samen met hun kinderen en klein-
kinderen veel geluk en gezondheid toe. 
Ut gieët uch good!

Burgemeester Evers, bedankt!
“Fantastisch mooi. De laatste dagen voelden alsof ik in een rollercoaster zat”

Steun voor verbeteren huidige verbinding 

Burgemeester Evers tijdens zijn afscheidstoespraak met naast hem echtgenote Thea, zijn steun en toeverlaat in al die jaren. Foto: Nederweert24

De gemeenteraad van Nederweert steunt 
het voorstel van het college van B&W 
om te komen tot een verbetering van de 
huidige verbinding A2-N275-N266 én de 
herinrichting van de kanaalzone tussen 
Nederweert en Budschop. Daarnaast is 
de raad positief om te komen tot een 
snelfietsverbinding tussen Nederweert en 
Weert. Dat bleek dinsdag 9 juli tijdens de 
raadsvergadering in het gemeentehuis. 
Het voorstel van het college wordt met 
het advies van de gemeenteraad aange-
boden aan Provinciale Staten (PS). Eind dit 
jaar nemen PS een besluit over het project 
N266/N275 Nederweert. 

Het verbeteren van de verbinding tus-
sen de A2, N275 en N266 kent een lange 
voorgeschiedenis. In de regiovisie Midden-
Limburg van december 2008 werd een 
randweg voorgesteld ten noordwesten van 
Nederweert. Op 4 november 2011 namen 
PS een motie aan waarin ze Gedeputeerde 
Staten (GS) opriepen een plan uit te wer-
ken voor het realiseren van deze randweg. 
In 2014 werd voor het project een Plan-
MER met afwegingsnotitie opgeleverd.

Voorkeursvariant
De (voorkeurs)variant in het Plan-MER 
ging uit van een randweg met een aanslui-
ting op de N266 ten zuiden van Brug 14 en 
een aansluiting op de N275 ter hoogte van 
de bestaande Randweg West. Hierna is een 
structuurvisie Randweg Nederweert opge-
steld en in procedure gebracht. PS stelden 
deze structuurvisie op 29 september 2017 
echter niet vast. PS wilde namelijk naast 
het Randwegalternatief een tweede 
alternatief uitgewerkt hebben, waarna 
PS een keuze maakt tussen één van beide 
alternatieven.

Nieuw alternatief
Er kwam een nieuw alternatief, op het 
bestaande tracé van de N266, na een uit-
gebreid participatietraject. Het alternatief 
is opgesteld en uitgewerkt volgens het 
mobiliteitsplan van de Provincie. Dat plan 
gaat uit van ‘niet meer asfalt, tenzij’. Vol-
gens een aantal onderzoeken is het ver-
keer op de huidige wegen nog te verbete-
ren. Het nieuwe alternatief kent daarvoor 
een groot pakket maatregelen voor het 
huidige tracé. Het gaat onder meer om het 
aanpassen van de aansluitingen A2-N275 
en N275-Randweg West.

Veiligheid en doorstroming
Het verbeteren van de veiligheid van 
fietsers is een belangrijk punt. Daarvoor 
moeten de aanleg van ongelijkvloerse 

fiets- en voetgangersoversteken over de 
N275 ter hoogte van Rijksweg Zuid en 
de Nikkelstraat en het opheffen van het 
gelijkvloerse kruispunt voor fietsers en 
voetgangers oversteken bij de Linden-
straat en Randweg West zorgen. Andre 
maatregelen zijn een rotonde met paral-
lelwegen in de Randweg West ten wes-
ten van De Bengele, de aanpassing van 
de stoplichtafstelling bij de aansluiting 
N275 en N266 en het verruimen van de 
rotonde bij Nederweert-Eind. Dit moet 
de doorstroming bevorderen.

Toekomstgericht
Tijdens de drukbezochte raadsverga-
dering keken de fracties terug op de 
afgelopen jaren van het project en de 
verschillende ontwikkelingen. Er waren 
drie insprekers die hun mening gaven 
over het verbeteren van de verbindin-
gen rond Nederweert. De afgelopen 
jaren was de mogelijke komst van een 
randweg een veelbesproken onderwerp. 
Ook nu liepen de meningen uiteen. Er 
werd enkele keren geschorst. Uiteindelijk 
stemde een meerderheid van de raad 
voor het voorstel van het college.

Alternatief goede oplossing voor 
knelpunten
Volgens wethouder Cuijpers biedt het 
gekozen alternatief een goede oplossing 
voor de verkeerskundige en mobiliteits-
knelpunten. Zowel de verkeersdoorstro-
ming als de verkeersveiligheid worden 
verbeterd. Er is ook sprake van een 
robuuste toekomstgerichte regionale ver-
binding (N266 én N275). Door aanleg van 
de rotonde bij de Schoolstraat, wordt de 
snelheid van het verkeer op de provinci-
ale weg verminderd. Ook kan de nog aan 
te leggen fiets- en voetgangersbrug over 
de Zuid-Willemsvaart op deze rotonde 
worden aangesloten. De barrière tussen 
Nederweert en Budschop wordt hierdoor 
enigszins verminderd. Het nieuwe alter-
natief kan worden uitgevoerd binnen het 
vastgestelde budget. Bij een randweg 
zouden er fors extra middelen door PS 
en de gemeente beschikbaar moeten 
worden gesteld.

Hoe nu verder?
Het advies van de gemeenteraad wordt 
op korte termijn aangeboden aan PS. 
Het provinciebestuur neemt hierna een 
besluit en legt dit voor aan PS, waar-
schijnlijk aan het einde van dit jaar. Na 
het besluit van PS kan een begin worden 
gemaakt met de verdere uitwerking van 
het gekozen alternatief.

Donderdag 18 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. 

Brandweerkazerne
Op woensdag 10 juli werden bur-
gemeester Evers en zijn gezin thuis 
opgehaald door de brandweer met de 
nieuwe tankautospuit en andere brand-
weervoertuigen. 

Starthandeling 
Samen reden ze naar de Smisserstraat 
voor de starthandeling van de bouw 
van de nieuwe brandweerkazerne en 
het informele afscheid van de volledige 
brandweerpost Nederweert. 

Straatnaambordje
Met het besturen van de graafmachine 
groef de burgemeester een lading zand 
weg. De brandweerlieden hadden ook 
nog een verrassing voor hem. Hij mocht 
het nieuwe straatnaambordje onthullen 
van de oefenplaats: Burgemeester Evers 
Plein (2006-2019). 

Robuuste brandweerpost
Als portefeuillehouder voor de open-
bare orde en veiligheid heeft burge-
meester Evers zich sterk gemaakt voor 
een nieuwe brandweerkazerne: “Samen 
met de brandweer Nederweert en de 
Veiligheidsregio Limburg-Noord richten 
we een robuuste brandweerpost op 
voor de lange termijn. Het zorgt voor 
het langdurig en duurzaam waarborgen 
van de veiligheid in Nederweert”.



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 18 tot en met 27 juli 2019

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. Apollinaris, 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 Mientje Tinnemans-Kirkels vanwege 
verjaardag vader, Drees Horijon en Lies Ho-
rijon-Geelen.

ZONDAG 21 juli
Zestiende zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector  W. 
Engelen) – 

MAANDAG 22 juli
H. Maria Magdalena
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 23 juli
H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Eu-
ropa
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel 

WOENSDAG 24 juli
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 25 juli
H. Jakobus, apostel
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis –  Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 26 juli
HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige 
Maagd Maria
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 27 juli
Z. Titus Brandsma, priester en martelaar
Vooravond van de 17e zondag door het jaar
18.00 uur  H. Mis (, zang dameskoor Cantan-
tes, lector  koorleden) 

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 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

Zondag 28 juli 2019 H. Mis om 11.00 uur  
Geen koor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen 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 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 20 - 27 juli

Zaterdag 20 juli, 19.00 (Samenzang). 

Zondag 21 juli, 16e zondag door het jaar, 
10.00 (Samenzang) jrd Jan Sieben.

Donderdag 25 juli, H. Jakobus, apostel, 
18.40 bidden van het rozenhoedje, 19.00 
voor de vervolgde christenen.  

Zaterdag 27 juli, Z. Titus Brandsma, pries-
ter en martelaar, 19.00 (Samenzang) ouders 
Piepers, zoon Peter en schoonzoon Albert, 
ghm Nel Donkers en overleden familie.

ACOLIETEN: za. 20 juli 19.00: Tom en Stan 
Dirks; zo. 21 juli 19.00: Tom Kessels, Nick Stij-
nen; za. 27 juli 19.00: Mathijs van Lierop.

Pastoor A. Koumans, OMI. 

Parochie 

H. Gerardus-Majella
Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.

Contactadres: Lenie Mackus 
Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907 

e-mail: leniemackus@gmail.com
website: www.parochies-beno.nl

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

20 t/m 27 juli

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

ZATERDAG 27 juli: 19.15 uur H. Mis.

LEZERS: zaterdag 20 juli Doortje Linders, 
zaterdag 27 juli Marjo Timmermans.

MISDIENAARS: zaterdag 20 juli Janne 
Wijen en Valerie Beerens, zaterdag 27 juli 
Lobke Houtappels en Lois Beerens.

H. DOOPSEL: op zondag 21 juli zal Amy Ho-
tio het H. Doopsel ontvangen. Wij wensen 
Amy en haar ouders van harte proficiat en 
Gods zegen voor de toekomst.

“Je kunt het leven ook met een vrolijk 
gezicht serieus nemen.”

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  20 juli 2019  –  27 juli  2019

Zondagmorgen 21 juli 09.30 uur:
Als hgm. voor Wiel Triepels, Maria Trie-
pels-Wulms, Annie v.d. Kruys-Triepels, Wim 
Triepels en Pierre Triepels (volkszang)

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 21 juli
10.00 uur H. Mis
- tot bijzondere intenties

Zondag 28 juli
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel
- Lieve moeder Maria, Ik wil U danken voor 

alles mij gegeven. Dank U.
- Maria, ik bid tot u, dat mijn man en vader 

van mijn kinderen weer thuis komt wonen, 
dat alles goed komt.

- Maria, help ons dat we genezing krijgen.

Iets om over na te denken:
Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te 
kosten, maar de echo ervan duurt eindeloos.

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.

Wel of geen randweg?

Afgelopen raadsvergadering zijn er 
weer een aantal belangrijke thema’s 
besproken. Zoals gebruikelijk blikken 
we ook dit keer samen met u terug 
op een aantal gebeurtenissen en the-
ma’s van de raadsvergadering. Deze 
keer op de vergadering van dinsdag 
9 juli 2019.

Wel of geen randweg?
Deze vraag houdt Nederweert al ja-
ren bezig. Maar die vraag was lange 
tijd niet helemaal eerlijk. Niets doen 
aan de N266 en N275 is namelijk 
geen optie. Een fietsbrug bij de Mc-
Donald’s en een fietstunnel bij Staat 
zijn hard nodig voor de verkeersvei-
ligheid voor fietsers én voor de door-
stroming op de Randweg Zuid. Een 
langgekoesterde wens is om Bud-
schop en Nederweert beter te ver-
binden met een extra brug over het 
kanaal. Een betere, vooral veiligere, 
ontsluiting van McDonald’s en omge-
ving op de Randweg West is vereist. 
Er lag niet alleen een voorstel voor 
de aanleg van een randweg, maar 
ook een alternatief plan met punten 
die sowieso moeten worden aange-
pakt op de huidige wegen. Deze ge-
noemde maatregelen zitten in beide 
plannen. Je kunt dus zeggen dat het 
nieuwe alternatief het absolute mini-
male is dat er moet gebeuren aan de 
N275 en N266.

Voor het gehele project (N266, N275 
en Kanaalzone) is door de gemeente 
al 10 miljoen euro gereserveerd. De 
gemeenten in de regio en de pro-
vincie betalen ook mee. Met het hui-
dige budget kunnen we het nieuwe 
alternatief uitvoeren. Om naast het 
oplossen van de knelpunten ook een 
randweg aan te leggen en de Ka-
naalzone te ontwikkelen is zo’n 24 
miljoen euro extra nodig, bovenop 
het beschikbare budget. Dit moet de 
gemeente grotendeels of helemaal 
betalen. We hebben zorgen over de 
financiële gevolgen voor Nederweert 
bij de keuze voor een randweg. Moet 
de belasting flink omhoog om een 
randweg te kunnen betalen? Kunnen 
we andere projecten nog wel beta-
len? Denk bijvoorbeeld aan noodza-
kelijke investeringen in Sportpark De 
Bengele of het aanleggen van veilige 
fietsroutes. Wij vinden het belangrijk 
dat Nederweert een financieel ge-
zonde gemeente blijft.

We hebben ook kanttekeningen bij 
een randweg dicht op de dorpskern 
die het buitengebied grotendeels 
afsnijdt van het dorp. Er is geen re-
kening gehouden met een rotonde 
bij De Treff. Die rotonde kan een 
ontlasting betekenen voor de Molen-
weg, die door deze randweg onveilig 
wordt. Voor fietsers zijn geen onge-
lijkvloerse verbindingen opgenomen. 
Het lijkt wel of er niet geleerd is van 
de blunder rondom fietsverkeer bij 
de aanleg van de Randweg Zuid, die 
we nu pas gaan herstellen.

Een randweg zien wij nog steeds als 
een grote kans voor Nederweert, 
maar dan wel een fatsoenlijke rand-
weg én een betaalbare randweg. We 
zijn dus voor een randweg, maar zijn 
tegen deze randweg. We willen niet 
langer wachten met de maatregelen 
die we sowieso moeten nemen, zoals 
een fietsbrug bij de McDonald’s, een 
fietstunnel bij Staat en een extra brug 
over het kanaal. Deze knelpunten 
moeten na jaren wachten nu einde-
lijk eens worden aangepakt, daarom 

Raadpraat
hebben we ingestemd met het nieu-
we alternatief.

Zonneweides
Over de aanleg van zonneweides zijn 
de meningen verdeeld. De kwaliteit 
van het landschap gaat achteruit en 
er zijn (mogelijk) nadelige effecten 
op de biodiversiteit. Technologische 
ontwikkelingen gaan ontzettend 
hard, waardoor zonneweides wellicht 
snel achterhaald zijn. De vraag is dus 
of je zonneweides moet aanleggen, 
zeker als nog niet alle daken vol lig-
gen. Aan de andere kant hebben we 
ook een energieopgave waar we aan 
moeten werken. Nederweert heeft 
daarvoor ook nog de nodige stap-
pen te zetten. We zijn immers nog 
ver verwijderd van onze doelstelling; 
energieneutraal in 2035. 

Er lag een voorstel tot de aanleg van 2 
zonneweides in onze gemeente.
Een zonneweide (13 hectare) is ge-
pland bij Landgoed ‘t Kruis in Neder-
weert-Eind. Dit plan is goed ingepast 
in het landschap. Een deel van de 
opbrengsten wordt gebruikt om het 
landgoed in stand te houden en de 
lokale energiecoöperatie Newecoop 
doet mee met het project. Hier kon-
den wij mee instemmen. 

De andere zonneweide (27 hectare) is 
gepland bij de Colusdijk/Krommedijk 
in Nederweert. Bij deze proeftuin wa-
ren nog een aantal onduidelijkheden. 
De opbrengsten vloeien hoofdzakelijk 
weg naar een buitenlandse investeer-
der. Een mogelijke rol van Newecoop 
is nog onduidelijk. In het plan staat 
dat twee agrariërs kunnen stoppen 
met intensieve veehouderij (varkens 
en pluimvee). Er staat alleen nergens 
uitgewerkt hoe dit gaat gebeuren. 
Kunnen de dierenrechten wel of niet 
worden verkocht aan de buurman? 
De dierenrechten moeten volgens ons 
worden ingeleverd om echt iets te 
doen aan het fijnstofprobleem in de 
gemeente. Omdat het plan nog niet 
voldoende is uitgewerkt konden we er 
niet mee instemmen en haalde daar-
om geen meerderheid binnen de raad.

Wonen
We hebben ook de nieuwe Structuur-
visie Wonen Midden-Limburg vastge-
steld. Hiermee komt er meer ruimte 
om te bouwen in de gemeente, met 
name starterswoningen en levens-
loopbestendige woningen. Dit geldt 
voor alle kernen. We hebben aange-
geven dat we het belangrijk vinden 
dat er vooral gebouwd wordt naar 
behoefte én dat we rekening hou-
den met groei vanwege de gunstige 
ligging aan de A2. Bouwen naar be-
hoefte is voor ons leidend, niet de af-
spraken over aantallen die regionaal 
zijn gemaakt.

Verder is op ons verzoek de starters-
regeling verruimd. Hiervoor hebben 
we op 9 oktober 2018 een voorstel 
ingediend dat nu daadwerkelijk is 
omgezet in nieuw beleid. De financi-
ele mogelijkheden voor starters wor-
den hiermee vergroot. Dit zien we als 
eerste stap. Nu moet er nog gezorgd 
worden voor meer betaalbare star-
terswoningen.

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

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

KIENEN
NEDERWEERT / ST. ROCHUS

De eerstvolgende kienavond in 
Budschop is op VRIJDAG 30 AU-
GUSTUS 2019

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!

Wij wensen allen een fijne vakantie.

Bestuur KBO afdeling Budschop 

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

Summercolleges voor nieuws-
gierige en leergierige kinderen

Deze zomervakantie kun je in de 
kindercolleges bij Bibliocenter 
Weert van alles te weten komen 
over allerlei onderwerpen. Kin-
deren van 7 tot en 12 jaar kunnen 
op vier donderdagochtenden van 
10.30 tot 11.30 uur meedoen aan 
workshops van Mad Science. Zij 
bieden in meer dan twintig lan-
den educatief en uitdagend sci-
ence onderwijs aan.

Over welke onderwerpen?
18 juli Chemische reactie, experimen-
teren en ervaren hoe het zit met de 
kleinste deeltjes atomen en molecu-
len. 25 juli de Glow Show over licht. 1 
augustus alles over Beweging en 8 au-
gustus Droog IJstijd, een coole work-
shop over bevriezen en verdampen. 
Meedoen kost € 7,50 per ochtend. De 
workshops zijn bij Bibliocenter Weert, 
Wilhelminasingel 250. Aanmelden via 
de www.bibliocenter/agenda

18 juli Chemische reactie: van mo-
lecuul tot muffin.
Alles om ons heen is opgebouwd uit 
atomen en moleculen. Zelfs dingen 
die je niet kan zien, maar alleen kan 
voelen, zoals lucht. Dit college staat 
vol experimenten, zoals modelmole-
culen bouwen, het formaat van een 
atoom ontdekken, chemische reacties 
veroorzaken en een chemische muf-
fin ‘bakken’. Kortom, aan de slag als 
scheikundige in de dop.

25 juli Glow Show in een lichtflits.
Hoe onze omgeving er uitziet in wit 

licht, zoals zonlicht, dat weten we 
wel. Maar ziet alles om ons heen er 
ook nog zo uit, wanneer je er met 
gekleurd licht op schijnt? Hoe ver-
andert je waarneming in ander licht, 
hoe werkt glow-in-the-dark en hoe 
kun je je eigen schaduw vangen? 
Heb je je wel eens afgevraagd of er 
een alternatief is voor de ouderwet-
se zaklamp? Ga aan de slag met lu-
minol en andere chemicaliën om een 
chemische zaklamp te maken.

1 augustus Beweging! 
Je bent de hele dag in beweging, 
zelfs als je slaapt. De aarde waar je op 
woont draait rond, je bloed stroomt 
door je lichaam en je ademt in en uit.

Omdat wijzelf en alles om ons heen 
volop in beweging zijn, onderzoeken 
we tijdens deze workshop de vier 
soorten beweging die we kunnen on-
derscheiden. Zo komt de roterende 
beweging aan bod tijdens het bou-
wen van een tandwielconstructie en 
testen we welke knikker de langste li-
neaire beweging kan afleggen in een 
knikkerbaan.

8 augustus Droog IJstijd.
De coolste workshop ooit. 79 graden 
onder nul om precies te zijn. Daar is 
een heel speciale stof voor nodig, 
bevroren koolstofdioxide. Leer over 
smelten, bevriezen, verdampen en 
sublimeren en ontdek hoe de speciale 
effecten van droog ijs worden ge-
bruikt bij griezelfilms of spectaculaire 
optredens op een podium.

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende 
reacties op het overlijden van mijn lieve man, vader, 
schoonvader en opa

Piet Cuijpers 
(Piet van Puine Wies)

Met trots kijken we terug op de waardige dienst in de 
kerk en het persoonlijke afscheid in het crematorium. 
Het is een troostrijke gedachte dat Piet in zijn leven 
voor velen zoveel  heeft betekend.

An Cuijpers-Rutjens 
Kinderen en kleinkinderen 
Ospel, juli 2019

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 
17 augustus om 19.00 uur in de Onze-Lieve-Vrouw 
Onbevlekt Ontvangenkerk in Ospel.

Op woensdag 24 juli organiseren 
we weer een wandeltocht, vertrek 
is stipt om 9u bij de kerk in Le-
veroy. De wandeltochten zijn bij 
iedereen goed in de smaak geval-
len, ze worden als gezellig ervaren. 
We hopen dat ook de 5de wandel-
tocht weer gezellig wordt. In de 
wandelgangen horen we vaak dat 
de wandeltochten alleen voor se-
nioren bedoeld zijn maar dit is ze-
ker niet het geval, iedereen is van 
harte welkom, van jong tot oud.

We wandelen wederom 9km, er zijn 
geen kosten aan verbonden. Wel 
wordt een kleine bijdrage voor kof-
fie op prijs gesteld. Indien er men-
sen zijn die maar 5km kunnen lo-
pen kunnen ze vanaf de tussenstop 
met de auto naar huis gaan. Dit wel 
graag even van te voren melden.

Aanmelden is niet nodig. Voor evt. 
vragen kunt u terecht bij Thijs Reijn-
ders 06-235 353 12 of Theu van Roy 
0495-651 754.

5de wandeltocht 
seniorenverening Leveroy


