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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 spoedrecepten 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!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

Het inpandig tandtechnisch laborato-
rium Jasper van den Brandt verzorgt al 
uw (spoed-) reparaties aan kunstgebit 

of prothese. Vaak klaar terwijl u wacht. 
Ook voor klikgebit op implantaten 

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nlwww.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

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

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www.vandeursen-uitvaart.nl

Ringselvenweg 2, 6002 SW Weert

De Wapenbroeders afd. Ospel, 
een vereniging van oud-militairen 
die herdenkingen in stand houdt 
en de onderlinge band van oud-
gedienden bevordert, organiseert 
naar aanleiding van de viering 
van 75 jaar bevrijding van Neder-
weert een groot aantal activitei-
ten in 2019. 

Bevrijding 
De algehele bevrijding van Neder-
weert vond plaats op 14 november 
1944 en begon in de namiddag met 
een zware beschieting op Neder-
weert-Eind door de Britse artillerie, 
waarbij honderdduizenden grana-
ten vielen op Nederweert-Eind en 
omgeving. Hierbij werden nagenoeg 
alle boerderijen en gebouwen zwaar 
beschadigd of totaal vernield. Onder 
de bevolking vielen veel doden en 
gewonden. 

Programma
Op 20 september vindt er een feeste-
lijke opening plaats van een foto- en 
filmpresentatie in M.F.A. Haaze-
Hoof in Ospel. Het gaat om een film 
waarin kinderen van de basisschool 
verhalen lezen die opgenomen zijn 
bij monumenten in de gemeente 
Nederweert en de première van 
de documentaire ‘Some Will Never 
Return’ over 75 jaar bevrijding. Deze 
komen tot stand met steun vanuit de 
Wapenbroeders, het gemeentelijk 

Dankzij een bijzondere samen-
werking tussen de Stichting Bij-
ZZZaak en de Vereniging Boeren 
van Nederweert komt de Peelge-
meente deze zomer helemaal tot 
bloei. Twintig agrariërs hebben 
samen maar liefst 15.000 vier-
kante meter grond ingezaaid met 
bloemenzaad. Zo krijgen bijen 
weer de kans om hun onmisbare 
werk voor de natuur te doen. Het 
groene initiatief heeft geleid tot 
een kettingreactie bij burgers en 
buitenlui. 

Het gaat niet goed met de bijen in 
Nederland. Bijen en vlinders worden 
met uitsterven bedreigd en dit heeft 
effect op de natuur en ons voedsel. 
Maar liefst driekwart van onze land-
bouwproducten is namelijk afhan-
kelijk van deze bestuivers. Zonder 
bijen raakt ons ecosysteem, ernstig 
verstoord. 

Natuurlijk evenwicht herstellen
Als beheerders van het platteland 
hoefden de Boeren van Nederweert 
geen moment na te denken toen ze 
in februari tijdens hun jaarverga-
dering werden geconfronteerd met 
deze noodkreet van de Stichting 
Bij-ZZZaak. Volmondig zeiden ze ‘ja’ 
tegen het initiatief waarmee deze 
stichting de bijen en de natuur in 
Nederweert de helpende hand toe-
steekt. “Via de ‘boeren-groepsapp’ 
hebben we de vierkante meters ge-
inventariseerd die we met bloemen-
zaad wilden inzaaien. Braakliggende 
en verloren stukjes grond rond het 
erf of tussen de akkers die nog geen 
bestemming hadden. Bij elkaar bijna 
anderhalve hectare”, vertelt varkens-
houder Toine Schrieks die zelf voor 
850 vierkante meter bloemenmeng-
sel bestelde. 

Melkveehouder Jakob Pustjens, 
die 500 vierkante meter rond zijn 

boerderij inzaaide, spreekt van een 
“prachtig en laagdrempelig initia-
tief”. “Biodiversiteit is voor ons heel 
belangrijk. De boeren beheren het 
platteland en leveren dus graag hun 
bijdrage aan initiatieven die het 
natuurlijk evenwicht herstellen en 
het landschap verfraaien. Zeker als 
het zo weinig extra inspanning kost. 
Zonder beperkende regels konden 
we gelijk aan de slag. Als boer ben 
ik trots op wat ik doe en vind ik het 
fijn als mijn erf er netjes bijligt. Zeg 
nou zelf: al die bloemen, het is toch 
prachtig!”

Ideale hulptroepen
Vanuit de lucht oogt het buitenge-
bied van Nederweert als een bont 
bloementapijt. Lei Reemers, voorzit-
ter van de Stichting Bij-ZZZaak weet 
als geen ander hoe belangrijk dat 

is. “In Nederland leven zo’n 360 
bijensoorten. Het bloemenzaad dat 
de boeren hebben gezaaid, is uiter-
mate geschikt voor de solitaire bij, 
ook wel ‘wilde bij’ genoemd. Deze 
bijen steken niet en zijn de ideale 
hulptroepen om de honingbijen te 
helpen. Wanneer we onze tuinen 
ideaal inrichten voor solitaire bijen, 
kunnen honingbijen, hommels en 
vlinders hiervan meeprofiteren”, al-
dus de natuurkenner en -liefhebber 
pur sang die zich al jaren inzet voor 
de bijenstand in Nederweert.

Kruisbestuiving
Het mooie aan groene initiatieven 
als deze is dat de hele gemeenschap 
meedoet. De gemeente Nederweert 
leverde het bloemenzaad aan de 
boeren (bij elkaar zo’n 60 kilo), me-
dewerkers van PSW hielpen mee bij 

het afwegen van de porties per deel-
nemer. “De samenwerking verloopt 
fantastisch. Iedereen is enthousiast”, 
zegt Ria Kuepers van de Stichting 
Bij-ZZZaak.

Het ‘bloemenzaadproject’ heeft 
binnen de gemeente Nederweert 
inmiddels een kettingreactie teweeg-
gebracht. De fietstassen gevuld 
met emmers bloemenzaad fietst 
Lei Reemers door alle kerkdorpen. 
“Boeren, burgers en buitenlui, het 
lijkt wel of iedereen meedoet om de 
bijen en de natuur te helpen. Het is 
geweldig. En dan te bedenken hoe 
dit allemaal begon. Op de jaarverga-
dering van de Boeren van Neder-
weert. Ik zal je verklappen: toen ik 
na afloop buiten stond, heb ik een 
vreugdedansje gemaakt.”

Foto: Nederweert24

Bijzondere kruisbestuiving tussen Stichting Bij-ZZZaak en Boeren van Nederweert   

Nederweert bloeit als nooit tevoren

Comité 75 jaar bevrijding en de pro-
vincie Limburg. Deze opening is voor 
iedereen gratis toegankelijk. 
Op 21 september vindt er een fees-
telijke herdenking plaats in Open-
luchtmuseum Eynderhoof met onder 
meer een fly-by van historische vlieg-
tuigen en optredens van doedelzak-
spelers en koor Young Forever. Deze 
herdenking is voor iedereen gratis 
toegankelijk. 

40 jaar Veteranen 
De algehele leiding van dit be-

75 jaar bevrijding en 40 jaar wapenbroeders Ospel-Nederweert

Samen herdenken en vieren

vrijdingsfeest is in handen van de 
voorzitter van de Wapenbroeders 
afdeling Ospel, de heer Arie van der 
Lee. Het herdenkingscomité wordt 
geleid door voorzitter Bèr Smole-
naers en bestaat uit de leden Pastoor 
Marcus Vankan, Maria van Nieuwen-
hoven, Mia Gubbels, Piet van Gog en 
Niek Hendrix. 

De Bond van Wapenbroeders 
afdeling Ospel bestaat 40 jaar. 
Dit jubileum voor leden en genodig-
den wordt in de avonduren gevierd 

en herdacht in Openluchtmuseum 
Eynderhoof. De subsidies voor de 
evenementen zullen niet toereikend 
zijn om de kosten te dekken, daarom 
kunt u ons steunen met een gift. 

Voor particulieren wordt gedacht 
aan € 10,- en voor bedrijven vanaf 
€ 25,- over te maken op het bank-
nummer van de Wapenbroeders 
Ospel NL52RABO0140325042 o.v.v. 
Herdenking Bevrijding 

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



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 22 tot en met 31 augustus 2019.

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 Cantan-
tes, lector koorleden) – overleden familie 
Veugelers-de Wit, Tot bijzondere intentie.

ZONDAG 25 augustus
eenentwintigste zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
L. Roost) –

MAANDAG 26 augustus
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 27 augustus H.Monica
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 28 augustus
H.Augustinus, bisschop en kerkleraar
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 29 augustus
Marteldood H.Johannes de Doper
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 30 augustus
Z.Eustachius van Lieshout, priester
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 31 augustus
Vooravond van de 22e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (, zang dameskoor Cantan-
tes, lector H.Dielissen) – jaardienst ouders 
Veugen-Janssen, overleden ouders Saes-
Mertens.

Overleden
Op 17 augustus was de uitvaart van Mies 
Steuten, hij overleed in de leeftijd van 86 
jaar en woonde Bosserstraat 8.
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  25 augustus
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag  1 september
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve Maria, sta ons bij voor mijn dochter 

die in scheiding ligt, en voor mijn zus haar 
gezondheid. Dank U.

- Maria, help me dat mijn zicht wel terug-
komt, en sta mij bij in mijn zwakheid, dank 
U.

- Maria , ik weet niet hoe ik me nu voel, ge-
lukkig, gezond? maar bedankt, ik moest 
dit even kwijt. Amen. 

Iets om over na te denken: 
De pessimist zegt; geen roos zonder door-
nen. De optimist zegt, aan een doornen-
struik groeien rozen.

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  24 – 31 augustus.

Zaterdag 24 augustus, Feest van de H. 
Bartolomeüs, apostel, 19.00 (Samenzang) 
om Gods zegen voor het nieuwe schooljaar. 

Zondag 25 augustus, 21e zondag door het 
jaar, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) 
voor het welzijn van de parochie.

Donderdag 29 augustus, Marteldood van 
de H. Johannes de Doper, 18.40 bidden van 
het rozenhoedje; 19.00 voor de zieken. 

Zaterdag 31 augustus, 19.00 (Samenzang) 
Giel Schreurs (verjaardag), jrd Jan Duijts.

ACOLIETEN : za. 24 aug. 19.00 : Mathijs van 
Lierop; zo. 25 aug. 10.00 : Willem en Pieter 
Tullemans; za. 31 aug. 19.00 : Tom en Stan 
Dirks.

HUWELIJK: Hubert Mackus en Paulien van 
Mierlo zijn voornemens een christelijk hu-
welijk aan te gaan. We wensen hen een 
goede voorbereiding toe. 

NIEUWE SCHOOLJAAR: De traditionele 
gezinsmis bij het begin van het nieuwe 
schooljaar wordt niet meer gevierd. Het 
blijft evenwel heel zinvol om Gods zegen te 
vragen nu uw schoolkinderen hun volgende 
schoolklas binnen stappen. Indachtig Jezus’ 
woorden : “Laat de kinderen tot me komen” 
nodig u graag uit a.s. zaterdag deel te ne-
men aan de avondmis en even stil te staan 
bij het nieuwe jaar op school. 

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 25 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

Zondag  31 augustus 2019 
H. Mis om 11.00 uur  
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

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

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 24 augustus 2019 - 31 augustus 2019

Zondagmorgen 25 aug. 09.30 uur:
Als hgm. voor Trui Opbroek-Weijers v.w. haar 
verjaardag (volkszang)

Na de eucharistieviering is er de kerkdeurkol-
lekte voor de MIVA die wij van harte aanbe-
velen.

Mededeling:
Overleden in de leeftijd van 82 jaar Pierre 
Rooyakkers moge hij rusten in vrede.

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

www.teunissenletselschade.nl
Teunissen Letselschade • Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert
T: 06-57242417 • info@teunissenletselschade.nl

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

24 t/m 31 augustus

ZATERDAG 24 augustus: 19.15 uur H. Mis.

ZATERDAG 31 augustus: 19.15 uur H. Mis

LEZERS: zaterdag 24 augustus Francien 
Verheijen, zaterdag 31 augustus Doortje 
Linders.

MISDIENAARS: zaterdag 24 augustus Ayla 
Beerens en Janne Wijen, zaterdag 31 augus-
tus Valerie Beerens en Niek Wijen.

“Vertrouw elkaar, respecteer elkaar, 
geniet van het leven, wees actief 

en houd van elkaar”.

Te koop:
appels en pruimen

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

OPSLAGRUIMTE 
GEZOCHT!

omgeving Someren
±200-600 m2

Tel. 06-34376094

NOVEEN St. Clara belangrijk, vraag 
alleen positieve dingen, bidt 9 dagen 
het Wees Gegroet bij een brandende 
kaars ook als u er geen zin in heeft, 
vraag 2 dingen die vast onmogelijk 
lijken om verhoord te worden en iets 
wat u heel erg ter harte ligt, laat de 
9e dag de kaars geheel opbranden 
en publiceer dit bericht. U krijgt wat 
u vroeg. A.E.

LKV Nederweert

Beste dames,

De vakantie zit er weer op. We begin-
nen 3 september om 19.30 uur met 
onze kienavond in de Pinnenhof. Ie-
dereen is van harte welkom, dus ook 
niet-leden.

Veel kienplezier!
Het bestuur

KIENEN NEDERWEERT / 
ST. ROCHUS

De vakantie is weer voorbij.
De eerstvolgende kienavond in Bud-
schop is op 

VRIJDAG 30 AUGUSTUS 2019

Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St. Rochuskerk, 
Rochusplein 1, Nederweert. De zaal 
is open om 19.00 uur. Het kienen is 
toegankelijk voor iedereen. 
In de jackpot zit € 15,00. 

Iedereen is van harte welkom!
Bestuur KBO afdeling Budschop 

Open Eettafel Budschop

Donderdag 29 augustus open eetta-
fel aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 28 augustus 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633419; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

Houtbewerkingsdag en  
kindermiddag op Eynderhoof

Naast gezelligheid en beleving zet 
het Limburgs openluchtmuseum Eyn-
derhoof zich in om oorspronkelijke 
kennis en kunde van echte ambach-
ten te behouden en voort te zetten. 
Daarmee leven ambachten voort zo-
als ze ooit bedoeld waren en kunnen 
de bezoekers de kunsten van de am-
bachtslieden keer op keer bewonde-
ren. Als het om hout gaat leiden we 
nieuwe vrijwilligers op die worden 
toegerust met essentiële kennis van 
het materiaal en de bewerkingstech-
nieken.

Ook bij hout is het belangrijk am-
bachtelijke vaardigheden aan te leren 
om niet alleen constructies, maar ook 
eenvoudige en kleine objecten van 
hout te maken. Want in tegenstelling 
tot vele andere materialen kent hout 
vele soorten van bewerken die je wel 
degelijk moet leren toepassen.

Op zondag 25 augustus presenteren 
de houtbewerkers van Eynderhoof al 
hun kennis en kunde. De houtsnijders 
maken en versieren gebruiksvoor-
werpen en heeft u al eens willen we-
ten hoe klompen en tonnen worden 
gemaakt? De timmerlieden maken 
museale voorwerpen en speelgoed 
zoals dat vroeger ook gebeurd, zon-
der veel machines en met een stevige 
glimlach op het gezicht. De verhalen 
die er bij verteld worden horen bij de 
kunstenaars, soms een beetje gero-
mantiseerd maar wel heel smakelijk.
Daarnaast zijn veel van de oude am-
bachten in bedrijf. Dat betekent dat 
er weer van alles te zien en te bele-
ven is. Niet voor niets dat er gezegd 
wordt dat er op Eynderhoof van alles 
te zien, te bewonderen en te beleven 
valt. Elke keer weer wat nieuws.

Geurende koffie met huisgebakken 
Limburgse vlaai staan klaar in de her-
berg en de kinderen kunnen zich he-
lemaal uitleven in het vriendelijkste 
openluchtmuseum van Limburg.
Kijk voor meer informatie op de web-
site www.eynderhoof.nl
De muziek wordt deze middag ver-
zorgd door Lustno Muzikanten
Het museum is op 25 augustus open 
van 13.00  tot  17.00 uur

Kindermiddag
Woensdag 28 augustus : Handnijver-
heid voor meisjes en jongens (textiel 
en hout bewerken)

De dames van de linnenkamer gaan 
de kinderen leren werken met naald 
en draad. Moeilijk is het niet en de 
kinderen gaan aan de slag met we-
ven en spinnen etc. Het resultaat mag 
natuurlijk mee naar huis! Een kind 
dat graag timmert komt deze mid-
dag ook ruimschoots aan zijn of haar 
trekken. Met hout, een hamer en wat 
spijkers tover je zo een pracht-creatie. 
Ook dit mag mee naar huis.

Bekijk het kinderdag programma op: 
www.eynderhoof.nl

Wandelvierdaagse 2019 in Nederweert 
wederom een groot succes

Gestart op dinsdag met 550 wan-
delaars. Woensdag 95 extra dag in-
schrijvingen. Donderdag 70 extra dag 
inschrijvingen. Vrijdag 82 extra dag 
inschrijvingen.

Geweldig dat zovele wandelaars deel 
willen nemen aan de Nederweerter 
avondwandelvierdaagse.
En het zijn niet alleen wandelaars uit 

Nederweert die deelnemen, zelfs uit 
de verre omtrek hebben we deelne-
mers mogen ontvangen.
Dank aan de Nederweerter wethou-
ders voor het helpen bij het uitdelen 
van de medailles aan de wandelaars.

KVW Nederweert
Werkgroep wandelvierdaagse 

Nederweert

Toon Hermans huis

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 26 augustus 10.00-11.30 uur 
yoga* / 13.00-15.30 uur ontspannen-
de voetmassage*. Dinsdag 27 augus-
tus 10.30-11.30 uur wandelen*. Don-
derdag 29 augustus 10.00-12.00 uur 
en 13.30-15.30 uur workshop schil-
deren*. Vrijdag 30 augustus 09.45-
11.45 uur creatief atelier*. Dinsdag 3 
september 09.30-13.30 uur ontspan-
ningsmassage*. Woensdag 4 septem-
ber 09.30-12.00 uur kookworkshop 
- marokkaans*.

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). 

SKO

Hoezo obsessie?!
In mijn woonwijk rijdt een busje…

van een airco-installatiebedrijf
In de taxi drukt mijn slimme 

chauffeur…
op het knopje “Airco, stand vijf”

Met mijn oud papier 
naar de container…

ligt daar een verpakking 
“Airco, mobiel” 

Oververhit naar mijn huisarts: 
o nee….

ook hij verkocht aan de airco zijn ziel

Stap ik dapper mijn buurt-Appie 
binnen…

een okselfris welkom door 
dat airco-festijn

Maar 

thuis smelt ik weg! Ach hoe zoet is 
het wachten…

rond Kerstmis zal mijn airco 
er zeker wel zijn :(

Karin Vossen
www.schrijverskringospel.nl

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

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
Personeel gevraagd leeftijd vanaf 
13 jaar wisselende tijden Cafetaria ’t 
Frietpannetje

Poetshulp gevraagd voor 2,5 uur per 
week bij interesse graag een berichtje 
naar poetshulp@poetshulp.nl

PERSONEEL AANGEBODEN
Ik ben 14 jaar en heb al vaker opge-
past, wil dit meer gaan doen. 
06-123 456 78

GEVRAAGD
Gevraagd carnavalskleding voor kin-
deren 06-123 456 78V
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Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert
Telefoon: 0495-63 26 25 - www.drukkerijvandeursen.nl

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



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

Je kunt er goede en slechte zin van 
krijgen: het weer. De laatste jaren zien 
we het klimaat veranderen. Daardoor 
nemen ook de gesprekken over de 
weersveranderingen en de oorzaken 
ervan toe. Iedereen is kenner. Is dat ook 
zo? Praat mee over het weer op zondag 
1 september vanaf 11.00 uur tijdens de 
Klimaatdag met als titel Wat een Weer. 
U bent van harte welkom bij Buitencen-
trum De Pelen in Ospel en Natuur- en 
Milieucentrum De IJzeren Man in Weert. 

In gesprek met 
Wethouder Voss is er op 1 september 
bij tijdens de klimaatdag. ’s Ochtends 
schuift hij aan bij het programma NMC 
Café. Het gesprek gaat over de vraag 
hoe we de klimaatverandering kunnen 
aanpakken. Een groot thema. Want 
hoe kunnen we de gevolgen van de 
klimaatverandering en met name grote 
droogte en tijdelijk grote waterover-
last door extreme regens aanpakken? 
Burgers, agrarische ondernemers en 
beheerders van natuurgebieden hebben 
alle drie andere wensen en ideeën wat 
dat betreft.

“We moeten het samen doen”
Nederweert heeft uitgebreide land-
bouwgebieden en prachtige natuurge-
bieden, waaronder de Groote Peel, het 

Weerterbos en Sarsven en de Banen. 
Dan hebben we nog de verschillende 
bebouwde kommen binnen de ge-
meentegrenzen. “Als gemeentebestuur 
kunnen we invloed hebben op zaken. 
We kunnen bijvoorbeeld vergunningen 
afgeven of weigeren. Maar het gaat 
veel verder. Feit is dat we elkaar nodig 
hebben. We moeten het samen doen”, 
aldus wethouder Voss. Van het gesprek 
worden opnamen gemaakt die later 
o.a. zijn terug te zien op de website 
van het Natuur- en Milieucentrum 
(NMC).

Klimaatwandeling, infomarkt, 
workshops
Na het gesprek snelt de wethouder 
zich naar Buitencentrum De Pelen waar 
heel veel activiteiten plaatsvinden. Zo 
vertellen Peelgidsen tijdens de klimaat-
wandeling langs de rode route in De 
Groote Peel over de effecten van de kli-
maatverandering op de natuur. Denk je 
na over een nieuwe aanleg van je tuin? 
Of wil je meer weten over duurzame 
energie? Breng dan een bezoekje aan 
de informatiemarkt. Pieter Boussemae-
re weet als geen ander uit te leggen 
waar de veranderingen in het klimaat 
vandaan komen. Dat doet hij op een 
leuke en begrijpelijke manier. Hij geeft 
workshops van 12.00 tot 13.00 uur en 

van 14.15 tot 15.15 uur in het amfithea-
ter van De Pelen.

Muziek, Professor Broccoli
Tussen de workshops door staan er vijf 
muzikanten uit Nederweert op het 
Peelpodium van de Pelen. Tom, Anouk, 
Cyrill, Paul en Loes spelen en zingen en 
begeleiden zichzelf alleen op gitaar of 
keyboard. De voorstellingen zijn van 
13.15 tot 14.15 uur en van 15.15 tot 
16.15 uur. Er zijn ook leuke activiteiten 
voor de kinderen. Zo komt Professor 
Broccoli op bezoek met zijn Energetisch 
proefjeslab. Iedereen kan op beide 
locaties meedoen en inspirerende tips 
krijgen over wat je zelf kunt doen om 
het klimaat te verbeteren. 

Meer info, entree is gratis
Buitencentrum De Pelen ligt bij de in-
gang van het Nationaal Park De Groote 
Peel aan de Moostdijk 15 in Ospel. Kijk 
voor meer informatie op: www.staats-
bosbeheer.nl. Het Natuur- en Milieucen-
trum De IJzeren Man vindt u aan de 
Geurtsvenweg 4 in Weert. Kijk voor het 
programma voor deze locatie op www.
nmcweert.nl. De entree is gratis.

We wensen iedereen veel plezier op de 
Klimaatdag. Samen groots, samen doen, 
samen duurzaam!

Praten over het weer en meer
Kom naar de Klimaatdag op zondag 1 september

Tukking & Talking
Is er een school voor burgemeesters, 
mag je zelf je ambtsketen uitzoeken, 
wat is het favoriete eten van de bur-
gemeester, mag je als burgemeester 
lid zijn van een voetbalclub of zwem-
club? 

Jong en oud
Vragen die de jongere inwoners wel-
licht hebben voor onze nieuwe burge-
meester. Niet alleen de jeugd, maar ie-
dereen is uiteraard van harte welkom 
om kennis te maken met mevrouw 
Birgit Op de Laak tijdens een ritje met 
een tuk tuk op maandag 26 augustus 
(kermismaandag) door Nederweert. 

Aanmelden
De ritten duren zo’n 10 minuten en 
starten tussen 17.00 en 20.00 uur op 
het Raadhuisplein. Aanmelden kan t/m 
donderdag 22 augustus door een mail 
te sturen naar bestuurssecretariaat@
nederweert.nl. 

Installatie
Afgelopen maandag vond de instal-
latie van burgemeester Op de Laak 
plaats. Volgende week blikken we 
hierop terug in het Gemeente Contact.

Kijk op onze site voor het hele ken-
nismakingsprogramma met de burge-
meester. 

Aanpassen snelheid, aandacht voor groen

Het weer: een onderwerp dat altijd voor genoeg gespreksstof zorgt. En zeker nu staat het door het veranderende klimaat volop in de belangstelling.

De herinrichting van de Leveroysedijk is 
een stap dichterbij. Een eerste ontwerp 
is besproken met de aanwonenden. Op 
woensdag 28 augustus is er een tweede 
bijeenkomst voor belanghebbenden en 
belangstellenden. De inloop is vanaf 
19.15 uur en om 19.30 uur begint de 
avond bij Ons Boerenerf aan de Banen-
dijk 5 in Nederweert-Eind. Iedereen is 
van harte welkom.

De Leveroysedijk ligt in ons mooie 
buitengebied en verbindt Leveroy en 
Nederweert-Eind. De weg wordt onder 
meer gebruikt door schoolgaande jeugd 
en recreatieve fietsers, autoverkeer 
en landbouwverkeer. Het is geen hele 
drukke weg. Maar de verschillende 
verkeersdeelnemers maken het een 
uitdaging om de weg goed en veilig in 
te richten. 

Asfaltreparaties  
Het afgelopen jaar is één helft van de 
bomen langs de Leveroysedijk gekapt. 
De wortels drukten het asfalt op. Dat 
zorgde voor onveilige situaties. Net als 
verkeer roept het rooien van bomen re-
acties op. De andere helft van de bomen 
staat er nog. Op de plekken waar de 
wortels het asfalt opdrukken, voeren we 
deze week asfaltreparaties uit. 

60 km per uur
Op basis van enkele uitgangspunten 
is een ontwerp gemaakt om de weg 
opnieuw in te richten. Dit ontwerp gaat 
uit van een lagere maximumsnelheid. 
Nu mag er nog 80 km per uur worden 
gereden op de Leveroysedijk. Dat wordt 
in de toekomst 60 km per uur. Het ver-
lagen van de snelheid draagt bij aan de 
verkeersveiligheid. In het ontwerp is veel 
aandacht besteed aan de herinrichting 
van het groen langs de weg. De aan-
planting past binnen het landschap en 
draagt bij aan de veiligheid van de weg.

Ontwerp en informatieavond 
Het voorontwerp is eerst besproken 
tijdens een informatieavond met aan-
wonenden om te kijken of we niets 
vergeten zijn. “Het was een goede een 
informatieve avond”, aldus wethouder 
Koolen (o.a. Verkeer). “We hebben niet 
alleen punten opgehaald die we voor 
de weg kunnen gebruiken, maar ook 
gesproken over andere zaken die de 
bewoners bezighoudt. Op woensdag 
28 augustus houden we een tweede 
informatieavond. Deze is bedoeld voor 
alle belangstellenden en belanghebben-
den. Dan presenteren we het voorlopig 
ontwerp. Dat doen we opnieuw om te 
kijken of we niets vergeten zijn.”

Herinrichting en aanplant
“Na deze avond maken we het ontwerp 
definitief en vindt de uitvoering van 
de werkzaamheden plaats. Afhankelijk 
van de weersomstandigheden proberen 
we de herinrichting dit jaar nog af te 
ronden. Ook het planten van nieuwe 
struiken en bomen willen we dit jaar 
nog uitvoeren, maar ook hierbij zijn 
we afhankelijk van het weer”, aldus de 
wethouder. 

Keukentafelgesprekken
Onlangs kreeg de Booldersdijk een 
nieuwe toplaag. Voor dat werk hoef-
den we de weg niet af te sluiten. In 
het najaar leggen we er verkeersrem-
mende maatregelen zoals verhoogde 
kruisingen aan. Daarvoor sluiten we de 
Booldersdijk wel tijdelijk af. Voordat we 
daarmee starten, houden we een infor-
matieavond voor de aanwonenden. En 
kort voordat daar de werkzaamheden 
starten, vinden keukentafelgesprekken 
plaats. Deze zijn bedoeld om de overlast 
van omleidingen en afsluitingen zoveel 
mogelijk te beperken. Afhankelijk van 
de uitkomsten van het mobiliteitsplan 
bestaat de mogelijkheid dat op de 
Booldersdijk op een later tijdstip nog 
aanvullende verkeersmaatregelen wor-
den genomen.

Voor de zomervakantie leverde een 
groot aantal mensen een bijdrage aan 
het vernieuwen van het mobiliteits-
plan van Nederweert. Misschien hebt 
u zelf wel iets aangedragen? We zijn 
bijvoorbeeld in de kernen geweest 
om te horen wat inwoners belangrijk 
vinden op het gebied van verkeer en 
mobiliteit. 

Veel informatie hebben we ook opge-
haald tijdens een bijeenkomst eind mei. 
Daar waren raadsleden, verkeersdes-
kundigen en andere belanghebbenden 
voor uitgenodigd. Deze bijeenkomst 
leverde enkele speerpunten voor de 
toekomst op. Deze punten gebruiken 
we om te bepalen welke maatregelen 
het meest noodzakelijk zijn binnen 
het mobiliteitsplan en dus voorrang 
krijgen. 

Speerpunten
Het gaat om de volgende punten: 

 Verkeersveiligheid algemeen
 Veiligheid landbouwverkeer versus 
fietsverkeer
 Routering vrachtverkeer
 Fietsnetwerken (Recreatief en utili-

tair, o.a. verbinding Weert)
 Collectief vervoer voor de kernen
 Verbinding met Brainport Regio 
Eindhoven

Onderhoud en herinrichten
De uitwerking van alle informatie is nog 
in volle gang. Ondertussen gaat het on-
derhoud en het herinrichten van wegen 
overigens gewoon door, zoals u op deze 
pagina kunt lezen. 

Themaraad op 28 oktober
De planning is om het mobiliteitsplan te 
presenteren tijdens een themaraad op 
maandag 28 oktober. Ook het uitvoe-
ringsprogramma is dan bekend. In dat 
programma staan projecten opgenomen 
die we de komende jaren willen gaan 
uitvoeren.

Vaststellen mobiliteitsplan en uit-
voeringsprogramma
Nadat we van de gemeenteraad feed-
back hebben gekregen, stellen we 
het definitieve mobiliteitsplan op. We 
verwachten dat beide documenten aan 
het eind van het jaar vastgesteld worden 
door de raad. 

Donderdag 22 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. 

Hebt u een vraag voor ons? Dan kunt 
u die ook stellen via WhatsApp of 
Facebook! Zo snel mogelijk en uiterlijk 
binnen 4 uur krijgt u antwoord. 

WhatsApp
Voeg telefoonnummer 06-28448431 
toe aan uw contactpersonen en kies 
vanuit WhatsApp dit contact om ons 
een bericht te sturen. Het is niet moge-
lijk om naar dit nummer te bellen of 
een sms te sturen.

Facebook
Ook via Facebook hebben we graag 
contact met u. Via facebook.com/
gemeentenederweert publiceren we 
geregeld wetenswaardigheden en 
nieuwtjes. En met een privébericht 
kunt u ook via dit kanaal een vraag 
aan ons stellen. 

Zo werkt het
We beantwoorden WhatsApp en  
Facebook-vragen op maandag t/m 
donderdag tussen 08.30 en 16.00 uur 
en op vrijdag tussen 08.30 en 12.00 
uur. 

We proberen zo snel mogelijk en uiter-
lijk binnen 4 uur uw bericht te beant-
woorden. Hebben we meer tijd nodig, 
dan laten we u dat weten.

Uw privacy
Social media en online middelen lenen 
zich prima voor verschillende soorten 
vragen. Privacygevoelige informatie 
delen we niet via deze kanalen. Denk 
bijvoorbeeld aan persoonsgegevens 
of een burgerservicenummer. Daarom 
beantwoorden we via WhatsApp en 
Facebook geen vragen waar privacyge-
voelige informatie voor nodig is. In dat 
geval vragen we u om op een andere 
manier contact met ons op te nemen.

Geen vertrouwelijke gegevens 
Deelt u zelf ook geen vertrouwelijke 
gegevens zoals uw burgerservicenum-
mer via WhatsApp of Facebook. We 
verwerken persoonsgegevens alleen 
voor het doel waarvoor u ze heeft 
gegeven en in overeenstemming met 
de Algemene Verordening Gegevens 
Bescherming (AVG). De gesprekken 
bewaren we één jaar.

Stuur ons een WhatsAppje of chatbericht

Reacties op mobiliteitsplan: dank u wel!
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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

containerverhuur 10-40m3

Molenweg 95,  6003 NC  Weert  -  Tel. 06 83 17 41 09

3 Area’s stapplezier voor jong en oud

FEESTTENT MEIJEL KERMIS

Feest in de mega kermisfeesttent
achter Café Parties, op het ver-
trouwde adres aan de Kerkstraat 
in Meijel. 

PROGRAMMA
Vrijdag 30 augustus in AREA 1, de 
feesttent, The Belgian Classics Night: 
ATMOZ VERSUS ZINO met Atmoz 
DJ’s Pat Krimson, Gemini en Jess At-
moz en DJ Francois van Zino. De DJ’s 
worden bijgestaan door GOGO GIRLS. 
Kaarten voor vrijdagavond zijn voor 
10 euro in de online voorverkoop ver-
krijgbaar via www.meijelkermis.nl. 
Op de avond zelf bedraagt de entree 
12,50.

In AREA2, Café Parties, staat HILL-
BILLY HAYRIDE op het podium, 
Beide area’s zijn vrijdag apart bereik-
baar. Café Parties is gratis toeganke-
lijk.

Zaterdag 31 augustus: in AREA 1, 
de feesttent, bouwt de Nederlandse 
top DJ GERARD EKDOM een su-
perfeestje. DJ DARKRAVER zorgt 
in AREA 2, Café Parties, voor een 
onvergetelijke avond en HET FLU-
GEL DJ FEESTTEAM, DJ OTZI &
GOGO GIRLS staan op het podium 
van AREA3, de grote extra feesttent. 
Alle 3 de area’s bevinden zich op het-
zelfde terrein, de entree bedraagt 10 
euro.

Zondagmiddag 1 september be-
ginnen we met Formule 1 in Café 
Parties, de race op het circuit van 
Francorchamps in België wordt om 
15.10u uitgezonden. F1-arrangement: 
25 euro incl. drank, van een half uur 
voor, tot een half uur na de race en 
eten in Belgische stijl. Aansluitend is 
er in Café Parties matinee met live 
on stage de rockact van NETWORK
en DJ FER. Deze zondagmiddag is 
er ook een buitenmatinee met DJ’s
WALLIEZZ en TWANNIE.

Zondagavond gaat het kermispro-
gramma verder met HET FOUTE UUR 
VAN QMUSIC, feest mee op de aller-
foutste hits, gedraaid door de DJ van 
Qmusic. Een optreden van volkszan-
ger ZWARTE JANNES maakt deze 
avond compleet.

Maandagmiddag 2 september
beginnen we met een opritmatinee 
met DJ’s ROY EN TWANNIE. DJ trio 
BUREN VAN DE BRANDWEER, be-
kend van festivals als Lakedance en 
Decibel, staat deze maandagavond 
op het podium in de feesttent. In het 
voorprogramma staat het Neerkantse 
DJ duo (+MC) LA FIESTA MANIA.
Meijel kermis 2019 wordt dinsdag 3
september met een daverend feest 
afgesloten door de band FRAGMENT. 
De feesttent achter Café Parties is ie-
dere avond vanaf 21u geopend.

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

Julianastraat 34, Nederweert met aanhorigheden.

Bouwjaar 1960, opp. perceel ca. 200 m2 inhoud woning 340 m3

Souterrain: bergkelder.
Begane grond: hal met tegelvloer, meterkast (4 groepen met 
aardlekschakelaar) en toiletruimte; doorzonwoonkamer met  

laminaatvloer; dichte keuken met tegelvloer en verzorgde  
keukenopstand voorzien van afzuigkap en gaskookplaat;  

vanuit de keuken is er toegang tot de achtertuin.
1e Verdieping: overloop; vier slaapkamers waarvan twee  

met muurkast en een met witgoedaansluiting;  
doucheruimte met wastafel.

2e Verdieping: bereikbaar met vlizotrap; bergzolder met dakraam 
en opstelplaats voor AWB-HR combi Cv-ketel.

Algemeen: voor- en zijtuin met oprit; grotendeels beklinkerde 
achtertuin met o.a. een achterom, een tuinberging en  

erfafscheiding (kunststof/steen).

Vraagprijs € 150.000,= 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 4 september 2019.

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

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING

Geweldige muziekmiddag stichting 
“Cuba Adelante”

Droogte legt geschiedenis  
van De Pelen bloot

zondagmiddag 4 augustus 2019 
hadden Mieke en Gerard samen
met vrienden hun tuin weer hele-
maal ingericht voor de jaarlijkse 
muziekmiddag van hun stichting 
“Cuba Adelante”. Met elk weer-
type was rekening gehouden dus 
de hele tuin was overdekt. 

Dit jaar vierden zij hun eerste lustrum 
en hadden er alles aan gedaan om 
een gezellige sfeer te creëren. Alles 
was in gereedheid gebracht voor een 
geslaagde middag. De drank stond 
koud en de barbecue, verzorgd door 
Ons Boerenerf uit Nederweert-Eind, 
was heet.

Inmiddels was ook het geluid in orde 
gebracht en de eerste artiesten  kwa-
men binnen voor het soundchecken. 
Ook de eerste gasten kwamen al 
snel zodat om 2 uur  de tuin al half 
vol stond. Het weer was schitterend 
en het publiek had er zin in, om 3
uur waren er al 200 aanwezigen. 
Kees Plat & Friends die er samen met 
Franky Stardust en gastzanger Dave, 
weer een geweldig feestje van maak-
ten. Er werd gedanst, gelinedancet 
en gehost. 

Om 4 uur werd er een pauze ingelast 
voor een toespraak van Mieke. Zij 
vertelde over het gedane werk van 
afgelopen jaar en het contact dat ze 
gehad hebben met NIRINT Shipping
tijdens een bijeenkomst in Rotter-
dam. Deze rederij wil komende jaren 
3 keer een container verschepen naar 
Cuba voor enkele stichtingen voor 
Cuba hier uit Nederland. Ook stich-

Door de droogte van vorig jaar en 
het tekort aan neerslag dit jaar 
staat de waterstand in De Pelen 
historisch laag. De lage water-
stand legt sporen uit het verleden 
bloot. Oude turfputten, kienhout
en uitgestoken turven zijn nu dui-
delijk zichtbaar in De Pelen. 

Turf
Ooit waren De Pelen een reusachtig, 
vrijwel onbegaanbaar hoogveen. 
Maar daarvan is het meeste als turf 
- ‘het goud van De Peel’- in ovens 
en kachels verdwenen. De Deurnese 
Peel, de Mariapeel, de Groote Peel 
en enkele kleinere restanten bleven 
over. Door de droogte van 2018 en 
2019 zijn de oude turfbedden zicht-
baar geworden, net als het kienhout 
– resten van duizenden jaren oude 
bomen - wat normaal onder water 
staat. Ook is te zien hoe er in het ver-
leden begonnen is met het lossteken 

ting “Cuba Adelante” mag hiervan 
gebruikmaken. 

Tijdens de toespraak werd er al vi-
deocontact gelegd met Carlos, hun 
contactpersoon in Holguin. Hij had 
enkele kinderen uit een weeshuis
meegenomen en ook mensen van 
zeer arme families waar de stichting 
al projecten had gedaan en nog gaat 
doen. Helaas was de verbinding van 
dien aard dat later toch alleen telefo-
nisch contact mogelijk was. Het pu-
bliek was toch weer onder de indruk 
om die mensen rechtstreeks vanuit 
Cuba te zien, ook al was het beeld 
niet scherp. 

Om het eerste lustrum een extra
tintje te geven werd er ook een lote-
rij gehouden met mooie prijzen van 
plaatselijke winkeliers maar ook van 
daarbuiten. Twee prijzen zijn nog niet 
opgehaald. De lotnummers zijn 92 en 
221. Neemt U snel contact met hen op 
via de contactpagina op hun website.
Mieke en Gerard kijken terug op 
een geweldig feest met en zeer 
hoge opkomst (hun tuin wordt stil-
aan te klein). Het weer was ideaal, 
de mensen waren weer enthousiast 
maar het meest belangrijke is dat 
de opbrengst weer meer dan vorig 
jaar was, er staat nog veel te doen 
in Cuba, voor de weeshuizen maar 
inmiddels ook voor zeer arme gezin-
nen. Iedereen die weer bijgedragen 
heeft aan deze middag, hoe dan ook, 
heel hartelijk bedankt ook namens 
de mensen in Cuba. Foto’s kunt u be-
kijken op http://www.stichtingcubaa-
delante.nl/KEES-PLAT-FRIENDS/ 

van de turf, wat normaal onder water 
staat en niet te zien is. Gelukkig zijn 
verschillende vennen nog niet droog 
gevallen. 

Risico’s zijn van de droogte
Droogte van de Peel is desastreus 
voor de groei van plantensoorten 
zoals veenmos, zonnedauw, klokjes-
gentiaan en eenarig wollegras. Wa-
tervogels hebben het moeilijk in deze 
droge tijden. Kraanvogels, geoorde
fuut, dodaars hebben water nodig 
net als verschillende insecten zoals li-
bellen. Er is regenwater nodig om de 
maatregelen die afgelopen jaren zijn 
uitgevoerd te laten werken. De dam-
men en kades die de laatste jaren zijn 
aangelegd houden samen met de ge-
dichte watergangen regenwater lan-
ger vast in het natuurgebied. En dat 
is essentieel om veenmos en daarmee 
hoogveen te laten groeien. Maatre-
gelen blijven echter nodig. 

Een spannende rit voor mensen met pit...

9e Truckrun Weert

Als op zondag 1 september het 
startschot wordt gelost, zet een 
colonne van 225 trucks zich in be-
weging voor de 9e Truckrun. Een 
toertocht voor mensen met een
beperking uit Weert, Nederweert 
en omgeving.

Op die zondag nemen mensen met 
een beperking plaats naast de chauf-
feur voor een toertocht van ongeveer 
60 kilometer. We komen door Weert-
Stramproij-Ell-Kelpen-Baexem-Hey-
thuysen-Leveroy-Nederweert. Het 
belooft weer een groot en gezellig 
spektakel te worden.

Het feestpaviljoen ligt op bedrijven-
terrein Kampershoek is de plek waar 
iedereen samenkomt: de bijrijders en
hun begeleiders, de chauffeurs, de 
motorrijders, toeschouwers, de spon-
sors en de vrijwilligers. Het feest be-
gint al bij aankomst. Naast de vele lo-
kale artiesten mogen we dit jaar ook
Frans Theunisz verwelkomen.

Rond 12.15 uur zal het startsein wor-
den geven. De trucks worden om 
15.30 uur terug verwacht. De colonne 
rijdt met een snelheid van ongeveer 
30 km door het Limburgse landschap. 
Dat is een prettige snelheid voor de 
bijrijders en voor het publiek langs de 
kant van de weg.

De organisatie vraagt bij voorbaat 
begrip van de medeweggebruikers 
voor de overlast en hoopt dat zij ook 

dit jaar spontaan hun medewerking 
willen verlenen aan het waarborgen 
van een goede doortocht voor de co-
lonne. Uw medemens met een beper-
king is er u dankbaar voor. Kijk voor 
de route en tijdstip op www.truck-
runweert.nl

Leveroy 14.05 uur
Leveroyseweg
Kerkstraat
Dorpstraat
Deckerstraat
Houtsberg
Nederweert 14.30 uur
Rotonde rechtdoor Hoofstraat
2e straat RA Kreyel
Einde weg LA Waatskamp
T splitsing weg rechts vervolgen 
Kruisvennendijk
Eerste LA Hofweg
Einde weg LA Lochstraat / Onze Lieve 
Vrouwenstraat / Klaarstraat / Hoofs-
traat
Voor de rotonde RA Smissestraat
RA Ospelseweg
2e straat LA Kreijelmusweg / Ulker
Einde LA Winnerstraat
Over de brug LA Rijksweg Noord.
2e straat RA Schoolstraat / Moese-
mansstraat
LA Kapelaniestraat / Burg. Greijmans-
straat 
2e LA Loverstraat op.
Einde LA Geenestraat op.
1e RA Lindestraat op.
Randweg oversteken de Straterweg op. 
Einde RA Helmondseweg
Einde rit

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlg j



Vrijdag 23 augustus
Vrijdagavond start het programma om 20.30 uur. Men gaat dan te-
rug in de tijd met de beste toppers uit de jaren ’90. Haal je Tamagot-
chi 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 Hard-
2Get. 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 mee-
stampers. Alles brengt Hard2Get met vuur en passie. Fris en explo-
sief 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 gou-
we-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 Rolling 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 gecombineerd met show en humor.
Maandagavond nemen ook dit jaar de muzikale duizendpoten van an-
derkovver 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 kerels 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!

Feest op het horecaplein!
Ook in 2019 is er weer een fantastisch kermisprogramma

Bakkerij Broekmans
Sint Anthoniusplein 23
Nederweert   0495-634646

Broodjes
 2de zak halve prijs
(Witte-, tarwepuntjes, rozijnenbollen)

Rijste Slagroom
van 16,75 voor 12,95

Aanbiedingen geldig van donderdag 22 aug. t/m woensdag 28 aug. 2019

Lang leve lekkerkorting

Kermismaandag 
en -dinsdag

zijn wij gesloten.

Hubo / DUIJTS Zonwering
Kerkstraat 16 Nederweert  •  0495 62 63 09

www.huboduijts.nl   •   info@huboduijts.nl
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Het is weer kermis in Nederweert!
Attracties, spectaculaire lasershow en prikkelarme kermis jubileert

Van vrijdag 23 tot en met dinsdag 27 augustus staat Nederweert in het teken van de jaarlijkse kermis. Behalve gave attracties en een aantrekkelijk horecapro-
gramma kunt u dit jaar kennismaken met onze nieuwe burgemeester, Birgit Op de Laak. Daarnaast vieren we een bijzonder jubileum. De prikkelarme kermis vindt 
voor de vijfde keer plaats. Een lustrum dus! Tenslotte sluit de kermis voor het eerst af met een spectaculaire lasershow.

De grote Nederweerter kermis betekent plezier voor jong en oud uit heel Nederweert en omstreken. Tijdens de kermisdagen staan de attracties en kramen opgesteld op de Gee-
nestraat, het Raadhuisplein en de parkeerplaats naast het gemeentehuis aan de Burg. Hobusstraat. Je kunt er zwieren, zwaaien, griezelen, iets lekkers eten én prijzen winnen. 
Kermis is een volksfeest bij uitstek waar je heerlijk kunt ontspannen en waar toch een gezonde spanning heerst. Ook dit jaar is er een mooi aanbod aan attracties samengesteld. 

Vrijdag 23 augustus
FRIGHT NIGHT en Eurokortings-
avond
Vanwege het grote succes van vorig 
jaar is er dit jaar opnieuw een FRIGHT 
NIGHT met Eurokortingsavond en 
een selfie winactie. Iedereen maakt 
kans op een kermispakket ter waarde 
van € 50,-. Hoe….? Vanaf 20.00 uur 
bezoeken een aantal geheimzinnige 
FRIGHT NIGHT-wezens de kermis. Ze 
zorgen voor spanning en sensatie 
voor jong en oud! Durf jij met hen 
een selfie te maken en post je de foto 
op de Facebookpagina van kermis 
Nederweert, dan val jij misschien in 
de prijzen. De kermisattracties draai-
en op vrijdag vanaf 18.00 uur. 

Zaterdag 24 augustus
Opening van de kermis
Zaterdag om 14.00 uur verricht wet-
houder Koolen, in aanwezigheid van 
burgemeester Op de Laak, de of-
ficiële opening van de kermis. Dat 
gebeurt bij de Autoscooter. Na de 
opening worden er een aantal vrij-
kaartjes verdeeld. Daarna maakt het 
gezelschap een rondgang over de 
kermis. De groep eindigt op het ho-
recaplein. U bent van harte welkom 
om hierbij aan te sluiten.

Zondag 25 augustus
Familiedag
Zondag is vanaf 13.00 uur traditio-
neel de familiedag. Slenter langs de 
attracties, maak een rondje, eet een 
hapje, waag een gokje. Kortom, be-
leef het kermisgevoel en de gezellig-
heid. Kinderen kunnen vanaf 15.00 
uur gratis geschminkt worden bij de 
poffertjessalon. 

Smaakvol praatje
Zowel kermiszondag als -maandag 
staat de nieuwe burgemeester van 
16.00 tot 17.00 uur bij de oliebollen-
kraam op de kermis. Zij nodigt u van 
harte uit voor een ‘smaakvol’ praatje.

Maandag 26 augustus
Tukking & Talking 
Maakt u liever kennis met de burge-
meester buiten het kermisgedruis? 
Schrijft u zich dan in voor Tukking & 
Talking en maak een rondje door Ne-
derweert met onze burgemeester in 
een tuk tuk. De 10 minuut durende 
ritten lenen zich prima voor een één-

op-één kennismaking. De ritten vin-
den plaats tussen 17.00 en 20.00 uur 
en starten vanaf het Raadhuisplein.

Aanmelden
Wilt u op deze informele en leuke 
manier kennismaken met burge-
meester Op de Laak? Stuur dan voor 
vrijdag 23 augustus een mailtje naar 
bestuurssecretariaat@nederweert.
nl. Na opgave informeren we u over 
het exacte startpunt en het tijdstip 
waarop u bent ingedeeld.

Kermisloterijen
Kermismaandag is traditioneel ook 
de dag van de kermisloterijen met 
prachtige prijzen. De prijsuitreikin-
gen vinden plaats bij de Autoscoo-
ter en worden verzorgd door de 
bekende Clown Desalles. Om 18.00 
uur is de kinderloterij (0 tot 14 jaar). 
Om een van deze prijzen te kunnen 
winnen, hoef je alleen maar het lot 
uit het bonnenboekje in te vullen en 
vóór maandag 17.45 uur in de bus bij 
de Star Wars te deponeren.

Om 20.30 uur worden de winnaars 
van de grote loterij bekendgemaakt. 
Om een van de prijzen te kunnen 
winnen, hoeft u alleen maar het lot 
op deze pagina in te vullen, uit te 
knippen en vóór maandag 20.15 uur 
in de bus bij de Star Wars te depo-
neren.

Alleen mensen die aanwezig zijn, 
kunnen een prijs winnen. Is de win-
naar er niet, dan wordt een nieuw lot 
getrokken. Let verder op de spelre-
gels die op het lot staan, maximaal 
één prijs per persoon. In de tijd tus-

sen de loterijen laat Clown Desalles 
met veel ‘lol en plezier’ zijn leuke to-
vertrucs zien.

Dinsdag 27 augustus 
Prikkelarme kermis viert lustrum
Wat ooit begon als een experiment 
is uitgegroeid tot een vast en zéér 
gewaardeerd onderdeel van het 
kermisprogramma: de prikkelarme 
Kermis. Dit jaar viert de prikkelarme 
kermis het vijfjarig jubileum. Andere 
gemeenten volgen het voorbeeld van 
Nederweert en hebben inmiddels 
ook een programma voor mensen 
waarvoor de reguliere kermis net te-
veel prikkels voor geeft. 

Op dinsdag opent wethouder Cuij-
pers om 13.00 uur de prikkelarme 
kermis bij de Pusher op het Raadhuis-
plein. Deze middag is speciaal voor 
kinderen en volwassenen die moeite 
hebben met fel licht en harde muziek. 
Na de opening maakt onze nieuwe 
burgemeester samen met wethouder 
Cuijpers een rondgang over de prik-
kelarme kermis. 

In verband met het lustrum bren-
gen de exploitanten de kermis dit 
jaar een beetje naar bewoners van 
zorgcentrum St. Joseph en cliënten 
van zorgboerderijen toe. Niet al deze 
mensen hebben de mogelijkheid om 
naar de prikkelarme kermis te ko-
men. De kermisexploitanten trakte-
ren deze bewoners op oliebollen.

Voor de prikkelarme kermis zijn dit 
keer PSW, de gasten van de Zonne-
bloem, bewoners van zorgcentrum 
St. Joseph en de kinderen van PGZ 
met hun begeleiders uitgenodigd. 
De exploitanten trakteren de geno-
digden op een rondje over de kermis. 
Aan het eind van het programma 
worden ze bovendien getrakteerd 
door de drie horecaondernemers op 
het horecaplein. Iedereen die niet te-
gen fel licht en harde muziek kan, is 
van harte welkom op deze speciale 
kermismiddag tussen 13.00 tot 16.00 
uur. Voor reguliere bezoekers geldt 
dat de kosten voor eigen rekening 
zijn.

Symfonie van laser en vuur sluit 
kermis af
De afgelopen jaren werd de ker-
mis traditioneel afgesloten met een 
vuurwerkshow. Dit jaar kiest de or-
ganisatie voor het eerst voor een 
symfonie van laser en vuur. Volgens 
kermismeester Pierre Swinkels be-
looft de show een waar spektakel 
te worden. Op Youtube staan een 
aantal filmpjes van shows. Voor de 
lasershow zal de parkeerplaats aan 
de Loverstraat op dinsdag tijdelijk af-
gesloten zijn.

Mystery guest
Dinsdag wordt de kermis ook be-
zocht door een mystery guest! Kom 
naar de kermis en volg de Facebook-
pagina!

De gemeente, de kermisexploitanten en de (horeca)ondernemers wensen iedereen heel veel plezier. 
Maak er een geweldig feest van. Nederweert, samen groots, samen doen! 

Kortings bonnen boekje
Op de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 
in de gemeente Nederweert zijn kortingsbonnenboekjes uit-
gedeeld. In dit boekje zitten diverse kortingsbonnen voor ker-
misattracties en het lot voor de kinderloterij op maandag om 
18.00 uur. Kinderen tot 14 jaar die geen boekje hebben gekre-
gen, kunnen een exemplaar afhalen bij de infobalie van het 
gemeentehuis.
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Attracties en kramen
Autoscooter, Break Dance, Fun house, Hang Over (schom-mel), Gravitron (Star Wars), Booster, Mad Mill, Rupsbaan, Polyp, Bungee trampoline, Draaimolen, Tea Cups xxl, Buggy, Familieachtbaan, Lucky Cranes, Pusher, Lijntrek/bussen, Rollo, Lucky Duck, Kamelen Derby, Big One (gro-te grijpkranen), Ballenfontein, Friet/hamburgers, Loem-pia, Suikerspin, Noten/popcorn, Snoep/nougat, Oliebol-len/wafels, Spaanse Churros, Curly chips.

Programma

Verkeer en parkeren
Het Raadhuisplein, de Geenestraat, tussen de Loverstraat en de Brugstraat, de Kerkstraat, tussen de Brugstraat en de Burg. Hobusstraat en de Brugs-traat van de Geenestraat tot de ingang van de parkeerplaats bij de Jumbo zijn tijdens de kermis afgesloten voor verkeer behalve voor voetgangers.  Er zijn genoeg gratis parkeerplaatsen in de buurt. Volg de P-borden.  In enkele omliggende wegen zijn parkeerverboden van kracht. Ook gelden enkele omleidingsroutes. 

De exacte verkeersmaatregelen vindt u op www.nederweert.nl. 

Openingstijden kermis 
Vrijdag van 18.00 tot 24.00 uur

Zaterdag van 14.00 tot 24.00 uur

Zondag van 13.00 tot 24.00 uur

Maandag van 14.00 tot 24.00 uur

Dinsdag van 13.00 tot 24.00 uur 

(13.00 tot 16.00 uur prikkelarme kermis)

Horeca en eetzaken 

Iets eten of drinken? Tijdens de kermisdagen mogen cafés en 

eetzaken in Nederweert tot 03.00 uur geopend zijn.  

De cafés hebben een eigen muziekprogramma  

met maximaal vier dagen live muziek

Toiletvoorziening 

(locatie Raadhuisplein) 

De toiletvoorziening wordt door  

Scouting Nederweert geëxploiteerd.

De openingstijden zijn:

Vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur

Zaterdag van 14.00 tot 22.00 uur

Zondag van 14.00 tot 22.00 uur

Maandag van 17.00 tot 22.00 uur

Dinsdag van 17.00 tot 22.00 uur

Uw lot voor de kermisloterij
Vul in, knip uit en lever uw lot in vóór maandag 26 augustus 20.15 uur in de bus bij de  

Star Wars. De trekking is om 20.30 uur bij de Autoscooter.

LET OP: is de winnaar niet aanwezig, dan wordt een nieuw lot getrokken.

Naam:  .........................................................
...........................................................

.................

Adres: .........................................................
...........................................................

..................

...........................................................
...........................................................

...........................

Woonplaats:  ......................................................
...........................................................

..........

Om te voorkomen dat iemand zich onterecht voordoet als winnaar kan om een legitima-

tiebewijs worden gevraagd. Kopieën van dit lot uit de krant zijn niet geldig.

Per persoon is maximaal één prijs te winnen.

✂

✂

BRUGSTRAAT 21 NEDERWEERT
WWW.PLEUNISMODE.NL

WOENSDAG 4 SEPTEMBER
9.45, 13.45 EN 19.30 UUR

KOM KIJKEN 
NAAR DE NIEUWE 

COLLECTIE!

Laat je stralen!

Modeshows

Het is weer kermis in Nederweert!

EHBO
Vrijwilligers van de EHBO zijn tijdens de 
kermisdagen te vinden op de hoek Geene-
straat/Lindenstraat. 

Zij zijn aanwezig op:
Vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur
Zaterdag van 14.00 tot 24.00 uur
Zondag van 14.00 tot 24.00 uur
Maandag van 17.30 tot 22.00 uur
Dinsdag van 17.30 tot 22.00 uur



Het is weer kermis in Nederweert!
Attracties, spectaculaire lasershow en prikkelarme kermis jubileert

Van vrijdag 23 tot en met dinsdag 27 augustus staat Nederweert in het teken van de jaarlijkse kermis. Behalve gave attracties en een aantrekkelijk horecapro-
gramma kunt u dit jaar kennismaken met onze nieuwe burgemeester, Birgit Op de Laak. Daarnaast vieren we een bijzonder jubileum. De prikkelarme kermis vindt 
voor de vijfde keer plaats. Een lustrum dus! Tenslotte sluit de kermis voor het eerst af met een spectaculaire lasershow.

De grote Nederweerter kermis betekent plezier voor jong en oud uit heel Nederweert en omstreken. Tijdens de kermisdagen staan de attracties en kramen opgesteld op de Gee-
nestraat, het Raadhuisplein en de parkeerplaats naast het gemeentehuis aan de Burg. Hobusstraat. Je kunt er zwieren, zwaaien, griezelen, iets lekkers eten én prijzen winnen. 
Kermis is een volksfeest bij uitstek waar je heerlijk kunt ontspannen en waar toch een gezonde spanning heerst. Ook dit jaar is er een mooi aanbod aan attracties samengesteld. 

Vrijdag 23 augustus
FRIGHT NIGHT en Eurokortings-
avond
Vanwege het grote succes van vorig 
jaar is er dit jaar opnieuw een FRIGHT 
NIGHT met Eurokortingsavond en 
een selfie winactie. Iedereen maakt 
kans op een kermispakket ter waarde 
van € 50,-. Hoe….? Vanaf 20.00 uur 
bezoeken een aantal geheimzinnige 
FRIGHT NIGHT-wezens de kermis. Ze 
zorgen voor spanning en sensatie 
voor jong en oud! Durf jij met hen 
een selfie te maken en post je de foto 
op de Facebookpagina van kermis 
Nederweert, dan val jij misschien in 
de prijzen. De kermisattracties draai-
en op vrijdag vanaf 18.00 uur. 

Zaterdag 24 augustus
Opening van de kermis
Zaterdag om 14.00 uur verricht wet-
houder Koolen, in aanwezigheid van 
burgemeester Op de Laak, de of-
ficiële opening van de kermis. Dat 
gebeurt bij de Autoscooter. Na de 
opening worden er een aantal vrij-
kaartjes verdeeld. Daarna maakt het 
gezelschap een rondgang over de 
kermis. De groep eindigt op het ho-
recaplein. U bent van harte welkom 
om hierbij aan te sluiten.

Zondag 25 augustus
Familiedag
Zondag is vanaf 13.00 uur traditio-
neel de familiedag. Slenter langs de 
attracties, maak een rondje, eet een 
hapje, waag een gokje. Kortom, be-
leef het kermisgevoel en de gezellig-
heid. Kinderen kunnen vanaf 15.00 
uur gratis geschminkt worden bij de 
poffertjessalon. 

Smaakvol praatje
Zowel kermiszondag als -maandag 
staat de nieuwe burgemeester van 
16.00 tot 17.00 uur bij de oliebollen-
kraam op de kermis. Zij nodigt u van 
harte uit voor een ‘smaakvol’ praatje.

Maandag 26 augustus
Tukking & Talking 
Maakt u liever kennis met de burge-
meester buiten het kermisgedruis? 
Schrijft u zich dan in voor Tukking & 
Talking en maak een rondje door Ne-
derweert met onze burgemeester in 
een tuk tuk. De 10 minuut durende 
ritten lenen zich prima voor een één-

op-één kennismaking. De ritten vin-
den plaats tussen 17.00 en 20.00 uur 
en starten vanaf het Raadhuisplein.

Aanmelden
Wilt u op deze informele en leuke 
manier kennismaken met burge-
meester Op de Laak? Stuur dan voor 
vrijdag 23 augustus een mailtje naar 
bestuurssecretariaat@nederweert.
nl. Na opgave informeren we u over 
het exacte startpunt en het tijdstip 
waarop u bent ingedeeld.

Kermisloterijen
Kermismaandag is traditioneel ook 
de dag van de kermisloterijen met 
prachtige prijzen. De prijsuitreikin-
gen vinden plaats bij de Autoscoo-
ter en worden verzorgd door de 
bekende Clown Desalles. Om 18.00 
uur is de kinderloterij (0 tot 14 jaar). 
Om een van deze prijzen te kunnen 
winnen, hoef je alleen maar het lot 
uit het bonnenboekje in te vullen en 
vóór maandag 17.45 uur in de bus bij 
de Star Wars te deponeren.

Om 20.30 uur worden de winnaars 
van de grote loterij bekendgemaakt. 
Om een van de prijzen te kunnen 
winnen, hoeft u alleen maar het lot 
op deze pagina in te vullen, uit te 
knippen en vóór maandag 20.15 uur 
in de bus bij de Star Wars te depo-
neren.

Alleen mensen die aanwezig zijn, 
kunnen een prijs winnen. Is de win-
naar er niet, dan wordt een nieuw lot 
getrokken. Let verder op de spelre-
gels die op het lot staan, maximaal 
één prijs per persoon. In de tijd tus-

sen de loterijen laat Clown Desalles 
met veel ‘lol en plezier’ zijn leuke to-
vertrucs zien.

Dinsdag 27 augustus 
Prikkelarme kermis viert lustrum
Wat ooit begon als een experiment 
is uitgegroeid tot een vast en zéér 
gewaardeerd onderdeel van het 
kermisprogramma: de prikkelarme 
Kermis. Dit jaar viert de prikkelarme 
kermis het vijfjarig jubileum. Andere 
gemeenten volgen het voorbeeld van 
Nederweert en hebben inmiddels 
ook een programma voor mensen 
waarvoor de reguliere kermis net te-
veel prikkels voor geeft. 

Op dinsdag opent wethouder Cuij-
pers om 13.00 uur de prikkelarme 
kermis bij de Pusher op het Raadhuis-
plein. Deze middag is speciaal voor 
kinderen en volwassenen die moeite 
hebben met fel licht en harde muziek. 
Na de opening maakt onze nieuwe 
burgemeester samen met wethouder 
Cuijpers een rondgang over de prik-
kelarme kermis. 

In verband met het lustrum bren-
gen de exploitanten de kermis dit 
jaar een beetje naar bewoners van 
zorgcentrum St. Joseph en cliënten 
van zorgboerderijen toe. Niet al deze 
mensen hebben de mogelijkheid om 
naar de prikkelarme kermis te ko-
men. De kermisexploitanten trakte-
ren deze bewoners op oliebollen.

Voor de prikkelarme kermis zijn dit 
keer PSW, de gasten van de Zonne-
bloem, bewoners van zorgcentrum 
St. Joseph en de kinderen van PGZ 
met hun begeleiders uitgenodigd. 
De exploitanten trakteren de geno-
digden op een rondje over de kermis. 
Aan het eind van het programma 
worden ze bovendien getrakteerd 
door de drie horecaondernemers op 
het horecaplein. Iedereen die niet te-
gen fel licht en harde muziek kan, is 
van harte welkom op deze speciale 
kermismiddag tussen 13.00 tot 16.00 
uur. Voor reguliere bezoekers geldt 
dat de kosten voor eigen rekening 
zijn.

Symfonie van laser en vuur sluit 
kermis af
De afgelopen jaren werd de ker-
mis traditioneel afgesloten met een 
vuurwerkshow. Dit jaar kiest de or-
ganisatie voor het eerst voor een 
symfonie van laser en vuur. Volgens 
kermismeester Pierre Swinkels be-
looft de show een waar spektakel 
te worden. Op Youtube staan een 
aantal filmpjes van shows. Voor de 
lasershow zal de parkeerplaats aan 
de Loverstraat op dinsdag tijdelijk af-
gesloten zijn.

Mystery guest
Dinsdag wordt de kermis ook be-
zocht door een mystery guest! Kom 
naar de kermis en volg de Facebook-
pagina!

De gemeente, de kermisexploitanten en de (horeca)ondernemers wensen iedereen heel veel plezier. 
Maak er een geweldig feest van. Nederweert, samen groots, samen doen! 

Kortings bonnen boekje
Op de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 
in de gemeente Nederweert zijn kortingsbonnenboekjes uit-
gedeeld. In dit boekje zitten diverse kortingsbonnen voor ker-
misattracties en het lot voor de kinderloterij op maandag om 
18.00 uur. Kinderen tot 14 jaar die geen boekje hebben gekre-
gen, kunnen een exemplaar afhalen bij de infobalie van het 
gemeentehuis.
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Attracties en kramen
Autoscooter, Break Dance, Fun house, Hang Over (schom-mel), Gravitron (Star Wars), Booster, Mad Mill, Rupsbaan, Polyp, Bungee trampoline, Draaimolen, Tea Cups xxl, Buggy, Familieachtbaan, Lucky Cranes, Pusher, Lijntrek/bussen, Rollo, Lucky Duck, Kamelen Derby, Big One (gro-te grijpkranen), Ballenfontein, Friet/hamburgers, Loem-pia, Suikerspin, Noten/popcorn, Snoep/nougat, Oliebol-len/wafels, Spaanse Churros, Curly chips.

Programma

Verkeer en parkeren
Het Raadhuisplein, de Geenestraat, tussen de Loverstraat en de Brugstraat, de Kerkstraat, tussen de Brugstraat en de Burg. Hobusstraat en de Brugs-traat van de Geenestraat tot de ingang van de parkeerplaats bij de Jumbo zijn tijdens de kermis afgesloten voor verkeer behalve voor voetgangers.  Er zijn genoeg gratis parkeerplaatsen in de buurt. Volg de P-borden.  In enkele omliggende wegen zijn parkeerverboden van kracht. Ook gelden enkele omleidingsroutes. 

De exacte verkeersmaatregelen vindt u op www.nederweert.nl. 

Openingstijden kermis 
Vrijdag van 18.00 tot 24.00 uur

Zaterdag van 14.00 tot 24.00 uur

Zondag van 13.00 tot 24.00 uur

Maandag van 14.00 tot 24.00 uur

Dinsdag van 13.00 tot 24.00 uur 

(13.00 tot 16.00 uur prikkelarme kermis)

Horeca en eetzaken 

Iets eten of drinken? Tijdens de kermisdagen mogen cafés en 

eetzaken in Nederweert tot 03.00 uur geopend zijn.  

De cafés hebben een eigen muziekprogramma  

met maximaal vier dagen live muziek

Toiletvoorziening 

(locatie Raadhuisplein) 

De toiletvoorziening wordt door  

Scouting Nederweert geëxploiteerd.

De openingstijden zijn:

Vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur

Zaterdag van 14.00 tot 22.00 uur

Zondag van 14.00 tot 22.00 uur

Maandag van 17.00 tot 22.00 uur

Dinsdag van 17.00 tot 22.00 uur

Uw lot voor de kermisloterij
Vul in, knip uit en lever uw lot in vóór maandag 26 augustus 20.15 uur in de bus bij de  

Star Wars. De trekking is om 20.30 uur bij de Autoscooter.

LET OP: is de winnaar niet aanwezig, dan wordt een nieuw lot getrokken.

Naam:  .........................................................
...........................................................

.................

Adres: .........................................................
...........................................................

..................

...........................................................
...........................................................

...........................

Woonplaats:  ......................................................
...........................................................

..........

Om te voorkomen dat iemand zich onterecht voordoet als winnaar kan om een legitima-

tiebewijs worden gevraagd. Kopieën van dit lot uit de krant zijn niet geldig.

Per persoon is maximaal één prijs te winnen.

✂

✂

BRUGSTRAAT 21 NEDERWEERT
WWW.PLEUNISMODE.NL

WOENSDAG 4 SEPTEMBER
9.45, 13.45 EN 19.30 UUR

KOM KIJKEN 
NAAR DE NIEUWE 

COLLECTIE!

Laat je stralen!

Modeshows

Het is weer kermis in Nederweert!

EHBO
Vrijwilligers van de EHBO zijn tijdens de 
kermisdagen te vinden op de hoek Geene-
straat/Lindenstraat. 

Zij zijn aanwezig op:
Vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur
Zaterdag van 14.00 tot 24.00 uur
Zondag van 14.00 tot 24.00 uur
Maandag van 17.30 tot 22.00 uur
Dinsdag van 17.30 tot 22.00 uur




