
W E E K 3 9 • J A A R G A N G 9 3 • 2 6 S E P T E M B E R 2 0 1 9

tandartsen

brugstraat 8  •  6031 eg nederweert  •  t 0495 634227
www.tandartsspauwen.nl • Buiten praktijkuren bij spoed 460765

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

(0495) 625714 

Expert 
Nederweert
uw Sonos
specialist!

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

Redactie-adres:

Pannenweg 231

Postbus 2724

6030 AA Nederweert

tel. (0495) 63 26 25

fax (0495) 63 11 57

info@drukkerijvandeursen.nl

www.drukkerijvandeursen.nl

www.facebook.com/

drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur:

Huib van Deursen

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

De ondergang van radio, tv en pa-
pieren krant is door de jaren heen
al vaker geprofeteerd. Weliswaar 
niet als een doorgegeven bood-
schap van God zelf maar veelal 
als een begeleidend schrijven bij
slecht nieuws, dat leidinggeven-
den binnen mediabedrijven moe-
ten brengen. En slecht nieuws 
had Maurice Ubags begin deze 
maand, toen de directeur van Me-
diahuis Limburg de zoveelste re-
organisatie aankondigde. Week-
blad VIA Limburg gaat terug van 
16 naar 8 edities, de huis-aan-huis 
verspreiding stopt en circa 28 
mensen verliezen hun baan.

De reorganisatie is volgens Ubags 
noodzakelijk omdat de markt af zou 
willen van ‘papierverspilling’, althans 
zo werd hij geciteerd op het digitale 
nieuwsmedium 1Limburg. Een toch 
wat ongelukkige formulering ten 
aanzien van het eigen product. En
anders wel ten opzichte van mede-
werkers, lezers én adverteerders.

Inkomstenbron
Laatstgenoemde groep vormde im-
mers al die jaren zo’n beetje de enige 
inkomstenbron van de weekbladen. 
Maar die adverteerder zou zich tegen-

woordig vooral richten op het inter-
net. En zo werd ‘printed media’ weer 
eens dood verklaard, alleen nog net 
niet begraven. Wie het Midden Lim-
burgse bladenlandschap eens goed 
bekijkt komt echter tot heel andere 
conclusies. Het Weekblad voor Ne-
derweert verschijnt al sinds 1926 in de 
hele gemeente. Een eindje verderop

verbindt Weert Magazine de stad en 
omgeving met een gratis maandblad 
voor 70.000 inwoners. Meer naar het 
zuiden floreert ‘t Waekblaad al jaren 
in Echt en wijde omgeving met een 
oplage van 31.000. En in 2020 is het 
alweer tien jaar geleden dat het eer-
ste exemplaar van de voorloper van 
HALLO Magazine verscheen. Sinds die 

tijd is het blad alleen maar gegroeid 
en populairder geworden in Leudal, 
Maasgouw, Nederweert en de grens-
streek met Belgisch Limburg. 
Wat is er dan fout gegaan bij VIA? Of 
anders gezegd, wat deden die andere 
bladen beter? 

Lees verder elders in dit blad.

Lokale magazines springlevend in Midden Limburg

Huis-aan-huis-bladen hebben goede papieren

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Op 21 september 1944 reden ver-
kenners van de 3e Britse Infante-
riedivisie via de Booldersdijk en 
Strateris Nederweert binnen. De 
3e divisie was verantwoordelijk 
voor de beveiliging van de rech-
terflank van Operatie Market Gar-
den die op dat moment in volle 
gang was. Daarmee startte het 
begin van de bevrijding van Ne-
derweert. Met onder meer een
reizende foto-expositie en een
historische fietstocht met kaart 
kan iedereen de herinnering rond 
de bevrijdingsstrijd binnenkort 
herbeleven. Het gemeentelijk 
Comité 75 jaar Bevrijding Neder-
weert legt de laatste hand aan 
het programma.

Website over bevrijding 
Uren zat hij achter zijn computer en 
spitte hij door archieven op zoek naar 
bijzonder filmmateriaal over de be-
vrijding, Jermain Nicholls. Een aantal 
jaren geleden startte Jermain het ini-
tiatief ‘Lichtjes op de oorlogsgraven’ 
op kerstavond, op het Brits Militair 
Kerkhof. Hij is een van de leden van 
het gemeentelijk Comité 75 jaar Be-
vrijding Nederweert. Het materiaal
dat hij verzamelde, wordt gebruikt 
voor de website www.bevrijding-
nederweert.nl. 

Unieke fietstocht
Op een aantal historische locaties 
in de gemeente komen informatie-
borden te staan voor een fietstocht 
van 40 kilometer. De borden zijn ge-
maakt door een ander lid van het co-
mité, Bér Smolenaers. Drukkerij Van 
Deursen verzorgde de vormgeving. 

“Mensen kunnen de informatie le-
zen, maar ook met hun smartphone 
een QR-code scannen om naar de 
filmpjes op de website te gaan. Je 
beleeft daarmee als het ware ‘in het 
veld’ wat zich 75 jaar geleden ter 
plekke heeft afgespeeld”, aldus Ni-
cholls.

De informatieborden staan op negen 
plekken die bij de bevrijding in sep-
tember/oktober 1944 een bijzondere 
rol hebben gespeeld. 

Lees verder elders in dit blad.

Programma 75 jaar Bevrijding Nederweert krijgt vorm

Fietstocht langs historische locaties en foto-expositie

Boeren en burgers van Neder-
weert moeten naast in plaats van 
tegenover elkaar gaan staan. Al-
leen samen kunnen zij tegenstel-
lingen overbruggen en dilemma’s 
in het buitengebied oplossen.

Dat is de belangrijkste conclusie van 
de eerste interactieve bijeenkomst, 
afgelopen donderdagavond bij Ons 
Boerenerf in Nederweert-Eind. Het 
eensluidende oordeel na afloop: 
agrariërs en inwoners van de ge-
meente Nederweert zijn een stapje 
dichter bij elkaar gekomen. Of zoals 
onze nieuwe burgemeester Birgit 
Op de Laak de bijna 100 aanwezigen 
meegaf: “Samen maken we Neder-
weert en dus ook ons buitengebied.”

Op uitnodiging van de vereniging 
Boeren van Nederweert mocht don-
derdag iedereen zijn zegje doen over
de lokale, agrarische sector. Open 
en eerlijk, met respect voor elkaars 
mening. Een uur lang luisterden de 
boeren - zonder te (ver)oordelen
- naar de suggesties van burgers. 
Verschillende dilemma’s passeerden 
de revue. Geur- en verkeersoverlast. 
Fijnstof. De behoefte aan een meer 

kleinschalige, biologische (kringloop)
landbouw. Meer aandacht voor na-
tuur en biodiversiteit. 

Na de pauze ontstond er een open 
dialoog. De boeren vertelden over de 
vaak moeilijke keuzes waar zij voor 
staan. Hun inspanningen om de over-
last tot een minimum te beperken. 
De strenge regels rond dierenwelzijn 

en milieu. De hoge investeringen en 
harde afspraken met de bank. De mi-
nimale winstmarges die opschaling 
noodzakelijk maken. En de afhanke-
lijkheid van de markt. Boer Eric van 
de Putten verwoordde het treffend: 
“Als vanaf morgen iedereen biolo-
gische producten koopt, hebben we 
over 10 jaar alleen nog maar biologi-
sche boeren. De consument bepaalt 

wat wij produceren, zo simpel is het.”

Dichter bij elkaar
Met de bijeenkomst ‘Boeren en bur-
gers dichter bij elkaar’ volgde de ver-
eniging Boeren van Nederweert een
recent uitgebracht advies van drie 
studenten van de HAS Hogeschool. 

Lees verder elders in dit blad.

Eerste interactieve meeting bij Ons Boerenerf smaakt naar meer

Boeren en burgers komen dichter bij elkaar

Het comité 75 jaar Bevrijding Nederweert legt de laatste hand aan een passend programma. 
V.l.n.r. Peter Stultiens (voorzitter), Siem Peters, Jermain Nicholls, wethouder Peter Koolen, burgemeester Birgit Op de 
Laak, kabinetschef Giel Bruijnaers (secretaris), Niek Hendrix, Theo Burgers en Bèr Smolenaers           Foto: Nederweert24

V.l.n.r.: Koos Baats, Huib van Deursen, Desiré Kappert, Sonja de Wijs, Anja Baats.                   Foto: Aqua Media Adviseurs 



Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
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Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Programma Zat 28 sept Junioren
Eindse Boys JO19-1 - Deurne JO19-2 15.00 uur
Eindse Boys JO17-1 - Neerkjandia JO17-1 14.00 uur
Eindse Boys JO15-1 - RKMSV JO15-1 12.30 uur
Wilhelmina’08 JO13-1 - Eindse Boys JO13-1G

11.15 uur
DESM JO12-1 - Eindse Boys JO12-1 09.15 uur
SV Laar JO11-3 - Eindse Boys JO11-1G 08.45 uur
Eindse Boys JO10-1 - Veritas JO10-1 10.30 uur
SV Someren JO9-5G - Eindse Boys JO9-1G 09.00 uur
Eindse Boys JO8-1 - Brevendia JO8-1 10.30 uur

Programma zat 28 sept Veteranen
Eindse Boys - FC Maasgouw 17.00 uur

Programma Zondag 29 sept Senioren 
Heythuysen 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
NWC 6 - Eindse Boys 2 10.00 uur
Someren 14 - Eindse Boys 3 12.00 uur
SV Budel 35+1 - Eindse Boys 35+1 09.30 uur

Programma zondag 29 sept Dames 
Eindse Boys VR1 - Baarlo VR1 12.15 uur
Eindse Boys VR2 - Roggel VR1 10.15 uur

Mededelingen
Heythuysen, Molenhoek, St Antoniusstraat, 
6093 GA
Supporters welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

Boogsport Willem Tell
Nederweert

Zou je ook eens vrijblijvend kennis willen ma-
ken met de kruisboog- en Handboogsport, 
dan ben je van harte welkom op onze trainin-
gen op woensdagavond en zondagmorgen
Jeugd: 19.00 tot 20.00 uur (woensdag)
Volwassenen:  Woensdag 20.00 tot 23.00 
uur en zondag 10.00 tot 12.00 uur

NATIONALE SPORTWEEK 
WOENSDAG 25-9 HANDBOOG- EN KRUIS-
BOOGSCHIETEN VANAF 19.00 UUR
VRIJDAG 27-9 LUCHTDRUKSCHIETEN 
VANAF 20.00 VRIJE INLOOP

Voor inlichtingen: info@boogsportwillem-
tell.nl 

LUCHTDRUKSCHIETEN                           
IEDERE 2E en 4E VRIJDAG IN DE MAAND

Programma luchtdrukschieten in sep-
tember en Oktober
Vrijdag 27 september  11 en 25 oktober
Er wordt de mogelijkheid geboden aan be-
langstellenden  vanaf 18 jaar om gezellig 
met andere schutters samen bezig te zijn 
met een leuke hobby, in een veilig lokaal
Voor informatie over luchtdrukschieten 
kunt u vrijblijvend onze schietavonden 
bezoeken en vragen naar William of Di-
ana. Zij staan u graag te woord

Wij vragen een kleine vergoeding  voor niet 
leden van € 5,- incl. 1 consumptie voor  het 
gebruik van het lokaal per persoon/keer
Aanvang 19.30 uur tot ca. 23.00 uur.
Lokatie: Beatrixstraat 47A te Nederweert

Dit hebben wij de afgelopen zomer maan-
den ook zeker gedaan. Niet alleen hebben 
we in zoute wateren gedoken. We hebben 
ook verschillende evenementen in de om-
geving georganiseerd. Zo was er een dames 
duikdag, een mannen duikdag maar ook 
onze Dive 4 Kids. Zeker deze laatste was 
een groot succes. Een deel van onze kids 
mocht kennismaken met het buitenwater. 
Hoe gaaf is het als je tot nu toe alleen tegels 
hebt gezien in het zwembad en nu, ja nu ga 
je echt duiken in het buitenwater. Een 7 mm 
pak aan, een fles op je rug én een ademau-
tomaat in je mond.
Hoe gaaf is dit! 1 : 1 met een instructeur tot 
maximaal 2 meter diep duiken, dit mocht 

de pret niet drukken, we hebben snoeken, 
baarzen en allerlei kleine visjes gezien. De 
dag werd afgesloten met een leuke goodie 
bag én natuurlijk een heerlijk ijsje van ijssa-
lon Florence…..
Iedereen was het eens, dit moeten we vol-
gend jaar weer doen !
Meer foto’s vind je op onze facebook pagina 
“duikteam nederweert”.
Wil je nog meer over ons  weten? Kom dan 
eens langs tijdens onze trainingsavonden 
op zaterdagavond van 17.30 tot 20.30 uur 
in het LACO zwembad Nederweert. Meer 
informatie vindt je op onze website of neem 
rechtstreeks contact met ons op via: info@
duikteamnederweert.nl

Blijf duiken !

SchutterijSt. Barbara Leveroy

7de trekking loterij van2019
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2492,
2de prijs € 25.00 lotnummer 2704
3e prijs € 15.00 lotnummer 2745
4de t/m de 9de prijs € 10.00 lotnummer 
2686, 2622, 2586, 2654, 2582 en 2710.
10de t/m 15de prijs € 5.00 lotnummer 2588, 
2629, 2692, 2627, 2635 en 2681.

8ste trekking loterij van 2019.
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2574
2de prijs € 25.00 lotnummer 2734
3de prijs € 15.00 lotnummer 2655
4de t/m de 9de prijs € 10.00 lotnummer 
2698, 2755, 2704, 2283, 2627 en 2736
10de t/m 15de prijs € 5.00 lotnummer 2590, 
2699, 2463, 2458, 2629 en 2759.

De winnaars van de eerste prijs worden uit-
genodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op dinsdag 8 oktober om 20.30 uur 
in het schutterslokaal Sillenhoek 18a Leveroy.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Agenda
21 sep Uitwisseling Wallbeck (D) met aan-
sluitend BBQ
26-29 sep 1e & 2e Indoorwedstrijd te Ospel

Vrijdag 27 september geen trainingsavond 
in verband met indoorwedstrijd.

De EHBO vereniging Nederweert start 
nieuwe EHBO cursussen. 

De EHBO vereniging Nederweert organi-
seert diverse cursussen voor jeugd en voor 
volwassenen. Alle cursussen worden gege-
ven door eigen kaderinstructeurs en jeugd-
leiders en voldoen aan de richtlijnen van Het 
Oranje Kruis. Cursussen en herhalingslessen 
worden volgens het competentiemodel ge-
geven zodat de kwaliteit gewaarborgd is. 
Alle cursussen en opleidingen leiden tot 
een certficaat of diploma. Naast de regu-
liere cursussen verzorgt de vereniging ook 
maatwerkcursussen en specifieke cursus-
sen. Nadere informatie over cursusdata, de 
inhoud van de cursussen en de prijzen kunt 
u aanvragen bij de afdeling opleidingen: op-
leidingen@ehbonederweert.nl 

Jeugdcursussen 
Voor de jeugd van 11 tot 16 jaar worden er 
begin volgend jaar een jeugdcursus verzorgd. 
De kinderen worden via de basisschool en an-
dere persmogelijkheden benaderd. De kos-
ten bedragen € 20,00. De A-jeugdcursus start 
op woensdag 8 januari 2020. 

Volwassenen
Vanaf het 16e jaar kan iedereen een vol-
ledige EHBO-cursus volgen. Bij voldoende 
deelname wordt er een cursus gegeven. De 
lesavonden duren van 20:00 - 22:15 uur. Na 
het succesvol afronden van de cursus ont-
vangt de cursist het zogenaamde Eenheids-
diploma EHBO. De cursist kan zich daarna als 
lid aanmelden bij de EHBO vereniging, maar 
dat is niet verplicht. Het diploma is 2 jaar gel-
dig en kan verlengd worden door het volgen 
van herhalingslessen of het afleggen van 
een competentietest na 2 jaar. Zowel de her-
halingslessen als ook de competentietesten 
worden door de EHBO vereniging van Ne-
derweert verzorgd. De cursus kost € 175,00 
incl. examenkosten, administratiekosten en 
cursusmateriaal. De cursus start op woens-
dag 30 oktober 2019 en zal eindigen op 
woensdag 5 maart 2020 

AED cursus 
Ook dit jaar start er weer een reanimatie/
AED cursus. Deelname is alleen mogelijk 
voor personen vanaf 16 jaar. De cursus be-
staat uit 2 lesavonden (19:30 - 22:15 uur) en 
kost € 35,00 incl. certificaat en lesmateriaal. 
Er zijn cursussen op 14 en 21 november 2019 
en 17 en 24 maart 2020. 

AED Herhalingsles voor niet EHBO-ers 
Er zijn 2 herhalingslessen voor AED en wel 
op donderdag 26 september 2019 en dins-
dag 7 april 2020. 

Alle cursussen worden gegeven in gemeen-
schapshuis De Pinnenhof in Nederweert. Aan-
melden voor een cursus kan eenvoudig via de 
website www.ehbonederweert.nl/cursus

Guulke’s Lakeside Music Night 2019 

Voorstellen achtste Maestro

Op vrijdag 18 oktober en zaterdag 19 
oktober gaat het gebeuren in Sport-
centrum De Bengele in Nederweert: 
Guulke’s Lakeside Music Night 2019. 
Muziek van klassiek tot pop, 
crossovers tussen harmonieorkest, 
koor, percussiegroep, zangsolisten 
én dans. Kortom: een muzikaal spek-
takelstuk van de bovenste plank! 
Kaarten voor Guulke’s Lakeside Music 
Night 2019 bestelt u nù via www.lake-
sidemusicnight.nl

Een Maestro-competitie is het onder-
deel van het programma waarin regi-
onale ondernemers de hoofdrol spe-
len. Deze week stellen we de achtste 
en laatste maestro aan u voor. 

Maestro: Bart Smeets

‘Wat voor binding heb je met een 
harmonie?’, vroegen we Maestro 
Bart Smeets, die werkt bij Meerder-
weert (op basisschool De Tweesprong 
en de Zonnehof). Bart vertelt: ‘Har-
monie roept bij mij een aantal dingen 
op: bijv. in harmonie, oftewel balans, 
zijn en op elkaar ingespeeld zijn (let-
terlijk en figuurlijk). Samen ben je in 
staat tot méér… En een harmonie is 
een kans voor kinderen om in de ei-
gen omgeving met muziek aan de 
slag te gaan! Een harmonie verbindt, 
onderneemt en biedt ruimte voor ta-
lent. Het sluit in die zin ook goed aan 
waar wij als Meerderweert aandacht 
voor hebben. Meerderweert zoekt 

ook de verbinding met de omgeving 
om ruimte te bieden voor en inhoud 
te geven aan een optimale ontwikke-
ling van kinderen van 0-13 jaar.

En nu mag de energieke Bart voor 
een grote harmonie gaan staan als 
Maestro. Hoe kijkt Bart hier tegen-
aan? ’We gaan het beleven! Dit is 
mijn levensmotto. Je weet niet hoe 
het eindigen zal. Daar kom je alleen 
achter als je het daadwerkelijk dóet!

Naast zijn werk zijn sporten, lekker 
eten en muziek (maken en luisteren) 
passies van Bart. ‘Als jonge jongen heb 
ik twee jaar klassiek gitaarles gehad,’ 
zegt Bart, ‘terwijl ik als doel had om 
elektrische gitaar te gaan spelen in 
een band. Na twee jaar ben ik gestopt: 
klassiek was niet mijn ding. Ik wilde 
‘scheuren’! Ik ben wel altijd voor me-
zelf gitaar blijven spelen en ik heb met 
oud-collega’s een band gevormd. Ik 
kocht elektrische gitaar. Ik dacht: we 
zien wel of t wat wordt, ‘we gaan het 
beleven’! Ik doe het met veel plezier.

Bij het Lakeside Music Night-project 
ontmoet Bart veel mensen die veel 
enthousiasme en toewijding ergens 
in leggen, en dat maakt hem blij. Van 
positiviteit wordt hij vrolijk. Bart is er 
dan ook klaar voor om voor het or-
kest te gaan staan. ‘Ik wil ervan gaan 
genieten, ik wil het gaan beleven!’

Tekst door: TEKSTkennis/Elke Nieskens

31 oktober 2019 theatervoorstelling HELDERMAN

Een voorstelling over dementie 
in Pop Up Galerie Nederweert

In het kader van de expositie 
‘Deuren van Dementie’ in Pop Up 
Galerie Nederweert, komt Tho-
mas Borggrefe op donderdag 31 
oktober a.s. naar Nederweert, 
met de voorstelling HELDERMAN. 
Dit is een theatervoorstelling 
over dementie, vergeten, geluk-
kig zijn, muziek, ontreddering 
en het zoeken naar de grens van 
leven en dood. De voorstelling is 
een combinatie van muziek, tek-
sten, zwaarte en lichtheid. Zoals 
het leven met dementie dat is. 

De voorstelling
Een musicus met dementie geeft 
openheid over zijn gevoels- en bele-
vingswereld. HELDERMAN schetst het 
beeld van een mens in al zijn kunnen 
en niet meer kunnen. De controle ver-
sus de onmacht. 

Voorbereidend op deze voorstelling 
had de theatermaker veel ontmoetin-
gen met mensen die dementie heb-
ben. Hij heeft zich voor deze voor-
stelling laten inspireren door actuele 
vragen, zoals ‘wanneer is mijn leven 
met deze ziekte niet meer leefbaar?’ 
De voorstelling geeft diepe inzichten 
in de gevoels-en belevingswereld van 
een man met dementie.

De maker 
Thomas Borggrefe is theatermaker 
en daarnaast parttime geestelijk ver-
zorger in de ouderenzorg. Sinds 1991 
maakte hij vijf theatervoorstellingen 
over dementie. De voorstellingen ge-
ven 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.
Na de voorstellingen gaat Thomas in 
gesprek met zijn publiek. Hij spoort 
zijn publiek aan om vooral helder te 
blijven communiceren, gevoelens se-
rieus te nemen en op een creatieve 

wijze verschillende invalshoeken uit 
te proberen. Door zijn ontroerende 
voorbeelden uit de praktijk en hu-
moristische anekdotes is hij als geen 
ander in staat zijn publiek te laten 
nadenken over de mens achter de 
diagnose dementie. Zoals hij het zelf 
zegt: “Ik probeer mijn publiek be-
wust te maken van het feit dat het 
wezen van de mens met dementie 
hetzelfde blijft. Het gevoel wordt 
niet dement!”

Entreekaarten en reserveren
De voorstelling HELDERMAN op don-
derdag 31 oktober begint om 20.00 
uur. Entreekaarten à 5 euro (incl. een 
kop koffie/thee) zijn verkrijgbaar bij 
Bloemstyling ’t Roosje (Kerkstraat 34B) 
en bij Pop Up Galerie Nederweert (Lam-
bertushof 3). De galerie is open op vrij-
dag/zaterdag/zondag van 13.00 – 17.00 
uur. Kaarten kunnen ook via WhatsApp 
(06-549 013 55) gereserveerd worden, 
onder vermelding van HELDERMAN en 
het aantal gewenste kaarten. 

Deze voorstelling wordt mede moge-
lijk gemaakt door ondersteuning van 
het Steunpunt Mantelzorg, gemeen-
te Nederweert.

Gospelkoor en Verrassende 
Veentocht bij De Pelen!

Het einde van het Peelpodium-
seizoen 2019 bij De Pelen is in 
zicht. Zes maanden lang was er 
vrijwel elke zondag muziek in het 
Amfitheater van het Buitencen-
trum. Op zondag 28 september is 
het voorlaatste optreden. Dan is 
gospelkoor Orinoco uit Someren-
Eind te gast. Voor de wandelaar is 
er die dag weer de maandelijkse 
Verrassende Veentocht. Alle ac-
tiviteiten starten bij Buitencen-
trum De Pelen aan de Moostdijk 
15 te Ospel.

Gospelkoor op het Peelpodium
Het Peelpodium van Buitencentrum 
De Pelen brengt van mei tot en met 
september een zeer gevarieerd pro-
gramma. Alle muzikanten komen uit 
de directe omgeving van het Natio-
naal Park De Groote Peel. Regelmatig 
zijn er ook koren te gast. Een gospel-
koor is er echter nog nooit geweest. 
Wat dat betreft is er op zondag 28 
september een primeur.

Gospelkoor Orinoco uit Someren-
Eind werd in 1998 opgericht en 
heeft dus vorig jaar hun 20-jarig ju-
bileum gevierd. Ze staan onder lei-
ding van dirigente Emmy Stultiens 
en worden muzikaal begeleid door 
een eigen combo. Tijdens een op-
treden draagt het gehele koor lange 
zwarte jurken met blauwe sjaals er-
overheen en beweegt en klapt het 
op de voor de gospelmuziek zo ka-
rakteristieke wijze mee op het ritme 
van de muziek.

Gospelkoor Orinoco zingt op zon-
dag 28 september om 13.30 en 
15.00 uur in het overdekte Am-
fitheater van de Pelen. Entree is 
een vrijwillige bijdrage die ten 
goede komt aan de muzikanten 
en aan de organisatie van het 

Peelpodium. www.staatsbosbe-
heer.nl/peelpodium 

Verrassende ontmoetingen in de 
herfst
Voor de wandelliefhebber is er op 
zondagmiddag weer de maandelijkse 
Verrassende Veentocht. De wande-
ling start en eindigt bij het Buitencen-
trum, maar hoe de route loopt gaat 
we niet verklappen. Het verrassende 
van deze Peeltocht zit niet alleen in de 
route, maar ook in wat je tegenkomt. 
De herfst is het seizoen van verrassen-
de ontmoetingen met trekvogels. In 
De Groote Peel kun je, met een beetje 
geluk, kraanvogels, zwarte ooievaars 
en zilverreigers zien vliegen. Soms 
waait het hard en soms regent het, 
maar in de herfst hoort dat erbij. Zo’n 
onstuimige dag gaat vaak gepaard 
met weergaloos mooie wolkenluch-
ten. Het weidse en uitgestrekte land-
schap van De Groote Peel biedt dan 
een prachtig decor. Genieten!

De Verrassende Veentocht start 
om 13.00 uur bij de balie van het 
Buitencentrum. De route is acht ki-
lometer lang en de excursie duurt 
ongeveer 2,5 uur. Na afloop is er 
koffie met vlaai bij het Buiten-
centrum. Deelname kost € 11,- in-
clusief koffie/vlaai. Vooraf online 
reserveren via: www.staatsbos-
beheer.nl/pelenveentocht

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

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke 
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlVoor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl

SJG Weert

Informatieavond 
‘Gezonde leefstijl bij kanker’

Wie de diagnose kanker heeft ge-
kregen, doet er goed aan om aan 
een gezonde leefstijl te werken. Ge-
zond eten, regelmatig leven en vol-
doende bewegen hebben positieve 
effecten op uw gezondheid, herstel 
en de kwaliteit van leven. Benieuwd 
wat u kunt veranderen aan uw leef-
stijl om uw herstel te bevorderen? 

Op maandag 21 oktober a.s. or-
ganiseert SJG Weert een informa-
tiebijeenkomst rond het thema 
‘Gezonde leefstijl bij kanker’. De in-
formatieavond vindt plaats tussen 
19:00 en 21:00 uur in het restaurant 
van SJG Weert, Vogelsbleek 5. 

Tijdens deze informatieavond behan-
delen zorgverleners van verschillende 
disciplines de belangrijkste aspecten 
van een gezonde leefstijl bij kanker. 
De volgende onderwerpen komen 
aan bod:
• Voeding
• Sport & bewegen
• Werk & vermoeidheid
• Psychisch welzijn

Ook vertelt een patiënt over haar er-
varingen en kunt u kennis maken met 
het Toon Hermanshuis. Uiteraard is er 
ook ruimte om vragen te stellen.

Heeft u een vraag die u graag beant-
woord zou willen hebben tijdens de 
bijeenkomst? Mail deze dan naar pa-
tienteninformatie@sjgweert.nl 

De avond is bedoeld voor patiënten 
die in behandeling zijn of zijn ge-
weest voor kanker. Ook voor de part-
ners is de informatie interessant. Aan-
melden kan via het inschrijfformulier 
op de website: www.sjgweert.nl (zie: 
Agenda) of telefonisch bij de afdeling 
Patiënteninformatie: 0495 – 57 22 05.

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 28 SEPTEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert
E4. MEOS - Rapiditas E3 9.00u.
E2. MEOS - VIOS E2 9.00u.
E1. MEOS - VIOS E1 9.55u.
D2. MEOS - BEVO D2 9.55u.
D1. MEOS - Rapiditas D1 10.40u.
Reinoudhal Susteren
D3. NOAV D4 - MEOS 12.00u.
Sporthal de Peelhorst Deurne
DS1. De Sprint DS1 - MEOS 19.20u.

ZONDAG 29 SEPTEMBER
Sporthal De Wenteling Venray
E3. Manual E1 - MEOS 9.30u.
Sporthal Gulick Tegelen
B1. Klaverblad/Eksplosion’71 B1 - MEOS 12.40u.
Sporthal De Bengele Nederweert
A1. MEOS - BEVO A2 12.00u.
DS2. MEOS - De Sprint/Niobe DS3 13.15u.



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 26 september 
tot en met 5 oktober 2019.

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) – jaardienst Jac Roost, jaardienst Truus 
van den Heurik en alle overleden familieleden, 
jaardienst Nelly Stultjens-van Eijndhoven, ou-
ders Stultjens-van Tongerlo en zonen Piet en 
Mies. Pierre Cuijpers vanwege verjaardag.

ZONDAG 29 september
zesentwintigste zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector W. 
Engelen) – jaardienst Thieu Jonckers.

MAANDAG 30 september
H. Hieronymus, priester en kerkleraar
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 1 oktober
H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en 
kerklerares
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 2 oktober
HH. Engelbewaarders
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 3 oktober
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 4 oktober
H. Franciscus van Assisi
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 5 oktober
H.Maria
Vooravond van de 27e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) – zeswekendienst 
Truus Wullems-Thommassen, jaardienst fa-
milie Veugelers-de Wit.

Overleden
Op 21 september was de uitvaart van Mia 
Coolen-Gielen, zij overleed in de leeftijd van 
82 jaar en woonde Sillenhoek 23 Leveroy. Ze 
is begraven op het parochiekerkhof.
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 29 september
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 6 oktober
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Moeder Maria , geef mij de zegen over 

deze week en de hoop dat alles naar wens 
gaat verlopen.

- Lieve God, dat onze liefde deze beproe-
ving mag doorstaan.

- H. Maria,  bid voor onze dochter dat het 
goed mag gaan in deze moeilijke tijd, 
en voor onze kleindochter en kleinzoon, 
dank U.

Iets om over na te denken: 
Ik geloof niet omdat ik dus niet gelovig ben 
maar ik denk wel dat er iets anders is, maar 
daardoor geloof ik datgene wat ik dus denk 
dat er is.

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

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

Zondag 6 oktober  2019 
H. Mis om 11.00 uur  
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

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 28 september – 5 oktober

Zaterdag 28 september, 19.00 (Samen-
zang) ghm Wiel Hermans en Drika Hermans-
Jonkers en zoon Giel. 

Zondag 29 september, 26e zondag door 
het jaar, 10.00 (Kerkelijk zangkoor) Piet Cuij-
pers, vanwege het kerkelijk zangkoor, jrd 
Jan Slaats en zoon Ton, ghm Sjeng Feijen en 
Anna Feijen-Valks. 

Donderdag 3 oktober, in Mariakapel, 
Klaarstraatzijweg, 18.10 bidden van het 
rozenhoedje; 18.30 voor de zieken. 

Vrijdag 4 oktober, H. Franciscus van Assisi, 
eerste vrijdag van de maand ziekencommunie. 

Zaterdag 5 oktober, 19.00 (Zangkoor De 
Peelklanken) An Lemmen-Cromvoets, jrd 
Frans Willekens, ouders Kessels-Stultiens. 

ACOLIETEN: za. 28 sept. 19.00: Tom en Stan 
Dirks; zo. 29 sept. 10.00: Tom Kessels, Nick 
Stijnen; do. 3 okt. 18.30: Rick van Hulsen; za. 
5 okt. 19.00: Mathijs van Lierop. 

AERPELMES: In de hoogmis van a.s. zon-
dag zingt het kerkelijk zangkoor de Gre-
goriaanse mis van de 26e zondag door het 
jaar “Salus Populi”, vroeger de aerpelmès 
genoemd omdat rond deze tijd van het jaar 
de aardappeloogst plaats vindt. Het is een 
van missen die koorzanger Piet Cuijpers † zo 
graag zong. Het zangkoor luistert daarom 
ook deze viering te zijner nagedachtenis op.

“INT KAPELKE”: In Mariamaand oktober 
vindt de donderdagse avondviering plaats 
“int kapelke”, zoals deze Mariakapel in de 
volksmond  altijd werd genoemd. We zetten 
– onder voorbehoud - deze traditie graag 
voort en nodigen u uit deze viering in stilte 
eens bij te wonen en uw intenties bij Maria 
aan te bevelen. Vanwege de invallende duis-
ternis is de viering om 18.30 uur.

ZIEKENCOMMUNIE: Nog altijd wordt de 
ziekencommunie thuis gebracht. Wanneer 
een zieke of hulpbehoevende dit wenst kunt 
u doorgeven op de pastorie. De ziekencom-
munie wordt als regel de 1e vrijdag van de 
maand uitgedeeld.

Pastoor A. Koumans, OMI.

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

Alles op het gebied van natuursteen en graniet.
Onze Lieve Vrouwestraat 17, 6035 AN Ospel

Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156.mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl 

Grafmonumenten
Wij leveren alle modellen graf-
monumenten, ook eigen ontwerpen.

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

Vraag om een vrijblijvende kosten-
opgave, ook als u reeds elders een 
offerte heeft aangevraagd. 

Bouwsector
Wij leveren.voor zowel de particulier alsook 
de bouwsector tegen scherpe prijzen:
-  Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.
-  Belgische en Ierse hardsteen geschuurd 

en gezoet.
-  Vele soorten graniet, marmer en travertin.
-  Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.
-  Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.
-  Composiet van het bekende merk Diresco

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

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

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

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

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

Parochie H. Barbara
 Leveroy

Website: http://parochie.leveroy.nl
Voor clusterinformatie www.clustertabor.nl

Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 

Bij overlijden Tel. 0495-651316 

Week van 28 september 2019 – 5 oktober 2019

Zondagmorgen 29 sept. 09.30 uur:
Als hgm. voor overleden ouders Kurstjens-
Schmitz en tevens voor Leo, Jan, Frans en 
Wim Kurstjens, Als zwd. voor Pierre Rooyak-
kers (volkszang)

12.30 uur: Toediening H. Doopsel aan Noah 
Stultiens.

Mededelingen:
• Op donderdag 3 oktober zal er een in-

formatiebijeenkomst worden gehouden 
voor cluster Tabor om 19.30 uur in De 
Pestoeërskoel in Leveroy. U bent allen van 
harte welkom; 

• In de maand oktober iedere donderdag-
morgen vanaf 08.30 uur rozenkransgebed 
in de Maria-kapel.

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

28 september t/m 5 oktober

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.

ZATERDAG 5 oktober: 19.15 uur H. Mis, ter 
ere aan de H. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 28 september Maria van 
Nieuwenhoven.

MISDIENAARS: zaterdag 28 september 
Ayla en Lois Beerens.

KINDERWOORDDIENST: kinderen aan-
staande zaterdag 28 september hartelijk 
welkom om 19.15 uur in de sacristie.

“Wees een tevreden mens; 
de ontevredenen verliezen vooral veel tijd..”

RENOVATIE DAK:
Het dak van de kerk is aan renovatie toe. De 
fa. Verkoelen uit Weert is hiermee druk be-
zig. Wij zijn in de gelukkige omstandigheden 
dat onze kerk een rijksmonument is waar-
door wij subsidie ontvangen van; de rijks-
dienst voor het cultureel erfgoed, provincie 
Limburg en gemeente Nederweert. In totaal 
wordt 85% van de kosten vergoed door sub-
sidies. 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 bij-
drage overmaken op het banknummer van 
de kerk met vermelding bijdrage dakrenova-
tie of deponeren in het daarvoor bestemde 
offerblok in de Gerarduskapel.

Hartelijk dank,
de parochiecommissie

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

Meer info:

TE HUUR  Garageboxen in centrum Nederweert

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Na 4 generaties in de vrouwelijke lijn 
nu een achterkleinzoon voor oma 
Poell. Van links naar rechts: Lola Nijs, 

Achterkleinzoon voor oma Poell

Nicky Houben, Oma Poell, Annelies 
Houben-Poell. En op schoot bij oma 
Poell: Dex Nijs

KIENEN   NEDERWEERT / 
ST. ROCHUS

Wij nodigen u uit voor de eerstvol-
gende kienavond op VRIJDAG 27 
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 € 45,00. Iedereen 
is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop 

L.K.V. Nederweert

Beste dames,

Even op letten de avond van 1 okto-
ber word wegens omstandigheden 
verzet naar 8 oktober. We hebben 
dan een avond van “kom in bewe-
ging“ dit is een avond over het be-
lang van optimale vitaliteit op latere 
leeftijd, heel goed om te weten hoe 
we vitaal kunnen blijven. Deze avond 
begint om 19:30 uur op het podium 
van de Pinnehof.

Groeten het bestuur

De Drie Lelies

Beste leden van de Rabobank,

U weet het al, de Rabo steunt veel goe-
de zaken,
Verenigingen: sportief, cultureel en sociaal,
Het “clubsupport” zal ‘m nu gaan raken,
Uw inbreng hierin is heel cruciaal.

Nu reeds kan u uw stem verheffen.
Uw favoriete club krijgt de eerste kans,
Voor de volgende stemmen in dit treffen, 
Breek ik nu een lans. 

De ouderen moeten de eenzaamheid 
verdrijven,
Vervoer is heel vaak een moeilijk facet,
Daarom dit hartstochtelijk schrijven
Een busreisje naar de kasteeltuinen …  
een juiste zet!

Zo zal het mes van vele kanten snijden, 
Met rollator staan de ouderen al paraat,
Én de Rabo én haar leden, zij bereiden 
Met hun actie een zéér goede daad.  

Beste leden, ga nu stemmen.
Op “De Drie Lelies”, een heel goed stel,
De ouderen zijn niet meer om te temmen,
Zij roepen vaak en luid nu: “Dank U wel.”

Bewonersvereniging seniorencomplex: 
De Drie Lelies, L. Raaphorst voorz.

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 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*. Donderdag 3 okto-
ber 10-12.00 uur en 13.30-15.30 uur 
workshop schilderen*. Vrijdag 4 okto-
ber 09.45-11.45 uur creatief atelier*.  
Woensdag 9 september 14.00-16.00 
uur Themabijeenkomst Prostaatkan-
ker Stichting – Incontinentie*.
Deelname aan onze activiteiten is 
voor iedereen die met kanker gecon-
fronteerd wordt en zijn/haar naasten.
Deelname aan onze activiteiten is 
voor iedereen die met kanker gecon-
fronteerd wordt en zijn/haar naasten. 
Open inloop op maandag, dinsdag en 
donderdag van 09.00-16.00 uur en op 
woensdag en vrijdag van 09.00-13.00 
uur (* = op afspraak - aanmelden 
kan via: 0495-541444 of voor meer 
informatie zie website www.toonher-
manshuisweert.nl). 

Eynderhoof
Als bomen konden praten
Zondag 29 september
Houtzagersdag op Eynderhoof

In het openluchtmuseum Eynderhoof 
maken ze er balken van, zagen ze 
vloerplanken en leggen ze de basis 
voor tal van afwerkingen in de ge-
bouwen. De houtzagers van het mu-
seum die een eigen stek hebben aan 
het ambachtenplein in hun eigen za-
gerij “ Bi-j Maantje “.

Voor de zagerij Maantje liggen ze 
klaar om in de lengte doorgezaagd 
te worden, hele zware eiken stam-
men. Een heel schouwspel om te zien 
hoe de scherpe zaag van de stabiele 
verticale boomzaag zo’n zware boom 
heel langzaam in planken zaagt. De 
vrijwilligers van Eynderhoof vertellen 
hun sterke verhalen en delen de spe-
cifieke kennis van zaken graag met 
elke bezoeker. En voor wie het wil 
weten: de unieke boomzaag is een 
fabricaat van IJzergieterij Konings uit 
Swalmen en dateert al van voor 1881. 
De verticale zaag wordt momenteel 
aangedreven door een elektromo-
tor en met een trapje naar beneden 
kun je de werking van de boomzaag 
prima bekijken. Hoewel de zaag zeer 
geschikt is voor het zagen van prak-
tisch alle houtsoorten en dus ook 
van hardhout is de standaard in het 
Limburg openluchtmuseum toch het 
(ooit Bronsgroen) eikenhout. Zware 
stammen die vele jaren in de regio 
het beeld bepaalden, maar ook heel 
wat geschiedenis hebben meege-
maakt. Als deze bomen konden pra-
ten dat zou het bezoek zeker nog 
meer bijzonder worden. Maar voor 

nu delen de houtbewerkers hun ken-
nis van zaken en vertellen ze graag 
zelf de verhalen.

Deze middag zijn ook de andere 
oude ambachten in bedrijf en valt 
er van alles te ontdekken, bewonde-
ren en beleven. De bezoeker wordt 
meegenomen in het werken en leven 
van de bewoners van de Peel rond 
1900. Waar de kinderen nog lekker 
ouderwets buiten kunnen spelen en 
ravotten. Een echte verwenmiddag 
voor jong en oud waarbij een rust-
momentje op een van de terrassen 
of in de herberg het geheel compleet 
maken. De muziek wordt deze mid-
dag verzorgd door muziekgezelschap 
“Vreug en dreug, laat en zaat”
Het museum is op 29 september open 
van 13.00  tot  17.00 uur.
Meer informatie op www.eynder-
hoof.nl

Woensdag 2 oktober  KINDERMID-
DAG MET o.a. BAKKEN en CLOWN 
GUIT
Deze BAK-middag gaan de kinderen 
aan de slag met de deegrol. Groot 
en klein, getooid met schort en bak-
kersmuts, bereidt het deeg tot een 
broodje en een vlaaitje. Is het baksel 
klaar, dan is het smullen maar…….
De kindergidsen zullen met de kinde-
ren ouderwets schooltje spelen, pop-
penkast en knutselen.
Het wordt zeker weer een ouderwets 
gezellige middag in het leukste open-
luchtmuseum van de regio. Bekijk 
het kinderdag programma op: 
www.eynderhoof.nl
Het museum is op woensdag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur

ZOEKERTJES
Via sociaal media ontvangt u con-
stant reclame valt het nog wel op!
Vanaf nu ook in het weekblad voor 
Nederweert, zoekertjes tegen een 
aantrekkelijke prijs.
Iets te koop/huur of te koop/huur ge-
vraagd, personeel gezocht.
Plaats een zoekertje voor slechts € 10,00 
incl. BTW maximaal 15 woorden.

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

TE KOOP
Pompoenen- kalebassen en sierfruit te 
koop Slegers, Hardsteeg 4, Nederweert

Zelfstandige poetshulp
gevraagd voor woning 

in Nederweert

1 ochtend 
in de 2 weken

Brief onder nummer 753, 
bureau van dit blad.
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GemeenteContact
s a m e n  g r o o t s ,  s a m e n  d o e n !

Donderdag 26 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.
 
E-mailservice
Een handige service is de gratis e-mailservice 
Bekendmakingen. Als u zich hierop abonneert, 
ontvangt u direct de meest recente lokale, 
maar ook regionale en landelijke bekend-
makingen per e-mail. Aanmelden is eenvoudig. 
Ga naar www.overheid.nl/attenderingsservice. U 
kunt zelf aangeven welke bekendmakingen 
u wilt ontvangen.

Geen internet
Als u niet de beschikking heeft over internet, 
dan kunt u de bekendmakingen inzien op de 
computer in de publiekshal van het gemeente-
huis. Is dit voor u vanwege een fysieke beper-
king niet mogelijk, dan kunt u het wekelijks 
overzicht op verzoek toegestuurd krijgen. 
Belt u dan even met ons Klant Contact Centrum, 
tel. 0495 - 677111. 

De slechte staat van het bankje in het 
paadje tussen de Florastraat en de 
Goudenregenstraat was Lei Horyon een 
doorn in het oog. Hij nam contact op met 
de gemeente met het aanbod het bankje 
als vrijwilliger zelf op te knappen. Dat 
vonden we erg leuk. Na een paar dagen 
stond de bank er weer als nieuw bij. 

Lei Horyon: “Na een schoonmaakbeurt 
heb ik de planken geschuurd en van 
een nieuwe lik verf voorzien. De oudere 
bewoners in de buurt zijn blij met het 
opgeknapte bankje. Ik heb de tijd en 
ben vrij handig. Ik vind het fijn dat ik dit 
voor ze heb kunnen doen”. 

Mondriaan-look
Ook een aantal bewoners uit Budschop 
heeft een paar banken van een nieuwe 
verflaag voorzien. Zo kregen de exem-
plaren in de Emmastraat en bij de jeu de 
boulesbaan in de Sint Rochusstraat een 
heuse Mondriaan-look. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Leefbaarheidsregisseur Harold van 

der Haar vindt het een mooi initiatief. 
Hij geeft er dan ook een vervolg aan. 
“Omdat we deze vraag als gemeente 
steeds vaker krijgen, willen we inwoners 
de gelegenheid geven om een bank of 
picknicktafel te ‘adopteren’. Opzichter 
Frank Kersten vult aan: “We kunnen als 
gemeente helaas niet iedere bank op-
knappen of vervangen. Door een bankje 
te adopteren, gaan inwoners zich mede 
verantwoordelijk voelen voor de open-
bare ruimte”. 

Pimpen naar eigen inzicht
Inwoners mogen de bankjes naar eigen 
inzicht pimpen. De gemeente stelt per 
bank of picknicktafel maximaal € 75,- be-
schikbaar voor verf, schroeven, bouten, 
et cetera (in de vorm van een waarde-
bon die verzilverd kan worden bij Hubo 
in Nederweert of de Multimate in Leve-
roy). “We maken het graag mogelijk”, 
aldus Harold van der Haar. 

Barbecuepakket 
Opzichter Bram Rulkens: “Uit de 
eerste vijf geadopteerde bankjes kiest 

onze burgemeester in het voorjaar de 
mooiste. Die initiatiefnemers krijgen 
straks van ons een leuk barbecuepakket 
aangeboden!”

Materialen betalen
Wilt u dat het bankje in uw buurt 
opgeknapt, gepimpt of van een blits 
kleurtje wordt voorzien? Adopteert 
u dan het bankje en ga aan de slag.  
Neem contact op met de leefbaarheids-
regisseur van uw kern en hij/zij gaat het 
regelen. 

Leefbaarheidsregisseurs
Bij wie kunt u terecht? Dat zijn Harold 
van der Haar voor Nederweert, tel. 06-
18115295, e-mail: h.vanderhaar@neder-
weert.nl, Iris van de Ven (Ospeldijk, 
Ospel en Budschop), tel. 06-11436332, 
i.vandeven@nederweert.nl en Joey 
van Beers (Eind en Leveroy), tel. 06-
11249857, j.vanbeers@nederweert.nl. 

Spelregels
Kijk voor meer informatie over de spel-
regels op www.nederweert.nl.

Adopteer eens een bankje
Weer zo’n mooi leefbaarheidsinitiatief!

Burgemeesters voeren laatste inspectie uit

Aan de Emmastraat in Budschop staat dit opgeknapte bankje met een Mondriaan-look. 

Het is niet niks, je moet het maar 
durven. Op zo’n hoogte de kerktoren 
inspecteren. Maar kinderburgemeester 
Teun Megens draaide er z’n hand niet 
voor om. Samen met burgemeester Op 
de Laak en projectleider John Metse-
laars ging hij op donderdag 19 septem-
ber naar boven. 

In februari van dit jaar kwam de Lam-
bertustoren in de steigers te staan voor 
een grote renovatie. Inmiddels zijn de 
werkzaamheden in een afrondende fase 
aanbeland. 

Teun als kinderburgemeester
Voordat de steigers worden afgebroken, 
inspecteerde burgemeester Op de Laak 
voor het laatst de 41 meter hoge toren. 
Dat deed ze samen met projectleider 
John Metselaars. Ook de 6-jarige Teun 
Megens (of eigenlijk 6,5 jaar zoals Teun 
het zelf zegt) uit Nederweert mocht 
mee. Dat kwam zo. Onlangs vroeg hij de 

burgemeester of hij een keer kinder-
burgemeester mocht zijn. Aan dat 
verzoek gaf burgemeester Op de Laak 
gehoor. “We hebben Teun uitgeno-
digd om samen met mij de kerk via de 
steigers met een bouwlift te beklim-
men”, vertelt de burgemeester. “Dat 
bleek een schot in de roos.” Speciaal 
voor deze gelegenheid mocht Teun 
een t-shirt aan met daarop de ambts-
keten van onze gemeente.
 
Onder de indruk
Zowel de burgemeester als de kinder-
burgemeester waren onder de indruk 
van alle werkzaamheden. “Thuis had 
Teun heel wat praatjes aan de keuken-
tafel”, liet zijn moeder ons weten. “Hij 
vond het ontzettend leuk en boei-
end”. Teun, bedankt dat je mee bent 
gegaan! 

De verwachting is dat de werkzaamhe-
den op dinsdag 8 oktober klaar zijn.

Sportclubs, opgelet!
Een veilige sportomgeving en ondermij-
ning. Dat zijn de twee thema’s die aan 
bod komen tijdens een informatieavond 
voor sportclubs op donderdag 10 okto-
ber om 19.30 uur in de raadzaal. 

De presentaties worden verzorgd door 
Lei Seuren, werkzaam bij de zedenpo-
litie, Pascalle Mommers, vakambtenaar 
ondermijning én theatergezelschap 
Helder Theater. De acteurs spelen een 
aantal sketches om de onderwerpen te 
verduidelijken. 

Veilige sportomgeving
Het thema veilige sportomgeving is 
actueler dan ooit. Steeds vaker komt 
in het nieuws dat kinderen binnen hun 
sportclub te maken hebben (gehad) met 
seksueel grensoverschrijdend gedrag.  
Veel van deze gevallen worden nooit bij 
de politie of hulpdiensten gemeld. De 
gevoeligheid van dit onderwerp is hier 
voornamelijk de oorzaak van. Een ver-
trouwenspersoon en een veilige sociale 
omgeving zijn daarom erg belangrijk bij 
een sportclub. Maar hoe doe je dat en 
hoe regel je dat? Graag nodigen we in 
het bijzonder ook de verenigingen uit 
die dat al goed geregeld hebben. 

Ondermijning
Ook ondermijning staat hoog op de 
agenda. Criminelen hebben vaak ook 
de sportverenigingen ontdekt voor hun 
activiteiten. Ze sponsoren de sportvereni-
gingen, bijvoorbeeld door het kopen van 
een reclamebord. 

Aanmelden via e-mail
Verenigingen kunnen zich voor 1 

oktober aanmelden. Geeft u dan het 
aantal personen en de namen door via 
j.vanriet@nederweert.nl. 

Op donderdag 19 september kwamen 
burgemeester Op de Laak een de wethou-
ders Voss, Cuijpers en Koolen op bezoek 
bij het Ospelse diamanten paar Jan en 
Grardie Meeuvis-van den Boom. 

Jan en Grardie trouwden op 15 septem-
ber 1959 in de kerk in Ospel. Grardie was 
23 en Jan 29. Ze kregen 3 kinderen: Eric, 
Marina en Irene. 

Modehuis Deris
Het echtpaar runde samen een kruide-
niers/textielwinkel in Ospel. Na verloop 
van tijd werd het assortiment uitgebreid 
met kleding. Uiteindelijk verdwenen de 
kruidenierswaren en na een fikse verbou-
wing werd het Modehuis Deris. Vanaf 
1976 runde Grardie in haar eentje de 
modezaak. 

Conciërge
Jan was ondertussen begonnen aan een 
andere, veelzijdige, carrière: hij werd 
vertegenwoordiger bij Boers en reisde hier-
voor het hele land af. Ook is hij conciërge 
geweest bij de basisscholen Martinus en 
Fatima in Weert. Jan was erg geliefd bij 
de jeugd van deze scholen waardoor deze 
baan hem veel vreugde gaf. Later kwam hij 
als zelfstandig rijdende winkelier tien jaar 
aan de deur in Ospel en Budschop.

Verdriet en geluk
Helaas heeft hun zoon Eric hen vijf jaar 
geleden moeten verlaten. Alhoewel Jan 
en Grardie hier nog vaak verdriet van 
hebben, gaat het steeds beter en gaan 
ze moedig door. Ondertussen zijn ze vier 

kleinkinderen en een achterkleinkind 
rijker die ze graag en veel zien. 

Paardrijden, kamperen, tennissen
Ondanks hun drukke werkzame leven, 
werd er vroeger ook tijd gemaakt voor 
vakanties. Ze gingen toen elk jaar met 
het gezin kamperen. Vlakbij in Om-
mel, maar later ook in het buitenland. 
Paardrijden was een grote hobby van alle 
vijf en menig zondag werd er concours 
gereden. Grardie en Jan hebben allebei 
ook veel getennist. Jan stopte pas op 
88-jarige leeftijd, Grardie een paar jaar 
eerder. Toen Jan 68 jaar was, sleepte hij 
zelfs nog een kampioenschap mixed dub-
bel in de wacht. En op zijn 80ste won hij 
samen met kleindochter Joyce (toen 18 
jaar) het invitatietoernooi. 

Met de tijd mee
Grardie en Jan zijn allebei nog steeds 
heel actief. Fietsen en wandelen doen 
ze graag. Ze gaan met de tijd mee, ook 
met de moderne technologie. Beiden 
hebben een smartphone waarmee ze 
veel WhatsAppen. Jan weet van alles te 
vinden op internet en regelt veel op de 
computer.  Ook puzzelt hij veel. Grardie 
is haar hele leven lang lid geweest van 
de bibliotheek, want ze leest graag. Ook 
gaan ze samen veel om met hun broers 
en zussen. Kortom: ze hebben het erg 
naar hun zin. Op onze website kunt u 
het hele verhaal lezen.

We wensen Jan en Grardie van harte 
proficiat met dit mooie jubileum en veel 
geluk voor de toekomst.

Diamanten feest voor Jan en Grardie

Teun en burgemeester Op de Laak. 
Foto: Nederweert24

Het diamanten paar samen met familie en het college van B&W.  Foto: Nederweert24

In het coalitieprogramma Samen, Duur-
zaam, Verbinden staat dat we ‘de aanleg 
van nieuw groen stimuleren. Waar nodig 
maken we afspraken over het herstel 
en de aanplant’. Om hier op hoofdlijnen 
regels voor te hebben, zijn we begon-
nen met het opstellen van een nieuw 
groenbeleidsplan. Wat vindt u belangrijk 
als het gaat om openbaar groen?

Meer soorten bomen, een andere 
manier van snoeien, een andere manier 
van onderhoud, meer of minder groen 

in het buitengebied, meer groen in 
de bebouwde kom, meer groen voor 
recreatief en toeristisch gebruik of voor 
stiltegebieden. Het zijn maar een paar 
stellingen met betrekking tot het open-
baar groen waar de meningen over 
kunnen verschillen.

Oude plan is 10 jaar oud
Om richting te geven aan toekomstige 
ontwikkelingen rond het openbaar 
groen, stellen we een nieuw beleidsplan 
op. Alweer een plan, denkt u nu mis-

schien. Het oude groenbeleidsplan is 
echter 10 jaar oud. De afgelopen jaren 
is er veel veranderd op het gebied van 
groenonderhoud.

Enquête en gesprekken
Omdat we uw reacties belangrijk vinden, 
gaan we ideeën en meningen ophalen 
via een enquête. Vanaf maandag 23 
september kunt u deze invullen op www.
nederweert.nl. Onder de deelnemers ver-
loten we vijf bomen met elk een waarde 
van maximaal € 100,00! 

Denkt u mee over het groenbeleid?



4  O K TO B E R

In de Fabeltjeskrant stond het al:

“Want dieren zijn precies als mensen
Met dezelfde mensen wensen
En dezelfde mensen streken”

De wetenschap erkent al lang dat dieren ook emoties hebben, 
zoals verdriet, angst en bezorgdheid.

Jin Shin Jyutsu is een Japanse harmoniseringmethode, die ervoor 
zorgt dat uw dier weer in balans komt. 

Dieren met verlatingsangst, overgevoeligheid voor harde gelui-
den, angst voor onweer of vuurwerk, verdriet na het overlijden 
van een baas, een verhuizing, emotionele gevolgen van verwaar-
lozing of mishandeling. Soms is de oorzaak onbekend en gaat het 
dier ineens ander gedrag vertonen.

Jin Shin Jyutsu werkt met veiligheidsenergiesloten. Deze zijn te 
vergelijken met de ‘stoppen’ in de stoppenkast van je huis: bij 
overbelasting reageert een stop - en vliegt eruit -  om je te be-
hoeden voor erger. Het is natuurlijk de bedoeling dat je iets doet 
aan deze overbelasting. 

Zo werken ook de veiligheidsenergiesloten bij mensen en dieren: 
het lichaam geeft signalen af dat er iets aan de hand is, dat je 
iets moet veranderen of verwerkt mag worden. De klachten kun-
nen vervelend zijn, maar het doel is je bewust te maken dat er 
iets aan de hand is. Luister naar deze signalen! Elk slot heeft een 
bepaalde ligging en een bepaalde betekenis. Het vasthouden van 
bepaalde combinaties zorgt voor verlichting van de klachten. Zijn 
de klachten nog in de beginfase kunnen ze zelfs nog helemaal 
worden omgebogen. Doen de klachten zich al langer voor is vaak 
ook het herstelproces van langere duur. En niet alles kan nog op-

gelost worden. De behandelingen geven in elk geval verlichting.  
Alleen al het vasthouden, zonder te duwen, wrijven of masseren 
is voldoende op het herstelproces in gang te zetten. Ook krijg je 
tips om het herstelproces verder zelf te onderhouden.

Het gaat echter niet alleen om mentale overbelasting, ook fysieke 
overbelasting kan zorgen voor ongemakken. Door Jin Shin Jyutsu 
wordt het zelfherstellend vermogen van het lichaam aangespro-
ken en in gang gezet. Oudere honden met reumatische klachten, 
paarden met peesontstekingen, katten die gaan dementeren zijn 
een paar voorbeelden uit mijn praktijk. 

Bij mensen werkt het op dezelfde manier.  Dat begon met de 
baasjes van de dieren die me vroegen of ik hen ook wilde be-
handelen. Na de opleiding Natuurgeneeskunde mag ik mezelf 
natuurgeneeskundig therapeut noemen en worden de behan-
delingen voor mensen onder de aanvullende zorgverzekeringen 
grotendeels vergoed. Nu kan ik dus niet alleen de dieren helpen, 
maar ook hun baasjes. Uiteraard zijn ook mensen die geen dieren 
hebben van harte welkom in mijn praktijk!

Het is ook mogelijk om een tweedaagse weekendcursus te vol-
gen in groepjes van maximaal 5 deelnemers. Iedereen brengt zelf 
zijn/haar hond mee en leert de meest gebruikte Jin Shin Jyutsu 
toepassingen. Ook voor mensen met paarden zijn er cursussen, 
daar worden manegepaarden voor ingezet. En er zijn in de avond-
uren zelfhulpcursussen voor mensen. Mocht je meer informatie 
hierover willen, Time Out voor Mens & Dier, Annemieke Dries-
sens, Smisserstraat 8, 6031 AE  Nederweert, 0495-450 623 / 06-
246 231 47, info@timeoutvoormensendier.nl of kijk dan op de 
website: www.timeoutvoormensendier.nl. Of op de facebookpa-
gina www.facebook.com/timeoutvoormensendier. 

Time Out voor Mens & Dier

Uw huisdier weer lekker in zijn/haar vel!

Openingstijden:
Di t/m Vr   09.00 – 18.00 uur

Za   09.00 – 15.00 uur

JANSSEN DIERVOEDERS

Uw huisdier extra verwennen mag,
want het is dierendag!

Service tot in uw auto!

Kreijel 15,  6031 AA,  Nederweert - www.janssennederweert.nl 
0495-631756

In week 40 geldt 

10% korting
op al onze voeders. 

www.dehew.dehe.dehew gge.nl

Koenderstraat 2 at , WeeWeeeeW rt
TelTelelT . 0495-524548 

• Vakantieverblijf voor uw hond of katVakantieverblijf voor uw hond of kat

• Hond met VUURWERKANGST ?
Bij ons is het gegarandeerd rustig !

• Reserveer tijdig: Vol=Vol

• Flexibele dagopvang van 6.00-21.00 uur

• Professionele fessionele essionele f vachtverzorging: ook om uw hond 

door de rui te helpen

• Infofoof rmeer eens naar de mogelijkheden

Wij zijn het hele jaar door geopend!



Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert
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OP SMARTPHONES, 

LAPTOPS , TABLETS, 

CHROMEBOOKS, DESKTOPS
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OP KOFFIEZETTERS, 

VOLAUTOMATEN, 

WATERKOKERS, BLENDERS, 

KEUKENMACHINES, MIXERS

EN FUNCOOKING
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VRIEZERS

OP TELEVISIES EN

MUURBEUGELS...
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KEUKENMACHINES, MIXERS 

EN FUNCOOKING

ALLÉÉN
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VRIEZERS

ALLÉÉN
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MUURBEUGELS...
MUURBEUGELS...
MUURBEUGELS...
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20% AALLLLÉÉÉÉNN DDIITT WWEEEEKKEENDND!!

ÉN 20% KORTING OP

AUDIO APPARATUUR

OP TELEVISIES EN 

MUURBEUGELS...
MUURBEUGELS...SEPT

ZZOONNDDAAGG**

2299
SSEEPPT

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbiedingen en acties zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m 29 september 2019.
* Niet alle winkels zijn op zondag geopend, maar uiteraard kunt u online bestellen bij Expert. Kijk voor de aanbiedingen en de openingstijden van uw winkel op Expert.nl
Aanbiedingen en acties zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m 29 september 2019.
* Niet alle winkels zijn op zondag geopend, maar uiteraard kunt u online bestellen bij Expert. Kijk voor de aanbiedingen en de openingstijden van uw winkel op Expert.nl
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dakpannencement stenen isolatie betonvloeren
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kunststof kozijnen
houten kozijnen

isolatie
buiten deuren

buiten deuren
binnen deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel
Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0493 491 419
www.amaas.nl

Open: ma. t/m vr. 7.00 00 u. - zaterdag 7.00 - 13.00 u.

zand

bouwhout architravenmeranti plaatmateriaal tuinhout plinten

Dealer van:
• Tuin Visie producten

www.tuinvisie.nl      
• Trendhout

 www.trendhout.nl 
• Dekker Hout (Elephant)

www.dekkerhout.nl   

Douglas hout
op voorraad

Nu in onze showroom
Nieuwe generatie 

kunststof kozijnen
 Ideaal voor:

ZZP,ers, zelfbouwers 
en particulieren

Loop eens binnen 
en laat u informeren.
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Open: ma. t/m vr. 7.Open: ma. t/m vr. 7.. 7.Open: ma. t/m vr 00-18.0000 u. - zater

• 

De nieuwe tuingids
van Tuinvisie

Spijkerbroeken al v.a. € 29.90

Langstraat 61, Weert - Tel. (0495) 460 441

• Schmitz-Engelen (SE) is specialist voor al uw raamdecoratie, 

´´JE LEEFT MAAR EEN KEER.....

Leende en Nederweert. Informatie: bel 040-2062822 of kijk op  Vestigingen in Leende www.se-raamdecoratie.nl

gordijnen & vloeren.

ETF techniek voor tweede keer 
op rij winnaar 

ETF Ride Systems uit Nederweert heeft 
voor de tweede keer op rij, tijdens de 
internationale vakbeurs IAAPA EXPO 
EUROPE in Parijs, de prijs gewonnen 
voor “de beste toegepaste techniek”.
Deze keer was de prijs verbonden aan 
de attractie Popcorn Revenge welke 
eerder dit jaar bij Walibi in België ge-
opend is. Het gaat hier om een nieuwe 
toepassing van niet baangebonden
voertuigen van ETF, die in deze ride 
random door de attractie rijden. Een 
groot verschil met traditionele rides. 

Naast deze mooie prijs, viel er nog 
meer te vieren. Winnaar van “de beste 
familie ride van het jaar” en “de bes-
te nieuwe Europese ride” is ‘Sesame 
Street’ in Port Aventura in Spanje. Sally 
Corp. uit de USA was hierbij de leiden-
de partner, maar de voertuigtechniek 
kwam wederom van ETF Rides Systems 

en ook hier werden de niet baange-
bonden Multi Movers van ETF ingezet.
In de categorie “Beste darkride van 
Europa” won ‘Symbolica’ van de Ef-
teling, met de ETF Multimover, de 2e 
prijs. 

Deze prijzen dragen bij aan de erken-
ning dat ETF’s techniek nog steeds 
springlevend is. Een vervolg is over 
een paar weken te zien tijdens de 
grootste vakbeurs op dit gebied: de 
IAAPA EXPO in Orlando, USA waar ETF 
Ride Systems de nieuwste generatie 
trackless Xperience Mover voertuigen
(met 3D bewegingen) toont. Tevens 
wordt dan het voertuig onthuld welke 
begin 2020 in gebruik genomen gaat 
worden in de nieuwe hoofdattractie 
van een groot park in de USA.

www.etf.nl

Woensdag 2 oktober 2019 aanvang 
13:30 uur Gemeenschapshuis Rei-
gershorst, Eind. 
Dagelijks worden mensen in hun ei-
gen huis opgelicht door mensen die 
met zeer geloofwaardige verhalen 
het vertrouwen van de bewoner win-
nen. Ze praten zich naar binnen en 
vervolgens worden sieraden en /of 
bankpas buitgemaakt en vaak ook de 
pincode. Buiten de grote emotionele 
schade loopt de financiële schade 
vaak in de duizenden euro’s. Tijdens 
deze middag laten acteurs u in diver-
se toneelstukjes zien hoe er van uw 
vertrouwen misbruik gemaakt kan
worden. Deze situaties zijn gebaseerd 
op voorbeelden uit de praktijk. 

De wijkagent is aanwezig om de situ-
aties toe te lichten en vertelt u hoe 
u alert kunt zijn op mensen die pro-
beren u op te lichten en wat u moet 
doen als u ondanks uw voorzorgs-

maatregelen, toch slachtoffer wordt 
van oplichtingspraktijken. 

Programma dag van de ouderen:
13:30 – 13:45 uur Opening door de 

voorzitter en nieu-
we Burgemeester

13:45 – 15:00 uur Har Timmermans 
met Babbeltrucs 
en Oplichting

15:00 – 15:30 uur Pauze met koffie/ 
thee en vlaai

15:30 – 16:00 uur Gelegenheid voor 
het stellen van 
vragen aan de 
wijkagent en Har 
Timmermans

16:00 – 17:00 uur Gezellige muziek 
door de Coconbla-
zer uit Nederweert 

17:00 uur Sluiting door de 
voorzitter

De bijdrage aan deze informatieve en 
gezellige middag is € 5,00 p.p.

Dag van de ouderen



Eerste interactieve meeting bij Ons Boerenerf smaakt naar meer

Boeren en burgers komen dichter bij elkaar
Vervolg voorpagina.

Emily Ramakers, Anouk Nijssen en 
Steffi Steeghs onderzochten hoe boe-
ren en burgers in de Peelgemeente 
dichter bij elkaar kunnen komen. Hun 
voornaamste conclusie: de commu-
nicatie is nog te eenzijdig, de stem 
van inwoners moet meer gehoord 
worden. De boeren nemen deze aan-
beveling ter harte, zo bleek donder-
dagavond. Ook andere adviezen om 
boeren en burgers tot elkaar te bren-
gen, worden verder uitgewerkt, zoals 
een meeloopdag of een informeel 
diner op de boerderij. Het volledige 
rapport met aanbevelingen vind je 
op de website www.boerenvanne-
derweert.nl.

Nieuwe fase 
Sinds de oprichting van de vereni-
ging, drie jaar geleden, hebben de 
bijna 30 leden zichzelf en hun sector 

al op verschillende manieren laten 
zien. De bijeenkomst van donder-
dag luidt een nieuwe fase in waarin 
boeren en burgers samen gaan op-
trekken. Ria Stienen, burger en po-
litica, deed in dit kader een indrin-
gende oproep: “Laten we stoppen 
om boeren en burgers tegenover 
elkaar te zetten. We willen allemaal 
hetzelfde. Een gemeente waarin we 
fijn kunnen wonen, onze kinderen 
gezond kunnen opgroeien en waar-
in onze agrariërs ook hun boterham 
kunnen verdienen.” Pluimveehouder 
Tom van de Waarenburg reageerde 
al even treffend: “Naast kippenboer 
ben ik ook burger. Ik woon met mijn 
vrouw en kinderen in Ospel. Neem 
van mij aan: ook ik wil dat de lucht 
die wij dagelijks inademen schoon 
is. Boeren en burgers, we hebben el-
kaar nodig.”

Bas Poell

Programma 75 jaar Bevrijding Nederweert krijgt vorm

Fietstocht langs historische locaties 
en foto-expositie

Vervolg voorpagina.

Dat zijn Park De Heerlijkheid Bud-
schop; de kerk in Nederweert-Eind; 
de Schoorbrug; de kerk in Leveroy, de 
picknickplaats bij de Niesakkerbrug, 
het monument aan de Plattepeeldijk, 
de Daatjeshoeve, het Brits Militair 
Kerkhof en de kerk in Nederweert.

Reizende foto-expositie 
Niek Hendrix uit Ospel stelde als lid 
van het comité samen met Jermain 
Nicholls een foto-expositie samen 
voor een reizende tentoonstelling 
over 75 jaar Bevrijding van Neder-
weert. De foto’s zijn onder meer af-
komstig van de heemkundevereni-
ging (met dank aan de comitéleden 
Siem Peters en Theo Burgers) en het 
gemeentearchief. Maar Hendrix vond 
ook foto’s in het National Army Mu-
seum en het Imperial War Museum. 
En hij stelde een aantal foto’s uit zijn 
privécollectie beschikbaar. 

De expositie is gepresenteerd tijdens 
de viering van het 40-jarig jubileum 
van de Bond van Wapenbroeders, af-
deling Ospel. De fototentoonstelling 
is in alle kernen een tijdje te zien. In 
de week voorafgaand aan de herden-
king op het Brits Militair Kerkhof op 
zaterdag 9 november, is de expositie 
in het gemeentehuis.
 
Bezoek Kamp Vught
In het voorjaar van 2020 organiseert 
het comité voor de groepen 8 van de 
bassischolen een bezoek aan Kamp 
Vught. Comitélid wethouder Koolen 
en oud-directeur Henk Martens van 
basisschool De Schrank overleggen 
hierover met de basisscholen.
 
Kerktorenconcert
Er wordt ook gedacht aan een con-
cert op 5 mei 2020 vanaf de toren 
van de Sint Lambertuskerk door een 
koperensemble. Dit bestaat uit muzi-
kanten van de vier muziekverenigin-
gen in onze gemeente, onder leiding 
van Boy Hendrix. De komende tijd zal 

hierover overleg plaatsvinden met 
de muziekverenigingen. Dit concert 
markeert dan ook het einde van een 
periode van herdenken en vieren dat 
we 75 jaar geleden bevrijd zijn.

Beschieting luidt bevrijding in
Hoewel de eerste militairen in sep-
tember arriveerden, was de hele be-
vrijding pas in november 1944. De 
bruggen over de kanalen waren ver-
nietigd en al die tijd vormden de ka-
nalen de frontlinie. Begin november 
was Ospel het toneel van hevige ge-
vechten tussen de bezetter en Ame-
rikaanse troepen van de 7e Pantserdi-
visie. Met een enorme beschieting op 
14 november startte de finale aanval 
en de algehele bevrijding van de ge-
meente Nederweert.
 
Onder de indruk
Oud-burgemeester Evers was lid van 
het comité 75 jaar Bevrijding Neder-
weert. Het stokje is overgedragen 
aan de nieuwe burgemeester, Birgit 
Op de Laak. De dag na haar instal-
latie maakte ze kennis met de leden 
van het comité. Ze was onder de in-
druk van het enthousiasme waar-
mee er aan het programma gewerkt 
wordt. En ze hoopt dan ook dat veel 
inwoners de foto-expositie bezoeken 
en de fietstocht maken. Kaarten voor 
deze tocht zijn gratis verkrijgbaar bij 
de expositie en ze zijn ook af te halen 
aan de balie in het gemeentehuis. 

Niet vergeten 
Peter Stultiens is voorzitter van het 
comité: “Er is veel werk verzet en dat 
is ook al zichtbaar op diverse plekken 
in onze gemeente. Het comité heeft 
besloten om de viering van 75 jaar 
bevrijding niet uitsluitend tot uit-
drukking te brengen in tentoonstel-
lingen en festiviteiten. Ze wil voor de 
toekomst ook een digitaal document 
achterlaten. Een document dat tot in 
lengte van jaren de strijd om de vrij-
heid in Nederweert in het najaar van 
1944 levend houdt. Opdat wij niet 
vergeten”.

Eettafel Eind

Donderdag 3 oktober: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden  t/m 
dinsdag 1 oktober 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

 

Stichting “Cuba Adelante”

Stichting “Cuba Adelante” is op zoek 
naar een nog redelijke rolstoel voor 
mensen in Cuba. In Cuba is hier ont-
zettend moeilijk aan te komen en 
Mieke en Gerard willen hiermee weer 
iemand heel gelukkig maken. Natuur-
lijk het liefst gratis of voor een klein 
bedrag. Heb je er een voor hen klaar 
staan neem dan even contact op via 
een mailtje: stichtingcubaadelante@
gmail.com. 

Informatie-avond Hartslag 
voor Nederweert

‘Als elke seconde telt’

Op maadag 7 oktober vindt een 
informatieavond plaats in de 
Haaze-Hoof in Ospel over Hartslag 
voor Nederweert. Via dit netwerk 
kunnen vrijwilligers hulp bieden 
aan mensen met hartcirculatie-
problemen. En dat is goed in een 
situatie waar elke seconde telt.
Dankzij de inzet van veel vrijwilligers 
(ruim 300) en 42 AED’s kan er snel-
ler hulp geboden worden aan men-
sen met hartcirculatieproblemen. De 
stichting Hartslag voor Nederweert 
is heel blij met zoveel betrokken 
burgers, maar uiteraard kan ze nog 
meer aanmeldingen gebruiken. Op 
maandag 7 oktober om 19.00 uur 
organiseert ze in samenwerking met 
AmbulanceZorg Limburg-Noord een 
informatieavond in De Pinnenhof, 
te Nederweert over Hartslag voor 
Nederweert. 

Vrijwilligers gezocht
De stichting Hartslag voor Neder-
weert en de gemeente zijn verheugd 
dat al zoveel inwoners zich inzetten. 
Maar het kunnen er meer worden. 
Doe mee aan dit levensreddende pro-
ject en kom naar de informatieavond 
maadag 7 oktober om 19.00 uur. U 
hoeft zich vooraf niet op te geven en 
deelname is gratis. U hebt wel een 
geldig legitimatiebewijs nodig als u 
zich wilt registreren als vrijwilliger.

Basiscursus
Op maandag 21 oktober vindt de ba-
siscursus plaats in café-zaal de Prins, 
in Ospel. Aanvang: 19.00 uur. Deze 
basiscursus (is gratis, net als de herha-
lingslessen) kunt u volgen nadat u de 
informatieavond heeft bijgewoond 
en/of als u geen geldig reanimatie-
certificaat bezit.
Aanmelden voor deze avond is ge-
wenst en kan via info@hartslagvoor-
nederweert.nl. 
Daar kunt u terecht voor informatie 
en de voorwaarden om vrijwilliger te 
worden. Bellen kan ook met tel. 06 
534 709 80.

Op de site www.hartslagvoorneder-
weert.nl kunt u datums voor herha-
lingslessen vinden.

ZZP-er 
voor veel voorkomende 

werkzaamheden
Geldige VAR-verklaring
Geldig VCA-certificaat

Ook op zaterdag beschikbaar

Edward Moonen
06-57053909

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

STENEN en FOSSIELEN 
ZOEKMIDDAG 

ZONDAG 13 oktober 2019

“Verhalen van bijzondere stenen”
Geologische Vereniging Mente et 
Malleo Weert heet iedereen welkom 
op zondag 13 oktober in en rondom 
het Natuur- en Milieucentrum De IJze-
ren Man in Weert. Deze middag kan 
de jonge onderzoeker bijvoorbeeld 
zelf in het stuifzand gaan zoeken 
naar bijzondere stenen en versteende 
resten van dieren die lang geleden op 
onze aarde leefden.
Ook kan deze dag aan verschillende 
andere activiteiten deelgenomen zo-
als de ammoniet als fossiel en winke-
len met fossielen onder je voeten in 
Weert.  Kom de versteende natuur 
ontdekken!
Tenslotte zal Werkgroep Geologie 
van Limburg aanwezig zijn.  Bezoe-
kers die geïnteresseerd zijn in de geo-
logie van Provincie Limburg  kunnen 
zich laten informeren over de werk-
groep die open staat voor leden en 
niet-leden van onze vereniging. 

Entree gratis. De activiteiten starten 
om 13.00u. tot 17.00u. Voor het opgra-
ven van stenen krijg je een toegangs-
bonnetje bij de balie van het Natuur-
en Milieucentrum. Neem zelf een 
schepje en/of harkje mee. Info: mail-
adres: infomente.et.malleo@gmail.com                                                                                     
Telefoon: Tijs Bos 0495-522 204 (16.00u.-
18.00u.) www.mente-et-malleo.nl

Vervolg voorpagina.

Tijd voor een gesprek van uitgevers 
onder elkaar.

Cijfers
‘Om te beginnen worden veel uit-
spraken van Ubags al ontkracht door 
het NOM, het Nationaal Onderzoek 
Multimedia uit 2016, waar nota bene 
op hun eigen site nog steeds naar 
verwezen wordt’ zegt Koos Baats 
(HALLO Magazine/ HALLO online.
nl - Aqua Media Adviseurs). ‘Daaruit 
blijkt onder meer dat 99 procent van 
de lezers hun huis-aan-huiskranten 
het liefst nog steeds gewoon op pa-
pier leest. Daarnaast maakt 9 pro-
cent inderdaad tevens gebruik van 
de computer, slechts 5 procent leest 
naast de papieren versie ook op de 
smartphone en datzelfde percen-
tage gebruikt wel eens een tablet. 
Bovendien denk ik dat de problemen 
bij VIA vooral zijn ontstaan door de 
vele wisselingen van eigenaar. Dat is 
waarschijnlijk ook ten koste gegaan 
van de verbinding met adverteerders 
en lezers. Titels verdwenen of veran-
derden om de haverklap van naam. 
Daarmee verloren veel mensen ook 
een stuk herkenning.’

Blunders
Het zijn, naast de getallen, harde fei-
ten. Ongetwijfeld was de markt te 
klein voor de enorme hoeveelheid 
huis-aan-huisbladen die aan het be-
gin van deze eeuw nog in de regio-
nale brievenbussen viel en waarvoor 
de advertentieverkopers allemaal in 
dezelfde vijver aan het vissen waren. 
In die zin zijn de overnames, fusies 
en bezuinigingsmaatregelen nog wel 
te begrijpen. Het schrappen van be-
kende en geliefde titels valt volgens 
de succesvolle uitgevers van nu ech-
ter eerder in de categorie ‘marketing-
blunders’. Namen als Land van Weert, 
De Trompetter of Zondagsnieuws 
stonden jarenlang als een huis. Daar-
voor in de plaats kwam eenheids-
worst waarmee niemand zich nog 
verbonden voelde. Koos: ‘Wij heb-
ben die band met de regio altijd ge-
koesterd. Wij werken hier niet alleen, 
wij wonen, leven en beleven alles 
wat hier gebeurt. En dat maakt een 
enorm verschil.’

Centralisatie
‘Koos slaat de spijker op z’n kop’ 
vindt Huib van Deursen van de ge-
lijknamige drukkerij die  het Week-
blad voor Nederweert uitgeeft. ‘Alle 
redacties werden weggehaald uit de 
betreffende dorpen en kernen, al-
les werd gecentraliseerd. Maar dat 
werkt niet. Je moet dicht op de men-
sen zitten, liefst zelfs deel uit maken 
van de gemeenschap om te weten, 
echt te begrijpen wat er leeft.’ De 
centralisatie zal op korte termijn best 
kostenbesparend hebben gewerkt, 
maar de inhoud leed er duidelijk on-
der. Waar ook dagbladen steeds meer 
gingen samenwerken en De Limbur-
ger dus steeds meer op het Algemeen 
Dagblad begon te lijken, vergaten 
uitgerekend de aan het provinciaal 
dagblad gekoppelde huis-aan-huis-
bladen op een goede manier in het 
gat te duiken dat de krant liet liggen. 
Dat is des te opmerkelijker als we de 
cijfers van het al genoemde NOM er 
weer eens bij pakken. Daaruit blijkt 
verder namelijk dat 72 procent van de 
lezers het op de hoogte blijven van lo-
kale activiteiten en evenementen  als 
reden noemt om huis-aan-huisbladen 
te lezen. Daarnaast noemt 55 procent 
het gemeentelijk nieuws en aankon-
digingen. Nog eens 48 procent geeft 
aan dat ander lokaal nieuws de mo-
tivatie is om huis-aan-huiskrant open 
te slaan.

Netwerk
‘Je netwerk binnen de regio is zo be-
langrijk’ weet ook Anja Baats-Vossen 
(HALLO Magazine-Aqua Media). ‘Wij 
doen bijvoorbeeld veel voor lokale 
verenigingen, stichtingen en organi-
saties. Maar binnen dat geheel zitten 
natuurlijk ook veel ondernemers. En 
als jij iets kunt betekenen voor iets 
wat hen na aan het hart ligt, dan zul-
len ze jou de volgende keer ook niet 
zo snel vergeten. Dat is vaak toch 
hoe het werkt, zonder dat dat ooit 
bewust beleid van ons was. Maar bij 

de VIA-bladen bleken die mensen 
dus niet meer terecht te kunnen.’ 
Uiteraard is de verschijningsfrequen-
tie ook een bepalende factor. Zowel 
HALLO Magazine als Weert Magazine 
zijn maandbladen. Die titels beschik-
ken daarmee over de tijd om met 
achtergrondverhalen of kwalitatieve 
columns meer diepgang te kunnen 
brengen.

Kneuterig
Maar de kern blijft voor alle huis-aan-
huisbladen toch vooral het voeling 
houden met wat er  lokaal speelt. 
Ook Sonja de Wijs (‘t Waekblaad) 
bevestigt dat. ‘Je kunt wel meewarig 
gaan  doen over het nieuws van de 
duiven- of de bridgeclub, maar mijn 
visie is dat ik een zo breed mogelijk 
publiek wil bedienen. De kerkberich-
ten, de visvereniging, het staat er al-
lemaal in. Mijn eerste doel is immers 
dat de lezers dat blad openslaan. Ver-
volgens kan ik gaan prikkelen.’ Huib 
is het met haar eens. ‘Ons blad lijkt 
inderdaad meer op het jouwe. En ik 
denk niet dat ik het zou moeten wa-
gen dat soort berichten eruit te halen. 
Daarmee zou ik waarschijnlijk onmid-
dellijk om de oren geslagen worden.’ 
Het zijn ook weer opvattingen die 
ondersteund zouden kunnen worden 
met de onderzoekscijfers. Waar de 
term ‘kneuterigheid’ op de loer ligt, 
blijkt wel dat huis-aan-huis bladen nu 
eenmaal beter gelezen worden in een 
landelijke regio dan in een stedelijk 
gebied. Ook de grotere populariteit 
bij oudere leeftijdsgroepen, zou toch 
ook moeten betekenen dat juist de 
Midden Limburgse bodem in principe 
uiterst vruchtbaar is voor gedrukte, 
regionale weekkranten.

Weerstand
Wil dat nu zeggen dat de regionale 
printed media niet mee willen in de 
vaart der volkeren? Dat ze nieuwe 
ontwikkelingen allemaal als een be-
dreiging zien en zich daarom verzet-
ten, zoals er ooit zinloze weerstand 
was tegen de stoommachine of de 
elektrische gitaar? Nee, natuurlijk 
niet. Zoals de radio overleeft door 
ook online uit te zenden, zoals tv een 
blijvertje is door programmering ‘on 
demand’ te bieden en zoals de kran-
ten zonder uitzondering minstens 
een deel van hun nieuws ook via in-
ternet brengen, zo gingen ook Weert 
Magazine en HALLO Magazine (HAL-
LO Online.nl plus heel veel meer.)  
digitaal. ‘Het verschil is dat het voor 
ons een complementering’ is, een 
plek waar verenigingen en de vele 
regioberichten hun podium vinden, 
geeft Anja aan. ‘Wij verliezen niet uit 
het oog waar we vandaan komen en 
waar het hart en ziel van onze uitga-
ves uit bestaan.’
‘Daarnaast kun je toch ook kijken 
naar op welke manieren je kunt sa-
menwerken?’ vult Huib aan. ‘Zo heb-
ben wij een prima verstandhouding 
met Nederweert24. We spreken 
bijvoorbeeld vaker een tijdstip van 
publicatie af en dat werkt prima. Je 
kunt elkaar ook versterken en als die 
mogelijkheid er is moet je het daarin 
zeker zoeken.’

Mismanagement
‘Ach, VIA moest natuurlijk ook wel 
met een verhaal komen bij zo’n reor-
ganisatie’ begrijpt Sonja. ‘Maar als je 
de cijfers uit dat onderzoek bekijkt 
weet je gewoon dat het onzin is het 
papier dood te verklaren.’ Nog meer 
uitgesproken dan zij is Dré Peters, 
oud eigenaar van De Trompetter, 
één van de bladen die eerder werd 
opgeslokt door VIA. De Roermondse 
ex ondernemer verweet Mediahuis 
Limburg zelfs al regelrecht misma-
nagement en blijft daar ook enkele 
dagen later nog bij, als we hem te-
lefonisch spreken. ‘Het vizier stond 
daar sowieso al jaren alleen nog maar 
gericht op digitaal. Dan kun je op een 
gegeven moment niet meer ‘omden-
ken’. Maar als ik zie wat er wekelijks 
in mijn eigen brievenbus binnenvalt 
aan papieren reclame, dat zou ik kun-
nen omzetten naar zelfs drie kranten 
per week! Maar ze hebben de grote 
adverteerders met absoluut idiote 
prijzen uit hun papieren huis-aan-
huisbladen gejaagd, omdat ze die lie-
ver in hun eigen dagbladen of op hun 
televisiestations zagen. Daar komt bij 

Lokale magazines springlevend in Midden Limburg

Huis-aan-huis-bladen hebben goede papieren
dat die betweters die opeens overal 
vandaan kwamen, maar niet hier uit 
de regio, de redactie gingen vullen 
met nieuws dat ik overal kan lezen. 
En dat ging dan ten koste van wat er 
hier in de wijk, om de hoek van de 
straat gebeurde. Nou, ze hebben de 
kip met de gouden eieren geslacht, 
dus ze moeten ook niet klagen. Of 
het me persoonlijk nog pijn doet? 
Natuurlijk! Ik kreeg na mijn pensi-
oen zelfs een hartinfarct toen ik zag 
wat er allemaal gebeurde. Maar wat 
dacht je van al die werknemers? Sla-
peloze nachten. Er verdienden zo’n 
300 mensen een boterham binnen De 
Trompetter. Die zag ik zienderogen 
wegvallen. En weet je wat het ergste 
was? De mensen binnen de organisa-
tie die het minste te bieden hadden, 
die zitten er nu nog!’ briest de oud-
directeur.

Optimisme
Terug nu naar de tafel waaraan de 
uitgevers zitten die allerminst pes-
simistisch zijn over de papieren toe-
komst. Sonja: ‘Ik vertel altijd graag 
dit verhaal: als jij je computer aanzet 
kun je overal naartoe. Je hebt de hele 
wereld  voor je. Maar hoe groot is 
dan de kans dat je gezien wordt als 
adverteerder? Als je brievenbus ram-
melt en de krant ligt op de mat, dan 
kun je maar twee dingen doen: lezen 
of niet. Vijftig procent kans dus dat je 
opvalt. Het is maar net hoe je er te-
genaan kijkt. Desiré Kappert (Weert 
Magazine) heeft nog wel meer rede-
nen om optimistisch te zijn. Hij be-
speurt zelfs alweer een lichte omslag 
van digitaal naar papier. ‘Toen de e-
reader op de markt kwam dachten 
ook al veel mensen dat het gedaan 
was met papier. Maar als je nu gaat 
kijken in de boekhandel, de kiosken 
en tijdschriftenwinkels dan consta-
teer je daar toch weer een lichte 
groei: meer titels, hogere oplages. En 
adverteerders die weer volgen. Oké, 
het zijn vaak geen contracten meer 
voor langere periodes, budgetten 
worden minder, maar toch, ik zie wel 
een verschuiving...’

Vertrouwd
Zou die verschuiving ook iets met 
beleving te maken kunnen hebben? 
Op eenzelfde manier zoals bijvoor-
beeld niet alleen oudere, maar ook 
jongere generaties weer steeds meer 
naar muziek gaan luisteren op vinyl? 
Desiré knikt. ‘Dat is emotie, een ver-
trouwd gevoel waar mensen altijd 
naar op zoek zijn.’ Ook Sonja herkent 
dat. ‘Natuurlijk vind ik het ook  han-
dig als ik op vakantie ga, dat ik in het 
vliegtuig via een tablet een hele bi-
bliotheek ter beschikking heb. Maar 
als ik de kans krijg, grijp ik toch liever 
naar een echt boek hoor.’
‘Precies, en wij zijn heus nog geen 
tachtig hoor’ lacht Desiré.
‘We hebben trouwens niet de illusie 
dat we jongeren maandelijks kunnen 
prikkelen ons hele magazine van voor 
tot achter te lezen, hoor. ‘ vult Koos 
nog aan. ‘Maar door een goed contact 
te onderhouden met de scholen krijg 
je ze misschien toch net wat vaker aan 
het lezen. Kunnen we misschien ook 
nog iets bijdragen aan de taalontwik-
keling die mede door de digitalisering 
al jaren achteruit gaat.’
Het zijn uiteindelijk een hele reeks 
argumenten die benadrukken dat 
de lokale bladen in Midden Limburg 
springlevend zijn. Het feit dat de uit-
gevers even later breed lachend sa-
men op de foto gaan, is misschien nog 
wel het beste bewijs dat ze nog steeds 
uitstekende papieren hebben...

SAMENWERKING
Deze uitgevers kwamen niet zomaar 
bij elkaar. Er bestaat al een goede sa-
menwerking en een fijne collegiale 
houding ten opzichte van onderne-
mers onder elkaar.

De vier Midden Limburgse zelfstan-
dige ondernemers hebben de han-
den ineen geslagen en zullen ook in 
de toekomst aan de vraag van lezers 
en adverteerders, de huis aan huis 
verspreiding in hun regio blijven ver-
zorgen. Waarschijnlijk zullen er nog 
meer uitgevers zich hierbij aansluiten.

Tekst: HALLO Magazine, 
John Hölsgens

“DRESS RED DAY”  
Pleunis Mode steunt 

Hartslag voor Nederweert

Van donderdag 26 september tot 
en met zaterdag 28 september staat 
Pleunis Mode  in het teken van 
“DRESS RED DAY”. Zij helpen mee om 
aandacht te vragen voor het HART.    
Doe ook mee door  zondag 29 Sep-
tember iets roods te dragen. Deel 
foto’s van je outfit op Social Media en 
gebruik #dressredday #pleunismode

Pleunis Mode  maakt van deze ge-
legenheid gebruik om de stichting 
Hartslag voor NEDERWEERT een extra 
duwtje in de rug te geven.  Bij iedere 
aankoop doneren zij € 5,00 aan deze 
stichting. Helpt u mee om het bedrag 
zo hoog mogelijk te maken? 
Hierdoor kunnen de vrijwilligers bij 
stichting Hartslag voor Nederweert 
een opleiding genieten, en blijft de 
AED bij u in de buurt ook up to date.

Lambieck aovendj 2019 
op zeuk nao stom streek

Zeejae oeëts gaon visse en hingeldje 
gae un handgranaat oet ‘t water?
Of hejjae oeëts hieël lang gepoetsj 
um unne scheem weg te krieëge?
Of hejje uch oeëts umgekleidj achter 
un scherm met aan de angere kantj 
unne raam met dao achter unne 
groeëte groep toeschouwers?

Of is uch ouch wat angers stoms over-
kome? Laotj ’t os dan weete en weem 
wétj maakdjae kans um de Gouwe, 
Zilvere of Bronze Lambieck mei-j nao 
hoeës te neme. 

Eeder jaor is de Lambieck Knoup op 
zeuk nao situaties di-j serieus zeen 
begonne mer op un ludieke meneer 
eindigdje waobeej geine opzet in ’t 
spel waas. Stom streek dus eigelik. 

Hejjae now zoeë ‘n streek ge-
huuërdj of hejjea zelf wat mei-jge-
maaktj? 
Steurtj ‘m op nao:
Email: info@lambieckknoup.nl 
Facebook: @lambieckknoup
website: www.lambieckknoup.nl

Hejjae (nog) gein stom streek ge-
huurdj of mejgemaaktj mer hejjae 
waal zin in unne ludieke aovundj? 
Komtj dan 16 november um 20.11 oor 
nao de Lambieckaovundj inne Soos in 
Wieert. 

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl
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