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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!

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

KIJK SNEL OP DE 
ACHTERPAGINA VOOR 
ONZE LEEGVERKOOP

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

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

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE BOUWVAKVAKANTIE
Week 32 zijn wij geopend van maandag 

tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur

Zaterdag 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

Waar maak je het nog mee? Met 
de (klein)kindertjes naar de ker-
mis met ritkaartjes tegen ouder-
wetse prijzen. In het weekend van 
9, 10 en 11 augustus organiseert 
het Limburgs openluchtmuseum 
Eynderhoof in Nederweert Eind 
voor de derde keer op rij een 
nostalgische kinderkermis.  Van
13.00 uur tot 19.00 uur staan de 
attractie niet meer stil, klinkt ge-
zellige muziek en is het feest voor 
het hele gezin.

Diverse attracties
Er zijn diverse attracties, waaronder 
een carrousel uit 1874, een echte 
luchtschommel en bootjes uit 1924, 
een imposante zweefmolen en een 
lieflijke paardjes carrousel. Deze 
carrousel wordt nog op authentieke 
wijze door een paard in manege 
aangedreven.  Wat verder op een 
ouderwetse kermis natuurlijk niet 
mag ontbreken zijn de kop van jut, 
eendjesspel en de ouderwetse grab-
belton. Maar ook een popcorn- en 
suikerspin kraam, visjes hengelen, 
touwtje trekken, blikgooien en
ringwerpen staan opgesteld op het 
speciaal ingerichte kermisterrein aan 
Milderspaat 1 in Eind. En voor de 
stoere kerels is nog een nostalgische 
schiettent opgesteld waar op roosjes 
kan worden geschoten om bij winst 
indruk te kunnen maken op vrouw of 
vriendin.

Cafetaria & Cateringbedrijf d’Indj
Bi-j Angelien staat als een huis en 
is in uitstekende handen bij zijn 
vrouw. En dus was Patrick Snij-
ders (44) uit Nederweert-Eind toe 
aan een nieuwe uitdaging. Sinds 
kort is hij (mede)oprichter van 
Diesel24, een bedrijf dat (groene) 
brandstof levert voor de trans-
port-, infra- en agrarische sector. 
“Ik doe alleen dingen die ik leuk 
vind.”

Op zijn 16e zakte Patrick in elkaar 
op het voetbalveld van FC Oda. Hij 
keek de dood recht in de ogen, maar 
overleefde. Vanaf dat moment werd 
alles anders. “Toen realiseerde ik me 
hoe belangrijk het is om alles uit het 
leven te halen. Om midden tussen de 
mensen te staan, je hart te volgen en 
kansen te pakken.”

Kansen zijn er legio. Sinds 2014 
runt Patrick samen met zijn vrouw 
Cafetaria & Catering d’Indj Bi-j 
Angelien aan het Pastoor Maesplein. 
Verse producten, bereid in eigen 
keuken. De geboren Boshovenaar 
combineert zijn commerciële talent 
met een grote, maatschappelijke 
betrokkenheid. Hij is voorzitter van 
d’Indj Laeftj en medeorganisator 
van verschillende evenementen in de 
regio. “Ik vind het heerlijk om te re-
gelen en netwerken. Natuurlijk snijdt 
het mes daarbij aan twee kanten. Ik 
wil graag doen wat ik leuk vind. En
tegelijkertijd ben ik een ondernemer
die goed wil zorgen voor zijn gezin; 
mijn vrouw Angelien en twee zonen 
Job & Seb.”

Diesel24
Hij heeft geen zitvlees. Nu het cafe-
taria en cateringbedrijf op rolletjes 
loopt, is het tijd voor een nieuwe 
uitdaging. Iets totaal anders. Het 

werd de oliehandel. Patrick is me-
deoprichter van Diesel24, een bedrijf 
dat (duurzame) brandstof (EcoFuel) 
levert aan transport- en grondverzet-
bedrijven, agrariërs en pompstations 
in Limburg en Brabant. Hoogwaar-
dige biodiesel, geproduceerd uit 
raapzaadplanten en daardoor veel
minder belastend voor het milieu. 
“Zoals een energiebedrijf groene
stroom levert, lever ik groene die-
sel”, vertelt de 44-jarige Eindenaar.

 Doordat verschillende oliehandela-
ren zijn aangesloten bij Diesel24 kan 
Patrick de milieuvriendelijke diesel 
tegen een scherp tarief leveren.

“Zonder contractuele verplichtingen
voor de klant. Bij grotere leveringen, 
kunnen we een mobiele en hervul-
bare dieseltank op locatie plaatsen. 
De diesel is geschikt voor alle diesel-
motoren en voldoet aan de strengste 
normeringen van de overheid.. 

Het is Patrick Snijders ten voeten uit. 
Netwerken. Aanpakken. Onderne-
men. Zaken realiseren en weer op 
zoek naar een volgend avontuur. 

Bijna 30 jaar nadat zijn eigen diesel-
tank nagenoeg leeg was, draait de 
motor op volle toeren.“Van jongs af 
aan heb ik geleerd dat je alles uit het 
leven moet halen. Nieuwe kansen 
komen vaak maar één keer voorbij. 
Die moet je dus grijpen.”

Foto: Nederweert24

Nieuw avontuur voor cafetariahouder uit Nederweert-Eind 

Patrick Snijders tankt nieuwe 
brandstof met Diesel 24

Draaiorgel
Twee draaiorgels en een saxofonist 
zorgen voor extra sfeer op de terras-
sen. Drie dagen ouderwetse gezellig-
heid voor jong en oud. Laat daarbij 
je toekomst voorspellen door een 
waarzegster of drink (als je 18 bent) 
een koel pintje in een ouderwets 
café waar live muziek voor de beste 
stemming zal zorgen. 

Vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 augustus Nostalgische kinderkermis in Eind

Op deze kermis altijd prijs!

Een ouderwetse wafel en pan-
nenkoekenkraam zullen dit vrolijke 
weekend niet ontbreken op de 
gezelligste nostalgische kermis van 
de regio.

De kermisattracties en spellen kosten 
slechts € 0,10 per keer en bij de 
meeste spellen krijg je een waarde-
punt die je kunt sparen om later in te 

ruilen tegen leuke prijsjes.
Het openluchtmuseum is verder in 
bedrijf en de vrijwilligers verzorgen 
tal van demonstraties aan de be-
zoekers die het kermisgedruis even 
ontvluchten. 

De terrassen rondom de herberg zijn 
geopend en in het winkelke is volop 
ouderwets snoep te koop.



Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Voorbereiding Eindse 
Boys 2019-2020

Selektie Heren
Zondag 11 aug trainen 11.00 uur
Dinsdag 13 aug trainen 19.30 uur
Donderdag 15 aug trainen 19.30 uur
Zondag 18 aug trainen 11.00 uur
Dinsdag 20 aug
FC Maasgouw1 – Eindse Boys 1 20.00 uur

Selektie Dames
Zondag 4 aug trainen 11.00 uur
Dinsdag 6 aug trainen 19.30 uur
Vrijdag 9 aug trainen 19.30 uur
Zondag 11 aug trainen 11.00 uur
Dinsdag 16 aug trainen 19.30 uur
Zondag 18 aug 
Eindse Boys -Someren 12.00 uur

Mededelingen
Eventuele wijzigingen: Laatste nieuws zie 
www.eindseboys.nl

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

SIKKENS VOOR 
EEN PROFESSIONEEL 
RESULTAAT

Actieperiode: t/m 31 Oktober 2019

NU 25% KORTINGNU 25% KORTING
Op Sikkens mengverven
bij uw verfspeciaalzaak

Hubo/DUIJTS zonwering
Kerkstraat 16 
6031 CH Nederweert
0495-626309

Ga op zoek naar het zwarte goud!

Op zondag 11 augustus kan je 
meedoen met het ‘Roverspad’; 
een speurtocht voor gezinnen in 
Nationaal Park De Groote Peel. Op 
een route van 2,5 km. staan schat-
kisten met aanwijzingen die je 
helpen met je zoektocht. Starten 
kan tussen 11.00 en 14.00 uur bij 
het Buitencentrum De Pelen aan 
de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Op zoek naar het zwarte goud…
De schatkelder in het kasteel van 
Graaf de Zwarte Raaf ligt vol met 
schatten. Alles wat van waarde is 
heeft hij in zijn bezit. Alles.… behalve 
het zwarte goud! Daarom heeft de 
Graaf zijn Roversbende ‘De Zwarte 
Raven’ op pad gestuurd om het zwar-
te goud te zoeken. De  Rovers durven 
niet met lege handen terug te komen 
bij de grimmige Graaf. Ze kunnen dus 
wel wat hulp gebruiken. Ben jij dap-
per genoeg om, samen met je (groot)
ouders, te gaan zoeken naar die fel-
begeerde schat? Op een route van 
2,5 km, die wordt aangegeven met 
ravenpijlen, staan zeven schatkisten 
met aanwijzingen. Door ze uit te voe-
ren kom je achter het geheim van het 
zwarte goud. Veel succes!

Starten voor het Roverspad kan tus-
sen 11.00 en 14.00 uur bij de balie van 

het Buitencentrum De Pelen. Deel-
name kost € 2,50 per persoon (vol-
wassenen en kinderen) inclusief een 
broodje bakken en een stoere rovers-
button voor elk kind. Reserveren kan 
online via: www.staatsbosbeheer.nl/
depelen

En dan is er ook nog theater!
Na afloop van de tocht kan je ook nog 
naar een leuke Theatervoorstelling in 
het Amfitheater van De Pelen. Daar 
is om 13.30 en 15.00 uur een voor-
stelling van ‘De Theaterkist’ te zien. 
Tijdens deze grappige kindertheater-
show beleef je, samen met Tovenaar 
Februus, doldwaze avonturen! Tover 
en zing gezellig mee. 

Kaartjes voor de Theaterkist kosten 
€ 2,50 per persoon (volwassenen en 
kinderen) en kun je online te reser-
veren via: www.staatsbosbeheer.nl/
pelenkindertheater De voorstelling is 
het meest geschikt voor kinderen van 
4 tot 10 jaar. 

Het Buitencentrum is elke dag ge-
opend van 10.00 – 17.00 uur en in het 
weekend tot 18.00 uur. 

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen via: depelen@staatsbosbe-
heer.nl of telefonisch: 0495 – 641 497. 

Foto: Marijke Vaes-Schroën 

Gaat het nu toch écht gebeuren?

Heb je tijdens je vakantie weer aan 
de kant gestaan en toegekeken hoe 
anderen gingen duiken? Heb je weer 
gesnorkeld, een hoekduik gemaakt 
en weer moeten opstijgen voordat 
je de mooie vissen écht goed kon be-
kijken ?  Wil je de volgende vakantie 
een verre reis maken en echt alles van 
het land boven en onderwater zien 
? Dan wordt het tijd dat je eindelijk 
eens begint aan een Open Water Di-
ver opleiding. Deze opleiding is hét 
paspoort tot onvergetelijke beleve-
nissen en herinneringen. 

Bij Duikteam Nederweert krijg je les 
binnen een oergezellige club niets 
moet en alles kan. Je kunt natuurlijk 
eerst bij ons een proefduik maken en 
wel op 12 oktober 2019 (voor andere 
data kijk op onze website www.duik-
teamnederweert.nl ) Je kunt echter 
ook meteen aan een opleiding be-
ginnen dan heb je medio oktober je 

Open Water Diver brevet al in je zak! 
Een leuk reisje naar Egypte behoort 
dan tot de mogelijkheden of wil je 
verder weg... De onderwater wereld 
ligt dan letterlijk en figuurlijk aan je 
voeten met een Open Water Diver 
brevet!

Op onze website vindt je alle relevan-
te informatie én kun je met ons con-
tact opnemen (info@duikteamneder-
weert.nl) om je in te schrijven of om 
aanvullende informatie te verkrijgen.
Aarzel niet en zet nu eindelijk die 
stap op weg naar de wonderschone 
onderwaterwereld !

Naast onze website is er ook een Face-
book- en Instagram account “duik-
teamnederweert”, hier vindt je foto’s 
van onze afgelopen evenementen, 
maar ook de aankondigingen voor 
komende evenementen. Wellicht tot 
ziens bij Duikteam Nederweert !

Fotoworkshops in De Groote Peel 

Nationaal Park De Groote Peel in-
spireert niet alleen wandelaars. 
Ook voor fotografie is de Peel een 
inspirerend decor. Daarom biedt 
Staatsbosbeheer op zaterdag 7 
september en zaterdag 23 novem-
ber fotoworkshops in samenwer-
king met fotograaf Nando Harm-
sen. De workshops starten bij het 
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel.

Ervaar én fotografeer De Groote Peel
Ga op pad met fotograaf Nando 
Harmsen en ervaar én fotografeer Na-
tionaal Park De Groote Peel voor dag 
en dauw óf aan het einde van de dag. 
Een workshop met Nando bestaat uit 
een stukje theorie en veel praktijk. Ie-
dere deelnemer ontvangt een uitge-
breid e-book waarin de aspecten van 
het fotograferen aan bod komen, in 
eenvoudige duidelijke woorden. Dit 
e-book is een goede voorbereiding 

voor de workshop en biedt een han-
dig naslagwerk voor later.

Voor dag en dauw of aan het ein-
de van de dag
Stap op zaterdag 7 september voor 
‘dag en dauw’ uit je bed voor een 
prachtige landschapsfoto van dat 
ene moment: het ontwaken van de 
dag. Met een beetje geluk geeft de 
ochtendmist in combinatie met  door-
komende zonnestralen een prachtig 
effect. Om dit moment op een span-
nende manier vast te leggen, leer 
je tijdens deze workshop onder an-
dere gebruik te maken van het juis-
te brandpunt en standpunt. 
De workshop ‘aan het eind van de 
dag’ op zaterdag 23 november start 
halverwege de middag. In deze tijd 
van het jaar staat de zon dan al vrij 
laag. Het kan lastig zijn om het land-
schap op een interessante manier te 
fotograferen. Met creatief gebruik 
van brandpuntafstand en standpunt 
leer je het gebied op een spannende 
manier vast te leggen. Na uitgebreide 
uitleg ga je op pad, om het geleerde 
bij de zonsondergang in de praktijk 
te brengen. 

De workshop ‘voor dag en dauw’ 
start op zaterdag 7 september 
om 6.00 uur en de workshop ‘aan 
het eind van de dag’ op zaterdag 
23 november om 14.30 uur. Elke 
workshop duurt ongeveer vier 
uur. Benodigd: groothoek (zoom)
objectief en een tele(zoom)objec-
tief. Wenselijk: statief, draadont-
spanner of afstandsbediening. 
Voor informatie, deelnamekosten 
en reserveren: www.staatsbos-
beheer.nl/natuurfotografiepelen 
Voor meer informatie over Nando 
Harmsen: www.nandoonline.nl

Buitencentrum De Pelen, start-
punt van natuurbeleving
Voor of na afloop van een activiteit 
kan je heerlijk struinen door de win-
kel van het Buitencentrum. Hier vind 
je boeken, streekproducten en leuke 
souvenirs. Voor een hapje en een 
drankje kun je bij de Peelkiosk en (in 
het weekend) in de Peelboerderij te-
recht. Meer informatie: www.staats-
bosbeheer.nl/depelen 

Foto: ©Nando Harmsen

Teunissen Letselschade • Kraan 10a • 6031 RX  Nederweert
T: 06-57242417 • info@teunissenletselschade.nl

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

www.teunissenletselschade.nl

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.

TE HUUR
Binnenkort te huur vrijstaande wo-
ning in het centrum van Nederweert 
info: 0495-123 456

Te huur mooi appartement met lift in 
Nederweert info: 0495-123 456

PERSONEEL GEVRAAGD
Poetshulp gevraagd voor 2,5 uur per 
week bij interesse graag een berichtje 
naar poetshulp@poetshulp.nl
06-123 456 78VOOR
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OPHEFFINGS

Kerkplein2, Stramproy
0495-561924
info@palmensport.nl
www.palmensport.nl

OP = OP          ALLES MOET WEG

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

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



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 & VRIEZEN

NU OOK

IN W
EERT!

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!

KOEL-VRIESCOMBI
RB33N300NWW/EF

• A+++   
• 217 l koelen / 98 l vriezen
• NoFrost
• Digital Inverter Compressor           
   met 10 jaar garantie

AMERIKAANSE
KOELKAST
GSJ560PZXV

• A+   

• 394 l koelen / 197 l vriezen  
• EasyOpen-handgreep
• NoFrost
• Door-in-Door systeem
• Linear Compressor
   met 10 jaar garantie

NO FROST

185
CM

60CM

NO FROST

179
CM

91CM

599,-

-/- 150,-
INRUILKORTING

449,-
INCL. GRATIS BEZORGING!

1199,-

-/- 200,-
INRUILKORTING

999,-
INCL. GRATIS BEZORGING!

E
LAATSTE WEEK!TSTE WEEK!
LAATSTE WEEK!
LAATSTE WEEK!
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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

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

150 jarig bestaan Molen de Korenbloem Ospel

Op zondag 18 augustus zijn er 
b.g.v. het 150 jarig bestaan tal 
van activiteiten in en om de mo-
len van s`morgens 10.00 uur tot 
s`middags 16.00 uur. ( de entree is 
gratis, u bent van harte welkom)

De molen is uiteraard de gehele dag 
in werking en er wordt op iedere zol-
der uitleg gegeven over de werking. 
Ook is de molen winkel de gehele 
dag geopend en kan er o.a. de brood-
mix gekocht worden om zelf heerlijk 
brood te bakken. In de molen zijn 
diverse exposities van kunstenaars 
zoals; Ingrid en Wim van Rooy-van 
Santen, Annelies Evers, Riny Sieben 
en Jan van Riet. 

Dan zijn er nog tal van activiteiten 
rond de molen.
Bakken. Er is een (mobiele) bakoven 
aanwezig die met hout gestookt 
wordt. In deze oven zal er gebakken 
worden met meel dat op deze molen 
ambachtelijk gemalen, gebuild en 
gemengd is. Voor het publiek zijn er 
workshops broodbakken zodat men 
zelf kan ervaren hoe dit vroeger ge-
beurde.
Pizza bakker. Barteljo uit Neder-
weert is aanwezig met een mobiele 
pizza-oven. Hij geeft een demonstra-
tie pizza bakken gemaakt van meel 
gemalen in de molen.

Pannenkoekenmeel (Pannenkoe-
kenmix). Door de molenaar is in sa-
menwerking met Pannenkoekenhuis
de Dorpsherberg een speciaal meel-
mengsel ontwikkeld voor het bak-
ken van de lekkerste pannenkoeken. 
Deze pannenkoeken worden op het 
festivalterrein gebakken en kunnen
geproefd worden.
Koffie en wafels. Door de zangver-
eniging St Cecilia uit Ospel zal er op 
het feestterrein voor koffie met wa-
fels gezorgd worden. Wafels gebak-
ken van meel dat op de molen gema-
len is.
Markt van streekproducten.
Bijenvolken en bijenhoning. Noten-
olie van molen  de Windlust. Dier-
voeders en stroopmaker met ap-
pelstroop. Hazelnoten en blauwe 
bessen.

Maalkoppel. Door stationair motor
aangedreven maalkoppel. Dit werd in 
het verleden gebruikt wanneer er te 
weinig wind was.

Voorlichting. 
In een tent zullen er stands zijn Mo-
lenstichting Limburg, Molenstichting 
Nederweert, Gilde van Vrijwillige Mo-
lenaars afdeling Limburg en het Huis 
der Kunsten Limburg.

Expositie landbouwmachines. 
Op het evenemententerrein langs de 
molen zullen landbouwmachines die 
de boer vroeger gebruikte voor het
zaaien en dorsen van granen ten-
toongesteld worden. Zo wordt het 
gehele proces van het graan bij de 
boer tot het malen op de molen in 
beeld gebracht. Verder is er nog klein 
landbouwmaterialen te bezichtigen 
wat de boer vroeger gebruikte op de 
boerderij en het land. Deze machines 
zijn nog compleet zoals ze vroeger 
gebruikt werden bij het telen van het 
graan en geheel gerestaureerd. De ei-
genaren vertellen zelf over het func-
tioneren van deze machines en tevens 
het historisch verhaal van de boeren 
uit die tijd. 
Smederij. Gedurende de dag zijn er 
enkele mobiele smederijen aanwezig 
die het “oude” ambacht van smeden 
met open vuur laten zien. 
Historie. Er wordt uitgebreid aan-
dacht besteed aan de historie van de 
molen en aan het vak van molenaar. 
Ook zijn er boeken te koop die be-
trekking hebben op molens.
Muziek. Gedurende de gehele dag is 
er life muziek op het festivalterrein.
Springkussen. Voor de kinderen is 
er een springkussen aanwezig.
Adriaans molenbouw Weert laat 
het ambacht van molenbouwer zien.

Te koop:
appels en pruimen

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Oproep aan kunstenaars 
en creatieven

Je kent misschien het programma 
‘Sterren op het doek’, waarin be-
kende Nederlanders door kun-
stenaars geportretteerd worden, 
waarna de ster zelf een keuze 
maakt uit een van de werken. 

Het idee van dit programma brengen 
we naar de PUGN toe. Op 23 augustus 
2019 neemt een lokale, regionaal en 
provinciaal bekende (m/v) plaats op 
de zetel in de Pop UP Galerie in Ne-
derweert. Hij of zij geeft zich volledig 
over aan degenen die de uitdaging 
aandurven om in zes uren tijd een ge-
lijkend portret te realiseren. Oproep 
aan kunstenaars en creatieven om 
zich hiervoor aan te melden. 

Het is aan de kunstenaars en creatie-
ven om deze man/vrouw zo goed mo-
gelijk te portretteren. De werkwijze 
en materiaalkeuze is vrij. Op vrijdag 
23 augustus 2019 wordt gewerkt van 
14.00 tot ca. 20.00 uur, incl. een sma-
kelijk avondmaal. Aan het einde be-
paalt de Ster het volgens zijn of haar 
optiek beste werk.

Vanzelfsprekend gaat de winnaar 
niet met lege handen naar huis, nog 
los van de eeuwige roem die de ma-
ker van het winnende portret te 
beurt valt. 

Durf jij de uitdaging aan? 
Kunstenaars en creatieven uit allerlei 
disciplines kunnen zich aanmelden. 
Na aanmelding volgt een informa-
tiemail met detailinformatie. Aan-
melden (of vragen stellen) kan t/m 19 
augustus 2019 via popupgaleriene-
derweert@spark-le.nl.

Mevrouw Van Rijt uit Leveroy 
verdient een Pluim

Zoetermeer, 30-07-2019 – Me-
vrouw Van Rijt uit Leveroy ver-
dient een Pluim. Zij viel in de 
prijzen door mee te doen aan de 
landelijke campagne “Lege bat-
terijen? Lever ze in en WIN!” van
Stibat. Met haar deelname be-
wijst de inwoonster uit Leveroy 
zichzelf en het milieu een uitste-
kende dienst.

Tien lege batterijen
Door lege batterijen in te leveren, 
maakt u elke maand kans op mooie 
prijzen. De prijzen die verloot wor-
den zijn honderd Pluim cadeaubon-
nen van � 25,-, twee reischeques van 
� 500,- en een reischeque ter waarde 
van maar liefst � 1000,-. Wilt u ook 
meedoen? Doe tien lege batterijen in 
een zakje samen met uw naam, adres, 
e-mailadres en telefoonnummer, le-
ver deze in bij één van de ruim 25.000 
inleverpunten van Stibat. Deze zijn te 
vinden bij onder andere supermark-
ten, bouwmarkten en drogisterijen. 
Elke maand is er een trekking uit de 
door Stibat opgehaalde zakjes met 
batterijen. Kijk voor meer informatie 
over de actie én de bekendmaking

van de prijswinnaars op www.lege-
batterijen.nl.

Werken aan een schonere planeet
Stibat zamelt zo veel mogelijk batte-
rijen in voor recycling. Lege batterijen 
krijgen een nieuw leven, bijvoorbeeld 
als kaasschaaf, zaklamp of fiets. Bo-
vendien komen stoffen die schadelijk 
kunnen zijn voor het milieu, niet in 
de bodem terecht. Zo werken we aan 
een schonere planeet. Door lege bat-
terijen in te leveren, levert u daar een 
bijdrage aan. Geen lege batterijen in 
de afvalbak, maar inleveren bij de in-
leverpunten van Stibat. Dat verdient 
een Pluim.

Met de Pluim kiest de ontvanger zelf 
een cadeau uit de honderden beste-
dingsmogelijkheden, bestaande uit 
belevenissen, producten en goede 
doelen. Om zelf van te genieten of 
samen met vrienden en familie. Naar 
een attractiepark of museum bijvoor-
beeld. Een workshop volgen of een 
dagje naar de sauna. Er zijn Pluimen 
in verschillende prijsklassen. Win-
naars krijgen een Pluim die bij beste-
ding € 25,- waard is.

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

Donderdag 8 augustus 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 

 @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. 

Birgit Op de Laak wordt maandag 19 
augustus in het gemeentehuis geïnstal-
leerd als de nieuwe burgemeester van 
Nederweert. Tijdens de kermisdagen in 
de kern Nederweert (van 23 t/m 27 aug) 
kan iedereen al kennis met haar maken.

De 57-jarige Birgit Op de Laak volgt 
Henk Evers op, die op 1 augustus met 
pensioen ging. De toekomstige burge-
meester van Nederweert laat weten snel 
kennis te willen maken met inwoners. 
De kermis in Nederweert, die een paar 
dagen na haar installatie van start gaat, 
is een mooi moment om elkaar voor het 
eerst te ontmoeten.

Za 24 aug Officiële opening
De kermis gaat op vrijdag van start, 
maar de officiële opening is op za-
terdag 24 augustus om 14.00 uur bij 
de autoscooter op het kermisterrein. 
Wethouder Koolen verricht, in aanwe-
zigheid van burgemeester Op de Laak, 

het openingswoord. Daarna maakt 
het gezelschap een rondgang over de 
kermis. Het gezelschap eindigt op het 
horecaplein. U bent van harte welkom 
om hierbij aan te sluiten.

Zo 25 en ma 26 aug. Smaakvolle 
praat
Op kermiszondag en -maandag staat 
de nieuwe burgemeester van 16.00 tot 
17.00 uur bij de oliebollenkraam op de 
kermis. Zij nodigt u van harte uit voor 
een ‘smaakvol’ praatje.

Ma 26 aug. Tukking & Talking
Maakt u liever kennis met haar buiten 
het kermisgedruis? Schrijft u zich dan 
in voor Tukking & Talking en maak 
een rondje door Nederweert met onze 
burgemeester in een Tuk Tuk. De 10 
minuten durende ritten lenen zich 
uitstekend voor een één-op-één kennis-
making met burgemeester Op de Laak. 
De ritten vinden plaats tussen 17.00 en  

20.00 uur. We starten telkens vanaf het 
Raadhuisplein.

Aanmelden
Wilt u op deze informele en leuke 
manier kennismaken met burgemeester 
Op de Laak? Stuur dan uiterlijk dinsdag 
20 augustus een mailtje naar bestuurs-
secretariaat@nederweert.nl. Na op-
gave informeren we u over het exacte 
startpunt en het tijdstip waarop u bent 
ingedeeld. 

Di 27 aug. Prikkelarme kermis
Op dinsdag 27 opent wethouder 
Cuijpers om 13.00 uur de prikkelarme 
kermis op het Raadhuisplein. Deze mid-
dag is speciaal voor kinderen en volwas-
senen die moeite hebben met fel licht 
en harde muziek. Na de opening maakt 
onze nieuwe burgemeester, samen met 
wethouder Cuijpers een rondgang over 
de prikkelarme kermis. Wilt u meelo-
pen? Sluit aan en loop gezellig mee.

'Smaakvolle praat' op de kermis
Maak kennis met onze nieuwe burgemeester, Birgit Op de Laak

Simone Sijm exposeert op Kunstmuur

Het college bezocht de nieuwe burgemeester eerder al. Maak ook kennis met haar tijdens de kermis. Foto: Nederweert24

Simone Sijm aan het werk aan een van haar  
portretten. Foto: Simone Sijm Art

Simone Sijm houdt van kunst maken. 
Door het maken van kunst zet ze haar 
gevoelens en emoties op papier. Ze 
noemt zichzelf het meisje dat niet 
opvalt in de menigte, maar toch graag 
denkt dat ze niet is zoals iedereen. Op 
dit moment exposeert ze op de Kunst-
muur bij het Gezondheidscentrum aan 
de Loverstraat. Neem eens een kijkje. 

Veel idolen 
Simone is helemaal weg van muziek, 
films en tv-shows en heeft veel idolen. 
Als ze iets of iemand leuk vindt dan 
moet daar veel voor wijken. Ze is een 
grote fangirl. Dat komt terug in haar 
werken. Door sommige wordt dat wel 
eens gezien als obsessief. Zelf geeft 
ze de voorkeur aan het woord gepas-
sioneerd. Ze denkt dat mensen die 
haar niet goed kennen haar verlegen, 
gereserveerd en stil vinden. 

Emoties op papier
Haar familie omschrijft haar als en-
thousiast, lief, op een grappige ma-
nier “raar”, sympathiek en een beetje 
chaotisch. Het meest prominente 
kenmerk van iemands gezicht. Dat ge-
combineerd met haar fangirl-gevoelens 

bracht haar er toe om vooral portretten 
te tekenen.

Oproep kunstenaars
Kunstenaars uit de gemeente Neder-
weert die interesse hebben om in de 
toekomst hun werken te exposeren op 
de Kunstmuur, kunnen daarvoor contact 
opnemen met Fysio- en Manuele the-
rapie Seuren via 0495-634506 of info@
fysionederweert.nl. 

De expositie van Simone Sijm is nog tot 
24 september 2019 te bezichtigen bij de 
Kunstmuur.

Samen tegen  
eenzaamheid!
Van dinsdag 1 oktober tot en met dins-
dag 8 oktober 2019 vindt de Week van 
de eenzaamheid plaats. De hele week 
worden er in het land diverse activitei-
ten gepland rondom dit thema. Ook in 
Nederweert doen we mee. Nieuwe ont-
moetingen en mee kunnen doen staan 
centraal. Daarnaast is er aandacht voor 
het gevoel (soms) alleen of eenzaam te 
zijn. 

Programmaboekje
In een programmaboek brengen we ac-
tiviteiten waarbij mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en gezellig samen kunnen 
zijn voor het voetlicht. Enkele voorbeel-
den van activiteiten: met opa en oma 
naar buiten in de Groote Peel, Muziek 
in het Park, uit de Picknickmand, in park 
de Heerlijkheid, de Dag van de Ouderen 
in Nederweert-Eind en de vlinderwande-
ling van 1,3 km vanuit Zorgcentrum St. 
Joseph naar de prachtige beleeftuin van 
Bosserhof. Kortom, heel veel activiteiten. 
Binnenkort meer nieuws over de Week 
van de Eenzaamheid. 

Meld uw activiteit aan!
We nodigen inwoners, vrijwilligers en 
organisaties uit om hun activiteiten aan 
te melden. Organiseert u in die week 
een leuke en vooral gezellige activiteit 
waarbij inwoners elkaar kunnen ont-
moeten en elkaar beter kunnen leren 
kennen? Laat het ons weten en meld uw 
activiteit aan bij onze regisseur leefbaar-
heid Joey van Beers! Dat kan tot en 
met 4 september. Stuur een mail naar 
j.vanbeers@nederweert.nl of bel hem via 
tel. 06-11249857.

Meer informatie
Meer informatie over de landelijke cam-
pagne vindt u op www.eentegeneen-
zaamheid.nl. Hier vindt u o.a. informatie 
over hoe u eenzaamheid kunt herken-
nen en hoe u iemand kunt helpen.  

Het kan zomaar zijn dat u bij een 
volgende melding van het opsporings-
netwerk Burgernet een foto krijgt 
toegezonden. De Burgernet-app is 
namelijk verbeterd. Een van de nieuwe 
mogelijkheden is het gebruik van beeld. 
De meldkamer kan een foto meesturen 
met het Burgernetbericht en deelne-
mers kunnen via de app tijdens de actie 
nu ook foto’s sturen naar de meldka-
mer.

Delen 
Het opsporingssysteem Burgernet is al 
weer tien jaar oud en onlangs vervan-
gen door een eigentijdse versie. Naast 
het gebruik van beeldmateriaal, kan 
de Burgernetapp de GPS-locatie van de 
smartphone gebruiken om berichten 
te sturen over incidenten in de omgev-
ing van waar de telefoon zich bevindt. 

Daarnaast kunnen oproepen meteen 
gedeeld worden via social media, ook 
met WhatsAppgroepen. Reageren op 
een oproep kan direct via de ‘bel poli-
tie’-knop.

Meer kanalen
Deelnemen kon al via de Burgernet- 
app, via Twitter en sms- of spraak-
berichten. Maar vanaf nu kan dit 
zelfs ook via Facebook Messenger. 
Burgernetoproepen kunnen voortaan 
worden getoond op matrixborden en 
lichtkranten, bijvoorbeeld in openbare 
ruimtes en in de bus of de tram. Het 
betreft hier alleen vermissingen. Zo 
kunnen nog meer mensen mee helpen 
zoeken.
Gemeenten en Politie verwachten met 
het vernieuwde Burgernet nog vaker 
heterdaadacties succesvol op te kunnen 

lossen en vermiste personen nog sneller 
terug te vinden.

Burgernet
Burgernet werkt heel eenvoudig. Deel-
nemers ontvangen een oproep om mee 
te zoeken naar een persoon of voertuig 
in hun omgeving. Vaak gaat het om een 
vermissing, diefstal of een overval. Als 
mensen iets zien, bellen ze rechtstreeks 
met de meldkamer en kan de politie 
direct verder met de tip. Al meer dan 2,4 
miljoen mensen doen mee. U ook?

Deelnemen
Deelnemen kan eenvoudig door middel 
van de gratis Burgernetapp. U hoeft 
zich hier niet voor aan te melden. Uw 
locatiegegevens worden verder ner-
gens voor gebruikt en worden ook niet 
bijgehouden.

Burgernet breidt uit met foto-optie

Pop Up Galerie Nederweert opent zomer-expositie
Met de opening van de 23e expo-
sitie in Pop Up Galerie Nederweert 
(PUGN) is er een bestaansmijlpaal be-
reikt. PUGN bestaat in augustus vier 
jaren. PUGN is inmiddels gehuisvest in 
het vierde pand, de vm. Jan Linders 
Supermarkt in Nederweert. 

De zomer-expositie in de voormalige 
supermarkt is gevarieerd en verras-
send. Met geheel onverwachts de 
deelname van een voormalige in-
woonster van Ospel, Liesbeth Gee-
nen. Muziek is van Anouk en dochter 
Loes Roost uit Nederweert. 
Voel je welkom bij de opening of tij-
dens de openingsuren. 

Exposanten
Acht exposanten laten zeer gevari-
eerde werk zien.

Tooske Bonten, Sterksel
schilderijen / bronzen beelden 
Mika van Vonderen, Haarlem
schilderijen / dierensnuiten
Liesbeth Geenen, Beers (geb. Ospel)
objecten in hout en steen  
Jack Vreeke, Weert 
scheepsportretten / schilderijen  
& objecten 
Gonny Bos, Melick 
schilderingen op hout
Jerry Voorjans, Wintelre 
bewerkte artfotografie / prainting
Fotogroep Weert, Weert
natuurfotografie
IJssalon Florence, Nederweert
overzichtscollectie ijscoupes   

Zomeractie
Tijdens deze expositie treft u ook een 
overzichtscollectie van de enorme 

hoeveelheid ijscoupes die prijswin-
nend IJssalon Florence in hun 35-ja-
rige bestaan heeft verzameld. Maak 
gebruik van de mooie zomeractie in 
de galerie en geniet van hun over-
heerlijke ijs. De Art Shop is voorzien 
van werk van voormalige exposanten. 
Ook vindt u er een reeks boeken van 
lokale schrijvers. 

Opening: 
woensdag 7 augustus, 19.30 uur
Adres: Lambertushof 3, Nederweert
Openingstijden: vrijdag, zaterdag, 
zondag van 13.00 – 17.00 uur.
Expositieduur: 
vrijdag 9 augustus 2019 t/m zondag 
15 september 2019
Meer informatie: 
www.popup-galerie.nl of raadpleeg 
onze facebookpagina.

Het WK dames voetbal is voorbij, 
America First maar Nederland 
toch maar mooi op de 2e plaats. 
Maar voor ons is pas de eerste 
helft gespeeld. Wij beginnen van-
af donderdag 8 augustus aan ‘de 
tweede helft’. 

“Gruuëts” presenteert het vrijwil-
ligersteam van Theaterboerderij 
Boeket een fonkelend programma 
tot einde jaar 2019, met aan het be-
gin een paar voorstellingen van het 
Limburg Festival. Wij hebben weer 
ingespeeld op de belangstelling van 
ons theaterpubliek, het programma is 
weer divers en op niveau zoals jullie 
van ons gewend zijn. We willen graag 
in een vroeg stadium zien, of er vol-
doende animo, voor een programma 
is. Reserveer daarom tijdig kaarten.

Vooruitlopend op theaterjaar 2020, 
kunnen we alvast melden, dat de 
VRIENDENAVOND gepland staat op 
14 maart.
Nog geen VRIEND? Ondersteuning, 
op welke manier dan ook, van onze 
non-profit stichting, is altijd welkom.

Limburg Festival presenteert:
De Wenkbrauwerij   
Donderdag 8 aug | 19u30 | theater-
voorstelling | €10,00  theaterboerde-
rij boeket.
In “Post!” komt Ief Postino vertellen 
over brieven als communicatiemid-
del, over ontmoetingen met de brief-
schrijvers en –ontvangers, maar ook 
over gemis, heimwee en de nood aan 
traagheid. Ief staat samen met het 
publiek ook stil bij hoe we vandaag 
communiceren en vermengt 

Margje Wittermans - Nestgoud  
Vrijdag 9 aug | Zaterdag 10 aug | 
19u30 | muziek theatervoorstelling | 
€10,00  in theaterboerderij boeket

Acteurs zijn ook net mensen. Met 
hun goeie en slechte dagen. Actrice/ 
zangeres Margje Wittermans en mu-
zikant Jeroen Mesker spelen Nest-
Goud: een poëtische en muzikale 
achtbaan over de innerlijke strijd van 
een actrice die moeder is geworden. 
Margje liet zich inspireren door haar 
dochtertje en vlocht gedichten van 
Vasalis, eigen verhalen en liedjes van 
Jeroen Mesker tot een intieme voor-
stelling over het artiestenleven en de 
impact van het krijgen van een gezin 
op je wezen als kunstenaar

Kaarten koop je via Limburg Festival.

Beste liefhebber van de Theaterboerderij



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 8 tot en met 17 augustus 2019.

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 Can-
tantes, lector H. Dielissen).- jaardienst Truus 
Kessels en tevens voor verjaardag, jaardienst 
Tinus Mertens en Fien Mertens-Janssen, jaar-
dienst Leen Moonen-Steuten tevens voor ver-
jaardag.

ZONDAG 11 augustus
Negentiende zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
L.Roost) Voor de zielenrust van Harrie Jonck-
ers

MAANDAG 12 augustus
H.Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 13 augustus
HH. Pontianus, Paus en Hippolytus, priester, 
martelaren
Geen Rozenkransgebed en H. Mis 

WOENSDAG 14 augustus
H. Maximilianus Maria Kolbe, priester en mar-
telaar
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 15 augustus
Maria Tenhemelopneming
Geen Rozenkransgebed en H.Mis

VRIJDAG 16 augustus
H. Stefanus van Hongarije
Geen Rozenkransgebed en H. Mis 

ZATERDAG 17 augustus
H.Maria
Vooravond van de 20e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (, zang dameskoor Can-
tantes, lector H. Dielissen) –jaardienst Tinus 
en Toos Gielen-Loijen, jaardienst Sjeng Soers, 
overleden familie Veugelers- de Wit.

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  10 - 17 augustus.

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.

Zondag 11 augustus, 19e zondag door het 
jaar, 10.00 (Samenzang) ghm Harrie Kuijpers 
en Anna Gertruda Kuijpers-Moonen. 

Donderdag 15 augustus, Hoogfeest van 
Maria Tenhemelopneming, 19.00 ter ere van 
Maria en voor de zieken.

Zaterdag 17 augustus, pastor Pieter Cuij-
pers, 19.00 (Samenzang) levende en overle-
den leden van de familie Swaans-Leenders 
en gezusters Leenders, zwd Dien Jacobs-van 
de Moosdijk, zwd Piet Cuijpers. 

ACOLIETEN : za. 10 aug. 19.00 : Mathijs van 
Lierop; zo. 11 aug. 10.00 : Willem en Pieter 
Tullemans; za. 17 aug. 19.00 : Tom en Stan 
Dirks. 

Pastoor A. Koumans, OMI. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

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 11 augustus
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 18 augustus
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve Moeder Maria , geef onze vriendin 

kracht om het leven los te laten in deze 
laatste uren van haar leven en een veilige 
thuiskomst , bij haar reis op weg naar het 
hemelrijk.

- Lieve Maria, zorg goed voor ons allemaal, 
dank U.

- Bedank Maria, speciaal voor ons lief, leuk 
en gezond kleinkind. Het is een schatje.

Iets om over na te denken: 
Wijsheid bestaat uit weten wanneer je de 
perfectie moet vermijden.

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.

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  10 - 17 augustus.

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.

Zondag 11 augustus, 19e zondag door het 
jaar, 10.00 (Samenzang) ghm Harrie Kuijpers 
en Anna Gertruda Kuijpers-Moonen. 

Donderdag 15 augustus, Hoogfeest van 
Maria Tenhemelopneming, 19.00 ter ere van 
Maria en voor de zieken.

Zaterdag 17 augustus, pastor Pieter Cuij-
pers, 19.00 (Samenzang) levende en overle-
den leden van de familie Swaans-Leenders 
en gezusters Leenders, zwd Dien Jacobs-van 
de Moosdijk, zwd Piet Cuijpers. 

ACOLIETEN : za. 10 aug. 19.00 : Mathijs van 
Lierop; zo. 11 aug. 10.00 : Willem en Pieter 
Tullemans; za. 17 aug. 19.00 : Tom en Stan 
Dirks. 

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

10 t/m 17 augustus

ZATERDAG 10 augustus: 19.15 uur H. Mis.

ZATERDAG 17 augustus: 19.15 uur H. Mis 
ter ere aan de H. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 10 augustus Jolanda Wij-
en, zaterdag 17 augustus Fred Neyens.

MISDIENAARS: zaterdag 10 augustus Va-
lerie Beerens en Janne Wijen, zaterdag 17 
augustus Lobke Houtappels en Lois Beerens.

“Zoals een zonnestraal een bloem doet 
opengaan, zo kan en vriendelijk woord een 

gezicht doen stralen.

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

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

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

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

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

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

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 10 augustus 2019 - 17 augustus 2019

Zondagmorgen 11 aug. 09.30 uur:
VIERING MARIA-TEN-HEMEL-OPNEMING
Als hgm. uit dankbaarheid, Als maandd. 
voor Pierre Wijers en Mia Wijers-Baetsen 
(volkszang)

Mededeling:
Achter in de kerk ligt de nieuwe nieuwsbrief 
van cluster Tabor die u mee kunt nemen naar 
huis.

O.F.S.
Vrijdag 9 augustus is de 

bijeenkomst van de O.F.S. 
in het parochiezaaltje van 

de St. Lambertuskerk.

Aanvang: 14.00 uur.
Voorganger: 

Pater Heesterbeek O.F.M.

Dankbetuiging

De warme belangstelling die wij hebben mogen ervaren tijdens de 
korte periode van ziek zijn en uit handen moeten geven van onze on-
vergetelijke moeder, oma en overoma

DIEN JACOBS - VAN DE MOOSDIJK

heeft ons veel steun gegeven. 

Dank voor alle lieve woorden, kaarten en bloemen. 
Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers van 

groepspraktijk Nederweert , in het bijzonder dr. Skrotzski.  
Ook dank aan buurtzorg Nederweert, care match  

en pastoor Koumans.

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 17 augustus 2019 
om 19.00 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 

Ontvangen te Ospel.

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Voor zelfbewoning

Lemmenhoek 19, Ospel met aanhorigheden.

Bouwjaar 1964, opp. perceel ca. 400 m2 inhoud woning 495 m3

Souterrain: bergkelder.
Begane grond: hal met meterkast (5 groepen met aardlek- 

schakelaar) en toiletruimte; woonkamer met parketvloer  
en schouwpartij; tuinkamer met natuursteenvloer;  

dichte keuken met tegelvloer, muurkast en keukenopstand  
voorzien van afzuigkap en gaskookplaat; vanuit de keuken  

is er toegang tot de bijkeuken; bijkeuken met tegelvloer,  
witgoedaansluiting, gootsteen en toegang tot de garage,  

oprit en achtertuin.
1e Verdieping: overloop; drie slaapkamers; doucheruimte  

en sanitaire ruimte met wastafel en toilet.
2e Verdieping: vlizotrap naar bergzolder met dakraam  

en opstelplaats AWB HR combi Cv-ketel (2009).
Algemeen: garage inpandig te bereiken met kantelpoort;  
rolluiken; voortuin met oprit; achtertuin o.a. voorzien van  

een tweetal terrassen, een houten tuinberging  
en erfafscheiding (hekwerk/ steen/ haag).

Vraagprijs € 160.000,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken 
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 18 augustus 2019.

Voorwaarde is dat gegadigden een woning van WvN vrijmaken of 
starter op de woningmarkt zijn.

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Liefde

Het is stil op het oude kerkhof
behalve de vogels, zij zingen

en zorgen voor kleine vreugdes

een grafzang vol hoop en levenslust
zij zingen dagelijks voor ieder

zonder oordeel en onderscheid 

zij vliegen vrij over de muren
die gelovigen scheiden

en nestelen in oude takken 

en het bladerdak boven alle graven 
waar wanhopige geliefden reiken

elkaar vinden in eeuwigheid

steense muren, opgetrokken 
vanuit de leer

en overtuiging tot gehoorzamen
worden overbrugd door 
samengeklonken liefde

Grenzeloze liefde, kracht en hoop
de natuur oordeelt niet en ook de 
zon strijkt haar warme gloed over 

eenieder op het oude kerkhof.

Annie Kessels
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

PROGRAMMA 
reis Henri Chapelle 

Op zaterdag 17 augustus 2019 
gaan we met een bus naar Henri 
Chapelle ter herdenking van de 
gesneuvelde soldaten in Ospel tij-
dens de tweede wereldoorlog.

Opstapplaats en parkeergelegen-
heid: voetbalterrein Eindse Boys 
aan de Baldessenweg 1c te Ne-
derweert-Eind (achterzijde café-
restaurant Bi-j Le-nie)

Het programma ziet er als volgt uit:
8.30 uur: vertrek stipt om 8.30 uur 

ivm afwerking van het pro-
gramma.

10.15 uur: aankomst Henri Chapelle 
met herdenking gesneu-
velden en bloemlegging. 
Naast onze banierwachten 
zullen ook enkele leden 
van de Amerikaanse vlag-
genwacht aanwezig zijn. 
Ook kan men genieten van 
het prachtige uitzicht.

11.30 uur: vertrek naar Aubel
12.00 uur: aankomst Aubel, waar de 

lunch wordt genuttigd 
met koffie en thee in het 
sportpaleis.

13.15 uur: vertrek vanuit Aubel naar 
Beek

14.15 uur: Bezoek Oude Pastorie Beek. 
(ZIE BIJGAANDE INFO)
Hier zal dhr. Gerats van 
Het Limburgse Land een 
uiteenzetting geven over 
de oude Pastorie in Beek, 
gebouwd rond een res-
tant van een 18e eeuws 
vroenhof. Destijds de zetel 
van de Heerlijkheid Beek, 
heden een bezoekerscen-
trum en gasterij.

16.30 uur: Vertrek vanuit Beek
17.30 uur: aankomst in Nederweert 

bij Restaurant Bi-j Le-nie 
Minten waar ons  een heer-
lijke maaltijd wordt aange-
boden met rond 20.30 uur 
afsluiting van de reis.

De eigen bijdrage is € 45,-- per per-
soon, inclusief diner en lunch. Indien 
u niet deelneemt aan het diner be-
draagt de eigen bijdrage € 25,--.Beta-
ling contant in de bus. 

Bestuur Wapenbroeders afdeling Os-
pel in samenwerking met de Heem-
kundevereniging Nederweert.

Er kunnen plusminus 55 mensen met 
de bus mee. Deelname in volgorde 
van aanmelding.  Vol is vol. Bij opgave 
ontvangt u een bevestiging hiervan.

Opgave vóór 10 augustus bij:
Mia Gubbels, St. Antoniusplein 12, 
6031 ED NEDERWEERT
per e-mail: miagubbels12@gmail.com 
of per telefoon 06  506 018 03

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 15 augustus
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel.
We serveren een driegangendiner 
voor € 9,- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdag 14 augustus.
Nieuwe bezoekers zijn welkom gaar-
ne aanmelden tot datzelfde tijdstip.

Telefoon; 0495-651893 of 06-12512678
U kunt ons ook op de site Leveroy.nl 
vinden

Eettafel Eind

Donderdag 15 augustus: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden  
t/m dinsdag 13 augustus 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

Informatieavond: 
Borstvoeding

Een goed begin is het halve werk’

Hoe beter je je hebt voorbereid op 
het geven van borstvoeding, des 
te groter is de kans van slagen. 
Verwacht je binnenkort je baby 
en ga je borstvoeding geven? Dan 
is de informatieavond ‘Borstvoe-
ding’ op dinsdag 20 augustus a.s. 
interessant voor jou. Lactatiekun-
dige en kinderverpleegkundige 
Vivian Meeuwissen geeft samen 
met een JGZ verpleegkundige van 
de GGD Limburg-Noord uitleg, 
praktische informatie en tips over 
het geven van borstvoeding. Deze 
informatie is ook voor de partner 
interessant. Vanzelfsprekend is er 
gelegenheid om vragen te stellen.

De bijeenkomst vindt plaats op dins-
dag 20 augustus van 19:00 tot 21:00 
uur in het Restaurant van SJG Weert, 
Vogelsbleek 5. De toegang is gratis. 
Aanmelden kan via het inschrijffor-
mulier op de website: www.sjgweert.
nl (zie: Agenda) of bij de afdeling 
Patiënteninformatie, telefoon: 0495 
– 57 22 05.

Deze informatiebijeenkomst vindt 8 
x per jaar plaats. De volgende bijeen-
komst is op 24 september.

Borstvoedingcafé 
Geïnteresseerden zijn ook van harte 
welkom tijdens het maandelijkse 
Borstvoedingcafé bij restaurant ‘eten 
in de proeftuin’ in de Intratuin aan 
de Roermondseweg 147, 6004 PC in 
Weert. De bijeenkomsten zijn op de 
eerste woensdag  van de maand tus-
sen 10:00 en 12:00 uur. 

Het Borstvoedingcafé in Weert is een 
initiatief van Vereniging Borstvoe-
ding Natuurlijk en lactatiekundige 
IBCLC Willy Gielen van SJG Weert. 
Deelname aan het Borstvoedingcafé 
is gratis, eventuele  consumpties zijn 
voor eigen rekening.


