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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!

(0495) 625714 

Expert 
Nederweert
uw Sonos
specialist!

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

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

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

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

• 

De nieuwe tuingids
van Tuinvisie

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!

Op zondag 4 en zondag 11 augus-
tus kan je in het overdekte Am-
fitheater van Buitencentrum De 
Pelen genieten van de doldwaze 
avonturen van ‘De Theaterkist’. Er 
zijn twee voorstellingen; om 13.30 
en 15.00 uur. En natuurlijk kan je 
deze voorstelling mooi combine-
ren met een wandeling of een Ont-
dektocht in De Groote Peel. 

Reis mee met de Theaterkist
August Greene is met zijn ‘Theater-
kist’ een graag geziene gast op het 
Peelpodium De Pelen. Dit jaar brengt 
hij een nieuw verhaal! Deze voorstel-
ling gaat niet over August Green zelf, 
maar over Tovenaar Februus Greene, 
de oudoom van August. Februus 
heeft een lange reis achter de rug. Hij 
is moe en daarom doet hij een dutje 
in de Theaterkist. Terwijl hij slaapt 
brengt de Theaterkist Februus naar 
een andere plek. Maar waarom? Dat 
doet de Theaterkist niet zomaar, daar 
zit een reden achter. Heeft het soms 
te maken met de magische steen die 
Februus vindt? Februus verzamelt op 
zijn verre reizen namelijk allemaal 
magische vondsten, die uiteindelijk
een plekje in zijn Wonderlijke Rari-
teiten Kabinet krijgen. Spannend… 
Tijdens deze grappige kindertheater-
show beleef je, samen met Tovenaar 
Februus, doldwaze avonturen! Tover 
en zing gezellig mee. 

Er zijn op zondag 4 en zondag 
11 augustus telkens 2 voorstel-
lingen; om 13.30 en 15.00 uur. 
Kaartjes kosten € 2,50 per per-
soon (volwassenen en kinderen) 
en kun je online reserveren via: 

In de week van 8 juli vond alweer 
voor de 19e keer de VSN voetbal-
week plaats bij Eindse boys.
Gezien de kantine momenteel 
een grote verbouwing ondergaat, 
had men voor die week een aan-
gepaste accommodatie.
De week werd geopend, namens 
de club, door Peter Wijen en wet-
houder Peter Koolen.

Internationale bekendheid
Met gemiddeld 20 graden waren de 
weersomstandigheden perfect. De 
velden lagen er prima bij!
Ruim 215 spelertjes stonden te trap-
pelen van ongeduld om te starten en 
te worden begeleid door ruim 30 su-
per gemotiveerde leiders.
Een leuk detail is dat deze voetbal-
week ook internationale bekendheid 
heeft gekregen. Een spelertje uit het 
Canadese Ontario heeft namelijk 
deelgenomen.
Met veel toeschouwers en de nodige 
muziek werden 9 groepen gepresen-
teerd op het hoofdveld.

Techniek en behendigheid
Spelonderdelen zoals boarding voet-
bal, 4-4, 7-7, kooivoetbal en poeierbal 
stonden weer op het programma. 
Naast deze spelvormen werd er ook 
aandacht besteed aan de techniek en 
behendigheid van de voetballers, via 
trainingsonderdelen en een vaardig-
heidscircuit. 
2 spelers van iedere groep die dit cir-
cuit als snelste aflegden streden vrij-
dag voor veel publiek met elkaar om 
een prijs. Voor de keepers was er dins-
dag- en woensdagmorgen een speci-
ale keeperstraining georganiseerd. 
Van maandag t/m donderdag werd 
er binnen de groepen flink gestreden 
voor de punten.

Penalty’s
Gedurende de week werden er ook
penalty’s genomen. De winnaar van 
iedere groep mocht vrijdagmiddag 
deelnemen aan de penalty bokaal.
Keeper Jack van Diepen, van SV Le-
veroy, was de uitverkorene die de 
spelertjes van het scoren moest af-
houden. Ondanks goed keeperswerk 
werden menige ballen heel goed raak 
geschoten, wat resulteerde in een 
overtuigende winnaar van de Penalty 
bokaal.

Meest correcte speler
Ondanks een korte en hevige regen-
bui werd op vrijdagmiddag, onder 

veel belangstelling, de voetbalweek 
afgesloten. Het was immers tijd voor 
de prijsuitreiking. Van elke groep wer-
den 3 spelers, die de meeste punten 
hadden gescoord, naar voren gehaald 
en beloond met een 1e ,2e en 3e prijs. 
Uiteindelijk werd er ook nog een prijs 
uitgereikt aan de meest correcte spe-
ler van iedere groep. Eén leider van de 
groep motiveerde dit aan het publiek, 
waarom deze speler was verkozen. 

Peter Koolen voerde tijdens de af-
sluiting een kort woordje namens 
de gemeente. Voorzitter Jac Beerens 
deed dit vol trots namens voetbalclub 
Eindse boys. 

Op naar de 20e editie
Tot slot is Eindse Boys alle leiders en
vrijwilligers zeer dankbaar, die dit 
voetbalfeest mogelijk hebben ge-
maakt. De VSN voetbalweek vindt vol-
gend jaar weer plaats bij Eindse Boys 
en wel van 13 t/m 17 juli. Een week met 
een speciaal tintje, daar het maar liefst 
de 20e editie zal zijn. Reden genoeg 
om er een feestelijke week van te ma-
ken, met natuurlijk de nieuwe kantine 
van de club.
Hopelijk was het voor de deelnemers 
een leerzame week, met vooral veel 
plezier! Eindse Boys hoopt iedereen 
weer in 2020 te mogen verwelkomen 
tijdens de VSN Voetbalweek.

Foto: Nederweert24

Eindse Boys kijkt tevreden terug

Geslaagde VSN Voetbalweek

www.staatsbosbeheer.nl/pelen-
kindertheater De voorstelling is 
het meest geschikt voor kinderen
van 4 tot 10 jaar. 

Ontdek De Groote Peel
Het Buitencentrum ligt bij de ingang 
van het Nationaal Park De Groote 
Peel. Voor of na de voorstelling kan 
je een mooie wandeling maken in 
dit prachtige natuurgebied. Voor 
gezinnen met kinderen zijn er Doe- 
en Ontdektochten te huur. Zo is er 

Voorstellingen van ‘De Theaterkist’ in het Amfitheater

Kindertheater bij Buitencentrum De Pelen

voor kleuters het ‘Kabouterpad’ en 
voor kinderen van 6 tot 11 jaar de 
‘Peel Beleef-je-Buiten Tocht’. Met 
een opdrachtenboekje en een tasje 
vol materialen kan je de leukste op-
drachtjes doen. Deelname kost € 5,- 
per kind, inclusief een leuke herinne-
ring (ouders hoeven niet te betalen). 
Kijk voor meer informatie op: www.
staatsbosbeheer.nl/depelen

(Na)genieten in het Buitencentrum
In het Buitencentrum is een informa-

tiebalie en winkel. Je kunt er terecht 
voor verschillende soorten nestkas-
ten, natuurboeken, streekproducten
en leuke natuurontdekspulletjes. Bij 
de inpandige horeca kan je genieten 
van een hapje en een drankje. Het 
Buitencentrum is door de week van 
10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 
en zondag van 10.00 tot 18.00 uur 
geopend. Voor meer informatie: de-
pelen@staatsbosbeheer.nl of telefo-
nisch: 0495 – 641 497.

Foto: De Theaterkist



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 25 juli tot en met 3 augustus 2019.

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)
Ouders van de Kerkhof-Simons, Jo Janssen 
en Hub Coenen 

ZONDAG 28 juli
Zeventiende zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
L.Roost) jaardienst Dora Schouten-Doensen, 
jaardienst Mia Timmermans-Lempens.

MAANDAG 29 juli
H.Martha
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 30 juli
H.Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel 

WOENSDAG 31 juli
H .Ignatius van Loyola, priester
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 1 augustus
H. Alphonsus Maria de ‘Liguori’, bisschop en 
kerkleraar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 2 augustus
H. Eusebius van Vercelli, bisschop
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 3 augustus
Vooravond van de 18e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector L.Caris) jaardienst Bertha en Teng 
Wijen-Bongers, jaardienst Toos Saes-Davits 
en Jos Saes, Petrus Hubertus Verheijen en 
Dina Verheijen-Horijon vanwege verjaardag.

Overleden
Op zaterdag 20 juli was de uitvaart voor 
Mien Feijen-Verdonschot, 90 jaar.
Zij woonde in Zorgcentrum St.Joseph. Zij 
werd begraven op de Algemene Begraaf-
plaats. Dat zij moge rusten in vrede.

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 28 juli
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 4 augustus
10.00 uur H. Mis
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve moeder Maria, ik hoop dat alles goed 

komt met mijn gezin, en voor de gezond-
heid van mijn vader.

- Lieve moeder, ik vraag om bijstand en 
zegen, en ik blijf bidden en  hopen dat ik 
mijn doelen kan bereiken, met heel veel 
dank.

- Maria, help ons bij ons geluk in de toe-
komst van een nieuw leven

Iets om over na te denken:
Ons leven is wat onze gedachten ervan maken.

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. 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 27 juli – 3 augustus.

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.

Zondag 28 juli, 17e zondag door het jaar, 
10.00 (Samenzang) zwd An Claessens-Meevis.

Donderdag 1 augustus, 19.00 voor de zieken.

Vrijdag 2 augustus, eerste vrijdag van de 
maand, Ziekencommunie.

Zaterdag 3 augustus, geen H. Mis.

ACOLIETEN: za. 27 juli 19.00 : Mathijs van Lier-
op; zo. 28 juli 10.00 : Willem en Pieter Tullemans. 
In verband met de wielerronde komt de H. Mis 
op zaterdagavond 3 augustus te vervallen.

VASTENACTIE: De Vastenactie, gehouden 
in Nederweert, Ospel, Budschop en Neder-
weert-Eind bracht dit jaar € 2.727,60 op voor 
een project van pater Piet Cuijpers. Het mis-
sieburo van het bisdom Roermond ronde dit 
bedrag af naar € 3.000,-. Pater Cuijpers zegt 
iedereen graag dank voor deze bijdrage. 

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

27 juli t/m 3 augustus

ZATERDAG 27 juli: 19.15 uur H. Mis.

ZATERDAG 3 augustus: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, ter ere aan de H. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 27 juli Marjo Timmer-
mans, zaterdag 3 augustus Lies Loijen.

MISDIENAARS: zaterdag 27 juli Lobke 
Houtappels en Lois Beerens, zaterdag 3 au-
gustus Ayla Beerens en Niek Wijen.

“Een kleine positieve gedachte in de ochtend 
heeft de kracht een hele dag te veranderen..”

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 27 juli 2019 – 3 augustus 2019

Zondagmorgen 28 juli 09.30 uur:
Als zwd. voor Mina Schreurs, Als hgm. voor 
Truus en Miel Wetemans en overleden ou-
ders Wetemans-Verboeket (volkszang)

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 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

Zondag 4 augustus 2019 H. Mis om 11.00 uur  
Geen koor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

Alles op het gebied van natuursteen en graniet.
Onze Lieve Vrouwestraat 17, 6035 AN Ospel

Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156.mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl 

Grafmonumenten
Wij leveren alle modellen graf-
monumenten, ook eigen ontwerpen.

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

Vraag om een vrijblijvende kosten-
opgave, ook als u reeds elders een 
offerte heeft aangevraagd. 

Bouwsector
Wij leveren.voor zowel de particulier alsook 
de bouwsector tegen scherpe prijzen:
-  Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.
-  Belgische en Ierse hardsteen geschuurd 

en gezoet.
-  Vele soorten graniet, marmer en travertin.
-  Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.
-  Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.
-  Composiet van het bekende merk Diresco

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

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

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

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

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

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

L.K.V. Nederweert

Beste dames,
De Vakantie week in Valkenburg zijn 
van maandag 23 september t/m vrij-
dag 27 september de eerste week en 
maandag 30 september t/m vrijdag 4 
oktober de tweede week. Wie meer 
wil weten even contact opnemen.  
Fijne vakantie. Je kan je opgeven tot 
15 augustus.

Groeten het bestuur.

SKO

Handen
Het is gemakkelijk om
een steeds dikkere
muur te bouwen
met boosheid
onwetendheid
angst

Maak je een vuist?

Het kost alle trots
vraagt moed en pijn
en volharding
om deze muur
weer af te breken

Reik je jouw hand?

Karin Vossen
www.schrijverskringospel.nl

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

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 
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Aanhangwagen 
voor scootmobiel

Zomer periode staat synoniem voor 
vakantie periode. Een prachtige tijd 
om er samen op uit te trekken. Men-
sen die slecht ter been zijn en afhan-
kelijk zijn van een scootmobiel on-
dervinden vaak de belemmering dat 
zij de scootmobiel niet mee kunnen 
nemen naar een bestemming die wat 
verder weg ligt. Zoals b.v. een dieren-
tuin, pretpark of camping. Ook een 
fietstocht starten op n andere locatie 
dan het thuisadres kan dan een uitda-
ging worden.

Enige jaren geleden heeft de ge-
meente Nederweert een aanhang-
wagen gedoneerd aan Stichting Plat-
form Gehandicapten Nederweert. 
Deze is te huur voor ALLE INWONERS
van de Gemeente NEDERWEERT voor 
het vervoer van de scootmobiel. Ge-
heel gratis. U betaalt alleen n kleine 
borg vooraf. Voor vragen over be-
schikbaarheid kunt u terecht bij Jo-
han Smeets. Mobiel nr. (06) 53 13 82 
83. Het is een hele fijne aanhanger. 
Er is ruim plek voor n scootmobiel. Er 
past nog n fiets naast.

Dus wilt u n dagje weg of n hele week 
en uw scootmobiel moet mee. Bel 
met Johan Smeets van Stichting Plat-
form Gehandicapten Nederweert. 
Reserveer tijdig. Zeker in de vakantie 
periode. 

Zaterdag 3 augustus 2019 organiseert 
de familie Wetemans in café-zaal We-
temans, Dorpstraat 7 in Leveroy een 
afscheidsavond voor alle mensen die, 
op welke manier dan ook, een band 
hadden met Café-Zaal Wetemans. 
Nadat de zaak 106 jaar in handen is 
geweest van de familie zal op 1 au-
gustus de deur definitief gesloten 
worden. Met deze avond wil de fami-
lie afscheid nemen en vooral gastvrij 
blijven tot het laatste moment. Opa 
en oma Wetemans en later vooral 
Miel en Truus hebben er al die jaren 
voor gezorgd dat Leveroy een mooie 
horeca gelegenheid had voor alle 
dorpsgenoten, maar ook voor veel 
mensen buiten Leveroy. Een plek 
waar vreugde en ook verdriet wer-
den gedeeld, waar veel verenigingen 
een plek hadden om hun sport uit te 
oefenen, te repeteren of te vergade-
ren.  Het belang van de gemeenschap 
stond bij hen hoog in het vaandel. Te-
recht is hun zaak ooit in een prachtige 
documentaire van L1 benoemd tot:

De Hoêskamer van Leivere

Voor het afscheid is een mooi foto-
boekje samengesteld waarin veel 
waardevolle foto’s en de speciale 
band met Leveroy worden getoond.  
Ook willen de personeelsleden nog 

voor de allerlaatste keer het heer-
lijke, alom bekende koude buffet van 
Truus klaarmaken. Het aantal deelne-
mers aan het buffet is beperkt, dus 
boek daarvoor tijdig. 

Óók alleen voor een drankje 
bent u welkom

Men mag uiteraard ook om 20.30 uur 
komen zonder aan het buffet deel 
te nemen voor een gezellig samen-
zijn. De familie wil speciaal voor deze 
avond een aangepaste consumptie-
prijs hanteren als dank voor de prach-
tige klandizie in al die jaren.

U bent van harte welkom!

Het programma is als volgt:
18.00 uur Opening/presentatie boek-

je “Gastvrij tot het einde”.
18.15 uur Buffet, op de originele 

oude manier van Truus.                       
Kosten buffet € 12,50                                                                                     
Kosten boekje € 5,00                                                                                      

20.30 uur Gezellig samenzijn. 
Muziek van DJ Michel 
Ouderwetse consumptie-
prijs € 1,25    

Opgeven buffet/voorintekening 
boekje;
https://www.gastvrijtotheteinde.nl

Afscheidsavond café-zaal 
Wetemans: ‘Gastvrij tot het einde’

Springkussendag tijdens 
koopzondag Weert

Tijdens de koopzondag van 28 juli 
presenteert Centrummanagement in 
samenwerking met BIZ Ondernemers 
de jaarlijkse Springkussenzondag. 
Een bezoek aan de stad is voor de 
hele familie de moeite waard.

Verspreid over de straten en pleinen 
in de binnenstad staan maar liefst 12 
luchtkussens. Met de vele verschillen-
de soorten en kleuren vormt het eve-
nement een sfeervolle invulling van 
de zomerse koopzondag. Terwijl de 
ouders lekker winkelen of genieten 
op een van de vele terrassen in Weert 
kunnen de kinderen naar hartenlust 
spelen. De kussens variëren van een 
ballenbak voor de kleinsten tot een 
grote stormbaan voor de stoerste 
kids.

ZomerOrkest Nederland
Ook de liefhebber van muziek is van 
harte welkom tijdens de koopzon-
dag. Om 14:00 uur speelt op de Markt 
het ZomerOrkest Nederland. Dit or-
kest, elk jaar opnieuw samengesteld 
uit amateurs en conservatoriumstu-
denten van 16 tot en met 23 jaar af-
komstig uit heel Nederland, speelt 
een toegankelijk concert in informele 
setting. Dat betekent dat orkestkle-
ding thuisgelaten wordt en de bij het 
zomerse terras passende vrijetijdskle-
ding het thema is.

Koopzondag
Elke laatste zondag van de maand 
is het koopzondag in Weert, waar-
bij winkeliers de deuren openen 
van 13:00 tot 17:00 uur. Tijdens de 
koopzondag kunnen bezoekers gra-
tis parkeren in de gehele stad, uit-
gezonderd parkeerlocaties met een 
slagboom. Het volledige programma 
van de komende koopzondagen is te 
vinden op de website van Centrum-
management, www.cmweert.nl.

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

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

Bedevaart Kevelaer

Zoals ieder jaar is er in samenwerking 
met de Lambertusparochie in Neder-
weert een bedevaart naar het Maria-
oord Kevelaer in Duitsland.
Deze wordt gehouden dinsdag 24 
september 2019.

Onderstaand een overzicht van de 
dag.
8.45 uur vertrek bus vanaf Kerk 

Keent Weert.
9.00 uur vertrek bus vanaf Pinnen-

hof Nederweert.
11.00 uur vieren we de Heilige Eucha-

ristie in de Biechtkapel.
12.00 uur diner in het Priesterhuis
15.00 uur plechtig Lof in de Kaarsen-

kapel.
17.00 uur terugtocht aanvaarden.

De kosten bedragen 30 Euro inclusief 
buskosten en diner.
Mocht U belangstelling hebben om 
hier aan deel te nemen opgave bij:
Pastoor Schuffelers Schoolstraat 2 Ne-
derweert tel. 631317.
Mevr. Roost Rooseveltstraat 21 Ne-
derweert tel. 633380
Parochiecentrum Lambertuskerk tel. 
625887
Hr. Götzen J. van Polanenstraat 18 
Weert tel. 530282.

De sluitingsdatum voor opgave is 18 
september dit i.v.m. met regelen van 
vervoer en het reserveren van het diner.

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren



Beschuitje eten!
Heeft u een goed idee om de leefbaar-
heid in uw buurt of straat te vergro-
ten en zou u hierover met met ons in 
gesprek willen gaan? Sluit dan gezellig 
aan bij het buurtontbijt bij u in het 
dorp. Het eerste buurtontbijt organi-
seren we voor een deel van dorpskern 
Nederweert, op zaterdag 14 septem-
ber. 

Op een later moment volgt voor de ove-
rige inwoners van Nederweert en voor 
de overige dorpen een buurtontbijt. 

Meer informatie en aanmelden, ga naar 
www.nederweert.nl/indebuurt. Wij zien 
er naar uit om u te ontmoeten!

De restauratie van de Lambertustoren 
is nu halverwege en loopt voorspoe-
dig. Begin deze maand bezochten ver-
tegenwoordigers van vier raadsfracties 
de toren. De raadsleden kregen van 
de gemeentelijke projectleider John 
Metselaars en uitvoerder Leon van 
Hoofwijk van bouwbedrijf Laudy, 
uitgebreid uitleg over de werkzaam-
heden. Ze waren onder de indruk van 
het werk dat verzet is en vonden dit 
een mooie manier om op de hoogte 
gebracht te worden van het restaura-
tieproces.

Raadsleden beklimmen de toren
Nadat in de bouwkeet een toelichting 
werd gegeven over de voortgang, de 
werkzaamheden en de financiën, gin-
gen de raadsleden met de bouwlift naar 
het hoogste punt. Vervolgens daalden 
ze de toren via de steigertrap weer af. 
Hierbij gaven John Metselaars en Leon 
van Hoofwijk per steigerslag uitleg over 
de staat van de toren en uitgevoerde 
werkzaamheden.

Al veel werk verzet
De mannen van Laudy hebben al veel 
werk verzet.“We zijn zeer te spreken 
over de samenwerking met Laudy”, 
aldus projectleider John Metselaars. De 
belangrijkste werkzaamheden zijn het 
herstel van het metselwerk, voegwerk 
en natuursteenwerk. Deze werkzaamhe-
den liggen mooi op schema, zowel qua 
planning als financieel.

Leien van de hoektorens vervangen
Aanvullend zullen we de leien vervangen 

van de drie kleine hoektorentjes en de 
trappentoren. Bij het vervangen van 
de leien van de grote toren in 2010, 
waren deze nog redelijk goed. Bij een 
recente controle is geconstateerd dat 
het onderliggend dakbeschot slecht is. 
In principe kunnen de dakjes nog en-
kele jaren mee. Omdat de kosten voor 
een steiger hoog zijn (€ 150.000 tot 
€ 200.000) en er nu een steiger staat, 
nemen we de vervanging van deze 
leien nu mee. Deze kosten passen bin-
nen het beschikbare budget.

Zoveel mogelijk oud materiaal 
behouden
Uitgangspunt bij de restauratie is om 
de cultuurhistorische waarde van het 
gebouw te behouden. Sporen uit het 
verleden proberen we daarom zoveel 
mogelijk te behouden, zodat de toren 
haar ‘verhaal ook aan de toekomstige 
bewoners kan vertellen.‘ Dit betekent 
dat we niet alle stenen die beschadigd 
of aangetast zijn, vervangen. Zolang ze 
technisch nog goed zijn en geen gevaar 
opleveren, behouden we deze. Ook 
wordt niet de hele toren gereinigd of 
opnieuw gevoegd. Alleen daar waar 
het nodig is, gebeurt dit.

Sporen van de restauratie zijn dui-
delijk zichtbaar 
Doordat we zoveel mogelijk bestaand 
metselwerk en natuursteenwerk wil-
len behouden, vallen de gedeeltes 
die we vervangen extra op. Het is nl. 
belangrijk dat de samenstelling van 
de nieuwe materialen zoveel mogelijk 
overeenstemt met de oorspronkelijke 

materialen. Omdat de oude materialen 
in de loop van de tijd flink verweerd 
en verkleurd zijn, tekenen de nieuwe 
(schone) materialen zich nu duidelijk 
af. Vooral de voegen zijn erg licht door 
de toepassing van kalk. Niet ieder-
een zal dit even fraai vinden. Echter 
cultuurhistorisch en technisch gezien, 
is deze werkwijze erg belangrijk. In de 
loop der jaren kleuren de gerestaureer-
de delen bij en valt het minder op.

Waardevol bezoek
De raadsleden vonden het een waar-
devol bezoek, waarbij ze veel inzicht 
kregen in het restauratieproces, 
de kostenopbouw en de gemaakte 
keuzes.

Raadsleden op de 'hoogte' gebracht
Restauratie Lambertustoren loopt voorspoedig

GemeenteContact

Er vinden binnenkort werkzaamheden 
plaats aan de Leveroysedijk en de Bool-
dersdijk. Bij de Leveroysedijk gaat het 
om een herinrichting. Bij de Booldersdijk 
om onderhoud. Wat voor beide wegen 
hetzelfde is, is de maximum snelheid. 
Die is nu nog 80, maar gaat omlaag naar 
60 km per uur. De maatregel is bedoeld 
om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
Er zijn meer reden waarom we de wegen 
aanpakken. 

Verkeersveiligheid. Het is een belangrijk 
onderwerp. Het is ook een onderwerp 
dat emoties oproept. Denk aan de 
reacties na een ongeluk. Of denk aan 
de reacties naar aanleiding van (te) hard 
rijden, bumper kleven of slechte wegen. 
Verkeer is emotie en het kan er mis gaan. 

Vervangen bovenlaag
De Booldersdijk is de verbindingsweg 
tussen Nederweert en Someren. Het 
wegdek is hard toe aan onderhoud. De 
eerste werkzaamheden vinden plaats 
vanaf 5 augustus en duren ongeveer een 
week. De bovenlaag wordt dan vervan-
gen. De weg hoeven we daarvoor niet af 
te sluiten. Verkeer heeft wel rekening te 
houden met enige overlast. 

Keukentafelgesprekken 
Na de bouwvakvakantie leggen we ver-
keersremmende maatregelen aan zoals 
verhoogde kruisingen. Daarvoor sluiten 
we de weg wel tijdelijk af. Voordat we 
daarmee starten vindt een informatie-

De raadsleden laten zich informeren over de restauratiewerkzaamheden. Vlnr: Kyll Bruijnaers (D66), Jorik Franssen (VVD), Eric van der Putten (CDA), 
John Metselaars (projectleider) en Leon van Hoofwijk (uitvoerder). Raadslid Kevin Bax (JAN) bevond zich net om het hoekje en staat niet op de foto. Foto: Nederweert24 

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

Donderdag 25 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. 

Besluitenlijst
Wist u dat burgemeester en wethouders 
(B&W) in de regel elke dinsdagmorgen 
vergaderen? Van de besluiten die daar 
genomen worden maken we een open-
bare besluitenlijst. Deze lijst publiceren 
we donderdag, een week later, op onze 
website. 

De lijst ligt ook voor iedereen ter inzage 
in het gemeentehuis. 

avond plaats voor de aanwonenden. Zij 
worden daarvoor schriftelijk uitgeno-
digd. Kort voor de echte werkzaamhe-
den vinden nog keukentafelgesprekken 
plaats. Deze zijn bedoeld om de overlast 
van omleidingen en afsluitingen zo klein 
mogelijk te maken. Als alles klaar is gaat 
de maximale snelheid van 80 km per uur 
naar 60 km per uur. Er is gekozen voor 
onderhoud omdat dit hard nodig is. Er is 
niet gekozen voor een complete herin-
richting. Afhankelijk van de uitkomsten 
van het mobiliteitsplan bestaat de moge-
lijkheid dat de Booldersdijk op een later 
tijdstip opnieuw wordt ingericht.

Herinrichting 
De Leveroysedijk gaan we wel anders 
inrichten. Het afgelopen jaar is de helft 
van de bomen gekapt omdat de wortels 
in het asfalt drukten. Net als verkeer 
roept het rooien van bomen reacties op. 
De andere helft van de bomen is niet 
gekapt. Er is op dit moment een ontwerp 
in de maak. Dit ontwerp gaat uit van een 
weg met een maximum snelheid van 60 
km per uur. 

Ontwerp en informatieavond 
Het ontwerp bespreken we eerst met de 
aanwonenden om te kijken of we niets 
vergeten zijn. Daarna vindt er een avond 
voor belangstellenden plaats. We probe-
ren de werkzaamheden op beide wegen 
nog dit jaar uit te voeren en af te ron-
den. Of dat haalbaar is hangt natuurlijk 
ook af van de weersomstandigheden.

Snelheid op Booldersdijk en Leveroysedijk

Groenvakken
De komende weken starten we binnen 
de gemeente met de renovatie van 
plantvakken. Het gaat hier om plant-
vakken die slecht en niet meer efficiënt 
te onderhouden zijn.

De aannemer begint met het rooien 
van de bestaande beplanting. De 
plantvakken blijven dan een aantal 
maanden leeg liggen. Zodat we de 
wortelonkruiden kunnen bestrijden 
en de vakken in het najaar ‘schoon’ 
zijn. Wanneer het plantseizoen start 
zal de aannemer de plantvakken weer 
aanplanten. 

Op onze website vindt u de locaties 
van de groenvakken die worden gere-
noveerd.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

RK Veld 7 juli te Ospel
Recurve Dames Cadetten
Kim Koolen 257 pnt (1e plaats)
Recurve Heren Cadetten
Luuk Hendriks 253 pnt (2e plaats)

Zomerveld Concordia St. Oedenrode
Barebow heren masters
Joseph Jonkers 290 + 295 = 585 (2e plaats)
recurve heren
Tim Vaes 329 + 335 = 664 (3e plaats)

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

Sint Jozef Wonen en Zorg in Meijel verzorgt voor een groot aantal 
inwoners van Meijel, Neerkant, Ospel en Nederweert Tafeltje-dek-je 
maaltijden. Op alle dagen van de week brengen onze vrijwilligers 
een heerlijke warme 3-gangen maaltijd bij u thuis. Ook kunnen we 
de maaltijd koelvers leveren zodat u zelf de maaltijd kunt verwar-
men op een door u gewenst tijdstip.

• Door middel van een keuzeformulier kunt u zelf het menu samen-
stellen. Bovendien bepaalt u ook zelf op welke dagen u gebruik wilt 
maken van Tafeltje-dek-je waarbij wij uitgaan van minimaal 1 dag 
in de week.

• Het is ook mogelijk om tijdelijk gebruik te maken van Tafeltje-dek-
je, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of gedurende een 
revalidatieperiode.

• Alle informatie hierover kunt u verkrijgen bij onze keuken, tel.nr 
077-466 78 78.

Tafeltje-dek-je
MEIJEL

• 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

Eettafel Eind

Donderdag 1 augustus: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden  
t/m dinsdag 30 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

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

6detrekking van de loterij 2019.
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2756
2de prijs € 25.00 lotnummer 2625
3de prijs € 15.00 lotnummer 2673
4de t/m de 9de prijs € 10.00
lotnummer 2593, 2619, 2702, 2615, 
2755 en 2706.
10de t/m 15de prijs lotnummer 2696, 

2770, 2609, 2680, 2394, 2574.

De winnaar van de eerste prijs wordt 
uitgenodigd om de volgende trek-
king te komen verrichten op donder-
dag 12 september 2019 om 19.30uur
in het schutterslokaal Sillenhoek 18a 
Leveroy.

Schutterij St. Barbara Leveroy




