
W E E K 4 1 • J A A R G A N G 9 3 • 1 0 O K T O B E R 2 0 1 9

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

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

In de herfstvakantie naar de Pom-
poendagen natuurlijk.
Dit jaar, in museum Klok en Peel met 
als thema: ‘De bevrijding van de klok-
ken’. Het evenement krijgt daarmee 
een verbinding met de bevrijding van 
Zuid Nederland, nu 75 jaar geleden. 

20.000 pompoenen in alle soorten
Voor de 29e editie van de traditionele 
Pompoendagen zijn in de afgelopen
weken meer dan 20.000 pompoenen
in alle soorten, maten en kleuren 
naar de museumtuin versleept. 
Daarmee gebeurt van alles en dus is 
er veel te zien en te beleven. 
Vanaf de ingang van het museum 
wijzen de pompoenen de weg naar 
de tuin, waar je van begin tot eind 
wordt overrompeld door de bonte 
herfstkleurenpracht van pompoenen
en kalebassen in soorten en maten. 
Maar beleef vooral ook de avonturen 
van Pompelientje Peelpompoen in de 
mysterieuze wereld achter de Oran-
jerie! Je komt in deze wereld terecht 
via een tunnel met uitgesneden pom-
poenen. Er vinden daar onverkwikke-
lijke zaken plaats rond het dorpje van 
de kalebassen huisjes. Maar gelukkig 

Ga jij volgend jaar naar het voort-
gezet onderwijs? En weet je al wat 
je zoekt? Wil je Tweetalig Onder-
wijs volgen? Of ben je misschien wel 
nieuwsgierig naar het Technasium?
Kom dan naar één van de scholen 
voor Voortgezet Onderwijs in Weert 
of Cranendonck. Het College Weert, 
de Philips van Horne, Het Kwadrant 
en het BRAVO! College Cranendonck 
hebben de handen ineen geslagen
om een breed onderwijsaanbod nu 
en in de toekomst te garanderen. 
Van 21 tot en met 24 oktober, tussen 
17:00 en 21:00 uur, kun je zelf een 
kijkje gaan nemen!

Maandag 21 oktober: BRAVO! Col-
lege Cranendonck, de plezierigste 
school van de regio
Het BRAVO! College is een school die 
midden in de Budelse gemeenschap 
staat. Een Brabantse school die ge-
kend en geliefd is in de buurt en waar 
plezier, samenwerken en presteren
centraal staan. Op het BRAVO! Col-
lege kun je de eerste twee leerjaren 
volgen van het vmbo tot en met het 
atheneum. Bovendien biedt de school 
een volwaardige, vierjarige mavo-op-
leiding en een zesjarige techniekop-
leiding aan.

Dinsdag 22 oktober: Het College 
Weert, ontdek je kracht
Het College Weert is dé school voor 
atheneum en gymnasium in Weert 
en omstreken. Het College heeft 
een prachtig schoolgebouw in een 

groene omgeving met veel sportfa-
ciliteiten. Ook KOERS onderwijs, een 
nieuwe vorm van onderwijs voor de 
onderbouw mavo, havo en atheneum 
is op Het College gevestigd.

Woensdag 23 oktober: Philips van 
Horne, jij staat centraal
Zoek je een school met ruimte voor 
jouw talent? Kom dan naar de Philips 

van Horne! Op de Philips van Horne 
kun je terecht voor mavo en havo. Het 
accent in het onderwijs ligt sterk op 
begeleiding, met veel aandacht voor 
individualiteit. 

Donderdag 24 oktober: Het Kwa-
drant, passie als kompas
Ben jij een ‘handen uit de mouwen’-
type? Wil jij leren in ‘echte’ situaties? 

Dan is Het Kwadrant jouw school. 
Het Kwadrant is dé vmbo-school voor 
de regio Weert. Ook het praktijkon-
derwijs is in de school gevestigd. Op 
Het Kwadrant kun bovendien terecht 
voor KOERS-vmbo en voor de zes-
jarige Techniekopleiding/ Vakman-
schapsroute: het vmbo en mbo in één 
opleiding.

Kies het onderwijs dat bij je past!

Open Huis Voortgezet Onderwijs Weert

20.000 pompoenen in alle soorten

Grootste Pompoenfestijn van de Benelux

krijgt Pompelientje hulp van Bella de 
Bell en loopt het avontuur goed af! 

Spelletjes 
Kinderen hoeven zich geen moment 
te vervelen dankzij de spelletjes die 
de organisatie heeft bedacht. Ze 
kunnen bijvoorbeeld Halloween-
pompoenen uithollen en zelf pom-
poenkaarsjes gieten. En dan zijn er de 
dagelijkse wisselende activiteiten, zo-
als entertainment met onder andere 
accordeonmuziek en grimeersessies. 
En een bezoek aan de Pompoenda-
gen is natuurlijk niet compleet zon-
der kopje pompoensoep, of een an-
dere culinaire ontdekking. 
Om te zien wat je met al die pom-
poenen kunt doen, mogen bezoekers 
best een hele middag uittrekken. 
Want dankzij de ‘beleving’ is het jaar-
lijks terugkerend evenement in 
de afgelopen decennia voor vele dui-
zenden bezoekers uitgegroeid tot 
een geliefd herfstvakantieuitje. 

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

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

Foto: Fotograaf Rob Fritsen

Tentoonstellingen
Vanzelfsprekend biedt het en-
treekaartje ook toegang tot het 
museum zelf. Hier kun je naast de 
hoog gewaardeerde bevrijdingsex-
positie ‘Death Valley De Peel’ ook 
de tentoonstellingen ‘Klokkenroof!’ 
en ‘Meisjes van toen’/’De jeugd van 
tegenwoordig’ bezoeken. En wat te 
denken van de vaste tentoonstelling 
‘Peel aan Zee’, waarin je oog in oog 
komt te staan met de machtige oeros 
of zomaar ineens een walvis door het 
museum ziet zwemmen. 

De Pompoendagen duren van 12 tot 
en met 20 oktober en zijn dagelijks te 
bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur. Lo-
caties: Museum Klok & Peel, Ostader-
straat 23 van Asten. Het entreekaartje 
voor het museum is tevens toegangs-
bewijs voor de Pompoendagen.

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

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33



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 10 tot en met 19 oktober 2019.

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.

ZONDAG 13 oktober
achtentwintigste zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
mevr.L. Roost) – jaardienst Mathieu Stals en 
Maria Stals-Driessen, t.e.v. Koningin van de 
Rozenkrans en van de Vrede

MAANDAG 14 oktober
H. Callistius I, paus en martelaar
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 15 oktober
H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel 

WOENSDAG 16 oktober
H. Hetwig, kloosterlinge
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 17 oktober
H. Ignatius van Antiochië, bisschop en mar-
telaar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 18 oktober
H. Lucas, evangelist
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 19 oktober
HH. Johannes de Brèbeuf en Isaac Joques 
priester en gezellen
Vooravond van de 29e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantantes 
lector koorleden) – jaardienst ouders Beijes-
Hermans en Martien Beijes, jaardienst Wiel 
en Miet van de Moosdijk-Daems, Jeanne 
Heynen-Kessels.

O.F.S.
Vrijdag 11 oktober is de bijeenkomst van de 
O.F.S. in het parochiezaaltje van de St. Lam-
bertuskerk. Aanvang : 14:00 uur.
Voorganger: Pater G. Heesterbeek O.F.M. 
P.S. denk aan de bijdrage landelijk project.

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

12 t/m 19 oktober

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

WOENSDAG 16 oktober feestdag St. Ge-
rardus: 19.00 uur laatste noveen.

ZATERDAG 19 oktober: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik.

LEZERS: zaterdag 12 oktober Maria van 
Nieuwenhoven, zaterdag 19 oktober Marjo 
Timmermans.

MISDIENAARS: zaterdag 12 oktober Lois 
Beerens, zaterdag 19 oktober Ayla Beerens 
en Janne Wijen.

DE NOVEEN HEILIGE GERARDUS-MAJELLA
Ter ere van deze Heilige, bidden we 9 avon-
den van dinsdag 8 oktober t/m woensdag 16 
oktober om 19.00 uur de Gerardus noveen 
in de Gerardus kapel in onze kerk.

“Echte vriendschap gaat samen met de 
vrijheid om te vragen, te zeggen, te doen 

en te zijn.” Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

Kiest u voor gebaande paden of vaart u uw eigen koers ?

Geuns Uitvaartbegeleiding heeft oor voor uw wensen en oog voor details. Bent u alternatief of traditioneel, modern of klassiek:
samen geven we de uitvaart de ‘kleur’ die u wenst. Wij blijven onafhankelijk, want… waar u ook verzekerd bent, u kunt altijd 
een beroep op ons doen. We bespreken, verzorgen en begeleiden persoonlijke uitvaarten en alle formaliteiten eromheen.

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

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom 
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. 

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2 Tel 631 317 Fax 632 453
Banknummer Sint Rochusparochie: Rabo-
bank: NL97RABO 0135506824
Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, telefoon: 06 506 018 03.
U kunt de intenties, kosten per 1 januari 
2019 € 27,50, opgeven via e-mail:
maigubbels12@gmail.com en het bedrag over-
maken op de Rabobank of per enveloppe bij 
Mia Gubbels, St. Antoniusplein 12 te Neder-
weert, met vermelding van uw naam, adres 
en telefoonnummer en de opgave van de mis-
intentie met de gewenste datum. Opgave mis-
intenties twee weken vóór datum. Telefoon-
nummer Parochiecentrum St. Rochus: 631 760. 
Voor het uitreiken van de H. Communie aan 
huis, kunt u contact opnemen met de heer 
Bert Verheggen, tel. 632 684.

Zondag 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

OASEMORGEN
Maandag 14 oktober 2019 is er bijeen-
komst van de OASE-groep in de kerk in 
Budschop. De viering begint om 09.00 uur. 
Tijdens de pauze is er koffie en thee. Ieder-
een is van harte welkom om tijdens deze 
morgen binnen te lopen en samen te bidden

Zondag 20 oktober 2019 H. Mis om 11.00 uur  
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis als jaardienst voor Annie Kuepers-
Salimans.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

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.
Belangstellenden zijn uiteraard van 
harte welkom.
Wij wensen pastoor Verheggen veel ge-
luk en zegen in zijn nieuwe parochie,

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 10 – 19 oktober.

Donderdag 10 oktober, H. Maagd Maria, 
Sterre der Zee,
in Mariakapel, Klaarstraatzijweg,
18.10 bidden van het rozenhoedje;
18.30 Jan Sieben (verjaardag), ter ere van 
Maria. 

Zaterdag 12 oktober,
19.00 (Samenzang) 
Jan Op’t Root (verjaardag), jrd Drien Tin-
demans-Janssen, jrd Guull Janssen (verjaar-
dag), ghm Gerrie van Gemert, ghm Jan Gub-
bels en Maria Gubbels-Hoeben. 

Zondag 13 oktober, 28e zondag door het 
jaar, 
10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans)
voor het welzijn van de parochie en paro-
chianen. 

Donderdag 17 oktober (in parochiekerk), 
19.00 moederavond Zij-Actief en LKV. 

Zaterdag 19 oktober, 
19.00 (Samenzang) 

ACOLIETEN :
za. 12 okt. 19.00: Tom en Stan Dirks; 
zo. 13 okt. 10.00: Tom Kessels, Nick Stijnen; 
do. 17 okt. 18.30: Rick van Hulsen; 
za. 19 okt. 19.00: Mathijs van Lierop. 

OVERLEDEN: 
Op 27 september jl. overleed Jac Frenken, 71 
jaar, Meijelsedijk 141, Moge hij rusten in vrede.

Pastoor A. Koumans, OMI. 

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

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

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

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

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

Parochie H. Barbara
 Leveroy

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

Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

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

Bij overlijden Tel. 0495-651316 

Week van 12 oktober 2019 – 19 oktober 2019

Zondagmorgen 13 okt. 09.30 uur:
Als jrgt. voor Mia Wijers-Baetsen en Pierre 
Wijers, Johannes Beeren, Petronella van Lier 
en overleden familie, Als hgm. voor Mina 
Schreurs, Als hgm. voor de overledenen van 
de fam. van Roij-Verstappen en fam. van 
Zeeland-Manders (volkszang) 

Mededelingen:
• In de maand oktober iedere donderdag-

morgen vanaf 08.30 uur rozenkransgebed 
in de Maria-kapel;

• Op zondag 20 oktober is er de kerkdeur-
kollekte voor Wereldmissiedag die wij van 
harte aanbevelen;

• Het feest van Allerheiligen wordt in onze 
parochie gevierd op zondag 3 november a.s. 
met ’s middags een Allerzielenviering om 
15.00 uur. Wilt u ervoor zorgen dat het graf 
of de graven van uw dierbare overledene(n) 
voor Allerheiligen er keurig bij liggen. Bij 
voorbaat namens de kerngroep van onze 
parochie onze hartelijke dank. 

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 13 oktober
10.00 uur Woord en Communiedienst
 -Voor Wies Rutten- Fransen ( overleden op 7 
september te Panningen )
- En als bijzondere intentie, als dankbaar-
heid van en voor een 86 jarige.

Zondag 20 oktober
10.00 uur H. Mis
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Maria, bid voor mijn vriendin en voor mijn 

gezin waar ik super trots op ben.
- H. Maria, bid voor ons opdat wij nog lang 

en in gezondheid mogen leven en zo nog 
iets kunnen betekenen voor anderen en de 
aarde!! Dank je wel!

- Moeder Maria zorg goed voor mijn klein-
zoons, dank U.

Iets om over na te denken: 
Je moet leven toevoegen aan de jaren in 
plaats van jaren aan het leven.

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.

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

Meer info:

TE HUUR  Garageboxen in centrum Nederweert
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

Dankbetuiging

De vele blijken van medeleven en de vele kaarten die we 
hebben mogen ontvangen na het overlijden van

Truus Wullems-Thommassen
hebben voor ons bijgedragen aan een mooi en warm afscheid.

Heel veel dank.

Nederweert, oktober 2019 Thieu Wullems
Eric en Anja
Laura en Hans, Tom, Anouk
Ruud en Mariëlle, Fenne
Dennis en Madeleine, 
Gijs en Maud, Elle, Janne

Zijactief St. Catharina 
Nederweert-Eind

Beste Leden,
Wij willen jullie uitnodigen voor onze 
moederdagviering op 14 oktober om 
20.00 in de Reigershorst.
Medewerkers van de Stichting Ambu-
lance Wens zullen deze avond voor 
ons een lezing komen verzorgen. Er 
zijn te veel patiënten die overlijden 
zonder dat ze echt alles hebben kun-
nen afsluiten. Eén van de oorzaken is 
het onvermogen bepaalde wensen 
te realiseren doordat de patiënt niet 
langer mobiel is en andere bestaande 
voorzieningen hiertoe te kort schie-
ten. De stichting is dus opgezet om 
mensen te helpen die afhankelijk zijn 
van ambulancevervoer.
We hopen jullie met vele te kunnen 
begroeten.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur
Zijactief St. Catharina 
Nederweert-Eind
www.zijactieflimburg.nl

L.K.V. Ospel 

Beste leden, Donderdag 17 oktober: 
Moederavond. Deze avond word dit 
jaar verzorgd door Zij-Actief. Om 
19.00uur beginnen we met een H. 
Mis en daarna om 19.30uur in Haaze- 
Hoof. Thema: Hulphond Nederland. 
Er komt een cliënt samen met haar 
hond om hierover te vertellen. 
Groetjes, het bestuur.

KIENEN NEDERWEERT / 
ST. ROCHUS

Wij nodigen u uit voor de eerstvol-
gende kienavond op VRIJDAG 11 
OKTOBER 2019
Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St. Rochuskerk, 
Rochusplein 1, Nederweert. De zaal 
is open om 19.00 uur. Het kienen is 
toegankelijk voor iedereen. 
In de jackpot zit € 60,00. Iedereen 
is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop 

Moederavond 17 oktober 
met ZijActief en LKV

Beste dames;
Op donderdag 17 oktober houden wij 
onze jaarlijkse moederavond geza-
menlijk met onze zustervereniging de 
LKV. De avond begint met een H.Mis 
om 19.00 uur in de parochiekerk en 
om 19.30 uur in het Gemeenschap-
huis ‘t Haazehoof.

Thema deze avond; De Hulphond.

Lezing over het werk van een  hulp-
hond met een korte demonstratie van 
een hulphond door een ervaringsdes-
kundige , er is ook een cliënt aanwezig 
met haar hulp hond. Met veel toewij-
ding en geduld worden deze honden 
getraind voor hun taak, gastgezinnen 
helpen hierbij om de pups de vaardig-
heden bij te brengen, er zijn verschil-
lende soorten hulphonden, voor cli-
enten met een lichamelijke beperking 
maar ook therapie, diabetes , PTSS en 
natuurlijk de blinde geleidehond. Een 
interessante avond we hopen u met 
vele te mogen verwelkomen, ook niet 
leden zijn van harte welkom.

Vriendelijke groet
ZijActief St Martha Ospel.

p.s. Uitstapje Margriet Winterfair!
U kunt zich deze avond ook opgeven 
voor de Margriet Winterfair op 26 
november we vertrekken ‘s ochtends 
met bussen vanuit verschillende op-
stapplaatsen en zijn dan rond 12.00 
uur in Den Bosch, daar kunt u op ei-
gen gelegenheid de Winter Fair be-
zoeken, we vertrekken rond 18.00 uur 
weer naar huis. Voor elke deelnemer 
hebben we een leuke goodiebag!
Leden betalen € 30.00 en niet le-
den € 35.00, voor entree ,vervoer en 
garderobe, eten en drinken is voor ei-
gen rekening.
Ook niet leden zijn van harte wel-
kom, neem dus gerust een vriendin of 
dochter mee.
Opgave voor 25 oktober bij Toos 
Kirkels, betalen bij opgave!

Op 1 oktober is van Rossum Orgel-
bouw geassisteerd door Bouwbedrijf 
van Heur gestart met de verplaatsing 
van de grote, 8,40 meter hoge kas van 
het hoofdwerk. De loodzware kas is 
in totaal 80 cm. naar voren geplaatst. 
Hij staat nu weer op dezelfde plaats 
waar hij oorspronkelijk door Clerinx 
in 1849 is neergezet.

Werkzaamheden op grote hoogte
De werkzaamheden vinden vaak let-
terlijk plaats op grote hoogte, het 
gewelf bevindt zich op 15.00 meter 
en het beeld van Koning David ge-
flankeerd door twee puti’s met trom-
pet staat op 14.50 meter boven de 
kerkvloer. Het werk werd met grote 
precisie tot op de millimeter uitge-
voerd omdat e.e.a. zeer nauw komt 
bij de latere montage van de tractuur, 
windlades en pijpwerk. Van de gele-
genheid werd gebruik gemaakt om 
meteen een nieuwe grenen vloer te 
leggen boven op de bestaande vloer, 
dit is in goed overleg uitgevoerd 
met aannemersbedrijf van Heur. De 
windlades van zowel hoofdwerk als 
rugwerk, die in mei werden gede-
monteerd, zijn inmiddels helemaal 
schoongemaakt, opnieuw verlijmd en 
van nieuwe leren pakkingen voorzien 
en liggen voor montage klaar in de 
werkplaats. Het hele pijpwerk is na-
gezien en het al gerestaureerde rug-
werk staat speelklaar opgesteld in de 
werkplaats.

Schoonmaakbeurt en renovatie
Komende weken wordt de nu ver-
plaatste hoofkas nog verder bijge-
werkt, op onderdelen gerepareerd, 
bijgekleurd en in de was gezet. Van-
wege deze schoonmaakbeurt zal hij 
waarschijnlijk iets lichter van kleur 
worden. Goed zichtbaar is nu de 
grote nis-opening in de toren, hierin 
worden straks vier windbalgen ge-
plaatst, die evenals vroeger óók met 
trappers getreden kunnen worden.
Bij normaal bedrijf zal de windvoor-
ziening komen van de bestaande 
elektrische windmachine die in de 
nieuwe situatie zal worden opgesteld 
op de zolder van de torenkamer. Vol-
gens insiders geeft het gebruik van 
z.g. “getreden wind” een rustiger 
en stabieler geluid omdat een wind-
machine wervelingen veroorzaakt in 
de windvoorziening naar de pijpen. 
Hierdoor wordt de klankkleur beïn-
vloed. In de nis, waar nu de 4 balgen 
komen, zijn in 1955 tijdens de grote 
naoorlogse renovatie de pijpen van 
de pedaalregisters opgesteld, dit 
heeft er altijd al voor gezorgd dat het 
geluid hiervan niet optimaal was. Tot 
overmaat van ramp werd de hoofd-
kas toen ook nog eens 80 cm. achter-

uit geplaatst wat nog eens remmend 
werkte op het uittredende geluid van 
de pedaalpijpen en tevens voor schim-
melvorming zorgde  aan de achterzij-
de vanwege de slechte ventilatie. Het 
pijpwerk van de pedaalregisters komt 
nu weer helemaal vrij achter de grote 
orgelkas te liggen.

Op bezoek in de werkplaats van 
van Rossum
Op 31 oktober brengt een delega-
tie van Parochiebestuur-Orgelkring 
en Heemkunde een bezoek aan de 
werkplaats van van Rossum in Wijk en 
Aalburg. Hierbij kunnen de, tot dan 
toe verrichte, werkzaamheden wor-
den bekeken. Verder zien en horen 
we hoe het bestaande pijpwerk is ge-
reviseerd en hoe een aantal nieuwe 
pijpen volgens “Clerinx-factuur” zijn 
bijgemaakt. In mei 2020 zal het orgel 
definitief worden opgeleverd en een 
aantal gerenommeerde organisten 
zullen het dan weer in volle glorie 
klinken.

Hoe kun je een orgelpijp adopteren?
De totale restauratiekosten bedra-
gen een kleine € 280.000,00, hiervan 
is inmiddels met subsidies en acties 
€ 243.000,00 opgehaald, het tekort 
bedraagt per 1 oktober 2019 nog on-
geveer € 37.000,00. Het is nog steeds 
mogelijk een of meerdere van de or-
gelpijpen te adopteren voor € 15,00 
per stuk terwijl voor grotere bedra-
gen specifieke onderdelen zoals hele 
registers van 56 pijpen, windlades, 
klavieren etc. met grotere bedragen 
gesponsord kunnen worden. Voor het 
adopteren van een of meer orgelpij-
pen liggen achter in kerk formulieren 
en kan men ook op de website (htt-
ps://www.kerknederweert.nl/restau-
ratie-orgel/) een formulier invullen 
en verzenden. De adoptie bijdrage 
kan worden gestort op rekeningnum-
mer NL80 RABO 0135507227 t.n.v. 
Sint-Lambertus parochie Nederweert 
o.v.v. “Orgel”. Op de hiervoor ver-
melde wedsite kunt u verder ook 
alles lezen over het monumentale 
Clerinxorgel en de noodzaak van de 
restauratie.

“KERKEWERK” OP HOOG NIVEAU 
AAN HET CLERINXORGEL

Senioren Menu 
voor € 10,80

Bij Gasterij de Brabander
Sluis 13,  0495-663 466 

wel reserveren



Zaal open 19.00 uur ~ Aanvang 20.00 uur

Voor info en kaartverkoop:

Muziek van klassiek tot pop van o.a.:

Evanescence    Coldplay    Toto

Jacques Brel     
Christina Aguilera    André Hazes jr

Tina Turner    Heléne Fischer   Nightwish   

Bradley Cooper Nena



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

Donderdag 10 oktober 2019

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 14 0495 of 0495-677111
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl 

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

De openingstijden staan op onze website.

Mogelijkheden voor het inzien van de officiële 
bekendmakingen.

Website
Op onze website www.nederweert.nl staan 
de bekendmakingen onder Bestuur & 
Organisatie>Bekendmakingen. Een wekelijks 
overzicht van de bekendmakingen vindt u onder 
Inwoners>Actueel>Bekendmakingen pdf.
 
E-mailservice
Een handige service is de gratis e-mailservice 
Bekendmakingen. Als u zich hierop abonneert, 
ontvangt u direct de meest recente lokale, 
maar ook regionale en landelijke bekend-
makingen per e-mail. Aanmelden is eenvoudig. 
Ga naar www.overheid.nl/attenderingsservice. U 
kunt zelf aangeven welke bekendmakingen 
u wilt ontvangen.

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

Steeds vaker zien we dat de onderwe-
reld zich mengt met de bovenwereld. 
Dat noemen we ondermijning. Voor-
beelden van ondermijning zijn drugsla-
boratoria, hennepkwekerijen, mensen-
handel en illegale afvaldumpingen. We 
zien deze activiteiten steeds meer in 
het buitengebied, ook in Nederweert. 
Samen met inwoners en partners maakt 
Nederweert een vuist tegen deze onder-
mijnende criminaliteit. 

Week van de Veiligheid
Van 7 tot 14 oktober is de Week van de 
Veiligheid, een landelijke actieweek. In 
deze week zet de gemeente Nederweert 
extra in op bewustwording bij inwoners. 
‘Ken de signalen van ondermijnende 
criminaliteit en meld ze!’ is daarbij het 
motto. Alleen met de hulp van oplet-
tende inwoners kan ondermijning een 
halt toegeroepen worden. 

Elke melding doet er toe!
Een vreemde geur in de omgeving van 
een pand, rolluiken die altijd dicht zijn, 
voortdurend beslagen ramen, activitei-
ten op vreemde tijdstippen… Er zijn ver-
schillende signalen die op ondermijnen-
de criminaliteit kunnen duiden. ”Herken 
deze signalen en geef ze alstublieft 
door”, benadrukt burgemeester Op de 
Laak. “Elke melding kan zeer waarde-
volle informatie bevatten, die niet op 
een andere manier bij de gemeente of 
bij de politie terechtkomt. Uw melding 
kan een einde aan ondermijning in uw 
omgeving betekenen. Samen maken we 
een vuist tegen ondermijning!”

Hoe kunt u signalen melden?
U kunt uw signaal op verschillende ma-
nieren melden. Aan de gemeente via de 
website www.nederweert.nl/ondermij-
ning of via de meldkaart die via de post 
is verspreid. U kunt uw melding ook 
doorgeven via Meld Misdaad Anoniem 
op 0800-7000 en via de politie op 0900-
8844 of 112. 

Wat gebeurt er met uw melding?
Meldt u uw signaal bij de gemeente via 
de meldkaart of via het online meld-
punt op de website, dan garanderen wij 
u anonimiteit. Wij registreren geen ge-
gevens, ook geen IP-adressen. Hoe klein 
het ook lijkt, elk signaal kan het eerste 
of juist het laatste puzzelstukje zijn bij 
het in kaart brengen van bepaalde cri-
minele activiteiten. Elke melding wordt 
dan ook secuur gecheckt. De gemeente, 
de politie, energieleveranciers, de Belas-
tingdienst en andere partners werken 
hierbij nauw samen. Ook al hoort u 
niets terug, omdat uw melding anoniem 
is of omdat er geen directe zichtbare ac-
tie uitgevoerd wordt, u kunt er altijd op 
vertrouwen dat elke melding nagetrok-
ken wordt.
 
Al 44 meldingen in vijf maanden
Via het online meldpunt en de meld-
kaart van de gemeente zijn sinds de 
start in mei al 44 signalen van oplet-
tende inwoners gemeld. In verband met 
de privacy kunnen we geen inhoudelijke 
informatie geven over de meldingen. 
Wel kunnen we zeggen dat het over-
grote merendeel van de bevindingen 

niet mogelijk was geweest zonder de 
alertheid van omwonenden of passan-
ten. Burgemeester Op de Laak: “Ik wil 
mijn dank uitspreken aan alle melders. 
Uw moeite om ons te informeren, kan 
zóveel verschil maken. Door samen 
alert te zijn, creëren we een weerbare 
samenleving waarin geen ruimte is voor 
ondermijning”.

Informatiebijeenkomsten
Het belang van betrokken inwoners die 
de signalen kennen en bereid zijn om 
deze te melden, kan niet genoeg bena-
drukt worden. De gemeente organiseert 
daarom in samenwerking met de dorps-
raden een aantal informatiebijeenkom-
sten over veiligheid en ondermijning. 
Iedereen is welkom om deze infoavon-
den bij te wonen die in november en 
januari gepland worden. We houden u 
op de hoogte. 

Ken de signalen en meld ze!
Kijkt u eens op www.nederweert.nl/
ondermijning naar het filmpje waarin 
een aantal signalen van ondermijnende 
criminaliteit besproken wordt. Of lees 
de folder die u in de brievenbus vond. 
Die folder ligt ook in het gemeentehuis 
en staat op de hierboven genoemde 
website. En ziet, hoort of ruikt u ver-
volgens een signaal, hoe klein het ook 
lijkt? Meld het dan! Kies het kanaal 
van uw voorkeur: het online meldpunt 
www.nederweert.nl/ondermijning, de 
meldkaart, Meld Misdaad Anoniem via 
0800-7000 of de politie via 0900-8844 
(112 bij spoed).  

 

Een vuist tegen ondermijning
Burgemeester Op de Laak: “Ken de signalen en meld ze!” 

De Gezelligste Straat is... de Klumpenstraat!

Meldingen van oplettende inwoners kunnen zeer waardevol zijn. 

Op zaterdag 28 september was de 
landelijke Burendag. Burgemeester 
Op de Laak, wethouder Cuijpers en de 
gebiedsregisseurs Joey van Beers en 
Harold van der Haar gingen ’s middags 
op pad om alle initiatieven te bezoeken. 
Voor alle vrijwilligers hadden ze een 
versnapering meegebracht. Maar er was 
meer. De Klumpenstraat werd gekozen 
tot de Gezelligste Straat van Neder-
weert!
 
In de hele gemeente waren er activitei-
ten op touw gezet.

Van groentebakken tot speelveldje
Zo was BIJ-zzzaak naast basisschool De 
Bongerd bezig met het plaatsen van 
bakken waarin buurt- en schoolkinde-
ren straks groenten en fruit kunnen 
telen. In het Thomashuis in Ospeldijk 
was het een drukke en gezellige boel en 
er werden diverse spelletjes gespeeld. 
Voor een hapje en drankje was gezorgd. 
Dat gold ook voor de Korenbloemstraat 
in Ospel. De buurt had het speelveldje 
opgeschoond en in de tent zat iedereen 
bij elkaar. Tot in de latere uurtjes werd 
er lekker gebarbecued. 

Veel te doen
Buurtvereniging De Locht in Ospel had 
bij Jong Nederland een prima ambiance 
gecreëerd, waarin jong en oud zich thuis 
kon voelen. Er waren tal van activitei-
ten, gezelschapsspelen, knutselen, een 
springkussen en een dansworkshop. 
Voldoende gelegenheid om met elkaar 
verhalen uit te wisselen. 

Wie o wie is de gezelligste?
Het Thomashuis, buurtvereniging De 
Locht, de Korenbloemstraat en de 
Klumpenstraat hadden zich tevens 
aangemeld voor De Gezelligste Straat 
van Nederweert. De keuze was lastig 
en er kon er maar één de winnaar zijn. 
Na lang wikken en wegen verkoos 
wethouder Cuijpers de Klumpenstraat 
in Nederweert-Eind uiteindelijk tot De 
Gezelligste Straat van Nederweert. De 
hele straat had meegeholpen om alles 
mooi te versieren. Na het overhandigen 
van de wisselbokaal, ontvingen de be-
woners een waardebon van € 250,- om 
het straks in de wintermaanden nog een 
keer samen gezellig te maken. 

Trots!
Wethouder Henk Cuijpers: “We kij-
ken met trots en tevredenheid terug. 
Fantastisch om te zien hoe mensen zich 
inzetten voor hun eigen buurt. En ho-
pelijk dingen er volgend jaar nog meer 
straten mee naar deze prestigieuze 
titel!”

Bewoners van de Klumpenstraat vieren samen dat hun straat de Gezelligste Straat van Nederweert is. 
Foto: Nederweert24

Blad in de korf
De herfst is begonnen en dat betekent 
dat u weer bladafval heeft in uw tuin. 

Vanaf maandag 7 oktober plaatsen we 
hiervoor een aantal bladkorven op loca-
ties in alle kernen.

Alleen bladafval
We willen u erop wijzen dat de bladkor-
ven alleen bedoeld zijn voor het aan-
bieden van bladafval. In het verleden is 
namelijk gebleken dat er ook snoeiafval 
en ander plantaardig materiaal worden 
aangeboden. Mochten we naast bladaf-
val ook ander groenafval aantreffen in 
een bladkorf, dan zullen we deze korf 
verwijderen. 

Geen plastic zakken
Ook komt het nog steeds voor dat het 
bladafval in plastic zakken in de bladkor-
ven wordt gedaan. Hierdoor kan het blad 
niet meer worden afgevoerd als orga-
nisch afval. Wij willen u dan ook vragen 
om de zakken met blad om te schudden 
in de bladkorf en de plastic zakken thuis 
in de afvalcontainer te gooien. 

Locaties
De bladkorven vindt u op een aantal lo-
caties in elke kern van onze gemeente. 
Op www.nederweert.nl staan de plaat-
sen vermeld.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Nederweert stond van 1 t/m 8 oktober 
in het teken van de Week tegen Een-
zaamheid. Het programmakrantje, dat 
speciaal voor deze week was samenge-
steld, stond vol met leuke en gezellige 
laagdrempelige activiteiten. Zo was 
er Maak kennis met een buur uit een 
andere cultuur, de rollatorwandeltocht, 
sport en spel, creativiteit en buitenle-
ven. Jong en oud gaven gehoor aan 
onze oproep om iemand uit te nodigen 
en samen ergens aan deel te nemen. 
“Veel tevreden gezichten gezien en fijne 
reacties ontvangen”, aldus wethouder 
Henk Cuijpers. “We kijken terug op een 
geweldige week.“

In de Week tegen Eenzaamheid werd er 
in het hele land extra aandacht gevraagd 
voor het thema eenzaamheid. Ontmoe-
ten en verbinden staan hierbij centraal. 
Want eenzaamheid aanpakken, begint 
met in contact komen! 

Elkaar blijven opzoeken
Sandra Hermans, consulent van steun-
punt mantelzorg en vrijwilligerszorg: 
“Laten we de Week tegen Eenzaamheid 
gebruiken als stimulans om elkaar te 
blijven opzoeken. En samen proberen om 
eenzaamheid zoveel mogelijk te voorko-
men, door oprecht aandacht te hebben 
voor elkaar. Een klein gebaar, zoals een 
uitnodiging voor een kop koffie, kan al 
veel voor iemand betekenen”. 

Dag van de Ouderen
Joey van Beers, regisseur leefbaarheid, 
was samen met onze wijkagent Bram 
Kurvers bij de drukbezochte Dag van 
de Ouderen in Nederweert-Eind. Een 
belangrijk thema Waak voor babbel-

trucs, oplichting en inbraak! werd door 
acteurs met praktijkvoorbeelden onder 
de aandacht gebracht. “Het gebeurt 
zonder dat je het in de gaten hebt. Het 
is de kracht van herhaling om senioren 
ervan bewust te maken dat zoiets kan 
gebeuren”, aldus een bezoeker. Na de 
praktijkvoorbeelden was er tijd om met 
elkaar in gesprek te gaan en gezellig 
mee te zingen met de Coconblazers uit 
Nederweert. 

Een Italiaanse middag
Net als vorig jaar hadden ook de leer-
lingen van Citaverde College weer een 
mooi programma voor de Week tegen 
Eenzaamheid. Samen met cliënten van 
PSW verzorgden ze een Italiaanse mid-
dag. Bij ontmoetingscentrum De Gunne-
rij was het in- en uitlopen. Daar was van 
alles te doen! En er waren nog zo veel 
meer mooie initiatieven. Het merendeel 
kunt u ook na deze week nog bezoeken.

Terugkerende activiteiten
Want veel van de activiteiten die in het 
programmakrantje staan, zijn namelijk 
bestaande activiteiten. Denk aan de eet-
tafels, huiskamers, Gasterij de Ontmoe-
ting en De Gunnerij. Dus kom gerust nog 
eens een kijkje nemen. De deur staat 
open en de koffie staat klaar!

Initiatief melden
Organisaties en inwoners, bedankt voor 
jullie deelname! Graag gaan wij samen 
met u ook in de toekomst eenzaam-
heid te lijf. Hebt u een initiatief dat de 
strijd aangaat met eenzaamheid? Neem 
dan contact op met Joey van Beers via 
tel. 0495-677111 of e-mail: j.vanbeers@
nederweert.nl.

“Samen koffiedrinken betekent al veel”

In de bibliotheek was er een ontmoeting tussen inwoners uit verschillende culturen.
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kunststof kozijnen
houten kozijnen

isolatie
buiten deuren

buiten deuren
binnen deuren

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

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

zand

bouwhout architravenmeranti plaatmateriaal tuinhout plinten

Dealer van:
• Tuin Visie producten

www.tuinvisie.nl      
• Trendhout

 www.trendhout.nl 
• Dekker Hout (Elephant)

www.dekkerhout.nl   

Douglas hout
op voorraad

Nu in onze showroom
Nieuwe generatie 

kunststof kozijnen
 Ideaal voor:

ZZP,ers, zelfbouwers 
en particulieren

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

• 

De nieuwe tuingids
van Tuinvisie

17.00-21.00 uur
OPEN HUIS

21
oktober

22
oktober

23
oktober

24
oktober

bravocollege.nl college.nl philipsvanhorne.nl hetkwadrant.nl

lvo-weert.nl

12 t/m 20 oktober 2019
Dagelijkse activiteiten

voor jong en oud van 12.00 tot 17.00 uur
museumklokenpeel.nl

POMPOENDAGEN

Asten
KLOKKENDORP IN DE PEEL

AGEN

Grootste pompoenfestijn in de Benelux

Het Ospel Steunpunt…….
ook voor U! 

Op donderdag  17 oktober 2019 or-
ganiseert het Ospels Steunpunt
wederom een wandeling met be-
langstellenden. De vorige  wandeling 
in juni was erg gezellig. De wandel-
groep vertrekt vanaf het gemeen-
schapshuis  Haaze-Hoof, Aerthijsplein
om 13.30 uur en duurt maximaal 
anderhalf uur. Op het eindpunt bij 
het gemeenschapshuis Haaze-Hoof, 
staat bij “Koffie en Kalle” een lekker 
kopje koffie klaar en  kunnen we nog 
“effe” door “kalle”. 
Het tempo en de afstand wordt aan-
gepast naar gelang de vraag van de 
gehele groep.
Het gaat om het plezier en niet voor 
de prestatie.
Kom en loop mee met ons!

6de wandeltocht georganiseerd 
door senioren vereniging Leveroy

Na 5 zeer geslaagde wandeltoch-
ten, organiseren we op woens-
dag 16 okt een 6de wandel tocht. 
Tijdens de 5de wandeltocht op dins-
dag 10 sept. gingen we met 16 perso-
nen van start voor een gezellige wan-
deling. Na een mooie tocht van 4,5 km 
stond er koffie klaar bij de vliegclub. 
Op de houtsberg. Het eerste lustrum 
werd gevierd met een stuk vlaai. De 
heer Smolenaars gaf ons tijdens de 
koffie tekst en uitleg, over het model 

vliegen, waarnaar we onze tocht weer 
vervolgde voor de  2de helft van de 
wandeling. Om 11.45u waren we weer 
terug bij de kerk, iedereen was zeer te 
spreken over de gezellige wandeling. 
Wij organiseren deze wandelingen en 
is gratis voor iedereen jong of oud we 
vertrekken om 09.000 uur bij de kerk 
Aanmelden is niet nodig, voor evt. 
vragen kunt u terecht bij de organi-
satie. Theu van Roij 0495-651 754 of 
Thijs Reijnders 06-235 353 12.

Activiteiten bij het Buitencentrum De Pelen

Kabouters en heksen in De Groote Peel! 

De Herfstvakantie begint goed bij
Buitencentrum De Pelen met acti-
viteiten voor groot en klein. Op za-
terdag 12 oktober kan je griezelen 
van Heksenverhalen in het donker
en op zondag 13 oktober genieten 
van een supergezellig Herfstfeest 
op het Kabouterpad! Meer weten? 
Lees dan snel verder…

Herfstfeest op het Kabouterpad!
In De Groote Peel kan je elke dag 
het Kabouterpad lopen; een speelse 
route van 750 meter met onderweg 
leuke opdrachtjes passend bij het sei-
zoen. Met een tasje vol materialen en
een opdrachtenboekje, kan je samen 
met je kleuterkabouters op pad. Hart-
stikke leuk en gezellig. Maar een paar 
keer per jaar is het éxtra gezellig want 
dan vieren de kabouters feest! Op 
zondag 13 oktober is het Herfstfeest 
en zijn er leuke extra’s op het Kabou-
terpad! Zo kom je onderweg een Ver-
telkabouter tegen, wordt er muziek 
gemaakt door Ko en Marjolein en kan 
je knutselen. O ja, en de slakken van ’t 
Slakkenhuys komen op bezoek! Geen 
feestje zonder iets om van te smullen 
dus ook daar hebben de kabouters 
voor gezorgd. Genoeg te beleven 
dus op dit Kabouter Herfstfeest in De 
Groote Peel. Vier je mee?

Praktische info Kabouterpad en 
Kabouterfeest
Voor het Herfstfeest op het Kabou-
terpad op zondag 13 oktober kan je 
starten tussen 11.00 en 14.30 uur. Bij 
de balie van het Buitencentrum krij-
gen de kleuters een deelnamekaart, 
een rode muts en rode wangen. Rug-
zak en proviand hoeft niet, want 
opdrachten en lekkers krijgen ze on-

derweg. Deelname kost € 5,- per kind 
(groot)ouders hoeven niet te betalen. 

Let op: Op andere dagen kan je het 
Kabouterpad ook lopen (dus zonder
extra’s). Dan kan je starten tussen 
10.00 en 16.00 uur. Deelname kost 
€ 5,- per kind en (groot)ouders hoe-
ven niet te betalen. Bij de balie van 
het Buitencentrum krijg je de rugzak 
met materialen, rode muts en provi-
and mee. Na afloop mag de muts mee 
naar huis en krijg je nog een leuke 
verrassing. 

Vollemaan, hoogtij voor heksen
Voor grotere kinderen (vanaf 7 jaar) 
en volwassenen is er op zaterdag 12 
oktober een Vollemaan Heksenver-
halenwandeling De verhalen worden
verteld door vertellers van Vertelclub
Veldhoven. Die je onderweg tegen 
komt. Peelgidsen zorgen voor de be-
geleiding. Na afloop genieten  van 
een drankje bij de Peelboerderij. Je 
kunt kiezen uit verschillende starttij-
den: 19.30 – 19.45 –20.00 – 20.15 en 
20.30 uur. Per tijdstip max. 15 deelne-
mers. Deelname kost € 10,- volwasse-
nen en € 7,50 per kind. Prijs is inclusief 
drankje. Reserveren is noodzakelijk 
via: : www.staatsbosbeheer.nl/verha-
lenpelen De route is 2 km lang, duurt 
ongeveer twee uur (inclusief verha-
len). Zaklampen zijn overbodig. 

Alle activiteiten starten bij het Bui-
tencentrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk. Voor meer in-
formatie: www.staatsbosbeheer.nl/
depelen of neem contact op met het 
Buitencentrum de Pelen: 0495 – 641 
497 of per mail: depelen@staatsbos-
beheer.nl 

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Dag van de Mantelzorg 
10 november 2019

Verras een mantelzorger!

Bent u een inwoner of professional 
en kent u een mantelzorger in de ge-
meente Nederweert?
Of bent u zelf mantelzorger? Mis-
schien kent u zelf nog een andere 
mantelzorger?

Verras deze mantelzorger met een 
leuk presentje dat persoonlijk thuis 
wordt gebracht door de mantelzorg-
consulent en vrijwilligers van Steun-
punt mantelzorg Nederweert op za-
terdag 9 november. 

Aanmelden:
U kunt op donderdag 3 of 10 okto-
ber tussen 13.00-15.00 een mantel-
zorger aanmelden bij Ontmoetings-
centrum De Gunnerij (Lambertushof 2) 
U dient de volledige naam en adres-
gegevens te vermelden van degene 
die u opgeeft voor het presentje, te-
vens kunt u zelf een leuke boodschap 
achter laten op het kaartje dat we 
aan het presentje hangen. 
Komt u een mantelzorger aanmel-
den? de koffie staat klaar!

Tot dan!

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 14 oktober 11.00-12.30 uur yoga*. 
Donderdag 17 oktober 10-12.00 uur 
en 13.30-15.30 uur workshop schilde-
ren*. Vrijdag 18 oktober 09.45-11.45 
uur creatief atelier*. 
Deelname aan onze activiteiten is 
voor iedereen die met kanker gecon-
fronteerd wordt en zijn/haar naasten. 
Open inloop op maandag, woensdag 
en vrijdag van 09.00-13.00 uur en op 
dinsdag en donderdag van 09.00-
16.00 uur (* = op afspraak - aanmel-
den kan via: 0495-541 444 of voor 
meer informatie zie website www.
toonhermanshuisweert.nl).

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 17 oktober
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel.
We serveren een driegangendiner
voor € 9,- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdag 16 oktober.
Nieuwe bezoekers zijn welkom gaar-
ne aanmelden tot datzelfde tijdstip.

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

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren



HERFST INDE

• Ontwerp
• Aanleg
• Onderhoud
• Bestrating
• Beplanting
• Bomen leien
• Bomen rooien
• Vijvers
• Waterpartijen
• Beregeningssystemen

Stad 21, 6035 AT  Ospel • 0495 - 63 19 32
www.tuinverzorginggielen.nl

Tuinverzor
ging 

Gielen laa
t uw tuin 

strak, str
alend en 

als herbo
ren achte

r.
VOOR BEDRIJF 
& PARTICULIER

Tevens onder-
houdscontracten

TUINVERZORGING GIELEN

Voor al uw 
tuingereedschap, tuinhout 

en bouwmaterialen.
Ook voor uw tuinhuis,

 bestrating en tuinmuur.

Wij 
maken ook 

vrijblijvend een 
prijsopgave

Mutimate Heynen Leveroy
Houtsberg 16
Tel. (0495) 65 14 50
info@heynenbmh.nl

V.O.F.

VOOR AL UW 
BESTRATINGS- 

WERKZAAMHEDEN

ONZE LIEVE VROUWESTRAAT 19, OSPELONZE LIEVE VROUWESTRAAT 19, OSPEL
PANNENWEG 235, NEDERWEERTPANNENWEG 235, NEDERWEERT

TEL. 0495 - 634 257TEL. 0495 - 634 257

Door uw terrein te beveiligen met een hekwerk 

en poort, eventueel met camerabewaking of 

detectiehekwerk, zullen inbrekers sneller 

geneigd zijn een andere locatie te kiezen.

www.molsvanlierop.nl

Neem nu contact met ons op over de 
mogelijkheden om uw terrein te beveiligen.

Bocholterweg 154A - 6006 TP Weert - Tel. 0495 518239

Van vaste planten krijg je nooit genoeg. Jaar na jaar geniet Van vaste planten krijg je nooit genoeg. Jaar na jaar geniet 
je van de vele kleuren en vormen. Wist je dat het najaar, net je van de vele kleuren en vormen. Wist je dat het najaar, net 
als het voorjaar, een goede tijd is om ze te planten? Kies een als het voorjaar, een goede tijd is om ze te planten? Kies een 
mooie herfstdag uit en ga aan de slag! mooie herfstdag uit en ga aan de slag! 

Warme grondWarme grond
De meeste vaste planten koop je in kweekpotjes. Deze kunnen 
het hele jaar door de tuin in. Het najaar is extra geschikt omdat 
de grond dan nog warm is. De planten wortelen voordat de win-
ter valt waardoor ze in het voorjaar snel uitgroeien. Ook zijn er 
vaste planten te koop waarvan de wortels zichtbaar zijn (naakte 
wortels). Plant deze wanneer ze in rust zijn: van november tot 
maart. Zorg dat je ze beide niet tijdens vorst of extreme droogte 
plant.

AntivriesAntivries
Om vorstperiodes te overleven, beschikken winterharde planten 
over het vermogen om extreme kou te overleven. Dit heet af-
harden. Hierbij vermindert de hoeveelheid water in de plant en 
neemt het suikergehalte in de plantencellen toe. Je zou kunnen 
zeggen dat ze antivries aanmaken, zodat ze niet bevriezen. De 
ene plant kan dat beter dan de ander. Vaste planten zijn er echte 
sterren in.

VerstoptVerstopt
De meeste vaste planten sterven in het najaar bovengronds af, 
zoals ridderspoor (Delphinium), herfstanemoon (Anemone) en 
Kaukasisch Vergeet-mij-nietje (Brunnera). In de winter zitten ze 
verstopt in de grond. Als je goed kijkt, zie je de nieuwe groei-
puntjes vaak al zitten. In de lente lopen ze weer vrolijk uit.

WintergroenWintergroen
Daarnaast zijn er wintergroene vaste planten. Die houden het 
hele jaar door hun blad. Voorbeelden van wintergroene vaste 
planten zijn kerstroos (Helleborus), purperklokje (Heuchera) en 
schoenlappersplant (Bergenia). Ze brengen het hele jaar door 
kleur en sfeer in je tuin of op je balkon.

Extra beschermingExtra bescherming
Winterharde planten kun je in het najaar gewoon laten afsterven. 
Het blad en de stengels vormen een isolatielaagje en bieden 
daarmee extra bescherming aan de planten. Insecten en kleine 
zoogdieren benutten dit winterdek als schuilplaats. Bovendien 
behouden sommige planten, zoals prachtriet (Miscanthus), een 
silhouet waar je in het najaar en de winter van kunt genieten.

KiezenKiezen
Let er bij het kopen op dat je de juiste soorten kiest. Veel vas-
te planten zijn zonaanbidders, andere voelen zich prettig in de 
schaduw of halfschaduw. Ook zijn er vaste planten die winter-
groen zijn, bijen- en vlinders aantrekken of de bodem bedekken. 
Kijk voor meer informatie op perennialpower.nl.

Aan de slagAan de slag
1. Haal de plant uit het kweekpotje, zonder het te beschadigen
2. Maak met een schep een ruim plantgat (twee keer zo groot 

als de kluit) 
3. Woel de bodem van het plantgat los 
4. Vul het met zoveel tuinaarde dat de plant ietsje dieper komt 

te staan als in het kweekpotje
5. Zet de plant erin en vul aan met de uitgegraven tuingrond
6. Druk de grond licht aan
7. Geef water. 

Weetjes Weetjes 
Vaste planten combineren perfect met bloembollen. Je plant ze 
beide in het najaar en vullen elkaar prachtig aan in de border.
Wel eens gehoord van weefplanten? Dit zijn vaste planten die de 
verschillende delen in een border door elkaar ‘weven’. Zeeuws 
knoopje (Astrantia) en IJzerhard (Verbena) zijn perfecte weef-
planten.

Tips Tips 
Planten in potten zijn gevoeliger voor vorst. Zet ze tijdens vorst 
op een beschutte plaats of pak de potten tijdelijk in, bijvoorbeeld 
met jute of vliesdoek.

Vaste planten in het najaar planten? Jazeker!Vaste planten in het najaar planten? Jazeker!



Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv 
Pannenweg 231 Nederweert

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslagen
1e & 2e indoorwedstrijd

Recurve
Tim Vaes 253 240
Chantal Hekers 221 230
Anke Vaes 168 235
Kim Koolen 230 225
Luuk Hendriks 235 229
Aya Almansour 214 179
Shaun MC Cale Cruz 162 210
Thorben Thorben Delsing 223 225

Compound
Ronnie Gielen 272 280

Agenda
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

Programma Za.12 okt Junioren
GKC/RKHVC JO19-2 - Eindse Boys JO19-1 14.45 uur
SSE/SVSH JO15-1 - Eindse Boys JO15-1 12.30 uur
Eindse Boys JO13-1G - Ègchel/Pann. JO13-2 09.00 uur
MMC Weert JO13-3 - Eindse Boys JO13-1G 10.45 uur
Blerick JO12-2 - Eindse Boys JO12-1 12.00 uur
Merefeldia JO11-2G - Eindse Boys JO11-1G 11.00 uur
Eindse Boys JO10-1 - DESM JO10-2 10.30 uur
Bruheze JO09-3 - Eindse Boys JO9-1G 09.00 uur

Programma zat 12 okt Veteranen
Eindse Boys - VV Bieslo   17.00 uur

Programma Zondag 13 okt Senioren 
Rood Wit’67/Plus 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - RKMSV 3 11.30 uur
Brevendia 4 - Eindse Boys 3 10.30 uur
MMC Weert 35+1 - Eindse Boys 35+1 10.00 uur

Programma zondag 13 okt Dames 
Eindse Boys VR1 - Amstenrade VR1 12.15 uur

Mededelingen
Rood Wit’67/Plus,:Boszicht 230, 6024AP, Bu-
del Dorpplein
Supporters welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

WEDSTRIJDSCHEMA
WOENSDAG 9 OKTOBER
BEKER
Sporthal de Bengele Nederweert
DS1. MEOS - Southernhill/BFC DS1      20.30u.

ZATERDAG 12 OKTOBER
Sporthal de Bengele Nederweert
E4. MEOS - Stramproy E1     9.00u.
E2. MEOS - Blerick E2                  9.55u.
D2. MEOS - LimMid D2     10.55u.
D1. MEOS - BFC D1      11.35u.
Jo Gerrishallen Roermond
D3. LimMid D3 - MEOS 15.10u.

ZONDAG 13 OKTOBER
Sporthal Gulick Tegelen
E3. Eksplosion’71 E1 - MEOS           11.00u.
Sporthal de Schans Reuver
C1. Hercules’81 C1 - MEOS 13.40u.
B1. Hercules’81 B1 - MEOS          14.40u.
Sporthal Glanerbrook Geleen
DS2. Vlug&Lenig/Smurfen United DS4 - MEOS 14.10u
Sporthal de Bengele Nederweert
DS1. MEOS - PSV Handbal DS2       13.15u.

Programma: week 41 (2019)
08-10-2019: 
Vriendenkring 2 (Roermond) - Centraal 1                    
 Hoofdklasse Libre
08-10-2019: 
Amicia 2 (Melick) - Centraal 3 Klasse 2C
08-10-2019: 
Centraal 4 – DDD 6 (Herten) Klasse 5C
10-10-2019: 
Egchel 1 - Centraal 2           Klasse 1D
10-10-2019: 
Centraal 6 – Centraal 7  C- Klasse (Weerter Bond) 

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. In de 
Weerter Bond zijn het  uitsluitend middag-
wedstrijden die om 13.30 uur beginnen.

U bent van harte welkom bij de wedstrijden.

Het bestuur 

     

BDL Biljarten
Programma: week 41 (2019)
08-10-2019: 
De Tram 4 - BDL 2   Hoofdklasse Libre (avond)
08-10-2019: 
BDL 3 – DDD 3 (Herten) Klasse 1E (avond)
09-10-2019: 
De Tram 2 (Ittervoort) – BDL 1         
 Hoofdklasse Kader (avond)
10-10-2019: 
Kot 4 (Roermond) - BDL 4 Klasse 5A (middag)
10-10-2019: 
Beertje 7 (Maasstraat) – BDL 5 C- Klasse (middag)
10-10-2019: 
BDL 6 – Beertje 8 (Maasstraat) C- Klasse (middag)

14-10-2019: OASE (Sittard-Geleen)- BDL/
Verheggen Interieurs Nationale Kader-
competitie 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 beginnen om 13.30 
uur. De Weerter Bond heeft ingestemd 
met het verzoek van BDL om het aan-
vangstijdstip van de thuiswedstrijden 
te verplaatsen  naar 13.00 uur!  Alle 
avondwedstrijden beginnen om 19.30 uur.

U bent van harte welkom bij de wedstrijden.

Het bestuur 

     

Biljartclub Haaze-Hoof 
Ospel 

Net voor de start van de midden Limburgse 
biljartcompetitie heeft biljartclub Haaze-
Hoof haar jaarlijkse persoonlijk kampioen-
schappen gehouden. 
De uitslag van dit gezellig en sportief verlo-
pen toernooi is Bill Frencken, na een span-
nende strijd met 15 punten winnaar gewor-
den van dit toernooi, hiermee heeft hij voor 
de derde maal gewonnen, en ontving hij 
definitief de wisselbeker. 

De verdere uitslagen zijn: 
Wiel Raemakers met 11 punten 2de 
Koos Hermans met 11punten 3de 
Theo van Wijk met 10 punten 4de 
Piet Raemakers met 9 punten 5de 
Jan Wijen met 8 punten 6de 
Wiel van Gemert met 8 punten 7de 
Ton Geuns met 8 punten 8ste 
Jan van Hoof met 6 punten 9de 
Henk Spitters met 4 punten 10de

Viering 75 jaar bevrijding en 40-jarig 
jubileum Wapenbroeders Ospel

Bevrijding
De bevrijding van Nederweert vond 
plaats op 14 november 1944 en be-
gon in de namiddag met een zware 
beschieting op Nederweert-Eind 
door de Britse artillerie, waarbij hon-
derdduizenden granaten vielen op 
Nederweert-Eind en omgeving. Hier-
bij werden nagenoeg alle boerderijen 
en gebouwen zwaar beschadigd of 
totaal vernield. Onder de bevolking 
vielen veel doden en gewonden.

Vrijdag 20 september 2019 vond 
de feestelijke opening plaats van een 
foto- en film-presentatie in Haaze-
Hoof. Burgemeester, mevrouw In-
grid op de Laak, verrichtte de eerste 
opening in haar nog korte ambtspe-
riode in Nederweert, door het lint 
door te knippen. Na de koffie met 
zelfgebakken wafels gingen de aan-
wezigen naar binnen.  Kinderen van 
de basisscholen vertelden verhalen 
van hun voorouders, opgenomen 
bij de oorlogs-monumenten in de 
gemeente Nederweert. Tevens ging 
de première in van de documentaire 
‘Some Will Never Return’ over 75 jaar 
bevrijding. Deze kwam tot stand met 
steun vanuit de Wapenbroeders, het 
gemeentelijk Comité 75 jaar bevrij-
ding en de provincie Limburg. Daarna 
was er nog een feestelijk samenzijn in 
Haaze-Hoof.

Zaterdag 21 september 2019 vond er 
een feestelijke herdenking van 75 jaar 
bevrijding, plaats in Openluchtmuseum 
Eynderhoof met onder meer een fly-by 
van historische vliegtuigen en optre-
dens van doedelzakspelers, harmonie 
Pro Musica en koor Young Forever. 
Na de opening door voorzitter Arie 
van der Lee, vlogen de historische 
vliegtuigen  over Eynderhoof. De 
voorzitter heette de aanwezigen wel-
kom en vooral de veteranen waar-
voor deze dag is georganiseerd uit 
respect en waardering voor hun inzet 
tijdens de oorlog. Hij ging uitgebreid 
in op het 40-jarig bestaan van de wa-
penbroeders afdeling Ospel.
Na de opening was er een herden-
kingsviering geleid door Pastoor 
Vankan Tijdens de  viering vertelden 
zeven  kinderen verhalen van hun 
voorouders. Zij ontstaken ieder een 
kaars bij de betreffende foto van de 
herdachte persoon. Het koor Young 
Forever luisterde de viering op.
Na de viering sprak de Inspecteur-Ge-
neraal van de Krijgsmacht, dhr. Van 
Griensven  de menigte toe waarbij 
hij aangaf dat hij gekozen had voor 
Eynderhoof en niet voor de Ginkelse 
Heide waar op dat moment de ope-
ratie Market Garden herdacht werd. 

Hij deelde zijn ervaringen over zijn 
diverse uitzendingen alsmede zijn rol 
als Inspecteur Generaal van de Krijgs-
macht en Inspecteur der Veteranen 
en Inspecteur der Reservisten. Ook 
de toespraak van Luitenant-Generaal 
b.d. Ton van Loon was zeer indruk-
wekkend en vooral zijn ervaringen 
uit de oorlog in Afghanistan en het 
eerste Duits-Nederlandse legerkorps 
in Münster. Hij ging uitgebreid in op 
de internationale betrekkingen op 
het gebied van defensie.
Na de pauze speelde harmonie Pro 
Musica, met als afsluiting samen met 
de Doedelzakspelers het prachtige 
stuk Highland Cathedral. Zeer emoti-
oneel en indrukwekkend.
De voorzitter van de Landelijke Bond 
Luitenant Kolonel, dhr. Edwin Saiboo, 
sprak tot slot een dankwoord uit aan 
het bestuur van de Wapenbroeders 
afdeling Ospel voor de perfecte orga-
nisatie. Hij decoreerde de voorzitter 
van de jubileumcommissie, dhr. Bèr 
Smolenaers met de Bondsmedaille.
De herdenking werd zeer druk be-
zocht. De wapenbroeders kunnen 
terugkijken op een bijzonder ge-
slaagd weekend dankzij de steun van 
V-Fonds, Provincie, Gemeente en di-
verse sponsoren.

Unieke fietstocht
Op een aantal historische locaties in 
de gemeente komen informatiebor-
den te staan voor een fietstocht van 
40 kilometer. “Mensen kunnen de 
informatie lezen, maar ook met hun 
smartphone een QR-code scannen 
om naar de filmpjes op de website te 
gaan. Je beleeft daarmee als het ware 
‘in het veld’ wat zich 75 jaar geleden 
ter plekke heeft afgespeeld”, aldus 
Nicholls en Niek Hendrix.

Website over bevrijding
Alles is terug te vinden op de website 
www.wapenbroedersospel.nl
en de gemeentelijke website www.
bevrijdingnederweert.nl.

Muziek uit de jaren 70 en 80 bij De Treff

Millroad bij de Treff in Nederweert

De nieuwe vijfkoppige band Mill-
road staat, na de primeur bij Bat-
tle of the Bands afgelopen voor-
jaar bij De Kleine Winst, opnieuw 
op de planken in Nederweert. 
Zondag 13 oktober spelen deze 
rasechte muzikanten hun favo-
riete hits uit de jaren 70 en 80 bij 
het nostalgisch bruincafé De Treff 
(Boeket 1) in Nederweert. Aan-
vang van deze vintage happening 
is 15.00 uur. De toegang is gratis.

Hub Verdonschot, bassist bij de be-
kende sixties-revivalband Steady 
State, en Peter Verdonschot, zanger/
gitarist bij onder andere de country-
rock/pop band Hiccups, smeedden 
eind 2017 hun plan. Beiden zijn lief-
hebbers van de rock en countryrock 
sound van de jaren 70 en 80. Zijn gin-
gen op zoek naar andere muzikan-
ten om hun band gestalte te geven. 
Samen met Thijs Donders (Weert) op 
drums, Karel Mahuwallan uit Maas-

bracht (gitarist/zanger) en Helmon-
der Cees Verouden vormen zij nu 
Millroad. Met zo’n 200 jaar speel- en 
podiumervaring in binnen- en bui-
tenland brengen ze een uitgebreid 
repertoire voor het voetlicht.

Zondagmiddag 13 oktober treedt Mill-
road op bij De Treff in Nederweert van 
15.00 tot 18.00 uur. Muziek van Eagles, 
Doobie Brothers, The Allman Bro-
thers, Robert Palmer, The Rolling Sto-
nes en CCR passeren de revue. Maar 
ook nummers van Stretch en Wild 
Cherry worden gespeeld. Het belooft 
een sfeervolle middag te worden voor 
jong en oud die terug in de tijd wil-
len. Met pakkende nummers, van rock 
tot close harmony en met een vleugje 
scherende gitaren. Via het evenement 
op de Facebookpagina van Millroad @
Millroad70s80smusic kun je laten we-
ten als je erbij bent. Geen Facebook? 
Geen probleem. Kom ook gerust kij-
ken. De toegang is gratis. Gas erop!

Henk Evers nieuwe voorzitter 
Toon Hermans Huis Weert

Het Toon Hermans Huis Weert 
heeft sinds 1 september een 
nieuwe voorzitter. De heer Henk 
Evers, tot 1 augustus 2019 bur-
gemeester van Nederweert, is 
de opvolger van mevrouw Loekie 
van Maaren-van Balen die vanaf 
de oprichting 10 jaar geleden 
voorzitter is geweest.

Henk Evers maakt al ruim 1,5 jaar deel 
uit van het bestuur van het Toon Her-
mans Huis Weert. “Mijn eerste ken-
nismaking met het huis was enkele 
jaren eerder tijdens een werkbezoek 
van het college van burgemeester en 
wethouders van Nederweert. Ik was 
meteen onder de indruk van de gast-
vrijheid, sfeer, kennis en activiteiten 
die er in het inloophuis georgani-
seerd worden. Toen Loekie van Maa-
ren mij vroeg om bestuurslid te wor-
den, heb ik dan ook niet lang hoeven 
nadenken”. 

“Kanker heb je nooit alleen wordt 
wel gezegd. Dat heb ik zelf ervaren 
maar ook in mijn familie-, kennissen- 
en vriendenkring”, aldus de nieuwe 
voorzitter.
Recent heeft Henk Evers samen met 
de Toons Toppers 2019 de Mont Ven-
toux beklommen, na eerder ook al 
eens voor het goede doel de Alpe 
d’Huez beklommen te hebben. “Ook 
op die manier wil ik mijn steentje bij-
dragen aan verder onderzoek naar 
deze vreselijke ziekte”. 

Toon Hermans Huis Weert
Het Toon Hermans Huis Weert is een 
inloophuis voor iedereen die met 
kanker wordt geconfronteerd en hun 

naasten. Het huis, dat geen betaalde 
krachten kent en alleen met goed op-
geleide vrijwilligers werkt, staat voor 
Ontmoeten, Verwennen en Ontspan-
nen. Het inloophuis biedt laagdrem-
pelige psychosociale ondersteuning, 
contact met lotgenoten en heeft een 
breed aanbod aan activiteiten. 

Positief effect
Onderzoek naar de in het inloop-
huis aangeboden informele zorg bij 
kanker wijst uit dat 96% van de be-
zoekers een positief effect ervaart. 
Uit het in samenwerking met KWF 
uitgevoerde onderzoek blijkt verder 
dat 84% van de bezoekers vindt dat 
door het bezoek aan het inloophuis 
hun kwaliteit van leven is verhoogd. 
Ook hoog scoort: beter kunnen ont-
spannen en beter hulp durven vragen 
door het bezoek aan het inloophuis. 
Daarnaast is vastgesteld dat inloop-
huizen een belangrijke bijdrage leve-
ren bij arbeidsparticipatie. 

Het Toon Hermans Huis Weert is ge-
vestigd aan de Graaf Jacobstraat nr 1 
en is in april 2011 officieel geopend. 
Kijk voor meer informatie op www.
toonhermanshuisweert.nl

Het stroopwafelijs van de Meesterijsberei-
ders presteert  perfetto in Catania, Sicilië

Afgelopen week zijn de SVH Mees-
terijsbereiders naar het prestigieuze 
Sherbeth Festival in Catania, Sicilië 
afgereisd.
Meesterijsbereider Marcel Janssen 
van IJssalon Florence maakte deel uit 
van deze groep die Nederland verte-
genwoordigde. 
Wel vijftig ijsbereiders  van over de 
hele wereld zijn naar het park Villa 
Bellini in  Catania gekomen om tij-
dens het  Sherbeth  Festival hun beste 
ijscreaties en  culinaire kunstwerken 
te laten proeven. Onze meesterijsbe-
reiders hebben ruim honderd bakken 
ijs gedraaid om alle bezoekers, 30.000 
stuks van dit heerlijke stroopwafelijs 
te laten proeven. 
Ze hebben het meeste ijs weg ge-
schept van het hele festival maar 
helaas net niet gewonnen, maar wel 
een eervolle vermelding verdiend 
voor de meest professionele groep.

“Het was een fantastische  week met 
de collega’s. Zoals gezegd wordt ijs 
schept een band”.

Thema-avond mosselen in 
gasterij de Ontmoeting, 

Nederweert

Vrijdag 18 oktober is er een mos-
selavond in de gasterij de Ont-
moeting in Nederweert. Mensen 
kunnen elkaar hier ontmoeten en 
samen genieten van een heerlijk 
mosseldiner. 

De aanvang is tussen 17.30u en 18.30u. 
“Mensen uit de buurt, familieleden 
van cliënten; iedereen kan aanschui-
ven”, vertelt Henk de Wit, teamlei-
der Catering. “We beginnen met een 
heerlijke kop tomatensoep. Daarna 
serveren we mosselen, met een rauw-
kostsalade, sausjes en frietjes. Als na-
gerecht volgt een heerlijk ijsje met 
slagroom. Voor deelname aan deze 
thema-avond vragen wij € 21,50.” 

Iedereen kan zich aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aan-
melden door te bellen naar gasterij 
de Ontmoeting. Deze is dagelijks be-
reikbaar tussen 9.30 uur en 18.00 uur 
via T (0495) 59 67 26. Aanmelden is 
mogelijk tot 14 oktober. Gasterij de 
Ontmoeting ligt in zorgcentrum St. 
Joseph aan het Brugske 16 in Neder-
weert, aan de Zuid-Willemsvaart. 

Eynderhoof
Schilderwerk om in te spiegelen
Zondag 13 oktober
Sint Lucasdag
Het schildersgilde van het Limburgs 
openluchtmuseum Eynderhoof de-
monstreert deze zondagmiddag oude 
schildertechnieken die tegenwoordig 
nog maar zelden te zien zijn. Al eens 
van marmerimitatie gehoord, waar-
bij op diverse soorten hout met spe-
ciale technieken marmer wordt ge-
schilderd die van echte steen niet te 
onderscheiden is? Vraag de schilders 
ook eens waarom en bij wie deze toe-
passing vroeger werd gebruikt, want 
ze vertellen graag over de geschiede-
nis van het schilderwerk. Hoe maakte 
men trouwens gebrandschilderd glas 
en op welke manier werd het ver-
werkt in glas in lood door de glaze-
nier? Het schildersgilde laat deze mid-
dag ook zien wat het geheim is achter 
het maken van verf zoals dat vroe-
ger als door Rembrandt zelf gedaan 
werd. Ook deze zondagmiddag zijn 
de andere ambachten volop in bedrijf 
en is er op Eynderhoof weer veel te 
beleven en bewonderen. Oude am-
bachten zo tastbaar dat je honderd 
jaar wordt meegenomen, terug in 
de tijd. Speciale aandacht ook voor 
het boterstoten, ambachtelijk en op 

grootmoeders wijze. Natuurlijk met 
verse melk van de Nederweerter koe. 
VDe muziek is vandaag van Mart Ver-
voort. Het museum is geopend van 
13.00 tot 17.00 uur. Meer informatie 
is te vinden op de website www.eyn-
derhoof.nl .

Helloween
Woensdag 16 oktober
Eerste dag van het Pompoenfes-
tijn en Halloween
In de herfstvakantie is het zeker goed 
en spannend toeven op Eynderhoof! 
Woensdag 16 oktober is de eerste dag 
van 3, waarin Eynderhoof inspeelt op 
de voorbereidingen voor het Hel-
loweenfeest. Voor iedereen is er een 
pompoen om er een mooi gezicht van 
te snijden. Thuis kun je er later een 
lampje inhangen om straks met Hal-
loween te griezelen. Maar je kunt ook 
natuurlijk een nestkastje timmeren, 
want we gaan de winterperiode in en 
dan denken we aan onze vogels. Als 
er nog tijd over is kun je bij de man-
denvlechters een heksenbezempje 
maken. Tussendoor kun je genieten 
van heerlijke pompoensoep!
Bekijk het kinderdag programma op: 
www.eynderhoof.nl Het museum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur.


