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CITAVERDE biedt modern kwalita-
tief goed onderwijs aan op VMBO-
niveau. Leerlingen leren in een duur-
zame, innovatieve en ondernemende 
omgeving. Naast theoretische vakken 
zoals wiskunde, Duits, Engels en eco-
nomie, passeren praktische vakken, 
zoals Voeding & Verzorging, CKV en 
diverse projecten de revue. De school 
is gespecialiseerd in VMBO GL en TL 
en MAVO-plus. Goede kaderleerlin-
gen zijn ook van harte welkom!

Design & Innovation
Is ontwerpen, robotica, 3D-printen 
en multimedia jouw ding? Op de 
school staan 3D-printers, een laser-
snijder, pc’s met ontwerpsoftware en 
een echte robot klaar!

Oog voor rekenvaardigheid, dy-
scalculie en dyslexie
Op de school worden aparte reken-
lessen gegeven. De gemiddelde score 
voor rekenen van de leerlingen ligt al 
jaren op het niveau 3F (HAVO/VWO-
niveau). CITAVERDE Nederweert 
staat daarnaast bekend om de uitge-
breide ondersteuning voor leerlingen 
met dyslexie en/of dyscalculie. Leer-
lingen met een VMBO-diploma van 
het CITAVERDE College kunnen door-
stromen naar alle MBO-opleidingen 
niveau 4 of naar de HAVO.

Bedrijf: Melkveebedrijf Linders CV
Eigenaar: Maarten Linders
Plaats: Nederweert-Eind

Als kleine jongen zat hij het liefst 
hele dagen op de tractor. Zodra vader 
Bèr met de lichten over de akker sein-
de, wist moeder Doortje hoe laat het 
was. “Dan was Maarten op de tractor 
in slaap gevallen.”

We zijn op de Kruisstraat in Neder-
weert-Eind, diep in het buitengebied 
aan de rand van Landgoed ’t Kruis. 
Daar waar je alleen de wind hoort 
ruisen. Sinds januari 1972 ligt hier 
de thuisbasis van Maarten Linders. 
Op de ouderlijke boerderij groeide 
hij op met zijn broer Geert en zus 
Irene en leerde hij tussen de koeien 
het veelzijdige vak van melkveehou-
der. “Vroeger zeiden mensen nog 
wel eens: ‘Als je niet goed kunt leren, 
kun je altijd nog boer worden.’ Mijn 
vader kon zich hier flink aan ergeren. 
Het tegendeel is namelijk waar. Een 
boer moet van alle markten thuis zijn. 
De ontwikkelingen in de veehouderij 
gaan razendsnel, zonder kennis red je 
het niet.”

Voorbestemd
Bij zijn geboorte stond zijn bestem-
ming al vast. Zijn opa, Haize Toontje 
voor intimi, gaf het boerenbloed via 
z’n vader Bér aan kleinzoon Maarten 
door. “De uren op de St. Gerardus-
school duurden een eeuwigheid. Als 
de bel klonk, wist ik niet hoe snel ik 
naar huis moest fietsen om mijn over-
all aan te trekken. Meehelpen in de 
stal of op de akker. Met vriendjes spe-
len op de boerderij, op het land en in 
het bos. Toen ik 15 jaar was, gingen 
mijn ouders op vakantie en molk ik 
in m’n eentje de koeien. Oom Harry 
kwam af en toe kijken hoe het ging. 
Ik vond het prachtig.” 
Boer zijn is voor Maarten Linders een 
gevoel. “Het is de vrijheid. De rust, 
het uitgestrekte landschap. Je leeft 
met de vier seizoenen, voelt je een 
met de natuur en bent eigen baas. 

Iets mooiers is er voor mij niet. Je 
maakt lange dagen, maar zo voelt 
het niet omdat werk en privé voort-
durend door elkaar heen lopen.”

Het houdt nooit op
In 1944 bouwden Frans en Nel Vos aan 
de Kruisstraat hun eerste koeienstal. 
Een kwart eeuw later, in 1969, deden 
zij hun bedrijf van de hand aan Bèr en 
Doortje Linders. Sinds december 2014 
is zoon Maarten de trotse eigenaar. 
Al die jaren wordt er op deze plek al 
gemolken. Twee keer per dag, 365 
dagen per jaar, inmiddels ruim zeven 
decennia lang. “Het houdt nooit op. 
Wat er om je heen ook gebeurt, de 
koeien kunnen nooit wachten.”

Het is de terugkerende boodschap in 
zijn verhaal. Met melkkoeien ben je 
nooit klaar, het is een continu proces. 
“Veel mensen hebben er nog geen
weet van, maar een koe moet eerst 
een kalfje krijgen voordat ze melk 
kan geven. Een jaar na de geboorte 
neemt de melkproductie snel af. Om 
de productie op gang te houden, 
moet de koe dus drachtig blijven. Dat 

is de belangrijkste taak van een melk-
veehouder: je koeien zo lang moge-
lijk op je bedrijf houden en ervoor 
zorgen dat ze gezond zijn, elk jaar 
een kalfje krijgen en dus veel melk 
blijven geven”, aldus de Eindenaar 
die met zijn neefje Rens een goede 
knecht en misschien wel zijn opvolger 
in huis heeft. 

Van gras melk maken
De kringloop begint bij goed voer, 
zo gaat Maarten verder. “In essentie 
maakt een melkveehouder melk van 
gras. Tussen april en oktober grazen 
mijn koeien buiten in de wei. De mest 
van de dieren wordt uitgereden over 
het land zodat er weer vers gras gaat 
groeien. Daarnaast wordt er ook gras 
gemaaid en ingekuild als wintervoer. 
Hetzelfde doen we met maïs, naast 
gras, voederbieten, hooi en kracht-
voer een ander belangrijk bestand-
deel van het rantsoen”, zo vertelt 
boer Maarten. 

Trots en respect
Hij is trots op zijn bedrijf. En op zijn 
moeder die verderop in het dorp 

Boeren van Nederweert

Het gaat altijd door

Kortom, een kleinschalige, veilige 
school met een warme sfeer en per-
soonlijke aandacht voor iedere leer-

Zaterdag 2 november

Open dag op CITAVERDE Nederweert

ling. Een school met theorielessen en 
projectonderwijs. Een school voor ta-
lentvolle doeners!

De open dag is op zaterdag 2 no-
vember van 10.30-13.30 uur aan 
de Pastoor van der Steenstraat 5
in Nederweert. www.citaverde.nl

(0495) 625714 

Expert 
Nederweert
uw Sonos
specialist!

woont, maar elke dag op de boerderij 
is om te helpen. Zij verzorgt de pas-
geboren kalfjes, spart mee over de 
strategie van het bedrijf en kookt het 
avondmaal, ook voor zoon Geert die 
elke avond aanschuift. “Zo weet ik 
tenminste zeker dat zij gezond eten”, 
lacht Doortje die naast haar werk op 
de boerderij als verenigingsvrouw en
missiewerkster al jarenlang haar soci-
ale hart laat spreken. 

Het is ontroerend met hoeveel liefde 
boer Maarten over zijn ouders praat. 
“Mijn vader stond voor iedereen
klaar. Hij cijferde zichzelf weg, sprak 
nooit één kwaad woord over een an-
der en gaf mijn moeder alle ruimte 
om ook buiten de boerderij haar 
talenten te ontplooien. Daar heb ik 
echt respect voor.”
Zijn ogen worden vochtig als hij te-
rugdenkt aan 12 april 2015. De dag 
dat zijn zieke vader thuis overleed. 
Zelfs op deze intens droevige dag 
moesten de koeien worden gemol-
ken. Het is het lot van de boer. Tra-
gisch en prachtig tegelijk. “Wat er 
ook gebeurt, het gaat altijd door.” 

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

Wij hebben een nieuw 
telefoonnummer 

0495- 218 520



Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv 
Pannenweg 231 Nederweert

Programma: week 41 (2019)
15-10-2019:
Centraal 1 – Montfort 1 Hoofdklasse Libre
15-10-2019: 
Montfort 3 - Centraal 3 Klasse 2C
15-10-2019: 
Paradies 3 (Roermond) - Centraal 4 Klasse 5C
17-10-2019: 
Centraal 2 – Biermanshuis 2 (Vlodrop) Klasse 1D
17-10-2019: 
Centraal 6 – Centraal 5 C- Klasse (Weerter Bond) 
17-10-2019: 
BDL 6 (Nederweert) – Centraal 7
  C- Klasse (Weerter Bond)
 LET OP: 13.00 uur!
 
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 starten de thuiswedstrij-
den van CENTRAAL om 13.30 uur.
 
U bent van harte welkom bij de wedstrijden.
Het bestuur 

BDL Biljarten

Programma: week 42 (2019)
15-10-2019: 
BDL 2 – Die Drie 2 (Roermond) 
  Hoofdklasse Libre (avond)
15-10-2019: 
’t Klumpke 1 (Swalmen) - BDL 3       
 Klasse 1E (avond)
16-10-2019: 
BDL 1 – ’t Stift 1 (Thorn) 
 Hoofdklasse Kader (avond)
17-10-2019: 
BDL 6 – Centraal 7 (Nederweert)    
 C- Klasse (middag) 
Team BDL 4 en 5 zijn vrij

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. Van de Weerter Bond om 13.00 uur. Alle 
avondwedstrijden beginnen om 19.30 uur.

U bent van harte welkom bij de wedstrijden.
Het bestuur 
     

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Agenda
18 -20 okt 3e & 4e indoorwedstrijd org. Ba-
tavieren Treffers Weert
21 okt Kaartavond
25-27 okt 2e Bondswedstrijd org. Batavie-
ren Treffers Weert

Het nieuwe seizoen Wedstrijdzwemmen 
is van start gegaan.

Een nieuw seizoen met nieuwe regels en af-
spraken vanuit de KNZB. Weer even wennen 
voor iedereen. 

Op 29 september jl zijn we van start gegaan 
met het Minioren-Junioren (1+2) circuit 
waarbij ook de beginnende zwemmers, 
Swimkickers, kunnen deelnemen. Zij zwem-
men dan twee korte afstanden. Sommige 
zwemmers hebben het afgelopen jaar al 
wat ervaring opgedaan en voor anderen 
was het de eerste wedstrijd. Voor iedereen 
een beetje gezonde spanning!

Nieuw in dit seizoen zijn de medaille kansen. 
Waar we eerder bij elke zwemslag een top 
3 uit mochten reiken wordt er nu op klas-
sement gezwommen. Dit wil zeggen dat per 
leeftijdscategorie de behaalde resultaten 
over alle zwemslagen en afstanden van die 
dag een top 3 wordt gevormd. Deze 3 krij-
gen een medaille. 

Al onze deelnemers hadden er erg veel zin 
in om weer van start te gaan met wedstrij-
den en dat was ook zichtbaar in de behaalde 
resultaten. Allemaal hadden ze wel één dik 
Persoonlijk Record gezwommen. Helaas wa-
ren er ook een paar diskwalificaties, maar 
ja……..een foutje zit in een klein hoekje. De 
volgende keer gaat het vast beter!

Uitslagen:
Quinty; 100mtr. rugslag 9e pl., 100mtr. 
schoolslag 8e pl., 100mtr. wisselslag 8e pl.
Jasmijn; 100mtr. rugslag 10e pl., 100mtr. 
schoolslag 6e pl. , 100mtr. wisselslag  7e pl.
Aaron; 100mtr. rugslag 4e pl.
Silve; 100mtr. rugslag 7e pl., 100mtr. school-
slag 1e pl., 100mtr. wisselslag 4e pl.
Lena; 100mtr. rugslag 5e pl., 100mtr. school-
slag 3e pl., 100mtr. wisselslag 3e pl.
*in klassement hebben Silve en Lena een ge-
deelde 2e plaats
Thessa; 200mtr. Vrije slag 4e pl.
Finn; 100mtr. vrije slag 4e pl., 100mtr. rug-
slag 3e pl. 
*in klassement heeft Finn een 3e plaats
Lotte: 200mtr. vrije slag 8e pl., 100mtr. wis-
selslag 7e pl.
Rien: 100mtr. Rugslag 9e pl.
Dylana: 50mtr. vlinderslag 3e pl., 100mtr 
wisselslag 3e pl.
*in klassement heeft Dylana een 3e plaats
Constance: 100mtr. rugslag 8e pl., 100mtr 
schoolslag 7e pl., 100mtr. wisselslag 6e pl.
Swimkick:
Tessa; 25mtr. vrije slag 1e pl., 25mtr. school-
slag 1e pl.

En dan staat op 6 oktober de eerste Vereni-
gingscompetitie wedstrijd op de agenda.
Met een groot aantal zwemmers ging het 
naar “de IJzeren Man”, home van zwemver-
eniging “De Rog”.
Hier kwamen van onze vereniging allemaal 
al “ervaren” zwemmers aan de start. Voor 
menigeen dus een uitdaging om de al eer-
der gezwommen tijden te verbeteren en 
misschien zelfs limieten te zwemmen. Het 
was gezellig en er hing een goede sfeer in 
de groep. Dat komt het enthousiasme zeker 
ten goede! We gaan er voor: nieuw seizoen, 
nieuwe kansen! We willen zeker gaan voor 
klasse behoud in dit seizoen.
In de uitslagen is terug te zien dat er weer 
veel PR’s zijn gezwommen, maar voor som-
migen ook dat we nog een beetje in een 
aanloopfase zitten. De eerste grote wed-
strijd na de vakantie is altijd weer een uitda-
ging en krachtmeting: waar sta ik.

Uitslagen:
Femke de Wit 100mtr wisselslag 2e pl., 100 
mtr schoolslag 1e pl., 50 mtr rugslag 2e pl.
Danique Klomp 100mtr wisselslag 3e pl., 100 
mtr schoolslag 2e pl., 50 mtr rugslag 3e pl.
Loes Mennen 100 mtr schoolslag 3e pl.
Ivar Snellen 100mtr rugslag 3e pl., 200 mtr 
schoolslag 2e pl.,
Aron Snellen 100 mtr vlinderslag 2e pl., 
200mtr rugslag 1e pl.,
Benjamin Lubbinge 200 mtr vrije slag 2e 
pl., 100 mtr schoolslag 2e pl.
Thessa Leijssen 200 mtr rugslag 3e pl., 100 
mtr vlinderslag 3e pl.,
Dyonne Klomp 100 mtr rugslag 2e pl.,
Martijn Nies 100 mtr wisselslag 1e pl., 50 
mtr vrije slag 1e pl.

Estafettes:
Heren 4 x 50 mtr wisselslag:
Ivar Snellen, Koen v.d. Wallen, Stefan de 
Leeuw, Tom Linsen 3e plaats
Dames 4 x 50 mtr vrije slag:
Dyonne Klomp, Loes Mennen, Danique 
Klomp, Femke de Wit 1e plaats

Wil je iemand in nood helpen! 
Word dan EHBO-er!

Er zijn nog enkele plekken vrij 
voor de nieuwe EHBO cursussen
Het gebeurd regelmatig dat iemand een ver-
wonding, een beroerte of een infarct krijgt. 
Je wilt wel helpen maar je weet niet hoe. Dat 
is erg vervelend vooral als het slachtoffer een 
goede bekende of familie is.
Je kunt hier eenvoudig iets aan doen.  Door 
een EHBO-cursus van 16 lessen te volgen, 
leren we je om iedereen in levensnood of 
een letsel te helpen. De EHBO vereniging 
Nederweert organiseert diverse cursussen 
voor jeugd en voor volwassenen. Alle cur-
sussen worden gegeven door eigen kader-
instructeurs en jeugdleiders en voldoen aan 
de richtlijnen van Het Oranje Kruis. Cursus-
sen en herhalingslessen worden volgens het 
competentiemodel gegeven zodat de kwali-
teit gewaarborgd is. Alle cursussen en oplei-
dingen leiden tot een certficaat of diploma. 
Naast de reguliere cursussen verzorgt de 
vereniging ook maatwerkcursussen en speci-
fieke cursussen. Nadere informatie over cur-
susdata, de inhoud van de cursussen en de 
prijzen kunt u aanvragen bij de afdeling op-
leidingen: opleidingen@ehbonederweert.nl

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

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

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

NEDERWEERTS
VERLEDEN

Stichting Geschiedschrijving Nederweert
www.nederweertsverleden.nl  contact@nederweertsverleden.nl

Aflevering 129

Schots en scheef
De bevrijding van Nederweert in de herfst van 1944 ging gepaard met veel slachtoffers 
en vernietiging. Maar er waren ook leuke en kolderieke momenten. De vaak getrauma-
tiseerde militairen zochten ontspanning en ook de inwoners hadden behoefte aan een 
uitlaatklep na vier jaren van bezetting en repressie. Fons Vossen uit Boeket tekende in 
zijn dagboek een paar mooie anecdotes op.

De bevrijders van Boeket waren de ‘tank-
soldaten’ van het Britse 122e Regiment van 
de Royal Scots Greys. In het ingangsportaal 
van de kerktoren was een communicatiepost 
ingericht. Een Brit achter het seintoestel was 
nogal grofgebekt en bezigde elke drie woor-
den het stopwoordje fockin’ (Engels dialect 
voor fucking, dat niet veel beter klinkt). Bijna 
niemand in het dorp beheerste de Engelse 
taal. Sommigen die de telegrafist hoorden 
fulmineren, meenden dat het een of ander 
Brits militair codewoord was. Een Neder-
weerter jongen dacht echter dat het gewoon 
goeiemorgen betekende. Elke ochtend liep 
hij langs de kampementen van de soldaten in 
Boeket. Hij stak overal zijn hand omhoog en 
wenste hen goeiemorgen met een vriendelijk 
fockin’ chaps, fockin’!
Een van die militairen, Linsley, werd met ern-
stige brandwonden verpleegd in de boerde-
rij ‘Joeëste’ aan de Heijsterstraat. Hij moest 
een paar dagen rust houden in een leunstoel 
naast het fornuis in de keuken. De soldaat 
sprak in plat Schots tegen zijn gastvrouw en 
de Vossen’s praatten in plat Nederweerts te-
rug. Dat ging verrassend goed. Toen Linsey 
opmerkte in zijn Schotse dialect the stove is 
oot, wist moeder Vossen meteen: de stoof ès 
oet! Even later ontplofte vlak voor het huis 
een Duitse granaat, en dochter Nel deed de 
deur open. Moeder riep: Nel, neet kieke! En 
Linsley steunde haar door te zeggen: Nell, 
stop keekin’. Zo gemakkelijk kon het zijn.

De soldaten die waren ingekwartierd bij 
Jonkers in de boerderij ‘Roeëbers’ aan de 
Bosserstraat, schreven temidden van de 
beschietingen brieven naar het Britse thuis-
front. Als afzender schreven zij op de envel-
loppe slechts: ‘Roberts House, Nederweert, 

Holland’. Of de retourbrieven ooit goed aan-
kwamen is niet bekend. Bovendien waren de 
militairen toen alweer lang vertrokken richting 
Arnhem en Nijmegen. Op woensdag 27 sep-
tember 1944 hielden de Royal Scots Greys 
een voetbalwedstrijd tegen de boerenzonen 
van ‘De Hook’ in Boeket. De Britten werden 
aangevoerd door sergeant-majoor Mike, die 
van Boeket door Antoon Vossen, een broer 
van Fons. De Nederweertenaren hadden 
geen voetbalschoenen en speelden op hun 
boerenklompen. Antoon had wel ooit kistjes 
gehad maar was die tijdens de mobilisa-
tie kwijtgeraakt. Het veld was provisorisch 
ingericht en lag schots en scheef. De wed-
strijd verliep met nogal wat hindernissen. Op 
sommige momenten vloog er niet alleen een 
bal maar ook een klomp door de lucht. De 
match eindigde onbeslist en werd afgesloten 
met een soort picknick waarin de voetballers 
en toeschouwers samen een grote hoeveel-
heid eieren oppeuzelden. Het was een hoog-
tepuntje in een week die verder alleen maar 
tragische momenten van gesneuvelden en 
gewonden kende.

Alfons Bruekers

Britse engineers bezig met de aanleg van een 
noodbrug over de Zuid-Willemsvaart ten zuiden 
van Brug 15.  Foto: collectie SGN.

Schutterij St. Barbara Leveroy

9de trekking van de loterij 2019
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2670
2de prijs € 25.00 lotnummer 2690
3de prijs € 15.00 lotnummer 2706
4de t/m de 9de prijs €10.00
Lotnummer 2463, 2713, 2704, 2776, 2622 en 
2718.
10de t/m 15de prijs lotnummer 2630, 2632, 
2655, 2697, 2571, 2635.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op dinsdag 12 november 2019 om 
20.00uur in het schutterslokaal Sillenhoek 
18a Leveroy.

Afgelopen weekend was het volle bak in 
het zwembad op zaterdagavond, maar liefst 
42 leden lagen verdeeld over de diverse 
trainingen in het water. Bij de volwasse-
nen training lag de nadruk op slecht zicht. 
De Nederlandse buiten wateren staan niet 
direct bekend om goed zicht, daarom wer-
den de omstandigheden nagebootst in het 
zwembad en werden er diverse zoekacties 
opgezet om “verloren onderdelen” terug 
te vinden. Natuurlijk vervuil je dan niet het 
zwembad met zand, maar stop je de duik-
bril van de deelnemers vol met een doodge-

woon boterhamzakje. Daarna was het op de 
tast verder voor de hele les. In diverse delen 
werd de hele zwembad vloer afgespeurd en 
werden alle “verloren onderdelen” terug 
gevonden. Meer foto’s vind je op onze face-
book pagina “duikteam nederweert”.
Wil je nog meer over ons  weten ? Kom dan 
eens langs tijdens onze trainingsavonden 
op zaterdagavond van 17.30 tot 20.30 uur 
in het LACO zwembad Nederweert. Meer 
informatie vindt je op onze website of neem 
rechtstreeks contact met ons op via : info@
duikteamnederweert.nl

Slecht zicht, nou en?

zaterdag  12 oktober
BV Wyba M20-2 - 
Jumping Giants M20-1 14:00
Aeternitas X14-1 - Jumping Giants X14-1  15:00

Zondag 13 oktober
Jumping Giants VSE-1 - 
Tracks Parkstad VSE-1 10:30
Jumping Giants X12-1 - Fanatics’71 X12-1 12:30
Jumping Giants MSE-1 - 
Vlijmscherp SVH MSE-1 12:30
B.C. Boemerang MSE-1 - 
Jumping Giants MSE-3 12:30
BAL M18-2 - Jumping Giants M18-1 17:30

Zondag 27 oktober
Venlo Sport Crusaders VSE-1 - 
Jumping Giants VSE-1  12:00

Programma Za.19 okt Junioren
Wilhelmina’08 JO17-2 - 
Eindse Boys JO17-1 11.30 uur
Eindse Boys JO13-1G- RKSVO JO131G 09.00 uur 
 
Programma zat 19 okt Veteranen
RKMSV - Eindse Boys  17.00 uur

Programma Zondag 20 okt Senioren 
Eindse Boys 1 - Crescentia 1 14.30 uur
 
Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – Cres-
centia 1: DWS de Waal Nederweert
Spelertje v/d week: Dylan van Goor
Supporters welkom bij de wedstrijden

Voor het laatste nieuws: 
www.eindse boys.nl

Theatervoorstelling in Weerter Week van de Mantelzorg

“VAN DE HOOP EEN DEUGD MAKEN”
Het Toon Hermans Huis Weert 
en Punt Welzijn organiseren op 
woensdag 6 november a.s. een 
speciale voorstelling en een in-
leidend interview over mantel-
zorg. De avond wordt gehouden 
in Theater de Huiskamer, ingang 
St.-Raphaëlpad, en vindt plaats in 
het kader van de Weerter Week 
van de Mantelzorg. Aanvang 
19.30 uur, gratis toegang, wel 
vooraf aanmelden via adminis-
tratie@toonhermanshuisweert of 
via 0495-541 444.
‘Van de Hoop een Deugd maken’ is 
een theatervoorstelling gemaakt 
door de bekende theatermaak-
sters Nicoline van de Beek en Hen-
riëtte Zoon. Voorafgaand aan de 
voorstelling interviewt Jan Leen-
ders het echtpaar Hermans dat 
voor elkaar mantelzorger is. 

Weerter Week van de Mantelzorg
De week van 4 tot en met 12 no-
vember is de Weerter Week van de 
Mantelzorg. Het Toon Hermans Huis 
Weert is er samen met Punt Welzijn in 
geslaagd een bijzondere voorstelling 
naar Weert te halen. 
Nicoline van de Beek en Henriëtte 
Zoon weten als geen ander met hun 
voorstellingen mensen te boeien en 
een moeilijk onderwerp met begrip 
en humor bespreekbaar te maken.
Deze voorstelling is vooral geschikt 
voor mantelzorgers, professionals en 
vrijwilligers in de zorg en gaat over 
hoop, hopeloosheid en wanhoop in 
de zorg.

Interview met mantelzorgers
Voorafgaand aan de voorstelling 
houdt Jan Leenders, bekend presen-
tator en debatleider een interview 
met Ria en Ludo  Hermans, die voor 
elkaar mantelzorger zijn. Een erva-
ringsverhaal uit de eerste hand; infor-
matief en herkenbaar. Hoe helpen zij 
elkaar, wat hebben zij geleerd, welke 
valkuilen kwamen zij tegen en wat 
kunnen wij hier van leren?  

Aanmelden
Deze bijzondere avond wordt gehou-
den op woensdag 6 november in the-
ater de Huiskamer, St.-Raphaëlpad in 
Weert en begint om 19.30 uur, inloop 
vanaf 19.00 uur. De entree is gratis. 
Aanmelden noodzakelijk via admi-
nistratie@toonhermanshuisweert.nl 
of telefonisch 0495-541 444. Let op: 
De theaterzaal is niet rolstoeltoegan-
kelijk.



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 17 tot en met 26 oktober 2019.

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, Annie Raaphorst.

ZONDAG 20 oktober
negenentwintigste zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
mevr. L. Roost) 

MAANDAG 21 oktober
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 22 oktober
H. Johannes Paulus II, paus
18.30 uur  Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel 

WOENSDAG 23 oktober
H. Johannes van Capestrano, priester
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 24 oktober
H. Antonius Maria Claret, bisschop
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 25 oktober
Geen rozenkransgebed en H. Mis in Maria-
kapel

ZATERDAG 26 oktober
Vooravond van de 30e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes lector koorleden) –jaardienst Dina Ver-
heijen-Horijon.

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 20 oktober
10.00 uur H. Mis
- tot bijzondere intenties

Zondag 2 oktober
10.00 uur Woord en Communiedienst
- Als bijzondere intentie voor de oud - vrij-
willigers van de geestelijke en pastorale 
zorg van het SJG weert.
opgeluisterd door het Sint - Janskoor (o.l.v. 
Michel van Dooren )

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Moeder maria, wij vragen kracht en ver-

trouwen dat alles goed komt voor onze 
moeder tijdens de opname op de revalida-
tie - afdeling.

- Maria, geef kracht en hoop op genezing  
en voor spoedig herstel en gewenning 
voor enkele dierbare personen van mij.  
Dank U!

- lieve Maria en beschermengel, help me 
met mijn werk, en help me in een verdere 
oplossing hiervoor.

Iets om over na te denken: 
Respect is als een glimlach: het kost niets en 
iedereen houdt ervan.

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

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag 
open en iedereen is er van harte welkom. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Parochie 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 17 – 26 oktober

Donderdag 17 oktober, H. Ignatius van 
Antiochië, (in parochiekerk), 19.00 moeder-
avond Zij-Actief en LKV. 

Zaterdag 19 oktober, 19.00 (Samenzang) 
voor het welzijn van de parochie en paro-
chianen. 

Zondag 20 oktober, 29e zondag door het 
jaar, Wereldmissiedag, 10.00 (Samenzang) 
ghm Jan van den Boom, Elly Coumans-Bocken.

Donderdag 24 oktober, in Mariakapel, 
Klaarstraatzijweg, 18.10 bidden van het ro-
zenhoedje; 18.30 voor de zieken. 

Zaterdag 26 oktober, 19.00 (Samenzang) 
ghm Wiel de Wit en Lies Kursten.

ACOLIETEN: do. 17 okt. 18.30: Rick van Hul-
sen; za. 19 okt. 19.00: Mathijs van Lierop; zo. 
20 okt. 10.00: Willem en Pieter Tullemans; 
za. 26 okt. 19.00: Tom en Stan Dirks. 

COLLECTE WERELDMISSIEDAG: Wereld-
missiedag (a.s. zondag) gaat terug naar de 
missionaire beweging in de 19e eeuw, die 
als lekenbeweging begon en aanleiding gaf 
tot het ontstaan van vele missiecongrega-
ties. De collecte van Missiezondag is onder-
deel van de solidariteitsactie in alle onge-
veer 3.000 bisdommen over de hele wereld. 
Op alle continenten volgen de gelovigen de 
oproep van paus Franciscus om kerkelijke 
hulpprojecten in de armste landen van de 
wereld, zoals bijvoorbeeld Noordoost-India, 
te ondersteunen. 
Stelt u zich eens voor: als slechts 10% van 
alle katholieke gelovigen daaraan meedoet, 
dan betekent dat dat over de hele wereld 
meer dan 120 miljoen mensen meedoen. Wij 
nodigen u uit met een bijdrage deel te nemen 
aan deze solidariteitsactie. Samen kunnen we 
veel tot stand brengen. Hartelijk dank 

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 19 oktober 2019 – 26 oktober 2019

Zondagmorgen 20 okt. 09.30 uur:
Als hgm. voor Mina Schreurs, Als maandd. 
voor Pierre Wijers en Mia Wijers-Baetsen 
en tevens v.w. zijn verjaardag, Als hgm. uit 
dankbaarheid (volkszang) 

Na de eucharistieviering is er de kerkdeur-
kollekte voor Wereldmissiedag die wij van 
harte aanbevelen.

Mededelingen:
• In de maand oktober iedere donderdag-

morgen vanaf 08.30 uur rozenkransgebed 
in de Maria-kapel;

• 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. 

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

19 t/m 26 oktober

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

ZATERDAG 26 oktober: 19.15 uur H. Mis, 
voor Anneke Bosmans-Nies voor haar ver-
jaardag.

LEZERS: zaterdag 19 oktober Marjo Timmer-
mans, zaterdag 26 oktober Valerie Beerens.

MISDIENAARS: zaterdag 19 oktober Ayla 
Beerens en Janne Wijen.

 “In het gebed kunnen we ons veilig voelen, 
ons thuis voelen en rust ervaren.”

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

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 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

Zondag 27 oktober 2019 H. Mis om 11.00 uur  
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

VIERING ALLERHEILIGEN
Op zondag 3 november is de viering van 
Allerheiligen/Allerzielen.
Tevens zegening van de graven.

Tijdens de H. Mis van 11.00 uur zullen de 
kruisjes van de overledenen van het afge-
lopen jaar uitgereikt worden aan de nabe-
staanden.

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

1e prijs € 15.000,- 0528455
2e prijs € 10.000,- 0483190
3e prijs € 2.500,- 0055470
4e prijs € 2.500,- 0712403
5e prijs Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,- 0935380
6e prijs Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,- 0410553
7e prijs Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,- 0706754
8e prijs Vakantie Qurios op Ameland t.w.v. gem. € 550,- 0612639
9e prijs Vakantie Qurios op Ameland t.w.v. gem. € 550,- 0688701
10e prijs € 1.000,- 0166063
11e prijs Smart TV t.w.v. € 445,- 0209571
12e prijs Smart TV t.w.v. € 445,- 0599966
13e prijs € 445,- 0594210
14e prijs € 445,- 0683617
15e prijs € 445,- 0320653
16e prijs € 445,- 0720596
17e prijs ipad Air t.w.v. € 400,- 0871555
18e prijs Ipad Air t.w.v. € 400,- 0851084
19e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00 1066089
20e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00 0455511
21e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00 0547760
22e prijs Lovers Diner Cruise (2 pers.) t.w.v. € 179,90 0345404
23e prijs Lovers Diner Cruise (2 pers.) t.w.v. € 179,90 1024441
24e prijs ICI PARIS XL cadeaubon t.w.v. € 100,- 0110238
25e prijs ICI PARIS XL cadeaubon t.w.v. € 100,- 0886420
26e prijs Dagje Keukenhof (2 pers.) t.w.v. € 39,- 86471 (5 eindcijfers) 15X
27e prijs Dagje Ouwehands Dierenpark (2 pers.) t.w.v. € 50,- 94243 (5 eindcijfers) 15X
28e prijs Dagje Madurodam (2 pers.) t.w.v. € 39,- 93500 (5 eindcijfers) 15X
29e prijs VVV bon van € 75,- 81949 (5 eindcijfers) 15X
30e prijs VVV bon van € 75,- 60756 (5 eindcijfers) 15X
31e prijs Geldbedrag van € 50,- 5306 (4 eindcijfers) 150X
32e prijs Geldbedrag van € 50,- 9969 (4 eindcijfers) 150X
33e prijs Geldbedrag van € 50,- 8396 (4 eindcijfers) 150X
34e prijs Geldbedrag van € 15,- 925 (3 eindcijfers) 1500X
35e prijs Geldbedrag van € 15,- 705 (3 eindcijfers) 1500X  
36e prijs Geldbedrag van € 15,- 153 (3 eindcijfers) 1500X

5 extra jubileumprijzen
Volkswagen Up t.w.v. € 11.000,- 0568259
iPhone XS t.w.v. € 1.200,- 0976228
Weekendje weg t.w.v. € 350,- 0938094
Weekendje weg t.w.v. € 350,- 0494443
Weekendje weg t.w.v. € 350,- 0305532

Onder voorbehoud van typefouten. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld.
Meer informatie op zonnebloem.nl/loterij

Datum trekking 7 oktober 2019 te Breda.

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2019

Gratis soep en e gaming groot succes

Afgelopen donderdag deden ruim 
100 oudere en alleenstaande gasten 
zich tegoed aan een warme kop pom-
poensoep in de Gunnerij. De soep 
was van uitstekende kwaliteit en mo-
gelijk gemaakt door catering bedrijf
Fer Roost. Deze door de stichting de 
Gunnerij en Humanitas georgani-
seerde dag in het kader van de week 
van de eenzaamheid werd opgeluis-
terd door leerlingen van Citaverde 
en Sport Nederweert. Fenne, Emma 
en Nina van Citaverde hadden letter-
lijk hun handen vol aan het serveren. 
Fenne: “ Dit is leuk om te doen. De 
mensen waren echt blij, dat merkte je 
meteen.”
Ook een twintigtal gasten en hun be-
geleiders uit Josephzorg waren aan-
genaam verrast tijdens deze traktatie 
met stokbrood en kruidenboter.

Dansen en e games
Met niet aflatende ijver en enthousi-
asme lieten Ellen en Manon van Sport 
Nederweert de oudere generatie 
kennis maken met e gaming.
Het voetbalspel werd met een beamer 
op de muur geprojecteerd. De jonkies 

tegen de oudjes speelden erop los 
alsof het een echte wedstrijd betrof. 
Natuurlijk waren de jonge leerlingen 
van Citaverde veel handiger met het 
omgaan van de joysticks dan de ou-
deren. Kreten als: “Andere kant op ! “ 
en: “Geef die bal nou af!” gaven aan 
dat de oudjes nog veel moesten le-
ren. Maar na een enerverende twee-
de helft werd  door Oud Nederweert 
een fraaie goal gescoord, welliswaar 
met veel hulp door Manon van Sport 
Nederweert maar toch...
De vereniging beloofde deze e game 
sessie snel nog eens over te doen.
Later in de middag danste de nieuwe 
meidengroep van Citaverde de Ni-j-
wieërt girls buiten een zelf gemaak-
te dans. Zij kregen van omstanders en 
begeleiders een warm applaus. Juf 
Anneliek kon met recht trots zijn op 
haar meiden.
Veel te snel was deze mooie dag met 
jong en oud ten einde. Voorzitter Re-
sie Jennissen na afloop: “ Nog niet 
eerder mochten wij zoveel ouderen 
ontvangen. Het is voor ons, de jeugd 
en de ouderen een bijzonder leuke en 
gezellige ervaring geweest.”

Zorg jij voor iemand met 
de diagnose dementie?

De mantelzorgondersteuners van 
Punt welzijn bieden vanaf novem-
ber de gratis cursus “Dementie en 
Zorg” aan. Dit doen zij in samen-
werking met Metggz en casema-
nagement Dementie. 

De cursus vindt plaats op 7 en 21 no-
vember, 12 december, 2 januari, 16 
januari en 30 januari van 13:00 tot 
15:00 uur. Cursuslocatie is het Keen-
ter Hart op het St. Jozefkerkplein 3. 
De cursus is alleen bedoeld voor man-
telzorgers (familieleden of partners) 
die voor iemand zorgen waarbij de 
diagnose dementie is gesteld. 

Wat gaat er om in iemand die dement 
is? Waarom kan iemand met dementie 
angstig zijn? Hoe kun je het beste rea-
geren op onrustig gedrag van een de-
menterende persoon? Zijn er medicij-
nen tegen dementie? Hoe zit het met 
rechtsbescherming en dementie? Als 
je bij de zorg van een dementerende 
betrokken bent, herken je deze vra-
gen misschien wel. Kennis en het de-
len van ervaringen vergemakkelijkt de 
zorg voor jouw dementerende naaste. 

De cursus is geen therapie, maar be-
doeld om je eigen kracht te versterken. 
Er kunnen maximaal 14 personen deel-
nemen, inschrijven gebeurt op volgor-
de van binnenkomst. Zin om hiermee 
samen met andere belangstellenden 
aan de slag te gaan? Meld je dan vóór 
30 oktober aan bij Punt Welzijn, tele-
foonnummer 0495-697 900, of mail 
naar mantelzorg@puntwelzijn.nl.   

Alzheimer Café Weert 

Op maandag 21 oktober is er weer een 
Alzheimer Café. Het thema van deze 
avond is: Professionele ondersteu-
ning: casemanagement en zorg-
verlening. Tijdens deze avond zullen 
een casemanager en een zorgverlener 
meer vertellen over deze vormen van 
professionele ondersteuning.

Na de diagnose dementie is het vaak 
ingewikkeld om de weg te vinden 
in alle regels en zorgmogelijkheden 
rondom dementie. Het komt vaak voor 
dat mantelzorgers door de bomen het 
bos niet meer zien. Een casemanager 
is een onafhankelijke, vaste begelei-
der voor mensen met dementie en 
hun familie. De casemanager advi-
seert, regelt, begeleidt, denkt mee en 
regelt de zorg. Dit wordt ervaren als 
een waardevolle ondersteuning hoe 
om te gaan met dementie en de ge-
volgen ervan in het dagelijks leven.

Een zorgverlener wordt vaak ingezet 
vanuit de huisarts of casemanager 
om daadwerkelijke zorg te leveren bij 
mensen met dementie, want het kan 
op een bepaald moment voor iemand 
met dementie lastig worden om zich-
zelf te verzorgen. De zorgverlener 
neemt  voldoende tijd om een ver-
trouwensband op te bouwen, want 
het is vaak niet gemakkelijk voor ie-
mand met dementie om lichamelijke 
verzorging te accepteren. Door het 
leveren van deze zorg wordt echter 
de belasting van mantelzorgers ver-
minderd.

Iedereen is van harte welkom in het 
Alzheimer Café! Zowel mensen met 
dementie en hun partners of familie-
leden, mantelzorgers, zorgverleners 
als mensen die zich verbonden voe-
len met het onderwerp. Jong en oud, 
iedereen kan zo binnen lopen. Uw 
eerste kopje koffie of thee is gratis en 
voor uw volgende consumptie wordt 
slechts een bescheiden vergoeding 
gevraagd.

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

Vooruitblik Alzheimer Café op 
maandag 18 november: Demen-
tie, levenseinde en euthanasie.

Info: leny.jonkers@dezorggroep.nl

Verzamelaarsbeurs 
oktober 2019

Zondag  20 oktober organiseert Ver-
zamelaarsvereniging “De Peelstreek” 
uit Meijel weer haar maandelijkse 
ruilbeurs. Het evenement vindt plaats 
in het gemeenschapshuis “D’n Bin-
ger”, Alexanderplein 2 in Meijel.

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



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

Voor meer info kunt u contact opnemen met Saelmans Makelaardij
Tel 0495 533 893 of via info@saelmans.nl

TE KOOP
Jasmijnstraat 5 Nederweert

• Ruime vrijstaande woning met L-vormige woonkamer, sfeervolle moderne keuken,

inpandige garage, hobbyruimte en fraaie tuin rondom.

• Gelegen in een rustige, kindvriendelijke omgeving op korte afstand van het centrum

van Nederweert.

• De woning is up to date en beschikt over veel leefruimte.

• De woning is geheel voorzien van isolerende beglazing

en geniet veel daglichttoetreding.

Maak vandaag nog een afspraak om de mogelijkheden van dit prachtige pand 
aan de Jasmijnstraat 5 te bekijken!

www.saelmans.nl
Onzelievevrouwestraat 2  |  6004 AC  Weert  |  T  0495-53 38 93  |  E  info@saelmans.nl

W O N I N G M A K E L A A R D I J

Prijs: € 419.000 k.k.

Leende en Nederweert. Informatie: bel 040-2062822 of kijk op  

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,

www.se-raamdecoratie.nl

Eynderhoof

Halloween, gezellig griezelen
Zondag 20 oktober
Pompoenfestijn / Halloween
Zoals wij zijn opgevoed met het Sint 
Maartensfeest is Halloween een ty-
pisch Keltisch feest in Ierland, Canada 
en Amerika rondom Allerheiligen. 
Vanuit oude gebruiken geloofde
men in het verjagen van boze gees-
ten met lampionnen en uitgeholde 
pompoenen. Onder invloed van de 
wilde ideeen van Amerikaanse film-
makers en de invloed van social me-
dia heeft het griezelen en soms wat 
extreme vormen aangenomen. In ie-
der geval hebben we de donkere tijd 
van de herfst mee om Halloween iets 
spannends mee te geven. Voor het 
Limburgs Openluchtmuseum is het 
vooral een kinderfeest. Een beetje 
met een knipoog maar vooral creatief 
en gezellig.
Voor iedereen is er een pompoen om
te snijden om deze leuk te versieren of 
verwerken in een herfststukje. Thuis
kun je er een lampje inhangen en als 
je straks met Halloween wil griezelen 
dan kun je je eigen pompoen voor 
gebruiken. Als je na het versieren van 
de pompoen tijd over hebt dan kun 
je bij de mandenvlechters een hek-
senbezempje maken. Ook leuk voor 

Halloween, vooral als je in heksen ge-
looft. Je kunt ze maar beter te vriend 
houden! Tussendoor kun je genieten
van heerlijke pompoensoep! Het mu-
seum is verder in bedrijf en in de her-
berg kan iedereen genieten van een
hapje en drankje. De muziek is van-
daag van Kees Strijbos.
Het museum is ook op 20 oktober ge-
opend van 13.00  tot  17.00 uur

Woensdag  23 oktober
Pompoenfestijn / Halloween
Deze herfstvakantie-dag is het goed 
toeven op Eynderhoof! Voor ieder-
een is er een pompoen om te snijden. 
Leuk om te versieren of verwerken in 
een herfststukje. Thuis kun je er een 
lampje inhangen en straks met Hal-
loween. Is er nog tijd over dan staan 
de mandenvlechters klaar om je te 
helpen een echt heksenbezempje te 
maken. Ook leuk voor Halloween! 
Tussendoor kun je genieten van heer-
lijke pompoensoep!
Bekijk het kinderdag programma
op: www.eynderhoof.nl
Het museum is tijdens de herfstva-
kantie geopend op dinsdag- woens-
dag-, vrijdag- en zondagmiddag van
13.00 – 17.00 uur. De museumjaar-
kaart is geldig.

Lakeside Music Night ontvangt 
donatie van VSBfonds

Op 18 en 19 oktober 2019 wordt 
de tweede editie van de grote 
tweedaagse muziekshow “Lake-
side Music Night” gehouden in 
Sportcentrum de Bengele Neder-
weert. Een show vol muzikale 
verbindingen en cross-overs van
moderne pop-rock tot klassiek in 
een modern jasje.

Eind september heeft het VSBfonds 
aan de organisatie laten weten een 
donatie te doen ten behoeve van het 
evenement Guulke’s Lakeside Music
Night 2019.

Voorzitter Guus van Cruchten van de 
organisatie hierover: ”Ik ben trots dat 
we door een dergelijke partij als het 
VSBfonds als een serieuze partner 
worden gezien. Toen we met dit pro-
ject gestart zijn, hebben we uiteraard 
gekeken naar hoe we financiële mid-
delen kunnen vergaren. De filosofie 
van het VSBfonds sluit dan ook goed 
aan op onze eigen filosofie: het actief 
betrekken van mensen aan de samen-
leving. In dit geval proberen wij dit 

door enerzijds een breed cultureel 
aanbod, waarbij bijna 200 muzikan-
ten, solisten en dansers de bühne zul-
len betreden. Daarnaast is het voor 
ons belangrijk om de gehele organi-
satie te laten rusten op vrijwilligers 
vanuit de verenigingen en, tot slot, 
het evenement uiteraard toeganke-
lijk te maken voor éénieder die wilt 
genieten van een topshow; we gaan 
het publiek verrassen!”

VSBfonds
VSBfonds ondersteunt initiatieven
van en voor iedereen die actief wil
meedoen aan de samenleving. In de 
vorm van donaties, praktische kennis 
en netwerken. Het fonds wil bijdragen 
aan de zelfredzaamheid en samen-
redzaamheid in ons land. Door sociale 
en culturele projecten te steunen en 
door studiebeurzen te verstrekken. 
Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt 
in onze diverse samenleving en kan 
groeien, leren en leven met én dank-
zij elkaar. Vandaar het motto van het 
fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Kaartverkoop
Meer informatie over het evenement, 
deelnemers en kaartverkoop is te vin-
den op de website www.lakesidemu-
sicnight.nl. Meemaken? Koop kaar-
ten en laat je raken!

donatie van VSBfonds

Theaterboerderij boeket

BANDEVILLE met special guest van 
wereldformaat: YaDonna West (Wise)

Twee maanden geleden trad Bandevil-
le op in Boeket. Een optreden met veel 
positieve reacties. Deze keer treedt 
Bandeville op met een zéér speciale 
gast uit New Orleans USA, YaDonna 
West (Wise). Zij heeft jarenlang als 
vaste backing vocaliste met Willy De-
ville getourd en heeft veel optredens 
met hem gedaan. Na het overlijden 
van Willy Deville heeft zij ook veel op-
tredens gedaan met Neil Young.

YaDonna is dan in Nederland en zal 
samen met Bandeville een optreden 
verzorgen. In dit unieke optreden 
staan songs op de playlist die Willy
Deville zelf geschreven heeft, maar 
ook songs die hij zelf bewonderde.

Bandeville is aanvankelijk gestart als 
een klein muzikaal project met de 
Americana muziek van Willy Deville 
als uitgangspunt. Bedoeling was om 
4 optredens te doen en daarna zou-
den de muzikanten weer ieder zijn 
eigen weg gaan. Het bleek echter 
heel anders te lopen, inmiddels zijn 
ze bijna 100 optredens verder, volle 
kroegen, een nieuw album (“Hea-
ven stood still”), en de hoofdact op 
de internationale Willy Deville me-
morial day 2018. Met “Bandeville” 
maakt het publiek een trip naar het 
hart van Amerika’s meest populaire 
muziek. Songs voor een breed pu-
bliek! Muziek uit de schatkamer van 
Deville waarin blues, jazz, country en 
een vleug rock melodieus bij elkaar 
komen. Muziek van Willy Deville zelf 
maar ook songs die hij bewonderde 

van John Hiat, Ry Cooder en oude 
bluesgiganten, uitgevoerd in een ei-
gen “her-creatie” door Bandeville. 
Maar ook eigen werk in de stijl van 
Deville komt voorbij.

Songs vol hunkering of romantische
overtuiging, overspel of trouw, ruzie 
of liefde. Nummers die iédereen wel 
aanspreken.

Bandeville bouwt verder op de songs 
van Willy Deville en is daarom niet di-
rect een tributeband maar een band 
die deze songs op eigen wijze inter-
preteert en arrangeert, en daarmee 
een “her-creatie” van deze prachtige 
songs maakt. Daarnaast maakt Ban-
deville eigen songs in de stijl van De-
ville. Voorop staat om het gevoel van 
de Americana songs zo goed moge-
lijk over te brengen. Bandeville speelt 
in een bezetting met zanger, gitaar, 
bas, piano, drums en sax. De muzi-
kanten van Bandeville hebben hun 
sporen verdiend in tal van bekende 
bands zoals Bots, Houdoe, Joe Cover-
band, Blind Eye en Trigger.

In september 2018 heeft Bandeville 
een nieuw album (CD en DVD) uitge-
bracht te beluisteren op Spotify, Ap-
ple Music of Deezer. Zoek op: Bande-
ville, “Heaven stood still”.

Bezetting Bandeville, Gitaar: Peter 
Vincent, Basgitaar: Peter de Vries, Pi-
ano: Wim Goossens, Sax: Mario van 
Ooij, Drums: Frans van Zoest en Zang: 
Laurens Mulders

Borstvoeding 
‘Een goed begin is het halve werk’

Hoe beter je je hebt voorbereid op 
het geven van borstvoeding, des 
te groter is de kans van slagen. 
Verwacht je binnenkort je baby 
en ga je borstvoeding geven? Dan 
is de informatieavond ‘Borstvoe-
ding’ op dinsdag 5 november a.s. 
interessant voor jou. Lactatiekun-
dige Willy Gielen geeft samen met 
een JGZ verpleegkundige van de 
GGD Limburg-Noord uitleg, prak-
tische informatie en tips over het 
geven van borstvoeding. Deze in-
formatie is ook voor de partner 
interessant. Vanzelfsprekend is er
gelegenheid om vragen te stellen.

De bijeenkomst vindt plaats op 
dinsdag 5 november van 19:00 tot 
21:00 uur in het Restaurant van 
SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toe-
gang is gratis. Aanmelden kan via 
het inschrijfformulier op de web-
site: www.sjgweert.nl (zie: Agen-
da) of bij de afdeling Patiëntenin-
formatie, telefoon: 0495–57 22 05.

Deze informatiebijeenkomst vindt 8
x per jaar plaats. De volgende bijeen-
komst is op 17 december. 

Borstvoedingcafé 
Geïnteresseerden zijn ook van harte 
welkom tijdens het maandelijkse 
Borstvoedingcafé bij restaurant ‘eten 
in de proeftuin’ in de Intratuin aan 
de Roermondseweg 147, 6004 PC in 
Weert. De bijeenkomsten zijn op de 
eerste woensdag  van de maand tus-
sen 10:00 en 12:00 uur. 

Het Borstvoedingcafé in Weert is een 
initiatief van Vereniging Borstvoe-
ding Natuurlijk en 
lactatiekundige IBCLC Willy Gielen 
van SJG Weert. Deelname aan het 
Borstvoedingcafé 
is gratis, eventuele  consumpties zijn 
voor eigen rekening.

Computerhulp bij de 
Gunnerij

Wel eens problemen met uw smart-
phone, tablet of computer? Hoe krijg 
ik die vervelende advertenties uit 
mijn telefoon of hoe stel ik mijn tele-
foon in voor Bluetooth of Wifi? Wer-
ken bepaalde apps niet meer? 
Vaak zijn het makkelijk te wijzigen 
zaken die niet iedereen weet omdat 
de meeste handleidingen op internet 
staan. De Gunnerij gaat u helpen. 
Met ingang van donderdag 10 okto-
ber tussen 11.00 en 13.00 uur staan er 
drie experts van Tech-it voor u klaar. 
Een technische afdeling van PSW uit 
Roermond.
Iedere tweede donderdag van de 
maand gaan zij ervoor zorgen dat u
beter met uw telefoon, tablet of com-
puter kunt omgaan.
Het enige wat u hoeft te doen is met 
uw telefoon of laptop langskomen bij 
De Gunnerij.

Tech-it helpt u graag en gratis.

Try-out voor buuttereedners

Buutte avond in Nederweert
Vastelaovundjvereiniging De Pinmae-
kers uit Nederweert organiseert voor 
de 12e keer een try-out voor buutte-
reedners. De avond wordt gehouden 
op zaterdag 2 november 2019 in de 
Pinnenhof in Nederweert. 

Negen buuttereedners
Er zijn maar liefst 9 buuttereedners 
waarvan er 4 al eerder in de finale van 
de Groeët Limburgse Kampioenschap
hebben gestaan.  Fer Naus uit Roer-
mond werd kampioen in 2011, 2013 
en 2018 en Bjorn Smits uit Neder-
weert-Eind werd kampioen in 2017.

Theo Nellen uit Heide (Venray) werd 
in 2017 derde en Helga Cornelissen
uit Oostrum werd in 2019 3e. Verder 
zijn er buuts van Rob Princen uit 
Weert, Willen Rongen uit Maashees, 
Esther Veugen uit Ospel en Ron 
Schmeitz uit Reuver.

Beoordeling
Na de optredens wordt er een beoorde-
ling gegeven in de vorm van tips door 
Will Knapen (Wullemke) die tevens de 
workshops in Nederweert leidt, Peter 
Stultiens en Jos van Dooren.

De presentatie is in handen van René 
Knapen.

Het wordt zeker weer  een leuke 
avond vol plezier als voorbereiding 
op het nieuwe vastelaovundjseizoen.
De zaal gaat om 19.00 uur open en 
het programma start om 19.30 uur. 

De entree bedraagt € 5,00.  Er is geen 
voorverkoop.

Voor meer informatie verwijzen wij u
naar  www.pinmaekers.nl 

Interactieve workshop 
persbericht schrijven

Je hebt een leuk evenement georga-
niseerd. Maar hoe breng je dat onder 
de aandacht van de pers? Hoe schrijf 
je een persbericht? Om een antwoord 
te geven op die vragen organiseert 
Punt Welzijn in samenwerking met 
Arjanne van Voorst, verslaggeef-
ster en fotografe van ViaLimburg, 
een interactieve workshop over het 
schrijven van een aantrekkelijk pers-
bericht.

Met allerlei schrijfopdrachten leer je 
hoe je een persbericht schrijft en hoe 
je de aandacht trekt. Vergeet niet 
pen en papier of tablet/laptop mee 
te nemen. Deelnemers die dat willen, 
kunnen hun eigen persbericht mee-
brengen om samen te bekijken.

De workshop vindt plaats op maan-
dagavond 21 oktober van 19.00 tot 
ca. 20.30 uur in het Keenter Hart (Sint 
Jozefskerkplein 3 te Weert). Inloop is 
vanaf 18.45 uur en voor een lekkere kop 
koffie/ thee wordt gezorgd. De work-
shop is gratis. Aanmelden kan via de 
volgende link of door een mail te sturen 
naar goedbezigweert@gmail.com.

Punt Welzijn is een brede welzijns-
organisatie in beweging. We zijn er 
voor iedereen in de gemeente Weert. 
Punt Welzijn brengt mensen samen, 
zo ook op het gebied van kennis en 
deskundigheidsbevordering. Wij 
doen dit bijvoorbeeld door work-
shops te organiseren. Heb je een idee 
voor een workshop of wil je als vrij-
williger ergens meer kennis over op-
doen? Laat het ons dan weten.



ZORG E

KNIPART haarwerken is altijd bereikbaar!
Hannelore Fiers,  Nederweert
M 06 57583970,  E info@knipart.nl
www.knipart.nl

Aandacht voor haar
FOLLEA®

MANTELZORG
Vanaf 1 januari is 
Punt Welzijn hèt punt 
voor alles rondom 
mantelzorg in 
Nederweert
mantelzorg@puntwelzijn.nl
0495-697 900

puntwelzijn.nl

mantelzorg

Lindanusstraat 3 - Nederweert - Tel. 0495-631383

Tandprotheticus Weert
Gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen en implantaatconstructies

Neem contact op voor vrijblijvend advies.

DDrries 55 ies 55 

6006 6006 HR WHR Weereertt

TTel:el: 0495- 537263 0495- 537263

wwwwww.t.tppparspppars.nl .nl 

G. Pars
ttandprandprotothethetische prische praktaktijkijk

“Sinds een paar weken ben ik weer helemaal blij met mijn nieuwe 
Follea. Inmiddels draag ik al bijna 10 jaar de deelhaarwerken van 
Follea van écht Europees haar. Het geeft mij letterlijk kracht en zelf-
vertrouwen. Zonder haarwerk ben ik kwetsbaar, maar mét, voel ik 
mij een sterke vrouw! Letterlijk een powervrouw… Na de diagnose 
kanker en als gevolg van de chemokuren ben ik al mijn haren ver-
loren. Kaal. Ziek. Miserabel. Dankzij Hannelore van KNIPART Haar-
werken kon ik in de zware behandelperiode een comfortabel haar-
werk dragen. Zo had ik een beetje mijn vrouwelijkheid terug. En 
ook daarna. Door de hormoonbehandeling die ik na de chemokuren 
onderging, kwam ik vervroegd in overgang. Helaas bleek de meno-
pauze een blijvend, verdunnend effect op mijn haar hebben. Daar 
sta je dan. Midden in het leven. Met een gezin en een carrière. Het 
deelhaarwerk in een moderne opgeknipte boblijn, laat mijn ogen 
stralen en sta ik weer helemaal in mijn kracht! “Zo’n mooi resul-
taat, dat geeft mijn werk écht een boost! Als ‘Powervrouw 2019’ 
wil ik graag de bewustwording voor haar- en hoofdhuidproblema-
tiek promoten, maar ook aandacht vragen voor de vrouwen die ik 
ontmoet in mijn salon. Zij zijn in mijn ogen, ook stuk-voor-stuk, 
powervrouwen…”, voegt Hannelore positief toe. Ik ben zo geholpen 
met haar vakkundig advies. Blijvend haarverlies is al erg genoeg…”

Haaruitval door Alopecia, chemokuren of medicijnen is een heftige er-
varing. Hannelore Fiers van KNIPART Haarwerken beseft dat en met een 
gedegen kappersvakkennis van ruim 35 jaar én ANKO certificering, richt
ze zich dan ook op het welzijn en uiterlijk van de vrouw. Ongeveer één op 
de vier vrouwen boven de veertig jaar krijgt last van extreme haaruitval. 
Kaalheid bij vrouwen is in Nederland een taboeonderwerp. Vrouwen (en 
ook mannen) bij wie het haar gaat uitvallen, kunnen hierdoor te maken 
krijgen met psychische problemen. Veel mensen raken in een isolement. 
Zij durven niet over hun probleem te praten, terwijl er tegenwoordig op-
lossingen zijn voor haarverlies, die niet van echt te onderscheiden zijn. 
“In mijn salon neem ik alle tijd om een dame vakkundig te adviseren 
en een keuze te laten maken uit de uitgebreide collectie haarwerken 
en deelhaarwerken. Bovendien bied ik een onderscheidend totaalpak-
ket voor alle budgetten (dus ook voor de wat kleinere portemonnee…); 
alles inclusief verzorging en het eventueel kleiner maken van een haar-
werk. Daarnaast mag ze me altijd bellen! Mijn motto is niet voor niets 
‘Aandacht voor haar…’, onderstreept Hannelore krachtig! 

PPrrivivacacyy
Haarverlies is vooral bij vrouwen een groot taboe. Kaalheid of kale plek-
ken geeft een vrouw een gevoel van gene, die haar ervan weerhoudt 

om hulp te zoeken. Vaak is men niet bekend met de mogelijkheden op 
het gebied van haarwerken. Niet alleen door het ongekende, maar ook 
verlegenheid en schroom spelen een rol. Mede om die redenen is het 
mogelijk om de salon van KNIPART Haarwerken in alle privacy te bezoe-
ken, dat maakt een afspraak aanzienlijk laagdrempelig en geeft vertrou-
wen. Hannelore weet hoe belangrijk het voor een vrouw is om anoniem 
naar de salon te komen en dat haar persoonlijke aandacht helpt: “Een 
vrouw die haar haren verliest door chemokuren of medicijnen, Alopecia 
of andere problemen, wil niets liever dat ik het haarprobleem snel oplos
& met behoud van eigen identiteit, zonder dat het zichtbaar is! Het is 
mooi om te zien, dat een vrouw zich dan weer op-en-top vrouw voelt.”

‘U‘Uiittssttaappjjee’ ’ 
Het onderhoud van de haarwerken en deelhaarwerken verzorg ik ook. 
Overigens wil ik benadrukken dat mijn aanpak een specialistische aan-
vulling is op de reguliere kapper. De dames die in mijn salon komen, 
raad ik altijd aan, weer terug te gaan naar hun eigen kapsalon.” KNIPART 
Haarwerken is dan ook dé plek voor haarwerken bij volledig haarverlies 
door chemokuren en deelhaarwerken voor gedeeltelijk haarverlies door
medicijnen, Alopecia, menopauze en andere haarproblemen, maar ook 
voor specialistische hoofdhuidproblemen die vragen om verzorging met 
Mediceuticals. “De dames maken als het ware een ‘uitstapje’ naar mijn 
salon”, zegt Hannelore spontaan. 
KNIPART Haarwerken is ANKO gecertificeerd en altijd bereikbaar. Het is
mogelijk om 7 dagen per week, een afspraak te maken! Voor meer infor-
matie ga naar de website, stuur een e-mail of neem telefonisch contact 
op voor een afspraak. 

Een warm welkom 
bij haarwerkspecialist Hannelore! 

KKNNIIPPAARRTT hhaaaarrwweerrkkeenn || HHaannnenelore Fiers
Strateris 2 | 6031 PC Nederweert
M 06 57583970 | E info@KNIPART.nl
W www.KNIPART.nl 

Tekst: Lemon Lifestyle | Lara Jonkers 
www.lemonlifestyle.com 

“Blijvend haarverlies is al erg genoeg…”

Zo bo blliij met mijn hn haaaarrwweerrkk! ! 
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Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

Het inpandig tandtechnisch laboratorium 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

Wil je aan de slag als 
begeleider? 

Kijk dan voor deze en 
andere vacatures op 
www.pgz.nu 

• Het verschil maken
• Continue uitdaging
• Helemaal jezelf zijn 

Werken bij Zorgverlening PGZ betekent:

ZORG EN WELZIJN

Al bijna 15 jaar is Podotherapie InKa uw specialist in de voetengezond-

heidszorg. Onze podotherapeuten behandelen voet en enkelklachten. 

Daarnaast kunnen we uitkomst bieden bij knie, heup en rugklachten, 

die veroorzaakt worden door een afwijkende voetfunctie. 

Ondertussen is het vast wel bekend dat we u op veel verschillende 

manieren van dienst kunnen zijn: adviseren over schoeisel en voetver-

zorging, behandeling bij acute klachten zoals een ontstoken teennagel,

maar ook medical taping of vilt therapieën. Daarnaast maken we hulp-

middelen zoals teenstukjes, nagelbeugels, podotherapeutische zolen 

of slippers, we begeleiden de voetbehandeling van reuma- of suikerpa-

tiënten, ondersteunen sporters en controleren de voetstand bij kinderen. 

Veel mensen realiseren zich echter niet dat er ook achter de schermen 

veel dingen gedaan moeten worden om te zorgen dat het ook lekker 

blijft lopen. We zijn continu opzoek naar nieuwe uitdagingen, behande-

lingen, onderzoekstechnieken en samenwerkingsverbanden om onze 

zorg voor u te blijven verbeteren. 

Zo zijn er bijvoorbeeld veel wijzigingen geweest omtrent de regelge-

ving van veiligheidsschoeisel. Alle veiligheidsschoenen in de EU wor-

den getest en gecertificeerd (zie labeltje in de tong). Wanneer u iets 

verandert aan de schoen, zoals een ander inlegzooltje, dan vervalt deze 

certificering. Een beetje rare situatie, want dan zou een podotherapeu-

tische zool niet gedragen mogen worden in een veiligheidsschoen, 

terwijl juist dat vaak de schoen is waarin het meeste wordt gelopen! 

Gelukkig volgen we deze ontwikkelingen op de voet en kunnen we 

uw podotherapeutische zool vervaardigen volgens de eisen en met de 

materialen van het desbetreffende schoenleverancier, waardoor de cer-

tificering van uw schoen gehandhaafd blijft. We werken hierbij samen

met van den Boom schoenen in Ospel. 

Wist u dat: 

- Podotherapie InKa trotse sponsor is van het Merefeldia Walking Foot-

ball Team, een geweldig  initiatief om mensen zo lang mogelijk spor-

tief bezig te houden. 

- Onze collega Jill gespecialiseerd is op het gebied van sportpodothera-

pie en regelmatig klachtgerichte lezingen verzorgt in samenwerking 

met lokale fysiotherapeuten. 

- We tegenwoordig ook speciale sokken aanbieden. Deze Herzog kou-

sen geven uw voeten extra steun en verminderen vage voetklachten 

doordat ze de doorbloeding verbeteren en voorkomen dat uw voeten 

dikker worden. 

- U voor vrijblijvend advies nog steeds bij ons terecht kunt voor onze 

Gratis VoetenCheck, ideaal voor als u niet weet of u moet beginnen 

bij de podotherapeut, fysiotherapeut of pedicure. 

- We heel graag samenwerken met pedicures en altijd opzoek zijn naar 

nieuwe pedicures.

- U bij ons ook terecht kan bij klachten in ski- of snowboardschoenen? 

- Onze praktijk te vinden is op twee locaties: Nederweert en Weert. 

- We gratis lezingen verzorgen over alles wat met voeten te maken 

heeft. 

Kijk voor meer informatie op www.podotherapie-inka.nl of bezoek 

onze FB pagina voor interessante voetenweetjes. Heeft u vragen aan 

de hand van dit artikel? Neem dan gerust contact met ons op of kom 

langs Podotherapie INKA, St. Willibrordusstraat 10, 0495-460 001, info@

podotherapie-inka.nl

Podotherapie InKa: 

Wij lopen lekker! Jij ook?

tandartsen

brugstraat 8  •  6031 eg nederweert  •  t 0495 634227

www.tandartsspauwen.nl 

Buiten praktijkuren bij spoed 460765

Een gezond gebit

blijft een uniek bezit!



ZORG EN WELZIJN

Vrijwillige inzetVrijwillige inzet
Vanaf 1 januari is 
Punt Welzijn hèt punt 
voor alles rondom 
vrijwillige inzet in 
Nederweert

goedbezig@puntwelzijn.nl
0495-697 900

puntwelzijn.nlpuntwelzijn.nl

Vrijwillige inzet

Smits van Oyenlaan 2a, Maarheeze      Kerkstraat 38a, Weert      Zwartbroekstraat 3, Roermond

Bij ons krijgt u altijd een gratis
afspraak! Want goed advies
moet voor iedereen mogelijk zijn.Tel. 0495 592 622 Maarheeze/ Weert

*Vermeld bij het maken van de afspraak dat u deze advertentie heeft gezien. 

info@eengoedgebit.nl
www.eengoedgebit.nl

Gratis advies op afspraak*

✔ Informatie over een kunstgebit
✔ Persoonlijk advies
✔ Uitleg over implantaten
✔ Iedereen is welkom
✔ Gecontracteerd met zorgverzekeraars
✔ 75% tot 100% vergoeding vanuit de   basisverzekering

Een kunstgebit? Een kunstgebit? 
Ga naar de Tandprotheticus!Ga naar de Tandprotheticus!

Graag stel ik mij even voor: mijn naam is Joep van Engelen. En ik ben tandprotheticus. Juist, tandprotheticus, een titel die niet vaak in de mond Graag stel ik mij even voor: mijn naam is Joep van Engelen. En ik ben tandprotheticus. Juist, tandprotheticus, een titel die niet vaak in de mond 
wordt genomen. Ik leg het graag uit want Tandprotheticus wordt vaak verward met tandtechnicus, klinisch prothese technicus of tandarts.wordt genomen. Ik leg het graag uit want Tandprotheticus wordt vaak verward met tandtechnicus, klinisch prothese technicus of tandarts.

Hoe zit het dan? Hoe zit het dan? 
Een tandprotheticus is speciaal opgeleid voor het maken en aanmeten van kunstgebitten. Heeft eerst de oplei-
ding tandtechniek gedaan en daarna vier jaar de opleiding Tandprothetiek. Eerst leert hij de prothese letterlijk 
maken en daarna het aanmeten. Tandprotheticus is een beschermd beroep onder de wet BIG*. 

Een tandarts heeft de opleiding Tandheelkunde gedaan. Hij werkt met ‘alles in de mond’: kronen, bruggen, rei-
nigen, controleren, gaatjes vullen, wortelkanaalbehandelingen, kunstgebitten enz. Maar hij is geen specialist in 
kunstgebitten. Tandarts is ook een beschermd beroep 

en BIG* geregistreerd. 

Een tandtechnicus heeft de opleiding Tandtechniek gedaan. Heeft daar geleerd kronen, bruggen en 
kunstgebitten te maken. Dit ‘maken’ is niet het aanmeten, maar het maken in het tandtechnisch la-
boratorium. Dit mag alleen in opdracht van een tandprotheticus of tandarts. Tandtechnicus is géén 
beschermde titel. Hij mag géén gebit aanmeten. 

Een klinisch prothese technicus heeft de opleiding Tandtechniek gedaan en een cursus KPT (Kli-
nisch Prothese Technicus) van 15 dagen. Niet te vergelijken met een opleiding Tandprothetiek. 
Klinisch prothese technicus is géén beschermde titel. Hij mag niet zelfstanding, zonder supervisie 
en controle van een tandprotheticus of tandarts een gebit aanmeten. 

* BIG staat voor ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’. De Wet beschermt patiënten tegen 
onzorgvuldig en ondeskundig handelen door zorgverleners. 

Een tandprotheticus is dé specialist voor het kunstgebit. Het voordeel in vergelijking met de tand-
arts is dat hij het kunstgebit mag aanmeten én zelf kan maken. Als een gebit gerepareerd moet 
worden, kan hij het herstellen. U kunt zonder verwijzing van tandarts of huisarts bij de tandpro-
theticus terecht. De tandprotheticus declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar waar uw gebit 
altijd voor minimaal 75% wordt vergoed. 

Kortom, ga altijd naar een vakman! Twijfelt u? Zoek een specialist op www.kunstgebit.nl 
of vraag het na. Sommige tandtechnici of klinisch prothese technici doen zich voor als tandpro-
theticus. Dat zorgt helaas voor veel problemen. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen!

Joep van Engelen
Tandprotheticus

 geopend: maandag t/m vrijdag voor reparaties en info. 
Behandelingen op afspraak, (0495) 592 622, Kerkstraat 38a in Weert. 

www.eengoedgebit.nl

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 spoedrecepten 63 26 96
of het centrale apotheeknummer 54 97 20

Noord & Midden LimburgNoord & Midden Limburg

Bel GRATISBel GRATIS
0800-555 22 230800-555 22 23



Grappen en Grollen

Je zit op een verjaardagsfeestje, de 
kamer zit vol vrienden en bekenden
en dan komen de verhalen los.
Vaak serieuze onderwerpen, maar 
regelmatig komische voorvallen van 
buren, kennissen of onbekenden. De 
feestvierders bulderen van ut lachen, 
en een volgende “stom streek” komt
alweer voorbij.
Dan wordt er geroepen “Det is un 
gooj”, “Det is wat vör in de vastela-
ovundj gezet!”
Maar helaas bereiken de komische 
verhalen en stom streek de redactie 
van Vastelaovendjgezet De Pinmae-
ker niet.
Dat kan anders, want heel Neder-
weert wil wel mee lachen.
En dat kan!!!
Mail de anekdote of stom streek naar 
gezetpinmaekers@outlook.com
Het mag in het Nederlands, Arabisch 
of Duits……….de redactie weet er 
wel raad mee en in januari 2020 
kunne alle inwoners van Nederweert 
volop meelachen.

In dit nömmer
foto’s van oos 
zöstervereiniginge
Waorgebeurdje verhale

Poster Prinsepare
‘ne hieële houp
flauwe kul
Wichteroptocht

Borebroedspaar 2019
Programma Vastelaovendj 2019 Pries € 3,50
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Ons buitengebied

Afgelopen raadsvergadering zijn er
weer een aantal belangrijke thema’s 
besproken. Zoals gebruikelijk blikken 
we ook dit keer samen met u terug 
op de raadsvergadering. Deze keer 
op de vergadering van dinsdag 8 ok-
tober 2019.

Omgevingsvisie Buitengebied
De afgelopen periode is er hard ge-
werkt aan een nieuwe visie voor het 
buitengebied. Er zijn meerdere sessies 
geweest met inwoners, ondernemers 
en raadsleden over de ontwikkelingen 
in het buitengebied en waar we als 
gemeente aandacht voor zouden wil-
len in het buitengebied. De ambtena-
ren hebben al deze inbreng verwerkt 
tot een voorontwerp omgevingsvisie. 
Een aantal onderwerpen is al verder
uitgewerkt en een aantal onderwer-
pen wordt later nog ingevuld. Tijdens 
deze vergadering werd gevraagd of 
het stuk de goede kant op gaat en 
waar nog aanpassingen of verdere uit-
werking nodig is. De komende maan-
den kunt u hier ook weer over mee-
praten. Uiteindelijk moet volgend jaar 
de omgevingsvisie worden vastgesteld 
in een raadsvergadering.

In de omgevingsvisie is veel aandacht 
voor de agrarische sector, een be-
langrijke sector die een snelle ontwik-
keling door maakt. De komende jaren 
willen veel agrariërs stoppen, naar 
verwachting bijna 60%. Dit moet op 
een goede manier begeleid worden. 
Hierbij moet aandacht zijn voor het 
boerengezin en hun toekomst, en
voor het vastgoed. Maar niet alleen 
voor die stoppers moet er aandacht 
zijn. Er zijn ook genoeg ondernemers 
die willen investeren in de boerderij 
van de toekomst en jonge boeren die 
het bedrijf van hun ouders over wil-
len nemen. Ook zij moeten onder-
steund worden om de kansen die er 
zijn te kunnen grijpen. 

We hebben opgeroepen om onder-
scheid te maken in verschillende ge-
bieden. Bepaalde gebieden aanwij-
zen voor veehouderij, andere voor 
wonen, natuur en/of recreatie. Dat 
voorkomt nog meer schuring door 
botsende belangen. Het zorgt voor 
een beter leefklimaat en zorgt dat 
bedrijven ook kunnen groeien op 
goede perspectiefvolle locaties. Som-
mige agrarische bedrijven liggen 
dicht op een kern of natuurgebied, 
dit is historisch zo gegroeid. Voor gro-
tere agrarische bedrijven moet zeker 
plek blijven in Nederweert, het liefst 
op geschikte locaties. Het moment 
dat ondernemers willen investeren in 
nieuwe stallen is volgens ons hét ide-
ale moment om het gesprek aan te 
gaan en samen te kijken wat hiervoor 
de beste plek is. Dit kan dan verplaat-
sing van het bedrijf betekenen.

De verwachting is dat veel (verou-
derde) agrarische bebouwing leeg 
komt te staan de komende jaren. Die 
ruimte invullen met andere functies 
is maar beperkt mogelijk, ook omdat 
veel oude stallen daar niet geschikt 
voor zijn. We willen voorkomen dat 
delen van het buitengebied verpau-
peren en dat lege panden worden
gebruikt voor criminele activiteiten.

We hopen dat er in de daadwerkelijke 
omgevingsvisie meer aandacht is voor 
natuurontwikkeling. In dit vooront-

Raadpraat
werp wordt gesproken over het be-
houd van de natuurgebieden en meer 
aandacht voor natuurlijk bermbeheer. 
Wij zouden graag inzetten op meer 
en nieuwe natuur. Hierbij kunnen we 
echt bijdragen aan een beter milieu, 
schonere lucht en een bijdrage leve-
ren aan de strijd tegen klimaatveran-
dering. Het liefst willen we nieuwe 
bossen aanplanten aansluitend aan
bestaande natuurgebieden. Dit is ook 
in lijn met de ambities van bijvoor-
beeld de provincie en Staatsbosbe-
heer. Investeren in natuur zorgt ook 
voor meer kansen voor recreatie en 
toerisme. Dat is een onderwerp dat 
volgens ons ook nadrukkelijker een 
plek mag krijgen in de visie.

Stikstof en veehouderij
Tijdens de raadsvergadering is ook 
gesproken over de stikstofproble-
men. De uitstoot van stikstofverbin-
dingen zoals stikstofoxiden en am-
moniak moet fors omlaag om onze 
natuur te beschermen. Veehoude-
rijen zijn een belangrijke bron van 
deze stikstofuitstoot. Daar moeten 
we gezamenlijk een oplossing voor 
vinden. De Haagse uitspraken heb-
ben gezorgd voor onrust. Wij on-
dersteunen de oproep om te werken
aan meer kringlooplandbouw en het 
gebruik van stoppersregelingen. Zo’n 
regeling is goed voor de stoppende 
ondernemer én brengt de uitstoot 
van schadelijke stoffen omlaag. We 
hopen dat minister Schouten snel uit-
voering geeft aan het regeerakkoord 
en hiermee aan de slag gaat.

Snelheid op de A2
De Commissie Remkes heeft gead-
viseerd om bij het terugdringen van 
de stikstofuitstoot te kijken naar het 
uitkopen van vervuilende veehoude-
rijen, technologische ontwikkelingen 
en het verlagen van de maximumsnel-
heid bij natuurgebieden. Dit was voor 
Nederweert Anders aanleiding om
een motie in te dienen waarbij het 
college werd opgeroepen om te lob-
byen om de snelheid op de A2 tussen 
Kelpen en Weert-Noord te verlagen
en hierover met de regio, provincie 
en het rijk in overleg te gaan. We zijn 
het met de Commissie Remkes en Ne-
derweert Anders eens dat we moeten
kijken naar meerdere manieren om
het stikstofprobleem aan te pakken, 
dus ook het verkeer. De oproep om 
hier met de regio, provincie en het 
rijk over te spreken kunnen wij dus 
steunen.

Echter het willekeurig aanwijzen van 
een traject is wat ons betreft veel te 
vroeg. Eerst moet onderzocht wor-
den wat hiervoor de beste plekken 
zijn. Tussen Weert-Noord en Maar-
heeze doorkruist de A2 natuurge-
bieden en De Groote Peel ligt dichter 
bij de A67 dan bij de A2. Beide stuk-
ken snelweg werden niet genoemd. 
Daarom hebben Nederweert Anders 
gevraagd om in de motie geen traject 
te kiezen, maar dit af te laten hangen 
van het verdere onderzoek en regio-
nale overleg. Met deze wijziging kon-
den we instemmen met de motie.

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

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

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert

SIKKENS VOOR
EEN PROFESSIONEEL
RESULTAAT

Actieperiode: t/m 31 Oktober 2019

NU 25% KNU 25% KORORTINGTING
Op SikkOp Sikkens mengverven
bij uw vbij uw verferfspeciaalzaak

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

Tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring van CDA Limburg op zaterdag 
28 september 2019 is Rick van Meel 
benoemd tot lid van het dagelijks be-
stuur van CDA Limburg.
Tijdens de ledenvergadering in zaal 
de Postkoets te Horn stond de voor-
dracht van nieuwe bestuursleden op 
de agenda. Nederweertenaar Rick 
van Meel, (raads)lid van CDA Neder-
weert en wethouder in de periode 
2017-2018 bij de gemeente Neder-
weert werd voorgedragen als be-
stuurslid van CDA Limburg.

Rick van Meel
Bij acclamatie werd Rick van Meel ver-
kozen als nieuw bestuurslid ‘Verbin-
ding’ en maakt daarbij, met de ove-
rige bestuursleden, deel uit van het 
dagelijks bestuur van CDA Limburg.
Niet alleen voor Rick van Meel een 
verkiezing waar hij trots op kan zijn, 
ook voor het CDA Nederweert een 
bewijs dat er sprake is van een robuus-
te, stevig verankerde en in de brede 
regio gewaardeerde afdeling, die ook 
regionaal en provinciaal de gevraag-
de bestuurlijke kwaliteit kan leveren.

Rick van Meel benoemd tot lid 
dagelijks bestuur CDA Limburg

Foto: John Peters

KVW Nederweert info!!!
Tijdens de activiteiten van KVW Ne-
derweert afgelopen zomer zijn er
door de deelnemende kinderen nest-
kastjes gepimpt.
In samenwerking met Vogelwerk-
groep Nederweert gaan wij deze 
nestkastjes ophangen in de gemeen-
te Nederweert.
Dit gaan we onder anderen doen bij 
de basisscholen.
KVW Nederweert heeft er voor ge-
kozen om bij de Schrank op Ospel de 
eerste nestkatjes op te gaan hangen.
Dit gaan wij doen op zaterdag 19 ok-
tober om 09.00 uur.
Om het eerste nestkastje op te han-
gen hebben wij enkele BNers uit ge-
nodigd.
Uiteraard mag jij er ook bij aanwezig 
zijn, misschien kun je zie hoe jouw ge-
pimpte nestkastje wordt op gehangen.
Waar en wanneer wij de andere nest-
kastjes op gaan hangen laten wij jul-
lie binnenkort weten.

Verder een woord van dank aan 
allen die ons tijdens onze KVW ac-
tiviteiten in 2019 behulpzaam zijn 
geweest.  

Zoals o.a. voetbalclub Eindse Boys, 
IJsboerderij Gommers, de start en
rustplaatsen van de wandelvierdaag-
se, gemeente Nederweert, gemeen-
schapshuis Reigershorst  en vele an-
dere.

De maandag en dinsdag activitei-
ten werden mede mogelijk gemaakt 
door:

Eynderhoof, Repaircafé Neder-
weert, modevakschool Maria van 
de Kruijs, Alda creatief, Hubo 
Duijts, SE Raamdecoratie

Nogmaals bedankt hiervoor.
De werkgroep

Op dit moment wordt onze website 
vernieuwd, tegen het eind van het 
jaar is deze klaar. Dan zullen ook de 
foto’s van 2019 daarop te zien zijn.

Samen verbinden in Ospel

Zaterdag 19 oktober organiseert 
Vluchtelingenwerk Nederweert, sa-
men met het bestuur van steunpunt 
Ospel en Haaze Hoof, een feestelijke 
bijeenkomst in Ospel. 

Van 13.30 tot 16.00 zijn de inwoners 
van Ospel van harte welkom bij Ge-
meenschapshuis Haaze Hoof op het 
Aerthijsplein 3 in Ospel.  Doel is om 
de vluchtelingen gezinnen die in Os-
pel wonen op een leuke, ontspannen 
manier met de inwoners van Ospel in 
contact te brengen. We gaan dit doen 
d.m.v. een gezellige middag waarbij 
we leren met en over elkaar en er ook 
nog leuke prijzen te winnen zijn! Ie-
dereen is van harte welkom om onder 
het genot van hapje en drankje mee 
te komen doen. 

Eettafel Eind

Donderdag 24 oktober: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden  t/m 
dinsdag 22 oktober voor 19.00 uur.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden.

Iemand verrassen? 
Een dinercheque à € 9,-!

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

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

Senioren Menu 
voor € 10,80

Bij Gasterij de Brabander
Sluis 13,  0495-663 466 

wel reserveren

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Een aantal enthousiaste bezoekers 
van de HangOut organiseert samen 
met Punt Welzijn een fissa op zater-
dag 19 oktober. Een mooie kans voor 
deze jongeren om te werken aan hun 
vaardigheden op allerlei gebieden. 
“Na het succes van de disco voor de 
jongere jeugd, willen we ook eens 
een fissa organiseren voor de oudere 
jongeren”, zegt één van hen. “Als 
thema kiezen we ‘Flashlight!’. Tijdens 
deze avond kun je shinen met je close 
friends op de dansvloer’’.  De jeugd is 
trots op wat ze nu al hebben georga-
niseerd en zijn er van overtuigd dat 
het een spectaculaire avond wordt! 
Maar niet alleen organiseert de jeugd 
de avond, ook vullen zij deze zelf in. 
Eén jongere heeft zich gemeld als DJ 
en ook de bar wordt bemand door 
de jonge organisatoren, samen met 
jongerenwerkers van Punt Welzijn. 
Als kers op de taart treedt Tisjeboy 
Jay op.

De fissa is voor 14 t/m 18 jarige jeugd 
een mooie kans om samen te komen 
met vrienden en andere leeftijdsge-
noten te ontmoeten. 

• Wanneer: Zaterdag 19 oktober van 
21:30 uur tot 00.00 uur. Jongeren 
met een HangOut Card krijgen de 
mogelijkheid om eerder binnen 
te komen, namelijk om 21:00 uur. 
Deze Card is aan te vragen tijdens 
de inloop bij de HangOut (maan-
dag avond 18:30-21:30 uur en vrij-
dag 19:00-22:30 uur).

• Waar: Jongerencentrum de Han-
gout; Vrakkerveld 2a, Boshoven

• Leeftijd: 14 t/m 18 jaar
• Entree: 0 % alcohol – 100% fissa
• Consumpties: Iedereen krijgt een 

welkomstdrankje. Extra consump-
ties kosten €1,-. In het jongeren-
centrum wordt uiteraard nooit al-
coholische drank geschonken. 

Het jongerenwerk richt zich onder an-
dere op talentontwikkeling, empower-
ment, ontmoeting en ontspanning. De 
HangOut is een van de locaties hier-
voor. De HangOut biedt namelijk ook 
door de weeks inlopen en activiteiten
aan, specifiek gericht op jongeren in de 
leeftijd van 14 t/m 18 jaar. Voor vragen 
kan er contact worden opgenomen
met Punt Welzijn via 0495-697900.

Tienerdisco voor en door jongeren in Weert!

SKO

In de tussentijd
Hier zit ik dan voor de TV
pontificaal te wezen,
me verheugend op een mooi program 
heb ik me zelfs ingelezen.

Maar meermaals op een avond
word ik zwaar gestoord,
zodra ik de bekende tune 
van de reclame heb gehoord.

Zoveel info raast voorbij over
leningen en beddengoed,
abonnementen voor de gsm
“omdat het kan, niet omdat het moet”.

Zo word ik dagelijks overdonderd
door bril en hoortoestel,
de fotoboeken van de Hema
geloof me, ik geloof het wel.

Tandpasta, energiebedrijf
passeren vaak de revue,
bijenbalsem, reinigingsmelk
ik wil iets anders, nu.

Sodastream, L’Oreal Paris
kijk dan, daar zijn ze weer
Trivago, Almhof noem maar op
ik zie ze keer op keer.

Tussen blokken reclame door
zeg maar ”in de tussentijd”
kun je dan een film gaan volgen, 
een quiz of een actualiteit.

Ik weet niet meer wat hoofdzaak is
of wat ik als bijzaak ervaar,
maar wat die reclame betreft,
kijk ik er met ergernis naar.

Het kijkplezier is er snel vanaf
ik wijk uit naar een boek
ik lees waar en wanneer ik wil
zonder het irritante STERbezoek.

Resi Faessen-Teeuwen
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel



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

Donderdag 17 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. 

Zoveel mogelijk mensen zo lang moge-
lijk met plezier laten sporten en bewe-
gen. Dat is het doel van een nog op te 
stellen Lokaal Sportakkoord. Op don-
derdag 10 oktober ondertekenden een 
aantal partijen samen met de gemeente 
hiervoor de intentieverklaring. 

In navolging van het Nationaal Sport-
akkoord hebben alle gemeenten de 
mogelijkheid gekregen om samen met 
partners een Regionaal en/of Lokaal 
Sportakkoord op te stellen. In zo’n ak-
koord maken partijen afspraken over 
hoe ze met elkaar de ambities op het 
gebied van sport en bewegen binnen 
een regio of gemeente willen bereiken. 

Intentieverklaring ondertekenen
Beleidsadviseur Jan van Riet: “Naast de 
gemeente hebben vertegenwoordigers 
van Stichting De Bengele Beweegt, 
Samenwerking Laco, Sportcentrum 
Nederweert en Gympoint op donderdag 
10 oktober hun handtekening onder een 
intentieverklaring gezet. Het document 
is inmiddels bij de Vereniging Sport en 
Gemeenten ingediend. We komen nu 
in aanmerking voor een bijdrage van € 

15.000,- voor een sportformateur. Hij of 
zij gaat samen met de deelnemende par-
tijen een Lokaal Sportakkoord opstellen”.

Ook geld voor uitvoering
“Ook voor een bijdrage in de uitvoe-
ringskosten van het Lokaal Sportak-
koord zullen we een rijksbijdrage 
aanvragen van € 10.000,- voor de jaren 
2020 en 2021. We moeten dan wel 
vóór 8 april een Lokaal Sportakkoord 
bij de Vereniging Sport en Gemeenten 
indienen. Als het budget voor de sport-
formateur niet helemaal nodig is, mag 
het restant worden toegevoegd aan het 

uitvoeringsbudget”, aldus Jan van Riet.

Ambities
In het Nationaal Sportakkoord zijn zes 
ambities opgenomen. Dat betekent niet 
dat de gemeente nu nog niets met die 
ambities doet. Integendeel. Voor vijf am-
bities zijn de afgelopen jaren al activitei-
ten georganiseerd en zijn er afspraken 
gemaakt. Maar er staat nog veel meer 
te gebeuren. Al deze plannen moeten 
opgenomen worden in een Lokaal Sport-
akkoord voor Nederweert. Om welke 
ambities gaat het precies?

Inclusief, duurzaam en vitaal
 Inclusief sporten en bewegen. Ieder-
een moet mee kunnen doen. Denk 
hierbij aan de afspraken die in het 
kader van het Aanvalsplan armoede 
zijn gemaakt, de afspraken met het 
Jeugdfonds Sport en de Stichting 
Leergeld.
 Duurzame sportinfrastructuur. 
Voorbeelden zijn het haalbaarheids-
onderzoek en de doelen die met dat 
onderzoek worden beoogd, onze 
adviezen voor het verduurzamen van 
sportaccommodaties en ons streven 
om te komen tot meer multifunctio-
neel gebruik.
 Vitale sport- en beweegaanbieders. 
We willen alle aanbieders klaarmaken 
voor de toekomst. Verenigingen kun-
nen sterker worden door hun sport- 
en beweegaanbod te verbreden. Door 
zich ondernemender te gedragen. 
Commerciële sportaanbieders kunnen 
zich versterken door meer maatschap-
pelijk betrokken te zijn.

Positief, vaardig en topsport
 Positieve sportcultuur. Sporten moet 
leuk, veilig, eerlijk en zorgeloos zijn 

en daar moeten we met elkaar voor 
zorgen. Plezier in sport is het funda-
ment voor een leven lang sporten. 
Daarom zetten we in onze gemeente 
al vanaf 2011 in op een kwaliteitsslag 
in het bewegingsonderwijs van alle 
basisscholen.
 Vaardig in bewegen. Een leven lang 
sporten en bewegen begint bij de 
jeugd. We willen meer kinderen aan 
de beweegrichtlijnen laten voldoen. 
En we willen de neerwaartse spiraal 
van de motorische vaardigheid van 
kinderen ombuigen. Daarom blijven 
we inzetten op de kwaliteitsslag in 
het bewegingsonderwijs. Zo wil-
len we in het speelruimtebeleid (nu 
Bewegen in de openbare ruimte 
genoemd) meer toe naar natuurlijk 
spelen en testen we wat de kinderen 
het liefste zouden doen via ‘Je sport-
talent ontdekken is fun’. Ook hebben 
we met de Stichting Leergeld afspra-
ken over maatwerk gemaakt als er 
(sport)talenten opstaan waarvan de 
ouders de bijbehorende kosten niet 
kunnen betalen. 
 ‘Topsport die inspireert’. Een ambitie 
die voor onze gemeente (nog) niet 
echt van belang is.

Uitnodiging
Binnenkort nodigen we partijen uit om 
naar de eerste bijeenkomst voor het 
opstellen van een Lokaal Sportakkoord 
te komen. Wethouder Koolen hoopt dat 
er veel aanmeldingen komen: “Sport 
verbindt, draagt bij aan de ontwikke-
ling van onze jeugd en burgers, is goed 
voor onze gezondheid en zorgt voor 
de leefbaarheid in onze kernen”. Voor 
meer informatie kunt u contact opne-
men met Jan van Riet, e-mail: j.vanriet@
nederweert.nl of tel. (0495) 677111.

Sporten in de toekomst
Gezamenlijk Lokaal Sportakkoord in de maak

Leveroysedijk: minder snelheid, meer groen

Vertegenwoordigers van Stichting De Bengele Beweegt, Samenwerking Laco, Sportcentrum Nederweert en Gympoint zetten hun handtekening onder  
de intentieverklaring. Foto: Nederweert24.

Het plan voor de herinrichting van de 
Leveroysedijk is klaar. Het wegdek 
wordt vernieuwd en er komt een aantal 
snelheidsremmende maatregelen. Langs 
de weg planten we 150 nieuwe bomen 
en 440 kleinere bomen en struiken. 
Daarnaast wordt langs grote delen van 
de weg de berm met een kruidenrijk 
mengsel ingezaaid. 
 
Het afgelopen jaar zijn langs de Leveroy-
sedijk 105 bomen gekapt. De wortels van 
de oude bomen drukten kuilen in het 
asfalt. Dat zorgde voor gevaarlijke situ-
aties. Er is een ontwerp gemaakt om de 
weg veiliger in te richten. Dit ontwerp is 
besproken met de aanwonenden om te 
kijken of we niets vergeten waren. De 
opmerkingen en tips van die avond heb-
ben we verwerkt in het ontwerp.

Maximumsnelheid omlaag 
In augustus was er een bijeenkomst 
voor alle belangstellenden. Ook 
deze avond leverde informatie op 
die is meegenomen in de definitieve 
plannen. “Het waren goede bijeen-
komsten”, aldus wethouder Koolen 
die hierbij aanwezig was. De plan-
nen gaan uit van de aanleg van acht 
verhoogde kruisingen en twee weg-
versmallingen bij beken. De versmal-
lingen worden gemaakt van het hout 
van een aantal eiken die langs de weg 
stonden. Zodra het werk is afgerond, 
geldt op de weg een maximumsnel-
heid van 60 km per uur. 

Biologische bestrijding eikenpro-
cessierups
Veel aandacht is er voor biodiversiteit 

en de herbeplanting. Er worden 30 
elzen, 35 eiken, 40 berken en 43 lin-
denbomen geplant. De 440 struiken 
en kleine bomen bestaan uit brem, 
meidoorn, sleedoorn, vlier en rozen. 
Het kruidenmengsel dat gezaaid 
wordt (zo’n 240 are) trekt insecten 
aan die de eikenprocessierups op een 
natuurlijke manier bestrijden. 

Werkzaamheden
De herinrichting en de aanplant vin-
den nog dit jaar plaats als de weers-
omstandigheden dat toelaten. De 
start staat gepland voor week 48. 

Tekeningen
Tekeningen van de herinrichting en 
het plantplan zijn te vinden op onze 
website. 

 
 

Korte weetjes
Geen aanvraag voor reisdocumenten
Wegens werkzaamheden kunnen er 
op maandag 21 oktober geen (spoed)
aanvragen voor reisdocumenten worden 
gedaan bij de publieksbalies van het 
gemeentehuis. Het is wel mogelijk om 
reisdocumenten af te halen.

Twee themaraden
Op maandag 21 oktober is er een the-
maraad. Om 19.30 uur krijgt de raad een 
presentatie over de dienstverlening en 
de publieksbalies. Aanleiding is het aan-
nemen van moties door de raad over de 
openingstijden van de balies en het thuis-
bezorgen van reisdocumenten. Daarna 
wordt er gesproken over sport- en recrea-
tiezone De Bengele beweegt en Uitwijck. 
De raad heeft een motie aangenomen 
over deze zone. Dit burgerinitiatief loopt 
al geruime tijd en we willen de raad 
nader informeren. Op dinsdag 22 oktober 
worden er tijdens de themaraad ook 
twee onderwerpen behandeld. We begin-
nen om 19.30 uur met de strategische 
communicatie en de totstandkoming van 
de communicatievisie. Vervolgens wordt 
de stand van zaken gegeven rondom de 
ruimtelijke en maatschappelijke projecten 
in de kern Nederweert. U bent van harte 
welkom in de raadzaal.

Collegetour op 25 oktober
Het college van B&W komt naar de in-
woners toe! Op vrijdag 25 oktober staat 
een bezoek gepland in Leveroy. Het is 
de vijfde dorpskern die burgemeester 
en wethouders bezoeken in het kader 
van hun ‘collegetour’. Het college wil 
graag met inwoners praten over wat er 
in hun buurt speelt en wat er volgens 
hen beter kan. De reacties kan ze o.a. 
meenemen voor het verbeteren van 
het beleid. Om 18.00 uur openen de 
leden samen met de voorzitter van de 
gemeenschapsraad in gemeenschapshuis 
Pestoeërskoel. Vervolgens bezoeken ze 
o.a. het bouwproject Leiverse Velden, 
basisschool De Zonnehof, een jonge 
lokale ondernemer, de sportvelden en 

een boerderij aan de Kerkstaat. U bent 
als inwoner van harte welkom om aan 
te sluiten vanaf het bezoek aan het 
bouwproject Leiverse Velden, om 18.20 
uur. Rond 20.15 uur is de afsluiting in de 
Pestoeërskoel.

Begroting ter inzage
Op dinsdag 5 november behandelt de 
gemeenteraad de programmabegroting 
2020. Volgende week leest u in het Ge-
meente Contact meer over de inhoud. U 
kunt het concept inzien op onze website. 

Het is 60 jaar geleden dat André en Toos 
Vasen-Heijmans uit Nederweert in het 
huwelijksbootje stapten. Het college van 
B&W bracht hen een bezoekje om per-
soonlijk de felicitaties over te brengen.

Op 2 oktober 1959 trouwden André en 
Toos voor de wet en op 10 oktober was 
de kerkelijke inzegening.

Gezin
André en Toos wonen nog altijd in het 
huis waarin ze na hun huwelijk hun 
intrek namen. Ze kregen twee kinderen 
en inmiddels hebben ze ook vier klein-
kinderen. 

André
André heeft als burger automonteur 
bij de K.M.S. in Weert gewerkt en daar-
na veertien jaar als chauffeur bij het 
kledingmagazijn. Toen hij 57 jaar was, 
ging hij in de vut. Eén van zijn hobby’s 
is voetbal. Vroeger was hij actief bij 
V.V. Excelsior, later werd hij grensrech-
ter en nu gaat hij nog graag kijken. 
Ook is hij jaren bestuurslid geweest bij 

H.V. Merefeldia. Verder puzzelt en kaart 
hij vaak.

Toos
Toos werkte als huishoudelijke hulp bij 
gezinnen. Toen de eerste baby werd ge-
boren, bleef ze thuis om voor hun eigen 
gezin te zorgen. Eind jaren zestig kwam 
haar peetoom bij hen in huis wonen en 
heeft ze ook voor hem gezorgd. Ze ging 
ook elke week naar haar ouders om te 
helpen met huishoudelijke taken. Toos 
is al jaren lid van het L.K.V. waar ze ook 
bestuurslid is geweest. Haar hobby’s zijn 
handwerken, puzzelen, fietsen, bakken 
en kaarten maken voor de Zonnebloem.

Samen tuinieren
André en Toos tuinieren graag in hun 
moestuintje en bloementuintje. Ze 
houden van lekker eten en dat maken ze 
ook samen klaar. Beiden genieten van de 
uitstapjes van de K.B.O. en Zonnebloem. 

We feliciteren André en Toos Vasen 
van harte met dit mooie jubileum. Veel 
geluk voor de toekomst!

Diamanten feest voor André en Toos Vasen

Het diamanten paar André en Toos samen met familie en het college van B&W. Foto: Nederweert24
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Zaal open 19.00 uur ~ Aanvang 20.00 uur

Voor info en kaartverkoop:

www.lakesidemusicnight.nl

Muziek van klassiek tot pop van o.a.: 

Armin van Buuren  Evanescence    Coldplay    Toto

Jacques Brel     Queen  Christina Aguilera    André Hazes jr

Tina Turner    Heléne Fischer   Nightwish   Gary Moore 

                    Duncan Laurence  Bradley Cooper  Nena


