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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!

(0495) 625714 

Expert 
Nederweert
uw Sonos
specialist!

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

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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur:
Huib van Deursen

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

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

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

Ook dit jaar serveert het Horeca-
plein Nederweert tijdens Neder-
weert kermis weer een grandioos
programma voor iedereen. 
De entree is alle dagen gratis.

Vrijdag 23 augustus
Vrijdagavond start het programma
om 20.30 uur. Men gaat dan terug 
in de tijd met de beste toppers uit 
de jaren ’90. Haal je Tamagotchi 
maar van stal, werp die flippo’s in de 
lucht en start met hakken en zagen! 
It All Started In The Nineties tilt de 
kermisvibe tot een hoger niveau dit 
jaar. Jullie dopaminelevels schieten 
spontaan nog een keer omhoog als 
DUNE begint te draaien. Eén en al 
hardcore vibes! Met deze hitmachine 
ga je in rap tempo terug in de tijd …
100% feest dus!

Zaterdag 24 augustus
De tent gaat vanaf 21.00 uur op z’n 
kop met de mannen van Hard2Get. 
Voor ieder wat wils. De beste tracks 
van een genre in één medley. Geen 
tijd om naar adem te happen. De 
allerlaatste hits van Ronnie Flex 
en Kraantje Pappie achter elkaar. 
Daarna meezingen met alle classics 
van vroeger. Het Hollandse lied of 
Hardstyle meestampers. Alles brengt 

Op zondag 18 augustus wordt uit-
gebreid stil gestaan bij het feit 
dat de molen dit jaar 150 jaar be-
staat. In en rond de molen zijn er 
tal van activiteiten. Gedurende 
de gehele dag is de molen open 
en in werking (mits voldoende 
wind) en zal ook de builmachine 
en de mengapparatuur gedemon-
streerd worden. Er zijn rondlei-
dingen in de molen en op iedere 
zolder is een molenaar aanwezig
voor een deskundige toelichting.

Bakken. 
Er is een (mobiele) bakoven aanwe-
zig die met hout gestookt wordt. In 
deze oven zal er gebakken wor-
den met meel dat op deze molen 
ambachtelijk gemalen, gebuild en 
gemengd is. Voor het publiek is er 
workshops broodbakken zodat men 
zelf kan ervaren hoe dit vroeger 
gebeurde. Deze workshop start om 
11.00 uur en duurt ongeveer 2 uur. 
U leert deeg maken en bakt een 
stokbrood en een bruinbrood. Aan-
melden bij Henny van Winkel 06- 13 
684 679 . Bij aanmelding bedrag van 
€15.00 overmaken op rekening NL 
39 RABO 0140 3096 59 ovv workshop 
broodbakken.

Pannenkoekenmeel 
Door de molenaar is in samenwer-
king met Pannenkoekenhuis de 
Dorpsherberg een speciaal meel-
mengsel ontwikkeld voor het bakken 
van de lekkerste pannenkoeken. 
Deze pannenkoeken worden op het 
festivalterrein gebakken en kunnen
geproefd worden.

Koffie en wafels. 
Door de zangvereniging St Cecilia uit 
Ospel zal er op het feestterrein voor 
koffie met wafels gezorgd worden.

Markt van streekproducten.
Bijenvolken en bijenhoning. No-
tenolie van molen  de Windlust. 
Diervoeders en een stroopmaker met 
appelstroop. Hazelnoten en blauwe 
bessen.

Voorlichting. 
In een tent zullen er stands zijn Mo-
lenstichting Limburg, Molenstichting 
Nederweert, Gilde van Vrijwillige 
Molenaars 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 
tentoongesteld worden. Zo wordt 
het gehele proces van het graan bij 
de boer tot het malen op de molen 
in beeld gebracht.

Motor/maalkoppel. 
Het is een origineel maalkoppel dat 
vroeger gebruikt werd bij afwezig-
heid van wind. 

Expositie. 
In een aparte tent is een expositie 
ingericht mbt de historie van de mo-
len met veel oude foto`s. Daarnaast 
worden er veel oude gebruiksvoor-
werpen van de molen en de mole-
naar tentoongesteld.

Speelterrein voor de kinderen.
Voor de kinderen is een aparte hoek 
ingericht met een springkussen.
Verkoop oude boeken. 
Er is zijn die dag oude boeken te 
koop die betrekking hebben op mo-
lens. Verder zijn er puzzels waarmee 
een prijs gewonnen kan worden. 

In de molen exposities.
Gedurende de dag zullen er expo-
sities in de molen plaatsvinden van 
een vijftal kunstschilders. 

Historie.
In 1868 vraagt Pieter Jan Caris bij de 
gemeente Nederweert een vergun-
ning aan voor de bouw van een 
windkorenmolen. Deze vergunning 
wordt hem op 31 maart 1868 ver-
leend. Daarna vangt de bouw aan en 
de molen komt in de loop van 1869 
gereed. In 1871 wordt het er naast 
gelegen molenhuis gebouwd. 

Dit betekent overigens dat er in de 
verschillende databases voor molens 
ook andere jaartallen voor de bouw 
staan, variërend van 1868 tot 1871. 

Omdat het zwaartepunt van de 
bouw in 1869 was en de molen dat 
jaar ook al in gebruik was is er voor 
gekozen dit 150-jarig bestaan in 2019 
aandacht aan te besteden.

Gevarieerd jubileumprogramma op zondag 18 augustus  

150 jaar molen de Korenbloem

Hard2Get met vuur en passie. Fris en 
explosief walsen deze vrienden jouw 
feest plat. Laat je gaan, because It’s 
Never 2 Late 2 Party!

Zondag 25 augustus
Zondagmiddag vanaf 15.30 uur laat
The Classics Revival Band gouwe-
ouwe tijden herleven. Met natuurlijk 
hun grootste hits. Maar ook met 
klassiekers van The Moody Blues, The 
Who, Cliff Richard, The Shadows, The 
Cats, The Byrds, The Eagles, Simon &
Garfunkel, Wings en nog veel meer!
Geen Volendamse palingsound, maar
Stramproyse vlaaiensound!
Zondagavond ga je uit je dak op de 
grootste hits uit de jaren ’70 en ’80! 
Fever Of Life brengt vanaf 20.30 uur 
nummers van onder andere Steely 
Dan, Status Quo, Ram Jam, The Rol-
ling Stones, The Beatles en andere 
rockbands. Haal je fluorkleding en 
leggings maar uit de kast en maak 
je haardos stijf van de haarlak, want 
het is tijd voor een funky party!

Maandag 26 augustus
Maandagmiddag starten ze om 15.00 
uur met ouderwetse gezelligheid 
tijdens het matinee. Duo Torkest 
weet altijd de juiste toon en sfeer 
te treffen. Een eindeloos repertoire 

Fantastisch kermisprogramma op het Horecaplein in Nederweert

Grandioos feest voor jong en oud

gecombineerd met show en humor.
Maandagavond nemen ook dit 
jaar de muzikale duizendpoten van 
anderkovver het podium over om
21.00 uur. Een band die het verschil
maakt. Muzikaliteit met een vleugje 
humor en een toefje chaos zijn dé 
ingrediënten om die feesttent plat te 
krijgen. Je gaat je afvragen hoe het 
kan dat vijf totaal verschillende ke-

rels elkaar zó goed aanvoelen op het 
podium… Gewoon meemaken dus!

Dinsdag 27 augustus
Afsluiting van de kermis. Laatste dag 
om te genieten van de attracties, 
gezellig een terrasje te pakken en 
na te praten over de 4 geweldige 
kermisdagen!

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Foto: Johan Horst

Foto: Dion Huiberts

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

NOG T/M 19 AUGUSTUS

KOM OOK KIJKEN NAAR DE NIEUWE COLLECTIE!
MODESHOWS WOENSDAG 4 SEPTEMBER Laat je stralen!

OPRUIMING
70% KORTING



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 15 tot en met 24 augustus 2019.

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 Cantan-
tes, lector W. Engelen) –jaardienst Tinus en 
Toos Gielen-Loijen, jaardienst Sjeng Soers, 
overleden familie Veugelers- de Wit, tot bij-
zondere intentie.

ZONDAG 18 augustus
Twintigste zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector L. 
Caris) – ouders Mertens-Bongers en over-
leden familieleden, t.e.v. Onze Lieve Vrouw 
van Altijddurende Bijstand.

MAANDAG 19 augustus
H.Johannes Eudes, priester
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 20 augustus
H.Bernardus, abt en kerkleraar
Geen Rozenkransgebed en H. Mis 

WOENSDAG 21 augustus
H.Pius X, paus
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 22 augustus
H. Maagd Maria, Koningin
Geen Rozenkransgebed en H.Mis

VRIJDAG 23 augustus
H. Rosa van Lima, maagd
Geen Rozenkransgebed en H. Mis 

ZATERDAG 24 augustus
H. Bartholomeûs, apostel
Vooravond van de 21e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (, zang dameskoor Cantantes, 
lector koorleden) – Tot bijzondere intentie.

Overleden
Op 9 augustus was de uitvaart van Jan Moo-
nen, hij overleed in de leeftijd van 80 jaar en 
woonde Bloemerstraat 16.
Moge hij rusten in vrede.

Kapel O.L. Vrouw van
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr. 
NL81 RABO 0135 5092 46

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

Zondag 25 augustus
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve Maria, wil u mij bijstaan bij de staar-

operatie a.u.b. En dat het duidelijk word wat 
betreft de spierreuma!! Dank U wel.

- Maria , een kaarsje op het geluk, liefde en 
wijsheid.

- Maria, ik hoop op veel geluk en gezondheid 
voor mijn kinderen en kleinkinderen, dank U.

Iets om over na te denken: 
Stilte verlicht je levenspad. Door niet te spre-
ken, zie je duidelijker.

Iedere zondagmorgen is er een H. Mis 
of Woord en Communiedienst in de ka-
pel opgeluisterd door het eigen koor
van Schoor o.l.v. Hans Sieben.

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag 
open en iedereen is er van harte welkom.

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

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

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

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Parochie O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen Ospel

Pastoor A. Koumans, OMI Ospel
O.L. Vrouwestraat 53 6035 AN

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

Spreekuren:
pastoor: dinsdag + donderdag 10.30-12.00 
pastorie: maandag t/m vrijdag 10.30-12.00 

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 15 - 24 augustus.

15 AUGUSTUS : MARIAFEEST !
Donderdag 15 augustus vieren we het hoog-
feest van Maria Tenhemelopneming, vroe-
ger een van de belangrijke feesten in het 
kerkelijk jaar. Dan werd de “kroeëdwès” 
– een bos kruiden - gezegend, die in huis 
bewaard werd ter voorkoming van onheil
en rampspoed. Het kerkelijk zangkoor zal 
deze viering opluisteren. Ik nodig u graag 
uit voor deze Mariaviering. 

Donderdag 15 augustus, Hoogfeest van 
Maria Tenhemelopneming, 19.00 (Kerkelijk 
zangkoor Gregoriaans) ter ere van Maria en 
voor de zieken.

Zaterdag 17 augustus, pastor Pieter Cuij-
pers, 19.00 (Zangkoor De Peelklanken) le-
vende en overleden leden van de familie 
Swaans-Leenders en gezusters Leenders, 
zwd Dien Jacobs-van de Moosdijk, zwd Piet 
Cuijpers. 

Zondag 18 augustus, 20e zondag door het 
jaar, pastor Pieter Cuijpers, 10.00 (samen-
zang) ghm Lieske Schroijen. 

Donderdag 22 augustus, 19.00 voor de 
zieken.

Zaterdag 24 augustus, 19.00 (Samenzang) 
voor het welzijn van de parochie. 

ACOLIETEN: do. 15 aug. 19.00 : Rick van 
Hulsen; za. 17 aug. 19.00 : Tom en Stan Dirks; 
zo. 18 aug. 10.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen; 
za. 24 aug. 19.00 : Mathijs van Lierop. 

NIEUWE SCHOOLJAAR: A.s. maandag 
begint het nieuwe schooljaar. De kinderen 
moeten weer overschakelen naar normale 
schooldagen. Het zal even wennen zijn, 
maar de leerkrachten zullen hen zeker hel-
pen als dat nodig is. Ik wens leerkrachten 
en leerlingen van de Schrank - en andere 
scholen - een fijn schooljaar en een goede 
sfeer toe, zodat de leerlingen optimaal kun-
nen presteren en genieten van hun dagelijks 
samenzijn, het samen leren en spelen. Het 
is een nieuw jaar in hun opvoeding op weg 
naar volwassenheid. 

Pastoor A. Koumans, OMI.

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 18 augustus 2019 
H. Mis om 11.00 uur 
Priester: Pastoor Van Dijk. Geen koor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis voor overleden ouders Van Dijk - Van 
Eijk en overleden familieleden.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

Zondag 24 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: 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 een paar uur per week 
of eens in de veertien dagen. Informatie 
bij Piet Wulms, beheerder van de kerk. tel. 
0495625126

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. 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

17 t/m 24 augustus

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

ZATERDAG 24 augustus: 19.15 uur 
H. Mis.

LEZERS: zaterdag 17 augustus Fred 
Neyens, zaterdag 24 augustus Fran-
cien Verheijen.

MISDIENAARS: zaterdag 17 augus-
tus Lobke Houtappels en Lois Bee-
rens, zaterdag 24 augustus Ayla Bee-
rens en Janne Wijen.

“Optimisme is de wonderbaarlijk-
ste en goedkoopste kuur om lang, 

gezond en gelukkig te leven.”.

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 17 augustus 2019 - 24 augustus 2019

Zondagmorgen 18 aug. 09.30 uur:
Als hgm. voor Luci Verstappen-Roost, Als 
jrd. voor Harrie de Wit en tevens v.w. zijn 
verjaardag (volkszang)

Mededeling:
In het weekend van 24 – 25 augustus wordt 
de kerkdeurkollekte voor de MIVA gehou-
den die wij van harte aanbevelen.

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

Met jarenlange ervaring op het
gebied van oogmeting, oogzorg
en briladviezen is Jan Brinkmans 
Opticien – Optometrist een be-
grip in de regio geworden. In-
dien u wel eens in onze winkel
bent geweest, weet u dat u bij
ons altijd kunt rekenen op op-
timale service, deskundigheid
en betrouwbaarheid. Onze ken-
nis in het vak maakt ons dé ex-
pert op het gebied van multi-
focaal zicht. Zo weten wij in on-
ze winkel altijd een passende
oplossing te vinden voor scherp
zicht op wisselende afstanden.

Een multifocale bril biedt u zicht op 
alle afstanden, van dichtbij tot ver-
af. De glazen bevatten verschillen-
de kijkzones, welke vloeiend in el-
kaar overlopen. Zo kunt u zonder
problemen omschakelen van het
kijken van dichtbij naar veraf en
andersom. In de loop der jaren zijn
de glazen doorontwikkeld en wordt 
scherp zien op verschillende afstan-
den steeds comfortabeler.

Natuurlijk kunnen ook lenzendra-
gers het comfort van multifocaal
zicht ervaren. Met de huidige ge-
neratie contactlenzen kunt u op
alle afstanden scherp zien, zonder
verlies van comfort. Door techni-
sche ontwikkelingen is het, on-
danks het kleine formaat van de
contactlens, mogelijk om de ver-
schillende focusgebieden helder
zicht te bieden. De nieuwe genera-
tie multifocale lenzen wennen bo-
vendien erg snel. Deze lenzen zijn
in veel gevallen ook geschikt voor

mensen die al eens, zonder succes,
contactlenzen hebben gedragen.

Bij het aanmeten van een multifo-
cale bril of contactlenzen kijken
wij natuurlijk naast uw sterkte ook
naar de manier waarop u kijkt.
Welk oog is dominant? Bent u links- 
of rechtshandig? Draait u uw hoofd 
of bewegen vooral uw ogen wan-
neer u een bepaalde kant op kijkt?
Dit zijn zomaar wat extra kenmer-
ken waar wij op letten, om u het
beste advies te geven. Kom eens
langs in onze winkel!

Weg met de leesbril!

Team oogprofessionals

Lindanusstraat 3, Nederweert
T.  0495-631383
info@brinkmansoptiek.nl
www.brinkmansoptiek.nl

Multifocaal scherp en comfortabel zien

Brugstraat 44, Nederweert • T 0495-625000 • www.restaurantdiverso.nl

Per 1 september zoeken wij een schoonmaakster.
Je werkt met z’n tweeën.

Maandag 8.45 - 11.45 uur en vrijdag 8.45 - 11.45 uur

Bij interesse stuur je een email naar info@restaurantdiverso.nl

Te koop:
appels en pruimen

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

YOGA
op maandagochtend
en woensdagavond

Nederweert
0495-530752
Mia de Vries

www.yoga-mdv.nl

19e countryfestival 
Sluis 13 - Nederweert

Voor de 19e keer organiseren de 
White Horse Country dancers op 
17 en 18 augustus 2019 hun jaar-
lijks countryfestival.

Op zaterdagavond is er traditioneel 
een Open - Air CD avond met line-
dance.
De aanvang is 19.00 uur en duurt tot 
23.30 uur de entree is € 3,-
Op zondag is de opening om 12.00 
uur tot 18.30 uur.
Dan is er een optreden van de  Belgi-
sche liveband Route 66.
De entree op zondag is € 5,- 
Combikaart voor beide dagen € 6,-
Het festivalterrein is gelegen bij 
Buurthuis sluis 13.

De opbrengst is voor het buurthuis

Workshop social media 
en AVG

Veel vrijwilligersorganisaties en ver-
enigingen maken gebruik van social 
media om hun activiteiten te ver-
spreiden. Ook wordt er gebruik ge-
maakt van Clouds en platforms. Denk 
daarbij aan Google Drive, Dropbox en 
Onedrive om informatie snel te delen. 
Tegelijkertijd is vorig jaar de nieuwe 
Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) ingegaan. Hoe 
zit het dan? Mag je foto’s van een 
verenigingsactiviteit delen via Face-
book? Mag je ledenbestanden voor 
iedereen toegankelijk maken voor 
Dropbox?

Om een antwoord te geven op die 
vragen organiseert Punt Welzijn in sa-
menwerking met de SESAM academie 
een workshop over de AVG en social 
media. Tijdens de workshop krijg je 
antwoord op deze vragen en ook op 
specifieke vragen die hierover leven 
bij jouw vereniging. 

De workshop vindt plaats op woens-
dag 4 september van 19.00 tot 21.00 
uur in het Keenter Hart (Sint Jozefs-
kerkplein 3 te Weert). Inloop is vanaf 
18.45 uur en voor een lekkere kop 
koffie/ thee wordt gezorgd. De work-
shop is gratis. Aanmelden kan via de 
volgende link of door een mail te 
sturen naar goedbezigweert@gmail.
com.

Punt Welzijn is een brede welzijns-
organisatie in beweging. We zijn er 
voor iedereen in de gemeente Weert. 
Punt Welzijn brengt mensen samen, 
zo ook op het gebied van kennis en 
deskundigheidsbevordering. Wij 
doen dit bijvoorbeeld door work-
shops te organiseren. Heb je een idee 
voor een workshop of wil je als vrij-
williger ergens meer kennis over op-
doen? Laat het ons dan weten.

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 19 augustus 10.00-11.30 uur 
yoga*. Donderdag 22 augustus 10.00-
12.00 uur en 13.30-15.30 uur work-
shop schilderen*. Vrijdag 23 augustus 
09.45-11.45 uur creatief atelier*. 
Deelname aan onze activiteiten is 
voor iedereen die met kanker gecon-
fronteerd wordt en zijn/haar naasten.
Deelname aan onze activiteiten is 
voor iedereen die met kanker gecon-
fronteerd wordt en zijn/haar naasten. 
Open inloop op maandag, dinsdag en 
donderdag van 09.00-16.00 uur en op 
woensdag en vrijdag van 09.00-13.00 
uur (* = op afspraak - aanmelden 
kan via: 0495-541444 of voor meer 
informatie zie website www.toonher-
manshuisweert.nl). 

Voorbereiding Eindse 
Boys 2019-2020

Senioren
Donderdag 15 aug trainen 19.30 uur
Zondag 18 aug 11.00 uur
Dinsdag 20 aug
FC Maasgouw1 – Eindse Boys 1 20.00 uur
Overige trainen
Donderdag 22 aug
SV Roggel 1- Eindse Boys 1 19.30 uur
Zaterdag 24 aug 
Eindse Boys 1- Grashoek 18.00 uur
Zondag 25 aug 
Eindse Boys 2 – Grashoek 2 11.30 uur

Dames
Zondag 18 aug 
Eindse Boys -Someren 12.00 uur
Dinsdag 20 aug Trainen 19.30 uur
Vrijdag 23 aug   Trainen 19.30 uur
Zondag 25 aug 
Eindse Boys - Bergeijk 12.00 uur

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

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 



Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

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% KORTING
Op Sikkens mengverven
bij uw verfspeciaalzaak

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

Bij Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 is mevrouw Birgit Op de Laak met ingang van 
19 augustus 2019 benoemd tot burgemeester van Nederweert.

Graag nodigen wij u uit voor de installatie van

burgemeester Birgit Op de Laak

op maandag 19 augustus in en voor het gemeentehuis.

Vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur is er een openbare bijeenkomst waarbij iedereen in 
de gelegenheid is om kennis te komen maken met burgemeester Op de Laak en 
haar echtgenoot Herman Peeters.

Weej zuije ’t schon vinge aas geej d’r beej kunt ziên!

Namens het gemeentebestuur van Nederweert,

drs. J.C.T. (Johan) Bakens,    H.P.J. (Henk) Cuijpers,
gemeentesecretaris     locoburgemeester

“Vereerd uw burgemeester te mogen 
worden, zie ik uit naar een mooie 

samenwerking met college, raad en 
medewerkers en in de gemeenschap-
pen met inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke partners.
 Samen ‘gruuëts’ op Nederweert“

Birgit Op de Laak

VOOR ZORG, WONEN EN WELZIJN
IN SOMEREN, CRANENDONCK

WEER T, NEDER WEER T EN LEUDAL

Ben je zelfstandig en behulpzaam? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Als Medewerker Huishouding Thuiszorg ben je 
verantwoordelijk voor het verrichten van schoonmaak- en 

 huishoudelijke  werkzaamheden bij onze cliënten thuis. 
De arbeidsduur bedraagt maximaal 20 uur 

gemiddeld per week.

Interesse? Bekijk de vacature op 
www.WERKENBIJ.LANDVANHORNE.nl

Land van Horne is op zoek naar
Medewerkers

Huishouding Thuiszorg

Graankorrel met knuppel te lijf

Op Zondag 18 augustus is de jaar-
lijkse Dorsdag in het Limburgs 
openluchtmuseum Eynderhoof.

De boeren moeten hard werken om 
een eerlijke boterham te verdienen. 
Maar om die boterham te bakken is 
graan nodig dat vroeger na de oogst 
met een dorsvlegel uit de aren gesla-
gen werd. Dat proces noemt men dor-
sen. Gezellig, mannen onder elkaar, 
in een mooi ritme om en om de vlegel 
hanteren. Dat spel kun je tegenwoor-
dig nog maar op een beperkt aantal 
plekken zien. Uiteraard demonstre-
ren echte vlegels het regelmatig voor 
de bezoekers in het leukste en span-
nendste openluchtmuseum in Neder-
weert Eind.

Dorsen is het proces van het verwij-
deren van de graankorrel uit de rijpe 
aar. Pas in de loop van de 20 ste eeuw 
(vanaf 1900) deden dorsmachines hun 
intrede. Ze vervingen met name het 
handmatig dorsen van graan. Tijdens 
de werkzaamheden werd er flink ge-
geten en gedronken. Dat moest wel 
want dorsen was zwaar werk.  Terwijl 
de boerin bezig was met het klaarma-
ken van het eten en drinken voor de 
werkers in het veld werd de laatste 
oogst de schuur binnengereden. Dan 
pas trakteerde de boer op een maal-
tijd met bier of iets sterkers.

Die tijden zijn wat veranderd, maar 
het spel met de vlegels in nog zeker 
bewaard gebleven. OP deze zondag-
middag demonsteren echte boeren 
van Eynderhoof het dorsen met de 
dorsmachine en tractor. En met een 
beetje geluk verplaatst het dorsen 
zich van de akker naar de rand van 
het museum en kun je het kloppen 
van de vlegels vanaf een afstand ho-
ren. Het museum is deze zondag ver-
der in bedrijf en op deze zondag zal 
het unieke ambacht boterstoten wor-
den gedemonstreerd

De muziek wordt deze middag ver-
zorgd door de muziekgroep Vurde-
wind

Het museum is op 18 augustus open 
van 13.00  tot  17.00 uur. Tijdens de 
zomermaanden is het museum ook 

op donderdagmiddag geopend! Mu-
seumjaarkaart is geldig.
Meer informatie op www.eynder-
hoof.nl

Woensdag 21 augustus: Kinder-
middag met o.a. huifkartocht
Bij goed weer kunnen de kinderen 
met hun ouders een gratis ritje ma-
ken met de huifkar over de Visdijk. Op 
Eynderhoof gaat het spel door: daar 
wachten de kindergidsen die met de 
kinderen uilenbraakballen gaan uit-
pluizen. Ook kunnen de kinderen een 
levende OEHOE bewonderen.

Bekijk het kinderdag programma op: 
www.eynderhoof.nl

Gerard van Kol treedt op 
bij De Pelen

Leisselse troubadour op het Peel-
podium van De Groote Peel 

Op zondag 18 augustus is er een op-
treden van de Leisselse troubadour 
Gerard van Kol op het Peelpodium 
van Buitencentrum De Pelen. Het op-
treden vindt plaats in het overdekte 
Amfitheater en is voor iedereen toe-
gankelijk. Entree is een vrijwillige bij-
drage. Het Buitencentrum van Staats-
bosbeheer ligt aan de Moostdijk 15 te 
Ospeldijk. 

Over vroeger, maar ook over da-
gelijkse dingen
Gerard van Kol is zijn hele leven be-
zig met muziek. Op 10-jarige leeftijd 
speelde hij accordeon, een instru-
ment dat hij een paar jaar later inruil-
de voor een drumstel. Toen hij vijftien 
was kwam hij in zijn eerste band: the 
Remblin Four. De naam van de band 
veranderde in White Wheel en, na 
acht jaar spelen op bruiloften en par-
tijen, koos de groep voor een ander 
genre: country rock! Met The Canyon 
Drive Band heeft Gerard op grotere 
podia gespeeld, inclusief tv optre-
dens en festivals in binnen en buiten-
land. Na deze bewogen jaren keerde 
hij weer terug naar dans en amuse-
ment. Sinds de jaren negentig tim-
mert hij aan de weg als troubadour 
en zingt en schrijft hij liedjes in het 
Leissels dialect. Liedjes die gaan over 
vroeger, het leven in de Peel, maar 
ook over ‘dagelijkse dingen’. In 1996 
verscheen z’n eerste CD en een paar 
jaar later volgde een tweede. Zijn op-
tredens zijn doorspekt met verhalen 
en anekdotes; gevoelig, grappig en 
altijd recht vanuit het hart. 

Er zijn twee optredens; om 13.30 en 
15.00 uur. De voorstellingen zijn voor 
iedereen toegankelijk. Entree is een 
vrijwillige bijdrage. Uw gulle gift 
komt ten goede aan de muzikanten 
en aan de organisatie van het Peelpo-
dium. 

Nog veel meer Peelpodium de ko-
mende weken
Het Peelpodium bij De Pelen is ge-
zellige muziek in het decor van de 
Groote Peel. Staatsbosbeheer biedt 
muzikanten uit de omgeving van De 
Pelen een podium om te spelen voor 
eigen publiek. Het programma t/m 
eind september: zondag 25 augustus: 
Young Forever, zondag 1 septem-
ber: Singersong, Vrijdag 6 septem-
ber (avondvoorstelling): Sakkerdju, 
zondag 8 september: 2 of Diamonds, 
zondag 15 september: Jee & Vee, zon-
dag 22 september: The Nag’s Head en 
zondag 29 september: Gospelkoor 
Orinico. Meer informatie: www.
staatsbosbeheer.nl/peelpodium  

En dan nog even naar buiten!
Buitencentrum De Pelen ligt aan de 
rand van Nationaal Park De Groote 
Peel. Voor of na een voorstelling kan 
je genieten van een wandeling in dit 
mooie natuurgebied. Voor gezinnen 
met kinderen zijn er Doe- en Ontdek-
paden te huur bij de balie van het 
Buitencentrum. Perfect te combine-
ren met een hapje en drankje in de 
Peelkiosk of in de Peelboerderij. 
Het Buitencentrum is elke dag ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur (in het 
weekend tot 18.00 uur). Voor meer 
informatie kijk op www.staatsbosbe-
heer.nl/depelen 

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Niet alleen in Nederland, maar ook in 
Weert zijn er dit jaar weinig vlinders 
geteld. Uit cijfers van de Vlinderstich-
ting blijkt dat 2019 een slecht vlin-
derjaar is (bron: https://www.vlinder-
stichting.nl /vlindermee/resultaten). 
Van 6 tot en met 28 juli was de lande-
lijke vlindertelling. In totaal zijn er tien 
duizend vlindertellingen gedaan. 

IVN Weert deed voor de derde keer 
op rij mee met de nationale tuinvlin-
dertelling. Op zondag 7 juli waren 
vijfentwintig personen naarstig op 
zoek naar vlinders in de tuin van het 
Natuur- en Milieucentrum (NMC) in 
Weert. Helaas waren de omstandig-
heden om vlinders te tellen niet opti-
maal. Het was koel, rond de 20 graden 
Celsius, en half bewolkt. Vlinders hou-
den van warmte. Ondanks dat er min-
der vlinders dan vorig jaar zijn gespot, 

zijn er wel meer soorten geteld. In vijf-
tien minuten stond de teller op negen-
entwintig vlinders en twaalf soorten. 
In Weert kwam het Kleine koolwitje 
het meeste voor, gevolgd door het 
Geaderd witje. De Atalanta eindigde 
landelijk op nummer één. Deze vlinder 
werd 19.747 keer gespot. De distelvlin-
der eindigde landelijk op de tweede 
plaats met 18.481 tellingen. 
Volgens de Vlinderstichting zijn door 
het droge weer vorig jaar veel rupsen 
doodgegaan, omdat de planten waar 
ze van afhankelijk zijn, waren ver-
droogd. Minder rupsen betekent min-
der vlinders het jaar erop. “Gemiddeld 
lag het aantal getelde vlinders veel 
lager dan andere jaren. De afgelopen 
tien jaar waren er gemiddeld 15 vlin-
ders per telling in de tuin. Dit jaar zijn 
dat er slechts 7,5. Een halvering,” aldus 
de Vlinderstichting. 

Weinig vlinders geteld 
Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB
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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 !

De leidingen zijn gelegd, grenspaal-
tjes zijn geslagen. Uitbreidingsgebied 
Salmespad is zo goed als klaar om 
bebouwd te worden. Het is nog even 
rustig, maar dit najaar starten de eerste 
bouwwerkzaamheden. Er zijn nog drie 
kavels voor vrijstaande woningen be-
schikbaar.

Afgelopen voorjaar vond de inschrijf-
procedure en loting plaats voor de 
beschikbare bouwkavels in het plan 
Hoebenakker-Salmespad te Nederweert. 
Enkele kavels zijn na deze procedure 
niet uitgegeven, waaronder kavels voor 
een tweekapper. Hiervoor was minder 

belangstelling. De maatvoering van de 
bouwkavels zijn aangepast zodat hier 
ook vrijstaande woningen gebouwd 
kunnen worden.

Inschrijven
De inschrijfprocedure voor de bouwka-
vels start op vrijdag 16 augustus 2019. 
De termijn voor inschrijving sluit op 
donderdag 5 september 2019 om 12.00 
uur. Omdat er wijzigingen zijn doorge-
voerd in de oorspronkelijke verkaveling 
mogen ook kandidaten die al zijn inge-
loot voor een bouwkavel in het plan, 
meedingen naar deze kavels. In geval 
van toewijzing mogen zij hun optie om-

zetten. De maten van de eerder verlote 
kavels blijven uiteraard onveranderd.

Informatie
De inschrijving loopt via de makelaars-
kantoren Woon Totaaladvies te Neder-
weert en Dwars Makelaars te Weert. 
Hier zijn inschrijfformulieren te verkrij-
gen en alle bijbehorende informatie. 
Het inschrijfformulier is ook te downloa-
den samen met informatie over het plan 
en de uitgifte van de bouwkavels. Kijk 
op www.woonwensnederweert.nl. Als er 
meer kandidaten zijn voor dezelfde ka-
vel, vindt de toewijzing via loting plaats.

Nieuws van het Salmespad
Start inschrijfprocedure 3 bouwkavels Hoebenakker-Salmespad Nederweert

Landmeters 
Sinds 2017 werken we samen met de 
Geo-afdelingen van de gemeenten 
Leudal, Roermond en Weert. Dat doen 
we onder de naam Expertise Centrum 
Geo-informatie, afgekort ECGeo. 
ECGeo voert onder meer werkzaam-
heden uit voor de Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen (BAG) en de 
Basisregistratie Grootschalige Topo-
grafie (BGT). Daar horen ook land-
meetkundige werkzaamheden bij. Het 
samenwerkingsverband heeft eigen 
busjes met een eigen logo. Het komt 
dus regelmatig voor dat de ECGeo-bus 
van de landmeters gespot worden, ook 
in de gemeente Nederweert. 

Wegwerkzaamheden
Asfaltonderhoud en grasbetonblokken

Aan het Salmespad komen nog drie bouwkavels beschikbaar. Foto: gemeente Nederweert

De komende weken werken we op 
verschillende plaatsen in de gemeente 
Nederweert aan de weg. Langs een 
groot aantal wegen in het buitenge-
bied worden zogenaamde grasbe-
tontegels gelegd of vernieuwd. Vier 
wegen binnen de bebouwde kom 
van Ospel en Nederweert krijgen een 
nieuwe toplaag.

Nieuwe toplaag
Het vernieuwen van de toplaag valt 
onder wegonderhoud. Het is geen her-
inrichting. Het onderhoud vindt plaats 
op dinsdag 13 augustus. Het gaat om 
de Wilhelminastraat, de Reindersweg, 
de Korenbloemstraat en Brugske. 

De aannemer gebruikt daarvoor de 
EAB techniek (emulsie Asfaltbeton). 
Door deze techniek wordt het wegdek 
weer vlak en stroef. 

Welke verkeersmaatregelen  
passen we toe?
De genoemde straten en wegen zijn 
tijdens de werkzaamheden korte tijd 
afgesloten. Om de veiligheid te garan-
deren voor weggebruikers en mede-
werkers worden verkeersregelaars en 
bebording ingezet. Aanwonenden 
brengen we schriftelijk op de hoogte. 
De afgelopen week kreeg de Boolder-
dijk al een nieuwe toplaag. Ook daar 
werden verkeersregelaars ingezet. 

Grasbetontegels 
Het leggen van de grasbetontegels 
vindt plaats vanaf week 35 en duurt 
een aantal weken. De werkzaamheden 
vinden voornamelijk in het buitenge-
bied plaats. Afsluitingen zijn niet no-
dig. Houd wel rekening met tijdelijke 
wegversmallingen en het aanpassen 
van uw snelheid. Een lijst met wegen 
vindt u op onze website. 

Presidium verga-
dert op dinsdag 
20 augustus
De komende presidiumvergadering 
vindt plaats op dinsdag 20 augustus 
en niet op maandag 19 augustus zoals 
eerder in het vergaderschema van de 
gemeenteraad is vastgesteld. 

Verplaatst
De vergadering wordt verplaatst van-
wege de installatie van burgemeester 
Op de Laak.  

Presidium 
Het presidium maakt de voorlopige 
agenda van de gemeenteraad. Daar-
naast wordt er gesproken over verschil-
lende praktische en procedurele zaken 
rondom de gemeenteraad. Het presi-
dium bestaat uit de fractievoorzitters; 
ook de raadsgriffier is aanwezig. De 
burgemeester is voorzitter.

Openbaar
Het presidium vergadert om 19.30 uur 
in de fractiekamer van het gemeen-
tehuis. Vergaderingen van het presi-
dium zijn openbaar. U bent van harte 
welkom.

Zomeractiviteit 
regisseurs 
De regisseurs leefbaarheid Freddy en 
Joey organiseren deze zomer voor de 
jeugd een leuke activiteit. Ben jij niet 
op vakantie, verveel je je thuis en heb 
je zin om samen een activiteit te doen? 
Kom dan naar het speeluur en neem 
je vriendjes, vriendinnetjes, ouder(s) of 
opa/oma mee. 

Op woensdag 14 augustus zijn Freddy 
en Joey van 13.00 tot 14.00 uur op het 
grasveld naast basisschool Budschop en 
van 15.30 tot 16.30 uur op het grasveld 
bij sporthal De Bengele. 

Afsluitingen N275
De N275 (Venloseweg) tussen Neder-
weert en Beringe gaat in augustus, 
september en oktober vier keer een 
weekend dicht. Rijkswaterstaat voert 
dan bodemonderzoek uit langs de oe-
vers van de Noordervaart.

Tijdens de weekendafsluitingen is een 
deel van de N275 van vrijdag 18.00 uur 
tot maandag 7.00 uur niet begaanbaar. 
Er gelden dan omleidingsroutes. 
Dit zijn de weekenden waarin de Ven-
loseweg is afgesloten: 

Het deel van de N275 tussen  
Nederweert en Meijel:

 van vrijdag 23 augustus 18.00 uur tot 
maandag 26 augustus 7.00 uur.
 van vrijdag 11 oktober 18.00 uur tot  
maandag 14 oktober 7.00 uur.
 van vrijdag 25 oktober 18.00 uur tot 
maandag 28 oktober 7.00 uur.

Het deel van de N275 tussen Meijel 
en Beringe:

 van vrijdag 27 september 18.00 uur 
tot maandag 30 september 7.00 uur.

Mochten er tegenvallers zijn, dan zijn de 
weekenden van 15 en 22 november de 
reserve weekenden. 

Bodemonderzoek
Rijkswaterstaat voert in bovengenoem-
de weekenden onderzoek uit aan de 
bodem onder een deel van de N275. Dit 
heeft alles te maken met werkzaamhe-

den aan de oevers van de Noordervaart 
die volgend jaar gepland staan. Hiervoor 
doet Rijkswaterstaat nu voorbereidend 
onderzoek. Het bodemonderzoek is een 
van die voorbereidende onderzoeken. 
Hiermee krijgen we informatie over de 
gesteldheid van de bodem. Dat is nodig 
om te kunnen bepalen op welke manier 
de oevers van de Noordervaart straks op 
een veilige en efficiënte manier ver-
nieuwd kunnen worden.

Omdat de N275 vlak naast de Noor-
dervaart loopt en de weg dus dicht bij 
de oever ligt, moet dáár het bodem-
onderzoek plaatsvinden. We doen op 
verschillende plekken boringen door 
het wegdek. Daar zijn we in totaal vier 
weekenden mee bezig. Een volledige 
wegafsluiting werkt het snelste en 
veiligste.

Donderdag 15 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. 

De Booldersdijk kreeg een nieuwe toplaag. Ook de komende tijd vinden er diverse onderhoudswerkzaam-
heden plaats aan het wegennet in Nederweert. Foto: gemeente Nederweert

De monumentale molen De Koren-
bloem te Ospel bestaat dit jaar 150 
jaar. Op zondag 18 augustus vinden er 
allerlei activiteiten plaats rondom dit 
feestelijk moment. U bent van harte 
uitgenodigd om een kijkje te komen 
nemen.
 
Het is inmiddels vaste prik, het derde 
weekend van augustus, de Ospelse 
Molendagen bij molen De Korenbloen 
onder het thema 'Van boer tot bakken'.
Op zondag is de molen open en zijn er 
diverse activiteiten op en in de molen. 
Er is voor gekozen om aandacht aan het 

150 jarig jubileum van molen te koppel-
en aan deze Ospelse molendagen.
 
De hele dag is de molen geopend en 
in werking (mits voldoende wind). Ook 
de builmachine en de mengapparatuur 
worden gedemonstreerd. Er zijn rondle-
idingen en op iedere zolder is een mole-
naar aanwezig voor deskundige uitleg. 
Daarnaast zijn er workshops brood-
bakken, is er een markt van streekpro-
ducten, een expositie van landbouwma-
chines en een speelterrein ingericht voor 
de kinderen. Meer informatie kijk op 
http://dekorenbloemospel.jimdo.com. 

De Korenbloem jubileert 

Molen De Korenbloem in Ospel, hier in volle glorie, viert dit jaar het 150-jarig jubileum.  
Foto: Vrijwillige molenaars Nederweert en Ospel




