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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!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

wwwwww.tandartspraktijknederweert.nl.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

(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

eert

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www

eert

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

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!
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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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De nieuwe tuingids
van Tuinvisie

Vrijdag 27 september viert de 
Happy Hardrock band The Dirty 
Denims het 13-jarig bestaan. Zan-
geres Mirjam is blij dit te kunnen 
vieren in De Bosuil: “Daar waar 
het voor mijn gevoel allemaal be-
gon”. Ze nemen voor deze speci-
ale gelegenheid de Zweedse rock 
‘n roll band Grande Royale mee, 
die deze avond op hun beurt weer 
een geheel eigen jubileum vie-
ren: het allereerste optreden in 
Nederland. Zaal open: 20.00 uur. 
Entree: 5 euro.

The Dirty Denims zijn na 13 jaar nog 
steeds erg actief, zelfs meer dan ooit. 
Ze speelden o.a. op Lowlands, Zwarte 
Cross en Bospop en speelden support-
shows bij o.a. Slash, Golden Earring, 
Extreme, Cheap Trick en Steel Pan-
ther. Met het nummer ‘24-7-365’ wer-
den ze 3FM Serious Talent, speelden 
ze in De Wereld Draait Door en haal-
den ze de soundtrack van de Zweedse 
én Belgische Comedy Central. Het 
nummer “Back With A Bang!” staat 
op een compilatie-cd bij Classic Rock 
magazine UK (oplage 70.000 stuks 
wereldwijd).

Lucky 13
“13 jaar rock ‘n roll heeft ons zeker 
geen ongeluk gebracht”, aldus zan-
geres Mirjam Sieben. “Het tegenover-
gestelde is zelfs waar: het is iets waar 
ik echt dolgelukkig van word. Natuur-
lijk vooral van het optreden zelf en de 
interactie met het publiek, maar ook 
van de zakelijke kant zoals het boe-
ken van optredens en de marketing. 
Happy Hardrock is een kreet die we 
ooit ‘zomaar’ hebben bedacht, maar
achteraf gezien vat die in essentie ge-

Het is niet alleen kaarten, kienen, 
koersballen en keuvelen bij ou-
deren vereniging St. Rochus Bud-
schop. Hoewel gezelligheid en
sociale contacten voorop staan, 
vindt het bestuur het ook belang-
rijk een serieuze informatiebron 
en gesprekspartner voor de leden
te zijn. Zoals het in de statuten 
staat beschreven: de vereniging 
heeft ten doel de belangen te be-
hartigen van alle ouderen op het 
gebied van welzijn in de ruimste 
zin van het woord en in het bij-
zonder die van haar leden. Dát is 
waar 50 jaar KBO Budschop voor 
staat. Voor alle jonge ouderen en
senioren van Budschop. Want, de 
echte ouden van dagen…….die 
bestaan bijna niet meer. 

Waardering en plezier
Aan het woord zijn Ber Mertens 
(voorzitter), Nelly Michiels (secreta-
ris) en Jacques Sieben (penningmees-
ter). Drie van de zes bestuursleden 
van KBO Budschop, “Een aanvulling 
binnen het bestuur zou welkom zijn, 
maar het is tegenwoordig moeilijk 
om nieuwe bestuursleden te vinden” 
aldus de voorzitter. Het werk bij de 
ouderen vereniging kost wat tijd, 
maar levert ook veel waardering en 
plezier op. “Bovendien blijf je bij de 
tijd en dat is belangrijk voor je rol in 
de vereniging én fijn voor jezelf,” al-
dus Nelly Michiels.

Activiteiten
Het jubileumjaar is al voor de helft 
voorbij. Ber Mertens: “We hebben
twee prachtige activiteiten achter
de rug. De deelnemers waren erg 
enthousiast. In het begin van dit jaar 
organiseerden we een bustocht. We 

reden door de hele gemeente Neder-
weert. Veel mensen wonen en wer-
ken hier al hun leven lang maar heb-
ben nog niet alles gezien. Onze gids, 
Peter Willekens, reisde met ons mee 
en heeft veel informatie verstrekt. 
Door zijn beroepsmatige en bestuur-
lijke achtergrond kon hij ons veel ver-
tellen over de ontwikkelingen in de 
gemeente Nederweert, over bouw-
projecten en over bestuurlijke keuzes. 
”De tweede jubileumactiviteit bracht 
de leden naar Rotterdam, voor een 
bezoek aan de haven, de Markthal en 
aansluitend het tot hotel omgebouw-
de Cruiseschip SS Rotterdam.”

Oprichting
Een schrijven uit 1972 vertelt het op-
richtingsverhaal van de vereniging. 
Nadat in 1969 een bijeenkomst voor 

leden van de St. Lambertusparochie 
en het Rectoraat Budschop niet leid-
de tot een bejaardenbond, nam het 
buurtschap Budschop zich voor zelf 
een bond op te richten. In de blokhut 
van Jong Nederland Budschop “waar 
al jaren de mensen bij elkaar kwamen 
voor het kienen en kaarten” werd de 
oprichtingsvergadering gehouden.
Het toenmalige bestuur werd ge-
vormd door:  H. Strijbosch (voorzit-
ter), H. Vaes (secretaris/penning-
meester),  Rector Seegers  (Geestelijk 
adviseur) de dames Strijbosch-Ko-
nings, Breukers-Vaes en van Dijk van 
Eijk (bestuurslid) “Hiermee was het 
doel bereikt. De bejaardenbond St. 
Rochus werd een feit.”
De ouderen- en de jeugdvereniging
huisden enige tijd samen in de blok-
hut. Beide verenigingen groeiden

echter zo snel dat enkele jaren na 
de ingebruikname van het jeugdge-
bouw gezocht moest worden naar 
een nieuwe locatie. Inmiddels kun-
nen de leden al ruim 45 jaren terecht 
in de door het kerkbestuur van Bud-
schop ter beschikking gestelde ge-
meenschapsruimte.

Begin jaren
In de beginjaren sloot de ouderen-
vereniging zich aan bij de Katholieke 
Bond van Bejaarden en Gepensio-
neerden in het Bisdom Roermond. In 
1981 zegde het bestuur het lidmaat-
schap op, omdat “onze leden een 
contributieverhoging van 50% niet 
willen accepteren,” zo staat in een 
bestuurlijk schrijven uit 1981. 

Lees verder elders in dit blad.

50 jaar ouderen vereniging St. Rochus

Echte ouden van dagen zijn er bijna niet meer

woon écht heel erg goed samen wat 
we doen: onszelf én andere rockers 
blij maken. Dat zie je ook terug aan 
de vriendelijke gezichten in het pu-
bliek. Het is zo gaaf om zo’n impact 
te kunnen maken op mensen, al is het 
maar tijdelijk. Dat ze hun sores even 
vergeten en vrolijk worden. Daar 
doen we het allemaal voor.”

Terug naar de roots
Mirjam is geboren in Weert en geto-
gen in Nederweert. Haar eerste band 
Jilt ontstond in De Bosuil, waar ze 
wekelijks repeteerden en een aantal 
van de eerste optredens hebben ge-
geven. In 2006 vonden de eerste op-

13 jaar Happy (én Lucky) Hardrock 

The Dirty Denims

tredens van The Dirty Denims plaats, 
toen nog voornamelijk in de buurt 
van Weert en omgeving. “Als ik te-
rug kom in De Bosuil, dan voelt dat 
echt als teruggaan naar de roots”, 
aldus de zangeres. Inmiddels spelen 
ze door het hele land, maar ook in 
Duitsland en België. Hardrock ge-
combineerd met rock ‘n roll, power-
pop en een vleugje punkrock en het 
klinkt als AC/DC, KISS, Joan Jett, Ra-
mones en The Donnas. Live zijn deze 
dames en heren op hun best; een 
energiek spektakel van een band die 
plezier uitstraalt, oog heeft voor het 
publiek en zichzelf vooral niet te se-
rieus neemt.

Grande Royale
Je kunt deze avond ook genieten van 
de Zweedse band Grande Royale. Zij 
zijn geïnspireerd door de rock scene 
van de vroege 70’s in Detroit en de 
90’s in Scandinavië, gemixt met hier 
en daar wat vintage pop. Ze spelen 
met hun energieke, strakke live show 
met als grote inspiratiebron The Hel-
lacopters vooral veel in Zweden, Ver-
enigd Koningrijk, Duitsland en Zuid-
Europa, en nu voor het allereerst in 
Nederland! 

Meer informatie: www.debosuil.nl, 
www.thedirtydenims.nl en www.
granderoyaleofficial.com.

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten.



UITNODIGING

VIERING 75 JAAR BEVRIJDING EN 
40-JARIG JUBILEUM

Bond van Wapenbroeders afde-
ling Ospel

Programma 20 september 2019- 
voor iedereen gratis toegankelijk

LOCATIE HAAZE-HOOF IN OSPEL 
voor iedereen gratis toegankelijk
Aanvang 19.00 uur einde 22.00 uur.
Feestelijke opening foto- en filmten-
toonstelling in M.F.A. Haaze-Hoof, 
met medewerking van de drumband 
St Odilia Ospeldijk. Welkom door de 
voorzitter dhr. Arie van der Lee. Toe-
spraak door de nieuwe burgemeester 
van Nederweert, Birgit op de Laak. Ge-
nodigden van de Amerikaanse ambas-
sade. Ceremoniemeester Sjef Geuns. 

Film waarin kinderen van de basis-
school oorlogsverhalen voorlezen bij 
monumenten in Nederweert.

Première documentaire ‘Some Will 
Never Return’ over 75 jaar bevrijding

Fototentoonstelling 75 jaar bevrij-
ding. De foto- en filmtentoonstelling 
komen tot stand met steun vanuit het 
gemeentelijk Comité 75 jaar bevrij-
ding en de provincie Limburg.

Programma 21 september 2019- 
voor iedereen gratis toegankelijk

LOCATIE: EYNDERHOOF Neder-
weert-Eind. 
Aanvang 13.00 uur – einde 18.00 uur.

Ontvangst door leden van de Scou-
ting Nederweert vanaf 12.30 uur 
Zij zorgen voor de begeleiding naar 
de parkeerplaats.

13.00 Welkom door voorzitter Arie 
van der Lee

13.15   Opstellen banierwachten
            Overkomst historische vliegtui-

gen (fly-by)
13.55 Toespraak door de Inspecteur-

Generaal der Krijgsmacht, de 
Luitenant-generaal J.F.A.M. 
van Griensven. in aanwezig-
heid van  Luitenant-kolonel 
R.L. Badoux BC.

14.10 Viering door Pastoor Vankan 
met openingsgebed. 

          Gedicht en verhalen door ba-
sisschoolkinderen.

 Intredemuziek doedelzakspe-

lers- wapenbroeders banier-
wacht:

 Welkomstwoord door pastoor 
M. Vankan

 Young Forever lied
 Inleiding door pastoor M. 

Vankan centraal vijf foto’s mo-
numenten

         ieder met een verhaal: 
• Getuigenis1: Nederweert. 

Young Forever lied:
• Getuigenis 2: Ospel
• Getuigenis 3: Ospel-Dijk. 

Young Forever (lied)
• Getuigenis 4: Nederweert 

Eind
• Getuigenis 5: Leveroy. 

Young Forever lied:
 Voorbeden door Wendy van 

Nieuwenhoven.
 Aansteken van kaarsen bij de 

foto’s van de monumenten die 
genoemd werden in het getui-
genis door de  kinderen

 een minuut stilte

 Last Post door trompettist.
 gebed Amazing Grace (door 

Pastoor Vankan)
 Doedelzakspelers 
 Kort woord - Bezinning m.b.t. 

40 jaar wapenbroeders
          Kaars aansteken bij afbeelding-

logo wapenbroeders door 
  Wapenbroeder. Gedicht door 

Maria van Nieuwenhoven
 Afsluiting wapenbroeders ba-

nierwacht aftreden o.l.v. doe-
delzakspelers. 

15.10 Pauze

15.45 Optreden Harmonie Pro Musica
16.00 Toespraak Generaal b.d. Ton 

van Loon over: “Vrede in het 
kader van de internationale 
betrekkingen op het gebied 
van Defensie.”

16.30 Optreden Harmonie Pro Musica
17.00 Toespraak door Luitenant ko-

lonel Edwin Saiboo, voorzitter 
van de Landelijke Bond van 
Wapenbroeders

18.00 Afsluiting met hapjes

Zaterdag 9 november 2019

15.00 Herdenking Britse begraaf-
plaats Nederweert.

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: 
Maandag 16 september 10.00-11.30 
uur yoga*. Woensdag 18 september 
09.30-12.00 uur kookworkshop - ver-
rassingsmenu*. Donderdag 19 sep-
tember 10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 
uur workshop schilderen*. Vrijdag 20 
september 09.45-11.45 uur creatief 
atelier*. Donderdag 26 september 
13.00-16.00 uur voetwellness*.
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: 0495-541 444 of voor meer in-
formatie zie website www.toonher-
manshuisweert.nl). 

Vollemaan, muziek en fotografie 
bij De Pelen

Dat je in Nationaal Park De 
Groote Peel meer kan doen dan 
alleen maar wandelen bewijst het 
activiteitenprogramma van Bui-
tencentrum De Pelen. Zo is er in 
één week een Vollemaanexcursie, 
muziek van Jee & Vee op het Peel-
podium én een fotografiewande-
ling! Alle activiteiten starten bij 
het Buitencentrum De Pelen aan 
de Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Bij het licht van de vollemaan
Op vrijdag 13 september is er een 
Vollemaanwandeling in Nationaal 
Park De Groote Peel. Op die avond 
kan je weer dwalen over de door de 
maan verlichte peelbanen. Al je zin-
tuigen staan op scherp, de duisternis 
en geluiden van de Peel in de avond 
worden je metgezellen. Een onverge-
telijke ervaring! De excursie staat on-
der begeleiding van Peelgidsen van 
Staatsbosbeheer en start om 20.00 
uur bij de ingang van het Buitencen-
trum. Deelname kost € 8,50 voor vol-
wassenen en € 6,- per kind, inclusief 
een drankje na afloop. Vooraf online 
reserveren is noodzakelijk via: www.
staatsbosbeheer.nl/pelenvollemaan 

Peelpodium met Jee & Vee
In september is er elke zondag mu-
ziek op het Peelpodium bij Buitencen-
trum De Pelen. Op zondag 15 septem-
ber zijn er optredens van Jee & Vee. 
Dit duo bestaat uit twee gerenom-
meerde Brabantse muzikanten die 
hun sporen in de muziekwereld ruim-
schoots hebben verdiend. Zij brengen 
een mix van 60’s en 70’s nummers, 
bestaande uit de wat oudere blues, 
pop en singer-songwriters nummers. 
Uiteenlopend van de Stones, Elvis, 
Van Morrison, JW Roy en CCR. Jee & 
Vee speelt twee sessies; om 13.30 en 

15.00 uur in het overdekte Amfithea-
ter van het Buitencentrum. Entree is 
een vrijwillige bijdrage die ten goe-
de komt aan de organisatie van het 
Peelpodium. Meer informatie: www.
staatsbosbeheer.nl/peelpodium 

Wandelen en fotograferen
Op woensdag 18 september  een Ex-
cursie met fotografietips in Nationaal 
Park De Groote Peel. Een wandeling 
door de Peel is een mooie ervaring! 
Om deze ervaring vast te houden en 
vast te leggen gaat u fotograferen. 
Een Peelgids van Staatsbosbeheer 
geeft tips en trucs voor het maken 
van mooie foto’s en vertelt over het 
gebied. Deze excursie is speciaal be-
stemd voor mensen van 50 jaar en 
ouder. De route is 2 kilometer lang 
en verhard, dus geschikt voor mensen 
die slecht ter been zijn en rolstoelers. 
De activiteit start om 14.00 uur bij de 
balie van het Buitencentrum. Deelna-
me kost € 7,50 per persoon. Reserve-
ren is noodzakelijk en kan via www.
staatsbosbeheer.nl/fotografiewande-
lingpelen 

(Na)genieten in het Buitencentrum
Voor of na afloop van een wandeling 
en/of optreden kan je nog heerlijk 
struinen door de winkel van Buiten-
centrum De Pelen. Hier kan je terecht 
voor mooie souvenirs, interessante 
natuurboeken en smakelijke streek-
producten. Bij de horeca kan je na-
genieten met een hapje en drankje. 
Het Buitencentrum is elke dag ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur en in 
het weekend tot 18.00 uur. Meer in-
formatie www.staatsbosbeheer.nl/
depelen of neem contact op met het 
Buitencentrum via: depelen@staats-
bosbeheer.nl en telefonisch: 0495 – 
641 497.

Vallen Verleden Tijd

FysioFitness Nederweert, Jouwfysio 
Weert en Susanne Maas/Iris Kunnen 
Praktijk voor Ergotherapie  willen u 
graag informeren over haar cursus 
valpreventie, Vallen Verleden Tijd 
(VVT). 

Huib Janssen: “Dit is een valpreventie-
programma voor gezonde ouderen in 
Nederland, waarvan wetenschappe-
lijk is aangetoond dat het effectief is. 
Het aantal valincidenten bij ouderen 
neemt met 46 procent af na deel-
name aan deze training. Deelnemers 
geven aan na het programma meer 
zelfvertrouwen te hebben en minder 
bang te zijn om te vallen. Ook kunnen 
ze mogelijke gevaren beter herken-
nen en hier beter mee omgaan.

Jacques Hendriks, geriatriefysiothe-
rapeut, legt uit wat de cursus val-
preventie en valtraining inhoudt: 
“De cursus bestaat uit 10 lessen, van 
1,5 uur per les en 8-10 personen per 
groep. Voorafgaand aan de cursus 
vindt waar nodig , een  valrisico-ana-
lyse plaats. Op basis van deze analyse 
worden individuele aandachtspunten 
vastgesteld. In de cursus wordt geoe-
fend met situaties uit het dagelijkse 
leven.” 
 
Parcours 
Het omgaan met verschillende obsta-
kels uit het dagelijkse leven zoals losse 
stoeptegels of een schuine trottoir-
band, een gladde ondergrond, een op-
stapje om naar een hoge plank te rei-
ken of juist bukken bij een diep kastje 
en het omgaan met dubbeltaken.

Sport en spel 
Met behulp van een sport- en spelge-
deelte oefenen we het veilig bewe-
gen in een drukke omgeving, overste-
ken van een drukke weg, tussen veel 
bewegende mensen doorlopen zoals 
in een winkelcentrum, meerdere han-
delingen tegelijkertijd uitvoeren.

Valbeweging 
Op dikke matten begeleiden we zorg-
vuldig het oefenen van valtechnieken 
en het opstaan na een val. Hierdoor 
neemt de angst voor het vallen af en 
krijgt men meer vertrouwen in eigen 
kunnen.

Bent u een thuiswonende 65-plusser 
met verhoogd valrisico door recente 
valincidenten of valangst, kunt u 15 
minuten zonder hulpmiddel of met 
wandelstok wandelen én is er geen 
sprake van een aandoening waarbij u 
zich niet mag inspannen, dan mag u 
deze cursus beslist niet missen! Ook 
als mobiliteitsproblemen u parten 

spelen, zoals moeite met handhaven 
van balans of evenwicht bij gaan, 
staan, opstaan of traplopen, bent u 
van harte welkom.

Bij voldoende deelnemers gaat de 
cursus in 1 oktober 2019 weer van 
start op dinsdag van 15.30u tot 17u. 
De cursuslocatie is sporthal De Ben-
gele in Nederweert. We hebben in-
middels 2 cursussen succesvol afge-
rond met positieve ervaring van de 
deelnemers. 

Reflectie deelnemer,  
Jos: “Toen deze cursus van start ging, 
was ik door een pijnlijke val mijn 
zelfvertrouwen kwijt geraakt, ging 
steeds krampachtiger lopen en werd 
voorzichtig in mijn bewegingen. Nu, 
aan het eind, kan ik zeggen dat ik als 
80-jarige tot meer in staat ben dan 
gedacht. Deze bewustwording zou 
niet gelukt zijn zonder de zorgvul-
dige begeleiding van deskundigen, 
die ons door een knap opgezette 
training iedere week stimuleerden en 
uitdaagden. Iedere oudere zou zich 
deze cursus moeten gunnen.”

De cursus wordt gegeven door Jac-
ques Hendriks en Loek van der Put-
ten, gecertificeerde valtrainingsfysio-
therapeuten. 
Aanvullend kan een ergotherapeu-
tische interventie onderdeel uitma-
ken van het totaalprogramma. Aan 
de hand van de ergotherapierichtlijn 
‘Valpreventie’ zal ergotherapeut Iris 
Kunnen-van Bussel beïnvloedbare 
risicofactoren in kaart brengen en 
aanpakken, om daarmee de kans op 
vallen te verkleinen. 

Kosten
De prijs van de cursus  bedraagt €195. 
Verschillende zorgverzekeraars ver-
strekken vanuit aanvullende verze-
keringen een eenmalige vergoeding 
voor een cursus valpreventie. De 
individuele valrisico-analyse wordt 
gedeclareerd als fysiotherapeutisch 
consult en valt onder de aanvullende 
zorgverzekering. De ergotherapeuti-
sche inzet wordt vergoed vanuit de 
basisverzekering.

De gemeente Nederweert onder-
steunt dit initiatief en hoopt en ver-
onderstelt dat de groepscursus “Val-
len Verleden Tijd” op termijn zal 
leiden tot minder valongevallen bin-
nen de gemeente.

Meld u telefonisch of via de mail aan 
voor de cursus! 
T 0495-625657
E info@fysiofitnessnederweert.nl

50 jaar ouderen vereniging St. Rochus

Echte ouden van dagen zijn er bijna niet meer
Vervolg voorpagina.

In 2006 sloot men zich weer aan bij 
een landelijke bond: de Katholieke 
Bond voor Ouderen. 

Mensen samenbrengen
De vereniging werd opgericht om aan 
gepensioneerden een gezellige be-
zigheid te bieden. De ouderenvereni-
ging bracht de mensen bij elkaar en 
zorgde voor wekelijks vertier, dicht 
bij huis. De ouderen van toen zijn de 
ouderen van nu niet meer.
Er zijn bijna geen echte ‘ouden van 
dagen’ meer”, stelt Ber Mertens.  
Jacques Sieben bevestigt dit. “Vroe-
ger was je al oud als je in de vijftig 
was. Je kleedde je naar je leeftijd en 
je situatie. De ouderen van nu zijn 
sportief en actief en dragen vrije-
tijdskleding. Ze zijn breder georiën-
teerd en geïnteresseerd dan vroe-
ger en maken zelf een keuze uit het 
vrijetijdsaanbod.” Desondanks kan 
ouderenvereninging St. Rochus zich 
verheugen in 144  trouwe leden. Het 
oudste lid is 91 jaar en neemt weke-
lijks deel aan het volksdansen.
Nelly: “Voor maar 20  euro ben je een 
jaar lang lid en ontvang je het blad 
KBO/PCOB Magazine gratis thuis. Dit 
blad wordt door de landelijke oude-

renbond uitgegeven en bevat veel 
informatie over zaken die ouderen 
aangaan.” 

Activiteiten
Ouderenvereniging St. Rochus biedt 
een aantal vaste activiteiten. Zo is er 
op maandag in het kader van “’Meer 
bewegen voor ouderen.” Volksdans-
les, gevolgd door koersbal. Op dins-
dag worden de kaarten geschud voor 
een potje kruisjassen, jokeren of ric-
ken.  Tweemaal in de maand komen 
de kienkaarten tevoorschijn. Het jaar 
wordt sfeervol afgesloten met sinter-
klaas- en kerstvieringen. 

Huisbezoek
Het bestuur van de ouderen ver-
eniging gaat op ziekenbezoek, en 
brengt regelmatig een bezoekje aan 
leden welke 80, 85 of 90 jaar zijn ge-
worden.

Receptie
Op vrijdag 20 september 2019 is er 
een receptie van 18.30-19.30 uur in 
de kerk van Budschop.
iedereen is van harte welkom.
Zondag 22 september is er  om 11.00 
uur eveneens in de kerk van Budschop 
uit dankbaarheid een mis voor leden, 
oud leden en geïnteresseerden. 

Plakkerig en donkerbruin goedje 
als traktatie

Zondag 15 september
Dag van de Stroopmakers
Wie kent het niet? Stroop, zeem, 
kruudje, we geven het allemaal een 
andere naam, stoppen het in karton-
nen pakken of metalen blikken en 
bijna niemand weet hoe het echt ge-
maakt wordt. Maar het is een onmis-
baar item in het keuken kastje. Heer-
lijk op de boterham, de pannenkoek 
maar ook in vlees en wildgerechten 
niet te missen. De stroop.

Stroop maken is een eeuwenoude 
traditie. In bijna elke boerderij wa-
ren er boeren die de overvloed aan 
appels en peren van hun hoogstam-
bomen lieten verwerken tot stroop. 
Vanaf de 19de eeuw pas begon de 
opmars van de suikerbiet in de Euro-
pese landbouw en door het verwer-
ken van suikerbieten in de stroop 
werd deze veel zoeter. Stroopsoorten 
waarin suikerbieten zijn overigens te 
herkennen aan de naam “ rinse “ap-
pelstroop genoemd.

Het is al bijna herfst, de appels en pe-
ren zijn rijp en de bieten zijn dik ge-
noeg. Tijd voor de stroopmakers om 
aan het werk te gaan in de prachtige 
stroopmakerij waarvan de mooie sta-
tige schoorsteen de rand van het Lim-
burgs openluchtmuseum markeert. 
En wie echt van een bruine boterham 
met stroop houdt die weet dat daar 
een redelijk laagje “gooi” boter on-
der moet. En  laat ze dat op deze zon-
dagmiddag nu ook in het museum 
maken. Een mooie combinatie van 
stroop koken en demonstratie boter-
stoten die voor jong en oud mooi zijn 
om te bekijken.

Daarnaast zijn ook tal van andere 
ambachten in bedrijf en kan er op 

Eynderhoof weer naar hartenlust 
gespeeld en bewonderd worden. In 
de herberg staat de koffie met vers 
gebakken vlaai klaar en de geur van 
versgebakken knapkoek komt uit het 
bakhuis vandaan. Volop genieten in 
wel het leukste openluchtmuseum 
van de regio. De muziek wordt deze 
middag verzorgd door de Coconbla-
zers
Het museum is op 15 september open 
van 13.00  tot  17.00 uur
Voor meer informatie: www.eynder-
hoof.nl

Woensdag 18 september 
Kindermiddag 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 
zijn de kindergidsen met activiteiten 
in en rond “het schooltje”, waar op 
ludieke wijze nog ouderwetse schrijf-
les wordt gegeven. De kinderen leren 
schoonschrijven met de kroontjespen 
en ze maken een inktlap.
Bekijk het kinderdag programma op: 
www.eynderhoof.nl

15 september Stroopstokers 
en Coconblazers op Eynderhoof 

Na succesvolle optredens op de Markt 
te  Weert en de Landdag in Altweert,  
spelen de Coconblazers zondag 15 
september weer in Eynderhoof.
Het Thema van de dag is deze keer 
stroop stoken en boterstoten, beide 
ambachten zijn net  als Blaasmuziek 
al  eeuwen oud.  En wat meer is, van 
stroop en muziek kun je beide genie-
ten. Op het terras of in de herberg is 
het zelfs dubbel genieten met  een 
goed glas bier of met koffie en vlaai, 
die hier nog op ambachtelijke wijze  
ter plaatse gebakken wordt in het  ei-
gen bakhuis.  
Wij als  Coconblazers laten u  “proe-
ven” van een goed stuk blaasmuziek, 
afgewisseld met  enkele zangnum-

mers  van  Johan en Tineke. 
Bezoek de oude ambachten in vol be-
drijf en aanschouw  de gezellige druk-
te. Vakmanschap is meesterschap;  
dat geldt voor de  ambachtslieden 
van Eynderhoof, maar ook voor de 
muzikanten van de Coconblazers. 
Kom dus op  zondag 15 september  
naar Eynderhoof. De blaaskapel, 
speelt er  van 13.30 tot ca 16.30 uur 
en brengt leuke goed in het gehoor 
liggende blaasmuziek waarvan u  ze-
ker enkele stukjes zult herkennen uit 
vroeger tijd.  Bezoek ook het volgen-
de optredens van de Coconblazers 
op woensdag 2 oktober in de Rei-
gershorst en op dinsdag 8 oktober bij  
de Gasterij de ontmoeting .

De coconblazers laten u proeven van een goed  stuk muziek.

Verzamelaarsbeurs 
september 2019

Zondag 15 september organiseert 
Verzamelaarsvereniging “De Peel-
streek” uit Meijel weer haar maande-
lijkse ruilbeurs. Het evenement vindt 
plaats in het gemeenschapshuis “D’n 
Binger”, Alexanderplein 2 in Meijel.

Het is een ideale gelegenheid voor 
verzamelaars om hun collectie uit te 
breiden of aan te vullen. Op verza-
melgebied is van alles te vinden zoals 
postzegels, munten,  pennen, bid-
prentjes, geboortekaartjes, ansicht-
kaarten, bankbiljetten, suikerzakjes, 
voetbalplaatjes  etc. 

Voor de eerste maal is er een “wilde 
veiling”. U kunt nog een object ’s mor-
gens  aanmelden bij de organisatie.

De openingstijd van de ruilbeurs is 
van 9.00 u tot 12.30 u.
Zoals altijd zijn er ook veel tafels ge-
reserveerd voor ruilers.
Alle verzamelaars en belangstellen-
den zijn van harte welkom.
Parkeergelegenheid is er voldoende.  
Entree volwassenen € 1,50 en kinde-
ren gratis.

 

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren



Weerter Stadsgidsen kritisch over niet terug-
plaatsen grensmonument in Muntcomplex

De Weerter stadsgidsen betreuren 
het besluit van de eigenaren van 
het Muntcomplex om het grens-
monument, in strijd met eerder 
gedane beloften, niet meer terug 
te plaatsen op het gerenoveerde 
plein bij het historische Muntge-
bouw en de nieuwe H&M. 
Zij hebben bij de Gemeente Weert 
aangedrongen ‘maximale druk 
uit te oefenen op het manage-
ment van het Muntcomplex om 
terugplaatsing te bevorderen’. 

In een briefing van 18 juni jl. gingen 
de eigenaren in een ‘artist impres-
sion’ nog uit van herplaatsing. Welke 
de beweegredenen zijn om af te zien 
van het oorspronkelijke plan is niet 
duidelijk gemaakt.
Het grensmonument is destijds, zoals 
bekend, van de Geuzendijk verplaatst 
naar het Muntcomplex i.v.m. aantas-
ting door weersinvloeden. Op de lo-
catie Geuzendijk is toen een replica 
geplaatst.

In de wandelingen van de stadsgid-
sen, in hun recent uitgegeven boekjes 
én in de van Hornefilm wordt steeds 
melding gemaakt over- en verwezen 
naar dit monument. 
‘De grenspaal vertelt als in een soort 
stripverhaal de geschiedenis van 
Weert en vraagt dan ook om een his-
torische, drukbezochte en beschutte 
plek’, aldus de Weerter stadsgidsen.

Grenspaal en Muntcomplex?
De Geuzendijk  was eeuwenlang een 
onverharde zandbaan. Bij de bestra-
ting in 1954 kreeg de Roermondse 

kunstenaar Joep Thissen de opdracht 
een monument te ontwerpen dat de 
grens tussen Weert en Budel mar-
keert. Het is ook de grens tussen 
Limburg en Noord- Brabant. En dat 
monument is deze grenspaal gewor-
den. Om het te beschermen tegen 
weersinvloeden zoals zure regen, is 
het monument van vrij zachte steen, 
naar het Muntcomplex gehaald. Op 
de oorspronkelijke locatie staat nu 
een betonnen replica. Saillant detail: 
bij de plaatsing is wel een foutje ge-
maakt! Boven en onderkant van de 
grenspaal zijn ten opzicht van elkaar 
een kwartslag gedraaid…… Daar-
door passen de scènes die boven el-
kaar staan niet meer bij elkaar zoals 
oorspronkelijk de bedoeling was.

Wandelen en fietsen met stadsgids 
tijdens Open Monumenten Dagen

Tijdens de landelijke Open Mo-
numenten Dagen organiseren de 
Weerter stadgidsen in het week-
end van 14 en 15 september een 
wandeling door de Weerter bin-
nenstad én een fietstocht rond 
Weert.

Stadswandeling
Op zaterdag 14 september start om 
14.00 uur bij de St. Martinuskerk een 
stadswandeling. De wandeling in 
twee groepen  van ca. 20 personen 
duurt maximaal 1 ½ uur en is gratis. 
Tijdens de wandeling wordt aandacht 
geschonken aan een aantal markante 
gebouwen in de Weerter binnenstad 
en de invloed van de Graven van Hor-
ne op de ontwikkeling van de stad. 
Belangstellenden voor de stadswan-
deling dienen zich wel vooraf (vóór 
vrijdag 13 september) aan te melden 
via een mail naar:  info@stadsgid-
senweert.nl, onder vermelding van 
‘stadswandeling’. Inschrijven kan ook 
zaterdagmorgen (tot 13.00 uur) in de 
‘Open Monumentenkraam’ tegen-
over de kerk. 

Fietsen ‘Rondje Weert’
Op zondag 15 september kunt u gra-
tis, samen met een stadsgids, het 
“Rondje Weert’ fietsen. 
De route loopt door de prachtige 
natuur van de gemeente Weert. Er 
wordt niet alleen aandacht geschon-
ken aan het bijzondere landschap in 
‘de groenste regio van de wereld’ , 
maar ook aan kerken en kapellen, 
schansen en grafheuvels. Onderweg 
kunnen een aantal ‘open’ monumen-
ten bezocht worden.
De route heeft een lengte van ca. 27 

km. De start is zondag om 10.00 uur 
bij de poort van het kasteel ‘De Nijen-
borgh’ op de Biest. Belangstellenden 
voor de gratis fietstocht dienen zich 
wel vooraf (vóór vrijdag 13 septem-
ber) aan te melden via een mail naar:  
info@stadsgidsenweert.nl, onder 
vermelding van ‘Rondje Weert’. Het 
is wel noodzakelijk om in de mail het 
totale aantal personen aan te geven. 
Inschrijven kan ook op zaterdagmor-
gen in de ‘Open Monumentenkraam’ 
tegenover de kerk. 
Er kunnen maximaal 40 personen mee!

Open Monumentendag Weert
Overal waar de witgele vlag van de 
Open Monumentendag wappert, kan 
men gratis een kijkje nemen in een 
monument of deelnemen aan een 
activiteit. Het landelijke thema van 
de Open Monumentendag is dit jaar 
‘Plekken van Plezier’. In Weert zijn er 
kinderspellen, kooroptredens, expo-
sities en livemuziek.

Burlende edelherten bij 
Het Limburgs Landschap

Vanaf zondag 8 september orga-
niseert Stichting het Limburgs 
Landschap bijna dagelijks edel-
hertenexcursies naar het Weer-
terbos. U dient zich hiervoor aan 
te melden. Deze Koningen van het 
Woud worden de komende weken 
bronstig en dat laten ze blijken. U 
kunt getuige zijn van dit specta-
culaire schouwspel. 

Het Weerterbos, ten noordwesten 
van Weert, maakt deel uit van het 
veel grotere en grensoverschrijdende 
Kempen-Broek. De vochtige en droge 
bossen, grotendeels eigendom van 
Het Limburgs Landschap, worden af-
gewisseld met graslanden, heide en 
vennen. Centraal in het gebied ligt 
de Grashut, een voormalige landbou-
wenclave die omrasterd is en waar 
een groep edelherten min of meer 
vrij kunnen rondlopen. 

Indrukwekkend
Edelherten leven een groot deel van 
het jaar in groepen, roedels. Zo’n roe-
del bestaat uit vrouwtjesherten (hin-
des) en jonge dieren en wordt aange-
voerd door een leidhinde. Mannetjes 
leven gedurende het grootste deel 
van het jaar in eigen groepen, ge-
scheiden van de roedels. Dat veran-
dert vanaf begin september. In de pe-
riode september/oktober worden de 
mannetjes bronstig en proberen indi-
viduele hindes en roedels als een ha-
rem bij elkaar te houden. Zo’n groep 
met één mannetje bestaat uit enkele 
tot tientallen hindes. En dat gaat niet 
zonder slag of stoot, maar vooral ook 

met veel vocaal geweld, het burlen. 
Soms leidt dit tot een echte knokpar-
tij, waarbij uitdagers elkaar met hun 
imposante gewei te lijf gaan. Geluk-
kig leidt dit spectaculaire gevecht om 
de hindes zelden tot ernstige verwon-
dingen. Vanaf begin oktober keert de 
rust terug en gaat ieder terug naar 
zijn eigen groep.

Bronst en burlen
Tot 7 oktober worden bijna dage-
lijks excursies georganiseerd om dit 
indrukwekkende schouwspel van 
de bronst met burlende edelherten 
te bekijken. Door de week worden 
avondexcursies georganiseerd en in 
het weekend ook in de vroege och-
tend. De excursies worden begeleid 
door ervaren gidsen van Het Lim-
burgs Landschap die u kennis laten 
maken met de edelherten. Het re-
sultaat van dit alles kunt u overigens 
het komende voorjaar aanschouwen, 
wanneer de jonge kalfjes worden ge-
boren. 

Edelherten spotten [verplichte 
aanmelden | € 6,00 per persoon]
Vanaf 8 september vinden bijna da-
gelijks excursies plaats tot 7 oktober. 
Deze vertrekken vanaf de Daatjes-
hoeve (Heugterbroekdijk 34 in Ne-
derweert). Het volledige overzicht 
met excursiedata vindt u op https://
www.limburgs-landschap.nl/item/tic-
kets. Hier kunt u ook de tickets bestel-
len voor de excursies; deze bedragen 
€ 6,00 per persoon [donateurs 
van Het Limburgs Landschap be-
talen € 4,00 per persoon]. 

Dit burlend edelhert doet zijn best om een roedel met hindes te bemachtigen, 
maar vooral ook te behouden. Een niet alledaags schouwspel in Limburg. 
Ga mee met een van de vele burlexcursies in het Weerterbos. 
Foto: Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers. 

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.

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

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Met een visuele beperking toch toe-
gang tot de omringende natuur!

De klimaatveranderingen regenen 
ons om de oren en iedereen kan in-
middels wel waarnemen dat er echt 
iets aan de hand is. Kijk je niet uit 
over een geel grasveld dan zie je wel 
dat de bladeren aan de bomen ook 
vaak zo groen niet meer zijn. 

De natuur en het klimaat zijn het ge-
sprek van de dag. Ging het vroeger 
over genieten en relaxen in de natuur, 
gaat het nu over biodiversiteit en eco-
logie.

Nu was het voor de beperkte mens 
nooit vanzelfsprekend om eens lek-
ker in het bos uit te waaien. 

In ons Oogcafé Weert op donderdag 
12 september vanaf 14.00 uur in het 
Buurthuis Fatima gaan we dus eens 
naar de omringende Weerter natuur 
kijken. Hoe makkelijk is die eigenlijk 
te bezoeken!

Wim Vlekken wilde als kind graag 
boswachter worden, maar het werd 
Public Relations en Marketingcom-
municatie. In 1998 werd hij natuur-
gids bij IVN Weert. In 2014 werd hij 
lid van de Bomenstichting en is in 
de regio Weert actief als bomenin-
specteur. Rond diezelfde tijd werd 
Wim bestuurslid van Stichting Groen 
Weert. Voor Groen Weert schreef hij 
in 2014 het boekje Duurzaam Groen 
en Welzijn (uitgeverij Bullseye Pu-
blishing, Weert) en voor Uitgeverij 

Bookboon schreef hij het boek De 
Groene Motor. Daarnaast is hij initia-
tiefnemer en redacteur van de BLOG 
Groen en Welzijn.

Wim’s interesse ligt vooral bij de eco-
systeemdiensten van planten in het 
algemeen en bomen in het bijzonder: 
welk nut hebben zij voor welzijn, ge-
zondheid, klimaat en economie?

Iedereen is weer van harte welkom 
in ons Oogcafé bij Buurthuis Fatima, 
Nieuwstraat 11 te Weert tussen 14.00 
en 17.00 uur. De koffie en thee staan 
klaar, dus familie, vrienden, mantel-
zorgers en andere geïnteresseerden 
kom vooral even aan.

Voor meer info kun je terecht op htt-
ps://www.oogvereniging.nl/agenda/ 
of bel John Snijkers voorzitter van 
Oogvereniging Limburg op mobiel 
nummer 06-202 483 77.

Alzheimer Café Weert 

Op maandag 16 september a.s. star-
ten wij met het nieuwe seizoen van 
het Alzheimer Café. We hopen  dan 
weer vele bezoekers  te mogen ont-
vangen.   Deze avond hebben we als 
thema:  Goed slapen en dromen.

Veel mensen met dementie en hun 
mantelzorgers hebben problemen 
met slapen. Zij kunnen maar moei-
lijk in slaap komen, worden ’s nachts 
vaak wakker of dromen heel naar. De 
volgende morgen staan zij moe op, 
terwijl goed uitgerust zijn juist zo 
belangrijk is. We gaan hierover in ge-
sprek met een psychologisch onder-
zoeker en droomexpert-trainer. Zij 
geeft tips om beter te kunnen slapen 
en vertelt over haar ervaring met per-
sonen met dementie en hun mantel-
zorgers. Wat is het verschil tussen een 
gezonde en slechte slaper? Hoe is het 
slaapritme van iemand met dementie 
en wat betekent dit voor de partner/
mantelzorger?

En natuurlijk is er alle gelegenheid 
om uw eigen vragen te stellen.

Het Alzheimer Café wordt gehouden 
in Het Keenter Hart, St. Jozefskerk-
plein 3, 6006 ZH te Weert en is vanaf 
19.00 uur geopend. Het programma 
duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Iedereen is van harte welkom. Men-
sen met dementie en hun partners of 
familieleden, mantelzorgers, hulpver-
leners en andere belangstellenden, 
jong en oud. Aanmelden is niet no-
dig: u kunt zo binnenlopen. Uw eer-
ste kopje koffie  of thee is gratis en 
voor uw volgende consumptie betaalt 
u  slechts een bescheiden vergoeding.

Graag tot ziens in ons Alzheimer Café. 

Eettafel Eind

Donderdag 19 september: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden  t/m 
dinsdag 17 september voor 19.00 uur.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden. 

Iemand verrassen? 
Een dinercheque à e 9,-!

Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel:  06 - 20372633
Mail: eettafel.eind@gmail.com

U vindt ons ook op:
www.nederweert-eind.nl/Eettafel Eind

 

Grote garage sale bij 
BV-Strateris te Nederweert

Buurtvereniging Strateris organiseert 
dit jaar wederom een grote garage 
sale in de wijken Strateris en Hoeben-
akker op zondag 15 september van 
10.00 tot 15.00. Er hebben zich in-
middels al meerdere buurtbewoners 
gemeld die hun garage voor u gaan 
openen. Huizen van deelnemers zijn 
gemarkeerd met een poster en bal-
lonnen. Op hun oprit verkopen deze 
deelnemers allerlei spulletjes uit hun 
garage. Je kunt het zo gek niet ver-
zinnen of ze gaan het verkopen. Er is 
dus gegarandeerd voor ieder wat wils 
en de toegang is helemaal gratis! Kijk 
voor de actuele deelnemende adres-
sen en meer informatie op http://
www.bvstrateris.nl/  Heeft u geen 
toegang tot het internet dan hebben 
alle deelnemende adressen ook af-
gedrukte plattegronden beschikbaar 
waarop u de deelnemers van onze 
garage sale kunt terugvinden. In de 
volgende Nederweertse straten vind 
u in ieder geval deelnemers:
Hageldor, Harrie Carisstraat, Hinkert, 
Mr. Mertensstraat, Montgomerys-
traat, Pierre Niesstraat, Rietdekker, 
Strateris, Sjeeshuijs, Suffolkstraat.

Conservator John van Cauteren van 
het Gemeentemuseum Weert is on-
der andere gespecialiseerd in kerke-
lijk edelsmeedwerk. Op donderdag-
avond 19 september staat liturgisch 
vaatwerk uit de museumcollectie 
van Weert centraal. Het museum be-
schikt over een hoogwaardige col-
lectie liturgisch zilver uit vijf eeu-
wen. Qua omvang is het de grootste 
verzameling uit de provincie.

Kerkelijk zilver
Tijdens de lezing zijn diverse, met 
name wat kleinere voorwerpen uit de 
museumcollectie te zien. Aan de hand 
daarvan worden alle aspecten rond 
dit fascinerend deelgebied van de 
kunstgeschiedenis belicht. Het gaat 
om herkomst, het gebruik van model-
len, de diverse soorten objecten en 
hun (stijl)geschiedenis. Ook worden 
zilverkeuring door de eeuwen heen, 
gebruik, onderhoud en restauratie 
besproken. De technische aspecten 
zoals bijvoorbeeld het vergulden, 
verschillende versieringstechnieken 
zoals drijfwerk en graveren, email, 
evenals het verschil tussen handge-
smede objecten en ‘fabriekswerk’ 
worden behandeld. U kunt de diverse 
objecten van heel dichtbij bekijken. 
Uiteraard is er na afloop gelegenheid 
tot het stellen van vragen.

Spreker
De spreker is John van Cauteren 
(Heerlen, 1957), conservator van 
het Gemeentemuseum Weert. Hij 
studeerde kunstgeschiedenis en ar-
cheologie aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht. Hij studeerde af op de mid-
deleeuwse kerkschat van de Dom te 
Utrecht, lokale kerkgeschiedenis en 
museologie. Al ver voor zijn studie 
was hij geïnteresseerd in religieuze 
kunst, een interesse die tijdens de 
studie en daarna alleen maar groter 
werd. Hij publiceerde onder andere 
over middeleeuwse kerkschatten, re-
ligieus edelsmeedwerk en schilder- en 
beeldhouwkunst. Daarnaast schreef 
hij (nog steeds verkrijgbare) kerkgid-
sen voor de voormalige abdijkerk van 
Thorn en de stiftkerk van Susteren.

Locatie
De lezing vindt plaats in het klooster 
van de zusters Birgittinessen aan de 
Maasstraat 17 in Weert. Er is koffie en 
thee vanaf 19.15 uur en de lezing start 
om 19.30 uur. De avond duurt tot on-
geveer 21.15 uur. Er is gelegenheid tot 
het stellen van vragen aan de spreker. 
Deze lezing is een gezamenlijk initi-
atief van de Broederschap Weert en 
het Dekenaal Processiecomité. Vrije 
entree en geïnteresseerden zijn van 
harte welkom!

www.broederschapweert.nl 
In 1404 werd in Weert een Broeder-
schap opgericht om de devotie tot 
Maria te bevorderen. Deze devotie 
kwam tot hoogbloei in de 18e eeuw 
rondom het Miraculeuse Beeld van 
Onse Lieve Vrouwe te Weert, die ook 
vereerd werd onder de titel “Onze 
Lieve Vrouw van Bijstand”. Het won-
derbeeld werd vereerd in de deke-
nale stadskerk van Weert (gebouwd 
in 1456), toegewijd aan Sint Martinus 
en kreeg de toevoeging: Heiligdom 
van Onze Lieve Vrouw van Weert. 
Op 1 mei 1996 is de Venerabele “Broe-
derschap van de Miraculeuse Onse 
Lieve Vrouwe tot Weert” van 1404 
heropgericht. Haar doelstelling is de 
bijzondere verering van “Onse Lieve 
Vrouwe tot Weert” te bevorderen 
en tevens de titel van Bijstand waar-
onder Zij in Weert wordt vereerd, 
te actualiseren en in de praktijk te 
brengen. De Broederschap loopt mee 
in processies in Nederland en België. 
In december houdt zij een kerstpak-
kettenactie voor Voedselbank Weert. 
Naast via de website is de Broeder-
schap te vinden op Facebook op de 
pagina Broederschap Weert.

Wordt donateur voor € 10 per jaar
U kunt donateur van de Venerabele 
Broederschap worden door een e-
mail met uw naam en adres te stu-
ren naar info@broederschapweert.
nl. U betaalt slechts € 10 per jaar 
(meer mag natuurlijk ook): reke-
ningnummer NL55 RABO 0176 9861 
38 ten name van de Broederschap in 
Weert. 

Het museum komt naar u toe!
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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 eerste raadsvergadering na het 
zomerreces zit erop. Het was ook de 
eerste reguliere raadsvergadering onder 
voorzitterschap van burgemeester Birgit 
Op de Laak. De agenda was niet heel 
uitgebreid. “Een mooie agenda om te 
oefenen.” Tijdens het vragenhalfuur 
kreeg het college veel vragen. Dit waren 
voornamelijk ‘stand van zaken-vragen’ 
over een aantal projecten en activiteiten. 
Bijvoorbeeld over de windmolens. Ook 
het centrumplan kwam ter sprake. De 
voorbereidingen staan ‘on hold’, omdat 
de Vereniging van Vastgoedeigenaren 
gebruik heeft gemaakt van de mogelijk-
heid om beroep aan te tekenen tegen het 
bestemmingsplan. We praten u even bij.

Afspraken gemaakt
Op dinsdag 28 mei 2019 stelde de 
huidige gemeenteraad het bestem-
mingsplan ‘Centrumlocatie Burgemees-
ter Hobusstraat, Nederweert’ vast. Het 
vaststellen vormde de afsluiting van een 
lang traject waarbij met veel partijen 
gesproken is en afspraken zijn gemaakt. 
Met andere woorden: er is veel werk 
verzet. Voor de ontwikkeling van het 
centrum werd door het vorige college 
op 12 december 2017 al een overeen-
komst gesloten met de ontwikkelcom-
binatie Rialto vastgoedontwikkeling-
Bouwbedrijven Jongen.

Overeenkomst
“Met het aangaan van deze overeen-
komst zijn bindende afspraken gemaakt 
over de ontwikkeling van het centrum, 

met diverse verplichtingen voor beide 
partijen”, aldus wethouder Koolen. 
“Eén van de verplichtingen van de 
gemeente is het voorbereiden en 
doorlopen van de bestemmingsplan-
procedure.”

Beroep 
Het bestemmingsplan is in 2018 
voorbereid en in procedure gebracht. 
De vaststelling volgde afgelopen mei. 
Een onderdeel van de bestemmings-
planprocedure is de mogelijkheid om 
tegen de vaststelling in beroep te gaan 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. De Vereniging 
van Vastgoedeigenaren Nederweert 
(VvVE) heeft als enige partij gebruik-
gemaakt van die mogelijkheid.

Voorbereidende werkzaamheden
Volgens de overeenkomst met de 
ontwikkelcombinatie dienen na het 
onherroepelijk worden van het be-
stemmingsplan de benodigde grond-
transacties voor het project binnen 
drie maanden plaats te vinden. De 
gemeente koopt de voormalige meu-
belwinkel aan de Burg. Hobusstraat 
en verkoopt bouwrijpe grond voor de 
toekomstige nieuwbouw aan de ont-
wikkelcombinatie. De gemeente moet 
deze grond bouwrijp verkopen. Om de 
gronden bouwrijp te maken, zijn door 
de gemeente diverse werkzaamheden 
voorbereid. Denk bijvoorbeeld aan het 
verleggen van kabels en leidingen en 
het verwijderen van bestrating. 

Even pas op de plaats
“Door de ingestelde procedure bij de 
Raad van State maken we pas op de 
plaats”, gaat wethouder Koolen verder. 
Het werk voor het bouwrijp maken en 
de grondtransacties met de ontwik-
kelcombinatie vinden plaats na de 
uitspraak van de Raad van State en het 
onherroepelijk worden van het bestem-
mingsplan. 

Reactie en duidelijkheid 
“We hebben de motivering van het be-
roep door de Vereniging van Vastgoed-
eigenaren inmiddels ontvangen van de 
Raad van State en bereiden een reactie 
voor. Vervolgens bepaalt de Raad van 
State een zittingsdatum. We hopen daar 
snel duidelijkheid over te krijgen”, aldus 
de wethouder. 

In gesprek blijven 
De planning is afhankelijk van de moge-
lijkheden bij de Raad van State. Zodra 
hierover meer bekend is, informeren we 
de gemeenteraad en andere betrokken 
partijen. Volgens wethouder Koolen 
gaan de gesprekken met ondernemers 
en de Vereniging van Vastgoedeige-
naren Nederweert over andere onder-
werpen gewoon verder. “Zo zijn we 
bezig met de afronding van de succes-
vol verlopen pilot leegstand waarvoor 
€100.000,- subsidie werd verkregen en 
zijn er positieve gesprekken en ontwik-
kelingen rond het Lambertushof. Vast 
staat dat er veel werk is verzet en dat 
we nog veel werk te verzetten hebben.”

Pas op de plaats maken
“Veel werk verzet, nog meer werk te verzetten”

Vergeten te snoeien?
Momenteel wordt in de gemeente 
volop gesnoeid. Maar als de snoeiploeg 
is geweest, lijkt het erop dat sommige 
stukken vergeten zijn… 

…dat is echter niet het geval. De 
beplanting wordt opzettelijk overgesla-
gen. In samenspraak met de aannemer 
is namelijk besloten om de sneeuwbes 
dit jaar later te snoeien. 

Laat bloeien
De sneeuwbes is namelijk één van de 
weinige planten in het openbaar groen 
die nog laat in het jaar bloeit. Hierdoor 
is hij belangrijke voedselbron voor 
bijen, hommels en ander insecten. 

Wintervoorraad
Het plantje draagt enorm bij aan de 
wintervoedselvoorraad voor veel soli-
taire bijen en hommels. Door de struik 
later te snoeien, geven we veel insecten 
een steuntje in de rug deze winter. Bin-
nenkort leest u meer over het snoeien 
en beheer van het openbaar groen.

Het compliment is voor...

In de eerste raadsvergadering met burgemeester Op de Laak werd er ook gesproken over het centrumplan. Foto: Nederweert24

Het college van burgemeester en wet-
houders nodigt u uit om vóór 1 novem-
ber een voordracht voor kandidaten voor 
het Gemeentecompliment in te dienen. 

De gemeentelijke onderscheiding is een 
blijk van waardering en erkentelijkheid 
voor getoonde inzet en verdiensten. Het 
is ook een aanmoediging, om vooral zo 
door te gaan, dan wel een waardering 
voor bijzondere prestaties of vernieu-
wend of bijzonder ondernemerschap. 
Het Gemeentecompliment bestaat uit 
een insigne voor personen en een stan-
daard voor verenigingen, instellingen en 
bedrijven. 

Drie categorieën 
Het Gemeentecompliment ‘Sociaal 
Nederweert’ ging in 2019 naar de 
brandweermensen van post Nederweert. 
Mannen en vrouwen die dag en nacht 
in weer en wind voor de gemeenschap 
klaarstaan. Soms in gevaarlijke omstan-
digheden. Vooral het vorig jaar werd 
door de vele natuurbranden op hen een 
groot beroep gedaan. 

RKVV Eindse Boys mocht het Gemeente-
compliment ‘Sportief Nederweert’ in 
ontvangst nemen. De club viert dit jaar 
haar 60-jarig jubileum en kenmerkt zich 
door een grote mate van zelfwerkzaam-
heid en betrokken leden. Jaarlijks orga-

niseert de vereniging samen met VSN een 
voetbalweek waaraan zo’n 250 kinderen 
deelnemen. 

Het Gemeentecompliment in de categorie 
‘Ondernemend Nederweert’ was voor 
Theeschenkerij Hof van Schoor. Tineke 
en Hans Hofstede waren pioniers toen zij 
vele jaren geleden in Schoor begonnen. 
Het zijn positief ingestelde en gastvrije 
ondernemers die ook maatschappelijk 
betrokken zijn. Zo bieden ze kansen aan 
mensen met een afstand tot de arbeids-
markt.

Iemand voordragen
Kent u iemand die een Gemeentecompli-
ment verdient? Dan kunt u hem of haar 
voordragen bij het college van burge-
meester en wethouders. Voor de compli-
menten van 2020 moet u de voordracht 
vóór 1 november 2019 indienen. Dit kan 
door het sturen van een brief ter at-
tentie van Kabinetschef Giel Bruijnaers 
met een motivering van de voordracht.
Beargumenteer waarom u vindt dat een 
persoon, vereniging, bedrijf of instelling 
een compliment verdiend heeft. Vermeld 
‘vertrouwelijk’ op de envelop. 

Burgemeester Op de Laak reikt de 
Gemeentecomplimenten uit tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie. Kijk voor meer infor-
matie op www.nederweert.nl. 

88% tevreden
Uit een Wmo-onderzoek onder inwo-
ners van Nederweert blijkt dat 88% 
tevreden is over de ontvangen onder-
steuning. 86% geeft aan dat de onder-
steuning past bij de hulpvraag en dat 
de kwaliteit van leven erdoor verbetert. 

Het onderzoek is uitgezet onder alle 
cliënten die in 2018 een beschikking 
hebben ontvangen. Er deden 330 (272 
in 2017) personen mee. Dit is 52% van 
de 633 uitgestuurde uitnodigingen. Een 
goed resultaat. Daarvoor dank!

Cliëntondersteuner
Positief is dat steeds meer mensen 
weten waar ze zich met een hulpvraag 
kunnen melden. 41% (30% in 2017) van 
de cliënten weet dat zij gebruik kunnen 
maken van een onafhankelijke cliën-
tondersteuner. Dat is iemand die helpt 
de weg te vinden naar zorg en onder-
steuning. Cliënten ervaren het gevoel 
serieus genomen te worden en samen 
met de gemeente naar een oplossing te 
kunnen zoeken.
 
Aandachtspunten
Uit het onderzoek kwam ook een aantal 
aandachtspunten naar voren. Zo willen 
we de tijd tussen een aanvraag en het 
daadwerkelijk ontvangen van onder-
steuning verkorten. Ook de tussentijdse 
communicatie verdient verbetering. Ten 
slotte zetten we in op het bespreekbaar 
maken van ondersteuning van mantel-
zorgers. Op onze website kunt u het hele 
rapport lezen.

Donderdag 12 september 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. 

Op donderdag 19 september opent Pop 
Up Galerie Nederweert (PUGN) om 19.30 
uur de deuren voor de expositie Deuren 
van Dementie. Het project is mede moge-
lijk gemaakt door Steunpunt Mantelzorg 
Nederweert. 

“De expositie Deuren van Dementie, die 
op initiatief van de PUGN wordt geor-
ganiseerd, draagt met een veelzijdig 
programma hieraan bij”, aldus mantel-
zorgconsulente Sandra Hermans van het 
Steunpunt Mantelzorg Nederweert.

Mijn demente moeder en ik
Onder andere wethouder Henk Cuijpers 
zal de tentoonstelling op donderdag 19 
september om 20.00 uur openen. Ver-
volgens staat een korte voorstelling op 
het programma. Wilhelmien Knapen, 
werkzaam bij Land van Horne, draagt de 
door haar samengestelde monoloog ‘Mijn 
demente moeder en ik’ voor. 

Schilderen
De expositie bestaat uit werk van Wilhel-
mien Verheijen, Gerrie Roemen, Frank 
Vanhooren, Ellecke Francken, Harrie 
Paquay, Mien Huijskens, Olga Salmans, 
Bea Visser en Inez Davits. Ook zijn er wer-
ken te zien van het schilderproject met 
dementerenden. Dit project is tot stand 
gekomen in samenwerking met Land van 
Horne en de Weerter kunstenaar Jan van 
Riet, die overigens ook met eigen werk 
exposeert.

Leven opbergen in tas
Speciaal voor deze expositie hebben twee 
kunstenaars het thema uitgewerkt met 
tassen en deuren. Doris Verlaat: “De-
menterenden hebben de neiging hun tas 
angstvallig bij zich te houden en er hun 

leven in op te bergen”. Mika van Von-
deren in samenwerking met schrijfster 
Inge Schouten: “Mensen met Alzheimer 
weten vaak de weg niet meer. Met Deu-
ren van Dementie verbeelden we dit”. 
De werken die ze hebben gemaakt, zijn 
om aan te raken en doorheen te lopen: 
kortom, interactief.

Vlog, Wereld Alzheimer Dag
Ook is een vlog te zien van Fanny Wil-
lems van Fijn Interieurarchitectuur. Zij 
vertelt waarmee ze zoal rekening houdt 
bij de interieurinrichting voor zorginstan-
ties waar mensen met Alzheimer verblij-
ven. Op zondag 21 september, Wereld 
Alzheimerdag, staat een themaprogram-
ma gepland dat nu nog in voorbereiding 
is. Meer informatie hierover volgt.
 
Theatervoorstelling over dementie
Thomas Borggrefe komt op donderdag 
31 oktober met een voorstelling over 
dementie naar Nederweert. Thomas staat 
garant voor aangrijpende en liefdevolle 
voorstellingen. De voorstelling Hel-
derman begint om 20.00 uur. Kaarten 
à 5 euro zijn vanaf dinsdag 1 oktober 
verkrijgbaar tijdens de openingsuren bij 
Pop Up Galerie Nederweert of Bloemsty-
ling ’t Roosje. Wilt u deze voorstelling 
niet missen? Wees er dan snel bij, er is 
beperkt ruimte. Zie ook www.krachtvan-
beleving.nl.

Openingstijden
De expositie is van donderdag 19 sep-
tember t/m zondag 10 november te be-
zoeken. De galerie aan Lambertushof 3 is 
geopend op vrijdag, zaterdag en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Meer informatie 
vindt u op www.popupgalerieneder-
weert.nl of op de Facebookpagina. 

De belevingswereld van dementerenden

Een kunstwerk van Olga Salmans dat te zien is bij de expositie. Op 31 oktober is er een theatervoorstelling 
over dementie in de galerie.



Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Europees Kampioenschap 
Motorcross in Meijel

Op zondag 15 september wordt op de 
Vossenberg gestreden om het Europees 
Kampioenschap van de MX Open Klasse. In 
het klassement gaat momenteel de Engels-
man James Dodd aan de leiding. De uit Bel-
gië afkomstige Stijn Verstrepen volgt hem in 
het klassement. Daar vlak achter staat weer 
de Engelsman  Andy Smart. Niet alleen deze 
mannen, maar zeker ook de Nederlanders 
Jacky Tausch, Jarno Derks, Roy Hoeijmakers 
en Enrico Schell doen mee voor het podium. 
Ook de MCC Meijel clubleden William Thijs-
sen en Teun Cooymans kunnen goed uit de 
voeten op het fraaie, maar ook zware zand-
circuit. Het belooft een spectaculaire strijd 
te worden.

Verder op het programma de Protempo-
cup, een kampioensstrijd voor de zijspan-
nen, waarin een prijzenpot van 10.000 on-
der de besten wordt verdeeld. Momenteel 
bezet de MCC Meijel-combinatie Stephan 
Wijers en Siebe van der Putten de tweede 
plaats in het klassement. Ook de Meijelse 
combinaties Bram van Dijk -Loet van der 
Putten en Lins Stijnen- Dirk van Dijk verschij-
nen aan de start.

Het programma bevat verder de 125cc-cup, 
de MX2 Junioren, de MX2 Nationalen/In-
ters, de dames -en de veteranenklasse.

Op zaterdag 14 september organiseert 
MCC Meijel een open clubwedstrijd. 
De volgende klassen gaan hierbij van start: 
- Open clubklasse jeugd 65cc t/m 85cc
- Open clubklasse solo,
- Open clubklasse zijspannen en de 
- Besloten clubklasse powered by ‘De Ko-

ning Montage en Rijwielhandel en Ser-
vicestation Donkers’,

’s Avonds is er feest in de tent met DJ Tuan 
Stex, terwijl de entree op zaterdag gratis is.

MCC Meijel hoopt heel veel motorsportlief-
hebbers te mogen begroeten op het fraaie 
circuit de Vossenberg aan de Peelweg.

CURSUS BRIDGE VOOR BEGINNERS

Bridgeclub Nederweert start eind septem-
ber 2019 met een nieuwe cursus bridge voor 
beginners.
Een ideale manier om eens kennis te maken 
met het enerverende kaartspel bridge.
De cursus zal worden gegeven door een 
bevoegd docent en wel op woensdagavond 
van 20.00 uur tot 22.30 uur in Gemeen-
schapshuis De Pinnenhof te Nederweert.
De cursus bestaat uit 12 lessen.
De kosten bedragen € 75,00 per persoon 
incl. lesmateriaal.
Minimaal aantal cursisten is 12.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Aanmelden vóór 18 september a.s. bij 
Tjeu Tinnemans, tel. 0495-633 421 of via 
Mail aan m.tinnemans@upcmail.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslagen 
Veld wedstrijd te Someren 1 september
Joseph Jonkers barebow heren masters 290 
+ 290 = 580, 2e plaats
Tim Vaes recurve heren 312 + 342 = 654, 1e 
plaats

Agenda
13 sep. 1e Ronde Knock-out 
19-22 sep 1e Bondswedstrijd te Hunsel
21 sep Uitwisseling Wallbeck (D) met 

aansluitend BBQ
26-29 sep 1e & 2e Indoorwedstrijd te Ospel

Goed om te weten
11 okt. 2e ronde Knock-out
15 nov. 3e ronde Knock-out
20 dec. 4e ronde Knock-out
24 jan. 5e ronde Knock-out
14 feb. 6e ronde Knock-out
6 mrt. Finale Knock-out

Programma Zat 14 sept Junioren
Eindse Boys JO19-1 - SV Laar JO19-2 15.00 uur
Eindse Boys JO17-1 - SV Laar JO17-3 14.00 uur
Eindse Boys JO15-1 - SV Laar JO15-3 12.30 uur
Eindse Boys JO13-1G - SV Laar JO13-2 09.00 uur
Eindse Boys JO12-1 - DESM JO12-1 09.00 uur
SVSH JO11-1 - Eindse Boys JO11-1G 10.30 uur
Eindse Boys JO10-1 - Merefeldia JO10-1 10.30 uur
Eindse Boys JO9-1G - Panning/Egchel JO09-310.30 uur
Brevendia JO8-1 - Eindse Boys JO8-1 09.00 uur

Programma zat 14 sept Veteranen
VV Neer - Eindse Boys 17.00 uur

Programma Zaterdag 14 sept 
Senioren Beker
Eindse Boys 1 - Horn 19.00 uur

Programma zondag 15 sept 
Senioren Beker
Eindse Boys 2 - FC Maasgouw 3 11.30 uur
RKSVO 6 - Eindse Boys 3 11.00 uur
Roggel 35+1 - Eindse Boys 35+1(oef) 10.00 uur

Programma zondag 15 sept Dames Beker
MVC VR1 - Eindse Boys VR1 10.00 uur

Mededelingen
Supporters welkom bij de wedstrijden

Eventuele wijzigingen: Laatste nieuws 
zie www.eindseboys.nl

Dansrijck, danspartner van Guulke’s 
Lakeside Music Night stelt zich voor

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat op 
vrijdag 18 oktober en zaterdag 19 ok-
tober Guulke’s Lakeside Music Night 
plaats gaan vinden in Sporthal de 
“Bengele” in Nederweert. Afgelopen 
weken hebben jullie kennis gemaakt 
met onze Maestro’s en solisten en 
koor. Vandaag stellen we Dansrijck, 
onze ‘danspartner’ aan jullie voor.  

Dansrijck
Dansrijck is een jong bedrijf opge-
start op 1 juni 2014. Dansen is hun 
passie, sport en het werk waarin 
ze zich de afgelopen jaren met veel 
plezier hebben ontwikkeld. Ze wil-
len niet alleen de jongsten of oude-
ren de vele aspecten van dans laten 
ervaren, maar ook jongvolwassenen 
op een moderne, spontane manier 
leren dansen. Door hun achtergrond 
in de danssport zijn ze in staat om 
hun klanten professionele en goede 

bewegingsonderbouwde lessen en 
cursussen aan te bieden, waarin ie-
dereen zich kan ontwikkelen op zijn 
of haar niveau. 

Boordevol artistieke hoogtepunten
Dansrijck zal door middel van dans 
een bijdrage leveren aan de Lakeside 
Music Night. Het artistieke gehalte 
van het gehele evenement zal daar-
door zeer breed zijn. Dit is ook wat de 
organisatie van Lakeside Music Night 
voor ogen heeft. Het moet een totale 
beleving worden van muziek, zang en 
dans, oftewel: horen, zien en voelen!

Kaartverkoop gestart
Nog meer weten over Dansrijck, koor, 
artiesten en maestro’s? Hun uitge-
breide verhalen leest u via www.la-
kesidemusicnight.nl. Hier zijn tevens 
de kaarten voor dit geweldige mu-
ziekspektakel te koop!

Foto: Nederweert24

Nieuwe burgemeester

Afgelopen raadsvergadering zijn er 
weer een aantal belangrijke thema’s 
besproken. Zoals gebruikelijk blikken 
we ook dit keer samen met u terug op 
de raadsvergadering. Deze keer op de 
vergadering van dinsdag 3 september 
2019.

Nieuwe burgemeester
De raadsvergadering was de eerste 
vergadering van burgemeester Birgit 
Op de Laak. We zijn onder de indruk 
van de wijze waarop zij haar eerste 
raadsvergadering voorzat. Ze bleef 
rustig en kalm. Ze liet iedereen goed 
aan het woord, maar bewaakte ook de 
vergaderorde en gaf het aan als raads-
leden te lang bij hetzelfde punt bleven 
hangen. Ze zit de vergadering op een 
erg plezierige en frisse manier voor.

U bent natuurlijk ook van harte wel-
kom om zelf een keer te komen kijken 
en luisteren om zelf een oordeel te 
vellen hoe ze het doet. De raadsver-
gaderingen zijn openbaar. U hoeft 
dan niet de hele vergadering te blij-
ven zitten. Eerder vertrekken of later 
binnenkomen mag altijd. Belangstel-
ling vanuit inwoners en ondernemers 
in de raadsvergaderingen en wat we 
verder doen wordt gewaardeerd. Het 
is altijd leuk om een goed gevulde 
publieke tribune te zien en na afloop 
te horen hoe de vergadering ervaren 
werd.

Vragen over NTC’72 en Bengele 
Beweegt
De raadsvergadering begint iedere 
keer met een vragenuur, al duurt het 
meestal korter dan een uur. Tijdens 
het vragenuur kunnen raadsleden 
vragen stellen aan de burgemeester 
en de wethouders over actuele zaken 
of vragen hoe het staat met bepaalde 
projecten. Wij hebben in het vragen-
uur vragen gesteld over NTC’72. We 
hebben in de zomer namelijk gehoord 
dat de tennisbanen op korte termijn 
aan vervanging toe zijn. De gemeente 
is eigenaar van de banen en moet dus 
zorgen dat de banen gebruikt kunnen 
worden en ook goedgekeurd zijn voor 
competitiewedstrijden.

We hebben wethouder Koolen ge-
vraagd of hij hiermee bekend was. 
Verder hebben we gevraagd naar de 
relatie met Bengele Beweegt en of 
het haalbaar is om de banen op tijd 
te vervangen. In november nemen we 
als gemeenteraad een besluit over de 
toekomst van het gehele sportpark De 
Bengele. Het is zonde als we nu beslui-
ten nemen die we straks deels moeten 
terugdraaien. We willen zuinig met 
ons gemeenschapsgeld om gaan. Aan 
de andere kant moeten de banen wel 
goed zijn om op te tennissen.

Wethouder Koolen gaf aan hierover 
al met de tennisclub in gesprek te zijn 
en te zoeken naar een goede oplos-
sing. Volgens hem kan er gewoon 
getennist blijven worden op goed-
gekeurde banen. Hij ziet ook genoeg 
mogelijkheden om dit te combineren 
met het proces over de toekomst van 
het sportpark. Daarmee zijn onze zor-
gen voor nu weggenomen. We blij-
ven het proces rondom De Bengele 
Beweegt nauw volgen en kijken uit 
naar de toekomstplannen die eind 
oktober worden gepresenteerd.

Raadpraat
Zonneweides
In juli hebben we in de raadsvergade-
ring gesproken over twee voorstellen 
om zonneweides in onze gemeente. 
Een voorstel voor een zonneweide bij 
Landgoed ‘t Kruis in Nederweert-Eind 
hebben we goedgekeurd. Het andere 
voorstel riep nog teveel vragen op en 
was nog niet voldoende uitgewerkt. 
Daarom konden we daar niet mee in-
stemmen.

Tijdens de raadsvergadering van 3 
september diende de VVD een motie 
in om meer zonneweides aan te leg-
gen in ons buitengebied. We konden 
instemmen met het voorstel om dui-
delijke en transparante criteria op te 
stellen voor nieuwe zonneweides en 
in kaart te brengen welke initiatie-
ven er allemaal zijn. We hebben wel 
aangegeven dat dit wat ons betreft 
niet automatisch betekent dat er nog 
meer zonneweides zullen komen, 
naast die bij Landgoed ‘t Kruis. We 
houden rekening met de technolo-
gische ontwikkelingen, de klimaat-
discussie in Den Haag en de plannen 
van het nieuwe provinciebestuur. Het 
opwekken van duurzame energie kan 
mogelijk ook op andere manieren, 
met minder gevolgen voor de kwali-
teit van het landschap. 

Vooruitblik op de komende periode
Tijdens de raadsvergadering stonden 
geen grote projecten op de agenda. 
Met dank aan voormalig burgemees-
ter Evers hebben we een aantal be-
langrijke besluiten nog voor zijn pen-
sioen genomen, zoals over de N266 
en woningbouw.

In de komende maanden staan ook 
een aantal grote projecten op de 
planning. In de raadsvergadering van 
oktober gaat onder andere over het 
buitengebied. We zijn al lange tijd 
bezig om te komen tot een nieuwe vi-
sie op het buitengebied. Hierin staat 
hoe we de komende jaren omgaan 
met ons buitengebied, bijvoorbeeld 
met de veranderingen in de agrari-
sche sector en onze prachtige natuur-
gebieden. Het afgelopen jaar hebben 
we als raad al vaker over deze onder-
werpen gesproken en zijn er meer-
dere sessies geweest met inwoners 
en ondernemers om mee te praten en 
inbreng te leveren. Dit heeft geleid 
tot een eerste conceptvisie die in ok-
tober in de raadsvergadering wordt 
besproken.

In november komt vervolgens het 
eerder genoemde besluit over de toe-
komst van sportpark De Bengele en in 
december stellen we het mobiliteits-
plan vast. Voor dit mobilteitsplan is 
de afgelopen tijd inbreng opgehaald 
bij veel inwoners. Welke wegen zijn 
onveilig en waar moet iets gebeuren? 
Maar ook welke kansen er liggen 
voor nieuwe infrastructuur, bijvoor-
beeld fietspaden. In het mobiliteits-
plan wordt vastgelegd wat we gaan 
doen en in welke volgorde. We kun-
nen tenslotte niet alles tegelijk doen.

Denk mee
Als u goede ideeën heeft over deze 
thema’s horen wij dat graag. Dan 
kunnen wij uw idee meenemen in de 
besluitvorming. U kunt ons mailen 
op martin.vanmontfort@d66neder-
weert.nl en kyll.bruijnaers@d66ne-
derweert.nl.

Ook andere goede ideeën, vragen of 
aandachtspunten zijn altijd welkom.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert

Meer weten, kijk voor informatie Meer weten, kijk voor informatie 
op op www.ageia.nlwww.ageia.nl Of neem contact  Of neem contact 
op info@ageia.nl / 06 44 01 48 36op info@ageia.nl / 06 44 01 48 36

VITALITEITS WANDELEN
Donderdagmiddag 13:30
Park De Heerlijkheid

Nederweert voor het derde jaar 
gastheer van Americana Village

Op 14 en 15 september a.s. zal Ame-
ricana Village voor het derde jaar 
in Nederweert neerstrijken. Op het 
ruim 35.000 m2 grote evenementen-
terrein is van alles te beleven.
Muziek, sport, cultuur, educatie en 
kindervermaak, midden in het cen-
trum van Nederweert.

,,Beleving en sfeer vinden wij zeer 
belangrijk en wij merken dat dit door 
deelnemers en bezoekers gewaar-
deerd wordt. Het Raadhuisplein zal 
ook dit jaar weer een behoorlijke 
gedaanteverwisseling ondergaan 
door het gebruik van decorstukken 
en tropische planten. Als we de Mis-
sisippi konden verleggen hadden we 
deze ook nog door Nederweert laten 
stromen”, laat Frank Leenen, voorzit-
ter van Stichting Americana Village, 
weten met een knipoog.

Americana Village
Op zondag 15 september zal het cen-
trum van Nederweert weer de loca-
tie zijn van een grote expositie van 
Amerikaanse voertuigen. En diverser 
dan ooit, zijn deze voertuigen onder 
te verdelen in hotrods, ratrods, lowri-
ders, pickups, vans, customcars, mus-
clecars, oldtimers, campers en bikes. 
Deelnemers uit diverse Europese lan-
den zullen dit jaar vertegenwoordigd 
zijn.

Main Square
Ook wordt je weer verwend met  
heerlijke authentieke Amerikaanse 

muziek onder het genot van een 
hapje en een drankje. Op het Main 
Square ( Raadhuisplein ) kunt u ook 
genieten van diverse bands zoals The 
Polman Project ( Johnny Cash cover-
band ), Newbond ( Bluesrock ) en The 
Chevy’s, een zeskoppige Rock & Roll 
swingband uit België. Cigarbox Henri 
zal op Americana Village zijn diverse 
zelfgemaakte instrumenten expose-
ren.

Americana & Vintagemarkt
De grote Americana & Vintagemarkt 
zal dit jaar geplaatst worden rondom 
het Main Square waar je naar hartelust 
kunt zoeken naar curiosa of andere 
snuisterijen. Zelfs als je jouw woning 
nog moet inrichten is een bezoek aan 
deze markt zeker de moeite waard.
Ook de barbier / haarsnijder, stylisten 
en visagisten zullen niet ontbreken 
op Americana Village. Net zoals kun-
stenaars die hun creatieve hand voor 
zich laten spreken. 
Het aantal standhouders voor de 
Americana & Vintagemarkt is nog 
nooit zo divers en groot geweest dan 
dit jaar.

Kinderattracties
Natuurlijk hebben we ook aan de kids 
gedacht. Diverse attracties staan ver-
spreid over het evenemententerrein. 
Houdt er dus rekening mee dat een 
bezoekje wel eens een dag vullende 
vrijetijdsbesteding kan worden. Proef 
de Amerikaanse sfeer en bezoek op 15 
september, Americana Village 2019. De Korenbloem

Nationale Monumentendag
Op zaterdag 14 september is de 
molen in het kader van de Natio-
nale Monumentendag open van 
10.00 tot 16.00 uur.  De molen is 
dan in werking en de molenwinkel 
is dan ook open. Ook wordt dan 
de builmachine gedemonstreerd. 
Een bezoek meer dan waard.

• Verdere openstelling molen; 
iedere 2e , 3e en 4e zaterdag 
van de maand van 10.00 tot 
16.00 uur. De molenwinkel is 
dan ook geopend.

• Rondleidingen (gratis); Buiten de 
openingstijden is een bezoek met 
familie of groepjes mogelijk, maak 
een afspraak met de molenaar 
Geert van Winkel; Tel nr 0495-633 
079 of mob nr 06-304 570 14.

• Bij de rondleidingen laten we u het 
draaien, malen, builen (zeven van 
gemalen graan) en mengen van 
diverse meelsoorten zien. Na de 

rondleiding komt u beneden in de 
molenwinkel. Hier kunt u verschil-
lende meelsoorten kopen incl. de 
recepten voor het bakken van het 
ambachtelijke brood. Ook hebben 
we Cadeau-pakketten om een 
ambachtelijk brood te bakken!

• Za 5 en zondag 6 oktober de 
Limburgse Molendagen.  Ope-
ningstijden van 10.00 tot 16.00 
uur

• Zaterdag 14 december is de 
molen open. Die dag kunt u op de 
molen oliebollen proeven die ge-
bakken zijn met “Oliebollenmix” 
van graan gemalen op de molen.

• Een bezoek aan de molen is prima 
te combineren met het streekmu-
seum Eynderhoof Nederweert-
Eind en/of het nationaal park de 
Groote Peel in Ospel-Dijk of een 
monumentenwandeling over Os-
pel (de molenaar kan hierover 
meer inlichtingen geven).

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

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

Chantal Joosten is al 20 jaar advocaat in 
Venlo-Blerick. Ze heeft veel ervaring en heeft 
inmiddels de rechtbank ook heel vaak van bin-
nen en buiten gezien. Sinds kort is er op kan-
toor in  Blerick versterking van advocate Kim 
Schreurs en kunnen cliënten bovendien ook 
op het kantoor in Ospel terecht. Daar,  midden 
tussen de paarden, heeft zij een nevenvesti-
ging waar ook Kenniscentrum Waatskamper-
heide gevestigd is. In dit Kenniscentrum biedt 
Joosten de mogelijkheid aan een ieder die 
geïnteresseerd is om een kijkje te nemen in de 
advocatuur. 
De aftrap deed Wim Anker, bekend van zaken 
die uitgebreid in de publiciteit zijn geweest zo-
als de moord op Gerrit-Jan Heijn en de Robert 
M. van de Amsterdamse zedenzaak.

Op 13 september komt Bram Moszkowicz  naar 
het kenniscentrum. Bram Moszkowicz, wie 
kent hem niet, voormalig topadvocaat met 
sterrenstatus en één van de bekendste straf-
pleiters van Nederland. Onder andere Willem 
Holleeder, Cor van Hout, Geert Wilders en Desi 
Bouterse mocht hij tot zijn cliënten rekenen.

Joosten: “We gaan met Bram in gesprek over 
allerlei onderwerpen, spraakmakende strafza-
ken zoals de Heineken-ontvoering en het 
Wildersproces maar ook over hoe hij zich 

staande hield toen hij door de beslissing van 
het tuchtcollege zijn geliefde beroep niet meer 
mocht uitoefenen. Bram maakt er geen ge-
heim van, hij wil weer de advocatuur in maar 
is er een weg terug…?”.

Ook voor juridisch advies bent u aan het goede 
adres bij Joosten advocatuur.
Het samen strijden en echt gaan voor een 
zaak maakt de advocatuur volgens Joosten 
enorm boeiend. Betrokkenheid en net dat 
extra stapje extra voor de cliënt willen doen, 
onderscheidt Joosten.
Voor de avond met Bram Moszkowicz zijn nog 
plaatsen beschikbaar. De kosten bedragen 
inclusief hapje en drankje € 25,00.

Opgeven kan via: 
info@kenniscentrumwaatskamperheide.nl of 
info@joostenadvocatuur.nl 
of 077-7201985, 
evenals voor juridisch advies
Aanvang 20.00 uur, 
Waatskamperheide 3, Ospel  

IN GESPREK MET: 

BRAM MOSZKOWICZ



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 12 tot en met 21 september 2019.

DONDERDAG 12 september
De heilige naam van Maria
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 13 september
H. Johannes Chrysostomus, bisschop en 
kerkleraar
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 14 september
Kruisverheffing
Vooravond van de 24e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) – jaardienst 
Roos Janssen

ZONDAG 15 september
vierentwintigste zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector L. 
Roost) –Jac en Marie Wijen-Bongers, Lies 
Bruekers-van de Kruijs vanwege verjaardag.

MAANDAG 16 september
HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, 
martelaren
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 17 september
H. Lambertus, bisschop en kerkleraar
18.30 uur  Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 18 september
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 19 september
H. Januarius, bisschop en martelaar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 20 september
HH. Andreas Kim Taegôn, priesten en Paulus 
Chöng Hasang en gezellen, martelaren
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 21 september
H. Mateüs, apostel en evangelist
Vooravond van de 25e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector H.Dielissen) – zeswekendienst 
Jan Moonen tevens voor Thijs Moonen, 
jaardienst Lisette Gubbels-Jacobs en Nellie 
Jacobs-Hendrikx, jaardienst Frans Creemers, 
jaardienst Dora Moonen-van de Kerkhof.

Overleden
Op 6 september was de uitvaart van Truus 
Wullems-Thommassen. Zij overleed in de 
leeftijd van 71 jaar en woonde Sint Rochus-
straat 58. Moge zij 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 15 september
10.00 uur H. Mis
- tot bijzondere intenties

Zondag 22 september
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
• Lieve Maria, Help mijn vrouw, ze vecht te-

gen kanker, laat haar geen pijn lijden,  laat 
de nieuwe kuur goed aanslaan.

• Lieve maria, aanhoor ons gebed voor rust, 
liefde en vriendschap. dank U.

• Lieve Maria, help ons gezin na de moeilijke 
tijd die nog komen gaat. En bedankt voor 
hetgeen wat had kunnen gebeuren, en 
ons bespaard is. Dank U.

Iets om over na te denken: 
Het geloof is vrijwillig blind: het sluit de 
ogen om beter te kunnen zien.

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 
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

14 t/m 21 september

ZATERDAG 14 september: 19.15 uur H. 
Mis, jaardienst voor Pierre Wijen en overle-
denen familie Wijen en familie Biemans.

ZATERDAG 21 september: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst voor Anneke 
Bosmans-Nies, ter ere aan de H. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 14 september Annie Jon-
kers, zaterdag 21 september Toos Verheijen.

MISDIENAARS: zaterdag 14 september 
Lois Beerens en Janne Wijen, zaterdag 21 
september Valerie Beerens en Niek Wijen.

H. DOOPSEL: op zondag 15 september 
zullen Yara Gielen en Lenn Niesten het H. 
Doopsel ontvangen. Wij wensen Yara, Lenn 
en hun ouders van harte proficiat en Gods 
zegen voor de toekomst.

KINDERWOORDDIENST: kinderen jullie 
zijn al enkele weken aan een nieuw school-
jaar begonnen, dus ook weer tijd voor de  
kinderwoorddiensten. Aanstaande zater-
dag 14 september hartelijk welkom om 19.15 
uur in de sacristie.

“Het geheim van verandering is focus. 
Niet de focus op vechten tegen het oude, 

maar op het bouwen aan het nieuwe.”

RENOVATIE DAK:
Het dak van de kerk is aan renovatie toe. De 
fa. Verkoelen uit Weert is hiermee begon-
nen. Wij zijn in de gelukkige omstandig-
heden dat onze kerk een rijksmonument 
is waardoor wij subsidie ontvangen van de 
rijksdienst van het cultureel erfgoed, pro-
vincie Limburg en gemeente Nederweert. 
In totaal wordt 85% van de kosten vergoed 
door subsidies. Uiteraard zal de resterende 
15% door de parochie zelf betaald moeten 
worden. Wij stellen een vrijwillige bijdra-
ge hiervoor dan ook zeer op prijs. U kunt 
u eventuele bijdrage overmaken op het 
banknummer van de kerk met vermelding 
bijdrage dakrenovatie of deponeren in het 
daarvoor bestemde offerblok in de Gerar-
duskapel.

De parochiecommissie

Sint Rochusparochie 
Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie: 
Rabo-bank: NL97RABO 0135506824

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2 Tel 631 317 Fax 632 453
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: 06 506 018 03.
U kunt de intenties, kosten per 1 januari 
2019 € 27,50, opgeven via e-mail:
maigubbels12@gmail.com en het bedrag over-
maken op de Rabobank of per enveloppe bij 
Mia Gubbels, St. Antoniusplein 12 te Neder-
weert, met vermelding van uw naam, adres 
en telefoonnummer en de opgave van de mis-
intentie met de gewenste datum. Opgave mis-
intenties twee weken vóór datum. Telefoon-
nummer Parochiecentrum St. Rochus: 631 760. 
Voor het uitreiken van de H. Communie aan 
huis, kunt u contact opnemen met de heer 
Bert Verheggen, tel. 632 684.

Zondag 15 september 2019 
H. Mis om 11.00 uur  
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

Zondag 22 september
2019 H. Mis om 11.00 uur  
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis ter gelegenheid van het 50-jarig 
jubileum van de Ouderenvereniging 
“St. Rochus” Budschop. Voor de leden 
en overleden leden van de KBO.
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

De KBO viert op vrijdag 20 september haar 
50-jarig jubileum met een receptie tussen 
18.30 en 19.30 uur in de Kerkelijke voorzie-
ning Budschop. Voor de leden zijn er dat 
weekend diverse activiteiten.

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. 
0495-625 126

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 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 14 - 21 september

Zaterdag 14 september, Feest van de 
Kruisverheffing, 19.00 (Samenzang) ghm 
Sjef Hermans en An Hermans/de Wit.

Zondag 15 september, 24e zondag door 
het jaar, 10.00 (De Peelklanken) uit dank-
baarheid. 

Donderdag 19 september,
19.00 voor de zieken.

Zaterdag 21 september, Feest van de H. 
Matteus, apostel en evangelist, 19.00 (Sa-
menzang) ghm ouders Hermans-Jacobs, 
zoon Antoon, kleinzoon Hein, achterklein-
zoon Martijn, ghm Peter Henricus Hubertus 
Slaats en Petronella Henrica Heeskens. 

ACOLIETEN: za. 14 sept. 19.00: Tom en Stan 
Dirks; zo. 15 sept. 10.00: Tom Kessels, Nick 
Stijnen; do. 19 sept. 19.00: Rick van Hulsen; 
za. 21 sept. 19.00: Mathijs van Lierop. 

OVERLEDEN: Op 23 augustus jl. overleed 
Peter Frenken, 64 jaar, Leeuwenbekstraat 
52. Moge hij rusten in vrede.

KRUISVERHEFFING: het feest van de kruis-
verheffing a.s. zaterdag is oorspronkelijk 
het verjaardagsfeest van de wijding der 
kerken. Het herdacht de terugvinding van 
het H. Kuis op de berg Golgotha door keizer 
Constantijn. 

HERINNERING: Het H. Vormsel wordt in 
2020 toegediend op zaterdag 16 mei om 
19.00 uur en de 1e H. Communie wordt ge-
vierd op Pinksterzondag 31 mei om 10.00 uur.

Pastoor A. Koumans, OMI. 

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 14 september 2019 – 
21 september 2019

Zondagmorgen 15 sept. 09.30 uur:
Als jrd. voor Pierre Wullems, Als hgm. voor 
Mina Schreurs v.d. buurt, Als jrgt. voor Jel 
Nies en Anna Nies-Geurts (volkszang)

Mededelingen:
• Vanwege het bezoek van bisschop Mgr. 

Harrie Smeets op zondag 22 sept. aan 
cluster Tabor zal er geen eucharistievier-
ing zijn in onze parochiekerk.

• Zondag 22 sept. om 10.00 uur eucharis-
tieviering in parochiekerk Heythuysen

• Een speciale nieuwsbrief met informatie 
over het bezoek van bisschop Mgr. Harrie 
Smeets aan cluster Tabor ligt in de kerk 
om mee te nemen naar huis. 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

KIENEN NEDERWEERT / 
ST. ROCHUS

Wij nodigen u uit voor de eerstvol-
gende kienavond op VRIJDAG 13 
SEPTEMBER 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 € 30,00. Iedereen 
is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop 

ZijActief St Martha Ospel

Beste leden,
Op Donderdag 19 september be-
ginnen wij aan ons nieuwe jaar-
programma 2019/2020.

Als het goed is heeft u allen het 
nieuwe programma ontvangen en we 
starten met een ontspannende avond 
met de groep “De Pimpernellen.”
Het beloofd een gezellige avond te 
worden.

Op dinsdag avond 1 oktober be-
zoeken wij, ZijActief Ospel, een mo-
deshow avond , speciaal georgani-
seerd voor onze leden bij, In-Btween
te Nederweert te gast zijn.
Op deze avond wordt het nieuwe 
mode seizoen herfst en winter 
2019/2020 geshowd door bijzondere 
mannequins ! 
Een gezellige modeshow onder het 
genot van een drankje.
Graag opgeven voor deze avond , op 
donderdag 19 sept. 

We hopen u met vele te mogen be-
groeten en breng gerust een vriendin 
mee of buurvrouw zodat ze kennis 
kan maken met een gezellige vrou-
wen vereniging in Ospel.

Vriendelijk groet 
Bestuur, ZijActief  St Martha Ospel

Modeshows bij Pleunis Mode 

De modetrends, niets is te gek!

Ondanks of misschien wel dankzij de 
Brexit wordt de mode geïnspireerd 
door Britse invloeden. In het gebruik 
van ruiten en door de mix van ma-
terialen waardoor heel bijzondere 
blouses, truien en rokken ontstaan. 
Combineren van prints zoals streep-
dessins met animal prints typeert 
deze trend, waarin het eigenlijk niet 
gek genoeg kan.

Twee ogenschijnlijk tegengestelde 
stromingen verenigen zich in deze 
mode. Onze hang naar nostalgie, de 
jaren tachtig en negentig en het ge-
bruik van duurzame en natuurlijke 
materialen. Maar ook onze fascinatie 
voor de toekomst, virtual reality en 
nieuwe toepassingen in stoffen.
Dit is wat de trendwatchers zeggen. 
Op de shows bij Pleunis Mode zagen 
we hoe hun inkoopsters dit voor jou 
vertaald hebben naar kleding voor 
alle dagen óf een bijzondere gele-
genheid? 

Tijdens een wervelende show lieten 
mannequins je kennis maken met 
de nieuwe trends op modegebied. 
Pleunis Mode verkoopt mode van 
de merken Sandwich, Esqualo. Stu-
dio AR, Betty Barclay, Lizzy&Coco, 
ZoSo, Donna Dura, Taifun, Bianca, 
Eleonora Amadei, Batida, Via Ap-
pia, Aventures des Toiles, Juffrouw 
Jansen, Just White, Signature, Leo & 
Ugo, Gollé Haug, Pause Café, Joseph 
Ribkoff, Eroke, Dolce Vita, Rosbner, 
Zerres, Brax, Toni Dress, Gerry Weber, 
FrankWalder, Sommermann, Etage, 
Fuchs&Schmitt, Gil Bret, Milo, Beau-
mont & Siegel.

Loop gezellig even bij Pleunis Mode 
binnen, hun mode-adviseuses ken-
nen de nieuwe collectie door en door 
en helpen je met eerlijk combinatie-
advies. 

Ook zondag 14 september zijn zij 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur

meijsen@planet.nl
BV Meijsen Beheer en Beleggingsmaatschappij
Tel 0495 697312

Meer info:

TE HUUR  Garageboxen in centrum Nederweert

Het Ospel Steunpunt…….
ook voor U!                                      

Op donderdag  19 september 2019 
organiseert het Ospels Steunpunt 
wederom een wandeling met be-
langstellenden. De vorige  wandeling 
in juni was erg gezellig. De wandel-
groep vertrekt vanaf het gemeen-
schapshuis  Haaze-Hoof, Aerthijsplein 
om 13.30 uur en duurt maximaal 
anderhalf uur. Op het eindpunt bij 
het gemeenschapshuis Haaze-Hoof, 
staat bij “Koffie en Kalle” een lekker 
kopje koffie klaar en  kunnen we nog 
“effe” door “kalle”. 
Het tempo en de afstand wordt aan-
gepast naar gelang de vraag van de 
gehele groep. Het gaat om het ple-
zier en niet voor de prestatie.
Kom en loop mee met ons!

SJG Weert

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

Als een heup of knie versleten is, 
kan een gewricht vervangende 
prothese een oplossing bieden. 
Bij een versleten heup of knie is 
het kraakbeen in het gewricht 
aangetast of in zijn geheel ver-
dwenen. Wilt u meer weten over 
de verschillende mogelijkheden 
en wat het vervangen van een 
heup of knie nu precies behelst? 
Op woensdag 2 oktober a.s. orga-
niseert SJG Weert een informatie-
bijeenkomst rond dit thema. De 
informatieavond vindt plaats van 
19:00 tot 21:00 uur in het Restau-
rant van SJG Weert, Vogelsbleek 
5. De toegang is gratis. Aanmel-
den kan via het inschrijfformulier 
op de website: www.sjgweert.nl 
(zie: Agenda) of telefonisch bij 
de afdeling Patiënteninformatie: 
0495 – 57 22 05.

De orthopedisch chirurg, fysiothera-
peut en een verpleegkundige geven 
uitleg over de ‘versleten’ knie en heup, 
behandelingsmogelijkheden, soorten 
protheses, het plaatsen van een pro-
these en de revalidatieperiode. Er is 
ruim gelegenheid om vragen te stellen. 

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 19 september
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel.
We serveren een driegangendiner 
voor € 9,- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdag 18 september.
Nieuwe bezoekers zijn welkom gaar-
ne aanmelden tot datzelfde tijdstip.

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



Belcirkel in Leveroy van start
Mia Zegveld is de uitvoerster van de 
Belcirkel in Baexem. In juni is zij op 
initiatief van Joey van Beers, regisseur 
leefbaarheid gemeente Nederweert, 
uitgenodigd bij het overleg met 
Steunpunt Leveroy. Tijdens dit over-
leg werd besproken wat het doel van 
een belcirkel is en op welke manier 
het in zijn werk gaat. Een dergelijke 
belcirkel zou voor Leveroy een mooi 
middel zijn om de sociale controle en 
het contact met inwoners onderling 
te bevorderen.

Al vrij snel is door Mia een tweetal 
kartrekkers gevonden die de belcirkel 
in Leveroy willen starten. Thea Sieben 
en Wies Reijnders zijn de coördinato-
ren van dit nieuwe initiatief in Leve-
roy. Zij zullen iedere dag van de week 
de belcirkel starten en weer afronden. 

De belcirkel in het kort
Een van de coördinatoren belt de eer-
ste deelnemer. Wanneer de deelne-
mer opneemt en alles in orde is, belt 
de deelnemer de volgende deelne-
mer. Op deze manier wordt de ronde 
afgemaakt waarbij de laatste deelne-
mer de coördinator belt. De belcirkel 
is hiermee rond en daardoor weet 
men dat er geen bijzonderheden zijn. 
Indien een deelnemer niet op neemt, 
meldt de beller dit bij de coördinator 
en zet vervolgens de belcirkel voort 
door de volgende deelnemer in de 
cirkel te bellen. En de belcirkel wordt 
weer gesloten. De coördinator pro-
beert alsnog contact te krijgen met 
de deelnemer die de telefoon niet 
opnam. Krijgt de coördinator de 
deelnemer na enkele pogingen niet 
te pakken dan schakelt de coördina-
tor de contactpersoon in, die geregis-
treerd staat voor deze deelnemer en 
die gaan dan persoonlijk poolshoog-
te nemen. 

Start belcirkel Leveroy
Op dit moment is er een viertal inwo-
ners dat deelneemt aan de belcirkel. 
Wies Reijnders: ”Het is mooi om voor 

de ouderen in het dorp iets te kunnen 
betekenen.” Ook Thea heeft zo haar 
redenen om dit initiatief te dragen. 
Thea Sieben: “Deze mensen heb-
ben zich vroeger ingezet voor onze 
samenleving. Nu mogen wij ook wel 
iets voor hen betekenen.” De belcirkel 
heeft naast een controlefunctie ook 
een sociaal maatschappelijke kant. Uit 
ervaring blijkt dat mensen die hieraan 
deelnemen ook buiten de belcirkel el-
kaar gaan zien en of spreken.

Andere dorpen
Als er inwoners zijn die dit initiatief 
willen opstarten in hun dorp, dan 
kunnen zij contact opnemen met Mia 
Zegveld. Zij kan nieuwe initiatiefne-
mers op weg helpen, waarna ze zelf-
standig verder kunnen. Mia Zegveld: 
“Ook voor familieleden die niet con-
stant beschikbaar zijn, is een belron-
de een prettig middel ter controle. 
Dit mooie initiatief zou voor iedere 
dorp een mooie aanvulling zijn.”

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met een van de onder-
staande personen: Wies Reijnders 06-
291 755 91, Thea Sieben 06-207 311 
47, of Mia Zegveld 06-196 025 62

Historische ceremonie startsein voor 
verspreiding bevrijdingsvuur De Peel

In het najaar van 2019 is De Peel 75 
jaar bevrijd. Om deze bijzondere 
mijlpaal te vieren en de slachtoffers 
van WOII te herdenken, ontsteken 
de Peelgemeenten, op donderdag 
19 september vanaf 19.00 uur, het 
bevrijdingsvuur van De Peel. Vanaf 
de Markt in Asten zal het vuur uit-
waaieren over 7 Peelgemeenten. 
Iedereen is hierbij welkom. Na de ce-
remonie brengen de aanwezige bur-
gemeesters, gilden en lopersgroe-
pen het vuur naar hun gemeente 
waar het ontstoken zal worden op 
de dag van de bevrijding. Het is de 
eerste keer dat de Peelgemeenten 
samen het bevrijdingsvuur zullen 
ontsteken.   

Het bevrijdingsvuur van Bayeux 
wordt vanuit Eindhoven De Peel 
binnen gedragen
Voor Eindhoven is het een van de 
mooiste traditionele feesten van het 
jaar: het ontsteken van het bevrij-
dingsvuur op het Stadhuisplein op 18 
september. Dit jaar haakt de Peel, in 
het kader van 75 jaar bevrijding, ook 
aan. Het vuur wordt op woensdag 18 
september in Eindhoven opgehaald, 
naar Ommel gebracht waar het zal 
overnachten in de kerk. Hoewel So-
meren in 1944 als eerste van de Peel-
gemeenten is bevrijd, zal de ceremo-
nie, vanwege de kermis in Someren, 
in Asten plaatsvinden. 

Lopers uit de Peelgemeenten halen 
op 19 september om 18.45 uur het 
bevrijdingsvuur op in Ommel voor 
de ceremonie op de Markt in Asten. 
Henk van Moorsel, wethouder in As-
ten, zal de drager zijn van de fakkel. 
De lopers zullen vooraf gegaan wor-
den door militaire jeeps en de Gemert 
Firebrigade Pipes & Drums.

Burgemeesters ontsteken het be-
vrijdingsvuur
Aangekomen op de Markt neemt 
de burgemeester van Asten, Hubert 
Vos, het vuur in ontvangst. Hij zal 
het bevrijdingsvuur ontsteken. Een 
afvaardiging van alle aanwezige gil-
den en schutterijen legt vervolgens 
de hernieuwde eed van trouw af aan 
de aanwezige burgemeesters. Hierna 
is het de beurt aan de burgemeesters 
van de Peelgemeenten om ieder een 
fakkel te ontsteken aan het bevrij-
dingsvuur. 

De brandende fakkel wordt doorge-
geven aan de lopers van de diverse 
gemeenten. Onder tromgeroffel van 
de gilden zullen de lopers op pad 
gaan om het vuur naar hun gemeente 
uit te dragen. De bevrijding zal sym-

bolisch als een lopend vuurtje door 
De Peel gaan.

Kleurrijke manifestatie
Het ontsteken van het bevrijdings-
vuur belooft een kleurrijke mani-
festatie te worden, die opgeluisterd 
word door de Gemert Firebrigade 
Pipes & Drums en de trompettisten 
Maartje en Marlotte Brouwers. 

Het ontsteken van het  Bevrijdings-
vuur is een initiatief van de Death Val-
ley De Peel in samenwerking met de 
Gemeente Asten. Het project wordt 
ondersteund door de Peelgemeenten. 
De organisatoren hopen dat het ont-
steken van het bevrijdingsvuur veel 
publiek zal trekken. De ceremonie is 
gratis toegankelijk, en vindt plaats 
op de Markt in Asten voor het Ge-
meentehuis. 
De plechtigheid vindt plaats tussen 
19.00 uur en 21.00 uur
Het ontsteken van het Bevrijdingsvuur 
is tevens de start voor de vele activi-
teiten in De Peel rondom 75 jaar be-
vrijding. Bekijk www.deathvalleyde-
peel.nl voor het actuele programma.

Programma:
18.45 uur: Het bevrijdingsvuur wordt, 

gedragen door Wethou-
der Henk van Moorsel, op-
gehaald in Ommel.

19.00 uur: Burgemeester Vos spreekt 
de aanwezigen toe

19.15 uur: Aankomst van het bevrij-
dingsvuur op de Markt in 
Asten

19.20 uur: Burgemeester Vos neemt 
de fakkel in ontvangst en 
ontsteekt het bevrijdings-
vuur

19.30 uur: Afleggen van de her-
nieuwde eed van trouw 
door een afvaardiging 
van alle aanwezige gilden 
en schutterijen

19.45 uur: De aanwezige burgemees-
ters ontsteken een fakkel 
aan het bevrijdingsvuur 
en geven kort aan wat 
bevrijdingsvuur betekent 
voor hun gemeente

20.15 uur: De burgemeesters wor-
den uitgenodigd de fak-
kel door te geven aan de 
koning/keizer van het gil-
de uit hun gemeente, die 
het op hun beurt doorge-
ven aan de loper van hun 
gemeente

20.30 uur: Klaar voor de afmars. On-
der tromgeroffel van de 
gilden zal het bevrijdings-
vuur zich verspreiden 
door De Peel.

Excursie Sarsven en De Banen
Op zondag 15 september orga-
niseert Stichting het Limburgs 
Landschap een publieksexcursie 
door de natuurgebieden Sarsven, 
De Banen en de Kwegt. Aaneen-
geschakelde vencomplexen die 
van grote waarde zijn voor plan-
ten, libellen en water- en moe-
rasvogels. Niet voor niets heeft 
het de status van Natura 2000 
waaronder de meest bijzondere 
natuurgebieden van heel Europe 
worden gerekend.

Topnatuur
Tussen Nederweert-Eind en de zui-
drand van Weert strekt zich een lang-
gerekt vennengebied uit. De Banen, 
Sarsven, Kwegt, Schoorkuilen en Roe-
venterpeel maken hier deel van uit en 
zijn in beheer bij Het Limburgs Land-
schap. De met elkaar in verbinding 
staande vencomplexen herbergen 
veel en bijzondere natuurwaarden. 
Op diverse plaatsen staan uitkijkplat-
forms en kijkhutten waardoor het ge-
bied goed is te overzien. Reigers, zo-
wel de grote zilverreiger als de blauwe 
reiger, zullen tijdens de gratis wandel-
tocht zeker gezien gaan worden. 

Steentijd
De omgeving van Sarsven en de Ba-
nen heeft echter nog meer bijzon-
derheden. Het is een van de belang-

rijkste Nederlandse vindplaatsen van 
bewoning uit de Oude Steentijd. 
Tijdens onderzoek zijn voorwerpen 
aangetroffen van rondtrekkende ja-
ger-verzamelaars van zo’n 13.000 jaar 
geleden.

Publieksexcursie
De excursie start op zondagochtend 
15 september om 11.00 uur vanaf de 
parkeerplaats van Dagcamping de 
Houtsberg, Banendijk 2a in Neder-
weert-Eind. De excursie zal circa 2,5 
uur duren, stevige wandelschoenen en 
een verrekijker worden aanbevolen. 

De grote zilverreiger zal tijdens de pu-
blieksexcursie van zaterdag 14 septem-
ber zeker gezien gaan worden in de 
omgeving van De Banen en de Kwegt. 
Foto Stichting het Limburgs Land-
schap, Henk Heijligers.

Theaterboerderij Boeket

zaterdag 14 september 2019   
aavang 20.30

David Philips (GB)

David Philips is een singer-songwriter, 
sessie gitarist en producer uit de UK. 
Op al zijn tot nog toe uitgebrachte 
albums speelt hij alle instrumenten 
zelf, heeft hij zelf de productie ge-
regeld en zelfs het artwork komt uit 
zijn handen. Blues, folk, rock, jazz, 
elektronica en psychedelica worden 
verweven in David Philips’ muziek.

Zijn laatste album ‘get along’ ver-
scheen in mei 2018. Een energieke en 
zomerse plaat waarop ook de folky 
songs en de blues niet ontbreken. In-
drukwekkend hoe deze artiest blijft 
boeien, ook als hij zichzelf beperkt 
heeft tot het meest basale, zang en 
gitaar. David Philips is een meester in 
het tot leven brengen van een waar 
spectrum aan muzikale invloeden.

David is live actief in de Benelux vanaf 
2011. Sindsdien deed hij diverse Europe-
se tournees met meer dan hondervijftig 
optredens in Nederland, Zwitserland, 
Belgie, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, 
Portugal, Spanje en Engeland.

Het volledige kermisprogramma 
wordt als volgt:

Vrijdag vanaf 20:30 uur Wervelen-
de Party met Hard2Get, bekend 
van TV!
De aftrap van de festiviteiten wordt ge-
geven door een wervelende muziekpar-
ty: Hard2Get. We starten om 20.30 uur.

Zaterdag  tussen 10:00 – 18:00 
uur DorpsQuiz Baexem
Op kermiszaterdag organiseert Hart 
voor Baexem de eerste Baexemse 
Dorpsquiz. 

Zaterdag vanaf 20:00 uur Kermis-
pop met “Fever of Live”
Deze band uit Midden-Limburg heeft 
maar één doel: publiek herinneren 
aan de muziek uit de jaren 70 en 80. 

Zaterdag vanaf 21:30 uur Wake-
land  met Ri-Low en Burcks
Buiten de jaren 70-80, binnen in Baex-
heimerhof de ‘Kermis Edition 2019’ 
van Wakeland met stevige beats en 

show. Vanaf 21.30 uur zal het Dance 
Event losbarsten, met aan het einde 
een heerlijke afterparty voor elk!

Zondag vanaf 16:00 uur antwoor-
den en winnaars eerste Baexemse 
Dorpsquiz
Vanaf ca 16.00 uur worden de deelne-
mende teams aan de Dorpsquiz in het 
feestpaviljoen verwacht. 

Zondag vanaf 19:00 uur Anderkovver
Rond 19.00 uur wordt het muzikale 
stokje over genomen door de top co-
verband Anderkovver. 

Maandag vanaf 10:00 uur Guilty 
Pleasures met The Deejays
Om langzaam op gang te komen kun 
je vanaf 10.00 uur een kaartje komen 
leggen, Toepen, Kruisjassen, Jokeren. 

Dinsdag vanaf 10:00 uur Jukebox 
Dinsdag
De kermis Baexem wordt afgesloten 
met mooie muziek uit onze eigen mu-
ziekinstallatie.

20 september – 24 september 2019
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Monument Kasteel 
Ensenbroeck te Kelpen-Oler

De gisteren geïnstalleerde burge-
meester van Leudal, mevrouw Desirée 
Schmalschläger, zal het monument en 
de informatieplaquette  bij en voor 
het verdwenen Kasteel Ensenbroeck 
te Kelpen-Oler onthullen.
Dat maakte het bestuurssecretariaat 
van Leudal bekend.
De onthulling vindt plaats bij Graet-
heideweg 2a in Kelpen-Oler c.q. bij 
fietsknooppunt 72 op donderdag 12 
september a.s. om 11.00 uur.
Aanwezig zullen zijn de schoolkinde-
ren van Kelpen-Oler (enkelen zullen 
de burgemeester assisteren), de Wa-
penbroeders Midden-Limburg met 
vaandelwacht en hoornblazer, ver-
tegenwoordigers van de Heemkun-
dekring Thornerkwartier en diverse 
andere genodigden.
De schoolkinderen zullen het lied 
“Ensebrook sjoeëne Hook” onder 
begeleiding van een blazersensem-
ble van Muziekvereniging Fanfare 
St.Liduina Kelpen-Oler o.l.v. dirigent 
jan Koolen ten gehore brengen
Namens Liefde voor Leudal zal voorzit-
ter Fritz van Hattem de nieuwe Kaste-
lenkaart Leudal aan de burgemeester 
aanbieden. Hierop staan 3 bijzondere 
fietsroutes die de fietser langs alle 19 
kastelen van Leudal voeren.

Ook Postcode Loterij-fietsen voor 
deelnemers uit Nederweert

Jeroen (51) uit Nederweert is de ge-
lukkige winnaar van 444.000 euro in 
de spelshow ‘Postcode Loterij Miljoe-
nenjacht’, die zojuist werd uitgezon-
den bij SBS6. Nadat Jeroen 499 kan-
didaten wist weg te spelen, sleepte 
hij dit geldbedrag in de wacht tijdens 
het zenuwslopende ‘Gouden Koffer 
Spel’. Jeroen was samen met 49 wijk-
genoten uit postcodegebied 6031 uit-
genodigd in de studio. 

De 51-jarige boekhouder Jeroen kiest 
voor koffer 8: “Dat is mijn geboor-
tedatum, dus misschien brengt dat 
geluk.” Als later ook nog eens blijkt 
dat Jeroen al acht jaar samen is met 
zijn vriendin Heidi, belooft dat veel 
goeds. Na vijf afgewezen biedingen 
van de bank, besluit Jeroen akkoord 
te gaan met een bod van 444.000 
euro. Hij reageert blij: “We gaan rei-
zen, heel veel reizen. Namibië staat 
hoog op ons lijstje.”

Ook Postcode Loterij-fiets voor vak Ne-
derweert De studiowinnaar was niet 
de enige uit vak Nederweert die in de 
prijzen viel: ook Willem-Jan mocht een 
koffer openen. In zijn koffer zat een 
mooie prijs voor het hele vak: de Post-
code Loterij-fiets. Alle deelnemers in 
het vak Nederweert gingen met een 
nieuwe fiets naar huis.

Samen met buurtgenoten in de 
prijzen
Jeroen was vanavond samen met 49 
wijkgenoten uit Nederweert (post-
codegebied 6031) te zien in de we-
kelijkse spelshow bij SBS6. Na een 
spannende strijd, eindigde Jeroen 
als finalist en mocht hij het bekende 
‘Gouden Koffer Spel’ spelen. Door 
koffers te openen, maakte hij kans op 
een bedrag van 1 eurocent tot 5 mil-
joen euro. Uiteindelijk werd dit een 
bedrag van 444.000 euro.

‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ 
is tot en met zondag 6 oktober we-
kelijks te zien op zondagavond om 
20.00 uur bij SBS6.

Jeroen uit Nederweert wint 444.000 euro 
bij tv-show Miljoenenjacht

†
Bedankt

Wij willen iedereen bedanken voor de lieve woorden
van medeleven en ondersteuning 

tijdens haar ziekte en na het overlijden
van onze liefste, dappere Threes.
Het geeft ons troost en sterkte.

Jan, Eline en Simone van de Kam
Wessemerdijk 9 

6031 SG Nederweert 

Diverse soorten 
pompoenen 

te koop
Geschikt voor Halloween, 
decoratie en consumptie

Locatie:
Landbouwstraat 14 te Someren

Jeroen uit Nederweert wint 444.000 euro bij Postcode Loterij Miljoenenjacht.

Willem-Jan uit Nederweert sleept een 
vakprijs binnen: Postcode Loterij-fiet-
sen voor vak Nederweert


