WEEK

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www.vandeursen-uitvaart.nl
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brugstraat 8 • 6031 eg nederweert • t 0495 634227
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JAARGANG

KEUKEN
inbouwapparatuur
aan vervanging toe?

SEPTEMBER

2019

Nederweert
jouw gezondheid is onze zorg

Kerkstraat 42, tel. 63 26 96

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8.30-18.30 uur
Zaterdag:
10.00-14.00 uur

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert
www.expert.nl

Buiten deze tijden belt u
voor spoedrecepten
of het centrale
apotheeknummer

63 26 96
54 97 20

Herdenking van 75 jaar bevrijding van Nederweert

www.tandartsspauwen.nl • Buiten praktijkuren bij spoed 460765

Herinneringen aan oorlog en bevrijding

ALTIJD EEN SCHERPE BLIK
MET EEN ZONNEBRIL OP STERKTE

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

SIKKENS VOOR
EEN PROFESSIONEEL
RESULTAAT

Met de herdenking van 75 jaar bevrijding van Nederweert op komst,
komen ook de herinneringen aan de
Tweede Wereldoorlog weer bij menig inwoner bovendrijven. Zoals het
verhaal over de Joodse onderduiker
Max Noach en zijn Nederweerter
redders.
Adelaar
Waar nu het plein Lambertushof is,
stond ooit het prachtige huis ‘De
Adelaar’. In het grootste deel van de
oorlogsjaren, tussen 1941 tot 1945,
woonden daar Cees Roggeveen, zijn
vrouw Heintje en hun kinderen. Wat
niemand wist, zelfs hun buren niet,
was dat zij een Joodse onderduiker
in huis hadden genomen. Zijn naam
was Max Noach. Hij werd gedurende
twee jaren verstopt achter een houten nep-muur op de zolder van het
huis in de Kerkstraat. Hij kon niet in
de buitenlucht komen en een klein
raampje in de gevel gaf hem uitzicht
op de St. Lambertuskerk.
Palestina
Dankzij de inspanningen van zijn Nederweerter beschermers overleefde
Noach de oorlog. Dit in tegenstelling
tot de rest van zijn familie, die omkwam in de Duitse vernietigingskampen. Na de bevrijding emigreerde
Max Noach naar Brits-Palestina (het

Foto: Stichting Geschiedschrijving Nederweert
latere Israël) en van daar uit naar New
York.
Heldenstatus
In de Verenigde Staten waren Max
Noach, zijn echtgenote Dientje Polak en de Roggeveens bekende tvpersoonlijkheden. Hun verhaal is

verfilmd en ettelijke malen op TV
geweest. Dat geldt nog meer voor
het Nederweerter gastgezin van Cees
en Heintje Roggeveen. Zij kregen de
heldenstatus van Righteous Among
the Nations van de Yad Vashem-organisatie. Jammer genoeg is er nog
nooit een lans gebroken om de Rog-

geveens een straatnaam te geven in
Nederweert. Maar dat is nooit te laat.
Bekijk de documentaire over Max Noach en zijn Nederweertse gastgezin
https://youtu.be/-TBraRGOkRc
Alfons Bruekers

Thema-expositie Pop Up Galerie Nederweert

‘Deuren van Dementie’
Opening DONDERDAG 19 september, 19.30 uur.
Galerie en Art Shop.
Met muziek van Sarah Brinkmans
(altsaxofoon) en Sharon Bekx (cello).

NU 25% KORTING
Op Sikkens mengverven
bij uw verfspeciaalzaak

Actieperiode: t/m 31 Oktober 2019

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

Pop Up Galerie Nederweert
(PUGN)opent de thema-expositie
‘Deuren van Dementie’. Een expositie die volledig in het teken staat
van het maatschappelijke thema
dementie. Verwacht een kijkje in
het leven van schilders, tekenaars
en keramisten die met dementie/
alzheimer te maken kregen in hun
eigen omgeving. Zij belichten zowel de zware als de verrassend
vrolijke kant van dit ziektebeeld.
De vrij toegankelijke opening is
op donderdag 19 september, vanaf 19.30 uur, met onder andere de
aangrijpende monoloog van Wilhelmien Knapen. Sfeervolle live
muziek en een passend drankje
maken standaard deel uit van de
expositie-openingen.
Iedereen is van harte welkom het
openingsprogramma bij te wonen.

3
containerverhuur 10-40m
Molenweg 95, 6003 NC Weert - Tel. 06 83 17 41 09
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

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

In Nederland hebben ruim 280.000
mensen dementie. Dat aantal neemt
alleen maar toe. Vroeg of laat krijgt
iedereen in zijn omgeving hiermee te
maken. Het is belangrijk dat we ons
hiervan bewust zijn, de signalen leren
kennen en weten hoe hiermee om te
gaan. De expositie ‘Deuren van Dementie’ die op initiatief van de PUGN
wordt georganiseerd, draagt met een
veelzijdig programma hieraan bij, aldus Sandra Hermans mantelzorgconsulent, steunpunt Mantelzorg Nederweert. Een reeks exposanten brengt in
Pop Up Galerie Nederweert dit ziekteverschijnsel letterlijk in beeld via keramiek, gips, tekeningen en schilderijen.
Kunstprojecten
In het kader van de expositie is de samenwerking gezocht met Land van
Horne. Hieruit is een schilderproject
voortgekomen met de Weerter kunstenaar Jan van Riet. Hij is aan de slag

gegaan met een groep bewoners, met
verbluffende resultaten.
Aanvullend is gezocht naar een vorm
van interactiviteit. Dit heeft geresulteerd in de samenwerking met twee
kunstenaressen. Voorafgaand aan de
expositieopening werkte kunstenares Mika van Vonderen uit Haarlem
als ‘artist in residence’ in de galerie
aan de vertaling van het titelgevende
concept ‘Deuren van Dementie’. Een
ander concept, genoemd ‘Typische
Tassen’, wordt uitgewerkt door de
Eindhovense Doris Verlaat. Zij studeerde onlangs af aan de Design Academy in Eindhoven. Hun werken zijn
om aan te raken en te beleven.
Meeleven
Tijdens de expositie wordt een vlog
geprojecteerd van Fanny Willems
van Fijn Interieurarchitectuur. Zij ontwerpt de inrichting van zorginstanties
‘met zorg voor mens en leefomgeving’ (www.fijninterieur.nl). We hebben haar gevraagd een vlog te maken
waarin zij vertelt waarmee zij zoal rekening houdt / moet houden bij interieurinrichting voor zorginstanties, en

dan met name voor instanties waar
mensen met Alzheimer verblijven.

Themaboeken
Weer anderen schrijven over het thema. Een aantal boeken is te vinden in
de Art Shop, waaronder het boek van
Ingrid Schouten met gedichten over
dementie. De cover ervan werd verzorgd door schilderes Mien Huijskens.

Thomas Borggrefe is theatermaker
en daarnaast parttime geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Sinds 1991
maakte hij vijf theatervoorstellingen
over dementie. De voorstellingen geven spelenderwijs veel informatie over
de werking van de hersenen en maken
de beleving van dementie invoelbaar.
De impliciete boodschap van al zijn
voorstellingen is om dementerende
mensen gelijkwaardig, liefdevol en
met respect te behandelen.
Door zijn ontroerende voorbeelden
uit de praktijk en humoristische anekdotes is hij als geen ander in staat zijn
publiek te laten nadenken over de
mens achter de diagnose dementie.

Thema-voorstelling 31 oktober 2019
Het huidige pand van PUGN maakt
het mogelijk een thema-voorstelling
te plaatsen. Deze wordt verzorgd
door theatermaker Thomas Borggrefe en is gepland op 31 oktober 2019,
aanvang 20.00 uur. Kaarten voor deze
voorstelling zijn verkrijgbaar vanaf 1
oktober bij PUGN en bij Bloemstyling
’t Roosje in Nederweert.

Adres: Lambertushof 3, Nederweert
Openingstijden: vrijdag, zaterdag,
zondag van 13.00 – 17.00 uur.
Expositieduur: vrijdag 20 september
2019 t/m zondag 10 november 2019
Meer informatie: www.popup-galerie.nl
of raadpleeg de facebookpagina.
Deze expositie werd mede mogelijk
gemaakt door Steunpunt Mantelzorg, gem. Nederweert.

Wilhelmien Knapen, werkzaam bij
Land van Horne, heeft een eigen
voorstelling samengesteld (monoloog), met de titel ‘Mijn demente
moeder en ik’. Dit wordt gebracht
tijdens de expositie-opening op 19
september 2019.

uitvaartbegeleiding

Parochie O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen Ospel
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 Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met
pastoor volgens afspraak (tel. 631317);
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.0011.00 uur voor het bestellen van HH. Missen,
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887;
e-mail adres kantoor: administratie@kerknederweert.nl. Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 RABO
01355 072 27 ten name R.K. Kerk St. Lambertus te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl
Liturgische kalender
van 19 tot en met 28 september 2019.
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 Cantantes, lector H.Dielissen) – zeswekendienst
Jan Moonen en tevens voor Thijs Moonen,
jaardienst Lisette Gubbels-Jacobs en Nellie
Jacobs-Hendrikx, jaardienst Frans Creemers,
jaardienst Dora Moonen-van de Kerkhof.
ZONDAG 22 september
vijfentwintigste zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector
L.Roost) –overleden echtgenoten Gerrit en
Mia Haenen-Teeuwen, - Jaardienst voor Leen
Reijnders-Schroijen en voor Lei Reijnders
MAANDAG 23 september
H. Pius van Pietrelcina, priester
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph
DINSDAG 24 september
Geen rozenkransgebed en H. Mis
WOENSDAG 25 september
19.00 uur Geen H. Mis
DONDERDAG 26 september
HH. Cosmas en Damianus, martelaren
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie
VRIJDAG 27 september
H. Vincentius de Paul, priester
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel
ZATERDAG 28 september
H. Wenceslaus, martelaar
Vooravond van de 26e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang koor Ospel lector
L.Caris) – Pierre Cuijpers vanwege verjaardag.

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
21 t/m 28 september
ZATERDAG 21 september: 19.15 uur H. Mis,
koor De Leeuwerik, jaardienst voor Anneke
Bosmans-Nies, ter ere aan de H. Gerardus.
ZATERDAG 28 september: 19.15 uur H.
Mis, voor Antoon van Nieuwenhoven voor
zijn verjaardag en voor zijn j.l. overleden
broer Jan uit Australië.
LEZERS: zaterdag 21 september Toos Verheijen, zaterdag 28 september Maria van
Nieuwenhoven.
MISDIENAARS: zaterdag 21 september
Valerie Beerens en Niek Wijen, zaterdag 28
september Ayla en Lois Beerens.
“Als je een lichtje opsteekt voor iemand
anders, zal het ook je eigen pad verlichten.”
RENOVATIE DAK:
Het dak van de kerk is aan renovatie toe. De
fa. Verkoelen uit Weert is hiermee begonnen.
Wij zijn in de gelukkige omstandigheden dat
onze kerk een rijksmonument is waardoor
wij subsidie ontvangen van; de rijksdienst
van het cultureel erfgoed, provincie 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 bijdrage 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 Gerarduskapel.
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: Rabobank: NL97RABO 0135506824
Voor het bestellen van H. Missen, het opgeven 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 overmaken op de Rabobank of per enveloppe bij
Mia Gubbels, St. Antoniusplein 12 te Nederweert, met vermelding van uw naam, adres
en telefoonnummer en de opgave van de misintentie met de gewenste datum. Opgave misintenties twee weken vóór datum. Telefoonnummer 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 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 welzijn 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 voorziening Budschop. Voor de leden zijn er dat
weekend diverse activiteiten.
Zondag 29 september 2019
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

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 21 september 2019 –
28 september 2019
Zondagmorgen 22 sept. 10.00 uur:
Vanwege het bezoek van bisschop Mgr. Harrie Smeets aan cluster Tabor is zondag
22 september de eucharistieviering in de parochiekerk H. Nicolaas in Heythuysen.
U bent allen van harte welkom om deze eucharistieviering bij te wonen.
Mededeling:
• 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.

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 22 september
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties
Zondag 29 september
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties
Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Moeder Maria, wij vragen dat we nog
lang gezond mogen blijven en nog veel
mogen fietsen en wandelen.
- Moeder Maria , zorg dat hij goed aankomt
en dat hij zich mag verenigen met haar,
rust zacht.
- Maria, een kaarsje voor iedereen vandaag
hier samen om te vieren , vrede en alle
goeds.
Iets om over na te denken:
Het grote genoegen in het leven is die dingen
te doen waarvan de mensen zeggen dat je ze
niet kunt doen.
Iedere zondagmorgen is er een H. Mis
of Woord en Communiedienst in de kapel 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.

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

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

KERKDIENSTEN 21 - 28 september

Voor de vele blijken van medeleven en de vele kaarten
na het overlijden van

Zaterdag 21 september, Feest van de
H. Matteus, apostel en evangelist, 19.00
(Samenzang) Mathieu Vaes, Gertruda Migchels, zoon Martje en kleinzoon Maurice
Vaes, ghm ouders Hermans-Jacobs, zoon
Antoon, kleinzoon Hein, achterkleinzoon
Martijn, ghm Peter Henricus Hubertus Slaats
en Petronella Henrica Heeskens.
Zondag 22 september, 25e zondag door
het jaar, 10.00 (Samenzang) voor het welzijn
van de parochie en parochianen.
Donderdag 26 september, HH. Cosmas
en Damianus, martelaren, 18.40 bidden van
het rozenhoedje; 19.00 voor de vervolgde
christenen.
Zaterdag 28 september, 19.00 (Samenzang) ghm Wiel Hermans en Drika HermansJonkers en zoon Giel.
ACOLIETEN: za. 21 sept. 19.00: Mathijs van
Lierop; zo. 22 sept. 10.00: Willem en Pieter Tullemans; za. 28 sept. 19.00: Tom en Stan Dirks.
OVERLEDEN: Op 7 september jl. overleed
Annie Wijen-Meulen, 79 jaar, Hinkert 27.
Moge zij rusten in vrede.

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid.
Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.
Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR Venlo
www.groenekruis.nl

Dankbetuiging

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

Jan Moonen

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

zeggen wij u dank.

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

Bijzonder danken wij Pastoor Schuffelers,
het koor en dokter Coolen

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

Nederweert, september 2019
Annie Moonen - Aben
Thijs †, Tom & Vera
Harm
De zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 21 september om 18.00 uur
in de St. Lambertuskerk te Nederweert.

Spot-Away-behandeling
Gezichtsbehandelingen
Hot Stone massage
Spa behandelingen
Lichaamsmassage
Sportmassage
Spray-tan

Kerktoren Renovatie

AVONDMIS IN MARIAKAPEL:
In de Mariamaand oktober vinden de
avondmissen op de donderdagen 3, 10, 17
en 24 oktober – onder voorbehoud – plaats
in de Mariakapel aan de Klaarstraatzijweg.
Om 18.40 wordt het rozenhoedje gebeden
en om 19.00 uur volgt de H.Mis. Misintenties
kunt u doorgeven op de pastorie.
KERKBALANS: De Actie Kerkbalans vraagt
begin van het jaar aandacht voor de normale exploitatie van de kerk en parochie. Een
vrij vaste groep parochianen neemt daar
aan deel en maakt dan meteen een bijdrage
over, anderen doen dat in termijnen. Nu het
laatste kwartaal nadert wil ik hen namens
de parochiecommissie vriendelijk herinneren aan de laatste termijn.
Tevens doe ik nog eens een beroep op wie
niet deelneemt aan deze gezinsbijdrage. Bij
de restauratie van de kerktoren leverden
ook velen van deze inwoners een spontane
bijdrage in de vorm van een steen, waaruit
blijkt dat zij behoud van dit monument belangrijk vinden voor het dorp.
Bij de verbouwing van de Haaze-Hoof bieden vele inwoners een helpende hand, zij
vinden ook dit “dorpshuis” van belang voor
Ospel. Twee waardevolle voorzieningen
voor Ospel.
De normale parochie exploitatie blijft afhankelijk van uw steun.
Ik geef niet-deelnemers daarom in overweging om toch eens een bijdrage te doen voor
de kerk en de eredienst, die voor iedereen
beschikbaar is. Persoonlijk blijf ik ook mijn
best doen om er te zijn voor het welzijn van
de parochie en voor u als parochianen en
inwoners.
Uw bijdrage is welkom op NL94RABO01403.01.879 als Kerkbijdrage 2019,
waarvoor bij voorbaat dank.
Pastoor A. Koumans, OMI.

L.K.V Ospel
Dinsdag 24 september: Kienen. Aanvang om 19.30.uur in
Haaze-Hoof. Ook niet leden zijn van
harte welkom.
Stemmen voor de verenigingen komt
er weer aan, dit jaar is het van 27
sept. t/m 11 okt.
Groetjes, het bestuur.

Toon Hermans Huis Weert
De agenda voor het Toon Hermans
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maandag 23 september 10.00-11.30 uur
yoga*. Dinsdag 24 september 10.3011.30 uur wandelen*. Donderdag 26
september 10.00-12.00 uur en 13.3015.30 uur workshop schilderen* /
13.00-16.00 uur voetwellness*. Vrijdag 27 september 09.45-11.45 uur creatief atelier*. Maandag 30 september GESLOTEN i.v.m. Kermis. Dinsdag
1 oktober 09.30-13.30 uur ontspanningsmassage*. Woensdag 2 oktober
09.30-12.00 uur kookworkshop*.
Deelname aan onze activiteiten is
voor iedereen die met kanker geconfronteerd wordt en zijn/haar naasten.
Deelname aan onze activiteiten is
voor iedereen die met kanker geconfronteerd 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 informatie zie website www.toonhermanshuisweert.nl).

Loverstraat 12 • 6031 VD Nederweert
Tel. 0495-840661
www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

DORPSRAAD Budschop
Om de bewoners van Budschop
gelegenheid te geven om met de
Dorpsraad Budschop te praten, zal
bij aanvang van iedere vergadering van de Dorpsraad Budschop,
het eerste half uur beschikbaar
zijn om met U in gesprek te gaan.
Met dit inloopspreekuur wil de
Dorpsraad Budschop de communicatie met de bewoners bevorderen.
De eerst volgende vergadering is
maandag 23 september en begint
om 19.30 uur in het zaaltje van de kerk.
Voor verdere informatie over Budschop, verwijzen wij U naar de website: www. Budschopactueel.nl

Wie dezer dagen in de Kerkstraat
loopt en bij de toren van de Sint Lambertuskerk goed luistert, hoort hoog
boven zijn hoofd een onregelmatig
getik. Het zijn de duizenden hamerslagen van de leidekkers die op ruim
veertig meter hoogte bezig zijn met
het vervangen van de leien van de
vier arkeltorentjes. Bij de restauratie van de toren bleek dat de spitsjes
alle vier in slechte staat waren en nu
het steiger er toch stond was het een
slimme gedachte om dat karwei meteen mee te nemen.
Lei na lei
Met een onvoorstelbare combinatie
van millimeterprecisie aan de ene
kant, en ambachtelijke snelheid aan
de andere kant, wordt lei na lei op
maat gekapt, van gaatjes voorzien
en met spijkertjes vastgeslagen. Met
roodkoperen spijkers, want die kunnen niet meer wegroesten, zoals met
de vorige uitvoering wel het geval
was. Het is echt maatwerk, want door
hun veelhoekige vorm is een lekkage
in de spitsjes zo ontstaan.
Bedreven
Ook in het binnenste van de toren
bruist het van de ambachtelijke activiteiten. De majestueuze en eeuwenoude houten klokkenstoel, dat is de
ophangconstructie van de luidklokken, wordt eveneens hersteld. Dat
gebeurt door molenmakers, die van

Open Eettafel Budschop
Donderdag 26 september open eettafel aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woensdagmiddag 25 september 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot datzelfde tijdstip.
Tel. 633419; 633410 of 626493
www.budschopactueel.nl

nature immers goed bedreven zijn
in dit soort traditioneel vakwerk met
hout op grote hoogte.

zaterdag 21 september 2019
aanvang 20.30 entree 12,50

Planning
Volgens gemeentelijk projectleider
John Metselaars ligt de restauratie
keurig op planning en is Nederweert
voor het einde van het jaar een fraai
gerestaureerde toren rijker. En voor
John liggen de voorbereidingen van
zijn volgende project al weer aan de
horizon.

Cabaret Kleinkunst
in theaterboerderij Boeket

Tekst: Alfons Bruekers

Bezoek van bisschop mgr. Harrie
Smeets aan Cluster Tabor
Onze bisschop wil graag een goed
beeld van zijn bisdom krijgen en bezoekt daartoe de dekenaten. Hij zal
vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22
september naar het dekenaat Thorn
komen. In grote lijnen heeft het dekenaatsbestuur in samenwerking
met de clusterbesturen de bezoeken
per dag over de drie parochieclusters
verdeeld: vrijdag ligt het accent op
Emmaus, zaterdag is hij in Kana en
zondag grotendeels in het parochiecluster Tabor. Het programma omvat
momenten waar ieder welkom is en
ook meer besloten samenkomsten.

In ons cluster Tabor wordt de bisschop om 9.00 uur ontvangen in de
Credozaal in Heythuysen waarna hij
om 10.00 uur zal celebreren in de
parochiekerk H. Nicolaas in Heythuysen. Iedereen is welkom in de H. Mis.
Na de lunch in Heythuysen zal hij
de parochies Baexem, Kelpen-Oler
en Leveroy bezoeken waarna we
het bezoek afsluiten in Grathem. In
elke parochie zal met de bisschop en
vrijwilligers van gedachten worden
gewisseld over een bepaald thema.
Kijk voor meer informatie ook op
www.clustertabor.nl

HUN ‘Alles is wel’

Bent u wel eens verdomd ongelukkig? Of kent u iemand die zich wel
eens van een gebouw heeft willen
gooien? Sabine wel; Charlotte namelijk. Sabine is overigens best gelukkig,
maar leidt een ongelooflijk saai leven
(aldus Charlotte). Nou, depressief ben
je nooit alleen hoor, daar zorgt Char
wel voor (aldus Sabine). Hun hebben
zich noodgedwongen gespecialiseerd
in de krankzinnige wereld van depressies en pillen, omdat Hun wereldfaam
nou eenmaal al jaren gesaboteerd
wordt door psychische somberheid.
Tijd om Char haar ziekte eens lekker
uit te buiten en met waargebeurde
verhalen het theater in te gaan.
Sabine Krol en Charlotte de Vries zijn
Hun, beiden afgestudeerd aan het
Conservatorium. Gewapend met piano’s, gitaren, glitters, synthesizers
en andere elektronische shit, shinen
ze de pan uit met Hun tweede voorstelling “Alles is Wel” Een voorstelling
vol van tekst, geen tekst, Nederlandstalige liedjes, dikke dansmoves en levensvragen die niet beantwoord zullen worden.

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.

ŏ

Vogelsbleek 18/A

ŏ

6001 BE WEERT

ŏ

(0495) 549 630

ŏ

www.geuns.nl

ŏ

GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Korte weetjes
Werkzaamheden aan Brug 15
Op woensdag 25, donderdag 26 en
vrijdag 27 september is Brug 15 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers
en voetgangers kunnen de brug wel
gebruiken. De afsluiting is nodig om de
schade aan de brugleuning te herstellen. Deze werd veroorzaakt door een
ongeval in maart. Gelijktijdig laten we
het jaarlijks onderhoud uitvoeren, zodat
we de brug maar één keer af hoeven
te sluiten. De overlast wordt hierdoor
beperkt. Het verkeer leiden we via de
Randwegbrug om. De bewoners van
Steer en de Rochusstraat krijgen een
informatiebrief van de aannemer.

Een jaar geleden was er een meedenksessie waarin iedereen kon meepraten over de nog op te stellen omgevingsvisie. Foto: Nederweert24

Voorontwerp omgevingsvisie
Spoorboekje voor de toekomst van ons buitengebied
Op allerlei gebieden vinden er gesprekken plaats over het buitengebied. Vaak
zijn het hele goede overleggen, soms
zijn het stevige discussies. Feit is dat
de ontwikkelingen in het buitengebied nauwelijks bij te houden zijn. Om
aan te geven hoe we als gemeente
met al die veranderingen om willen
gaan, werken we aan een nieuwe omgevingsvisie voor ons buitengebied.
Het voorontwerp van de visie is vorige
week door het college behandeld. Het
woord is nu aan de raad, belanghebbenden (stakeholders) en aan u, inwoners van Nederweert. Op maandag 23
september is er een themaraad over
de visie in de raadzaal. U bent van
harte welkom om 19.30 uur.
“Alle belanghebbenden die ik spreek,
zijn het erover eens. We hebben een
prachtig en groot buitengebied. Een
buitengebied met ontzettend veel mogelijkheden. Of het nu gaat om toerisme en recreatie, wonen en werken,
gezondheid en welzijn van mens en
dier of duurzaamheid en innovatie.”
Dat zegt wethouder Frank Voss. Sinds
zijn aantreden sprak hij met veel ondernemers, burgers en andere belanghebbenden over het buitengebied.
Soms ging het om concrete zaken. Een
andere keer over plannen en ideeën.

Ontwikkelingen gaan snel
De wethouder liet zich de afgelopen
maanden regelmatig bijpraten over
de omgevingsvisie die in de maak was.
Om te komen tot deze visie vonden
er meedenkavonden, moodboardsessies en verdiepingsgesprekken plaats.
Tijdens die ophaalmomenten hoorde de
projectgroep dezelfde geluiden: ‘Het
buitengebied van Nederweert heeft
veel te bieden en veel mogelijkheden.’
De gemeenteraad is actief betrokken
bij het proces en een werkgroep boog
zich over de identiteit van Nederweert.
Al deze informatie heeft geleid tot een
visie waarin ambities en keuzes voor
de toekomst beschreven zijn. Het is
een dynamisch document dat niet af is
en nooit af zal zijn. Daarvoor gaan de
ontwikkelingen te snel.

daarin aan een prettige woon-, werk- en
leefomgeving. Het voorontwerp van de
omgevingsvisie voor het buitengebied
sluit hier op aan”.

Buitengebied in Balans
De Omgevingsvisie Buitengebied
Nederweert bevat niet alleen nieuwe
informatie. Veel inzichten waren ook al
bekend en opgehaald bij samenwerkingen, instanties of belangenorganisaties.
Zo ook bij Buitengebied in Balans. Frank
Voss: “Nederweert is een agrarische
gemeente. Zes jaar geleden is er begonnen met het programma Buitengebied
in Balans (BIB). Samen met ondernemers, inwoners en bezoekers werken we

Themaraad op 23 september
Nu is de eerste stap het houden van een
themaraad over de nieuwe visie. De bijeenkomst is op maandag 23 september om
19.30 uur in de raadzaal. U bent van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Op onze site vindt u de uitnodiging.

Voorontwerp omgevingsvisie
Het voorontwerp van de Omgevingsvisie
Buitengebied Nederweert geeft de koers
aan voor de toekomstige ontwikkelingen
van ons buitengebied. De visie wordt
verder uitgewerkt in een omgevingsplan. Maar voordat het zover is, gaan we
opnieuw het gesprek aan om te kijken
of alles wat is opgehaald goed is verwoord en samengevat. Dat doen we met
de gemeenteraad. En dat doen we met
gesprekken met belanghebbenden zoals
inwoners en ondernemers. Hiervoor is er
medio november een grote bijeenkomst.
Meer informatie daarover volgt later.

Het voorontwerp van de visie is vanaf
donderdag 19 september in te zien op
onze website via www.nederweert.nl/
omgevingsvisie.

Donderdag 19 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
Twitter.com/GemNederweert
Facebook.com/gemeentenederweert
06-28448431
De openingstijden staan op onze website.
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.

Steunpunt Mantelzorg
Groene Kruis, onderdeel van De Zorggroep, stopt met de uitvoering van het
Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerszorg Nederweert. Stichting Punt Welzijn
neemt deze taken over. Ook wordt de
dienstverlening verder uitgebreid. De
afgelopen jaren heeft De Zorggroep naar
grote tevredenheid uitvoering gegeven
aan het Steunpunt Mantelzorg Nederweert. Per 1 januari draagt zij op eigen
verzoek het stokje over. “Dat zal voor
velen even wennen zijn, maar het steunpunt is bij Punt Welzijn in goede handen”, aldus Sandra Hermans, mantelzorgconsulent bij het steunpunt. Wethouder
Henk Cuijpers: “Wij hebben alle vertrouwen in de dienstverlening die Stichting
Punt Welzijn in Nederweert gaat bieden
en we zijn zeer blij dat we een goede opvolger gevonden hebben”. Mantelzorgers
en vrijwilligers die ingeschreven staan bij
het steunpunt, zijn onlangs op de hoogte
gebracht. Hebt u nog vragen? Neem dan
contact op met Sandra Hermans via email: sandra.hermans@dezorggroep.nl of
telefonisch: 06-53289429.

De afsluiting is bij gemeenschapshuis
Haaze-Hoof. Hier kunnen inwoners, de
dorpsraad en het college met elkaar in
gesprek over onderwerpen die zij graag
willen bespreken. Iedereen is van harte
uitgenodigd om het hele programma bij
te wonen.

Collegetour in Ospel, u bent welkom
Het college van B&W komt naar de
inwoners toe! Op dinsdag 1 oktober
staat een bezoek gepland in Ospel. Om
14.00 uur openen burgemeester Op de
Laak en de voorzitter van de dorpsraad
de middag bij basisschool De Schrank.
Vervolgens brengt het gezelschap een
bezoek aan het woonzorgcomplex.

Een nieuw groenbeleidsplan
Er komt een nieuw groenbeleidsplan
voor Nederweert. We horen graag aan
het begin van dit project uw mening
over het groenbeleid van de gemeente.
In de week van maandag 23 september plaatsen we een enquête op onze
website. Volgende week leest u er
meer over.

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 bekendmakingen 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 gemeentehuis. Is dit voor u vanwege een fysieke beperking niet mogelijk, dan kunt u het wekelijks
overzicht op verzoek toegestuurd krijgen.
Belt u dan even met ons Klant Contact Centrum,
tel. 0495 - 677111.

Familie Moree ontvangt eerste Geboortekoffer

Doe mee: van eenzaamheid naar verbondenheid
Meer dan een miljoen Nederlanders
voelt zich vaak eenzaam. En nog eens
één op de drie voelt zich weleens eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen
het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid,
van dinsdag 1 t/m dinsdag 8 oktober,
vragen we hier extra aandacht voor.
Voelt u zich eenzaam of kent u iemand
die eenzaam is? Kijkt u dan eens in het
programmaboekje voor allerlei activiteiten die in deze week in onze gemeente
plaatsvinden. Doe mee en nodig
iemand uit!
Wethouder Henk Cuijpers (sociaal

domein): “Laten we elkaar bij de hand
nemen en er samen voor zorgen dat er
minder eenzaamheid is in Nederweert.
Samen groots, samen doen!”
Wat is eenzaamheid?
Iemand die eenzaam is, ervaart het
gemis van een hechte, emotionele band
met anderen. Of iemand heeft minder contact met anderen dan hij of zij
wenst. Het is een persoonlijke ervaring.
Daardoor is het vaak zo moeilijk om te
zien of iemand eenzaam is. We kunnen
eenzaamheid bespreekbaar maken en
mensen die eenzaam zijn een helpende
hand bieden.

Vorig jaar trapten de leerlingen van Citaverde de week af met de activiteit Jong ontmoet Oud. Deelnemers
namen samen met de jongeren deel aan verschillende activiteiten, gericht op koken, groen, techniek en
creativiteit. Foto: Nederweert24

Week tegen Eenzaamheid
In de Week tegen Eenzaamheid
worden in het hele land diverse activiteiten gepland rondom dit thema.
Organisaties in Nederweert zijn opgeroepen om activiteiten bij Joey van
Beers, regisseur leefbaarheid, aan te
melden. “We hebben ontzettend veel
reacties ontvangen. Dank daarvoor.
Hierdoor hebben we een veelzijdig
programma kunnen samenstellen. Er is
voor ieder wat wils!”.
Wat te doen?
Vermoedt u dat iemand eenzaam is?
Nodig hem of haar eens uit om samen
iets leuks te gaan doen. Het programmaboekje brengt u op genoeg ideeën.
Ook vindt u daarin informatie over het
herkennen van eenzaamheid en leest
u hoe u iemand (verder) kunt helpen.

Burgemeester Op de Laak bezocht het gezin Moree om de Geboortekoffer persoonlijk te overhandigen.
Foto: Nederweert24

De familie Moree uit Nederweert
ontving op dinsdag 10 september de
eerste Geboortekoffer uit handen van
burgemeester Op de Laak. Sinds vrijdag
23 augustus zijn ze de trotse ouders van
zoon Omar.

Programmaboekje
Het programmaboekje vindt u op
onze website: www.nederweert.nl/
indebuurt. De gedrukte versie is af te
halen bij het gemeentehuis, de lokale
steunpunten, de gemeenschapshuizen
en Pop Up Galerie Nederweert..

Vroeg informatie
Al langer denken we als gemeente na
over mogelijkheden om inwoners vroegtijdig te bereiken met informatie over
zaken waar ze in een bepaalde levensfase tegenaan kunnen lopen. In dit kader
zijn we gestart met het aanbieden van
een Geboortekoffer aan nieuwgeboren
inwoners van Nederweert.

Meer informatie over de landelijke
campagne staat op www.eentegeneenzaamheid.nl.

Van harte welkom heten
Vanaf eind augustus ontvangen ouders
een doos gevuld met nuttige informa-

tie en tips en een cadeautje van het
gemeentebestuur voor de baby. Met
de geboortebox heten we de jonge
inwoner van harte welkom in onze
gemeente.
Overhandiging
Burgemeester Op de Laak bracht een
bezoek aan de familie Moree om de
eerste Geboortekoffer persoonlijk te
overhandigen. “De kleine Omar en ik
zijn ongeveer tegelijkertijd in Nederweert aangekomen”, vertelde ze aan
de heer en mevrouw Moree. Omar lag
lekker te slapen, maar zijn broertjes Mohammad en Yousef wilden graag mee
op de foto.
We wensen het jonge gezin Moree veel
geluk toe!

HERDENKEN EN VIEREN

TE HUUR Garageboxen in centrum Nederweert

Optreden The Nag’s Head bij De Pelen

Meer info:

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

Eynderhoof
VIERING 75 JAAR BEVRIJDING EN
40-JARIG JUBILEUM
Bond van Wapenbroeders afdeling
Ospel
Programma 20 september 2019voor iedereen gratis toegankelijk
LOCATIE HAAZE-HOOF IN OSPEL
voor iedereen gratis toegankelijk
Aanvang 19.00 uur einde 22.00 uur.
Feestelijke opening foto- en filmtentoonstelling in M.F.A. Haaze-Hoof,
met medewerking van de drumband
St Odilia Ospeldijk. Welkom door de
voorzitter dhr. Arie van der Lee. Toespraak door de nieuwe burgemeester
van Nederweert, Birgit op de Laak. Genodigden van de Amerikaanse ambassade. Ceremoniemeester Sjef Geuns.
Film waarin kinderen van de basisschool oorlogsverhalen voorlezen bij
monumenten in Nederweert.
Première documentaire ‘Some Will
Never Return’ over 75 jaar bevrijding
Fototentoonstelling 75 jaar bevrijding.
De foto- en filmtentoonstelling komen tot stand met steun vanuit het
gemeentelijk Comité 75 jaar bevrijding en de provincie Limburg.
Programma 21 september 2019voor iedereen gratis toegankelijk
LOCATIE: EYNDERHOOF
weert-Eind.

Neder-

Aanvang 13.00 uur – einde 18.00 uur.
Ontvangst door leden van de Scouting Nederweert vanaf 12.30 uur
Zij zorgen voor de begeleiding naar
de parkeerplaats.
Om 14.10 uur is er een herdenkingsdienst door de aalmoezenier van
de Wapenbroeders, Pastoor Marcus
Vankan. Hierin wordt aandacht besteed aan de persoonlijke verhalen
van inwoners uit elk kerkdorp. Kinderen zullen hierin het verhaal vertellen
van hun voorouders.
Het koor Young Forever zal de dienst
muzikaal opluisteren, evenals de doedelzakspelers.
De last Post wordt gespeeld door Yanick Douven waarna een minuut stilte
volgt.
Amazing Grace wordt gespeeld door
de doedelzakspelers.
Na de viering is er een optreden van
harmonie Pro Musica.
Generaal b.d. Ton van Loon zal een
toespraak houden over:
“Vrede in het kader van de internationale betrekkingen op het gebied
van Defensie.”
Luitenant kolonel Edwin Saiboo, voorzitter van de Landelijke Bond van Wapenbroeders spreekt een slotwoord.
Zaterdag 16 november 2019
(ipv 9 november)
Herdenking Britse begraafplaats Nederweert.

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

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

Echt stoer mannenwerk
Zondag 22 september
Smeden- en motorendag
Misschien past wel niet meer in deze
tijd om over echt mannenwerk te praten, maar als het dan toch om de groep
smeden en metaalbewerkers van het
Limburgs openluchtmuseum Eynderhoof in Nederweert Eind gaat dan
is een uitzondering wellicht toch op
zijn plaats. Want in het leukste openluchtmuseum van deze regio is een
grote groep slimme en sterke mannen
verenigd in het smedenambacht. Jaarlijks worden tal van prachtige creaties
en slimme toepassingen op de oude
manier zelf gesmeed en als het niet
gaat dan wordt er toch een oplossing
gezocht. Geen ruig volk maar enthousiast kerels die heel graag over hun
vakmanschap praten, maar vooral ook
heel graag laten zien en horen.
Met veel enthousiasme, geduld en
inspiratie nemen de smeden de bezoekers mee in de wondere wereld
van het smeedwerk. Of het nu gaat
om de ouderwetse trucjes van het
eeuwenoude vakmanschap of de finesse van vernuftige technische oplossingen, het komt allemaal op tafel.
U krijgt deze zondag uitleg over materialen en gereedschappen en er zal
volop gedemonstreerd worden aan
het aambeeld of buiten rondom de
smidse. Vol trots laten ze de gerestaureerde drie cilinder Bronsmotor lopen
die door de ambacht groep volledig
is gerestaureerd, naast een grote verzameling stationaire watergekoelde
motoren die te zien is, zoals de Lister en Jenbach. Het smedengilde “ St.
Eloy “ is niet alleen maar zichtbaar
aanwezig op Eynderhoof, ze laten
ook heel graag van zich horen, al is
het maar de mooie klank van de hamer op het enorme aambeeld.
Ook deze zondag zijn veel van de
oude ambachten in bedrijf en kunt
u als bezoeker mee genieten van de
sfeer, het enthousiasme en plezier dat
de vele ambachtslieden op het terrein
uitstralen. Dat maakt Eynderhoof zo
bijzonder. U kunt in onze herberg genieten van koffie met vers gebakken

The Nag’s Head
Op zondag 22 september kun je
een wandeling in De Groote Peel
weer combineren met sfeervolle
muziek op het Peelpodium van
Buitencentrum De Pelen. Om 13.30
en 15.00 uur speelt ‘The Nag’s
Head’, een groep met een passie
voor Ierse muziek. Het Buitencentrum van Staatsbosbeheer ligt aan
de Moostdijk 15 te Ospeldijk.

vlaai, er wordt balkenbrij verkocht
en de kiosk ligt vol met verantwoord
ouderwets snoepgoed. Voor de liefhebber is er verse honing en met een
beetje geluk ook Eynderstroop. De
muziek wordt deze middag verzorgd
door accordeonist Bert Rietjens e.a.
Het museum is op 22 september open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Meer informatie is te vinden op de
website www.eynderhoof.nl
Woensdag 25 september
Handnijverheid voor meisjes en jongens (textiel en timmeren)
Kindermiddag!
De ambachtslieden van de linnenkamer gaan de kinderen op deze
woensdag leren werken met naald en
draad. Echt iets voor stoere meiden
en jongens. Moeilijk is het niet om
aan de slag te gaan met breien, macramé en pompoen snijden. Het resultaat mag natuurlijk mee naar huis!
En wie van de meiden of jongens
graag timmert komt deze middag
ook ruimschoots aan zijn of haar trekken. Met hout, een hamer en wat spijkers tover je zo een pracht-creatie en
ook die mag natuurlijk mee naar huis.

The Nag’s Head, passie voor Ierse
muziek
The Nag’s Head is een amateurgezelschap van enthousiaste muzikanten met wortels in Nederweert en
Weert. Gezamenlijk hebben ze een
passie voor Ierse muziek. De naam
‘The Nag’s Head’ is geïnspireerd op
iets wat in Ierland erg veel met muziek te maken heeft, namelijk de Ierse
pub. Daar komen de Ieren bij elkaar
om samen te drinken, gezellige uurtjes door te brengen en om samen te
zingen. The muzikanten van The Nags
Head maken al sinds 1997 samen muziek, waarbij het motto ‘gezelligheid
en plezier in het musiceren’ voorop
staat. Hun muziek is geïnspireerd op
diverse Ierse muzikanten zoals the
Dubliners, the Chieftains, Steeleye
Span en Van Morrison, maar ook
de modernere muziek van Flogging
Molly. Tijdens het optreden wisselen
Irish pubsongs, ballads, traditionals,
instrumentale nummers elkaar af.
Er wordt gezongen over liefde en
armoede, maar in de drinkliederen
komt ook de Ierse vrolijkheid ruim

aan bod. Dat wordt weer genieten op
het Peelpodium!
De voorstellingen op het Peelpodium zijn om 13.30 en 15.00 uur
en voor iedereen toegankelijk.
Entree is een vrijwillige bijdrage.
Uw gulle gift komt ten goede aan
de muzikanten en aan de organisatie van het Peelpodium. Meer
informatie:
www.staatsbosbeheer.nl/peelpodium
En dan naar buiten!
Buitencentrum De Pelen ligt aan de
rand van Nationaal Park De Groote
Peel. Voor of na een voorstelling kan
je genieten van een wandeling in dit
mooie natuurgebied. Voor gezinnen
met kinderen zijn er Doe- en Ontdektochten te huur zoals het Kabouterpad en de Peel Beleef-je-Buiten
Tocht. Er zijn ook drie uitgezette
wandelroutes waarvan er ook één (2
km) geschikt is voor rolstoelen. Perfect te combineren met een hapje en
drankje in de Peelkiosk of in de Peelboerderij.
Het Buitencentrum ligt aan de Moostdijk 15 te Ospel te Ospeldijk en is elke
dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur
en in het weekend tot 18.00 uur. Voor
meer informatie kijk op www.staatsbosbeheer.nl/depelen U kunt ook telefonisch of per mail contact met het
Buitencentrum opnemen via: 0495
– 641 497 of depelen@staatsbosbeheer.nl

Basisschool De Schrank zamelt
afgedankte apparaten in

Bekijk het kinderdag programma
op: www.eynderhoof.nl
Het museum is geopend van 13.00
tot 17.00 uur

Natuurherstel Weerterbos

Toons Toppers 2019 op top Mont Ventoux!

Groepsfoto van Toons Toppers 2019 op de top van de Mont Ventoux
Na een half jaar samen trainen was
het 5 en 6 september zover.
De Toons Toppers 2019 beklommen
de Mont Ventoux en zamelden hiermee geld in voor het KWF en het
Toon Hermans Huis Weert.
Met een zeer diverse groep uit de
hele regio reisde men afgelopen
week samen met team Mont Fou naar
Frankrijk af. De jongste deelnemer
begin 20, de oudste 78 jaar.
Sommigen zelf ziek geweest, anderen voor een naaste of als nabestaande, ieder met zijn of haar motivatie
om de uitdaging aan te gaan.

De wandelaars moesten donderdag
omhoog klimmen met een windkracht zeven op de top! Geen makkelijke omstandigheden maar iedereen
volbracht de uitdaging.
Op vrijdag waren de fietsers aan de
beurt die ook allen de 26 kilometer
lange klim volbrachten. Een ware
topprestatie van iedereen en bovenal
een topweek voor iedereen.
Een prachtige week vol saamhorigheid, energie, positiviteit, emotie en
steun voor elkaar! Mocht je de toppers
willen steunen, dit kan nog steeds middels de teampagina www.grootverzettegenkanker.nl/toonstoppersweert.

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl • Dag en nacht
bereikbaar

• Persoonlijke
begeleiding
• Meer dan 30 jaar
ervaring
Groenewoudlaan 4, 6004 VE Weert
Patersveld 19, 6001 SN Weert
Tel 0495 - 54 38 15 - Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl
www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Stichting het Limburgs Landschap
is dag in dag uit bezig om haar natuurterreinen zo optimaal mogelijk
te beheren. Goed voor een soortenrijke natuur en daarmee meteen ook een fraaie en gevarieerde
natuurlijke omgeving om volop
van te genieten. In het Weerterbos
worden de komende maanden natuurwerkzaamheden uitgevoerd.
Het Weerterbos in de gemeente Nederweert ligt op de grens van Limburg met Noord-Brabant en maakt
onderdeel uit van het veel grotere
Grenspark Kempen-Broek. De op de
hogere delen gelegen droge bossen
en de natte moerassige delen met
vennen en heide zijn kenmerkend
voor het gebied.
Werk in uitvoering
Van september tot eind november
wordt in het Weerterbos een aantal
PAS-werkzaamheden uitgevoerd. In
het gebied In den Vloed wordt naast
de Slenk circa 2 hectare bos met voornamelijk grove den omgevormd naar
heide en venoever. Dennen verdampen in de zomer, maar zelfs ook in
de winter, veel water. Door de dennen weg te halen, wordt verdroging
van het ven voorkomen. Door daarna
de voedselrijke strooisellaag af te
schrapen en af te voeren, ontstaan
vestigingsmogelijkheden voor soorten van droge tot vochtige heide. Dit
biedt kansen aan bijvoorbeeld klokjesgentiaan en levendbarende hage-

dis. Ook het spiegeldikkopje kan profiteren van de ingreep omdat nieuwe
vestigingsmogelijkheden
ontstaan
voor hennegras, de waardplant van
deze zeldzame vlinder.
Nabij het Koolespeelke wordt eveneens een klein deel bos omgevormd
in een venoever, aansluitend aan delen die vorig jaar al zijn omgevormd.
Natuur onder druk
Ondanks alle beheerinspanningen
in het verleden staat de natuurkwaliteit nog steeds erg onder druk. De
depositie (neerslag) van onder andere stikstof door de jarenlange hoge
uitstoot afkomstig uit de landbouw,
maar ook uit verkeer en industrie,
zorgt nog steeds voor een sterke verzuring en vermesting. De problemen
die hiermee samenhangen worden
door het rijk en de provincie onderkend. Met geld afkomstig uit de PAS
(Programmatische Aanpak Stikstof),
een overheidsprogramma gericht op
het terugdringen van (de effecten)
van stikstof in onder andere de natuur, kan Het Limburgs Landschap in
een aantal bijzondere natuurgebieden extra natuurherstelmaatregelen
uitvoeren.
Welkom
Door al deze werkzaamheden ontstaat mogelijk lokaal tijdelijk enige
overlast, maar uiteindelijk gaat de
natuur er op vooruit. U bent en blijft
dan ook van harte welkom in het
Weerterbos.

Basisschool De Schrank uit Ospel
gaat met een duurzame Wecycle inzamelactie sparen voor een
mooie beloning. Tot half november zamelen zij afgedankte kleine
elektrische apparaten in en ontvangen daarvoor een beloning en
een Wecycle Recycle Certificaat.
Een echte win-win situatie! De
inzamelactie wordt georganiseerd door Wecycle, die tevens
een bedrag doneert aan Stichting
Jarige Job. Wecycle organiseert
de inzameling en recycling van afgedankte kleine elektrische apparaten en energiezuinige lampen
(e-waste).
De inzamelactie heeft een educatief
karakter: de scholen ontvangen actiemateriaal en een schoolkrant met
puzzels en informatie over recycling
van apparaten en lampen. Om het geleerde in praktijk te brengen, zamelt
een school tenminste 75 kleine apparaten in. Iedere deelnemende school
ontvangt hiervoor een leesboekenpakket naar keuze of een digitale
camera en een Wecycle Recycle Certificaat. Daarnaast doneert Wecycle
voor elke deelnemende school een
verjaardagspakket aan stichting Jarige Job. Deze stichting zorgt ervoor
dat ook kinderen uit minder bedeelde gezinnen hun verjaardag kunnen
vieren met cadeautjes en traktaties.
De inzamelactie loopt van 9 september tot en met 11 november.
Recyclelessen voor de volgende
generatie
Wecycle organiseert al jaren inzame-

lacties op basisscholen en met succes.
“Kinderen komen steeds jonger met
steeds meer elektrische apparaten
in aanraking” zegt Jan Vlak, directeur van Wecycle. “Denk aan een
telefoon, elektrische tandenborstel,
spelcomputer of radio. Maar ook
het lampje dat naast hun bed staat,
is een apparaat. We willen daarom
al vroeg bijbrengen dat deze spullen
na afdanking moeten worden ingeleverd voor recycling.” Al het e-waste
dat Wecycle inzamelt, wordt voor 95
procent nuttig toegepast. Zo krijgen
grondstoffen een tweede leven.
Over Wecycle
Wecycle voert de regie over de inzameling en recycling van afgedankte
elektrische apparaten en energiezuinige lampen, kortweg e-waste. Via
ons landelijk dekkend inzamelnetwerk van 10.000 punten kunnen consumenten en professionals e-waste
gratis inleveren. Samen met onze
inzamel-, sorteer- en recyclepartners
dragen we dagelijks bij aan de circulaire economie. Dit doen we voor
1.800 producenten en importeurs van
elektrische apparaten en energiezuinige lampen in opdracht van zes
producentenorganisaties: Stichting
Bruingoed, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, Stichting
Metalektro Recycling, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en Stichting Witgoed. In 2018
hebben we 105 miljoen kilo e-waste
ingezameld en gerecycled met een
nuttige toepassing van 95 procent.
Hiermee is een CO2-uitstoot vermeden van 294 miljoen kilo.

AFSCHEID EN ROUW
EEN MOOI AFSCHEID IS HET LAATSTE
WAT JE IEMAND KUNT GEVEN
Drie uur ’s nachts. De telefoon gaat. Een echtgenote is overleden. Zij is ook moeder en oma. De nabestaanden vragen wat ze moeten doen. Ik geef
aan dat ik zo snel mogelijk kom, sta op en vertrek direct naar de familie.
We maken kennis. Een belangrijk moment want de komende dagen zullen we elkaar vaak zien. Het is fijn als de nabestaanden snel voelen dat ze
op me kunnen bouwen. Besloten wordt om moeder thuis op te baren. We nemen alle tijd voor de verzorging. Wie wil mag
helpen. Na het wassen en kleden doet een van de dochters samen met mijn assistente de haren van moeder en
brengen ze make-up aan, precies zoals moeder het altijd had. De andere dochter smeert de handen van moeder in met crème. Alles mag, niets moet. We leggen moeder op het rieten opbaarbed. Ze ziet er vredig uit,
het is weer écht moeder. Een rustmoment: voor het gezin even ‘wennen’ aan de situatie en alle aandacht
voor moeder. Straks kom ik terug en gaan we de uitvaart vormgeven. Hier komt natuurlijk heel veel bij
kijken: wat voor uitvaart, de locatie, het drukwerk, de kist, de bloemen en nog veel meer. De eerste
dag staat bijna altijd geheel in het teken van de opbaring en de rouwbrieven. Dit is vaak een heel
drukke dag voor het gezin. Adressen moeten worden verzameld, enveloppen geschreven. Ik help hen
door deze dag heen. Ondertussen ontwerp ik de rouwbrieven. Een foto van haar laatste breiwerk komt
op de rouwbrief. Als in de namiddag de brieven op de bus zijn is de grootste druk weg. De komende
dagen bespreken en beslissen we stap voor stap alle andere dingen. Tenslotte is het ook belangrijk
dat er tijd is om bij moeder te zijn, te rouwen, bezoek te ontvangen, te vertellen en te troosten.
Op de achtergrond wordt ondertussen hard gewerkt. De locatie waar de dienst plaats zal vinden
wordt gekozen en gereserveerd. De afscheidsdienst zal gehouden worden in een zaal met uitzicht
over het water. Daarna zal buiten op het terras worden getoost en is er aansluitend een koffietafel.
Alles op hetzelfde adres. Een kist wordt gekozen en een breiwerk van moeder zal in het bloemstuk
worden verwerkt.
Ik probeer goed op te letten dat niet méér uitgegeven wordt dan wat de familie voor ogen
heeft. Daarom hanteer ik een startbedrag voor mijn werk en worden alle inkopen één op
één doorgezet. Een kist die Jet Verberne Uitvaarten € 250,00 kost staat straks ook op de
rekening voor € 250,00. Nabestaanden krijgen achteraf een kopie van alle inkoopfacturen. Aangifte moet worden gedaan, het prentje voorbereid, muziek gekozen, een
fotopresentatie gemaakt, de tekst voor de afscheidsdienst geschreven.

Uw wens
staat voor ons
bovenaan...
Groenewoudlaan 4, 6004 VE Weert
Patersveld 19, 6001 SN Weert
Tel 0495 - 54 38 15 - Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl
www.uitvaart-vangansewinkel.nll

Branchevereniging Gecertiiceerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen

Omdat een dierbare herinnering
gezien mag worden

wenskaarten, gedenksieraden, urnen, boeken
mementoaanjou.nl Hoogstraat 9, 6001 ET Weert

Er is veel verdriet als de kist wordt gesloten. Dit is het echte afscheid. De volgende
dag komt alles, waar iedereen zo zijn best voor heeft gedaan, samen in een zeer
persoonlijke afscheidsdienst met mooie herkenbare verhalen, een lach en een
traan. Een mooi afscheid is het laatste wat je iemand kunt geven en helpt bij
de rouwverwerking.
De dagen tussen overlijden en dag van uitvaart zijn stevig gevuld. Maar
het maakt niet uit al zet ik pas na middernacht mijn computer uit. Als alles maar goed geregeld is. Als ook deze lieve mensen een afscheid van
moeder krijgen waar ze met een goed gevoel op terug kunnen kijken.

Meer verhalen, reacties en foto’s vind u op www.jetverberneuitvaarten.nl

Jet Verberne Uitvaarten
Observantenstraat 19, 6001 AL Weert • 06-223 006 14
info@jetverberneuitvaarten.nl

Wandel je mee?
Over
natuurbegraafplaats
Schoorsveld
Woensdag 2 oktober
van 10.30 tot 11.30 uur

Op Schoorsveld kun je alvast een plek reserveren
in de natuur, voor altijd. Kom kennismaken met
natuurbegraven. We verzorgen elke 2e dag
van de maand een informatieve rondwandeling
over Schoorsveld.
Je bent van harte welkom!

De wandelingen starten om 10.30 uur.
Aanmelden kan via www.schoorsveld.nl/wandeljemee.

Je bent 7 dagen in de week welkom.
Somerenseweg 116, Heeze, 040 303 23 00
www.schoorsveld.nl

AFSCHEID EN ROUW

Arléne Uitvaart Uitvaartbegeleiding
bij zelfdoding
Helaas komt het nog maar al te vaak voor dat mensen een geliefde op deze vreselijke manier verliezen. Juist dan is het zo
ontzettend belangrijk dat er een uitvaartbegeleider naast je staat die je steun en toeverlaat is in deze moeilijke periode. Die
niet alleen respect heeft voor je emoties maar ook met je samenwerkt om tot een passend afscheid te komen. En die er ook
na de uitvaart voor je is voor begeleiding in het proces van rouwverwerking.

En dan ineens, geconfronteerd door een zelfgekozen dood.
De verbijstering, het ongeloof, de machteloosheid is groot.
De wereld staat meer stil, dan hij ooit heeft gedaan.

dacht. Zo moet je er rekening mee houden dat de kans er is dat je de overledene niet meer kunt zien. De politie zal op enig moment aanwezig zijn
om vragen te stellen. De reacties in de omgeving kunnen wisselend zijn.

Emoties buitelen over elkaar heen. De ontsteltenis groot, met
vaak meteen het besef van het onomkeerbare aan deze gebeurtenis. Vragen komen bij je op, vragen waar je vrijwel meteen van
beseft dat je er nooit antwoord op zal krijgen.

Wat is het dan belangrijk dat er iemand naast je staat die je kan begeleiden, die respect heeft voor de emoties waar je mee worstelt en samenwerkt om tot een passend afscheid te komen. Dat er extra aandacht is voor
eventueel betrokken kinderen. Iemand die het overzicht behoudt in deze
verwarrende periode. Jouw uitvaartondernemer is zo’n persoon.

Geen goed of fout
Bij zo’n heftige gebeurtenis reageert iedereen anders. De een
valt stil, de ander is enorm boos, de derde blijft heel rustig en de
volgende is zo emotioneel en verdrietig dat hij of zij alleen nog
maar huilen kan.
Er is geen goed of fout in zo’n situatie. Iedereen mag zijn zoals hij
of zij is en zich op dat moment voelt. En toch zul je samen in deze
tijd veel samen moeten regelen en beslissen. In deze kwetsbare
periode heb je elkaar nodig en kun je er toch misschien niet voor
elkaar zijn. Ieder overvallen door zijn eigen emoties.
Uitvaartbegeleiding bij zelfdoding
Dan is het van groot belang dat de uitvaartondernemer die je
kiest, je hier allen goed in begeleidt. Want ook de periode tot
het laatste afscheidsmoment, zal mogelijk anders zijn, dan ge-

Strijbos

UIT VA ARTVE RZORGING

Nazorg
Jouw uitvaartondernemer is je steunpilaar om door deze periode te komen, maar ook na deze periode kan deze uitvaartondernemer van groot
belang zijn in nazorg.
Rouwverwerking kan een onderdeel zijn dat je nodig hebt. Hiervoor kun je
ook bij Arléne terecht. Als ze al betrokken zijn geweest bij de uitvaart, dan
is er vaak al een band en hebben ze met jou deze periode daadwerkelijk
meegemaakt. Dit kan je helpen om met jezelf aan de slag te gaan.

De uitvaartleidsters van Arléne zijn er voor jou.
Neem bij vragen gerust contact met op Arlene-uitvaart,
St. Rochusstraat 17, 6031 BG Nederweert, 0495-632 848
www.arlene-uitvaart.nl

Wist u?
Wanneer de grafrechten zijn verlopen, bestaat de mogelijkheid
om uw dierbaren te laten opgraven en cremeren en een rustig
plekje te geven in uw eigen omgeving (thuis).
Vraag naar de mogelijkheden.

Strijbos

G R AV EN D IENS T

Tel.: 0495 - 54 35 21 • Mobiel: 06-51 34 52 36
www.gravendienststrijbos.nl • info@gravendienststrijbos.nl

uitvaartbegeleiding

van den Boom
Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding
van den Boom zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid.
Zodat jullie met een goed gevoel
kunnen terugkijken.

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

AFSCHEID EN ROUW

www.crematoriumweerterland.nl
uitvaartverzorging

stervensbegeleiding

rouwbegeleiding

24 uur per dag bereikbaar

Voor een persoonlijke
benadering met aandacht,
tijd en zorg voor
de overledene
en nabestaanden.

Samen met u
willen wij inhoud geven,
aan de momenten van
vasthouden en loslaten
die bij de dood horen.

St. Rochusstraat 17
6031 BG Nederweert
Tel. 0495 63 28 48
www.arlene-uitvaart.nl

Jet Verberne Uitvaarten
Voor het meest persoonlijke afscheid

06-22300614
Voor het melden van een overlijden dag en nacht bereikbaar
info@jetverberneuitvaarten.nl

www.jetverberneuitvaarten.nl

Fading Uitvaartzorg, GvR Afscheidsfotografie en Restaurant De Busjop
Fading Uitvaartzorg, GvR Afscheidsfotografie en Restaurant De Busjop hebben de handen in elkaar geslagen om een uitvaart-inspiratiebeurs te organiseren. Het doel van deze beurs is mensen te inspireren in de wereld van
afscheid en verlies. Welke voorbereidingen kun je nu al treffen en waar
kun je nu al bij stilstaan. Het leven is balanceren tussen liefde en afscheid
en hoe mooi is het om tijdens alle mooie momenten ook eens stil te staan
bij je afscheid. Het leven is mooi en het afscheid kan een weerspiegeling
zijn van dat moois in het leven. Wij willen u dan ook van harte uitnodigen onze inspiratiebeurs te bezoeken. Maak kennis met de professionals in
deze branche en ga mee op ontdekkingsreis.
Mariet van Fading Uitvaartzorg neemt jullie mee in de wereld van wat
er kan en mag in de uitvaart en alle voorbereidingen. Dit doet ze samen
met Gonnie van GvR Afscheidsfotografie. Gonnie laat zien hoe mooi foto’s
kunnen zijn van een afscheid en de waardevolle betekenis hiervan bij het
verwerkingsproces. De gelegenheid de Busjop biedt vele mogelijkheden
om een afscheid te organiseren. We nemen jullie verder mee in de wereld
van crematorium Weerterland, een loopkoets van Arkadya, een rouwauto,

de A3 uitvaartmotor, Muziekduo Mieke en Petra, uitvaartkisten van De
Boskamp en Greencoffins, de fantastische beelden van Jan Weerts, het
oogstrelende glaswerk van Arte Designo, de schitterende assieraden
van Glass by Sonja, de kartonnen uitvaartkist, begraven in de natuur
op Bergerbos, unieke Portret urnen van Nadia, opbaarmogelijkheden
door Thanatopraxie en BioSac 200 methode, de mooie bloemen verzorgd door Bloemenhuis Margriet. Edelsmid Peter van Heugten zal zijn
vingerafdruk sieraden en assieraden tonen, begeleiding voor en na een
emotioneel gebeuren door Testamentadvies van Annet Kuys van bedrijfsondersteuning tot aan het maken van je testament, Karin van der
Plas, De Voorzorg begrafenis en crematiefonds, olieën van Jolanda van
den Rijken, ritueelbegeleiding Karin Otten, de bijzonder mooie gedenkstenen van Den Hollandsche Gedenkstenen. Niet te vergeten De Aarde
Nooijen uit Grashoek, want onze dieren verdienen eveneens een mooi
plekje, rouwdrukwerk door De Boskamp.
Wij ontmoeten u graag op zondag 20 oktober 2019 tussen 11.00 en
16.00 uur bij Restaurant De Busjop, Busschopsweg 9 te Heythuysen

Voor vragen kunt u terecht bij: Fading Uitvaartzorg, info@fading-uitvaartzorg.nl, 06 246 652 11 of Gvr Afscheidsfotografie
info@gvrafscheidsfotografie.nl, 06 505 243 72

--- Ingezonden excuusbrief --Zonnebloem versus Welfare
In navolging van het gesprek op 23 januari 2019, tussen de heer Damen (directeur Zonnebloem) en de oud-voorzitter en penningmeester van de Welfare
Nederweert publiceren wij de brief welke de heer Damen heeft geschreven n.a.v.
het conflict dat door het toedoen van de Zonnebloem in Nederweert is ontstaan.

Sport Nederweert brengt
iedereen in beweging
Van 20 t/m 29 september vindt de Nationale Sportweek plaats. Een week om
in beweging te komen. Ook in Nederweert! Sport Nederweert organiseert
samen met partners veel sport- en
beweegactiviteiten. Ook Ben Bizzie is
erbij. Hij zorgt voor extra sport- en beweegplezier. Beweeg je mee?

MEOS handbal wil de allerjongste jeugd op
een leuke en speelse manier kennis laten
maken met handbal, het ienieMINI HANDBAL.
Wij bieden in oktober t/m december een
reeks van 10 trainingen aan voor 4-5-6
jarigen. De trainingen worden gegeven
in sporthal de Bengele in Nederweert op
woensdag van 17.15u tot 18.00u.
Wil je je zoon/dochter kennis laten maken
met handbal, meld hem/haar dan aan voor
de kennismakingstraining op 2 oktober, via
mini@meoshandbal.nl
Deze training is gratis en verplicht je tot niets.
Is je kind na de kennismakingstraining enthousiast geworden, dan kan hij/zij daarna
nog negen trainingen volgen. Je betaalt 28
euro voor deze trainingen.
Trainers: Evelien van Kempen-Timmermans
Locatie: Sporthal de Bengele, Nederweert
Dag: Woensdag
Tijd :17.15 – 18.00u
Duur :45 minuten
Aantal trainingen: 10
Startdatum: 2 oktober
Einddatum: 11 december
Prijs: €28,00
Bijzonderheden: De 1e training is gratis en
verplicht je tot niets.
Aanmelden: via mini@meoshandbal.nl

Senioren Menu voor € 10,80

Bij Gasterij de Brabander

.

ZOEKERTJES

LD

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

BEE

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

Programma zat 21 sept Veteranen
Kessel - Eindse Boys
17.00 uur

PERSONEEL GEVRAAGD
Personeel gevraagd leeftijd vanaf
13 jaar wisselende tijden Cafetaria ’t
Frietpannetje
Poetshulp gevraagd voor 2,5 uur per
week bij interesse graag een berichtje
naar poetshulp@poetshulp.nl

VO
OR

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – MBC’13:
Tuin en Parkmachines Kuster Heythuysen
Supporters welkom bij de wedstrijden
Eventuele wijzigingen: Laatste nieuws
zie www.eindseboys.nl

Op www.sportnederweert.nl vind je alle activiteiten van Sport Nederweert en de verenigingen tijdens de Nationale Sportweek

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

Programma Zat 21 sept Junioren
Bruheze J019-2 - Eindse Boys JO19-1 15.15 uur
NWC JO17-4 - Eindse Boys JO17-1 13.00 uur
Sv Laar JO15-3 - Eindse Boys JO15-1 12.45 uur
Eindse Boys JO13-1G- sv HeythuysenJO13-2G
09.00 uur
Eindse Boys JO12-1 - IVO JO12-1 09.00 uur
Eindse Boys JO11-1G - Mierlo Hout JO-4 09.00 uur
Merefeldia JO10-3 - Eindse Boys JO10-1 10.00 uur
Eindse Boys JO9-1G - Mifano JO9-2G 10.30 uur
DESM JO8-1 - Eindse Boys JO8-1 09.00 uur

Programma zondag 22 sept Dames
Geldrop VR1 - Eindse Boys VR1
12.30 uur

Heel Nederweert trapt de Nationale
Sportweek af
De Nationale Sportweek wordt afgetrapt
met een warming up. Iedereen kan meedoen: jong, oud en mensen met een beperking. Dat laat beweegcoach Marloes zien:
“Samen met twee meiden uit groep 7, een
cliënt van PSW en een 100-jarige inwoner
hebben we een video opgenomen. Die video wordt afgespeeld op alle basisscholen
en bij de verzorgingshuizen. Zo trappen we
in heel Nederweert op hetzelfde moment
de Sportweek af!”

Via sociaal media ontvangt u constant 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 gevraagd, personeel gezocht.
Plaats een zoekertje voor slechts € 10,00
incl. BTW maximaal 15 woorden.

Sluis 13, 0495-663 466
wel reserveren

Programma Zondag 22 sept Senioren
Eindse Boys 1 - MBC’13
14.30 uur
Eindse Boys 2 - Merefeldia 4
11.30 uur
Eindse Boys 3 - sv Laar 6
11.00 uur
Eindse Boys 35+1 - Rood wit’67/Plus 35+1 10.00 uur

Activiteiten voor jong én oud
De Nationale Sportweek is dé week om lekker in beweging te komen. “We organiseren
super veel toffe activiteiten voor jong én
oud. Zoals opa en oma gym en de Ben Bizzie
Speurtocht. Ben Bizzie is het beweegmaatje
van alle kinderen. Hij is tijdens het spelen in
Nederweert letters kwijt geraakt. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen hem helpen
om de letters terug te vinden. We organiseren de Ben Bizzie Speurtocht op drie plekken: Leveroy, Ospel en Nederweert”, aldus
beweegcoach Manon. “Maar dat is nog niet
alles. Want ook veel verenigingen organiseren een open training. Doe gratis mee en
ontdek jouw talent! Ook helpen we scholen
op weg om tijdens en na schooltijd kinderen
in beweging te brengen”, vult beweegcoach
Jordi aan.

PERSONEEL AANGEBODEN
Ik ben 14 jaar en heb al vaker opge
opgepast, wil dit meer gaan doen.
06-123 456 78
GEVRAAGD
Gevraagd carnavalskleding voor kin
kinderen 06-123 456 78

Tafeltje-dek-je
MEIJEL
Sint Jozef Wonen en Zorg in Meijel verzorgt voor een groot aantal
inwoners van Meijel, Neerkant, Ospel en Nederweert Tafeltje-dek-je
maaltijden. Op alle dagen van de week brengen onze vrijwilligers
een heerlijke warme 3-gangen maaltijd bij u thuis. Ook kunnen we
de maaltijd koelvers leveren zodat u zelf de maaltijd kunt verwarmen op een door u gewenst tijdstip.
• Door middel van een keuzeformulier kunt u zelf het menu samenstellen. Bovendien bepaalt u ook zelf op welke dagen u gebruik wilt
maken van Tafeltje-dek-je waarbij wij uitgaan van minimaal 1 dag
in de week.
• Het is ook mogelijk om tijdelijk gebruik te maken van Tafeltje-dekje, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of gedurende een
revalidatieperiode.
• Alle informatie hierover kunt u verkrijgen bij onze keuken, tel.nr
077-466 78 78.

Uit bijgevoegde brief blijkt overduidelijk, en voor de Welfare zeer verheugend,
dat géén enkel oud bestuurder / cq. bestuurder enige blaam treft. Wij hebben
gemeend dat ook voor de insiders duidelijk moet zijn dat de beschuldigingen uit
de lucht waren gegrepen.
Namens
Stichting Welfare Nederweert
Aan het bestuur van de Zonnebloemafdeling Nederweert
T.a.v. de heer M.J.H. Knapen, secretaris
Florastraat 60
6031 XN NEDERWEERT
Onderwerp: Vermeende fraude Stichting Welfare Nederweert
Kenmerk: DU19.06
Datum: 10 april 2019
Geacht bestuur,
De gemeente Nederweert is gezegend met het gegeven dat er in de gemeente
meerdere goede doelen actief zijn die zich het lot van mensen met een fysieke
beperking aantrekken. Helaas is er tussen de afdeling Nederweert van Nationale
Vereniging de Zonnebloem en Stichting Welfare Nederweert een pijnlijke situatie
ontstaan, doordat voor het nationaal bureau van de Zonnebloem de scheiding
tussen de Zonnebloem en Welfare Nederweert niet helder was.
Bij deze bied ik mijn welgemeende excuses aan voor de pijnlijke situatie die door
ons handelen tussen de Zonnebloemafdeling Nederweert en de Stichting Welfare
Nederweert is ontstaan. Op geen enkele wijze is gebleken dat door bestuursleden
en oud-bestuursleden van zowel de Zonnebloemafdeling Nederweert als van de
Stichting Welfare Nederweert onjuist of onrechtmatig is gehandeld.
Met oprechte gevoelens wil ik de vrijwilligers en oud-vrijwilligers van de Zonnebloemafdeling Nederweert danken voor hun tomeloze langdurige inzet en hen
vrijwaren van elke blaam op dit gebied.
Vanzelfsprekend zullen wij zorgen dat deze pijnlijke situatie in de toekomst niet
nogmaals kan ontstaan.
Met vriendelijke groeten,
NATIONALE VERENIGING DE ZIONNERBLOEM,
Marc Damen, directeur

Vollemaan Heksenverhalenavond bij De Pelen

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur •
wasmachines •
drogers •
etc •
Peter Eilers
Tel. 06-24184996
www.petereilers.com
info@petereilers.com

SKO
De nacht van mijn leven
Ik heb vannacht met jou geslapen
in een rieten hutje in de woestijn
ons reisgezelschap, vermoeid, zit nog
na te praten
met een heerlijk glaasje wijn.
Voorzichtig doe ik het kiertje open
een heldere maan in een blauwe lucht
vlak bij de sterren, die betoverend
wenken
slaak van verrukking een diepe zucht.
“Slaap je nu al?” vraag ik,
maar hij antwoordt niet,
lieflijk aai ik over zijn wang
jammer, dat hij dit niet ziet.
Maar ja, kleine vogel, je bent nu gevlogen
had ik dan toch, al was het maar voor
even
laten zien de bekoring van het heelal.
Memories.....want dit was de nacht
van mijn leven.
Anja Massee.
www.schrijverskringospel.nl

SJG Weert
Zwanger? Bezoek de informatieavond over ‘de bevalling’
Als je gaat bevallen wil je daarover
goed geïnformeerd zijn. Daarom geven een verloskundige uit de regio en
een verloskundige en gynaecoloog
uit het ziekenhuis uitleg over de bevalling, eventuele pijnstilling en over
“wat er anders kan gaan”. Als het mogelijk is, volgt een rondleiding over
de verpleegafdeling en de verloskamers. Natuurlijk is er ruimte voor het
stellen van vragen.
Deze avond is bestemd voor zwangere vrouwen (en hun partner) als
voorbereiding op de bevalling.
De informatieavond vindt plaats op
dinsdag 15 oktober a.s. van 19:00 21:00 uur in het Restaurant van SJG
Weert, Vogelsbleek 5. Aanmelden via
het inschrijfformulier op de website:
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of telefonisch bij de afdeling Patiënteninformatie: 0495 – 57 22 05.

Tijdens de Vollemaanwandeling
op zaterdag 12 oktober worden
er namelijk heksenverhalen verteld door vertellers van Vertelclub Veldhoven, die je onderweg
tegenkomt. Na afloop lekker nagenieten van een drankje bij de
Peelboerderij. De activiteit start
bij het Buitencentrum De Pelen,
Moostdijk 15 in Ospel.

De Nederweerter VVD:
meer aandacht voor
toerisme en recreatie
Tijdens de raadsvergadering van 3 september hebben we geconstateerd dat
het college het afgelopen jaar onvoldoende zichtbaar is geweest op toerisme en recreatie; hun visie daarop
ontbreekt, net als concrete acties. Er
wordt te weinig met de raad gedeeld
op toerisme- en recreatiegebied. Ook
is een regionaal rapport van begin
2019, dat ingaat op onze kansen en
obstakels, nog steeds niet gedeeld
met de gemeenteraad, terwijl de Nederweerter VVD daar al drie keer om
heeft gevraagd. Als gevolg van die
stroperigheid hebben onder andere
prominente ondernemers uit Nederweert afgelopen zomer een brandbrief gestuurd (o.a. te lezen op nederweert.vvd.nl).
In toerisme en recreatie zien wij kansen. Kansen voor ondernemerschap,
voor werkgelegenheid en voor leegstaande bebouwing in het buitengebied. Maar we kunnen niet blijven
wachten, het college moet in de actiestand schieten. Daarom doen wij een
voorzet voor een stimuleringsplan.
Infrastructuur en beleving
De Nederweerter VVD wil zich richten
op twee aandachtsgebieden: enerzijds infrastructuur, anderzijds beleving. We willen mensen stimuleren
om hier te recreëren en tegelijkertijd
bij te dragen aan de Nederweerter
economie.
Er zouden recreatieroutes, specifiek
voor bepaalde types van langzaam
verkeer (bijv. mountainbikers of wandelaars), moeten worden uitgezet
en breed worden gedeeld op de gemeentewebsite en in de regio. Vereist
is daarnaast heldere aanduidingen en
een goed wegdek. Denk verder aan
onderweg enkele gratis fiets-reparatiepunten. Heb ook oog voor bijzondere doelgroepen, zoals dove fietsers.
Dat past bij de gastvrije gemeente die
we willen zijn.
Zorg daarnaast, samen met inwoners
en ondernemers, onderweg voor beleving. Ben innovatief. Kijk naar succesvolle voorbeelden uit de omgeving:

fietsen ‘door’ water in Bokrijk, fietsen
‘over’ de boomtoppen in Eksel en dichter bij huis zelfbedieningspontjes in
Limburg. Maak het unieke van ons Nederweerter landschap zichtbaar. Denk
na over watertoerisme en omarm de
kansen die dat biedt. Allemaal voorbeelden waar zintuigen worden geprikkeld en toerisme en recreatie echt
worden gestimuleerd.

Door bepaalde routes uit te lichten
geeft het bestaande én nieuwe ondernemers ook de kans om daarop in te
spelen, hun boterham te verdienen en
laten we meer mensen genieten van
onze prachtige gemeente.
Samen doen
Probeer het ook niet allemaal alleen
te bedenken. Ga met ondernemers
om tafel om ideeën te delen voor het
versterken van de beleving en recreatieve innovaties. Benut de kansen en
gedachtes van onze eigen inwoners.
Wat vinden zij bijvoorbeeld de mooiste natuurroute in Nederweert? Zorg
ervoor dat “Nederweert- Vlinder van
Limburg” weer vol energie gaat vliegen.
We missen de integrale aanpak en regie van dit college op toerisme en recreatie. Reden temeer om zelf aan de
slag te gaan. Een startschot hebben we
hiermee gegeven en we gaan graag in
gesprek om andere ideeën erin te verwerken en dit samen op te pakken in
het belang van Nederweert, onze inwoners en ondernemers.
Ook ideeën delen over wat goed gaat
en beter kan in onze gemeente? Dat
kan bijvoorbeeld bij ons maandelijkse
politieke inloopuur, elke eerste donderdag van de maand! Brengt u het
onderwerp mee, dan zorgen wij voor
koffie en thee! Zie https://www.facebook.com/deNederweerterVVD/
Met ondernemende groet,
mr. J.W. (Jorik) Franssen
Fractievoorzitter de Nederweerter VVD
Reageren? Graag!
J.franssen@raad.nederweert.nl

Verhalen over heksen in het diepe
donker
Het is volle maan! Hoogtij voor heksen.
In ieder geval in verhalen van vertellers
van VerVe. Heksen spreken al eeuwenlang tot de verbeelding, zodat er veel
verhalen over heksen de ronde doen.
Sommige zijn gebaseerd op ware gebeurtenissen, andere zijn fictief. Ze
werden vaak verteld om mensen bang
te maken of om het volk op te zetten tegen mensen, meestal vrouwen,
die werden beschuldigd van hekserij.
Gevolg van die angst en beschuldigingen was een gruwelijke heksenvervolging, die veel onschuldige slachtoffers
maakte, zelfs in de Peelstreek.
Veel verhalen over heksen, verzonnen of ‘echt’, zijn opgeschreven en
van generatie op generatie overgeleverd. Genoeg materiaal dus voor een
Heksenverhalenwandeling op zaterdag 12 oktober. Dan delen vijf leden
van Vertelclub Veldhoven elk een ander heksenverhaal.
Informatie en reserveren
Je kunt kiezen uit verschillende starttijden: 19.30 – 19.45 – 20.00 – 20.15 en
20.30 uur. Per tijdstip max. 20 deelnemers. Deelname kost € 10,- voor volwassenen en € 7,50 per kind (vanaf
9 jaar). Prijs is inclusief een drankje
in de Peelboerderij na afloop van
de tocht. Reserveren kan online via:
www.staatsbosbeheer.nl /verhalenvertellersdepelen De route is 2 km
lang, duurt ongeveer twee uur (inclusief verhalen) en de activiteit is geschikt volwassenen en kinderen vanaf
7 jaar. Zaklampen zijn overbodig.
De Heksenverhalenavond start bij het
Buitencentrum De Pelen, het bezoekerscentrum van Nationaal Park De
Groote Peel aan de Moostdijk 15 te
Ospel. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met het Buitencentrum de Pelen: 0495 – 641 497 of per
mail: depelen@staatsbosbeheer.nl

Te koop:
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Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17
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