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tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

VOOR WONINGBOUW,
VERBOUW EN

 UTILITEITSBOUW

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

PANNENWEG 117  NEDERWEERT
T (0495) 631 224 | WWW.KESSELS-INSTALLATIES.NL
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2 & 3  A U G U S T U S

'T FIETSELIJK EVENEMENT VAN LIMBURG

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

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

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







Finale van de kwis NederWEET
20:00u tent open
gratis entree

14.00u
14.30u
15.50u
16.15u

17.45u
18.30u
18.45u

Decathlon Dikke Banden Race 
ODK Ploegentijdrit
ODK Knock Out - Kwart Finales
E-Power Run

ODK Knock Out – Halve Finales
ODK Knock Out – Finale
KNWU Elite/Beloften Race

VR 2 AUG

The Deejays
20:00u tent open

gratis entree

za 3 AUG

za 3 AUG



Limburg Festival krant
Het Limburg Festival komt met een 
groots programma naar Nederweert. 
Van donderdag 8 t/m zondag 11 au-
gustus kunt u dicht bij huis naar mooie 
voorstellingen. Het festival heeft een 
krant vol informatie over de artiesten 
en optredens. De krant is onder andere 
gratis af te halen in het gemeentehuis. 

Mantelzorgers zoals de familie Boessen zijn van onschatbare waarde. Foto Nederweert24

Begin juli stelde de gemeenteraad de 
regionale Structuurvisie Wonen Mid-
den-Limburg 2018-2021 vast. Ook de 
nieuwe Verordening Starterslening kon 
op instemming van de raad rekenen. De 
structuurvisie Wonen geeft richting aan 
ons woonbeleid voor de komende jaren. 
De starterslening is een instrument dat 
we daarvoor kunnen inzetten. 

Welke uitdagingen en opgaven lig-
gen er?
De Structuurvisie Wonen is een product 
van zeven Midden-Limburgse gemeen-
ten (Weert, Roermond, Echt-Susteren, 
Roerdalen, Leudal, Maasgouw en 
Nederweert). Als basis is hiervoor de 
woningmarkt onderzocht. De resultaten 
van dit onderzoek gaven veel inzicht 
in de veranderende woonbehoefte van 
huishoudens. 

Een aantal opgaves en uitdagingen 
op een rij:

 Vanwege een verwachte groei van 
het aantal huishoudens in Neder-
weert tot circa 2030 dienen nieuwe 
woningen gebouwd te worden. 
Ongeveer 350 vanaf 1 januari 2018.

 Huishoudens worden steeds kleiner 
door de vergrijzing. De behoefte 
aan kleinere, levensloopbestendige 
(senioren) woningen groeit. Tegelijk 
zien we dat er in de toekomst moge-
lijk een overschot is aan grotere half 
vrijstaande en vrijstaande woningen. 

 De vergrijzing en ontgroening vragen 
ook om te kijken naar de bestaande 
woningen. Hoe kunnen we deze aan-
passen zodat mensen langer zelfstan-
dig thuis kunnen wonen.

 Starters op de woningmarkt hebben 
het moeilijk bij het vinden van zowel 
een huurwoning als koopwoning.

 Er zijn inwoners die bijzondere aan-
dacht vragen. Denk aan woningen 
van buitenlandse werknemers, woon-
wagenbewoners en sociaal kwetsbare 
burgers.

 De opgaves rondom energietransitie 
raakt ook het woonbeleid. Woningen 
moeten van het gas af. Dit vormt de 
komende tientallen jaren een grote 
uitdaging. 

 Er zijn meer plannen voor het bou-
wen van woningen dan er nodig zijn. 
We zullen keuzes moeten maken 
welke plannen we wel en niet meer 
willen uitvoeren.

Hoe gaan we hiermee aan de slag?
Sommige zaken, zoals het duurzamer 
maken van de woningvoorraad en het 
uitwerken van afspraken voor woon-
wagenstandplaatsen en huisvesting 
buitenlandse werknemers pakken we 
samen met de regio en de provincie op. 
De tweede helft van dit jaar passen we 
onze eigen regels voor de huisvesting 
van buitenlandse werknemers aan. 

Prestatieafspraken 
We streven we ernaar om alle inwoners 
te laten wonen in een woning die bij 
hem of haar past. We vinden het bel-
angrijk dat er in alle kernen voldoende 
aanbod blijft voor de eigen behoefte. 
Dat geldt voor huurwoningen en koop-
woningen. Maatwerk is hier belangrijk. 
Samen met partners, zoals dorpsraden, 
ontwikkelaars en corporaties gaan we 
kijken hoe we hier invulling aan kunnen 

geven. Met de corporaties maken we 
hier jaarlijks prestatieafspraken over. 

We willen graag de juiste woningen 
bouwen op de juiste plek voor de juiste 
mensen. In eerste plaats bouwen we 
deze voor onze eigen inwoners. Maar 
Nederweert is gunstig gelegen ten 
opzichte van de regio Eindhoven. Voor 
mensen die hier werken kunnen we een 
interessante woongemeente zijn. Vooral 
in de kern Nederweert willen we ook 
aan deze groep woonruimte bieden.

Starterslening blijft mogelijk
Sinds 2011 kunnen starters op de koop-
markt bij de gemeente een starterslen-
ing aanvragen. Een starterslening is een 
aanvullende lening voor mensen die 
voor het eerst een woning kopen. Zo 
helpen we starters om de stap naar een 
eigen huis sneller te kunnen maken. Een 
positief gevolg is dat het de doorstroom 
voor andere doelgroepen bevordert. De 
raad besloot onlangs door te gaan met 
de starterslening. De maximale koopsom 
van een starterswoning is € 185.000,--. 
Het bedrag is daarmee gelijk aan de 
provinciale Startersverordening. 
In de oude verordening was dit be-
drag € 173.000,-- voor een bestaande 
woning en € 180.000,- voor een nieu-
wbouwwoning. Het maximale bedrag 
dat geleend kan worden is € 37.000,-, 
afhankelijk van het inkomen. 

Meer weten over de Structuurvisie 
Wonen of de mogelijkheden van een 
starterslening, neem contact op met de 
medewerkers van Team Fysiek van de 
gemeente.

Nieuwe structuurvisie wonen
Prettig wonen is vooral maatwerk leveren

GemeenteContact

Sandra Hermans van het Steunpunt 
Mantelzorg in Nederweert gaat gere-
geld op stap om een mantelzorger(s) 
in de bloemen te zetten. Als dank voor 
hun inzet! Dat doet ze nooit alleen. Af-
gelopen maand ging wethouder Henk 
Cuijpers met haar mee om het echtpaar 
Boessen te verrassen.

Mantelzorg voor buurvrouw
De heer en mevrouw Boessen zetten 
zich al jarenlang in voor hun buurvrouw 
die beginnend dementerend is en al-
leen woont. Omdat er geen kinderen, 
en geen verder netwerk is, zorgen zij 
met oprechte betrokkenheid voor hun 
buurvrouw. De heer Boessen zorgt voor 
de administratieve taken en mevrouw 
Boessen voor allerlei praktische zaken 

Bouwen is maatwerk. De nieuwe structuurvisie Wonen gaat uit van maatwerk. Foto: Gemeente Nederweert 

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

Donderdag 1 augsutus 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. 

(Spoed)aanvragen 
Wegens werkzaamheden kunnen er 
op maandag 5 augustus geen (spoed)
aanvragen voor reisdocumenten worden 
gedaan bij de publieksbalies van het 
gemeentehuis. Het is wel mogelijk om 
reisdocumenten af te halen.

zoals de boodschappen. Ook brengen 
ze haar naar afspraken. En zorgen zij 
ervoor dat er zaken in huis worden op-
geknapt. “Mantelzorgers zoals zij kun-
nen wij niet genoeg bedanken,” aldus 
wethouder Henk Cuijpers.

Bent u mantelzorger?
Zorgt u voor een zieke partner, gehan-
dicapte zoon, dochter, vader of moe-
der, een vriend(in) of buur? Dan bent 
u mantelzorger. Wist u dat u hierbij 
ondersteuning kunt krijgen? Kijk voor 
meer informatie op https://www.de-
zorggroep.nl/mantelzorg-nederweert 
en/of bel naar 088 - 61 088 61. U bent 
ook van harte welkom om eens bin-
nen te lopen bij een steunpunt in uw 
gemeente.

Bloemetje voor mantelzorger!

Goede buren
Muziekje draaien, verjaardagsfeestje, 
gezellige barbecue in de tuin; het kan 
zomaar zo zijn dat uw buren hier meer 
last van hebben dan u denkt. Hoe gaat 
ú om met overlast van uw buren?

De eerste stap is proberen er samen uit 
te komen. Lukt dit niet, weet dan dat u 
buurtbemiddeling kunt inschakelen via 
het Algemeen Maatschappelijk Werk tel. 
088 6560600 of buurtbemiddelingneder-
weert@amwml.nl. Geef aan dat het om 
buurtbemiddeling Nederweert gaat.

Samen zorgen we ervoor dat het prettig 
wonen blijft in Nederweert.

EETPUNT “ONTMOETEN DOET GROETEN” neemt vakantie
Vorige week zijn de gasten van het 
Eetpunt “Ontmoeten doet groeten” 
weer hartelijk ontvangen door Res-
taurant “De Dorpsherberg” in Ospel. 
Het was een gezellige avond met een 
heerlijk diner als afsluiting voor de 
vakantie. 

Het Eetpunt heeft inmiddels 30 vas-
te gasten. Daarnaast ontvangen ze 
elke week mensen die één keertje 
of geregeld komen eten. Iedereen is 
steeds vol lof over de kwaliteit van 
de maaltijden. De vaste gasten geven 
aan dat ze uitkijken naar de dinsdag. 
Elke week komen ze naar de Pinnen-
hof waar om 6 uur gegeten wordt. De 
meeste gasten drinken na het eten 
nog een kopje koffie en enkelen leg-
gen nog een kaartje. 
De prijs van de maaltijd is 8 euro (ex-
clusief eventuele consumpties).
Wanneer u deel wilt nemen aan dit 

Eetpunt kunt u zich aanmelden tot 
vrijdagochtend 12.00 uur voor de vol-
gende dinsdag. U kunt dat doen door 
te mailen naar eetpuntnederweert@
gmail.com of telefonisch op telefoon-
nummer 06 83 15 92 14. Moet u zich 
later toch nog afmelden dan kan dat 
tot uiterlijk maandag 12.00 uur.

Eén keer per maand gaat het Eetpunt 
buitenshuis eten. Het afgelopen jaar 
zijn de bezoekers van het Eetpunt 
gastvrij ontvangen door Zorgboerde-
rij Swinkels, Eetcafé de Kleine Winst, 
Restaurant Guulke, Gasterij de Ont-
moeting, Café Zaal Centraal, Restau-
rant de Daatjeshoeve, Theeschenkerij 
Hof van Schoor, Restaurant ‘t Pan-
netje, Restaurant bi-j Siem, Fer Roost 
Warme Maaltijdservice en Restaurant 
de Dorpsherberg. Alle horecagele-
genheden willen ze daarvoor heel 
hartelijk bedanken.

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

Cubaans bezoek in 
Nederweert-Eind

Tijdens de muziekmiddag van Stichting 
“Cuba Adelante” op 4 augustus zal me-
vrouw Katia Aruca van de Cubaanse 
ambassade uit Den Haag ook aanwe-
zig zijn. Zij zal een korte uitleg geven 
waarom hulp aan en in Cuba zo hard 
nodig is, nog altijd is Cuba een erg ge-
ïsoleerd land door diverse politieke re-
denen.  Stichting “Cuba Adelante” be-
staat dit jaar 5 jaar en heeft al diverse 
projecten in weeshuizen en bij particu-
lieren gerealiseerd. Kees plat & Friends 
zullen ook, bij dit eerste lustrum, deze 
middag opluisteren met een grote vari-
atie aan muziek. Als extra zal er deze 
middag een loterij gehouden worden 
met mooie prijzen van diverse plaat-
selijke middenstanders maar ook van 
daarbuiten. De entree bedraagt €3,00. 
Het optreden begint om 14.00, er zijn 
een beperkt aantal zitplaatsen. Loca-
tie: Sint Gerardusstraat 30a in Neder-
weert-Eind. Voor meer informatie zie 
www.stichtingcubaadelante.nl 
 

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Drie of vier keer per maand wordt 
er in de keuken van de Pinnenhof 
gekookt door vrijwilligers. Voor het 
vlees zijn ze vaste klant bij slager Her-
manns in de Kerkstraat. Ze krijgen 
daar een superkwaliteit vlees tegen 
een heel schappelijk prijsje. Leo, weer 
heel hartelijk bedankt. 
De overige boodschappen doet het 
Eetpunt bij Jumbo. Ook daar worden 
ze gesponsord. Als laatste willen ze 
Ton en het bestuur van de Pinnenhof 
bedanken voor het sponsoren in de 
vorm van het gratis gebruik maken 
van de eetruimte. 

Het Eetpunt is nu met vakantie. Ze 
wensen iedereen een fijne zomer toe 
en zien er naar uit om u na de vakan-
tie (weer) te ontmoeten

Vanaf dinsdag 3 september is ie-
dereen weer van harte welkom. 

Stultiens
uurwerkreparatie

Odamolenstraat 4, Weert
Tel. 0495-53 26 20

Mobiel: 06-30 40 01 02

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren
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Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectroTummers winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst7

Tummers

INRUILACTIE!
KOELEN & VRIEZE

N
NU OOK

IN W
EERT!

                       VRIESKAST / GS29NEW3V
• Inhoud: 200 liter   • A++   • NoFrost   • FreshSense houdt de binnentemperatuur constant

• Flexibel in te delen met varioZone   • BigBox   • Elektronische temperatuurregeling

Hoge kortingen bij inruil van 
uw oude koelkast of vriezer!

EP:Tummers heeft de komende weken een fantastische inruilactie 

voor uw oude en vaak energievretende diepvriezer of koelkast. De 

korting bij inruil van uw oude (vrijstaand of inbouw-) apparaat kan 

oplopen tot wel 450 euro op de prijs van een nieuw model. Alle 

apparaten worden gratis bezorgd door onze eigen vakkundige 

bezorgdienst. Indien gewenst kunnen wij het nieuwe apparaat 

meteen voor u aansluiten. Ook het  gratis meenemen van uw oude 

diepvries of koelkast is geen enkel probleem. Stap dus snel over op 

een energiezuiniger apparaat, en bespaar vele euro’s per jaar op 

uw energierekening!

INRUILACTIE!

599,-

-/- 200,-
INRUILKORTING

399,-

Shiny
Steel

NO FROST

190
CM

60CM

INCL. GRATIS BEZORGING!
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            KOEL-VRIESCOMBI  / GBB59PZFZB
• Inhoud: 318 liter (225 koelen / 93 vriezen)   • A++    • Total NoFrost

• NatureFRESH houdt voedsel langer vers   • Inverter Linear Compressor met 10 jaar garantie

NO FROST

689,-

-/- 170,-
INRUILKORTING

449,-
INCL. GRATIS BEZORGING!

161
CM

60CM

*

1 a u g u s t u s 2 0 1 9

OPRUIMING
HALVE PRIJS!

HOOGZOMERCOLLECTIE
20% KORTING Laat je stralen!

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

Beleef de zomervakantie bij De Pelen

Buitencentrum De Pelen biedt
deze zomervakantie diverse acti-
viteiten voor gezinnen met kinde-
ren. Zo zijn er elke woensdagmid-
dag ‘Zin in Zomertochten’ en elke
vrijdag Zomeravondwandelingen.
Er zijn ook Doe- en Ontdektochten
die je, zonder gids kan doen. Alle
activiteiten starten bij het Buiten-
centrum van Staatsbosbeheer aan
de Moostdijk 15 te Ospel.

Doe- en Ontdektochten voor het
hele gezin
Voor kleuters is er het ‘Kabouterpad’
en gezinnen met kinderen vanaf 6
jaar kunnen op pad met ‘De Peel
Beleef-je-Buiten Tocht’. Bij de balie
van het buitencentrum huur je een
tasje met een opdrachtenboekje en
materialen. Daarmee ga je op pad in
de Peel. De focus ligt op de natuurbe-
leving. Zelf doen en ontdekken zodat
het beter blijft hangen.

Deelname aan een Doe- en Ont-
dektocht kost € 5,- per kind, in-
clusief een koekje en sapje en een
leuke herinnering (ouders hoeven
niet te betalen). Met één tasje
kunnen vier kinderen op pad. Je
hoeft deze tochten niet te reser-
veren. Starten voor het Kabouter-
pad kan dagelijks tussen 10.00 en
15.30 uur. De Peel Beleef-je-Buiten
Tocht duurt 2,5 uur en starten kan
door de week tot 14.30 uur (in het
weekend beide tochten een uur
langer). Kijk voor meer informa-
tie op: www.staatsbosbeheer.nl/
depelen

Met een Peelgids op pad in de Peel
Tot en met 21 augustus zijn er elke
woensdagmiddag Zin in Zomertoch-
ten en elke vrijdag Zomeravondwan-
delingen in De Groote Peel. Tijdens
deze excursies maak je, samen met
een Peelgids, een wandeling over
peelbanen en knuppelbruggen. On-
derweg ontdek en beleef je de na-
tuur en krijg je informatie over het
gebied. 

De Zin in Zomertocht starten elke
woensdag om 11.00 uur en duren
1,5 – 2 uur. Deelname kost € 5,- voor
volwassenen en € 3,50 per kind (ge-
schikt voor kinderen vanaf 6 jaar).
Reserveren via: www.staatsbosbe-
heer.nl/peelontdektochten

De Zomeravondwandelingen star-
ten om 21.00 uur en duren 1,5 – 2
uur. Na afloop is er een drankje.
Deelname kost € 8,50 voor vol-
wassenen en € 6,- per kind, Reser-
veren via www.staatsbosbeheer.
nl/zomeravonddepelen

(Na)genieten bij het Buitencentrum
Voor of na afloop van een wandeling
kan je nog heerlijk struinen door de
winkel van Buitencentrum De Pelen.
Hier vind je souvenirs, natuurboeken
en streekproducten. Bij de inpandige
horeca kan je genieten van een hapje
en drankje. Rondom het Buitencen-
trum is een speeltuin en picknickwei-
de. De Pelen is elke dag geopend van
10.00 tot 17.00 uur en in het weekend
tot 18.00 uur. Voor meer informatie:
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer
De Coconblazers te gast op Eynderhoof 

Op zondag 4 augustus maken de
Coconblazers weer muziek op Eyn-
derhoof. aan de Milderspaat 1 Ne-
derweert-Eind. Een museum waar
het altijd goed toeven is, en met re-
gelmaat een speciaal thema aan de
orde komt. Op deze dag is er zelfs een
heus Preuvement in het museum met
Streekproducten en gerechten uit
grootmoederstijd, eten wat de pot
schaft, zoervleisj, balkenbrij en veel
andere heerlijke zaken. Bent u ook zo
benieuwd wat er allemaal te smullen
valt in Eynderhoof? Kom kijken, rui-
ken en proeven. Maar ook  luisteren
naar de Bohmische en andere klan-
ken van de Coconblazers. De muzi-
kanten staan garant voor een goed
stuk blaasmuziek afgewisseld met
enkele zangnummers. Geniet op het
terras van de zelfgebakken lekkernij-
en met een kopje koffie of een goed

glas bier. Bezoek de oude ambachten
in vol bedrijf en aanschouw de gezel-
lige drukte.
Vakmanschap is meesterschap; dat
geldt voor de vrijwilligers en am-
bachtslieden van Eynderhoof, maar
ook voor de muzikanten van de Co-
conblazers Kom dus op zondag 4 au-
gustus naar Eynderhoof
De blaaskapel, speelt er van 14.00
tot ca 17.00 uur en brengt leuke
goed in het gehoor liggende mu-
ziek waarvan u zeker enkele stuk-
jes zult herkennen uit vroeger tijd.
Het volgende optreden van de Co-
conblazers is op donderdagavond 8
augustus op de Markt te Weert. Nieu-
we leden zijn overigens nog altijd
welkom bij de bijna 25 jarige kapel
dus loop vrijblijvend even binnen op
onze repetities op dinsdagmiddag in
de Pinnenhof.

De coconblazers goed voor een ambachtelijk stuk muziek

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

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

GEZOCHT
Enthousiaste paardenliefhebber
vanaf 15 jaar voor diverse klusjes
bij ons op stal 06-124 407 89

Het Ospels Steunpunt…….
ook voor U!

Op donderdag  1 augustus 2019 or-
ganiseert het Ospels Steunpunt
wederom een wandeling met be-
langstellenden. De vorige wandeling
in juni was erg gezellig.
De wandelgroep vertrekt vanaf het
gemeenschapshuis Haaze-Hoof,
Aerthijsplein om 13.30 uur en duurt
maximaal anderhalf uur. Op het
eindpunt bij het gemeenschapshuis
Haaze-Hoof, staat bij “Koffie en Kal-
le” een lekker kopje koffie klaar en
kunnen we nog “effe” door “kalle”.
Het tempo en de afstand wordt aan-
gepast naar gelang de vraag van de
gehele groep. Het gaat om het ple-
zier en niet voor de prestatie.
Kom en loop mee met ons!

CURSUS BRIDGE VOOR
BEGINNERS

Bridgeclub Nederweert start half sep-
tember 2019 met een nieuwe cursus
bridge voor beginners.
Een ideale manier om eens kennis te
maken met het enerverende kaart-
spel bridge.
De cursus zal worden gegeven door
een gediplomeerd docent en wel op
woensdagavond van 20.00 uur tot
22.30 uur in Gemeenschapshuis De
Pinnenhof te Nederweert.
De cursus bestaat uit 12 lessen.
De kosten bedragen € 75,00 per per-
soon incl. lesmateriaal.
Minimaal aantal cursisten is 12.

Aanmelden bij Tjeu Tinnemans,
tel. 0495-633 421 of via mail aan
m.tinnemans@upcmail.nl

Open Eettafel Budschop

Donderdag 8 augustus open eettafel
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 7 augustus 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633419; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren



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 1 tot en met 11 augustus 2019.

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. 
Jaardienst Nelly Roost-van Riet en tevens
vanwege haar verjaardag.

ZONDAG 4 augustus
Achttiende zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
W.Engelen) maanddienst Gerrit en Mia 
Haenen-Teeuwen, jaardienst Toos Teeuwen-
Peeters, ouders Verheijen-van den Kerkhof 
vanwege verjaardag, Marie Koppen.
Na de H. Mis koffie en thee in het parochie-
centrum. 

MAANDAG 5 augustus
Kerkwijding van de Basiliek van Maria de 
Meerdere
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 6 augustus
Gedaanteverandering van de Heer
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel 

WOENSDAG 7 augustus
HH.Sixtus II, paus en gezellen, martelaren
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 8 augustus
H. Dominicus, priester
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 9 augustus
H. Teresia Benedicta van het Kruis, maagd 
en martelares, patrones van Europa
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 10 augustus
H. Laurentius, diaken en martelaar
Vooravond van de 19e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector H. Dielissen). jaardienst Truus Kes-
sels en tevens voor verjaardag, jaardienst 
Tinus Mertens en Fien Mertens-Janssen.

Bewondering en dankbaarheid
Regelmatig wordt er bij een uitvaart toch 
gevraagd om de traditionele Requiemmis 
met Gregoriaans gezang. Ondanks het feit 
dat ons eigen Herenkoor behoorlijk kleiner 
is geworden, hebben we tot nu toe nog 
steeds aan deze wens kunnen voldoen. Dit 
is uiteraard te danken aan de heren van 
ons Herenkoor, maar zeer zeker ook aan de 
zangers uit Budschop, Nederweert-Eind en 
Ospel, die bereid zijn om zich bij diensten 
aan te sluiten. Deze bereidheid is er ook als 
een Requiemmis in een van de andere pa-
rochies gezongen moet worden. De laatste 
uitvaart in de Lambertuskerk waren ze uit-
eindelijk met 15 zangers (inclusief de orga-
nist) aanwezig. Gewoon geweldig! En iets 
om dankbaar voor te zijn, zeker ook namens 
de families die zo afscheid van een dierbare 
kunnen nemen. Dit is ook een teken van 
samenwerking tussen de vier parochies van 
onze federatie. Nogmaals heel veel dank 
aan deze zangers!

Parochiebedevaart Kevelaer 2019.
Zoals ieder jaar is er een bedevaart naar het 
Mariaoord Kevelaer in Duitsland. Deze wordt 
gehouden op dinsdag 24 september 2019.
Om 8.45 uur vertrekt de bus vanaf de kerk in 
Keent. Om 9.00 uur vertrekt de bus vanaf de 
Pinnenhof in Nederweert. Om 11.00 uur vie-
ren we de Heilige Eucharistie in de Biechtka-
pel, om 12.00 uur is het diner in het Priester-
huis en om 15.00 uur een plechtig Lof in de 
Kaarsenkapel. Om 17.00 uur is de terugreis.
De kosten bedragen 30 Euro inclusief bus-
kosten en diner.
Mocht U belangstelling hebben om hier aan 
deel te nemen dan kunt u zich opgeven bij: 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

Pastoor Schuffelers, Schoolstraat 2, Neder-
weert tel. 631 317; mevr. Roost Rooseveltstraat 
21, Nederweert tel. 633 380; Parochiecentrum 
Lambertuskerk tel. 625 887 en de heer Götzen, 
J. van Polanenstraat 18, Weert tel. 530 282.
De sluitingsdatum voor opgave is 18 septem-
ber dit i.v.m. met regelen van  vervoer en het 
reserveren van het diner.

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 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

Zondag 11 augustus 2019 
H. Mis om 11.00 uur  
Geen koor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

KERK POETSEN
Het kerkbestuur is nog steeds op zoek naar 
een geschikte dame of heer die de kerk kan 
poetsen. Het betreft ongeveer 2 uur per 
week. Opgave graag bij Piet Wulms, beheer-
der van de kerk.

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 2 - 10 augustus

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

Zaterdag 3 augustus, geen H. Mis i.v.m. 
wielerronde.

Zondag 4 augustus, 18e zondag door het 
jaar, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) 
ghm Leentje van den Berg (verjaardag). 

Donderdag 8 augustus, H. Dominicus, 
priester, 19.00 voor de zieken.

Zaterdag 10 augustus, Feest van de  H. 
Laurentius, diaken en martelaar, 19.00 (Sa-
menzang)  Bets van Keulen-Spanbroek, An-
nie Steijvers-Ras, Frans Willekens, jrd Toon 
van Tulden (verjaardag), ghm Drika Caris-
Kessels, ghm Cornelis Kuepers, echtgenote 
en familie.

ACOLIETEN zo. 4 aug. 10.00 : Tom Kessels, 
Nick Stijnen; do. 8 aug. 19.00 : Rick van Hul-
sen; za. 10 aug. 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

3 t/m 10 augustus

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

ZATERDAG 10 augustus: 19.15 uur H. Mis.

LEZERS: zaterdag 3 augustus Lies Loijen, za-
terdag 10 augustus Jolanda Wijen.

MISDIENAARS: zaterdag 3 augustus Ayla 
Beerens en Niek Wijen, zaterdag 10 augus-
tus Valerie Beerens en Janne Wijen.

“Geluk komt hoofdzakelijk voort uit onze 
eigen houding in plaats van uit externe 

omstandigheden.”

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

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

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 3 augustus 2019 – 10 augustus 2019

Zondagmorgen 4 aug. 09.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als jrd. voor Grietje 
Verstappen (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 4 augustus
10.00 uur H. Mis
tot bijzondere intenties

Zondag 11 augustus
10.00 uur Woord en Communiedienst
tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve Maria, zorg a.u.b. goed voor ons ge-

zin, dat de operaties goed zullen verlopen,  
ik bedank U voor alle goeds.

- Moeder Maria , help ons dat wij weer kun-
nen stralen! (het is nu zo somber ).

- Lieve Moeder Maria, Ik bid voor genezing 
van mijn dierbaren, sta hen a.u.b. altijd bij.  
Ik dank U.

Iets om over na te denken:
Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in 
de zon, niet omdat hij ze ziet, maar omdat 
hij ze voelt.

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,
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 contract opnemen. 
Fijne vakantie. Je kan je opgeven tot 
15 augustus.

Groeten het bestuur.

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

Smaakfeest!
Zondag 4 augustus
Preuvement in Eynderhoof
Het hele museum staat op deze zon-
dag in het teken van smaak en “preu-
ven”. U kunt niet alleen kennis maken 
en tevens proeven van al het heerlijks 
uit grootmoeders tijd.
Het restaurant “Ons Boerenerf” uit 
Nederweert-Eind zal met hun smaak-
makers aanwezig en voor alle bezoe-
kers iets aparts gaan presenteren. 
Vanuit het thema verrassen en inspi-
reren zal het team van “het Boeren-
erf” de smaakpapillen op een bijzon-
dere wijze gaan prikkelen. Je zult in 
de gerechten van alles bewonderen , 
ontdekken en beleven.

Het museum is tijdens de zomerva-
kantie geopend op dinsdag-, woens-
dag-, donderdag- vrijdag- en zondag-
middag van 13.00  tot  17.00 uur.
Voor meer informatie www.eyn-
derhoof.nl

Woensdag 7 augustus 
Kindermiddag =  Bakdag
Deze BAK-middag gaan de kinde-
ren aan de slag met de deegrol. Alle 
kinderen zullen in stijl met schort en 
bakkersmuts op met het deeg aan de 
slag gaan voor het bereiden van een 
broodje en een vlaaitje. Is het baksel 
klaar, dan is het smullen maar.
Bekijk het kinderdag programma 
op: www.eynderhoof.nl

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat 
op vrijdag 18 oktober en zaterdag 
19 oktober Guulke’s Lakeside Music 
Night plaats gaan vinden in Sporthal 
de “Bengele” in Nederweert. Dit hele 
spektakel wordt natuurlijk aangevuld 
door diverse regionale solisten en deze 
gaan wij jullie uiteraard voorstellen. 
Vandaag stellen we de laatste solisten 
aan u voor: Lenneke Brussé, Luca Bruij-
naers, Steffi Ras en Monique Op Heij.

Lenneke Brussé

Lenneke is 23 jaar oud en woont in Val-
kenswaard.  In het dagelijks leven is ze 
baliemedewerkster bij Enterprise car 
rental op Eindhoven Airport. Lenneke 
speelt momenteel mee in de Proost 
Dinnershow. In The sisters of soul band 
is ze sister L en ze speelt op speciale 
gelegenheden met een goede vriendin 
onder de naam Duo Elpee. ‘Ik heb het 
geluk dat ik al veel mooie projecten 
achter mijn naam mag zetten, van per-
cussie tot musical en van solo/band op-
tredens tot orkest projecten.’ Ze geniet 
het meest als ze het publiek kan raken 
met een gevoelige ballad. Rituelen 
voor ze het podium op gaat heeft ze 
niet. Ze checkt wel of alles goed zit en 
ze checkt of de microfoon van mute af 
staat. Dan gaat ze het podium op met 
haar levensmotto in gedachten. ‘Belie-
ve you can and you’re halfway there!’

Luca Bruijnaers

‘Ik kijk nu al uit naar alle nieuwe snoet-
jes die we gaan zien en de nieuwe mu-
zikale connecties die we samen gaan 
leggen! Daarnaast verwacht ik ook dit 
jaar weer een knallende en nog grote-
re show van ultrahoog niveau!’ geeft 
Nederweertenaar Luca Bruijnaers dol 
enthousiast aan. In het dagelijks leven 
is hij all-round medewerker bij New-
stairs traprenovatie maar hij verruilt 
deze job regelmatig voor het podium. 
‘Ik sta al heel wat jaren op het podium. 
In het begin vooral met bands wat mij/
ons uiteindelijk de welbekende (inter)
nationale “15 minutes of fame” heeft 
gebracht via NPO3FM, RADIO538 SZI-
GET, VOLT en SOLAR festival. Ook Luca 
weet er vaak een spetterend optreden 
van te maken waarbij hij niet stil blijft 
staan en het publiek meeneemt. Dit 
is dan ook helemaal passend bij zijn 
motto: ‘Life is not about waiting for 
the storm to pass, it’s about learning 
how to dance in the rain!’

Steffi Ras

De 28-jarige Steffi Ras woont samen 
met haar vriend Erik in Maarheeze. 
Deze bezige bij werkt als Tendermana-
ger bij Driessen in Helmond. 
Steffi’s muzikale carrière begon ooit 
als klein meisje met een pony en ronde 
bril bij het kinderkerkkoor. Op haar 
18e deed ze auditie bij Big Band Tri-
ple B en bij de Buulse Proms. Vanaf 
dat moment is de sneltrein non-stop 
doorgedenderd. Ze was jarenlang zan-
geres bij partyband ‘Freezz’ en soul-
band ‘Turnback’. Ook deed ze mee aan 
plaatselijke musicals en aan ‘Musique 
Spectaculaire’. En momenteel staat ze 
dus wekelijks op de planken met co-
verband ‘Blush’ en verzorgt ze de mu-
zikale omlijsting van huwelijksmissen. 
Voordat ze het podium op gaat, eet 
Steffi altijd een appeltje en heeft ze 
haar thermoskan met heet water, ci-
troen en gember bij (met soms een 
vleugje rum)! Hierdoor zal ze ook op 
de Lakeside Music Night extra goed 
kunnen schitteren! 

Monique Op Heij

‘’Alles kumptj good, asse mer gedultj 
hubs.’’ Onder dat motto staat Moni-
que Op Heij op het podium. Monique 
is 39 jaar en komt uit Leveroy. Ze is ge-
trouwd met Koen en moeder van Es-
mee van 9, Niels van 6 en Tuur van 1. In 
het dagelijks leven is ze projectmana-
ger bij een softwarebedrijf. Monique 
is 12 jaar zangeres geweest bij Seventh 
Sin, een female fronted metal band. 
Ze heeft ook wat concerten gedaan 
met harmonieën, fanfares en slag-
werkgroepen in Limburg en Brabant. 
En inmiddels zingt ze in een nieuwe 
band Wish by night, een Nightwish co-
verband. Monique hoopt dat de Lake-
side Music Night weer net zo bijzonder 
wordt als 2 jaar geleden. ‘’Toen kende 
ik maar weinig van de andere solisten 
en muzikanten, maar door alle repe-
tities leer je elkaar kennen en wordt 
deelname aan een project zoals dit 
nog bijzonderder. 

Kaartverkoop gestart
Nog meer weten over bovenstaande 
artiesten? Hun uitgebreide verhaal 
leest u via www.lakesidemusicnight.
nl. Hier zijn tevens de kaarten voor dit 
geweldige muziekspektakel te koop!

Solisten Guulke’s Lakeside Music Night 
stellen zich voor

Wandelvierdaagse 
Nederweert

13 t/m 16 augustus 2019

Dinsdag 13 augustus 
7 en 10 km 18.15 – 18.45 uur
12,5 km tot 18.30 uur
Gemeentewerf 
Gutjesweg 2 te Budschop Nederweert 

Woensdag 14 augustus 
7 en 10 km 18.15 – 18.45 uur
12,5 km tot 18.30 uur
Openluchtmuseum Eynderhoof
Milderspaad te Nederweert-Eind

Donderdag 15 augustus 
7 en 10 km 18.15 – 18.45 uur
12,5 km tot 18.30 uur
Kluskens Meubelcreaties 
Pannenweg 127 Nederweert

Vrijdag 16 augustus
7 en 10 km 18.15 – 18.45 uur
12,5 km tot 18.30 uur
Voorzijde gemeentehuis 
Raadhuisplein Nederweert

Voorinschrijfadressen.
De Toverbal, Kerkstraat 14, Neder-
weert, tel: 624700
Kapsalon Ans, O.L.Vrouwenstr. 67A, 
Ospel, tel: 631099
Neem contant € 6,50 mee pinnen is 
niet mogelijk!!!
Verder is er op dinsdag 13 augustus 
voor de start de mogelijkheid tot in-
schrijven voor de avondvierdaagse op 
de startplaats. 
Daginschrijving dagelijks voor de 
start, kosten € 2,- per dag.

Wil je nog meer informatie kijk 
dan op www.kvwnederweert.nl

BRIDGECLUB NEDERWEERT

Tijdens de zomerladder in de maand 
augustus kan iedereen, ongeacht of 
hij lid is of niet, vrijblijvend komen 
meespelen op maandagavond en 
woensdagavond.
De aanvang is 19.45 uur in Gemeen-
schapshuis de  Pinnenhof te Neder-
weert. Een ideale manier  voor begin-
nende bridgers en thuisbridgers om 
eens kennis te maken met wedstrijd-
bridge.
Het inschrijfgeld is gering en be-
draagt  € 1,50 per persoon per avond.
Aanmelden als paar  kan  tot 18.00 
uur op de speeldag  via de site van 
Bridgeclub Nederweert: www.nbb-
clubsites.nl/club/23001  of via mail 
aan m.tinnemans@upcmail.nl

Huiskamer Nederweert

Huiskamer Nederweert is op zoek 
naar een chauffeur/chauffeuse

De Huiskamer Nederweert zoekt 
voor de dinsdagmiddag een chauf-
feur/chauffeuse.

De Huiskamer Nederweert ontvangt 
op deze middag van 13.30 tot 16.30 
haar gasten in de Huub Janssen-kamer 
in Zorgcentrum St. Joseph. De Huiska-
mer heeft een enthousiast team van 
vrijwilligers, maar door toename van 
het aantal gasten, zijn wij op zoek 
naar een extra chauffeur/chauffeuse. 
Het is heel dankbaar werk en je helpt 
ook nog eens mensen die anders drei-
gen te vereenzamen.

De Huiskamer biedt de gasten gratis 
de gelegenheid om gehaald en thuis-
gebracht te worden als zij zijn aange-
wezen op vervoer en daar zelf niet 
voor kunnen zorgen. Het niet mobiel 
zijn is een van de oorzaken van ver-
eenzaming. 

Voor dit vervoer op dinsdagmiddag  
zoeken wij een chauffeur/chauffeuse 
om de gasten rond 13.00 uur te halen 
en rond 16.30 uur weer thuis te bren-
gen. U hoeft als chauffeur/chauf-
feuse niet op de Huiskamer te blijven. 
Wij vergoeden het aantal gereden 
kilometers.

Aanmelden als chauffeur/chauffeuse 
kan bij: Tjeu van de Mortel, tel.nr. 
06-344 412 61, Tiny Plasmans, tel.
nr. 06-207 564 35, Annelies Ha-
bets, tel.nr. 0495-625 662, Toos 
Feijen, tel.nr. 0495-625 207. U kunt 
ook mailen naar tjeuvandemor-
tel@wxs.nl

Informatie over de Huiskamer Neder-
weert is te vinden op www.huiska-
mernederweert.nl

Versleten heup of knie, 
ben ik aan een prothese toe?

Wilt u meer weten over de verschil-
lende mogelijkheden en wat het 
vervangen van een heup of knie nu 
precies behelst? Op woensdag 21 au-
gustus a.s. organiseert SJG Weert een 
informatiebijeenkomst rond dit the-
ma. De informatieavond vindt plaats 
van 19:00 tot 21:00 uur in het Restau-
rant van SJG Weert, Vogelsbleek 5. 
De toegang is gratis. Aanmelden kan 
via het inschrijfformulier op de web-
site: www.sjgweert.nl (zie: Agenda) 
of telefonisch bij de afdeling Patiën-
teninformatie: 0495 – 57 22 05.


