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Raadpop 2022……de voorbereidende fase
Voor al uw Loonwerk, Grondverzet & Container verhuur
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Al enkele maanden zijn werkgroepen bezig met de voorbereidingen voor RaadPop 2022. Ieder
team heeft zijn eigen discipline.
Een van de eerste zaken waarmee
je als organisatie begint, naast
het bepalen van de datum en het
programma, is het zoeken naar
een geschikte locatie.
Geschikte locatie
Niet elke plek is geschikt als evenementenlocatie. Heeft de locatie voldoende
capaciteit voor het beoogde aantal
bezoekers? Is de ondergrond geschikt?
Zijn er voldoende uitvalswegen en aanrijroutes. Vervolgens moet je kiezen
wat soort evenement je wil, een binnen- of buitenevenement en op welke
doelgroep richt je je met het programma. Vervolgens bekijk je welke faciliteiten nodig zijn op het festivalterrein en
denk daarbij aan inrichting van de tent,
afmetingen van het podium, nooduitgang, elektriciteit, sanitair en catering.
Een op schaal gemaakte plattegrond
laat zien waar alles past in de festivaltent en op het terrein.
Veiligheid
De werkgroepen Vergunning & Veiligheid en Mobiliteit kijken mee met
het veilig inrichten van de locatie en
de omgeving, en het veilig verloop
van het evenement. Welke verkeersmaatregelen je nodig hebt, worden
opgenomen in een verkeers- en mobiliteitsplan. Zo moeten verkeersregelaars er voor zorgen dat bezoekers,
artiesten en leveranciers op een verantwoorde en veilige manier het evenement kunnen bereiken en verlaten.
Bij het voorbereiden en realiseren
van de veiligheid, zowel op het evenemententerrein als deels erbuiten,
zijn verschillende partijen betrokken. De werkgroep V&V bekijkt de
brandveiligheid en de medische veiligheid. Ze zorgen er voor dat de benodigde materialen aanwezig zijn.
Zij draagt ook de verantwoordelijkheid voor de inzet van beveiliging en
toezicht gedurende het evenement.
De genoemde inzet en te gebruiken
materialen worden in het veiligheidsplan opgenomen. Als alle plan-

nen klaar zijn, kan bij de gemeente
een vergunning aangevraagd worden.
Line up
Al met al een hele operatie om RaadPop 2022 in goede banen te leiden,
waar enthousiaste mensen mee bezig zijn zodat we op 27 en 28 mei
kunnen genieten van Rowwen Hèze,
Suzan & Freek, DeWolff, Son Mieux,
Rondé, Remme, Georia van Etten, Fever Of Life, The Pink Floyd Sound en
The Bruceband.

Op 17 en 18 december piekt Nederweert-Eind opnieuw

Eynder Pieck Festeyn krijgt tweede editie
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Na twee jaar uitstellen, krijgt het
Eynder Pieck Festeyn eindelijk
een vervolg in 2022. Nu de laatste coronamaatregelen verdwijnen, heeft de organisatie er alle
vertrouwen in om dit winterse
kerstevenement voor de tweede
keer te organiseren. Anton Pieck
krijgt met zijn oud-Hollandse taferelen weer een prominente rol
tijdens dit evenement op zaterdag 17 en zondag 18 december in
Openluchtmuseum Eynderhoof.
Nieuw dit jaar is het Eynder Pieck
Pleyn met attracties voor de jeugd zoals een zweef- en paardjesmolen. Andere activiteiten zoals het uitoefenen
van ambachten en de kerstmarkt vinden zowel binnen als overdekt buiten
plaats. Houd de pagina van Eynderhoof en de Facebookpagina Eynder
Pieck Festeyn in de gaten voor details
over de precieze invulling en de op
dat moment geldende RIVM-regels.
Vervolg unieke samenwerking
In 2019 trok het Eynder Pieck Festeyn
zo’n 3.500 bezoekers en is daarmee
een geslaagd evenement. Daarom
heeft Dorpsraad Eind samen met
Openluchtmuseum Eynderhoof en

Foto: Nederweert24
vijf verenigingen besloten om een
vervolg te geven aan deze unieke samenwerking. Het doel om de saam-

horigheid van Nederweert-Eind te
bevorderen, de deelnemende verenigingen financieel te versterken en

de relatie tussen Eynderhoof en haar
omgeving hechter te maken staat wederom centraal.

Haakactie voor Oekraïne
ZPC tweemaal Regio Kampioen
2 april 2022 was een spannende dag voor de
synchroon zwemmers van ZPC Nederweert.
Voor het eerst sinds de corona-pandemie
stond er weer een uitvoeringswedstrijd binnen Regio Zuid op het programma. Door de
vele quarantaine-gevallen was de voorbereiding anders dan normaal, maar ondanks
dat werden er top-resultaten afgeleverd
door onze zwemmers!
Techniek:
- bij de junioren was het podium volledig
voor ZPC Nederweert: Bente behaalde een
bronzen medaille, Nadine de zilveren en
Irene ging naar huis met goud!
Uitvoeringen:
- goud was er voor de Free Routine Com-

bination van ZPC Nederweert! Met een
score van bijna 60 punten behaalde Nadine,
Bente, Irene, Saar, Loes, Laura, Lisa, Ester,
Lisanne, Mieke en reserve Emmy een mooie
eerste plaats. Een goede aanloop naar het
NK Combo dat vlak voor de zomervakantie
gepland staat in Den Haag.
- goud was er ook voor onze juniorenploeg!
Met 118 punten (inclusief de techniekscores)
hebben zij de nummer twee dik verslagen.
Emmy, Nadine, Bente, Irene, Saar, Loes en
Laura hebben hiermee weer een mooi resultaat neergezet en zijn klaar voor het NK
Junioren dat komend weekend plaats zal
vinden in Zwolle.
Regio kampioenen gefeliciteerd!

Samen 25 kinderdekens haken voor
gevluchte kinderen uit Oekraïne die
opgevangen worden in Nederweert.
Dat is het streven van de Haakactie
‘Granny’s voor Oekraïne’ die vanaf 1
april start.
Geraakt door het leed en het verdriet
uit de oorlogsbeelden uit Oekraïne
en gedreven om dit om te zetten in
‘iets willen betekenen en doen’ ging
Anja Stienen uit Nederweert op pad
met haar idee. ‘Ik kreeg veel enthousiaste reacties en ik heb zelfs inmiddels diverse sponsoren gevonden die
de actie steunen’. Wat begon met
een idee, groeide snel uit tot een initiatief.

27 april 2022 van 10:00 tot 15:00

7e editie Koningsplein
bij Thomashuis Ospeldijk
Eindelijk kan het weer! Na twee jaar
geleefd te hebben met de coronamaatregelen, wordt dit jaar het Koningsplein in Ospeldijk weer georganiseerd.
Op 27 april toveren we het Thomashuis namelijk weer om naar een gezellig plein met verschillende spelletjes en activiteiten. Zo is er “DE
KLOS”, een activiteit voor de echte
durfals, het krattenstapelen en kun je
verschillende oer Hollandse spelletjes
spelen. Er is natuurlijk ook aan de innerlijke mens gedacht.
De meeste spelletjes zijn gratis en
mocht regen roet in het eten gooien,
dan worden er tenten over de activiteiten gezet.

Je mag je eigen garen gebruiken (katoen of acryl). Door de bijdragen van
diverse sponsoren kunnen we ook
diverse bollen garen beschikbaar stellen. Wil je hiervan gebruik maken?
Loop dan binnen bij Alda Creatief of
mail naar info@hakenvooroekraine.nl.
Haak jij ook mee?

bereikbaar

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

Opbrengst Goededoelenwinkel
weer optimaal
Iedereen is van harte welkom en we
gaan er samen een topdag van maken. Wie weet win je zelfs een leuk
prijsje.

Ben je benieuwd naar het nieuwe
spel, durf jij DE KLOS aan, of wil je
gewoon een leuke dag? Kom dan gezellig langs!

Het Koningsplein is te vinden op Moosdijk 1, ‘t Kienhout. Voor eventuele vragen kan er gemaild worden naar: koningsplein.ospeldijk@gmail.com

Meerdaagse cursus ‘Zorg en
dementie’ voor mantelzorgers

De cursus bestaat uit meerdere bijeenkomsten van 2 uur. Dit biedt de
ruimte om uitgebreid aandacht te
hebben voor de praktijk van alle dag.
Ook gaan we in op de verschillende
vormen van dementie met wisselende ziektebeelden. Mantelzorgers
worden geschoold in zaken waar ze
in vast lopen, maar ook in de wet- en
regelgeving waarmee ze te maken
kunnen krijgen. Bij aanvang van deze
cursus ontvang je het boek ‘Had ik
het maar geweten’. Tijdens de laatste
bijeenkomst wordt er een terugkommoment gepland.

Veel mensen delen het gevoel iets
te willen doen. Veel mensen zijn
creatief. En met veel mensen samen
kunnen we mooie dekens maken van
‘granny squares’ (lapjes). Want als je
als kind moet vluchten en alles achter
hebt moeten laten, is het fijn om iets
te krijgen wat voor jou is. Gemaakt
met liefde en aandacht.

Iedereen kan meedoen aan de actie.
Vanuit thuis, alleen of met je moeder,
vriendin, je broer, oma of buurvrouw.
Samen haken is leuker! Daarom worden er op diverse plekken haakbijeenkomsten georganiseerd zoals bij Alda
Creatief en Bibliocenter Nederweert.
Op de website www.hakenvooroekraine.nl vind je alle informatie over de
actie, het gebruikte patroon en garen.

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

Dit jaar heeft echter een speciale
wending. Wij, studenten van Avans
Social Work in Den Bosch, werken dit
jaar met het Thomashuis samen. We
hebben een groot deel van de organisatie op ons genomen om hen te ondersteunen en we hebben zelfs een
nieuw spel op het programma gezet.

Punt Welzijn organiseert in samenwerking met Hulp bij Dementie en
MET ggz de gratis cursus ‘Omgaan
met dementie’ voor mensen in Weert
en Nederweert. De cursus bestaat uit
6 dagdelen en is bedoeld voor mantelzorgers van mensen met dementie.
Deze meerdaagse cursus start op 25
april en de eindigt op 11 juli.

Kinderworkshops in de
meivakantie bij Bibliocenter

De cursus vindt telkens van 10:30 tot
12:30 uur plaats bij het Keenter Hart
(Weert) op deze momenten: 25 april,
9 mei, 23 mei, 13 juni, 27 juni én 11
juli.
Wil je graag deelnemen? Meld je
dan aan via www.puntwelzijn.nl (via
activiteiten). Daar vind je ook een
overzicht van alle activiteiten die er
komende maand worden georganiseerd. Zoals een informatiebijeenkomst voor vrijwilligers (12 april) en
voor mantelzorgers (13 april) over hoe
je goed kunt omgaan met dementie.
En daarnaast het project RAAK, een
gratis kunst- en cultuurprogramma
voor thuiswonende mensen met
dementie en hun mantelzorger.
Bij vragen over de bijeenkomst(en)
kun je contact opnemen met Punt
Welzijn door een mail te sturen naar
mantelzorg@puntwelzijn.nl of te bellen naar 0495-697900.

De Goede Doelen Winkel aan de
Kerkstraat 76 in Nederweert zet
zich al 13 jaar in voor goede doelen in de derde Wereld en plaatselijke maatschappelijke doelen.
De opbrengst is dit jaar, ondanks
de tijdelijke sluiting, weer optimaal. De vrijwilligers zetten zich
geheel belangeloos in om dit te
realiseren. Over 2021 kunnen we
ruim € 14.000,-- verdelen over
de aangevraagde doelen.
De vrijwilligers hebben hun uiterste best gedaan om dit geld bij elkaar te krijgen via de verkoop van
mooie, leuke spullen en kleding.
Er kan volop gesnuffeld worden
in de winkel. Het aanbod is divers
en de prijzen zijn klein. Ook voor
een cadeautje of iets leuks voor
de kinderen kan men terecht in
de winkel.
De opbrengst van de verkochte spullen gaat naar maatschappelijke doelen, aangevraagd door de plaatselijke
bevolking. Zij zetten zich in voor
maatschappelijke doelen in de derde
wereld en gaan zelf met het toegekende geld naar het gebied waar
de steun nodig is. Hierdoor zijn wij
er van overtuigd dat het geld op de
juiste plaats terecht komt.
De bezoeker aan de winkel ziet een
mooie net opgeruimde winkel met
een ruim aanbod aan kleding, voor
het merendeel dameskleding, sieraden en schoenen. Ook handige en
bruikbare spullen voor interieur en
huishouden en klein speelgoed, zijn
aanwezig, inclusief prachtig serviesgoed ‘van oma’. Er is nog behoefte
aan kleine spullen zoals babyspullen. Alle spullen in de winkel worden gratis gedoneerd. De vrijwilligers nemen de gebruikte spullen
in ontvangst voor de verkoop, mits
deze in goede staat zijn. Met kleine
prijzen realiseren de vrijwilligers een
groot resultaat. Kleding die niet in
de winkel wordt verkocht, gaat naar
de kledingcontainer bij Boerderijwinkel Linders-Wijen in Strateris. of fam.
Van Eijk op de Hoofstraat waar deze
opgehaald wordt door de Salvatoriaanse Hulpactie. Zij ondersteunen
projecten van missionarissen, missiezusters, ontwikkelingshelp(st)ers en
plaatselijke doelen zoals de Venezuela werkgroep en het adoptiefonds
van Pater Konings.

De stichting Goededoelenwinkel doneert jaarlijks aan doelen in de derde
Wereld landen alsook kleine bedragen aan lokale organisaties zoals
Scouting, Jong Nederland en de harmonieën.
Het bestuur, bestaande uit de dames
Mia Gubbels, Nel Klapwijk, en Marleen van Schaijk, baseert de keuze
op de zekerheidsgarantie dat hun
(dus uw) geld goed terecht komt.
Daarom kiezen zij en de vrijwilligers
voor doelen waarvan de belangen
door Nederweerter mensen worden
behartigd.
Donaties 2022
Stichting Adadyia, vertegenwoordigd
door Doortje Linders uit NederweertEind, die geld rechtstreeks doneert
voor verbetering van de positie van
vrouwen in Burkina Faso. Verdere
donaties zijn voor de kleinschalige
lokale projecten in de Derde Wereld,
zoals het Centrum voor Geestelijk
gehandicapten in Benin van de Stichting Vrienden van Toyo. Ook ondersteund worden projecten in Gambia
(Kinderarts Pa Bojang) en Cuba (Cuba
Adelante) die zich richten op de inkoop van medicatie en hulpgoederen
voor moeders en kinderen. en Stichting Leergeld in Weert heeft een donatie ontvangen, evenals de Hospice,
Repair café, Zonnebloem, Renovatie
Kapel in Ospel en huiskamerproject
Ospel, Nederweert en Stichting Minima i.o. Nederweert.
Totaal ruim € 14.000,--.
Openingstijden winkel: dinsdag
13.30-17.00 uur en woensdag, donderdag en vrijdag van 10 -17.00 uur.
Voor meer informatie zie onze website: www.gdwnederweert.nl
Bestuur Stichting Goededoelenwinkel Nederweert.

De meivakantie staat weer voor
de deur. Tijd voor iets leuks! Bij
Bibliocenter Weert kun je deelnemen aan een aantal creatieve kinderworkshops. Vervelen is geen
optie!
Workshops Chemische reacties en
Tijd voor slijm
Doe mee met de Mad Science kinderworkshops. Op dinsdag 3 mei ga
je aan de slag als scheikundige in de
dop tijdens de workshop ‘Chemische
reacties’. Op donderdag 5 mei ga je
op zoek naar het geheime recept
voor het maken van de perfecte slijm
tijdens de workshop ‘Tijd voor slijm’.
De Mad Science workshops zijn voor
kinderen van 7 tot en met 12 jaar en
starten om 10.30 uur. De kosten bedragen 7,50 euro per workshop.
Kunst maken geïnspireerd door
boeken – met als afsluiting een echte
expo in de bieb!
Ben jij een echte creatieveling met
veel fantasie en knutsel je graag?
Doe dan mee met ‘Kunst maken geinspireerd door boeken’! Je maakt
in twee workshops, op 26 april en 3

mei, kunstwerkjes geïnspireerd op
kleurrijke boeken, met als afsluiting
een echte expositie in de bibliotheek
in Weert! Er is geen goed of fout in
kunst. Plezier hebben staat voorop!
Je wordt begeleid door Gerarda Beumer van Atelier Crea7. Ze nodigt je uit
om te experimenteren, te onderzoeken en te ontdekken. De workshops
zijn voor kinderen van 6 tot 12 jaar en
starten om 11.00 uur. De kosten bedragen 14 euro voor twee workshops.
De workshops zijn niet los te boeken.
Aanmelden kan via www.bibliocenter.nl/jeugd.
(Online) lezen
Thuis relaxen in de vakantie? Ook
dat kan! Voor kinderen tot 18 jaar is
een lidmaatschap bij Bibliocenter gratis! Met dit jeugdlidmaatschap kun
je boeken lenen, e-books lezen en
even wegdromen met een leuk luisterboek. Je kun ook voorleesfilmpjes
bekijken, informatie opzoeken voor
je werkstuk of spreekbeurt, oefenen
voor basisschoolvakken door middel
van Junior Einstein, muziek luisteren
en nog veel meer…

Oproep Ruilwinkel Nederweert
Op zaterdag, 14 mei aanstaande
wordt de Ruilwinkel Nederweert “
Vör Mekaar” door wethouder Carla
Dieteren van de gemeente Nederweert en directeur-bestuurder Paul
Segbregts van Woonik officieel geopend. Het terrein van Woonik aan
de Gutjesweg is dan het feestelijk
decor waarbij iedereen welkom is om
een kijkje in de winkel te nemen.
In de Ruilwinkel speelt geld geen rol.
Ieder artikel krijgt een aantal punten.
Door bruikbare spullen in te leveren
of diensten aan te bieden ontvang je
punten.
Die kun je weer gebruiken om andere kleding, speelgoed e.d. mee te
nemen of diensten af te nemen. Dit
hoeft niet op hetzelfde moment want
de verworven punten blijven geruime
tijd geldig Een ruilwinkel zou niet
kunnen bestaan zonder sponsors, giften of spontaan aangeboden zaken.
Daarom een oproep aan iedereen die
het concept ruilwinkel een warme
hart toedraagt: kleding, schoenen,
kleine huishoudelijke artikelen als bestek, borden of glazen zijn van harte
welkom !
Je hebt vast en zeker kleding die je
niet meer draagt of hebt opgeslagen
op zolder. Met name kinderkleding
is een veel gevraagd item. Datzelfde
geldt voor schoenen en speelgoed
waarvan de kinderen of kleinkinderen geen gebruik meer maken. De
ruilwinkel is er blij mee en zorgt ervoor dat deze zaken een passende
tweede bestemming krijgen. Met ingang van vrijdag 15 april tot en met
vrijdag 29 april, kun je tussen 09.30 en
11.30 uur je spullen afgeven aan Gutjesweg 8 (terrein Woonik). In verband
met de hygiëne graag de kleding van
tevoren wassen, zoals vermeld in het
reglement op onze website : www.
ruilwinkelnederweert.nl. Het spreekt
vanzelf dat alle in te leveren artikelen
heel en functionerend zijn. Qua kleding nemen we graag alleen voorjaars- en zomerkleding in ontvangst.
Als je niet in staat bent om je spullen af te geven, neem dan contact op

met Nel om een afspraak te maken
06-17987209. Iedereen die spullen
brengt krijgt alvast 15 punten.
Vrijwilligers
De enthousiaste werkgroep van vijf
leden is op zoek naar vrijwilligers die
in dit concept geloven, willen meedoen en tijdens openingstijden ons
team willen versterken door bijvoorbeeld gasten te ontvangen. Els Vaes:
“ Succes valt en staat met een hecht
team van vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers mochten wij al verwelkomen
maar we kunnen nog meer gemotiveerde dames en heren gebruiken.
In onze Ruilwinkel hebben we hulp
nodig met het in ontvangst nemen
van kleding, labelen, vragen beantwoorden maar vooral de bezoekers
gastvrij ontvangen. Een kopje koffie
kan daarbij helpen.”
Els en Nel zorgen voor de nodige begeleiding van de vrijwilligers en het
inroosteren. Els : “Een groep mensen
met een sociaal hart die zich thuis
voelen in een gezellige en open sfeer,
daar streven we naar.”
Onze openingstijden zijn:
woensdag
13.00 tot 17.00 uur
donderdag
10.00 tot 14.00 uur
Opgave is mogelijk met het aanmeldformulier via Google op de website :
www.ruilwinkelnederweert.nl.
Je kunt jezelf ook telefonisch aanmelden bij Nel : 06-179 872 09 of Els: 06226 932 28.

24 april 2022 14u. – 16u.

Klimaatwandeling
Infobord Kempen~Broek aan Natuur- en Milieucentrum De IJzeren
Man, Geurtsvenweg 4 (einde parking), Weert
De klimaatverandering: we hebben
er allemaal al wel van gehoord. Maar
wat betekent dit nu voor de natuur?
Welke invloed heeft de klimaatverandering op flora, fauna en mensen?
En wat kunnen we zelf doen? En wat
doen we in Kempen~Broek om de effecten van extreem natte en droge

periodes te milderen? Dit alles wordt
uitgelegd door onze Verkenner.
Deze activiteit is geschikt voor kinderen. We wandelen ook door de
klimaattuin. De kinderen kunnen o.a.
zelf water oppompen en kijken hoe
het water door het zand stroomt.
Prijs: € 2 per persoon of € 5 per gezin,
ter plekke contant te betalen
Inschrijven is verplicht voor zaterdag
23 april om 12u. via een email naar
els.peusens@rlkm.be

ZOEKERTJES
Via sociaal media ontvangt u constant reclame valt het nog wel op!
Vanaf nu ook in het weekblad voor
Nederweert, zoekertjes tegen een
aantrekkelijke prijs.
Iets te koop/huur of te koop/huur gevraagd, personeel gezocht.
Plaats een zoekertje voor slechts € 10,00
incl. BTW maximaal 15 woorden.
Aanleveren stuur een mail naar
info@drukkerijvandeursen.nl
Vergeet niet uw telefoonnummer of
waar men kan reageren in uw advertentie te vermelden.

STEVENS

TELEVISIES

Tennisclub NTC ’72 zoekt
een Groundsman (m/v)!
NTC ’72 is een actieve en gezellige tennisclub met mooie moderne en goed onderhouden faciliteiten. Sinds de oprichting
in 1972 speelt de club op het tennispark Sportpark West aan De Bengele in Nederweert. De club telt ongeveer 400 leden.
NTC ’72 beschikt over zes roodzand-kustgrasbanen die ook in de wintermaanden
bespeeld kunnen worden en er zijn twee minibanen voor de allerjongste tennissers.
Groundsman
Voor het onderhoud van de tennisbanen zijn we op zoek naar een Groundsman (m/v).
De Groundsman zorgt ervoor dat de tennisbanen goed bespeelbaar zijn en blijven.
Eventuele gebreken aan de tennisbanen of installaties worden in samenspraak met
het bestuur en de commissie ‘Park en Onderhoud’ opgelost.
De Groundsman draagt er ook zorg voor dat benodigde gereedschappen en hulpmiddelen voor het onderhoud goed op orde blijven.

UW (O)LED TV ADRES!

De Groundsman deelt zijn/haar werkzaamheden zelfstandig in. De werktijden kunnen variëren en zijn afhankelijk van het seizoen, en bedragen ongeveer 4 tot 6 uur
per week.

LAGE PRIJS!

Vergoeding
De werkzaamheden van de Groundsman worden vergoed; vaststelling van deze vergoeding gebeurt in overleg met het bestuur.

De Televisie Specialist
met een verrassend

Grootschoterweg 105 · Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

Profiel
Ben je zelfstandig en hou je er van in de openlucht te werken? Heb je al ervaring met
gelijksoortige werkzaamheden of wil je ervaring opdoen?
Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met het secretariaat, Marion
Duijts, via secretariaat@ntc72.nl of op 06- 146 28 261.

Startdatum is 1 mei 2022. Eventuele duale invulling van deze functie is bespreekbaar.
We zien je reactie graag tegemoet!
Bestuur NTC ‘72

Poëzieprijs
Voor de poëziewedstrijd in dialect die
Veldeke Wieërt heeft uitgeschreven
kan nog tot 1 mei werk ingezonden
worden. Teksten in alle regionale dialecten zijn welkom.
Per persoon mogen meerdere gedichten meedingen naar de prijzen.
Thema naar eigen keuze en er wordt
niet beoordeeld op spellingfouten.
De hoofdprijs bedraagt € 250,00, tweede prijs € 100,- en derde prijs € 50,00.
Inzenden bij voorkeur digitaal via mail
info@veldekewieert.nl.
Postadres:
Beatrixlaan 52, 6006 AK in Weert.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden in
mei.
Voor verdere informatie 0495-537 790.

Heerschap

Veldeke Wieërt
Vereîniging tot instândhaojing van
volkscultuur en dialecte

Gezinstochten en kindertheater bij buitencentrum De Pelen

Newecoop bezoekt Stienen BE

Vier de meivakantie in Nationaal
Park De Groote Peel!

Informatie-avond Hartslag voor
Nederweert, ‘Als elke seconde telt’
Op maandag 9 mei vindt een informatieavond plaats in de voetbalkantine van RKSVO in Ospel
over Hartslag voor Nederweert.
Via dit netwerk kunnen vrijwilligers hulp bieden aan mensen met
hartcirculatieproblemen. En dat
is belangrijk in een situatie waarin elke seconde telt.
Dankzij de inzet van veel vrijwilligers en 50 AED’s kan er sneller hulp
geboden worden aan mensen met
hartcirculatieproblemen. De stichting
Hartslag voor Nederweert is heel blij
met veel betrokken burgers, maar uiteraard kan ze nog meer aanmeldingen gebruiken. Op maandag 9 mei om
19.30 uur is er een informatieavond
in de voetbalkantine van RKSVO,
te Ospel over wat het betekent om
een burgerhulpverlener te zijn.
Vrijwilligers gezocht
Doe mee aan dit levensreddende project en kom naar de informatieavond
maandag 9 mei om 19.30 uur. U kunt
zich hiervoor aanmelden via info@
hartslagvoornederweert.nl.

De Nederweerter energiecoöperatie Newecoop bracht op 31 maart jl.
een bezoek aan Stienen Bedrijfselektronica. Naast energieopwekking en
energiebesparing organiseert en faciliteert Newecoop namelijk ook het
gesprek over de energietransitie in
Nederweert. De duurzame energiedialoog brengen wij op gang onder
andere door goede voorbeelden van
verduurzaming in Nederweert te laten zien en te ervaren.
Stienen BE is een Nederweerts bedrijf
dat met succes wereldwijd automatiseringsoplossingen voor pluimveestallen, varkensstallen en rundveestallen biedt. Duurzaamheid staat hoog
in het vaandel doordat het inzet op
het terugwinnen van energie uit water en lucht die anders verloren zou
gaan.
Ruim 15 leden werden, onder het genot van een heerlijk stuk vlaai, welkom geheten door CEO Erwin Stienen en voormalig eigenaar en vader
Michel Stienen. Bevlogen vertelden
zij over de ontstaansgeschiedenis
van het bedrijf in 1977, en dat via de
Hulsenweg sinds 2005 op de Mangaanstraat is gevestigd. Ook kregen
de leden van Newecoop een aantal
mooie projecten te zien waarin de
producten van Stienen, zoals warmtewisselaars, voor hun klanten het verschil maakten.
De aanwezigen hoorden ook hoe

het bedrijfspand, door middel van
een horizontale bodemwisselaar en
een warmtepomp, in de winter warm
wordt gestookt en in de zomer koel
blijft. De constante temperatuur is
wel zo prettig voor de ca. 75 medewerkers. Daarbij zorgt 13 kilometer
slang op dik 4 meter onder de grond
voor warmte en koude in het pand.
Hier komt dus geen aardgas bij kijken! Een mooi voorbeeld van hoe
een bedrijf met succes een duurzaam
pand kan ontwikkelen.
Tijdens en na de presentatie werd er
volop gesproken over de energietransitie en de betekenis daarvan voor
Stienen BE. Wij vulden het laatste uur
van het bezoek in met een rondleiding door het pand. Erwin en Michel
maakten hun gasten daarbij wegwijs
in de wereld van bedrijfselektronica
en de ins en outs van warmtewisselaars. Hierna sloten wij het bedrijfsbezoek af met een heerlijke versnapering.
Newecoop dankt Stienen BE nogmaals hartelijk voor dit mooie inspiratievolle bedrijfsbezoek in het kader
van de duurzame energiedialoog. Newecoop is voornemens om periodiek
duurzame bedrijven te bezoeken.
Mocht u het ook interessant vinden
om aan te haken bij zo’n dialoog?
Word dan net als ca. 175 andere Nederweertenaren ook voor EUR10 per
jaar lid van Newecoop via www.newecoop.nl/lidworden.

Deelname is gratis. U hebt wel een geldig legitimatiebewijs nodig als u zich
wilt registreren als vrijwilliger. Mensen
met een geldig reanimatiecertificaat
kunnen zich meteen aanmelden bij het
landelijk oproepsysteem. Voor mensen
die geen reanimatiecertificaat hebben
maar zich in willen zetten bij een reanimatie oproep bieden we een gratis
basiscursus reanimeren aan.
Basiscursus
Op maandag 23 mei vindt de basiscursus plaats in de Pinnenhof te Nederweert. Aanvang: 19.00 uur. Deze
basiscursus is kosteloos (dit geldt
ook voor herhalingslessen) en kunt u
volgen nadat u de informatieavond
heeft bijgewoond en wanneer u geen
geldig reanimatiecertificaat bezit.
Aanmelden voor deze avond is noodzakelijk en kan via info@hartslagvoornederweert.nl.
Op de site www.hartslagvoornederweert.nl kunt u datums voor herhalingslessen vinden en vindt u verdere
informatie. Zijn er daarna nog vragen, mail ons dan gerust.

Meijel is dichterbij
dan je denkt
De meivakantie komt eraan en
dat betekent natuurpret voor het
hele gezin in het Nationaal Park
De Groote Peel. Buitencentrum
De Pelen biedt gezinstochten,
met maar ook zonder gids, en
leuke kindervoorstellingen in het
Amfitheater van De Pelen. Voor
elk wat wils dus! Alle activiteiten
starten bij het buitencentrum aan
de Moostdijk 15 te Ospeldijk.
Ga op pad met een Peelgids en
ontdek de natuur
In de meivakantie is er voor gezinnen
van alles te doen, te beleven en te ontdekken in De Groote Peel. Zo zijn er
gezinstochten onder begeleiding van
een Peelgids waarbij je de ‘ontluikende
natuur’ ontdekt en sPeelse opdrachten
doet. Informatief, educatief, actief
en een lekker sPeels. Je kunt kiezen
uit de Ontdektocht Lentekriebels en
de sPeelse Expeditie. Allebei nét iets
anders. Kijk op de website voor meer
informatie en kies wat je het leukste
vindt. Of doe ze gewoon allebei!
Er zijn begeleide ontdektochten op
25, 26, 28 en 29 april en in de tweede week van de meivakantie op 2, 3,
4 en 6 mei. Deelname kost € 6,- per
volwassene en € 4,- per kind (t/m 12
jaar). Aanmelden is noodzakelijk en
kan online via: www.staatsbosbeheer.nl/peelontdektochten

De Theaterkist pakt uit!
Behalve excursies zijn er ook theatervoorstellingen bij De Pelen. Op zondag 1 en zondag 8 mei presenteert
De Theaterkist de voorstelling ‘Een
toetje van eigen deeg voor August’.
Neem een kijkje in de keuken van de
Theaterkist en geniet van deze doldwaze voorstelling waar je spontaan
honger van krijgt!
Deze voorstelling wordt op 1 en 8
mei twee keer gespeeld in het overdekte Amfitheater; om 13.30 en om
15.00 uur. Een voorstelling duurt
ongeveer 45 minuten. Deelname
kost € 4,- per volwassene € 2,50 per
kind. Kaartjes reserveren kan online via: www.staatsbosbeheer.nl/
pelenkindertheater
Beleef de lente in het Buitencentrum
In de winkel van het buitencentrum
De Pelen is het lente! Er zijn veel
nieuwe spulletjes om je huis en tuin
in lentesfeer te brengen, maar ook
souvenirs, boeken, nestkastjes en
streekproducten verkrijgbaar. In de
Peelkiosk en in de Peelboerderij (op
zondag) kan je terecht voor een hapje en drankje. Voor meer informatie
over het buitencentrum en het Nationaal Park De Groote Peel: www.
staatsbosbeheer.nl/depelen

Wij zijn weer open
vanaf 14 april!
Eerlijk advies op een
respectvolle manier bij

• We hebben een nog groter
assortiment als vorige jaren
in perkplanten, kuipplanten, hangmanden enz.
• We hebben nu een veel groter aanbod in bijzondere
vaste planten.
Het zijn prachtige planten met
een bijzondere uitstraling.
• Gratis koffie, thee met iets

Tuin & Terras
Kampsteeg 11A
5768 PN Meijel
Tel.: 06-20974776
Tel. winkel: 06-83920973

www.rinivanrees.nl
Openingstijden:

Maandag tot en met zaterdag
van 9.30 tot 17.30 uur.
Zon- en feestdagen van 10.30 - 16.30 uur

lekkers.
• Bij contante betaling is er
een flinke kassakorting.

samen groots, samen doen!

Gemeente

Contact
Raad vergadert

Op dinsdag 19 april om 19.00 uur
vergadert de gemeenteraad. Op de
agenda staan o.a.:

• de duiding van de verkiezingsuitslag
en het rapport van de informateur
• het Reglement van Orde Gemeenteraad 2022
• de externe vertegenwoordiging van
de gemeenteraad

Donderdag 14 april 2022

Vanwege de verbouwing van de
raadzaal en de beperkte ruimte op de
huidige locatie is het niet mogelijk om
publiek toe te laten bij de raadsvergadering. De vergadering is live te volgen
via de website van de gemeente of
Nederweert24.
Alle raadsvoorstellen en bijbehorende
stukken kunt u vinden op nederweert.nl.

Vrijwilligers prikken weer zwerfafval

De initiatiefnemer krijgt een jaar de tijd om het plan voor de invulling van de locatie achter café-zaal Wetemans uit te werken. Foto: Nederweert24

Groen licht voor woningbouwprojecten
Het college van B&W van Nederweert
heeft op dinsdag 5 april positief
besloten over het vervolg van woningbouwprojecten in Leveroy en
Ospel. In Leveroy gaat het om het
plan Hölskeshof aan de Dorpstraat,
ook bekend als de achtertuin van
café-zaal Wetemans. In Ospel gaat
het om bestemmingsplan Onze Lieve
Vrouwestraat 6.
Hölskeshof
Het plan Hölskeshof is een zogenaamd
principeverzoek. Het verzoek gaat uit
van de bouw van tien woningen voor
starters en senioren, het ombouwen
van een bestaande schuur tot ijssalon, een boerderijwinkel plus twee
appartementen, en het aanpassen van
de horecabestemming van zaal Wetemans tot een gemengde bestemming.
Met gemengde bestemming wordt
bedoeld dat de zaal ook een andere

functie dan horeca kan krijgen. Wat
dat dan is, moet nog nader onderzocht
worden. Het positieve collegebesluit
betekent dat de initiatiefnemer een
termijn van een jaar krijgt om het plan
verder uit te werken tot een ontwerpbestemmingsplan dan wel omgevingsplan.
Onze Lieve Vrouwestraat
Voor Ospel besloot het college om het
bestemmingsplan Onze Lieve Vrouwestraat 6 in Ospel in ontwerp ter
visie te leggen. In het plangebied wil
de initiatiefnemer acht wooneenheden
bouwen die geschikt zijn voor starters
en ouderen. Het plan voorziet verder
in de bouw van zes levensloopbestendige (senioren)woningen en twee half
vrijstaande kluswoningen. Wethouder
Koolen: “We blijven woningbouwplannen toevoegen. En ik ben blij dat
in beide plannen aandacht is voor

starters en de vraag naar levensloopbestendige woningen.”
Besluitenlijst
Op de hoogte blijven van collegebesluiten is heel eenvoudig. Op de
gemeentelijke website in de rubriek
Actueel kunt u zich aanmelden
voor de digitale nieuwsbrief Uit het
college. U krijgt de besluitenlijst dan
wekelijks in uw mailbox. De besluitenlijsten van het college staan ook
op nederweert.nl.

Vorig jaar spraken de gemeente
Nederweert en wooncorporatie Wonen
Limburg af om te onderzoeken of het
gebied van de gemeentewerf en de
voormalige brandweerkazerne te ontwikkelen is naar een woongebied.
Uitgangspunten
Daarbij gelden een aantal uitgangspunten. We zetten in op een overwegend sociaal woningbouwprogramma
dat aansluit bij de woonbehoefte van
starters, senioren en gezinnen. Zowel

huur- als koopwoningen. De gemeente
heeft daarnaast een opdracht om aanvullend een aantal standplaatsen voor
woonwagens aan te leggen.
Drie varianten
Het stedenbouwkundig bureau Mr Stir
ging aan de slag met deze uitgangspunten. Het bureau tekende drie
varianten voor een mogelijke invulling
van het gebied. In deze varianten is de
inbreng van de omgeving op verschillende manieren ingevuld. Elke variant
gaat uit van een mix van soorten woningen met veel groen en een uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen bij de huidige woonwagens.
Vragen en aandachtspunten
Inwoners en belangstellenden konden
tijdens de informatiebijeenkomst

De vrijwilligers gingen gewapend
met handschoenen, afvalgrijpers en
afvalzakken op pad om zoveel mogelijk
zwerfafval in Nederweert op te ruimen.
68 zakken
In totaal vulden de deelnemers maar
liefst 68 zakken met zwerfvuil. De
gemeente zorgde ervoor dat de zakken

weer opgehaald werden.
Afvalbingo
Groepen die deelnamen aan de Afvalbingo maakten ook nog kans op een
leuke prijs. De winnaars werden via
een filmpje op de website van de gemeente op een originele wijze bekendgemaakt.
Vaker zwerfafval opruimen?
Wilt u vaker zwerfafval opruimen? Meldt
u zich dan aan als ZAPper via nederweert.nl/word-zapper-in-nederweert.
We willen alle vrijwilligers hartelijk
bedanken voor hun inzet!

Bekendmakingen
Dat geldt ook voor de officiële bekendmakingen zoals (bouw)vergunningen,
verkeersbesluiten, besluitregels en
bestemmingsplannen. De bekendmakingen staan gesorteerd op publicatiedatum. Wilt u deze ook automatisch
ontvangen? Meldt u zich dan aan voor
de e-mailservice van overheid.nl.

Veel informatie opgehaald tijdens infobijeenkomst Gutjesweg
Ruim 100 belangstellenden bezochten
op donderdag 31 maart een informatiebijeenkomst in het kerkgebouw van
Budschop over de herontwikkelingskansen van het gebied Gutjesweg. De
projectgroep haalde veel informatie
op voor het vervolgtraject.

In heel Nederland kwamen op zaterdag
19 maart duizenden mensen, jong en
oud, vrijwillig in actie voor een schonere buurt tijdens de Landelijke Opschoondag. Ook in Nederweert waren
bijna 60 fanatieke inwoners in touw om
de omgeving zwerfafval vrij te maken.

tussen 16.00 tot 20.00 uur binnenlopen. Medewerkers van het projectteam
gaven uitleg en beantwoordden de vele
vragen. Veel daarvan gingen over de
uitbreiding van het aantal standplaatsen. Ook over de aanleg van de wegen,
de fietspaden en de parkeerplaatsen
kreeg de projectgroep veel vragen,
maar ook tips. De projectgroep bedankt de aanwezigen daarvoor.
Varianten verder uitwerken
Projectleider Marcel Hartjes kijkt
tevreden terug op de bijeenkomst.
De informatie die is opgehaald, wordt
door de projectgroep gebruikt om de
varianten verder uit te werken. De
verwachting is dat dit proces voor de
zomervakantie is afgerond. Wethouder Koolen: “Draagvlak voor het plan
is belangrijk: een open inloop is een
prima instrument om input uit de
omgeving op te halen.”
Nieuwsbrief en website
Om op de hoogte te blijven van het
vervolg, kunnen inwoners zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief
via nederweert.nl. De tekeningen van
de verschillende varianten zijn tijdens
de reguliere openingstijden in het gemeentehuis te bekijken. Ze staan ook
op onze website.

Projectleider Marcel Hartjes legt bewoners uit
hoe de varianten tot stand zijn gekomen.
Foto: gemeente Nederweert

Ook in Ospeldijk is door vrijwilligers hard gewerkt om afval op te ruimen. Foto: Els Teeuwen

Bijdrage in kosten aanvragen
In de eerste maanden van 2022 zijn ondernemers, verenigingen en gemeenschapshuizen gevraagd om het coronatoegangsbewijs bij de toegang te controleren.
Tegemoetkoming
Via het Rijk is een bedrag vrijgemaakt om in de extra kosten die hiervoor gemaakt zijn
tegemoet te komen.
Aanvragen
Ondernemers, verenigingen en gemeenschapshuizen in de gemeente Nederweert
kunnen tot 1 mei een vergoeding aanvragen voor deze extra kosten. Dat kan via een
formulier op de website van de gemeente: nederweert.nl/bijdrage-voor-de-naleving-van-de-coronacheck.
Verwerking
Na 1 mei worden de aanvraagformulieren verwerkt.

Gewijzigde dienstverlening
Gemeentehuis
Op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) en
maandag 18 april (Tweede Paasdag)
is het gemeentehuis gesloten. U kunt
ons voor spoedgevallen wel telefonisch bereiken tussen 07.00 en 22.00
uur.
Huisvuilroute
De huisvuilroute wordt verplaatst. De
vuilniswagen begint om 06.30 uur te
rijden. We vragen u dan ook om uw

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Nederweert
0495-677111
info@nederweert.nl
nederweert.nl
Gemeentehuis • Raadhuisplein 1 • Postbus 2728 • 6030 AA Nederweert

@GemNederweert

container en het PMD-afval op tijd
klaar te zetten, eventueel de avond
vóór de ophaaldag. De vuilniswagen
kan op een ander tijdstip langskomen
dan u gewend bent.
• Maandag 18 april wordt zaterdag 16
april
Milieustraat
Op maandag 18 april is de milieustraat
gesloten.

GemeenteNederweert

H.H. Missen weekend

Parochies Groot Nederweert
Nederweert Sint-Lambertus
Ospel O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Nederweert-Eind H.-Gerardus Majella
Budschop St. Rochus
Leveroy H-Barbera

Parochie St. Lambertus
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ
Nederweert, kantooruren maandag 10.0011.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel.
0495-625 887) e-mailadres: administratie@
kerknederweert.nl
Daarnaast kunnen misintenties, adreswijzigingen en/of andere parochiezaken als
volgt gemeld worden: brievenbus parochiecentrum Kerkstraat 58 of per e-mail: administratie@kerknederweert.nl
Ook kunt u gebruik maken van invulformulieren, die u op de website https://www.
kerknederweert.nl/?page_id=1448 aantreft.
Website: https://www.kerknederweert.nl
IBANNUMMER: NL80RABO.0135.5072.27
Liturgische kalender van 14 tot en met 23
april 2022.

Sint Rochusparochie
Budschop
Koster: Bert Verheggen, tel. 0495-632 684.
Banknummer Sint Rochusparochie:
Rabo-bank: NL97RABO 0135506824
Voor inlichtingen of intenties telefoon:
06 506 018 03.
E-mail:miagubbels12@gmail.com
Kosten H. Mis € 27,50
Vieringen in de kerk
Tijdens de periode dat er nog geen pastoor
in onze parochie in functie is en er ook nauwelijks vervangers zijn, zal de H. Mis plaatsvinden in de St. Lambertuskerk.
Zaterdag 16 april, 19.00 uur Paaswake
Zondag 17 april, Eerste Paasdag H. Mis
om 11.00 uur
Maandag 18 april, Tweede Paasdag H.
Mis om 11.00 uur
H. Missen die besteld zijn worden gelezen in
de Lambertuskerk.
De installatie van Pastoor Sebastian Eriyangalath vindt plaats op zondag 1 mei 2022
om 14.00 uur in de St. Lambertuskerk Nederweert.

DONDERDAG 14 april
Witte Donderdag
19.00 uur, Witte Donderdagviering

Zijn er veranderingen dan kunt u dit lezen
op de website https://www.kerknederweeret.nl onder de rubriek “Actueel”.

VRIJDAG 15 april
Goede Vrijdag
15.00 uur, Kruisweg bidden
19.00 uur, Goede Vrijdagviering

Parochie O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen Ospel

ZATERDAG 16 april
Paaszaterdag
19.00 uur, Paaswake
Jaardienst ouders Verstappen-Peeters, jaardienst ouders Vossen-van Hoef, jaardienst
Wiel en Annie Verdonschot-Scheijven
Zondag 17 april Eerste Paasdag
11.00 uur H. Mis
Jaardienst Truus Janssen-van de Kerkhof en
tevens voor Jo Janssen
Maandag 18 april Tweede Paasdag
11.00 uur, H. Mis
DINSDAG 19 april
Geen H. Mis
WOENSDAG 20 april
Geen H. Mis
DONDERDAG 21 april
9.00 uur, Geen H. Mis
VRIJDAG 22 april
9.00 uur, Geen H. Mis
ZATERDAG 23 april
18.00 uur, Geen H. Mis

Parochie
H. Gerardus-Majella
Contactadres: Lenie Mackus
Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907
leniemackus@gmail.com
website: www.parochies-beno.nl
IBAN nummer: NL96RABO 0135507715
15 t/m 23 april
DONDERDAG 14 april Witte Donderdag:
geen dienst.
VRIJDAG 15 april Goede Vrijdag: 19.00
uur viering verzorgd door de woord- en gebedsdienst.
ZATERDAG 16 april Paaszaterdag: géén
dienst
ZONDAG 17 april HOOGFEEST VAN PASEN: 10.00 uur Woord-en Communiedienst
t.g.v. de opening van het schuttersseizoen
van schutterij St. Lucie en de opening van
het museumseizoen van openluchtmuseum
Eynderhoof m.m.v. schutterij St. Lucie. Voor
leden en overleden leden van schutterij St.
Lucie en openluchtmuseum Eynderhoof,
jaardienst voor ouders Verstappen-Beelen.
ZATERDAG 23 april: 19.15 uur Woord- en
Communiedienst.
Jarenlang konden we in de vroege ochtend
van 1ste Paasdag de klanken van schutterij
St Lucie horen. De schutterij liep dan door
het Eind, op weg naar de kerk voor een
dienst aan het begin van hun nieuwe schuttersseizoen. Bestuur en vrijwilligers van
Eynderhoof volgden hun voorbeeld. Ook zij
openden graag op deze manier hun seizoen.
Samen met veel parochianen deed het goed
om zó samen Pasen te vieren. Corona veranderde veel, mensen bleven thuis, het werd
overal stil. Maar nu is er gelukkig weer meer
mogelijk. We zijn dan ook blij dat we iedereen mogen uitnodigen voor de woorden communiedienst op 1ste Paasdag om
10.00uur . De kerk is, zoals elk jaar prachtig
versierd. Schutterij St Lucie zal de dienst opluisteren met muziek. Beide verenigingen
zullen hun overleden medewerkers en leden
bij naam noemen en hen gedenken.
Van harte welkom allemaal!
Het gebeurt in elke lente.
Bloemen laten zien dat ze leven, hun geur
en kleur doen óók ons weer leven.
Vogels laten horen dat ze leven, hun gefluit
en gefladder doen óók ons weer leven.
Als God de bloemen en de vogels zó heeft
gemaakt dat ze anderen tot leven brengen,
Waarom zou hij dat dan niet met mensen
willen?
Zalig Pasen allemaal!

Pastoor A. Koumans, OMI Ospel
O.L. Vrouwestraat 53 6035 AN
tel/fax 631307
website: www.parochieospel.nl
e-mail: parochieospel@gmail.com
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 14 - 23 april
Donderdag 14 april, Witte Donderdag,
19.00 viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde.
Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag, 13.30
schoolviering Goede Vrijdag; 19.00 viering
van het lijden en sterven van de Heer.

Website: www.clustertabor.nl
Bankrekeningnummer:
NL15RABO01284.00.625
Bankrekeningnummer kerkbijdrage:
NL47RABO01284.02.474
Opgave misintenties Tel. 0495-651 237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652 054
Bij overlijden Tel. 0495-652 054
Week van 16 apr. 2022 – 23 apr. 2022

Mededelingen:
• Op de volgende zondagen in april en mei
zal er een eucharistieviering worden gehouden in onze parochiekerk telkens om
09.30 uur
- Zondag 17 april 1e Paasdag
- Zondag 1 mei Woorddienst
- Zondag 15 mei
- Zondag 29 mei
• Vanuit het dekenaat Thorn wordt er een
bedevaart georganiseerd naar Sittard en
Munstergeleen in het Pater Karel jaar
op dinsdag 21 juni 2022. Heenreis vanaf
08.30 uur, terugreis vanuit Munstergeleen/Sittard om ca. 16.00 uur.
Kosten voor de bus €20,00.
Aanmelden vóór 1 mei bij Ria Klaessens,
tel. 0495-652 054.
• U kunt iedere dag de Maria-kapel bezoeken voor een persoonlijk gebed of om
een kaarsje op te steken.

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
Kapel O.L.V. van Lourdes op ‘t Schoor.
Voor inlichtingen en/of intenties: 0495
625 288 of 06 11 48 57 69
Kerkbijdrage rek. nr. NL81 RABO
0135509246
Zaterdag 16 April Paaswake
19.00 uur Woord en communiedienst
Zondag 17 April Hoogfeest van Pasen
10.00 uur H. Mis
- Voor bijzondere intenties.

Zondag 17 april, Paaszondag, Hoogfeest
van de Verrijzenis van de Heer, 10.00 Hoogmis, Tilly de Wit-Kanters, mnd Thea KiggenSwaans.

Maandag 18 April 2e Paasdag
Geen dienst in onze Kapel

Donderdag 21 april, 19.00 voor de zieken.
Zaterdag 23 april, 19.00 avondviering.
MISDIENAARS: Vr. 15 april 19.00: Rick van
Hulsen; Za. 16 april 19.00: Tom en Wout
Dirks; Zo. 17 april 10.00: Rick van Hulsen;
Ma. 18 april 10.00: Willem, Pieter, Ceciel en
Fien Tullemans; Za. 23 april 19.00: koster.
OP WEG NAAR PASEN: We vieren dezer
dagen de Goede Week op weg naar Pasen.
De grootste mysteries van de verlossing der
mensheid viert de Kerk jaarlijks vanaf de
avondmis van Witte Donderdag tot en met
paaszondag. Deze tijdspanne wordt ‘triduüm van de gekruisigde, begraven en verrezen Heer’ genoemd; men spreekt zelfs van
‘paastriduum’, omdat hierin het paasmysterie - d.w.z. de overgang van de Heer uit deze
wereld naar de Vader - tegenwoordig wordt
gesteld en voltrokken. Door dit mysterie onder liturgische en sacramentele tekenen te
vieren verenigt de Kerk zich in een innige
gemeenschap met Christus.
De Kerk viert “op deze dag, die de Heer
heeft gemaakt, het hoogfeest der hoogfeesten, ons Pasen: de Verrijzenis van onze
Heiland Jezus Christus”. De eucharistieviering op de dag van Pasen begint met de
besprenkeling van de gelovigen met het
water dat tijdens de paaswake gezegend
is; intussen werd de antifoon ‘Vidi aquam’
of een ander gezang dat op het doopsel
betrekking heeft, gezongen. Met dit water
worden ook de wijwatervaten bij de ingang
van de kerk gevuld.
Na alle coronabeperkingen kunnen wij weer
samen feestelijk maar zonder koorzang het
paasfeest vieren.
ZALIG PAASFEEST: Graag wens ik u allen
mede namens de parochiecommissie en parochiemedewerkers een Zalig Paasfeest en
mooie Paasdagen toe in gezins- of familieverband toe.
Pastoor A. Koumans, OMI.

Te koop gevraagd:
LP’s + singeltjes
06 - 51 590 465

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid.
Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.
Nederweert-Ospel | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

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

Nieuwe wandelgids Graaf van Hornepad

Groene Kruis Thuiszorg
Telefoon: 088 - 61 088 61

Zondagmorgen 17 april 09.30 uur:
Hoogfeest van Pasen
Als hgm. voor de leden en overleden leden
van de Seniorenvereniging,
Als hgm. voor Pierre Wullems v.w. zijn verjaardag, Als maandd. voor Pierre Wijers en
Mia Wijers-Baetsen, Voor de overledenen
van de fam. Schreurs, Als hgm. voor pater
Tjeu Baetsen, Als hgm. voor overleden ouders van Roij-Verstappen, Als hgm. uit dankbaarheid

Zaterdag 16 april, Paaszaterdag / stille
zaterdag, 10.00 – 11.00 uitreiking ziekencommunie. 19.00 avondviering.

Maandag 18 april, Tweede Paasdag,
10.00: voor het welzijn van de parochie.

uitvaartbegeleiding

Parochie H. Barbara
Leveroy

Zondag 24 April
10.00 uur Woord en communiedienst
- Voor bijzondere intenties.
Gelezen in het intentieboek van onze Kapel.
- H. Maria, laat het toch beter gaan met
mijn gezondheid, en dat het mijn vrienden en kennissen allemaal goed mag gaan
met hun onderneming. Dank U.
- Moeder Maria, ik steek een paar kaarsjes
aan voor mijn kinderen en kleinkinderen,
steun hen!
- Maria, bedankt dat het weer goed gaat
met onze kennissen, en ik vraag steun
voor mijn man zijn baan, en geluk voor
onze kinderen.
Iets om over na te denken:
Leven is leven in relatie met anderen, en geniet daarvan.
De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag
open en iedereen is er van harte welkom.
Het is mooi om te zien dat de weg naar
onze Kapel en Maria zo vaak word gevonden om daar eenieders persoonlijke intentie neer te leggen!!

Zijactief Ospel
Beste leden,
Donderdag 21 april aanvang 19.30 uur.
Quix avond?
Als verrassing houden wij op de laatste avond van het seizoen een gezellige, ontspannende , leuke Quiz avond.
Enkele bestuursleden hebben deze
avond in elkaar gezet, met vragen,
opdrachten , en muziek proberen wij
de goed antwoorden te vinden,
En voor de winnaar is er ook een ludieke prijs.
Wij hopen dat u deze avond aanwezig bent .
Tot donderdag 21 april
bestuur Zijactief Ospel

STEVENS
TELEVISIES

UW (O)LED TV ADRES!

Groene Kruis Ledenorganisatie
Telefoon: 088 - 61 076 54
Voeding en Dieet
Telefoon: 088 - 610 19 64
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

25 jarig bestaan
Harrie’s muziekmiddag
2022

Theo Beelen en Pierre Emans bekijken gids.
Het is de langste aaneengesloten wandelroute rondom Weert,
het Graaf van Hornepad. Onlangs
bracht
wandelsportvereniging
OLAT een nieuw routeboekje uit.
Het is inmiddels de zesde uitgave.
Wijzigingen in route
In de nieuwe gids is een aantal wijzigingen in de route opgenomen. Zo
maakt het pad een uitstapje richting
Heijkersbroek in Ell. Ook vonden er
enkele aanpassingen plaats in het IJzeren Man gebied. Pad coördinator Theo
Beelen hield onlangs de voorjaarsbijeenkomst met de markeerders die het
Graaf van Hornepad onderhouden. Hij
is erg tevreden over de route.
Oude markeringen blijven tijdelijk gehandhaarfd
De nieuwe gids is te koop via de
website van wandelvereniging OLAT
(www.olat.nl). De kosten bedragen

€ 9,25, exclusief verzendkosten. Om
er voor te zorgen dat wandelaars die
nog een verouderd boekje hebben
niet verdwalen blijven de markeringen
van de oude route een tijd gehandhaafd. De nieuwe gids is ook te koop
bij boekhandel Bruna (op de markt
in Weert) en bij het startpunt van de
wandelingen die OLAT organiseert.

Ontspanningsmiddag voor alle mensen met een beperking en voor alle senioren van de gemeente Nederweert.
Wanneer: Zondag 1 mei 2022
Waar: “Kerk in Budschop”
Aanvang: 13.30 uur Afloop 19.00 uur
Presentatie: Will Knapen
Met medewerking van: Beppie Kraft,
Coconblazers, Conny Bruynaers en
Golde Liesjes.

Jubileumjaar en herdenkingswandeling
In 2023 bestaat het Graaf van Hornepad 30 jaar. Dat willen de beheerders
op een bijzonder manier vieren. De
voorbereidingen op het jubileumjaar zijn in volle gang. Verder wordt
gewerkt aan het organiseren van
de vierde editie van de Riet Emans
herdenkingswandeling. Deze vindt
plaats op zaterdag 21 mei en start om
10.00 uur vanaf fiets- en wandelcafé
Peerkesbos. Binnenkort meer nieuws
over de herdenkingswandeling.

Een prachtige middag met leuke artiesten en als afloop een heerlijk uitgebreid DINER.
Opgeven voor deze middag is beslist
noodzakelijk!
Entreekaarten a € 10.00 verkrijgbaar bij:
Ospel: Mart Nijnens 06-13537779
Budschop: Ber Mertens 06-10515935
Nederweert-Eind: Wil Heijnen 06-20372633
Verdere inlichtingen en kaartjes te
koop bij: Tiny Kierkels, Acaciastraat
58, Tel. 06-423 311 93

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

EETTAFEL EIND

Gas besparen zonder kosten
Maak jij je zorgen over jouw energierekening? Milieu Centraal zet
een aantal kleine acties op een rij,
waarmee je flink kunt besparen.
Bijna driekwart van al het aardgas
dat je in huis verbruikt, is nodig voor
verwarming. De rest gebruik je vooral
voor het verwarmen van water. Als
je een gasfornuis hebt, gaat ook een
klein beetje van je gasverbruik op aan
koken. Vooral op de verwarming en
het warme water kun je dus besparen. Dat kan makkelijk zonder kosten
te maken!
Verstandig stoken
Als het buiten koud is, is het slim om
te letten op je verwarming. Als je nog
helemaal niet let op hoe je je huis verwarmt, kun je daarmee in een gemiddelde eengezinswoning ruim 1000
euro per jaar besparen*.
• Doe de deur dicht en verwarm alleen de ruimte waar je veel bent.
Laat ook de verwarming in de
slaapkamer uit. Besparing: 550
euro per jaar. Tip: vergeet je de
deur vaak dicht te doen? Een deurdranger is de oplossing! En warm je
bed voor met een elektrisch dekentje of een kruik om lekker warm in
slaap te vallen.
• Zet de thermostaat een graadje
lager dan normaal. Besparing: 200
euro per jaar. Tip: verwarm jezelf
met een warme trui, sokken en
sloffen en blijf in beweging. Dan is
19 graden vaak al voldoende.
• Zet de thermostaat een uur voor
je gaat slapen op 15 graden. Heb
je vloerverwarming? Zet die dan
op 17 of 18 graden. Anders duurt
het opwarmen ’s ochtends te lang.
Besparing: 260 euro per jaar. Tip:
stel de nachtverlaging automatisch
in op je klokthermostaat, zodat je
er niet aan hoeft te denken. Heb je
die niet? Zet dan een herinnering
in je telefoon, zodat je het niet vergeet.
• Is er niemand thuis? Laat de thermostaat dan op 15 graden staan.
Besparing (bij 4 dagen in de week):
200 euro per jaar. Tip: weet je al op

welke dagen je van huis bent? Stel
op die dagen je thermostaat dan
anders in.
Het verschil maak je in de douche
Aardgas heb je ook nodig voor het
verwarmen van water. 80% van dat
warme water stroomt door je douchekop. Daar valt dus nog veel te winnen! Gemiddeld douchen we in Nederland 9 minuten per douchebeurt
en 5 keer per week. Wil je besparen?
Draai dan na 5 minuten de kraan
dicht. Daarmee bespaart een gemiddeld huishouden 90 euro per jaar. Of
douche wat minder vaak en was je
met een washandje aan de wastafel,
zoals we vroeger vaker deden. Ga je
graag in bad? Houd er dan rekening
mee dat 1 keer in bad gelijk staat aan
ongeveer 3 douchebeurten. Bedenk
dus of je wat minder vaak in bad kunt
stappen.
Een stap verder
Wil je verder besparen op je gasverbruik, dan zijn er nog meer dingen die
je kunt doen. Maak naden en kieren
dicht zodat het minder tocht in huis,
plak radiatorfolie achter je radiatoren
en neem een waterbesparende douchekop. Heb je de ruimte om te investeren in betere isolatie van je huis?
Doe dat dan, want daarmee maak
je de meeste impact. Bereid je nu al
voor op de volgende winter, vooral
nu de isolatiebedrijven druk zijn!
Meer informatie over deze bespaartips vind je op de website van Milieu
Centraal: milieucentraal.nl/bespaartips

Donderdag 21 april: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats Cafe/Zaal van Nieuwenhoven.
Iedere eerste en derde donderdag
van de maand.
Nieuwe deelnemers zijn van harte
welkom.
Bezoekers kunnen zich aanmelden
t/m dinsdag 19 april.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m
dinsdag afmelden.
Aanmelden kan via eettafel.eind@
gmail.com of bellen naar Wil Heijnen
06-203 726 33.
Wie nog meer informatie wil of vragen heeft, we horen het graag.
Denk en houd u aan de RIVM regels.

Open Eettafel Leveroy
Donderdag 21 april om 12.00 uur
in gemeenschapshuis de Pestoeerskoel
U komt toch ook!!
We serveren een driegangendiner
voor € 9- per persoon en na afloop
nog een kopje koffie of thee.
Nieuwe bezoekers zijn welkom
en kunnen zich aanmelden tot de
woensdag 12.00 uur vóór de eettafel.
Vaste bezoekers afmelden tot
woensdag 12.00 uur vóór de eettafel.
Tel Martiene: 06-125 126 78
Tel Cila:
06-171 607 73

* Besparing is berekend voor een gemiddelde eengezinswoning met HRketel, en gebaseerd op het verschil
tussen ‘nooit doen’ en ‘altijd doen’.
In grote, slecht geïsoleerde woningen is de besparing hoger, in kleine
goed geïsoleerde woningen kleiner.
We gaan uit van een gasprijs van 1,74
euro per m3 (CBS gemiddelde van
nieuwe energiecontracten, januari
2022). Jouw gasprijs kan lager of hoger zijn afhankelijk van je contract.

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

De Televisie Specialist
met een verrassend

LAGE PRIJS!

Grootschoterweg 105 · Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.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.

ŏ

Vogelsbleek 18/A

ŏ

6001 BE WEERT

ŏ

(0495) 549 630

ŏ

www.geuns.nl

ŏ

