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Nederweert
jouw gezondheid is onze zorg

Kerkstraat 42, tel. 63 26 96
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8.30-18.30 uur
Zaterdag: 10.00-14.00 uur

Buiten deze tijden belt u 
voor spoed recepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

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

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

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

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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur:
Huib van Deursen

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

eert

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www

eert

Voor het derde jaar op rij spelen 
De Krottepoffers een van hun 
voorstellingen speciaal voor de 
ouderen van Nederweert. Dit jaar 
is deze speciale middag op zon-
dag 20 oktober in de Pinnenhof 
om 15.00 uur.

Het idee om een van de uitvoeringen 
voor deze doelgroep te spelen ont-
stond een paar jaar geleden in het 
bestuur. Voorzitter Herman van den 
Broek vroeg zich af of de ouderen van 
Nederweert het late tijdstip van de 
avondvoorstellingen wel prettig von-
den. Er is meteen doorgeschakeld om 
hen te betrekken bij de toneelstuk-
ken van De Krottepoffers. Want: “ie-
dereen is welkom om naar onze stuk-
ken te komen kijken”, vertelt Herman.

Kaartverkoop telefonisch
Omdat de weg naar de Bruna, waar 
sinds jaar en dag de kaarten worden 
verkocht, vaak een obstakel bleek 
voor mensen die moeilijk te been zijn, 
heeft de club de eerste jaren kaarten 
verkocht op locatie. Tegenwoordig 
hoeven mensen alleen maar te bel-
len naar Maria van de Kruys om een 
kaartje te reserveren. Het telefoon-
nummer daarvoor is: 0495 625917. 
Kaarten kosten �10,00 per stuk.

Dankbaar
De club begrijpt dat het publiek op de 
zondagmiddag wat meer hulp nodig 
heeft, daarom is besloten dat bege-
leiders gratis mee mogen. “We spelen 
deze voorstelling niet voor het geld”, 
licht voorzitter Herman toe. “Het is 
voor ons echt belangrijk dat juist de 
ouderen worden betrokken bij het 
culturele leven in Nederweert. De af-
gelopen jaren hebben we vele dank-
bare reacties mogen ontvangen over 
deze middag, dat is voor ons vele ma-
len belangrijker. We willen een ver-
eniging zijn die in het midden van de 
maatschappij van Nederweert staat.”

Begin 2018 luidde het bestuur van 
de Haaze-hoof de noodklok: er
moest wat gebeuren, anders zou 
het Haaze-hoof over een paar jaar 
niet meer bestaan. Na deze nood-
kreet deed de Ospelse gemeen-
schap waar het goed in is: het be-
stuur kreeg nieuwe leden, in Joey 
en Christianne Sonnemans-Steu-
ten werden nieuwe beheerders 
gevonden en er stonden vrijwilli-
gers op om een helpende hand toe 
te steken. 

Na een aantal brainstormsessies 
ontstond er een ambitieus plan: de 
Haaze-hoof moet opengemaakt wor-
den, er moet een gezellige ruimte 
gecreëerd worden zodat het ook écht 
een huis van de gemeenschap wordt. 
Om dit alles te bekostigen is er natuur-
lijk veel geld nodig. Gelukkig kende 
de gemeente én de provincie een sub-
sidie toe. Veel vrijwilligers steken een 
helpende hand toe tijdens de verbou-
wing  maar dan is er nog een tekort. 
Daarom organiseert de werkgroep 
op zondag 6 oktober a.s. een Ospelse 
Dorpsdag. 

Op deze dag gebeurt er van alles in 
en rondom het Haaze-hoof. Er is een 
markt waar ondernemers, particulie-
ren en verenigingen zich presenteren
in het Haaze-hoof. Buiten staat de 
huifkar klaar om een ritje rond Ospel 
te maken, ook binnen is er vertier voor 
de kinderen.

We houden een bakwedstrijd, je kan 
hier nog aan meedoen: ben je goed 
in het bakken van cakes, taarten, cup-
cakes of iets anders lekkers, doe dan 
mee! We sluiten de dag af met een 
spectaculaire veiling. Voor deze vei-
ling hebben heel veel ondernemers 
en particulieren allerlei zaken beschik-
baar gesteld, dit varieert van waarde-
bonnen, kledingpakketten, schoenen, 
boodschappenpakketten enz., het is 

te veel om op te noemen! Op de web-
site www.haaze-hoof.nl staat de vol-
ledige lijst met kavels voor de veiling. 

Onze deskundige veiling meester gaat 
er hopelijk voor zorgen dat deze vei-
ling voor ons veel geld oplevert. Ook 
is er muziek: Er zijn optredens van 
Slazh, Scary Kids, DJ Diego en ook het 
bekende duo “Toeval besteit neet” 
werkt mee. Kortom, het wordt een su-

Dorpsdag in Ospel op zondag 6 oktober

Gezelligheid in en rondom Haaze-Hoof

In Eine Wip Riêk
Het stuk dat dit jaar gespeeld wordt, 
is de klucht In Eine Wip Riêk (origi-
nele titel: Zo Zijn Onze Manieren 
door Ton Ermens). De regie is in 
handen van het duo Alice Claessen 
en Nelleke van Lith die samen al de 
stukken Volle Bak (2013), Aange-
naam Chantal (2015) en Overspel op 
de planken hebben gebracht. 

Het stuk gaat over de familie Van 
Putten die een nogal ‘aparte’ kijk 
op het leven heeft. In deze familie 

Krottepoffers zorgen voor bijzondere middag

Speciaal voor de ouderen van Nederweert

worden goede manieren en werken
verafschuwd! Iedereen leeft van 
een uitkering en wil dat graag zo 
houden. Wanneer oom Frans nogal 
plotseling overlijdt, begint er een 
fel gevecht om zijn erfenis,  ieder 
voor zich en elkaar niks gunnend. 

Oplichting, misleiding en ruzies zijn 
aan de orde van de dag. Tussendoor 
moet de familie ook nog voor oma 
Van Putten zorgen. Oma draagt een 
groot geheim met zich mee, en dat 
geheim heeft grote gevolgen voor 

de hele familie.

De Krottepoffers spelen naast de 
middagvoorstelling op zondag 20 
oktober nog zeven keer: 5, 11, 12,
18, 19, 25 en 26 oktober. Allemaal in 
de Pinnenhof. Kaarten zijn verkrijg-
baar bij de Bruna in Nederweert. 
Hier kan alleen contant betaald 
worden en telefonisch reserveren is
niet mogelijk. 

Ook zijn kaarten vanaf dit jaar te ko-
pen via www.krottepoffers.nl .
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EXCLUSIEVE
ONTWERPEN

VOOR WONINGBOUW,
VERBOUW EN

 UTILITEITSBOUW

per gezellige dag! De dorpsdag begint 
om 11.00 uur en zal rond 17.00 uur af-
gesloten worden. 

Wil je meer informatie over deelname 
of wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Carin Sieben, tel. Nr 
06-100 711 71 of ccf.sieben@outlook.
com. Zien we u op zondag 6 oktober 
in de Haaze-hoof in Ospel? Dit mag je 
niet missen!

Openingstijden: di t/m vr 09.00 - 12.30  13.30 - 18.00
Vrijdag koopavond

za 09.00 - 17.00  / ma gesloten

Lindanusstraat 3 - Nederweert
Tel. (0495) 63 13 83
www.brinkmansoptiek.nl

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

ZIE ELDERS IN DIT BLAD



WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 5 OKTOBER
Sporthal St Theunis Weert
F3. MEOS - Blerick F3  9.30u.

BSAC F2 - MEOS 10.10u.
MEOS - Manual 10.30u.

Sporthal Aoreven Heythuysen
F2. VIOS F1 - MEOS 9.30u.

MEOS - Handbal Venlo F2 10.10u.
MEOS - NAOV F2 10.30u.

Sporthal D’n Adelaer Maasbree
F1. Blerick F1 - MEOS 10.00u.

MEOS - Hercules’81 F1  10.40u.
MEOS - BSAC F1 11.00u.

E4. BSAC E3 - MEOS  12.00u.
E1. BSAC E1 - MEOS  13.05u.
Sporthal de Bengele Nederweert
E3. MEOS - MEOS E2 9.00u.
D3. MEOS - VIOS D2 9.55u.
C1. MEOS - Handbal Venlo C2 10.40u.
B1. MEOS - BSAC B1 11.40u.
Sporthal Merode Stein
A1. ESC’90 A1 - MEOS  18.15u.

ZONDAG 6 OKTOBER
Sporthal Craneveld Venlo
F5. VIOS F2 - MEOS  10.20u.

Rapiditas F2 - MEOS  9.40u.
MEOS - LimMid F1 9.20u.

F4. Handbal Venlo F3 - MEOS 9.00u.
MEOS - NOAV F3 9.40u.
MEOS - Posterholt F1  10.40u.

Sporthal de Schans Reuver
D1. Hercules’81 D1 - MEOS  11.40u.
Reindoudhal Susteren
DS2.NOAV DS2 - MEOS 14.20u.
Sporthal de Bengele Nederweert
DS1. MEOS - MIC DS1  12.00u.

BDL Biljarten

Competitie 2019-2020 van start!
BDL komt dit seizoen met het vaandelteam 
uit in Poule 8 van de landelijke Kadercompe-
titie; verder met vier teams in de Midden Lim-
burgse Bond (MLBB) en met twee teams in 
de Weerter Bond (WBB). Iedere week zullen 
wij u via het Weekblad op de hoogte houden 
van de wedstrijdprogramma’s en bijzondere 
prestaties van onze biljarters. Uiteraard bent 
u ook van harte welkom bij de wedstrijden in 
ons clublokaal café-zaal Centraal. 

Programma: week 40 (2019)
02-10-2019: 
BDL 1 is vrij Hoofdklasse Kader (avond)
01-10-2019:
BDL 2 – Libertin 4 (Wessem)

Hoofdklasse Libre (avond)
01-10-2019: 
Allerhand 1 (Beesel) - BDL 3 Klasse 1E (avond)
03-10-2019: 
BDL 4 – DMB 4 (Herten) Klasse 5A (middag)

04-10-2019: BDL/Verheggen Interieurs –
BC Maarland 2 Nationale Kadercompe-
titie KNBB (avond)

Aanvang wedstrijden
Alle wedstrijden worden gespeeld in café-
zaal CENTRAAL in de Kerkstraat in Neder-
weert. De middagwedstrijden van de Mid-
den Limburgse Bond en de Weerter Bond 
beginnen om 13.30 uur. Alle avondwedstrij-
den beginnen om 19.30 uur.

U bent van harte welkom 
bij de wedstrijden.

Competitie 2019-2020 van start!
CENTRAAL NEDERWEERT komt dit seizoen 
met vier teams uit in de Midden Limburgse 
Bond (MLBB) en met drie teams in de Weer-
ter Bond (WBB). 
Ook heeft de club zich versterkt met enkele 
nieuwe spelers voor zowel de hogere als de 
lagere klasse(n). Het spel kan beginnen. Ie-
dere week zullen 
wij u via het Weekblad op de hoogte hou-
den van de wedstrijdprogramma’s en bijzon-
dere prestaties van onze biljarters. Uiteraard 
bent u ook van 
harte welkom bij de diverse middag- of 
avondwedstrijden in ons clublokaal café-
zaal Centraal.

Programma: week 40 (2019)
01-10-2019:
Centraal 1 is vrij Hoofdklasse Libre
01-10-2019: 
Centraal 3 – Nooit Gedacht 1 (Montfort)

Klasse 2C
01-10-2019: 
Centraal 4 – DMB 5 (Herten) Klasse 5C
03-10-2019: 
Centraal 2 – Oude Smidse 2 (Baexem)

Klasse 1D

Aanvang wedstrijden
Alle wedstrijden worden gespeeld in café-
zaal CENTRAAL in de Kerkstraat in Neder-
weert. De middagwedstrijden van de Mid-
den Limburgse Bond beginnen om 13.30 uur 
en de avondwedstrijden om 19.30 uur. De 
Weerter Bond start in week 41 (2019) en zijn 
het uitsluitend middagwedstrijden die om 
13.30 uur beginnen.

U bent van harte welkom 
bij de wedstrijden.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslagen
Ronnie Gielen 230
Anton Hermans 228
Elfrie van Lierop 223
Thijs van de Loo 219
Martijn Geuns 216
Luc van de Loo 215
Ruud Westerveen 213
Tim Vaes 212
Chantal Hekers 210
Hans van Bussel 209
Frans van Nieuwenhoven 209
Thorben Delsing 207
Jack Meevis 205
Kim Koolen 200
Harrie de Wit (Lem) 199
Harrie de Wit (Lo) 196
Marlies Hekers 193
Mart van Thuijl 184
Stefan Koolen 167
Martin van Cranenbroek 165
Aya Almansour 152
Werner Bloemers 112

Agenda
6 okt Semi-Interland Kruisboogschutterij 
(geen oefenochtend)
7 okt Kaartavond
8 okt Vriendschappelijke wedstrijd America
11 okt 2e ronde Knock-out
13 okt Wedstrijd kruisboogschutterij (geen 
oefenochtend)
18 -20 okt 3e & 4e indoorwedstrijd org. Ba-
tavieren Treffers Weert
21 okt Kaartavond
25-27 okt 2e Bondswedstrijd org. Batavie-
ren Treffers Weert

Boogsport Willem Tell
Nederweert

Zou je ook eens vrijblijvend kennis willen 
maken met de kruisboog- en Handboog-
sport, dan ben je van harte welkom op onze 
trainingen op woensdagavond en zondag-
morgen
Jeugd: 19.00 tot 20.00 uur (woensdag)
Volwassenen: Woensdag 20.00 tot 23.00 uur 
en zondag 10.00 tot 12.00 uur

Voor inlichtingen: info@boogsportwillem-
tell.nl

LUCHTDRUKSCHIETEN 
IEDERE 2E en 4E VRIJDAG IN DE MAAND 

Programma luchtdrukschieten in Oktober
Vrijdag 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

Programma Wo. 2 okt Junioren
Eindse Boys JO19-1 - Deurne JO19-2 20.00 uur

Programma Za. 5 okt Junioren
Eindse Boys JO19-1 - ZSV JO19-2 17.00 uur
Eindse Boys J O17-1 - Merefeldia JO17-2 15.00 uur
Eindse Boys JO15-1 - ONDO JO15-1 13.00 uur
MMC Weert JO13-3 - Eindse Boys JO13-1G 10.45 uur
Eindse Boys JO12-1 - VV HEBES JO12-1 09.00 uur
Eindse Boys JO11-1G - Stiphout Vooruit JO11-2G

09.00 uur
FC ODA JO10-3 - Eindse Boys JO10-1 09.30 uur
Eindse Boys JO9-1G - Bavos JO9-3M 10.30 uur
Eindse Boys JO8-1 - SV Budel JO8-1 10.30 uur

Programma zat 5 okt Veteranen
Panningen B - Eindse Boys  17.00 uur

Programma Zondag 6 okt Senioren
Eindse Boys 1 - Altweertheide 1 14.30 uur
SV Laar 4 - Eindse Boys 2 09.30 uur
Eindse Boys 3 - RKSVV 2 11.00 uur

Programma zondag 6 okt Dames
EFC VR1 - Eindse Boys VR1 12.00 uur
Eindse Boys VR2 - DESM VR1 10.15 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegustiger Eindse Boys 1 – Alt-
weerterheide 1:
Aluminium bedrijf Michiels Ospel BV
Supporters welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

St. Odilia Ospeldijk

Ons Koningspaar voor 2020 is bekend! Op 
zaterdag 8 september wist John Vermeeren
de vogel omlaag te schieten en daarom gaat 
hij volgend jaar, samen met zijn vrouw Hilde 
uittreden als koningspaar van Schutterij st. 
Odilia. 

Op 8 september werden tevens onze jubi-
larissen gehuldigd. Wim Janssen en Jo van 
Hugten zijn beiden al 40 jaar lid van onze 
vereniging. Via deze weg nogmaals gefeli-
citeerd mannen!

Zaterdag 5 oktober = Oud ijzer Actie St. 
Odilia aanvang 09.00 uur
St. Odilia haalt weer oud ijzer op in Ospel 
en Ospeldijk. Indien u oud ijzer heeft liggen 
voor onze vereniging kunt u vooraf, of op 
de dag zelf, bellen naar 06-13285994. Wij 
komen dit dan aanstaande zaterdag graag 
bij u ophalen. Bij voorbaat dank namens al 
onze leden!

Beleef samen met je kleinkind de natuur

Op zondag 6 oktober is er een 
Grootouder Kleinkindmiddag bij
Buitencentrum De Pelen. Deze ge-
zellige actieve en creatieve mid-
dag voor groot en klein start om 
14.00. Na afloop broodjes bakken 
bij de vuurkorf en een superleuk 
optreden van kinderband Reintje 
& haar Voskes. Reintje speelt om 
15.00 ook een voorstelling voor
iedereen. Alle activiteiten starten 
bij het Buitencentrum De Pelen
aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Samen met je kleinkind op stap in 
de Peel!
Twee keer per jaar, in de lente en in 
de herfst, houdt Staatsbosbeheer 
een Grootouder Kleinkindmiddag in 
De Groote Peel. Een gezellige middag 
voor groot en klein waarin het samen 
doen en ontdekken centraal staat. De 
middag start met  een korte wande-
ling vol leuke opdrachtjes. Peelgidsen 
van Staatsbosbeheer zorgen voor 
de begeleiding. Omdat het herfst is 
gaan we op zoek naar paddenstoelen 
en andere herfstverschijnselen. On-
derweg spulletjes verzamelen in het 
kaboutertasje om mee te knutselen. 
Daarmee kan je, onder het genot van 
een drankje en een koek, aan de slag.
Na afloop  brandt de vuurkorf en kan 
je broodjes roosteren. Om 16.00 uur is 
er een spetterend optreden van Rein-
tje & haar Voskes in het Amfitheater. 
Wat een feest!

De Grootouder Kleinkindmiddag 
start om 14.00 uur en zal tot onge-
veer 16.45 uur duren. Deelname 
kost € 7,50 voor volwassenen en
€ 5,- per kind, inclusief broodjes 

en marshmallows roosteren én de 
voorstelling. Reserveren kan on-
line via: www.staatsbosbeheer.
nl/grootouderkindpelen

Reintje & haar Voskes
De vrolijke kinderband Reintje & haar 
Voskes is een regelmatige en graag 
geziene gast bij Buitencentrum De 
Pelen. De Nederweerter muzikanten
van Reintje spelen en zingen vol over-
gave liedjes uit het repertoire van Ur-
banus, Dirk Scheele en Cowboy Billy 
Boem. Op zondag 6 oktober spelen 
ze twee voorstellingen in het Amfi-
theater van Buitencentrum De Pe-
len. De eerste voorstelling, om 15.00 
uur, is voor iedereen toegankelijk, de 
tweede voorstelling, om 16.00 uur, 
is speciaal voor deelnemers aan de 
Grootouder Kleinkindmiddag.

Reserveren is niet mogelijk en vol 
= vol, dus wees op tijd! Entree 
(voor de eerste voorstelling) is 
een vrijwillige bijdrage. Uw gulle 
gift komt ten goede aan de muzi-
kanten en aan de organisatie van 
het Peelpodium.

(Na)genieten in het Buitencentrum
De activiteit start en eindigt bij het 
Buitencentrum De Pelen. Hier kan 
je heerlijk struinen door de winkel. 
Bij de Peelkiosk of in de Peelboerde-
rij kan je genieten van een hapje en 
drankje. De kinderen kunnen lekker 
ravotten op de grote speel- en pick-
nickweide. Meer informatie:  www.
staatsbosbeheer.nl/depelen of neem
contact op met het Buitencentrum 
via: 0495  - 641 497 of depelen@
staatsbosbeheer.nl 

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Hete bliksem en pruimenjam

Zondag 6 oktober Winterkost en 
pomologen dag

Kun je je voorstellen: een leven 
zonder koelkast of diepvries. 
Geen supermarkt die 7 dagen per 
week, 364 dagen per jaar open is. 
Wat doe je dan om eten te bewa-
ren? In het Limburgs openlucht-
museum Eynderhoof in Neder-
weert Eind weten ze daar wel het 
antwoord op.

Zondagmiddag 6 oktober staat in het 
teken van de voorbereidingen op de 
komende koude winterdagen, zoals
ze dat rond 1900 gewend waren om 
te doen. Wist je dat er veel manieren 
zijn om voedsel naast invriezen of 
koel bewaren ook door roken, wec-
ken, zouten of drogen langer kunt 
bewaren. Voor een deel worden 
deze bewerkingen met sommige voe-
dingsmiddelen ook vandaag de dag 
nog gedaan, maar we staan er met 
zijn allen niet zo vaak bij stil.  En ook 
die lekkere ouderwetse recepten die 
nog bewaard zijn gebleven worden 
in Eynderhoof nog gebruikt. Zo kun 
je deze middag proeven van soep en 
stampotten volgens grootmoeders 
recept. Heel bijzonder!

Fruit kun je ook bewaren door het te 
verwerken tot jam, wijn of sap. En als 
er veel fruit is en niet alles kan worden 
opgegeten is het verstandig te bewa-
ren voor de wintertijd. En wat voor 
fruit kennen we in ons land. Mensen 
van het Pomologisch Genootschap 
Limburg zijn vandaag met een stand 
aanwezig. Zij zullen oude- en nieuwe 
appelrassen tentoonstellen. Iedereen
kan vandaag terecht bij de stand met 
alle vragen op het gebied van fruit en 
fruitsoorten.

En natuurlijk draait de stroopmake-
rij van Eynderhoof in deze periode 
van het jaar op volle toeren. De bie-
ten zijn dik genoeg om te verwerken 
tot heerlijke Eynderstroop. Redenen
temeer om te komen bewonderen, 
ruiken en proeven. Want een keer ge-
proefd voor altijd fan.

Dat geldt natuurlijk ook voor al het 
heerlijk gebak uit eigen bakhuis en 
de ouderwets geurende koffie in de
herberg. Gezellig voor jong en oud. 
Het leukste museum is deze zondag-
middag weer volop in bedrijf. De 
muziek wordt verzorgd door de mu-
ziekgroep Mans Zat. Het museum is 
ook op 6 oktober geopend van 13.00 
tot 17.00 uur. De museumjaarkaart 
is geldig.

Woensdag 9 oktober Kindermid-
dag met mandenvlechten
De VLECHT-middag voor kinderen is 
altijd spannend! Wat zal er deze keer 
gevlochten gaan worden? 
Daarom moeten de kinderen groot 
en klein op deze woensdagmiddag bij 
de mandenvlechters zijn. Zij  vertellen 
de kinderen alles wat ze willen weten 
over wilgentenen, waar ze groeien 
en hoe je ermee kunt vlechten. De 
mandenvlechters staan te popelen 
om de jongsten het vlechten met wil-
gentenen te leren. Onder leiding van 
ervaren vlechters heksenbezempjes 
vlechten die natuurlijk aan het einde 
van de middag mee naar huis mogen. 
Klaar met vlechten en er is nog tijd 
dan is het mogelijk om een tochtje 
met de huifkar te maken of stroop te 
koken met de stroopkokers (natuur-
lijk onder veilige begeleiding). Bekijk 
het kinderdag programma op: www.
eynderhoof.nl. Het museum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur

Bewust en met respect omgaan met onze dieren in en rondom het huis

Animal Welfare Event
alles waar jouw belangstelling naar 
uit gaat. Zo’n 2 weken van tevoren 
worden op site en Facebook bekend
gemaakt hoe het programma er uit-
eindelijk uit komt te zien.

En …
- na vertrek kunt u thuis het Animal 

Welfare Magazine lezen, dat alle 
bezoekers bij binnenkomst krijgen!

- wie weet bent u een van de 1ste 500 
bezoekers die een goodiebag krij-
gen?

Vanwege Werelddierendag 
verloten we onder lezers 

van Weekblad voor Neder-
weert Tickets voor 2 personen !

Kleine moeite:
Stuur uiterlijk 11 oktober 2019 een 
mail via het contactformulier op 
onze site https://animal-welfare-
event.com/ met: uw naam, mailadres, 
woonplaats en de naam van deze 
krant. De winnaar krijgt van ons per 
mail de tickets toegestuurd.

Informatie
Waar? Zondag 10 november 2019 
vanaf 10.00 tot 17.00 uur i
Wanneer? Domein Panhof (Panho-
venstraat 5, 3990 Peer)
Info? https://animal-welfare-event.
com/ 
@AnimalWelfareEvent

Tickets
Voorverkoop €7,50
Kassa € 10,00
Kinderen onder de 12 jaar gratis.
Tickets voorverkoop én voor de kin-
deren zijn te bestellen via https://
animal-welfare-event.com/tickets/

Initiatiefnemers van het Horse Awa-
reness Event, starten dit jaar met een 
nieuw evenement: het Animal Welfa-
re Event. Nele Stevens (VZW Panhof) 
en Nathalie van Iersel (LIET) beogen 
een meer respectvolle en natuurlijke 
omgang en verzorging voor dieren
en willen deze visie onder een breed 
publiek bekend maken. Samen met 
standhouders die al werkzaam zijn 
op dit gebied, heten we iedereen dan 
ook welkom op zondag 10 november 
in Domein Panhof.

Waarom dit nieuwe dieren-evene-
ment?
Organisatoren hebben 2 doelstellingen:
1) Een podium bieden aan mensen 
die op enigerlei wijze bezig zijn met 
biologische en natuurlijke producten 
en respectvolle diensten voor en met 
huisdieren / kleinvee.
Hiervoor zijn standhouders uit ge-
nodigd (waaronder Time Out) die 
voor de verschillende soorten dieren 
bijvoorbeeld voer en supplementen, 
sport- en spel-activiteiten, opvang-
mogelijkheden en gezondheidsbe-
handelingen aanbieden. En natuurlijk 
zijn er ook gewoon allerlei dierenar-
tikelen te koop en kunt u uw huisdier 
bij een fotostudio laten portretteren.

2) Een ontmoetingsplaats en inspira-
tiebron bieden voor dierenliefhebbers
Het programma wordt samengesteld 
door standhouders die een lezing, 
demo of show geven om hun dien-
sten en producten te presenteren. 
Zo’n 7 tot 10 demo’s, 5 lezingen, 2
workshops en een markt met onge-
veer 40 stands en lekkere catering
bieden de mogelijkheid om je eigen 
Dagprogramma samen te stellen met 

Limburgse Molendag

Op zondag 6 oktober is de molen 
in het kader van de Limburgse 
Molendag open van 10.00 tot 
16.00 uur. De molen is dan in wer-
king en de molenwinkel is dan 
ook open. Ook wordt dan de buil-
machine gedemonstreerd. Een
bezoek meer dan waard.

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

• Rondleidingen (gratis); Buiten de 
openingstijden is een bezoek met 
familie of groepjes mogelijk, maak 
een afspraak met de molenaar 
Geert van Winkel;  Tel nr 0495-
633079 of mob nr 06-30457014.

• Bij de rondleidingen laten we u het 
draaien, malen, builen (zeven van 
gemalen graan) en mengen van 
diverse meelsoorten zien. Na de 
rondleiding komt u beneden in de 
molenwinkel. Hier kunt u verschil-
lende meelsoorten kopen incl. de
recepten voor het bakken van het 
ambachtelijke brood. Ook hebben 
we Cadeau-pakketten om een
ambachtelijk brood te bakken!

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

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

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

SKO

Nachtvlucht

Toronto, vroege avond

Eerst volgt het vliegtuig 
nog even de kustlijn
Dan zwaait het af, de oceaan op
Haastig verdwijnt nu zo maar
de dag voor de nacht

Zwarter dan zwart
Dieper dan diep
Geen horizon
voor onze zoekende ogen
Het duurt en het duurt maar
ademhalingen lang
Een bubbel die de tijd tart

Staat het vliegtuig stil
en stroomt het water onder ons?
Of fladdert het vliegtuig
als een aarzelende mot
verloren
boven de roerloos wachtende
gulzige mond van het duister?

Zo maar ineens ontwaakt
de prille morgenzon
Wij vinden nu als vanzelf
de weg naar het licht:
Zuid-Engeland baadt
in een stralenkrans

vroege ochtend
eindelijk Schiphol
bijna thuis

Karin Vossen
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

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

N e d e r we e r t   |   0 4 9 5 - 6 2 4 6 0 7  |  w w w. a d r i a e n s b o u w k u n s t . n l

sc
he

rp
e 

lij
ne

n

EXCLUSIEVE
ONTWERPEN

VOOR WONINGBOUW,
VERBOUW EN

 UTILITEITSBOUW



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 3 tot en met 12 oktober 2019.

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 Cantantes 
lector koorleden) – zeswekendienst Truus 
Wullems-Thommassen, jaardienst familie 
Veugelers-de Wit.

ZONDAG 6 oktober
zevenentwintigste  zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector L. 
Caris) – maanddienst Gerrit en Mia Haenen-
Teeuwen, jaardienst rector Lambert Gub-
bels en overleden familieleden, jaardienst 
Sjef Feijen, ouders van de Laar-Creemers, 
dochters Lies en Toos en kleinkinderen
Daniëlle en Danny, Marie Koppen, voor de 
leden en overleden leden van schutterij St. 
Antonius.
Na de H. Mis koffie en thee in het parochie-
centrum 

MAANDAG 7 oktober
Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 8 oktober
Geen rozenkransgebed en H. Mis 

WOENSDAG 9 oktober
HH. Dionysius, bisschop, en gezellen, marte-
laren
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 10 oktober
H. Maagd Maria, Sterre der Zee
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 11 oktober
H. Johannes XXIII, paus
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur  H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 12 oktober
H. Maria
Vooravond van de 28e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang Rochuskoor lector 
H.Dielissen) – Wiel en Mientje Tinnemans-
Kirkels vanwege verjaardag moeder.

75 JAAR BEVRIJDING
Over de oorlogsjaren In Nederweert heeft 
kapelaan J. Jansen, die van 1938 tot 1949 
werkzaam was als kapelaan in de St. Lam-
bertusparochie zijn memoires geschreven. 
De originele versie daarvan met vele foto’s 
uit die tijd kunt u bekijken en lezen op de 
website van de St. Lambertusparochie: 
https://www.kerknederweert.nl/archief/4/
Het is best de moeite waard om zijn memoi-
res te lezen. Vooral voor de ouderen onder 
ons die kapelaan Jansen uit die tijd hebben 
gekend. 
Daarnaast is het goed de website van de 
St. Lambertusparochie regelmatig te be-
zoeken voor het nieuws in de parochie. U
treft daarin vele zaken aan de parochie 
betreffende, zoals de kerkberichten, zaken
betreffen de het kerkhof, restauratie orgel 
enz……. https://www.kerknederweert.nl
U kunt daarin ook zaken regelen met be-
trekking:  kerkbijdrage,  missen bestellen, 
orgelpijpen adopteren, adreswijzigingen
doorgeven enz… Een bezoek aan de web-
site is aan te bevelen.

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 6 oktober
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 13 oktober
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties 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

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- H. Maria, laat me toch beter worden, en 

dat iedereen het goed mag gaan, dank U.
- H. Maria, Help mijn moeder deze moeilijke 

tijd door en dat ze rust krijgt, waak over 
haar, sta haar bij nu. En bedankt voor alle 
zegeningen die we al hebben mogen ont-
vangen en het kleintje dat op komst is.

- Lieve Maria, zorg goed voor onze kinde-
ren! Dank U.

Iets om over na te denken: 
Zien is niet geloven, geloven is zien.

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

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

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 3 – 12 oktober

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, Annie 
Slenders-Konings, jrd ouders Kessels-Stul-
tiens, jrd Frans Willekens. 

Zondag 6 oktober, 27e zondag door het 
jaar, Wereldmissiedag van de kinderen, 10.00 
(Samenzang) Jan Legros, ghm Harrie en To 
van Laer-Rietjens, dochter Elsje en zoon Jos, 
ghm Martinus Schroijen, Maria Schroijen-van 
Grimbergen en dochter Lieske.

Donderdag 10 oktober, H. Maagd Maria, 
Sterre der Zee, in Mariakapel, Klaarstraat-
zijweg, 
18.10 bidden van het rozenhoedje; 18.30 ter 
ere van Maria en voor de zieken. 

Zaterdag 12 oktober, 19.00 (Samenzang) 
jrd Drien Tindemans-Janssen, jrd Guull Jans-
sen (verjaardag), ghm Gerrie van Gemert, 
ghm Jan Gubbels en Maria Gubbels-Hoeben. 

ACOLIETEN: do. 4 okt. 18.30:  Rick van Hul-
sen; za. 5 okt. 19.00: Mathijs van Lierop; zo. 
6 okt. 10.00: Willem en Pieter Tullemans; za. 
12 okt. 19.00: Tom en Stan Dirks. 

DOOPSEL: Door het H. Sacrament van het 
Doopsel is Rosario Marks, Annastraat 27, in 
onze geloofsgemeenschap opgenomen. We 
wensen dopeling en ouders proficiat en een
gezegende toekomst. 

STERRE DER ZEE: Op donderdag 10 ok-
tober wordt in ons bisdom en in de stad 
Maastricht het feest van de H. Maagd Maria, 
Sterre der Zee, gevierd. De avondmis vindt 
dan passend plaats in de Mariakapel aan de 
Klaarstraatzijweg. Een goede gelegenheid 
om dit mee te komen vieren.

VIERING ALLERZIELEN: De Allerzielen-
viering met zegening van de graven op de 
Algemene Begraafplaats en het parochie-
kerkhof vindt plaats op zondag 3 november. 

Pastoor A. Koumans, OMI.

Parochie H. Barbara
 Leveroy

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

Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

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

Bij overlijden Tel. 0495-651316 

Week van 5 oktober 2019 – 12 oktober 2019

Zondagmorgen 6 okt. 09.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als hgm. voor Mina 
Schreurs, Als hgm. voor rector Lambert Gub-
bels en pater Crins (volkszang)

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

tiebijeenkomst worden gehouden voor clus-
ter 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.

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

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

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

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

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

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

Parochie 
H. Gerardus-Majella

Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 

Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907 
e-mail: leniemackus@gmail.com
website: www.parochies-beno.nl

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

5 t/m 12 oktober

ZATERDAG 5 oktober: 19.15 uur H. Mis, ter 
ere aan de H. Gerardus, jaardienst voor ou-
ders Stultiens-Niessen en zoon Thieu.

DINSDAG 8 oktober: 19.00 uur 1e dag no-
veen Heilige Gerardus Majella.

ZATERDAG 12 oktober: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst voor Harrie en Mien v.d. Goor-
Broens, H. Mis uit dankbaarheid.

H. DOOPSEL: op zondag 6 oktober zal Roan 
van Boxtel het H. Doopsel ontvangen. Wij 
wensen Roan en zijn ouders van harte profi-
ciat en Gods zegen voor de toekomst.

UITNODIGING
Parochie Heilige Gerardus Majella Neder-
weert-Eind nodigt U uit voor;

De noveen Heilige Gerardus-Majella
Van dinsdag 8 oktober t/m woensdag 16 ok-
tober, in de Gerardus kapel van de kerk in 
Nederweert-Eind. Door de week elke avond 
om 19.00 uur en op zaterdag 13 oktober tij-
dens de H. Mis van 19.15 uur in de kerk.

Een warm welkom in een sfeervolle kapel 
met mooie muziek.

In een kapel die rust uitstraalt, gewone 
mensen die hun hart openen voor hun ge-
voelens, die ook openstaan voor het leed 
van anderen. Samen zijn we immers sterk.

Nieuwsgierig?  Doe een keer mee; samen 
bidden en samen zingen. Neem een half 
uurtje voor jezelf en ga met een voldaan 
gevoel naar huis, in je oren klinken beslist 
de mooie Maria liedjes nog geruime tijd na. 

Op woensdag 16 oktober vieren we de 
feestdag van de Heilige Gerardus Majella, 
de patroonheilige van onze parochie en slui-
ten wij de noveen af. Ter ere van deze Hei-
lige, bidden we elke avond om 19.00 uur de 
Gerardus noveen.
De Heilige Gerardus was een vurige vereer-
der van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende 
Bijstand waar we tijdens deze noveendagen 
extra aan zullen denken.

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 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

Zondag 13 oktober 2019 H. Mis om 11.00 uur 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

Pastoor Ruud Verheggen neemt af-
scheid van zijn parochies en gaat naar 
Mariadorp in Eijsden.
Planning afscheid en installatie:
Zaterdag 28 september afscheid in de kerk 
in Grubbenvorst om 19.00 uur
Zondag 29 september afscheid in de kerk in 
Lottum om 10.00 uur
Zondag 6 oktober afscheid in de kerk in 
Meerlo om 10.00 uur

Zondag 13 oktober installatie in de kerk 
Mariadorp in Eijsden om 15.00 uur. Belang-
stellenden zijn uiteraard van harte wel-
kom. Wij wensen pastoor Verheggen veel 
geluk en zegen in zijn nieuwe parochie.

Op Zaterdag 14 September jl. vierde 
de Zonnebloem afdeling Nederweert 
met 64 personen haar Zonnebloem-
dag 2019. Een jaarlijks terugkerende 
landelijke traditie, die in de eerste 
helft van September gehouden wordt 
door alle afdelingen in Nederland.
Dit jaar waren onze Zonnebloemgas-
ten welkom bij Desiree en Frans van 
Nieuwenhoven van Café ´t Verschil
in Nederweert Eind, waar men heeft 
kunnen genieten van een mooi en 
goed verzorgd dagprogramma.

Na ontvangst met koffie/thee en ver-
se Limburgse vlaai presenteerde de 
heer Cor Speek een mooie natuurfilm 
over de vlucht van de Kraanvogels; 
hun leefgebieden, leefgewoontes en 
vooral de spectaculaire duizenden 
kilometerslange vogeltrek van  deze 
sierlijke vogels ieder jaar van Noord 
naar Zuid Europa heen en terug.
Deze  enthousiaste amateur cineast 
reist voor zijn passie menig keer per 
jaar naar verschillende landen om 
daar prachtige filmbeelden te ma-
ken, welke hij monteert tot mooie, 
interessante en leerzame natuurfilms 
met sfeervolle passende achtergrond
muziek; een lust voor oog en oor. 
Een tweede extra film met beelden 
uit de Pyreneeën van subtropische
bloemen, vogels en kleurrijke insecten 
en op de achtergrond Spaanse gitaar-
muziek riep bij menige kijker/kijkster 
spontaan de vakantie kriebels op….

Zonnebloem afdeling Nederweert 
viert Zonnebloemdag.

Met nog een korte impressie van en-
kele mooie Duitse landschappen werd 
het ochtend programma afgesloten 
met dank aan de heer Cor Speek.

Vervolgens werd het smakelijk smul-
len van een heel goed verzorgde uit-
gebreide warme lunch in buffetvorm. 
Iedereen genoot van de maaltijd en 
van elkaars gezelschap.

Het middag programma bestond uit 
een bijna 2 uur durend optreden van 
de Nederweertse Zanggroep Tös-
sendoor, die begeleid door twee vir-
tueus spelende accordeonisten, de 
zaal trakteerde op een goed gezon-
gen muziek programma met afwis-
selend mooie luister- en vrolijke mee-
zingliedjes. 
De gasten in de zaal genoten zicht-
baar en hoorbaar. Met nog een 
drankje naar keuze werd de geslaag-
de Zonnebloemdag afgesloten met
een woord van dank aan de gast-
vrouw Desiree  en gastheer/ kok Frans 
van Nieuwenhoven én aan de vrijwil-
ligers die deze dag  samen weer mo-
gelijk hebben gemaakt.
Als afscheid en een ´wel thuis´ kreeg 
iedereen nog een mooie Zonnebloem 
aangeboden.

De Zonnebloem afdeling Neder-
weert kan terug kijken op een mooie 
en goed gereorganiseerde  Zonne-
bloemdag 2019.

Op donderdag 19 september jl. was 
het weer tijd voor de jaarlijkse pick-
nick voor de gasten van De Zonne-
bloem, afdeling Ospel. Als locatie 
was gekozen voor “Vakantie huis De 
Meule” in  Ospeldijk.
Annie Schreurs-Broens, eigenaar van 
de locatie, had samen met een aantal 
vrijwilligers een mooie high tea voor-
bereid voor de vele gasten, die veelal 
werden opgehaald en later weer
thuisgebracht door de vrijwilligers. 
Een enkeling was zelf gekomen met 
de scootmobiel en sommige sportie-
velingen waren zelf op de fiets.
De sfeer zat er meteen goed in ge-
tuige de uitlating van een vrouw van 
in de negentig. Een vrijwilliger zei bij 
aankomst “Ik heb mijn wagen vol-
geladen” en de kwieke tante zong 
verder “met oude wijven”. Het was 
niet aan haar en andere ingezetene 
te zien.
De gehele namiddag werd de muziek, 

Geslaagde picknick voor de gasten 
van De Zonnebloem, afdeling Ospel

slagers uit de jaren 60 en 70, verzorgt 
door een duo, genaamd “Peelcock-
tail” uit Heusden. 
Na een heet soepje vooraf kwamen 
alle zelf gemaakte hartige hapjes ter 
tafel, dit gevolgd door de zoete ver-
snaperingen. Hierna was het tijd voor 
een fris toetje.
De gehele middag was er geen tafel, 
waaraan niet gezellig werd gekeu-
veld en vooral gelachen.
Rond de klok van vijf uur was het tijd 
om huiswaarts te keren na eerst de 
gastvrouw en de vele vrijwilligers te 
hebben bedankt voor het gebodene. 
Ook de muzikanten werden blij ver-
rast met een bloemetje en hun wel-
verdiende financiële gage uiteraard.
Het was wederom een geslaagde 
middag waarover ongetwijfeld nog 
langer wordt nagepraat.

Het bestuur en de vrijwilligers van De 
Zonnebloem, afdeling Ospel. Stultiens

uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

Tel. 0495-53 26 20
Mobiel: 06-30 40 01 02

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 beweging 
“dit is een avond over het belang 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.

Donderdag 3 oktober 19.30 uur 
Pestoeërskoel Leveroy

Informatieavond 
Cluster Tabor 

Donderdag 3 oktober houden we 
weer onze jaarlijkse informatieavond. 
U wordt op de hoogte gebracht van 
de ontwikkelingen in het cluster, wat 
gaat goed, wat kan beter? De reali-
teit: hoe houdt het cluster zich staan-
de in deze woelige tijd?

We beginnen met een kop koffie/
thee en vlaai. 
Daarna zoomen we in op de activi-
teiten van afgelopen jaar (sept 2018 
- sept 2019). Dan hebben we het over 
pastorale zaken als liturgie, speciale 
vieringen, diaconie en onze vrijwil-
ligers. 
Ook hoort U hoe het gegaan is met 
de financiële zaken evenals met de 
gebouwen en de begraafplaatsen. 
Na de pauze beginnen met het in 
de lucht brengen van onze nieuwe 
website. 
Als afsluiting is de voortgang van het 
beleidsplan 2016-2020 aan de orde 
alsook een doorkijk naar de toekomst. 

Het Thema is: Hoe maken we van 
onze kerken weer een Thuis. 
De weg naar die nabije toekomst willen 
we gaan vastleggen in een nieuw be-
leidsplan 2021-2025. De vraag is: kun-
nen we verder zoals we nu bezig zijn of 
wordt het tijd voor verandering? Is er 
nog tijd of is het kort voor twaalf? 

Uw mening en toekomstbeeld telt 
mee. Kom het ons vertellen. Van har-
te welkom. Er is voldoende gelegen-
heid om samen over bovenstaand van 
gedachte te wisselen.

Open Eettafel Budschop

Donderdag 10 oktober open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 9 oktober 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633419; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

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
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NU 25% KORTINGNU 25% KORTING
Op Sikkens mengverven
bij uw verfspeciaalzaak

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

Wijen Relaxen Wonen Slapen ·  Heerweg 8 · 6031 PN · Nederweert

T 0495 - 461313  ·  info@wijen.nl  ·  www.wijen.nl

NIEUWE COLLECTIE

ALTIJD
+100 op
voorraad

Ja, bij Schmitz-Engelen (SE) vind je de nieuwste trends op het gebied van raamdecoratie! 
Van gordijnen uit voorraad, tot accu-bediening op alle type zonweringsproducten. 

ÉCHT, ALLES VOOR MIJN RAMEN?

Vestigingen in Leende

Ja,

Als je een woning inricht, kies je gordijnen die bij de inrichting pas-
sen. Maar wat als de kleur van je gordijnen na een aantal jaren 
lichter wordt door de zon? Passen ze dan nog wel bij uw droomhuis? 
Verkleuring van je gordijnen kan je niet helemaal voorkomen, je 
kunt wel kiezen voor materialen die minder snel verkleuren of voor 
gevoerde gordijnen die de kleur langer vasthouden.

Waarom verkleuren gordijnen?
Gordijnen verkleuren onder invloed van zonlicht. Niet alleen fel zonlicht, 
ook normaal daglicht. Al het licht dat binnenkomt ( ook kunstmatig licht) 
bevat uv-straling. Die kan zo krachtig zijn dat het de gordijnstof (maar 
ook andere materialen) aantast en verkleurt.

Kies de juiste materialen voor de juiste plek.
Sommige delen van het huis vangen meer zonlicht dan andere. Je kunt 
daar rekening mee houden bij de keuze voor de gordijnen. Staat uw huis 
volop in de zon? Dan kiest u producten die daar goed tegen kunnen. Als 
u zich vooraf goedlaat informeren over uw favoriete gordijnen, voor-
komt u teleurstelling achteraf.

Gebruik van voering voor natuurlijke materialen.
Stoffen die gemaakt zijn van natuurlijke vezels, zoals katoen en linnen 
zijn gevoelig voor verkleuring. Afhankelijk van de dikte van de vezels en 
het kleurpigment in de stof zal het ene gordijn sneller verkleuren dan 
het andere. Voorkom dit door uw gordijnen te laten voeren, Daardoor 
ziet het gordijn er mooi vol uit en de voering beschermt de stof tegen 
verkleuring.

Polyester gordijnen, voor en kleur en krimpvast resultaat.
Synthetische stoffen lopen minder kans op verkleuring en zijn makkelijk 
te wassen. Polyester gordijnen hebben een lage krimptolerantie en zijn 

slijtvast. Er zijn steeds meer synthetische gordijnstoffen die door ge-
bruik van nieuwe technieken de uitstraling krijgen van natuurlijke ve-
zels. Gecombineerd met de positieve producteigenschappen ontstaat 
een veelzijdig toepasbaar product voor uw raamdecoratie. Bijkomend 
voordeel is dat polyester gordijnen in de regel goedkoper zijn in aan-
schaf dan linnen of katoenen gordijnen.

Tips om verkleuring te voorkomen.
Tip 1: Door gebruik te 
maken van voering stof-
fen hangende gordijnen 
mooi zwaar eb geven 
bescherming tegen ver-
kleuring. Maakt u ge-
bruik van verduisterende 
voeringstof dan wordt 
uw kamer extra donker 
en biedt langer verkoe-
ling in de warme zomer-
maanden.
Tip 2: Combineer gor-
dijnen met andere 
raamdecoratie, zoals rol-
gordijnen, plissee of du-
ette gordijnen. Dit geeft 
naast een extra sfeer 
ook de juiste bescher-
ming tegen verkleuring 
van uw gordijnen, maar 
ook van vloer en meu-
bels.

Zijn er gordijnen die niet 
verkleuren in de zon?
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Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 14 0495 of 0495-677111
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Internet: www.nederweert.nl 

  Twitter.com/GemNederweert 
  Facebook.com/gemeentenederweert
 06-28448431

Op Bedrijvenpark Pannenweg in 
Nederweert gaan al 40 ondernemers 
deelnemen aan het project InduSym. 
Het project helpt bedrijven bij het slim 
en duurzaam ondernemen, zodat dit 
geld bespaart of zelfs oplevert. InduSym 
is op initiatief van het Parkmanage-
ment Pannenweg ingevoerd en wordt 
ondersteund door Keyport2020 en de 
gemeente Nederweert. Het project 
geldt als pilot voor de Keyport-regio. 
Vanwege het succes besloten ook de 
gemeente Weert, Roerdalen, Roermond, 
Leudal en Maasgouw met InduSym te 
starten. Ook ondernemers buiten Pan-
nenweg kunnen meedoen. 

InduSym, waar staat dat nu eigenlijk 
voor? Het is een afkorting voor indus-
triële symbiose, een vorm van circulaire 
economie: de reststroom van een bedrijf 
wordt de grondstof van een ander 
bedrijf. Met voldoende uitwisselingen 
ontstaat een cirkel zonder restafval. 

Juiste match tussen vraag en aanbod
Samenwerkende bedrijven kunnen goed-
koper aan materialen komen zonder 
nieuwe grondstoffen te gebruiken. Of ze 
kunnen reststromen een nuttige bestem-

ming geven, terwijl ze besparen of geld 
verdienen op afvalverwerking. De tool 
InduSym helpt om de juiste matches tus-
sen vraag en aanbod te maken. 

Hoe werkt het? 
Het proces begint met het inzichtelijk ma-
ken van de rest- en energiestromen aan 
de hand van een scan op locatie. “Een 
expert loopt mee door de organisatie 
om alle grondstof- en afvalstromen (ook 
de minder vanzelfsprekende) inzichtelijk 
te maken. Deze gegevens komen in het 
online platform. Vervolgens krijgt de on-
dernemer een advies over de quick-wins 
en worden matches gemaakt met andere 
ondernemers. De privacy is gewaarborgd. 
Bedrijven met een (anonieme) match 
kunnen zelf met elkaar in contact komen 
om de uitwisseling van materialen in 
praktijk te brengen”, legt bedrijfscontact-
functionaris Bram Thijssen uit.

Gezamenlijke mogelijkheden
Doordat we de data van alle deelne-
mende bedrijven verzamelen, kunnen 
we ook naar de gezamenlijke mogelijk-
heden voor het bedrijventerrein kijken. 
Denk dan bijvoorbeeld aan collectieve 
zonnepanelen of een warmtepomp 

(incl. subsidie), het collectief inkopen 
en inzamelen van recyclebare papieren 
koffiebekers, het collectief inzamelen 
van koffiedik (een waardevolle grond-
stof voor zwammenteelt) en plastic en 
het uitwisselen of collectief inzamelen 
van pallets op het bedrijventerrein. 

Verder uitrollen
“Duurzaamheid is een van de kern-
waarden uit het huidige coalitiepro-
gramma”, geeft wethouder Voss aan. 
“Daarom besloten we ook om het 
initiatief van het parkmanagement te 
ondersteunen. Vanwege het succes op 
Bedrijvenpark Pannenweg willen we het 
project nu ook aanbieden aan onderne-
mers buiten het park.”

Interesse?
Ondernemers die interesse hebben om 
deel te nemen en een gratis bedrijfsscan 
te krijgen, kunnen zich melden bij Rens-
ke Cox, tel 06-57587920, e-mail: renske.
cox@keyport2020.nl en Bram Thijssen, 
tel. (0495) 677226, e-mail: b.thijssen@
nederweert.nl. Voor deelnemers buiten 
Bedrijvenpark Pannenweg geldt een 
eigen bijdrage van € 100,-. Meer infor-
matie vindt u op www.indusym.nl.

Een duurzaam Pannenweg
InduSym: restafval bedrijf wordt grondstof voor ander bedrijf

Raad vergadert
Op dinsdag 8 oktober om 19.00 uur 
vergadert de gemeenteraad in de raad-
zaal. U bent daarbij van harte welkom. 
Op de agenda staan de jaarverslagen 
van 2018 van Meerderweert, het Cita-
verde en de Risse Groep. Ook wordt 
het voorontwerp van de Omgevings-
visie buitengebied Nederweert son-
derend besproken. Het voorontwerp 
geeft de koers aan voor de toekom-
stige ontwikkelingen van ons buiten-
gebied. De raad moet ook besluiten 
om dit document met stakeholders en 

Van koffieprut worden al koffiekopjes gemaakt.

Ad en Sybilla samen met hun grote gezin, burgemeester Op de Laak en wethouder Koolen. Foto: Nederweert24

Wij krijgen de laatste tijd weer ontzet-
tend veel meldingen van inwoners die 
overlast ondervinden van ongedierte. 
Het gaat hier vooral om de zwarte en 
de bruine rat. De beste bestrijdingsme-
thode is nog altijd preventie! We geven 
u een aantal tips. 

Bestrijding van de zwarte en bruine rat 
is absoluut noodzakelijk. Niet alleen van-
wege de driftige voortplantingswens van 
het dier, maar vooral ook om gezond-
heidsredenen. Bij agrarische bedrijven 
in het buitengebied duikt de knagende 
ziekteverspreider steeds vaker op. Maar 
ook in de woonwijken laat de bruine 
en zwarte rat zich steeds meer zien en 
ervaren de bewoners overlast.

Direct melden
Om het gezondheidsrisico en de econo-
mische schade beheersbaar te houden, 
hebben we de hulp van onze inwo-
ners nodig. Signaleert u als particulier 
of agrariër een zwarte of bruine rat? 
Aarzel niet en meld het direct bij de 
gemeente. 

Sporen ontdekken
Als u het vermoeden heeft dat er in uw 
huis of directe omgeving ratten leven, 
dan zijn er altijd een aantal signalen. 
Denk bijvoorbeeld aan uitwerpselen, 
pootafdrukken en holen vers uitge-
graven zand. Op onze website kunt u 
terecht voor meer signalen.

Voorkom overlast
Wat kunt u doen om te voorkomen dat 
u last krijgt van ratten? We geven u een 
aantal tips.

 Een plek zonder eten en schuilgele-
genheid is voor ratten onaantrekkelijk.

 Gun ratten geen hartelijke ontvangst, 
maar sluit vuilnisbakken en contai-
ners goed af.
 Vermijd afvalhopen waar voedsel 
in zit en kijk uit met het overtollig 
strooien van voer.
 Ruim afgevallen fruit zoals appels/
peren en dergelijke op. Laat dit niet 
liggen. Zorg ervoor dat ratten niet in 
of onder de hokken van uw dieren 
kunnen komen. 
 Ratten kunnen lange gangen onder 
funderingen en vloeren doorgraven 
om op de gewenste bestemming te 
komen. 
 Ze knagen zonder veel moeite gaten 
in gaas van metaal.
 Houd er rekening mee dat jonge rat-
ten aanvankelijk niet veel groter zijn 
dan een muis en op die manier door 
kleine openingen binnen kunnen 
komen.
 Voer ’s winters alleen de vogels buit-
en als het echt vriest. Bij avond en 
nacht wordt vogelvoer rattenvoer.
 Voer de hobbydieren in het dieren-
park niet. Ze krijgen voldoende te 
eten. Wat er ’s avonds nog ligt, is een 
welkome voedselbron voor ratten. Ze 
zullen steeds terugkomen.
 Probeer te vermijden dat er in uw 
tuin spullen zijn waar de ratten zich 
in of onder kunnen verbergen. 

Uw melding doorgeven
Als u ratten of ander ongedierte sig-
naleert, dan verzoeken wij u dit bij de 
gemeente te melden. Dat kan tele-
fonisch (0495) 677 111, per e-mail: kcc@
nederweert.nl of op de website via het 
meldingsformulier zwarte of bruine rat. 
Als het mogelijk is met een (digitale) 
foto. Alvast hartelijk dank voor het 
doorgeven.

Het diamanten bruidspaar Ad en Sybilla 
Geleijns-Houf uit Nederweert kreeg op 
woensdag 25 september bezoek van 
het college van B&W. Samen werd er 
geproost op deze mooie mijlpaal.

Ad en Sybilla trouwden op 25 septem-
ber 1959 voor de wet en op 3 mei 1960 
voor de kerk. Hun gezin werd in de loop 
der jaren groter. Ze kregen vier kinde-
ren: Hans, Dolf, Thecla en Koen. 

Ad 
Ad werkte 41 jaar bij Philips in Eindho-
ven en Weert in de ontwikkeling van 

gasontladings- en gloeilampen. Van 
1965 tot 2010 was hij in zijn vrije tijd 
ook instructeur en trainer voor sportac-
tiviteiten zoals tennis, trimmen op de 
trimbaan en ski-gym. Voornamelijk met 
de Nederweerter jeugd, maar ook met 
de oudere skiërs. Ook in het voetbal was 
hij heel actief. Zo was hij een van de 
oprichters van Merefeldia. 

Sybilla
Sybilla zorgde er al die tijd voor dat het 
huishouden prima op rolletjes liep. Net als 
Ad was ook zij heel sportief. Ze tenniste 
tot op late leeftijd met en in een dames-

Ad en Sybilla Geleijns zijn 60 jaar getrouwd

Voorkomen is beter dan bestrijden

team en hield ook erg veel van skiën.

Genieten van vakanties en gezin
Er waren mooie vakanties met de 
kinderen. De eerste jaren gingen ze 
naar het strand in Burgh-Haamstede 
en wandelen in de Peel. Later werd dat 
gezellig kamperen in Duitsland. Toen 
de kinderen bijna allemaal het huis uit 
waren, gingen Ad en Sybilla samen veel 
fietsen en wandelen. En er kwamen ook 
kleinkinderen: Bart-Jan, Bram, Floor, 
Vera, Jule, Julia, Karel en Jakob. Inmid-
dels is ook al hun eerste achterkleinzoon 
geboren: BenJa.

Veel sportieve en vrolijke momenten
Ad en Sybilla kijken nu, 60 jaar later, 
terug op een mooie tijd met hun gezin. 
Er waren ook veel sportieve en vrolijke 
momenten. Zo genoten ze 20 jaar lang 
van skivakanties, waren er 25 jaar de 
wekelijkse skioefeningen in de bossen 
van Weert en werd er lange tijd ook 
’s zomers en ‘s winters gewandeld in 
Zuid-Duitsland en Oostenrijk. De laatste 
jaren genieten ze van nordic walking 
in de Peel en treffen ze op zondag hun 
vrienden in het Peelmuseum. 

Veel geluk
We wensen Ad en Sybilla van harte pro-
ficiat en veel geluk voor de toekomst.

Bloembollen voor meer biodiversiteit
Om de biodiversiteit en de leefbaar-
heid te bevorderen, is op donderdag 26 
september een grote partij bloembollen 
geplant rond de wadi’s bij het gemeen-
tehuis. Wethouder Voss plantte de 
eerste exemplaren.

De gemeente Nederweert wil de biodi-
versiteit in de gemeente bevorderen en 
de leefbaarheid van insecten, vogels, 
andere dieren en de mens verbeteren.

Uniek bloembollenmengsel
“Er is een uniek bijenmengsel samenge-
steld met leverancier Lubbe Lisse. Het 
mengsel heeft zelfs de naam Neder-
weert gekregen”, vertelt opzichter Bram 
Rulkens. Het bijenmengsel Nederweert 
is een mengsel dat bij ‘normale winters’ 
al vanaf februari tot bloei zal komen. 
“De wilde bij vliegt bij 7 graden uit en is 
direct op zoek naar nectar en stuifmeel. 
Meestal is in deze periode nog weinig 
voedsel te vinden. Daarom draagt dit 
mengsel op een uitstekende manier ‘bij’ 
aan deze voedselbehoefte. Het mengsel 
Nederweert bloeit door tot eind juni/be-
gin juli, afhankelijk van het weer”, vult 
Albert van de Lans van Lubbe Lisse aan. 

Niet alleen voor bijen
Maar niet alleen aan de bij wordt ge-
dacht. Ook voor insecten zoals gaas-
vliegen, zweefvliegen en sluipwespen, 

die ook worden gezien als natuurlijke 
vijanden van de eikenprocessierups, is 
dit mengsel van belang als voedselbron. 

Na de bloembollen
Na de bloei van de bloembollen nemen 
kruiden de functie van voedselbron en 
kleurbeleving over. Daarom is begin dit 
jaar een kruidenmengsel ingezaaid. Dit 
betekent dat er minder bloembollen 
per m² worden geplant om zo de zaden 
licht en ruimte te geven om te kunnen 
kiemen. Hierdoor zal het bloei-effect 
veel natuurlijker ogen dan wanneer een 
vol plantbed wordt aangelegd. 
 
Op onze website staat een filmpje over 
het planten van de bollen.

Wethouder Voss plant de eerste bollen 
samen met een medewerker.

belanghebbenden te gaan bespreken. 
Op onze website vindt u de complete 
agenda.



Combo Guulke’s Lakeside Music Night 
stelt zich voor

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat 
op vrijdag 18 oktober en zaterdag 
19 oktober Guulke’s Lakeside Music 
Night plaats gaan vinden in Sport-
hal de “Bengele” in Nederweert.
Afgelopen weken hebben jullie kennis 
gemaakt met onze Maestro’s en solis-
ten, koor en Dansrijck, maar de Lakesi-
de Music Night zou niet compleet zijn 
zonder een combo. Dit combo bestaat 
uit Rob Mennen op toetsen, Wim Heg-
gen op basgitaar, Gesuino Derosas op 
gitaar en Danny Princen op drums.

We hebben in het verleden al meer-
dere keren een beroep mogen doen 
op deze mannen voor een muzikaal 
project. Zij tillen het muzikaal naar 
een hoger niveau. 

Danny Princen
Danny Princen is de drummer van het 
combo. Danny is al lange tijd lid van 
harmonie St. Joseph in Nederweert 
en het is fijn om een drummer uit de 
eigen vereniging te kunnen halen. 
Daarnaast speelt en speelde hij drums 
in diverse bepalende bands binnen 
de Nederweerter rockscene, zoals  de 
‘The Western Fruit Wood and Hoo-
ker Company’en ‘Powerslave’. Nu 
drumt hij nog bij ‘Sonic Temple’ en 
met ‘Reintje en haar Voskes’ speelt hij 
met, onder andere, Maestro Anouk 
Reijnders in een band speciaal voor 
de kids. Van alle markten thuis dus!

Rob Mennen
Rob is een veelgevraagd pianist/
begeleider.  Flexibiliteit en humor 
zijn voor hem sleutelwoorden en 
door zijn ruime ervaring is hij breed 
inzetbaar. Na zijn klassieke studie 
aan het Maastrichts conservato-
rium, die hij Cum Laude afsloot, 
speelde hij 15 jaar in coverbands en 
maakte zich de lichte muziek eigen. 
Veel harmonie/fanfareorkesten en 
koren kennen Rob vanuit zijn deel-
name bij hun speciale projecten. 
De laatste jaren is hij veelvuldig te 
zien in het theater met tournees in 
binnen- en buitenland met o.a. Mi-
rusia, Maurice Hermans en Jack Vin-

ders. Daarnaast werkt hij met enige 
regelmaat samen met Suzan Seegers, 
Ernst Daniël Smid, Esmee Dekker, 
Martin Hurkens en Dyanne Sleijpen. 
In 2018 was Rob als musical director/
pianist in de Australische en Neder-
landse theaters te vinden bij de op-
tredens van de wereldwijd bekende 
Paul Potts en Mirusia, de ‘Australische 
engel van Rieu’.

Wim Heggen
Wim laat zich horen op de basgitaar. 
Als de harmonie een project heeft 
waar een basgitaar voor nodig is, kun-
nen wij altijd een beroep doen op Wim.
Wim heeft een harmonie verleden. 
Voor hij op de basgitaar ging spelen is 
hij begonnen op de trompet. Later is 
hij overgestapt op de waldhoorn om 
vervolgens de overstap te maken naar 
de basgitaar. ‘Fried Ducks’ was de eer-
ste band waar hij zijn muzikaliteit kon 
laten horen. In het dagelijks leven is 
Wim werkzaam als huisarts in Thorn.  

Gesuino Derosas
Gesuino is ook een vast gezicht bij 
muzikale projecten van de harmo-
nie in Nederweert. Ook nu draagt 
hij zijn steentje bij en zit als gitarist 
op het podium van de Lakeside Mu-
sic Night 2019. Zijn favoriete mu-
ziekgenre is rockmuziek, waarbij hij 
genoeg aan zijn trekken zal komen 
tijdens dit evenement. Zelf speelt hij 
ook in diverse bands. Eén daarvan is 
Van Hagar, dit is een Van Halen tri-
buteband. De ander, Terra Nova, is 
zijn eigen band die al sinds lange tijd 
bestaat en diverse succesvolle CD’s 
heeft uitgebracht in Europa en Japan. 
Muziek is ook hetgeen waar hij zich 
dagelijks mee bezig houdt als gitaar-
docent en muziekschool coördinator 
op de muziekschool in Roermond. 

Kaartverkoop 
Nog meer weten over het koor, ar-
tiesten, dansers en maestro’s? Hun 
uitgebreide verhalen leest u via 
www.lakesidemusicnight.nl. Hier zijn 
tevens de kaarten voor dit geweldige 
muziekspektakel te koop!

Wie jarig is trakteert!

30 jaar Bloemstyling ’t Roosje 
in Nederweert 

Al sinds 1989 kun je bloemen 
en woonaccessoires kopen bij 
Bloemstyling ’t Roosje. Eerst in de 
kern van Ospel, 15 jaren later in de 
kern van Nederweert. Bloemsty-
ling ’t Roosje is bekend van de ge-
zellig ingerichte winkel met een 
groot assortiment aan planten, ac-
tuele woonaccessoires en veiling-
verse bloemen. Achterin de zaak 
vind je een uitgebreide carnavals-
winkel. In het atelier worden di-
verse workshops georganiseerd. 

In het kader van het 30-jarig be-
staan, is de winkel volledig gere-
styled. De herfst heeft z’n intrede 
gedaan in de winkel. Deze is volle-
dig ingericht in de nieuwste sfeer- 
en bloementrends. Het is beslist de 
moeite waard een bezoek te bren-
gen én te genieten van de jubile-
umacties vanaf zondag 6 oktober. 

Bloemistengezin
Francoise Creemers komt uit een bloe-
mistengezin. Zij wist van jongs af aan 
dat ook zij bloemist wilde worden. 
Creatief bezig zijn in het samenstellen 
van boeketten is dan eigenlijk ook wat 
Francoise het liefste doet. Al op haar 
19e stond zij in haar eigen bloemen-
zaak.Haar creativiteit kan Francoise 
lustig kwijt in het maken van bloem-
stukken voor diverse gelegenheden. 

Bloemstyling ’t Roosje is groot in het 
verzorgen van grafstukken op maat 
en decoratieve bloemstukken voor 
particulieren en bedrijven. Stukken 
kunnen naar ieders wens worden ge-
maakt. Op afspraak kunnen persoon-
lijke wensen worden besproken. Be-
stellen van bloemstukken kan iedere 
dag in de winkel of online, waarna 
deze worden bezorgd op willekeurig 
welk adres. Hetzij via de bezorgser-
vice van ’t Roosje, hetzij via Fleurop, 
de brancheorganisatie waarbij ’t 
Roosje al 30 jaren is aangesloten. 

Voorloper in trends
Francoise: “Met altijd meer dan 70 
verschillende bloemen lopen wij tel-
kens voor op de woontrends. De pluk-
boeketten zijn nu erg populair. Dit 
zijn boeketten met een enkele bloem 
van elk soort, losjes gebonden tot een 
prachtig kleurrijk boeket. We maken 
veel gebruik van seizoensbloemen. 
Ook hebben we steeds meer exclusie-
ve bloemen in de zaak. Dit past prima 
binnen de botanische sfeertrend. Met 
de juiste accessoires en bloemen is 
het redelijk eenvoudig om met trends 
mee te gaan. Door een bloemenabon-
nement af te sluiten, heb je gegaran-
deerd telkens een mooi en actueel 
boeket in huis of op kantoor, inclusief 
een bijpassende vaas.”

Kwaliteitsbloemen
Ook deze bloemist ontkomt niet aan 
duurzaamheidseisen. Zo worden 
bloemen aangeboden die duurzaam 
zijn geteeld volgens de mpsa-norm. 
De kwaliteit van bloemen staat hoog 
in het vaandel. Francoise: “Vraag mij 
of de medewerkers om advies voor 
een juiste behandeling van de bloe-
men, dan kun je langer genieten van 
je boeket.”

Bloemen strijken: gratis workshop 
De nieuwste hype is bloemen ‘strij-
ken’. Hoewel dit enigszins vreemd 
klinkt, is het trend in de botanische 
urban woonsfeer. Er kunnen mooie 
herinneringen mee worden gemaakt 
in een fotolijstje of op een kaart. Hoe 
dit in z’n werk gaat, kun je zien en 
ervaren tijdens de gratis workshops 
op 6 oktober aanstaande, van 13.00 
– 17.00 uur in het atelier  op de boven-
verdieping bij ’t Roosje. 

Wie jarig is trakteert …
Dus zijn er de hele maand oktober 
nog meer acties, zoals leuke kortin-
gen op decoraties, bloemen en plan-
ten. Te beginnen op koopzondag 6 
oktober. Kijk rond en shop in de win-
kel onder het genot van een hapje en 
drankje.
In de week van 6 t/m 12 oktober 
ontvangt iedere klant een gratis at-
tentie en een kortingsbon plus stem-
pelkaart. Bij besteding van vijf euro 
of meer, krijg je per vijf euro een 
stempel. De stempelkaart is gedu-
rende jubileummaand oktober op 
ieder moment inwisselbaar tegen 
een van de mooie cadeaus. En of dat 
nog niet genoeg is, maak je de hele 
maand oktober kans om samen met 
een vriend(in) gratis deel te nemen 
aan een workshop bloemschikken of 
schilderen op steigerhout. Van iedere 
workshop worden er drie verloot on-
der de klanten in de winkel. 

Maak je eigen creatie
Het aanbod van Bloemstyling ’t Roosje 
drijft op drie onderdelen: workshops, 
carnavalswinkel en bloemwerk. 
De vraag naar kostuumgerelateerde 
workshops wordt steeds groter. Voor 
een toegankelijk bedrag maak je er 
unieke headpieces, foampruiken en 
hoeden. Deelnemers vanuit het hele 
land komen naar Nederweert voor 
de unieke workshops. Fantasy-fans 
en carnavalisten kunnen hier fantas-
tische armors en headpieces maken. 
Ook de schilderworkshops - op doek 
of steigerhout - zijn drukbezocht.
Het carnavalswinkeltje bij ’t Roosje 
wordt steeds populairder, enerzijds 
door het zeer uitgebreide assorti-
ment aan losse materialen om zelf 
thuis aan de slag te gaan, anderzijds 
doordat materialen online besteld 
kunnen worden. Aanvullend kun je 
een workshop volgen om unieke hoe-
den en foampruiken te maken. 
Het belangrijkste blijft echter het 
bloemwerk, waaraan Bloemstyling ’t 
Roosje zijn bestaansrecht ontleent. Je 
vindt er behalve meer dan 70 soorten 
bloemen, ook alles om thuis bloem-
stukken te maken, inclusief deskun-
dig en welgemeend advies.

Bedankje trouwe klanten
Francoise: “In al die tijd heb ik veel 
klanten mogen ontmoeten. Ik ben 
dankbaar dat ik mede door hun trou-
we klandizie dit 30-jarig bestaansju-
bileum kan vieren, samen met mijn 
team fantastische medewerkers.” 

Houd de website en facebook in de 
gaten voor actuele jubileumacties.

www.hetroosje.nl 

Meet & Meal steunt De Gunnerij

Sinds 2017 kennen we in Neder-
weert Meet & Meal: Nederweer-
tenaren die elkaar ontmoeten, bij 
elkaar eten; kortom gezelligheid 
troef. Inmiddels zijn méér dan 100 
Nederweerternaren lid. Meet & 
Meal heeft een donatie gedaan aan 
De Gunnerij. Op 25 september ont-
hulden burgemeester Op de Laak 
en wethouder Koolen het bankje.

Wat is Meet & Meal?
Het is in het kort eigenlijk: tafelen 
met en bij dorpsgenoten. Sinds 2017 
hebben 5 edities van Meet & Meal 
plaatsgevonden. De formule is sim-
pel: deelnemers worden verdeeld 
over eettafels die ze zelf verzorgen. 
Per gang wisselt de samenstelling en 
de kok. Deelname staat open voor 
inwoners van de kernen Nederweert,
Budschop, Schoor, Ospel en Neder-
weert-Eind. Achterliggende gedachte 
daarbij is dat deelnemers hun eet-
adressen met de fiets moeten kunnen 
bereiken.

Het Doel
Het doel was en is om een beweging 
los te maken waarbij mensen in Ne-
derweert een paar keer per jaar in 
wisselende gezelschappen contact 
hebben met elkaar. Dit onder het 
genot van een in eigen kring bereid 
gerecht. Doel is om te delen en te ver-
binden. Om onderlinge contacten te 
leggen, te verstevigen of te hernieu-
wen door middel van culinaire gezel-
ligheid. Het doel is nadrukkelijk niet 
om culinaire hoogstandjes te presen-
teren, iedereen moet mee
kunnen doen.

De Gunnerij
Iedereen kent natuurlijk De Gunnerij 
aan de Lambertushof in Nederweert. 
Het is een ontmoetingsplek voor ie-

dereen. De doelstelling van De Gun-
nerij komt heel dicht in de buurt van 
die van Meet & Meal: elkaar ontmoe-
ten in een huiselijke omgeving. Meet 
& Meal heeft dan ook grote sympa-
thie voor De Gunnerij.

Ontmoetingsbankje
Door slim in te kopen, heeft de orga-
nisatie van Meet & Meal een beperkt 
batig saldo gerealiseerd. Besloten is 
met behulp daarvan een donatie te 
doen aan De Gunnerij. De vrijwilli-
gers en het bestuur van De Gunnerij 
konden deze geste wel waarderen: 
de donatie werd gebruikt voor een 
lang gekoesterde wens: een zitbank-
je naast de ingang van De Gunnerij. 
Zonder kosten hebben Geer Janssen 
en Jac Briels de bank professioneel 
aard- en nagelvast geplaatst. Op 25 
september onthulden burgemeester 
Op de Laak en wethouder Koolen het 
bankje.

16 november: volgende Meet & 
Meal
De 6 e editie van Meet & Meal vindt 
plaats op 16 november a.s. Vanaf 
18.00 uur ontvangen Nederweer-
tenaren dorpsgenoten aan de dis. In 
3 gangen wordt er gekookt en ge-
serveerd, worden de buiken gevuld 
en vinden onder het genot van een 
goed glas wijn de leukste gesprek-
ken plaats. Rond 22.30 uur start 
de afterparty in een Nederweerter 
horeca-uitspanning. Deelname aan 
Meet&Meal bedraagt €15 per per-
soon per editie. Aanmelden kan nog 
tot 1 oktober via: meetenmeal@
gmail.com.

Belangstelling
Méér weten over Meet & Meal? Mee-
doen? Mail naar meetenmeal@gmail.
com en wij informeren je.

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

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

www.teunissenletselschade.nl

Sixties Party dansavond 
met Steady State in Haelen

De midden-Limburgse band Steady 
State speelt op zaterdag 05 oktober 
in het Trefcentrum Aldenghoor te Ha-
elen. De band brengt die avond een 
programma met veel herkenbare top-
hits uit de 60-er jaren. In drie sessies 
zal er veel variatie worden gebracht.

Vele bezoekers hebben reeds bij vo-
rige ‘Steady State-avonden’ genoten, 
gedanst en zich weer jong gevoeld 
door de muziek die zij op authentieke 
wijze brachten. Vanaf de eerste klan-
ken is de dansvloer vaak al bezet met 
dansers. Uiteraard kan men gezellig 
een biertje, frisdrankje of een glas wijn 
drinken en wat met elkaar praten.

Voor iedereen die deze sfeer van wel-
eer wilt beleven:

Trefcentrum Aldenghoor is te vinden 
aan de Kasteellaan 7a in Haelen. De 
zaal gaat om 20.30 uur open en de 
band start om 21.15uur.

Voorverkoop €7,50 
Dagkassa €10,00

Kaarten verkoop: 
• Trefcentrum Aldenghoor, Haelen
• Christine Nijssen de echte bakker, 

Haelen, Neer, Heijbloem
• Anita Tectie, Haelen

Reserveren kan ook via website: 
www.steady-state.nl

Meer over de band is te vinden op 
www.steady-state.nl en natuurlijk 
op FB.

Het Dörpsoverlek Ni-jwieert
 zoekt versterking

Het Dörpsoverlek Ni-jwieert is on-
der Nederweertenaren op zoek naar 
nieuwe bestuursleden. Vacant zijn 
o.a. de functies penningmeester en 
websitebeheerder.

Wat doet het Dörpsoverlek Ni-j-
wieert?
Deze dorpsraad behartigt de algeme-
ne belangen van de inwoners van de 
kern Nederweert. Het doel is om de 
leefbaarheid in de directe omgeving 
te behouden of te verbeteren. Het 
Dörpsoverlek Ni-jwieert fungeert als 
schakel tussen burgers en gemeente. 
Zij ondersteunt burgerinitiatieven en 
is een aanspreekpunt voor bewoners.

Wat vragen wij?
* U voelt zich verbonden met Neder-

weert kern en haar bewoners.
* U bent sociaal betrokken.
* U denkt enthousiast mee met be-

wonersinitiatieven.
* U kunt goed samenwerken.
* U bent bereid vrije tijd te investeren. 

Wat bieden wij?
* De mogelijkheid een bijdrage te le-

veren aan de leefbaarheid van Ne-
derweert.

* Een stem in de gemeentelijke ont-
wikkelingen in Nederweert.

* Een bestuursfunctie, met de mo-
gelijkheid een bepaalde taak uit te 
voeren. 

* Een plezierige samenwerking in 
teamverband.

Wat gaat u doen?
* Deelnemen aan het overleg van het 

Dörpsoverlek Ni-jwieert
* Meedenken met inwoners met als 

doel het verbeteren aan de leef-
baarheid.

* Met medebestuursleden de ge-
meente Nederweert adviseren.

* Deelnemen aan activiteiten waar 
de dorpsraad een rol in speelt

Wilt u reageren?
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met Maurice Brouns: mbrouns@res-
tebv.nl of 06-21176368.
Kijk voor meer informatie over het 
Dörpsoverlek Ni-jwieert en haar 
werkgroepen bij www.dorpsoverlek-
ni-jwieert.nl

Inspiratie dag 
“Afscheid in de natuur”

Een laatste rustplaats in de natuur. 
Steeds meer mensen kiezen voor zo’n 
eigen plek voor altijd, in de rust en 
ruimte van de natuur. Wat zijn de mo-
gelijkheden bij een afscheid in de na-
tuur? Hoe zorg je dat het echt een per-
soonlijke uitvaart wordt? Tijdens de 
inspiratie dag ‘Afscheid in de natuur’ 
krijgen bezoekers antwoorden op 
deze en andere vragen. Deze middag 
vindt plaats op 4 oktober, op Natuur-
begraafplaats Schoorsveld in Heeze.

Afscheid in de natuur is een initiatief 
van Natuurbegraafplaats Schoors-
veld. Gravendienst Strijbos is ook op 
Schoorsveld aanwezig voor informa-
tie en het beantwoorden van vra-
gen. Wat zijn de ‘trends’ in uitvaart-
land, wat zijn de vele mogelijkheden 
rondom een persoonlijk afscheid in 
de natuur? Ook vinden bezoekers er 
informatie over afscheidsfotografie, 
kisten, manden, kleden, urnen en an-
dere zaken die komen kijken bij een 
afscheid en begrafenis. Bezoekers van 
deze dag kunnen de rust en ruimte 
van Natuurbegraafplaats Schoorsveld 
zelf ervaren. Medewerkers van de Na-
tuurbegraafplaats zijn ook aanwezig.

Inspiratie dag ‘afscheid in de natuur’, 
Vrijdag 4 oktober 2019, 14:00 – 18:00 
uur, Natuurbegraafplaats Schoorsveld, 
Somerenseweg 116, 5591 TN  Heeze

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17



Nederweert op de Franse Tour
Op zondag 6 oktober organiseren de Nederweerter ondernemers voor de
tweede keer een koopzondag ‘nieuwe stijl’, nu met als thema ‘Nederweert op 
de Franse tour’. Het centrum van Nederweert wordt in Franse stijl aangekleed 
en verschillende winkels en horecagelegenheden presenteren zich met een
Franse ambiance.

Diverse activiteiten
Op diverse locaties in Nederweert zijn er allerlei activiteiten voor klein en 
groot georganiseerd. Op het Lambertushof verzorgt Trendy Funwear een work-
shop T-shirt air-brushen. Koop een T-shirt en air-brush dit onder deskundige 
begeleiding. Of bezoek hier de lokale kunstenaars in Klein Montmartre. Wie 
graag sportief actief is, komt ook aan bod: de jeu de boules-vereniging Ospel 
zorgt voor twee banen, een in de Brugstraat en een in de Kerkstraat, waar 
je deze typisch Franse sport met tips van ervaren routiniers kunt beoefenen.
Wie Frankrijk zegt, zegt Tour de France. Op het horecaplein houden we een 
mini-tour op renfietsen op een rollenbank waar men tegen elkaar kan racen: 
zet jij de beste tijd neer?

Op datzelfde horecaplein dans je met Dansrijck de cancan en waan je je even 
in de Moulin Rouge. Scouting Nederweert verzorgt op diverse plekken in het 
centrum allerlei kinderactiviteiten, waaronder een wedstrijd langzaam fietsen
en een skelterparcours op het pleintje aan de Geenestraat, Eifeltorens bouwen 
en een escaperoom in de Brugstraat en champagneglazen stapelen, snor prik-
ken en stokbrood bakken en nog veel meer in de Lindanusstraat.

Loterij
Het hele weekend lang, van vrijdag 4 oktober t/m zondag 6 oktober, bieden 
de samenwerkende ondernemers de kans een 4-daagse reis naar Parijs voor 
2 personen op basis van logies/ontbijt, incl. een boottocht en een stadstour, 
te winnen. De kassabonnen voor aankopen die dat weekend bij de deelne-
mende ondernemers worden gedaan, gelden hiervoor als lot. Vul je naam 
en telefoonnummer in en lever de kassabon weer in of deponeer hem in de 
speciale bus bij restaurant Siem. De trekking vindt plaats om 18.00 uur na de 
koopzondag; de winnaar krijgt telefonisch bericht.

De winkels zijn op zondag 6 oktober van 13.00 tot 17.00 uur geopend.

Wie de Franse sfeer nog wil versterken wordt van harte uitgenodigd om ver-
kleed als clochard of gendarme naar het centrum te komen of als haute coutu-
re-deskundige de lokale modepolitie te versterken.

Brugstraat 21 
Nederweert

Ook Pleunis Mode gaat op 

koopzondag 
6 oktober 

op de Franse Tour

Laat je verrassen
 in de winkel

Doe mee en win 

een reis Parijs 

Laat je stralen!

www.dpsfashion.nl

Kerkstraat 6, Nederweert 

OPENzondag 6 oktober
met de mooiste 
najaarsmode...

FASHION 
OUTLET

OPENzondag  6 oktober
vanaf  13 .00 to t  17.00

 woe.13.00 -17.00    vrij.13.00 -17.00    zat.13.00 -17.00
T E G E N O V E R  D E  J U M B O

Vele acties in de winkel! 
Op bloemen, planten, decoratie etc 

Kom kijken! 
Elke klant een attentie en een kortingsbon 

in de week van 6 t/m 12 oktober
Zondag 6 okt t/m 2 nov 

feestmaand

Wie jarig is trakteert 
30 jaar bloemstyling ‘t Roosje

Wij verloten 

3x een workshop bloemschikken, 
en 3 x een workshop schilderen 

op steigerhout
samen met een vriendin

Stempelactie met leuke prijzen! Bij € 15 al iets moois uitzoekenHou onze fb pagina in de gaten

Koopzondag 

6 oktober 

12-16 uur

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

Diverso
groet

Frankrijk

12-16 uur

12-16 uur

12-16 uur

12-16 uur

FRANSE
PISTOLETS 
voor € 6,95
Keuze uit vis, vlees
of vegetarisch
Ook reguliere menukaart
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Aflevering 128

Grijs en rood
Het waren letterlijk en figuurlijk ‘woestijnratten’, de militairen van het 122e tankregi-
ment van de Royal Scots Greys. Tijdens WOII hadden ze gevochten in Palestina, Irak, 
Egypte, Libië, Italië en aan de Franse kust tijdens D-Day. In de zeventiende eeuw was 
het een prestigieus Schots cavalerieregiment geweest dat uitsluitend grijze paarden 
benutte. Vandaar de naam ‘Scots Greys’.

In een van de eerste dagen van de bevrijding, 
op dinsdag 26 september 1944, vestigden 
de Greys zich in Boeket. De luitenant-kolo-
nel richtte zijn kwartier in bij Dreesen Drees 
(Andreas Zegveld, huidige adres Hoek 2). De 
militairen annexeerden de wei van die boer-
derij als een soort parkeerplaats voor de vele 
tanks. Op de inrit lag een bergje stalmest in 
de weg. Maar Drees was een vriendelijk en 
behulpzaam man. Dus bood hij aan om dat 
hoopje mest wel even aan de kant te doen 
zodat de tanks vrije doorgang hadden en 
de oorlog geen nodeloze vertraging zou op-
lopen. Buurjongen Fons Vossen, die er bij 
stond te kijken en de Engelse taal beheers-
te, mocht het aanbod overbrengen aan de 
tankcommandant. Die lachte minzaam, be-
dankte voor de geste, maar de colonne tanks 
reed met donderend geraas het weiland 
op. ’t Waas neet vandoon’, herinnerde Fons 
zich later nog. Hij woonde er tegenover, op 
de boerderij ‘Joeëste’ die nu als adres He-
ijsterstraat 13 heeft. In de schob en schuur 
van Vossen bivakkeerde de tankbemanning 
en buiten stonden de verkenningswagens 
opgesteld. In het kippenhok werden de of-
ficieren kapitein Sprot en luitenant Althorp 
gelegerd. Althorp, die eigenlijk John Spencer 
heette, was van adellijke afkomst en was ge-
boren in het gigantisch grote Engels kasteel-
landhuis Althorp House in Northampshire .

Luitenant ‘Johnny’ Althorp was pas 20 jaar 
en viel bij de Nederweertenaren op door zijn 
rode haardos. Ondanks zijn jeugdige leeftijd 
had hij al een aardige staat van dienst opge-
bouwd tijdens D-Day. Het verblijf van Althorp 
en de andere Scottish Greys in Boeket was 

niet zonder verliezen. Sergeant Lewis Came-
ron, die in de schuur van Vossen sliep, werd 
dodelijk getroffen door een kogel van een 
Duitse sluipschutter. Een paar dagen later 
sneuvelden luitenant Perkins en de soldaten 
Hall en Jefferies. Zij waren op de hoek van 
de Kerkstraat en Brugstraat eten aan het be-
reiden toen daar een Duitse mortiergranaat 
ontplofte. Allen werden begraven langs de 
Heijsterstraat. Op dinsdag 3 oktober 1944 
vertrokken de Greys naar Nijmegen, waar 
ze opnieuw veel verliezen leden. Van de sol-
daten uit Boeket was John Althorp een van 
de weinigen die de oorlog overleefden. Na 
de oorlog werd hij stalmeester van eerst ko-
ning George VI en daarna koningin Elizabeth 
II. In 1975 volgde hij zijn vader op en kreeg 
hij de adellijke titel ‘9th earl of Spencer and 
viscount of Althorp’. Hij verwekte vijf kinde-
ren. Eén daarvan kennen we natuurlijk alle-
maal: Diana Spencer, de te vroeg overleden 
ex-echtgenote van prins Charles. Zij ligt in de 
tuin van Althorp House begraven. Hun zoon 
prins Harry heeft zijn rode haarkleur van 
Johnny uit Nederweert geërfd.

Alfons Bruekers

Aan de Heijsterstraat herinnert nog altijd een 
herinneringskruis aan de gesneuvelde Scottish 
Greys uit Boeket. Foto: Alfons Bruekers.

Humanitas ontvangt vrijwilligers van 
het Maatjesproject met open armen!

Vele bedankjes en bloemen vielen de 
vrijwilligers van het Maatjesproject 
Rode Kruis afd. Weert e.o. ten deel bij 
de officiële overdracht naar Humani-
tas Midden-Limburg.   
Bij monde van Peter Koren, Coördi-
nator Transitie Sociale Hulp Limburg, 
heeft de afdeling Rode Kruis Weert 
e.o. op vrijdag 20 september officieel 
afscheid genomen van hun Maatjes-
project en dit overgedragen aan Hu-
manitas Midden-Limburg. 
Peter Koren sprak grote dank uit aan 
de vrijwilligers en coördinatoren na-
mens het Rode Kruis en hun cliënten, 
voor de jarenlange vrijwillige inzet en 
ondersteuning, aan hen die hun hulp 
zo dringend nodig hebben.
Alle vrijwilligers ontvingen als dank 
en waardering een  Rode Kruis speld 
en een mooie bos bloemen. Hierbij 
werd menig traantje weggepinkt.

Hierna werden de vrijwilligers heel 
hartelijk welkom geheten door Peter 
Goorts, bestuurslid van Humanitas 
Midden-Limburg, en hij wenste hen 
veel succes en plezier bij het Maatjes-
project van Humanitas. 
Er werd een welkomstfilmpje gepre-
senteerd waarin het mooie werk van 
de vrijwilligers van Humanitas nog 
eens toegelicht werd.
Na deze uitleg werd de overdracht 
gezellig afgesloten met een hapje en 
een drankje.

Wilt u ook als vrijwilliger aan de slag 
gaan bij het Humanitas Maatjespro-
ject? Neem dan contact op met de co-
ordinator Yvonne Lemmen-Lagarde. 
E-mail: jylemmen@ziggo.nl of wilt 
u meer informatie over Humanitas, 
mail dan naar middenlimburg@hu-
manitas.nl of bel naar 06-571 791 72. 

Zondag 6 oktober, park De Heerlijkheid Budschop Nederweert 
van 15.00 tot 18.00 uur

Muziek in het Park, uit de Picknickmand

The Hot Buskers & Starfish Bowl 
Live + special guest

Op zondag 6 oktober spelen The Hot 
Buskers en Starfish Bowl uit Ne-
derweert afwisselend op het open 
podium in park De Heerlijkheid in 
Budschop. Dat doen ze tussen 15.00 
en 18.00 uur. Er is ook nog een 
‘special guest’. Kom luisteren, kom 
genieten en vergeet niet je eigen 
picknickmand mee te nemen voor 
een hapje en een drankje. 

Bij slecht weer verplaatsen de optre-
dens zich naar café De Schans. 
Park De Heerlijkheid ligt aan de rand 

van de kern Budschop langs kanaal de 
Zuid-Willemsvaart. 

D66 Nederweert wil 
investeren in fietsen

D66 Nederweert heeft een actieplan 
voor de fiets gepresenteerd. Dit ac-
tieplan is door de fractie aangebo-
den aan burgemeester Birgit op de 
Laak en bevat een aantal wensen 
die de partij heeft over fietsen. Het 
belangrijkste thema is veilig fietsen 
naar school met een pleidooi voor 
o.a. eenrichtingsverkeer en een maxi-
mumsnelheid van 15 km/u bij basis-
scholen. Andere zaken waar D66 
Nederweert voor pleit zijn snelfiets-
paden, fietsstroken en voorrang voor 
fietsers. Bij stoplichten waar autover-
keer en fietsverkeer kruisen moeten 
volgens de partij flitspalen komen om 
door rood rijden te ontmoedigen.

Er wordt ook aandacht gevraagd 
voor recreatieve fietsroutes. Naar 
Buitencentrum De Pelen moet een 
vrijliggend fietspad komen. Langs 
recreatieve fietsroutes moeten meer 
picknickbankjes, prullenbakken en 
watertappunten komen. In juni is een 
motie voor watertappunten van D66 
Nederweert al unaniem aangenomen 
door de gemeenteraad.

Fractievoorzitter Martin van Mont-
fort: “We vinden het jammer dat er 
de laatste jaren zo weinig is geïnves-
teerd in goede fietsinfrastructuur. 
Veel fietsstroken zijn zelfs verdwe-
nen. Als we het belangrijk vinden dat 
inwoners gebruik maken van de fiets, 
moeten we volmondig kiezen voor de 
fiets. Dat betekent ook investeren in 
fietsvoorzieningen!” 

Mobiliteitsplan
In december neemt de gemeenteraad 
een besluit over het mobiliteitsplan. In 
dit plan wordt uitgewerkt wat de ge-
meente Nederweert de komende ja-
ren op verkeersgebied wil gaan doen 
en waar prioriteiten liggen. D66 Ne-
derweert neemt nu dus een voorschot 
op dit plan. Fractievoorzitter Martin 
van Montfort: “Er wordt door de ge-
meente hard gewerkt aan het opstel-
len van het mobiliteitsplan. Door het 
aanbieden van dit fietsplan willen we 
op een constructieve manier aange-
ven wat wij graag terug zien komen in 
het mobiliteitsplan. We hopen dat het 
college onze ideeën verwerkt in hun 
voorstel aan de gemeenteraad.”

Aandacht voor de fiets
De partij heeft al vaker aandacht 
gevraagd voor de fiets. Zo heeft de 
partij vorig jaar schriftelijke vragen 
gesteld over gevaarlijke verkeerssi-
tuaties bij scholen en het verdwijnen 
van de fietsstroken op de Ospelse-
weg. Een veilige fietsverbinding naar 
Weert heeft de partij eerder al uitge-
roepen tot speerpunt.

Oogcafé Weert

Ervaringsdeskundigen WMO kunnen 
ook mensen met een visuele beper-
king de helpende hand bieden.

Met een visuele beperking kom je al 
snel allerlei obstakels tegen en niet 
alleen in de fysieke ruimte. Onze te-
genwoordige instanties maken het 
de mens ook behoorlijk moeilijk met 
allerlei regelingen en voorwaarden.

Gelukkig zijn er mensen die de weg 
door ervaring kennen en hun opge-
dane expertise graag willen delen. 
In ons Oogcafé Weert op 10 oktober 

komt Sonja van Meegen vertellen wat 
ze kan betekenen voor mensen met 
een beperking. 

Sonja heeft een spierziekte en is sinds 
7 jaar rolstoelafhankelijk. Ze is echter 
haar hele leven al beperkt in doen 
en laten en altijd al afhankelijk is ge-
weest van hulpmiddelen en aanpas-
singen. Daardoor is de weg door het 
ambtelijk systeem van de gemeente 
en andere instanties haar ook niet 
vreemd. Zeker omdat het vaak erg 
moeizaam verloopt en er slecht ge-
luisterd wordt.

Dat kan dus beter en daarom start 
Sonja niet alleen een inloopspreek-
uur maar wil ze ook mensen persoon-
lijk op weg helpen.

Heb je vragen over de WMO dan 
ben je dus van harte welkom in ons 
Oogcafé bij Buurthuis Fatima, Nieuw-
straat 11 te Weert tussen 14.00 en 
17.00 uur. De koffie en thee staan 
klaar en iedereen mag aanschuiven. 

Voor meer info kun je terecht op htt-
ps://www.oogvereniging.nl/agenda/ 
of bel John Snijkers voorzitter van 
Oogvereniging Limburg op mobiel 
nummer 0620248377.

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 sneller 
hulp geboden worden aan mensen 
met hartcirculatieproblemen. De stich-
ting Hartslag voor Nederweert is heel 
blij met zoveel betrokken burgers, 
maar uiteraard kan ze nog meer aan-
meldingen gebruiken. Op maandag 7 
oktober om 19.00 uur organiseert ze 
in samenwerking met AmbulanceZorg 
Limburg-Noord een informatieavond 
in De Haaze-Hoof, te Ospel 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 
maandag 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 wanneer u geen geldig reanima-
tiecertificaat bezit.
Aanmelden voor deze avond is 
noodzakelijk en kan via info@hart-
slagvoornederweert.nl. Daar kunt u 
terecht voor informatie en de voor-
waarden 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.

Repair Café Nederweert
Weggooien? mooi niet!

Zaterdag 5 oktober van 10:00 – 13:00 
uur is er weer repair café in de Pin-
nenhof.
Zijn er kapotte spullen waarvan je 
denkt, ik vind het jammer om ze weg 
te gooien o.a. elektrische apparaten, 
fietsen, rollators, kleine meubels, 
speelgoed of kleding wij zullen pro-
beren deze te repareren en ze hier-
door een tweede leven te geven.
Repair Café is een reparatie werkplaats 
die gerund wordt door vrijwilligers.
Aan de reparaties zijn geen kosten 
verbonden, echter zijn materiaalkos-
ten voor eigen rekening. Een kleine 
vrijwillige bijdrage voor de reparaties 
wordt gewaardeerd.
Bezoekers die kapotte spullen aan-
bieden ter reparatie, doen dat op ei-
gen risico.
Repair Café vind altijd plaats op de 
eerste zaterdag van maand.
email: repaircafenederweert@tel-
fortglasvezel.nl
facebook: Repair Café Nederweert

UITLEG EN INFORMATIE-AVOND IN OSPEL 

OVER DEMENTIE 
In Nederland hebben ongeveer 280 duizend mensen een vorm van dementie 
en de verwachting is dat het aantal dementerenden in 2040 is verdubbeld. Er 
is een net zo groot aantal familieleden bij betrokken.
1 op de 3 Nederlanders houdt dementie geheim omdat zij bang zijn dat er 
niet mét hen, maar over hen gepraat zal worden. 
Daarom organiseert Zorgkwekerij De Peeldijk op 17 oktober a.s een lezing 
over dementie.
Daniëlle Verwijlen(casemanager dementie) heeft 16 jaar ervaring met demen-
tie en de kennis van de bijbehorende medicatie maken haar een waardevolle 
schakel in Buurtzorg als verpleegkundige in de wijk. De hulp en adviezen die 
door Buurtzorg worden gegeven is een specialisatie die door Daniëlle wordt 
geboden. Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die kleinschalig werkt en als 
geen ander ervaring heeft met de diverse vormen van dementie.
“Door het opzetten van een team met verpleegkundigen en wijkverpleegkun-
digen zijn wij in staat op een snelle en efficiënte manier te werken. Wij mer-
ken dat de ouderwetse wijkverpleging zoveel meer te bieden heeft doordat 
ons team direct contact heeft met alle betrokkenen.”
 
Lezing dementie 
Op donderdagavond 17 oktober a.s tussen 18:30-21:30 uur geeft Daniëlle 
een lezing bij Zorgkwekerij De Peeldijk in Ospel. 
Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij (beginnende)dementie 
wordt van harte uitgenodigd.
Dit geldt ook voor de bestaande cliënten van Buurtzorg.
Aan de lezing zijn geen kosten verbonden. We heten u welkom
met een kopje koffie/thee.
 
Opgeven
We raden u aan zich vantevoren op te geven ivm het aantal beschikbare 
zitplaatsen in de Tuinkamer. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:
Wat is dementie en welke vormen zijn er? De eerste verschijnselen en ken-
merken. Omgangsadviezen. Een test waarbij jezelf kunt voelen hoe een de-

menterende zich voelt. Zorgboerderij/
dagbesteding en de aanvraag hiervoor. 
Gps systeem/alarmering.

Locatie: Plattepeeldijk 19 Ospel


