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Een niet te stoppen machine!
Raadpop is eigenlijk niet compleet 
zonder Rowwen Hèze. Een band die 
onlangs in Heerlen de Limburgse Pop-
prijs 2021 in de wacht sleept in de ca-
tegorie Beste Artiest. De Popprijs is 
bedoeld voor Limburgse artiesten die 
een belangrijk bijdrage aan de Lim-
burgse popmuziek leveren. 
In het juryrapport staat het volgen-
de ‘Een niet te stoppen machine. De 
band heeft op geheel eigen wijze 
een plek veroverd in de Nederlandse 
muziekgeschiedenis. Rowwen Hèze 
staat ruim 37 jaar aan de top van de 
Limburgse Popmuziek en het is knap 
om te zien hoe de band na al die jaren 
nog steeds vol passie optreedt. Row-
wen Hèze is still going strong!’

Jong en oud herkent de akkoor-
den van de Hits
Het koningsdaglied ‘Bruid Op Blo-
te Voeten’ is een ode aan zowel 
de koningin als de stad Maastricht 
en de provincie Limburg. Het idee 
voor bruid op blote voeten kreeg Jack 
Poels toen hij tijdens een optreden op 
een bruiloft op het einde de bruid op 
haar blote voeten zag dansen. “Daar-
op realiseerde ik mij dat je de stad 
Maastricht met haar Mooder Maas en 
Sterre der Zee ook als bruid op blote 
voeten kunt zien”. 

Rowwen Hèze werd opgericht in 1985 
en wist je dat ze in het begin Engels-
talige covers speelden? Rowwen Hèze 
is vernoemd naar een zonderling 
dorpsfiguur Christiaan Hesen, de rui-
ge Hesen, uit America. Jaren daarna 
zijn ze binnen Nederland uitgegroeid 
tot een live-act van legendarische 
proporties. Jong en oud herkennen 
de hits ‘Limburg en Bestel Mar’ al bij 
het horen van de eerste akkoorden.

Maar de mannen rusten niet op 
hun lauweren
In al die jaren diverse albums, het laat-

ste ‘Onderaan Beginne’ uit 2021. Jaar-
lijks zijn er de Slotconcerten, de af-
sluiting van de poptour aan het einde 
van het seizoen, waarvoor fans vanuit 
het hele land naar America afreizen. 
Verder wisselt de band optredens in 
de feesttenten af met het theater. 
Momenteel bezoekt de band diverse 
theaters in Nederland met hun ‘Het 
Was Een Kwestie Van Geduld’ tour. 

We kunnen er zeker van zijn dat Row-

wen Hèze ’s avonds om 22.45 uur 
op RaadPop een ouderwets gezellig 
feestje gaat geven in het kader van 
hun ‘Onderaan ‘Beginne’ tour. 

RAADPOP Timetable
27 & 28 mei 2022 Sportpark de Ben-
gele Nederweert
Vrijdag 27 mei
17:00 uur Terrein open
18:00 – 18:45 uur Georgia van Etten
19:15  - 20:15 uur Son Mieux

Raadpop … met op vrijdag Rowwen Hèze

Op zondag 15 mei biedt Staats-
bosbeheer muziek van Jee & Vee 
op het Peelpodium en een excur-
sie in de Paardenbegrazing van 
De Groote Peel. Je kunt eerst lek-
ker wandelen en daarna uitrusten 
en genieten van muziek, want de 
excursie start om 11.00 en uur en 
de optredens zijn om 13.30 en 
15.00 uur. Het buitencentrum De 
Pelen ligt aan de Moostdijk 15 in 
Ospel. 

Over de berg en tussen de pony’s 
Het Nationaal Park De Groote Peel is 
een hoogveengebied; weids, water-
rijk en met veel vogels. Maar dit bij-
zondere natuurgebied heeft ook een 
ander gezicht. Aan de oostzijde is een 
zandrug waar geen veen in de onder-
grond zit. Dit deel van De Groote Peel 
biedt een andere beleving. Met een 
prachtig uitzicht vanaf ‘De Berg’, het 
hoogste punt van het nationaal park. 
Op zondag 15 mei kan je, samen met 
een Peelgids, de Paardenbegrazing 
ontdekken. De gids vertelt over de 
natuur en cultuurhistorie. Onderweg 
kom je de Shetlander pony’s die het 
gebied begrazen tegen.

De excursie door de Paardenbe-
grazing start om 11.00 uur bij de 
balie van het buitencentrum De 
Pelen aan de Moostdijk 15 te Os-
pel. De route is ongeveer 7 kilo-
meter en duurt 2,5 uur. Deelname 
kost € 7,- per persoon en reser-
veren is noodzakelijk via www.

Wandelen en muziekoptredens bij De Pelen

Activiteiten buitencentrum De Pelen

staatsbosbeheer.nl /paardenbe-
grazingpelen 

Let op: op zondag 15 mei geen 
tijd? Er is ook een excursie door 
de Paardenbegrazing op zondag 
19 juni, 14 augustus, 21 augustus 
en 4 september.

Peelpodium met Jee & Vee
Van mei t/m september is er bijna elke 
zondag muziek op het Peelpodium 
van buitencentrum De Pelen. Op zon-
dag 15 mei speelt het muzikale duo 
Jee & Vee; twee gerenommeerde Bra-
bantse muzikanten die hun sporen in 

de muziekwereld ruimschoots heb-
ben verdiend. Zij brengen een mix 
van 60’s en 70’s nummers, bestaande 
uit de wat oudere blues, pop en sin-
ger-songwriters nummers. Uiteenlo-
pend van de Stones, Elvis, Van Mor-
rison, JW Roy en CCR. 

Jee & Vee speelt twee sessies; om 
13.30 en 15.00 uur in het over-
dekte Amfitheater van het Bui-
tencentrum. Entree is een vrijwil-
lige bijdrage die ten goede komt 
aan de organisatie van het Peel-
podium. Meer informatie: www.
staatsbosbeheer.nl/peelpodium 

Buitencentrum De Pelen, start-
punt van natuurbeleving
Voor of na afloop kan je heerlijk strui-
nen door de winkel van het buiten-
centrum. Hier vind je (natuur)boeken, 
streekproducten en souvenirs. Voor
een hapje en drankje kan je in de Peel-
kiosk en (op zondag) in de Peelboerde-
rij terecht. Het buitencentrum is elke 
dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

Meer informatie: www.staatsbos-
beheer.nl/depelen of neem contact 
op met het buitencentrum via: de-
pelen@staatsbosbeheer.nl of telefo-
nisch: 0495 – 641 497.

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

21:00 – 22:00 uur Dewolff
22:45 – 00:00 uur Rowwen Héze

Zaterdag 28 mei
13:00 uur Terrein open
13:45 – 14:45 uur Fever of Live
15:15 – 16:15 uur Remme
17:00 – 18:00 uur The Pink 

Floyd Sound
18:45 – 20:15 uur The Bruceband
21:00 – 22:00 uur Rondé
22:45 – 23:45 uur Suzan & Freek

Kerkstraat 36 Nederweert Kerkstraat 36 Nederweert 
wwwwww.durlinger.com.com

Ontdek onzeOntdek onze
                     collectie                     collectie

€ 10€ 10,- korting
en onten ontvang

17 juni 2022

Braderie Nederweert
Verenigingen van Nederweert,

wij bieden jullie een kans om jezelf te promoten!!!!
En wel op Vrijdag 17 juni 2022 tijdens de Braderie van Nederweert 

van 12.00 tot 21.00 uur.

Heb je interesse in een kraampje (tegen kostprijs), 
of wil je alleen een plek zonder kraam stuur een mail voor 1 juni 2022 

naar penningmeester@ovnederweert.nl
Een uitgelezen kans om als vereniging te laten zien wat je doet 

en een mooie manier om leden te werven.
Samen met de ondernemers en de boeren van Nederweert 

gaan we er een mooie dag en avond van maken.

OVN
ondernemersvereniging

Nederweert
OVN

Laat je stralen!

GARAGEVERKOOP
Merkartikelen van vorig seizoen aan DUMPPRIJZEN

€ 5,00    € 10,00    € 20,00

SLECHTS 2 DAGEN
Vrijdag 13 mei 9.00 - 18.00 uur

Zaterdag 14 mei 9.00 - 13.00 uur

SLA UW SLAG

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer (Peelfoto)



2 Van onze fanatieke leden hebben met suc-
ces deel genomen aan de Nederlandse kam-
pioenschappen Dynamic tennis enkel Klasse 
C te Winterswijk.

Ten eerste Gunther Hermans die 4 jaar lid is 
van DT1999 is doorgedrongen tot de kwart-
finale, maar helaas verloren. Evengoed een 
top prestatie en als vereniging zijn we hier 
enorm trots op.

Bart Vennekens is sinds 2 jaar lid van DT1999 
en is doordrongen tot de finale. En de finale 
heeft hij ook nog gewonnen. Dus hij mag 
zich hier Nederlands kampioen noemen 
dynamic tennis NK-enkel in de C-klasse. 
Geweldige prestatie en ook hier zijn we als 
vereniging zeer trots op.

Namens alle leden en bestuur DT1999 van 
harte gefeliciteerd.

Het bestuur van D.T. 1999, wil graag uw 
aandacht vragen voor de sport Dyna-
mictennis:

Sport is goed voor uw gezondheid, uw so-
ciale contacten, uw geestelijke afleiding, de 
gezelligheid en de ontspanning.
Dynamictennis is een relatief nieuwe attrac-
tieve racketsport, voor jong en oud, voor 
dames en heren. Dynamictennis combineert 
de voordelen van tafeltennis, lawntennis en 
badminton tot een dynamische sport.

Dynamictennis is: licht en toch verras-
send dynamisch tennis volgens tafel-

tennisregels, met superlicht materiaal 
op een badmintonveld met het net op 
tennishoogte.

Er zijn sporten die maar tot een bepaalde leef-
tijd goed te beoefenen zijn, of waarbij de ri-
sico’s van blessure steeds meer toenemen naar 
gelang de leeftijd oploopt. Maar zoals men 
weet, bevestigen de uitzonderingen de regel 
en dat geldt ook in de sport. Er zijn namelijk 
ook sporten die een zeer lage blessure gevoe-
ligheid hebben, gemakkelijk zijn aan te leren 
en daardoor geschikt zijn voor alle leeftijden.

Heeft U ook interesse in sport? Immers 
sport is ook goed voor u!!

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen 
met één van de bestuursleden:
Voorzitter: T. Reijnders, Concordiastraat 4, 
6092 NM Leveroy 06-23535312
Secretaris: J. Looijen, Blekerveld 1, 6031 JN 
Nederweert 06-44518181
Penningmeester: Petra v. Gog, Hulsenweg 
20, 6031 SP Nederweert 06-55334730

Nieuwe leden uit Nederweert en haar om-
geving zijn nog steeds van harte welkom.

Tot ziens in het Sportcentrum Nederweert, 
de Bengele 8,
6031 TZ te Nederweert.

Het bestuur van “D.T. 1999”

Kijkt u ook eens op onze website: www.dt-
1999nederweert.nl

DT1999

De trotse winnaar Bart Vennekens

Stichting Nederweert Collecteert

Flink hogere opbrengst 
Goede Doelen Week

In de week van 2 t/m 10 april werd 
de Goede Doelen Week voor Neder-
weert gehouden. Bijna 100 vrijwil-
ligers van alle aangesloten goede 
doelen gingen de straat op voor de 
Goede Doelen Week van Stichting 
Nederweert Collecteert.. 
Na drie avonden tellen en verschil-
lende controles willen we graag de 
opbrengst bekend maken voor Ne-
derweert. 

De totaal opgehaalde opbrengst be-
draagt:  € 20.094,97
De verdeling van de opbrengst over 
de goede doelen is als volgt:

Alzheimer Nederland € 1.770,13
LongFonds € 1.273,09
Nederlandse 
Brandwonden Stichting € 886,44
EHBO Nederweert € 1.119,02
HandicapNL € 786,90
Nederlandse Hartstichting € 2.137,61
Hersenstichting € 1.634,21
Nationale Vereniging 
de Zonnebloem € 777,99
Jantje Beton t.b.v. 
Scouting Nederweert € 794,19

Nationaal Fonds 
Kinderhulp € 792,26
KWF Kanker Bestrijding € 2.326,20
Maag Lever Darmstichting € 1.291,35
Nierstichting Nederland € 1.254,09
Nederlandse Stichting 
voor Gehandicapte Kind € 982,75
ReumaNederland € 1.236,72
Vastenactie € 1.032,02

Dit betekent een flinke hogere op-
brengst tegenover vorig jaar!  Chapeau 
aan alle collectanten, wijkhoofden, co-
ordinatoren en alle andere vrijwilligers 
die dit mede mogelijk hebben gemaakt. 
Zonder hen hadden we deze Goede 
Doelen Week niet kunnen organise-
ren. Ook dankzij de steun door de Ra-
bobank Weerterland en Cranendonck, 
Drukkerij Buijs, Albert Heijn Heerschap 
Nederweert, Jumbo Roel Heerschap, 
gemeente Nederweert en Bouwbedrijf 
Teng Wijen. Het bestuur dankt ook het 
Weekblad Voor Nederweert, De Lim-
burger, Nederweert24.nl voor de plaat-
sing van de diverse publicaties.

Volg, like en deel ons op Facebook - 
Instagram. nederweertcollecteert.nl  

In het weekend van 14/15 mei zijn de 
Nationale Molendagen. In dat week-
end zijn er vele honderden molens 
in Nederland open voor een bezoek. 
Ook de Nederweerter molens doen 
mee en wel op zaterdag 14 mei 
zijn deze open en te bezoeken van 
10.00 uur tot 16.00 uur. De molens 
zijn dan in werking en te bezichtigen.
•  Molen de Windlust Roeven
•  De St Joseph molen op Kreijel 
•  Molen de Korenbloem te Ospel

Verdere activiteiten dit jaar op 
molen de Korenbloem Ospel.
• Opening molen; iedere 2e , 3e 

en 4e zaterdag van de maand 
van 10.00 tot 16.00 uur. De mo-
lenwinkel is dan ook geopend.

• Za 20 en zondag 21 augustus de 
“Ospelse Molendagen”. Openings-

Na 45 jaar neemt Huub Paar op 13 
mei afscheid van ‘zijn’ Weerter 
Scholen Toernooi’(WST) en gaat hij 
van zijn andere hobby’s genieten.
Huub was jarenlang leerkracht op 
BS “De Biest”, voorheen de Sint 
Hieronymusschool. Op die school 
was hij ook, tot de opheffing, direc-
teur. Ook na zijn pensionering bleef 
hij steeds nauw betrokken aan het 
WST. Binnen het WST-comité was hij 
de voorzitter, schreef de vergade-
ringen uit en leidde die ook.
Zelf verklaarde Huub ‘pas te stop-
pen als zijn kleinkinderen van de 
basisschool af waren’. Hij heeft er 
uiteindelijk nog vier jaar aan toege-
voegd.

Over het WST
Het WST is een non profit organisa-

Huub Paar neemt afscheid 
van het Weerter Scholen Toernooi

tie van ca. tien leerkrachten van de 
Weerter basisscholen die voor de 
leerlingen van de groepen 7 en 8 van 
alle Weerter basisscholen een jaarlijk-
se sportdag organiseert.
Op die dag komen zo’n 1000 leerlin-
gen naar de sportvelden van FC Oda 
en naar sporthal Boshoven om diverse 
sporten te beoefenen: voetbal, hand-
bal, trefbal en basketball. Die laatste 
sport wordt in de sporthal gespeeld 
en de WST-organisatie wordt daarbij 
geholpen door BAL (Basketbal Aca-
demie Limburg). 
Ook FC Oda, de Gemeente Weert en 
het Rode Kruis (EHBO) zijn op vele 
fronten behulpzaam.

Voor meer informatie over het WST: 
https://weerterscholentoernooi.web-
node.com/

Op donderdag 5 mei, Bevrijdingsdag 
werd er in Leveroy voor de kerk een 
nieuw oorlogsmonument onthuld ter 
herinnering aan de heroïsche inzet 
van kapitein Peter Borthwick. Hij of-
ferde op 15 november 1944 letterlijk 
zijn leven op om zijn kameraden te 
redden tijdens de zware beschietin-
gen door Duitse artillerie op de kerk 
en de achterliggende school. Solda-
ten van het 1/7 Middlesex Regiment 
waren destijds ingekwartierd in de 
school.

Oorlogsmonument
Peter Borthwick sleepte tijdens deze 
beschieting de zwaargewonde broers 
Ben en Norman Brazier uit de school 
die vervolgens naar een veldhospitaal 
werden overgebracht. Bij een derde 
poging werd hij op het schoolplein 
getroffen door een granaat en over-
leed ter plekke. De broers bleven hun 
kapitein voor altijd dankbaar voor 
zijn dappere actie. Buiten Borthwick 
kwamen er nog acht soldaten van het 
Middlesex regiment om tijdens de 
beschietingen. Zij worden ook ver-
meld op het monument. Het Comité 
WO II monument Leveroy bestaande 
uit Marcus Vankan, Niek Hendrix, 
Jermain Nicholls, Niels Klompen en 
Engelbert van Essen namen na het 
bekend worden van het verhaal van 
Borthwick en de omgekomen solda-
ten in de school het initiatief om een 

Oorlogsmonument onthuld in Leveroy

blijvende herinnering te maken.

Speciale gasten
Onder de aanwezigen ook Leo Hen-
driks uit Heel, voormalig piloot voor 
de Royal Air Force in de Tweede We-
reldoorlog en Pierre van Bommel uit 
Leveroy, een van de laatste getuigen. 
Om 19.00 uur begon de ceremonie na 
het spelen van de doedelzakspelers 
van Pipers Society Castle Aldenghoor 
uit Haelen met een begroeting door 
Pastoor Marcus Vankan, die daarna 
het woord gaf aan Niek Hendrix na-
mens het Comité. Burgemeester Bir-
git Op de Laak sprak namens de ge-
meente Nederweert de aanwezigen 
toe waarna het monument onthuld 
werd door de burgemeester en ver-
tegenwoordigers van het comité met 
op de achtergrond de muziek van 
fanfare Concordia.

Na een gedicht van communicanten 
Vera en Eline werden de namen op 
het monument voorgelezen waarna 
er bloemen werden gelegd door Bur-
gemeester Op de Laak, afgevaardig-
den van het Comité, afgevaardigden 
van de Dorpsraad Leveroy, afgevaar-
digden van het Comité Monument 
voor verdraagzaamheid Leudal, afge-
vaardigde namens Ontvangstcomité 
Bevrijders Maasbracht- Linne en de 
aanwezige adoptanten van de graven 
van de militairen.

Foto: Nederweert24

Eindelijk! Na 3x afgelasten vanwege 
corona mogen we u uitnodigen: 
zaterdag 21 en zondag 22 mei a.s. 
van 10.00-16.00 uur organiseert 
Muziekvereniging St. Liduina een 
MEGA BOEKENMARKT in Gemeen-
schapshuis Trefcentrum aan de Kerk-
straat 2A te Kelpen-Oler. De Boeken-
markt staat in de regio bekend als 
zeer GROOT, erg GOEDKOOP en uit-
stekend GESORTEERD. Romans/Thril-
lers staan op SCHRIJVERSALFABET. 
De boeken worden gepresenteerd in 
+60 categorieën. 

HET HELE TREFCENTRUM staat vol 
met tienduizenden boeken en strips. 

Kinder- en Voorleesboeken zijn spot-
goedkoop. Een mooie roman kost 
gem. €1,00

U vindt boeken over o.a. Limburg, di-
alect, heemkunde, lifestyle, culinair, 
natuur, handwerken, hobby, techniek, 
fotografie, tuin, (huis-)dieren, flora, 
kunst, geschiedenis, reizen, reis- en 
taalgidsen, WOII, koningshuizen, NL 
vroeger; regio NL, huisdieren, jaar-
boeken, atlassen, woordenboeken/
taalgidsen, naslagwerk, religie, spi-
ritualiteit, gezondheid, humor, poë-
zie, literatuur, muziek, sport, bridge/
schaken/spel, reisverhalen, oorlogs-
romans, streekromans, verhalen- en 
gedichtenbundels, oude literatuur, 
wereldliteratuur, enz. Totaal meer dan 
60 categorieën tegen weggeefprijzen. 
Boeken zijn streng geselecteerd en IN 
PERFECTE STAAT. Ook vele honderden 
STRIPBOEKEN, waaronder veel oude, 
c.q. collectorsitems. Er is een zeer gro-
te en verrassende collectie NOSTALGIE 
uit de jaren 50/60/70 en oude tot zeer 
oude boeken. Bovendien ook oudere, 
vaak zeldzaam geworden, literatuur. 
De opbrengst voor is voor de jeugdop-
leiding en -begeleiding en voor onder-
steuning van het muziekonderwijs op 
de basisschool.

Entree: €1,00 Gratis entree onder de 
18 jaar. Kinderen s.v.p. onder toezicht. 
Gratis grote parkeermogelijkheid 
vlakbij. Pinnen mogelijk.
Even relaxen: in het café heerlijke 
drankjes en wafels. 
Breng een sterke tas mee voor uw ZO-
MERVOORRAAD boeken. WELKOM.

MEGA BOEKENMARKT 
Kelpen-Oler.

Eindelijk, na 3 
afgelastingen….

tijden van 10.00 tot 16.00 uur met als 
Thema “van Boer tot Bakker“. 

• Za 10 september de Nationale 
Monumentendag.  Openingstij-
den van 10.00 tot 16.00 uur.

• Zondag 2 oktober de Limburgse 
Molendag.  Openingstijden van 
10.00 tot 16.00 uur.

• Za 10 December. Er worden dan 
van de eigen “oliebollenmix”
oliebollen gebakken.

• Dinsdag 27 t/m vrijdag 30 de-
cember worden de molenste-
nen gebild. Het scherpen van de 
stenenkoppels (oud ambacht). Dit 
is te bezichtigen (het woord “bil-
len” komt van het Frans rehabil-
lage hetgeen renoveren betekent).  
Openingstijden van 10.00 uur tot 
16.00 uur.

Nationale Molendagen

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke 
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

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



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
Pastoor Sebastian: pastorie Schoolstraat 
2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pas-
toor volgens afspraak (tel. 631317); e-mail-
adres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 
CJ Nederweert, kantooruren maandag 
10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. 
Missen, afhalen van doopbewijzen enz. 
(tel. 625887): e-mailadres: administratie@
kerknederweert.nl 
Daarnaast kunnen misintenties, adreswijzigin-
gen en/of andere parochiezaken als volgt ge-
meld worden: Telefonisch pastoor 0495-631317. 
Een briefje in de brievenbus: pastorie 
Schoolstraat 2; of brievenbus parochiecen-
trum Kerkstraat 58.
per e-mail: administratie@kerknederweert.nl
Ook kunt u gebruik maken van invulformulie-
ren, die u op de website https://www.kerkne-
derweert.nl/?page_id=1448 aantreft.
Website: https://www.kerknederweert.nl
IBANNUMMER; NL80RABO.0135.5072.27

Liturgische kalender 
van 12 tot en met 21 mei 2022.

DONDERDAG 12 mei
HH. Nereus en Achilles martelaren
9.00 uur, H. Mis

VRIJDAG 13 mei
H. Maagd Maria van Fatima
9.00 uur, H. Mis

ZATERDAG 14 mei
H. Mattias, apostel
18.00 uur, H. Mis – jaardienst Mia Doensen-
Huijsmans en voor overleden familieleden, 
Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, Annie van 
de Kruijs-Gielen.

Zondag 15 mei
5e zondag van Pasen 
09.30 uur, H.Mis – jaardienst Pierre Stienen 
en Riek Stienen-Linders 
voor haar 90e verjaardag.

Maandag 16 mei
Geen H. Mis

DINSDAG 17 mei
9.00 uur, H. Mis 

WOENSDAG 18 mei
H. Johannes I, paus en martelaar
Geen H. Mis

DONDERDAG 19 mei
9.00 uur, H. Mis

VRIJDAG 20 mei
H. Bernardinus van Siena, priester
9.00 uur, H. Mis

ZATERDAG 21 mei
HH. Christophorus Magallaen priester, en 
gezellen martelaren
18.00 uur H. Mis – jaardienst echtgenoten 
Nouwen-Maas, overleden familie Veuge-
lers-de Wit.

Mededeling gebedsdienst
Op zaterdag 14 mei van 10.30 tot circa 11.45 
uur is er een mooie gebedsdienst in de St. Mar-
tinuskerk in Weert. Vader Sitko, een Oekraïens 
sprekende priester, zal voorgaan in de gebeds-
dienst. Vocaal ensemble Vocomotion, onder 
leiding van Har van Pol, zorgt voor passende 
gezangen. Iedereen is van harte welkom.

Installatie Pastoor Sebastian
Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie war-
me welkom in de parochies van BENO.  Jullie 
hebben van de dag van mijn installatie een 
onvergetelijke herinnering gemaakt.  Bedankt 
voor jullie gebeden, harde werk en aanwezig-
heid. Bij deze gelegenheid wil ik nog volgende 
informatie doorgeven. Ziekenbezoek: Op vrij-
dag is er gelegenheid om de Heilige Communie 
thuis te ontvangen. Adres en telefoonnummer 
graag doorgeven aan het parochiecentrum. 
Ook voor een ziekenzalving of speciale pasto-
rale zorg, of als iemand een bezoek aan mij wil 
brengen svp aanmelden in het parochiecen-
trum. Bezoeken bij voorkeur niet op maandag 
omdat dat de vrije dag van mij is.

Hartelijke groeten
Pastoor Sebastian

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 Budschop

Zondag 15 mei 2022, H. Mis in Bud-
schop, aanvang 11.00 uur
Pastoor Sebastian Eriyangalath zal de H Mis 
verzorgen.
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

Voortaan is er weer iedere zondag om 11.00 
uur een H. Mis in Budschop. 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.

Parochie O.L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen Ospel

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 12 - 21 mei

Donderdag 12 mei, avondviering in Ma-
riakapel aan de Klaarstraatzijweg, 18.40 
bidden van de rozenkrans, 19.00 ter ere van 
Maria, voor de zieken.

Vrijdag 13 mei, Feest van de H. Servatius, 
bisschop. 

Zaterdag 14 mei, Feest van de H. Mattias, 
apostel, 19.00 avondviering, Presentatie van 
de 1e communicanten, ghm Antoon Op ’t 
Root, Maria van de Moosdijk en zoon Frans. 

Zondag 15 mei, 5e zondag van Pasen, 
10.00 Hoogmis, Twan Hekers en Drika He-
kers-Soers, mnd Thea Kiggen-Swaans, jrd 
Giel Schreurs.

Donderdag 19 mei, avondviering in Ma-
riakapel aan de Klaarstraatzijweg, 18.40 
bidden van de rozenkrans, 19.00 ter ere van 
Maria, voor de zieken.

Zaterdag 21 mei, 19.00 avondviering.

MISDIENAARS: Za. 14 mei 19.00: Tom en Wout 
Dirks; Zo. 15 mei 10.00: Willem, Pieter, Ceciel en 
Fien Tullemans; Za. 21 mei 19.00: koster. 

OVERLEDEN: Op 29 april jl. overleed Martin 
Meulensteen, 83 jaar, Korenbloemstraat 25. 
Martin was 11 jaar lid van het  kinderkoor in 
zijn geboorteplaats Sambeek en sinds 1973 lid 
van het kerkelijk zangkoor te Ospel, dus dit 
jaar was hij 60 jaar lid van een kerkkoor, al was 
hij vanwege zijn gezondheid de laatste 4 jaren 
niet meer actief. Moge hij rusten in vrede

MEIMAAND – MARIAMAAND: In de Mei-
maand-Mariamaand wordt de avondmis op de 
donderdagen 12 en 19 mei gevierd in de Ma-
riakapel aan de Klaarstraatzijweg: 18.45 bid-
den van het rozenhoedje, om 19.00 uur H. Mis.

Pastoor A. Koumans, OMI. 

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

Zondag 15 Mei
10.00 uur H. Mis
Voor bijzondere intenties.

Zondag 22 Mei
10.00 uur Woord en communiedienst
Voor bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze Kapel
- Moeder Maria, morgen zou ons kleinkind 

jarig zijn. Je blijft altijd in onze gedachten, 
ondanks dat je ons ruim 4 jaar geleden 
ontvallen bent. Liefs opa en oma***

- Maria, geef mij kracht om door te gaan, en 
invloed uit te oefenen op de gezondheid 
van mijzelf en iedereen, Dank U!!

- Lieve Maria, ik steek bij U een kaarsje op voor 
een spoedige genezing van een kleinkind.

Iets om over na te denken:
Dankbaarheid voor wat je wel hebt, en ge-
nieten van elk moment, kan de kortste weg 
naar geluk zijn!!.

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 gevon-
den om daar eenieders persoonlijke inten-
tie neer te leggen!!

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

14 t/m 21 mei

ZATERDAG 14 mei: 19.15 uur H. Mis, voor-
stelling 1e communicantjes m.m.v. blokflui-
ters o.l.v. Ester de Win.

VRIJDAG 20 mei: 19.00 uur H. Mis t.g.v. 
de opening van de kermis, m.m.v. het koor 
Young for Ever.

ZATERDAG 21 mei: géén H. Mis.

LEZERS: vrijdag 20 mei Jolanda Wijen.

MISDIENAARS: zaterdag 14 mei Jill Vaes en 
Rebecca Bucolo, vrijdag 20 mei Lize Vaes en 
Bregje Wijen.

“Een meester moet een leerproces doorlopen. 
Je wordt het niet zomaar.”

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

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

Groene Kruis Thuiszorg 
Telefoon: 088 - 61 088 61

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

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

Parochie H. Barbara
 Leveroy

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 14 mei 2022 – 21 mei 2022

Zondagmorgen 15 mei 09.30 uur:
Als jrd. voor Annie Hobus-Theelen, Godefri-
dus Hobus en Nelly Hobus,
Als hgm. voor de overledenen van de 
fam. Schreurs, Als jrgt. voor Angelina van 
Ool-Lenders en Pierre van Ool, Als maandd. 
voor Pierre Wijers en Mia Wijers-Baetsen, 
Als hgm. uit dankbaarheid b.g.v. een 45 jarig 
huwelijk 

Mededelingen:
• Op de volgende zondagen in mei en juni 

zal er een eucharistieviering worden ge-
houden in onze parochiekerk telkens om 
09.30 uur
- Zondag 29 mei
- Zondag 5 juni 1e Pinksterdag
- Zondag 12 juni
- Zondag 26 juni

• Na een volledige restauratie door een 
groep vrijwilligers is de St. Servaaskapel in 
2020 gereed gekomen.
Op vrijdag 13 mei om 18.30 uur is de 
inzegening van de kapel door pastoor 
Vankan. Er wordt een korte gebedsdienst 
gehouden. Aansluitend is er een gezellig 
samenzijn.
U bent allen van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn.

• U kunt iedere dag de Maria-kapel bezoek-
en voor een persoonlijk gebed of om een 
kaarsje op te steken.

L.K.V.  Ospel.

Beste leden, 
dinsdag 17 mei is de Mariaviering in 
het Kapelke aan de Klaarstraatzij-
weg. 
De H. Mis begint om 19.00 uur. 
Daarna gaan we ijs eten bij Florence.

Dinsdag 31 mei: Provinciaal georga-
niseerde busreis naar Venlo en Haps. 
Opgave voor 9 mei bij Petra.

Vriendelijke groet, het bestuur.

L.K.V. Nederweert

Beste dames,

Woensdag 1 juni workshop in de Pin-
nenhof, aanvang 14:00 uur. We gaan 
elk 3 objecten maken, kleien en ver-
ven (bloem, vogel of vis). Voorbeel-
den staan bij Azaleastraat 3 voor in 
de tuin. De  kosten zijn € 15,00. Op-
geven voor 21 mei vanwege voorbe-
reidingen. 
Tel. 0495-632594. Graag zelf aardap-
pelmesje meenemen.

Groeten, het bestuur.

EETTAFEL EIND

Donderdag 19 mei: 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 17 mei. 
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 vra-
gen heeft, we horen het graag.

Denk en houd u aan de RIVM regels.

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 19 mei om 12.00 uur 
in gemeenschapshuis de Pestoe-
erskoel

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 

TE HUUR
Per 15 juni 2022

Appartement
Nederweert-Budschop

06- 517 517 15

De vluchtelingen uit Oekraïne 
worden verwelkomt in Weert 
door de Broederschap. Voor hen 
wordt een bijeenkomst georga-
niseerd om kennis te maken met 
elkaar en met onze gemeenschap. 

Gebedsdienst 
Op zaterdag 14 mei van 10.30 tot 
circa 11.45 uur is er een mooie ge-
bedsdienst in de St.-Martinuskerk in 
Weert. Vader Sitko, een Oekraïens 
sprekende priester, zal voorgaan in 
de gebedsdienst. Vocaal ensemble 
Vocomotion, onder leiding van Har 
van Pol, zorgt voor passende gezan-
gen. Iedereen is van harte welkom.

Ontvangst voor genodigden
Aansluitend aan de gebedsdienst zijn 
de Oekraïense gasten, de leden van 
hun gastgezinnen en de broeders en 
zusters van de broederschap uitgeno-
digd voor de lunch bij de zusters Bir-
gittinessen in de Maasstraat. Deelne-
mers kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 
13 mei opgeven via info@broeder-
schapweert.nl.

www.broederschapweert.nl 
In 1404 werd in Weert een Broeder-
schap opgericht om de devotie tot 
Maria te bevorderen. Deze devotie 
kwam tot hoogbloei in de 18e eeuw 
rondom het Miraculeuse Beeld van 
Onse Lieve Vrouwe te Weert, die ook 
vereerd werd onder de titel “Onze 
Lieve Vrouw van Bijstand”. Het won-
derbeeld werd vereerd in de deke-

Ontmoeting 14 mei

Dienst voor Oekraïense gasten
nale stadskerk van Weert (gebouwd 
in 1456), toegewijd aan Sint Martinus 
en kreeg de toevoeging: Heiligdom 
van Onze Lieve Vrouw van Weert.
Op 1 mei 1996 is de Venerabele “Broe-
derschap van de Miraculeuse Onse 
Lieve Vrouwe tot Weert” van 1404 
heropgericht. Haar doelstelling is de 
bijzondere verering van “Onse Lieve 
Vrouwe tot Weert” te bevorderen 
en tevens de titel van Bijstand waar-
onder Zij in Weert wordt vereerd, 
te actualiseren en in de praktijk te 
brengen. De Broederschap loopt mee 
in processies in Nederland en België. 
In december houdt zij een kerstpak-
kettenactie voor Voedselbank Weert. 
Naast via de website is de Broeder-
schap te vinden op Facebook op de 
pagina Broederschap Weert.

Word donateur voor € 10 per jaar
U kunt donateur van de Venerabele 
Broederschap worden door een e-
mail met uw naam en adres te sturen 
naar info@broederschapweert.nl. U 
betaalt slechts € 10 per jaar (meer 
mag natuurlijk ook): rekeningnum-
mer NL55 RABO 0176 9861 38 ten 
name van de Broederschap in Weert. 

www.martinusmonument.nl 
De Stichting Martinus Monument is in 
1971 opgericht door een aantal Weer-
tenaren met als doel de rijksmonu-
mentale St Martinuskerk te behouden 
voor de stad Weert voor de nabije en 
verre toekomst. De St Martinuskerk in 
Weert is een top 100 monument.

Seniorenverenging Leveroy:

een actieve club door en 
voor senioren

We stellen ons graag even aan u voor: 
Seniorenvereniging Leveroy.
Een actieve club voor en door senio-
ren in Leveroy. 
We zijn een springlevende vereniging.

Maar we zijn wel aan wat vernieu-
wing (of misschien beter gezegd, ver-
jonging) toe! 
Op dit moment bestaat de verenging 
voor 60% uit leden die ouder zijn dan 
75 jaar. Het afgelopen jaar is er een 
aantal jongere leden bijgekomen, 
maar dat mogen er nog wel wat meer 
zijn. Iedereen vanaf 55 jaar is van har-
te welkom!
Wat kunt u bij ons verwachten? Nou, 
dat we u in ieder geval voorzien van 
leuke en passende activiteiten. Dan 
kunnen actieve zaken zijn, zoals wan-
deltochten (die houden we iedere 3e 
woensdag van de maand, en deze 
worden goed bezocht), fietstochten. 

Maar ook activiteiten die wat minder 
inspannend zijn, zoals kaarten, kie-
nen, informatie-middagen, knutselen 
of uitstapjes. 
Voor de contributie hoeft u het niet 
te laten, want die bedraagt slechts 25 
euro.

Ook hebben wij een gym club. Er zijn 
2 groepen de 1e op maandag morgen 
van half 11 tot half 12, de 2e maan-
dagmorgen van half 12 tot half 1 
de kosten hiervan zijn 10 euro in de 
maand.

Is uw interesse gewekt?
Neem gerust contact op met een van 
onze bestuursleden, zij vertellen u 
graag meer. 
Nellie van Roij-Moris, telefoon 0495-
65 13 16 
Thijs Reijnders, telefoon 0495-65 18 81

Te koop gevraagd: 
LP’s + singeltjes 

06 - 51 590 465

Te koop
2 elektrische �etsen 
incl. �etsendrager 

voor € 2.200,00 voor vragen: 
06-236 107 83

Eerste landelijke 
‘Week van de Stenen Winkel’ 

In de week van 9 tot en met 15 mei 
2022 vindt de eerste landelijke ‘Week 
van de Stenen Winkel’ plaats. Een ini-
tiatief om de lokale stenen winkel in 
het zonnetje te zetten en aandacht 
te creëren voor de waarde van deze 
winkels bij de consument. Ook lokale 
ondernemer Micheline Pleunis van 
Pleunis Mode doet mee. 

Lokale winkels organiseren in de 
‘Week van de Stenen Winkel’ allerlei 
feestelijke activiteiten op de winkel-
vloer om de kracht van stenen winkels 
te vieren, samen met hun klanten. 

Marian Bekkers, initiatiefneemster 
van de ‘Week van de Stenen Winkel’, 
vertelt: “Al die lokale stenen winkels 
verdienen onze aandacht in de week 
van 9 tot en met 15 mei. Het zijn stuk 
voor stuk hardwerkende onderne-
mers die hun steentje willen bijdragen 
aan de lokale economie en de lokale 
leefbaarheid. Ondanks hun creativi-
teit en ondernemerschap in het vin-
den van manieren om klanten bij te 
staan tijdens de coronacrisis, worste-
len velen van hen nog met de sporen 
die de afgelopen jaren hebben nage-
laten. De ‘Week van de Stenen Win-
kel’ is een geweldig moment om deze 
ondernemers een steuntje in de rug 
te bieden. Koop bijvoorbeeld in deze 

week een keertje extra bij de lokale 
stenen winkel, of toon je waardering 
door op een socialmedia-bericht van 
de winkel te reageren. Het betekent 
meer voor deze ondernemers dan je 
denkt.”

Pleunis Mode is een van de winkels die 
deelneemt aan dit initiatief. In 1887 
werd de winkel van Micheline Pleunis 
geopend in Nederweert en 135 jaar 
later is de winkel niet meer weg te 
denken uit het lokale winkelcentrum. 

“De reden dat we deelnemen aan de 
‘Week van de Stenen Winkel’ is dat 
we het een super initiatief vinden en 
omdat we graag wat extra’s willen 
doen voor onze gasten”, vertelt ei-
genaar Micheline “We kijken ernaar 
uit om samen met iedereen in Neder-
weert de kracht van onze lokale ste-
nen winkels te vieren en nog eens te 
onderstrepen waarom deze winkels 
een plekje verdienen in ons centrum.”

Tijdens de ‘Week van de Stenen Win-
kel’ vinden er ook bij Pleunis Mode 
bijzondere activiteiten plaats. Je 
maakt kans op het winnen van een 
van de 13 waardebonnen van � 135,00 
en daarnaast verloten zij zaterdag de 
14e mei om 17.00 uur, vier broeken.                                                                         
Je kassabon is je lotnummer.

U was er al eerder? Dan krijgt u 
komend weekend opnieuw de 
kans uw licht op te steken bij de 
garageverkoop van Pleunis Mode 
in Nederweert. De garage en het 
trottoir naast het winkelpand 
wordt voor even outlet-store aan 
de Brugstraat 21.

Artikelen van de bekende merken van 
vorig seizoen worden aan dumpprij-
zen verkocht, met kortingen tot wel 
80%.

Bij Pleunis mode vindt u kleding van 
de merken Smashed Lemon, Esqua-
lo, Br&dy, Dolcezza, Zizo. Maicazz, 
Bianca, Taifun, Lizzy&Coco, Dolce 

Vita, Betty Barclay, Gil Bret, Joseph 
Ribkoff, Select by Hermann Lange, 
Leo&Ugo, Juffrouw Jansen, Via Ap-
pia, Brax, Toni Dress, Rosner, Gerry 
Weber, FrankWalder, Gollé Haug, 
Sommermann, Beaumont, Etage, Sie-
gel, Lebek en vele andere tegen de al-
lerlaagste prijs! 

In de maten 34 t/m 48 is er nog een 
ruime keuze aan perfect passende 
modellen.

Slechts 2 dagen, vrijdag 13 mei van 
9.00 tot 18.00 en zaterdag 14 mei 
van 9.00 tot 13.00 uur  is de Outlet 
geopend. Sla uw slag! We starten 
echt pas vrijdag om 9.00 uur.

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei!

Grandioze garageverkoop 
bij Pleunis Mode in nederweert



De AH Bonus-aanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart t/m zondag 15 mei. Voor 2e gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. 
Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. Combineren mogelijk. Op=op. Prijswijzigenen en zetfouten voorbehouden. 

5.¹⁹10.³⁸
Alle A-merk bekers ijs*
Bijv. Oppo double  
salted caramel 
2 bekers à 475 ml
*M.u.v. Ben & Jerry’s
De actieprijzen
variëren van 3.49-6.25

Je komt lepels 
tekort.

KWEKERIJKWEKERIJ

ARKESTEIJNARKESTEIJN
Karissteeg 26 Nederweert - 0495 - 66 33 44

Openingstijden: ma t/m vrij 9.30-17.30  zat 9.00-17.00
Verpakking s.v.p. zelf meenemen

PERKPLANTEN

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

Meijel is dichterbij 
dan je denkt

Eerlijk advies op een 
respectvolle manier bij

• • We hebben een nog groter 
assortiment als vorige jaren 

in perkplanten, kuipplan-
ten, hangmanden enz.

• • We hebben nu een veel gro-
ter aanbod in bijzondere 
vaste planten.
Het zijn prachtige planten met 

een bijzondere uitstraling.

• Gratis koffie, thee met iets 
lekkers.

• Bij contante betaling is er 

een flinke kassakorting.

Mei-maand:
Pioenrozen-

maand

Verkrijgbaar: 
Maatschap Jonkers 

Hulsen 9 Nederweert-Eind
Mob.: 06-25328053

Maak kennis met de vernieuwde 
Medicura Thuiszorgwinkel 

Op 12, 13 en 14 mei wordt de ope-
ning van de vernieuwde Medicura 
Zorgwinkel in Weert gevierd. U
bent van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen in de nieu-
we, uitgebreide thuiszorgwinkel. 
Daarnaast kunt u kennis maken 
met het nieuwe, zeer complete
assortiment aan medische hulp-
middelen. 

Feestelijke opening
Tijdens het gehele openingsweek-
end wordt er gezorgd voor een pas-
sende feeststemming. Op vrijdag 13 
mei om 12.15 uur wordt de winkel 
officieel geopend door wethouder
Paul Sterk en Dick van Aggel, direc-
teur Medicura. De adviseurs van de 
thuiszorgwinkel zullen u tijdens het 
gehele weekend, met een hapje en
een drankje, hartelijk ontvangen. Ze 
kijken ontzettend uit naar de ope-
ning. ‘We vertellen u graag meer 
over de vernieuwde winkel en het 
gloednieuwe assortiment’, zegt Kris-
sy van Hout, teamleidster Zorgwin-
kels. ‘Om de opening samen met u te 
vieren ontvangt u in het openings-
weekend een presentje. Daarnaast 
kunt u met een loterij kans maken 
op mooie prijzen!’. 

Vernieuwde winkel
De Medicura Zorgwinkel in Weert is 
de afgelopen periode verbouwd. Het 
naastgelegen winkelpand is bij de 
huidige zorgwinkel betrokken, waar-
door de winkel met ruim 200m2 is 
uitgebreid. Hierdoor is er voldoende 
ruimte voor het zeer uitgebreide as-
sortiment medische hulpmiddelen. 

Gloednieuw assortiment
Het assortiment van Medicura is, net 
zoals de winkel, vernieuwd en uit-
gebreid. Samen met het bestaande
uitleen-, verhuur- en verkoopassor-
timent sluit het nieuwe assortiment 
aan op ieders behoefte, van braces 
en bandages tot luxe zorgbedden en 
innovatieve rolstoelen. 

Openingstijden
De Medicura Zorgwinkel, gelegen 
aan de Maaspoort 64 in Weert, is ge-
opend van maandag t/m vrijdag van
9.30 uur tot 17.30 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. 

Locatie: 
Medicura Zorgwinkel Weert
Maaspoort 64
6001 BR Weert
www.medicura.nl

Foto: Nederweert24

Groots korenspektakel 
in Buurthuis Moesel te Weert

Zaterdagavond 14 mei a.s. om 19.30 
uur gaat de Gemengde Zangvereni-
ging Con Amore eindelijk weer het 
podium op en houdt haar jaarlijkse 
lenteconcert samen met het Weer-
ter Mannenkoor en het mannenkoor
Maas- en Neergalm uit Neer. 

Allemaal hebben we er weer zin in en 
nodigen jullie dan ook van harte uit! 
Het belooft een muzikaal feest te 
worden. Kom en overtuig jullie. 
En de entree? Die is gratis. 

Het Weerter Mannenkoor, opgericht 
in 1966, staat onder leiding van Jean 
Pierre Steijvers en Wiel Bonten. Het 
koor beheerst een scala aan muziek-
genres; van klassieke werken, Slavi-
sche liederen tot musicals. Het koor is 
jong van hart, ambitieus en het soci-
ale aspect speelt een grote rol. 
“Het Weerter Mannenkoor is ….meer 
dan zingen alleen”.

Mannenkoor Maas- en Neergalm 
heeft een lange historie met veel 
hoogtepunten. Lang geleden, in 
1883, opgericht mocht zij in 1983 een 
Koninklijke Erepenning ontvangen.
Ook dit koor kent een zeer gevarieerd 
repertoire; volks- en carnavalsliede-
ren en van koorwerken uit opera’s tot 
moderne stukken.

Kortom, voor elk wat wils. Sylvia 
Berghs is de dirigent en Jean Pierre 
Steijvers begeleidt op de piano. 

Con Amore met Sylvia Berghs als diri-
gent telt ruim 40 enthousiaste leden 
en zingt ‘met liefde’ heel veel soorten 
muziek. Voor dit concert staan er de 
leukste en mooiste liederen op het 
programma. Het koor heeft inmid-
dels weer een onderkomen in Weert 
gevonden, het gebouw van de post-
duivenvereniging nabij “De Bosuil”. 
Op 14 mei is Dorenda Notermans voor 
Con Amore de pianist. Na het concert 
is er de mogelijkheid om er samen er 
nog een gezellige avond van te ma-
ken in Buurtcentrum Moesel aan de 
Christelaan 25 te Weert.

Zing je ook altijd onder de douche of 
in de auto? Dan is misschien zingen in 
een koor echt iets voor jou. Con Amo-
re repeteert iedere dinsdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur en 17 mei a.s. is er 
een open repetitieavond. Wij zetten 
dan onze deuren wagenwijd open aan 
de Vrakkerveld 2/B in Weert. Iedereen 
is welkom en zing met ons mee.
Voor meer informatie kijk op www.
conamoreweert.nl of bel naar 06-549 
861 74. 

Graag tot ziens!

Zesde RommelRoute Leuken 
met veel deelnemers

Wijkraad Leuken organiseert op 
zondag 15 mei de zesde editie van 
de befaamde RommelRoute. Tus-
sen 10.00 en 14.00 uur zijn kopers 
van harte welkom in de meest 
oostelijke wijk van Weert.

Dit jaarlijkse evenement hebben veel 
inwoners van Leuken (en daarbui-
ten) moeten missen o.a. vanwege 
corona. Tijdens deze ‘RommelRoute 
2022’ zullen vele bewoners vanuit 
hun voortuin of oprit hun 2e hands 
spullen voor een aantrekkelijk prijsje 
verkopen. 
Er is een centrale plek op Vrouwen-

hof waar Leukerbewoners die geen 
tuin hebben, hun waar kunnen aan-
bieden.

De wijkraad verwacht veel bezoekers 
die op zoek zijn naar ‘net die mooie 
vaas, fietsje of dat leuke cadeautje 
voor kind of kleinkind’. 

Deelnemers aan de RommelRoute 
zijn herkenbaar aan de ‘Wij doen 
mee’ poster achter hun raam.
Bezoekers kunnen zelf de platte-
grond met deelnemers bekijken op 
de website van de RommelRoute: 
http://www.rommelrouteleuken.nl. 

ZiekenverZiekenvervoervoer
Noord & Midden LimburgNoord & Midden Limburg

Bel GRABel GRATISTIS
0800-555 22 230800-555 22 23

Verzamelaarsbeurs mei 2022

Zondag 15 mei organiseert Verza-
melaarsvereniging “De Peelstreek” 
uit Meijel weer haar maandelijkse 
ruilbeurs.
Het evenement vindt plaats in het 
gemeenschapshuis “D’n Binger”, 
Alexanderplein 2 in Meijel.

Het is een ideale gelegenheid voor 
verzamelaars om hun collectie uit te 
breiden of aan te vullen. Op verza-
melgebied is van alles te vinden zoals 
postzegels, munten,  pennen, bid-
prentjes, geboortekaartjes, ansicht-
kaarten, bankbiljetten, suikerzakjes, 
voetbalplaatjes  etc. 

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

Senioren Menu voor € 16,50
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert
Telefoon: 0495-63 26 25 - www.drukkerijvandeursen.nl

KINDJE OP KOMST?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie
geboortekaartjes.

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl



Op woensdag 4 mei vond de Nationale
Dodenherdenking plaats. Ook Neder-
weert herdacht de gevallenen. Dat 
kon dit jaar weer met publiek. Er 
werden kransen en bloemen gelegd 
en er waren toespraken. Ook van 
burgemeester Op de Laak. 

“Corona hield ons de afgelopen twee 
jaar op deze datum weg bij dit monu-
ment. Ons gemeentelijk oorlogsmo-
nument. Het hield onze samenkomst 
hier tegen. En dat was 
wat mij betreft een groot 
gemis. De waarde van 
deze herdenking zit na-
melijk in ons samenzijn. 
Met de leden van het 4 
mei-comité en de Bond 
van Wapenbroeders, ons 
gemeentebestuur, jeugdigen van de 
scouting en leerlingen van de school 
op Budschop, de fanfare, de pastoors 
en inwoners van Nederweert. 

Als onderdeel van de Nationale Doden-
herdenking, het moment waarop in 
ons land in alle gemeenten, mensen 
bij oorlogsmonumenten samen ko-
men, de klokken luiden, bloemen ge-
legd worden uit respect voor de doden 
en we samen twee minuten stilzijn om 
te herdenken.

In aanloop naar deze vierde mei, was 
een verhaal op tv van een man die in 
de oorlog verstopt zat onder de houten 
vloer in de woonkamer om zo uit han-
den te blijven van de vijand. Het was 
hem gelukt en 77 jaar later vertelde hij 
dit nog steeds met alle details aan zijn 
achterkleinzoon. De gebeurtenis zat in 
zijn geheugen gegrift en was een be-
langrijk onderdeel van zijn lange leven. 
Ik heb een fijn leven gehad, schetste 
de nu 90-jarige, als die oorlog er maar 
niet geweest was. 

In het acht-uur journaal van giste-
ren zagen we hoe enkele honderden 
mensen, volwassenen en kinderen uit 
de schuilkelders kwamen in de Oek-
raïense stad Marioepol, waar ze acht 
weken onder de grond  geleefd hadden 
en nu met de schrik in het lijf, tussen 
de bombardementen door, naar een 
veiligere plek konden komen. Wat ver-
tellen deze kinderen over 77 jaar aan 
hun nakomelingen? Sinds het einde 
van de Tweede Wereldoorlog, her-

denken we alle mannen 
en vrouwen – burgers en 
militairen – die in ons land 
of waar ook ter wereld zijn 
omgekomen of vermoord, 
in oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties.

We herdenken al deze slachtoffers van-
daag om morgen de juiste waardering 
te hebben voor onze vrijheid. De vrij-
heid die onze democratische rechtstaat 
ons brengt. De vrijheid die we mogen 
en moeten vieren, omdat ons zo pijnlijk 
duidelijk wordt gemaakt dat deze niet 
vanzelfsprekend is. Niet in 40-45, niet 
in de afgelopen tientallen jaren met 
oorlogssituaties over de hele wereld 
met vele slachtoffers en vluchtelingen, 
waarvan elk jaar enkele tientallen 
mensen ook in onze gemeente een vei-
lige toekomst vinden. En nu, terwijl we 
hier staan, maakt de Russische invasie 
in Oekraïne ons op harde wijze duide-
lijk dat oorlog in Europa niet slechts tot 
het verleden behoort.

Dat wereldwijd duizenden mensen de 
straat op gaan om zich uit te spreken 
tegen de oorlog, bevestigt de kracht van 
solidariteit en het belang van een open 
democratische samenleving. We leven 
mee met de inwoners van Oekraïne en 
staan ook stil bij de Russische burgers 
die demonstreren tegen de oorlog. 

Eens te meer blijkt dat vrijheid en 
vrede werkwoorden zijn en verder 
gaan dan een individueel recht om 
te doen wat je wilt. In de door coro-
na-gedomineerde jaren die achter ons 
liggen, werd onze vrijheid ook inge-
perkt. Thuisblijven, winkels en vertier 
dicht, een avondklok zelfs. Dat was 
voor velen heel vervelend en ja, het 
duurde heel lang. We zijn vrij daarover 
onze mening te geven en daar zit dan 
ook meteen een fundamenteel verschil 
met de geschetste oorlogssituaties. 

Onze gezamenlijke strijd tegen co-
rona vond plaats binnen de spelre-
gels van een democratisch bestel. 
Solidariteit en uithoudingsvermogen 
werden in deze crisis gevraagd met 
als streven de pandemie het hoofd te 
bieden. We hebben kunnen ervaren 
hoe de vrijheid van de een, bijvoor-
beeld door de regels te negeren, 
onvrijheid voor de ander veroorzaak-
te. Kwetsbare medeburgers die zich 
terugtrekken uit het sociale leven. 
Er zijn niet veel mensen die er van 
nature genoegen in scheppen de 
ander dwars te zitten. Onze vrijheid 
ontstaat in verbondenheid, maar we 
zijn allergisch voor het gevoel dat ons 
iets opgelegd wordt. “Zelf doen”, zegt 
onze kleinzoon dan. 

Met die wil om zelf iets te doen, voor 
onszelf te zorgen en tevens warm te 
lopen voor hulp aan anderen, komen 
we een heel eind. Onze traditie om ver-
halen van onvrijheid te blijven herinne-
ren, hier ieder jaar zo samen te komen 
en daarbij stil te staan, is daarvoor 
een goede basis. Laten we dat vooral 
blijven doen, herdenken, herinneren en 
vrijheid in verbondenheid vieren.”

Birgit Op de Laak 
Burgemeester van Nederweert

Nederweert herdenkt weer samen

s a m e n  g r o o t s ,  s a m e n  d o e n ! GemeenteContact
Donderdag 12 mei 2022

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

Leerlingen Seb van Dormael en Rens Linders legden bloemen bij het monument. Foto: Nederweert24

Wat vindt u van het afvalsysteem?
Sinds januari zijn er veranderingen in 
de afvalinzameling doorgevoerd. Doel 
hiervan is samen minder restafval aan 
te bieden en het afval beter te schei-
den, zodat het beter verwerkt kan 
worden. De gemeente is benieuwd 
hoe u denkt over de afvalinzameling. 
We nodigen u daarom graag uit om 
hierover een enquête in te vullen.

Invullen kost 10 minuten
U kunt de vragenlijst invullen via onze 
website nederweert.nl. In ongeveer 
10 minuten geeft u ons inzicht in uw 
mening rondom de inzameling van het 
huishoudelijk afval. Het invullen van de 
vragenlijst is volledig anoniem. De en-
quête is in te vullen tot en met maandag 
23 mei. Daarna gaan we aan de slag 
met het verwerken van de antwoorden.

Bespreken van resultaten 
De resultaten gebruiken we om de 
huidige afval-
inzameling en pilot tot nu 
toe te beoordelen. We 
bespreken de resultaten 
ook met de klankbord-
groep en koppelen deze 
terug aan de gemeenteraad. 
Daarbij nemen we ook de resultaten 
van een sorteeranalyse mee. Via de 
website, het Gemeente Contact en so-
ciale mediakanalen houden we u op de 
hoogte van de ontwikkelingen rondom 
de afvalinzameling. 

Ook goed voor portemonnee
Veel gaat goed met het nieuwe af-
valsysteem. Het PMD-afval (Plastic, 
Metaal en Drinkkartons) is schoon. In 
februari en maart is al het ingezamel-
de PMD geaccepteerd. Voor het geac-
cepteerde PMD krijgt de gemeente een 
vergoeding. Goed scheiden is dus goed 

voor het milieu, maar ook zeker voor 
de portemonnee.

Tips voor aanbieden PMD 
We geven u nog enkele tips voor het 
aanbieden van PMD.

• PMD wordt opgehaald in de even 
weken. Bied het PMD aan op de in-
zameldag vóór 07.00 uur of de avond 
voor de inzameldag.

• Gebruik de speciale doorzichtige 
PMD-zakken. Deze zakken zijn 
gratis verkrijgbaar bij onder andere 
de supermarkten. Andere zakken 
worden niet opgehaald.

• De inzamelaar moet kunnen zien of 
er PMD-afval in de zak zit. Gebruik 
dus geen zwarte zak in de PMD-zak. 

• Stop de zak niet te vol. Een te volle 
zak scheurt sneller.

• Maakt het afval klein; maak drink-
verpakkingen en blikjes plat. Zo 

nemen ze minder ruimte in. 
• Yoghurt- en slagroombe-

kers mogen bij het PMD. 
Haal het aluminium folie 
eraf en doe dit er los bij.

• Op veel plastic flessen 
zit statiegeld. Deze flessen zijn 

te herkennen aan een statiegeld logo. 
Gooi ze niet weg, maar lever ze in. 

• Plastic dat geen verpakking is, hoort 
niet bij het plastic afval. Denk aan 
speelgoed, plastic borden of tuin-
stoelen. Is het nog bruikbaar? Breng 
het naar de kringloopwinkel. Plastic 
dat niet meer bruikbaar is, kan naar 
de milieustraat gebracht worden.

• Twijfelt u of het plastic in de PMD-
zak mag? Kijk op de afvalscheidings-
kaart of op afvalscheidingswijzer.nl. 

Meer informatie vindt u op nederweert.nl/
afvalinzameling-2022

“Vrijheid en vrede 
gaan verder dan 
het recht om te 

doen wat je wilt”
Automaatje voor minder mobiele inwoners
Op dinsdag 3 mei was de officiële start van het vrijwilligersvervoersproject Automaatje
in Nederweert. Om 14.00 uur arriveerde vrijwillige chauffeur Gerard Gielen bij de 
Gunnerij. Samen met wethouder Carla Dieteren had hij de eerste klant van Automaatje 
Nederweert opgehaald. De 93-jarige mevrouw Coby van Rijt werd welkom geheten door 
Janique Huijbregts, regiomanager van de ANWB. 

Met het overhandigen van de eerste chauffeurspas aan Gerard Gielen en de eerste deelne-
merspas aan Coby van Rijt was de start van dit vrijwilligersproject een feit. Daarna werd de 
aftrap van Automaatje Nederweert feestelijk gevierd met koffie en taart bij de Gunnerij. 

ANWB Automaatje
Automaatje Nederweert is sociaal vervoer voor en door plaatsgenoten. Momenteel is 
ANWB Automaatje actief in meer dan 90 gemeenten. Gebruikers van deze voorziening zijn 
vaak minder mobiel en niet in staat met eigen auto of openbaar vervoer te reizen. Hierdoor 
zijn ze voor boodschappen, een bezoek aan de kapper, een kennis, de dokter of een dierba-
re plek sterk afhankelijk van mensen in hun omgeving. Tegen een kleine vergoeding rijden 
vrijwilligers buurtgenoten met hun eigen auto. 

Voldoende draagvlak
Een aantal enthousiaste vrijwilligers heeft onderzocht of er voldoende draagvlak is voor dit 
sociaal vervoersproject. Het resultaat is een samenwerking tussen deze vrijwilligers, de 
Gunnerij, de ANWB, de gemeente Nederweert, Samen aan de Slag en Punt Welzijn. 

Telefonisch aanmelden
Inwoners uit de gemeente Nederweert die minder mobiel zijn, kunnen zich telefonisch aan-
melden via 06-20274614. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Na een intakegesprek kunnen deelnemers telefonisch ritten aanvragen, mits dit minimaal 
twee werkdagen van tevoren gebeurt. 

Meer informatie over Automaatje Nederweert is te vinden op de website: degunnerij.nl.Duurzaam doen

V.l.n.r. : Janique Huijbregts, Carla Dieteren, Coby van Rijt en Gerard Gielen. Foto: Nederweert24

Wilt u uw woning verduurzamen, 
maar weet u nog niet precies welke 
maatregelen u hiervoor wilt treffen? 
Via de Provincie Limburg kunt u een 
gratis energieprestatieadvies krijgen.

U kunt zich aanmelden voor een gratis 
energieprestatieadvies (EPA) tot 30 
september 2022, zolang er voldoen-
de budget is. De adviseur begint met 
een scan van de gehele woning. Hij 
kijkt onder meer naar de isolatie van 
muren, daken en vloeren. 

Rapport
Uit die scan rolt een rapport met een 
persoonlijk advies dat inzicht geeft in:
• hoe energiezuinig uw woning is
• hoe u uw energiegebruik verlaagt en 

uw wooncomfort verbetert
• wat eventuele maatregelen kosten
• hoe lang het duurt voor uw investe-

ring is terugverdiend

Kiezen van maatregelen
De EPA-adviseur helpt u desgewenst 
bij het kiezen van de slimste maatre-

gelen. Wat doen gevel-, vloer- en dak-
isolatie met uw huis? En wat betekent 
nieuw glas of een nieuwe cv-ketel voor 
uw energierekening? Na het bezoek 
belt de adviseur u om het EPA-rapport 
door te lopen. Zo kunt u samen de 
slimste maatregelen kiezen.

Aanvragen
Op limburg.nl kunt u het advies aan-
vragen. Zoek op energieprestatiead-
vies en dan komt u op de pagina waar 
u zich kunt aanmelden. 

De resultaten gebruiken we om de 

terug aan de gemeenteraad. 

verpakkingen en blikjes plat. Zo 
nemen ze minder ruimte in. 

• Yoghurt- en slagroombe
kers mogen bij het PMD. 
Haal het aluminium folie 
eraf en doe dit er los bij.

• 
zit statiegeld. Deze flessen zijn 
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Traditioneel werd op 4 mei de Doden-
herdenking gehouden op het Raad-
huisplein in Nederweert.
Door de coronapandemie was het de 
afgelopen twee jaar niet mogelijk om 
deze herdenking met pubiek te be-
leven. Dit jaar was de belangstelling 
weer als vanouds erg groot en waren 
veel jongeren, waaaronder de jeugd 
van  IKC Budschop en Scouting Ne-
derweert, aanwezig en dat geeft aan 
dat jong en oud het nog steeds een 
belangrijk moment vinden. Maar ook 
de oorlog in Oekraïne zal bijgedragen 
hebben aan het besef dat vrijheid niet 
vanzelfsprekend is.

Tijdens de Dodenherdenking van 4 mei 
2022 werd een overdenking door bur-
gemeester Op de Laak uitgesproken, 
een gebed door pastoor A. Koumans 
en een overweging door columnist Ge-
rard Kessels.
De muzikale omlijsting werd verzorgd 
door Fanfare Concordia uit Leveroy.

Dodenherdenking Nederweert

Leden van Scouting Nederweert assis-
teerden bij de kranslegging en legden 
zelf ook bloemen.

Door Seb van Dormael en Rens Linders, 
leerlingen van IKC Budschop, werd een 
gedicht voorgedragen over hoe zij 
over oorlog, onze bevrijders en het 
leven in vrijheid denken. Het was een 
indrukwekkende voordracht waaruit 
duidelijk bleek dat ze goed over zaken 
als Vrijheid hadden nagedacht.

Alle slachtoffers, zowel burgers als mi-
litairen van oorlogsgeweld en inzet bij 
vredesmissies, 
verdienen deze herdenking tot in 
lengte van jaren.

Het 4 mei comité wil iedereen bedan-
ken die aan deze sfeervolle herden-
king heeft meegewerkt.

Namens het 4 mei comité
Peter Stultiens

Kranslegging Burgemeester                                 Foto: Nederweert24

Kranslegging scholieren                                 Foto: Richard van der Steen

De kandidaat-wethouders voor 
de bestuursperiode 2022-2026 
zijn bekend. Robert ten Kate 
(CDA), Carla Dieteren (JAN) en 
Jorik Franssen (de Nederweerter 
VVD) worden door de drie partij-
en voorgedragen als wethouder 
in het nieuwe college van Burge-
meester en Wethouders van de 
gemeente Nederweert. Tijdens 
een extra raadsvergadering op 
dinsdag 17 mei worden de kandi-
daat-wethouders voorgedragen 
voor benoeming. In deze open-
bare vergadering wordt tevens 
het coalitieakkoord ‘Goed voor 
elkaar’ aangeboden aan de ge-
meenteraad. 

Robert ten Kate (CDA)
Robert ten Kate groeide voor een groot 
deel van zijn jeugd op in het buitenge-
bied van Nederweert. Halverwege zijn 
opleiding communicatie verhuisde hij 
naar Eindhoven om via verschillende 
omzwervingen in september 2021 
weer terug te keren naar Nederweert. 

Na het afronden van zijn studie in 
2015 heeft Ten Kate brede ervaring 
opgedaan als adviseur in het be-
drijfsleven, de agrarische vakmedia 
en de Nederlandse Land- en Tuin-
bouworganisatie LTO in Den Haag. 
Bovendien was hij van 2017 tot 2020 
bestuurder en vicevoorzitter van het 
Brabants Agrarisch Jongeren Kon-
takt, de vereniging voor jonge boe-
ren in Brabant. In 2019 werd hij met 
speciale vermelding verkozen tot lid 
van de Food100, een groep van 100 
getalenteerde professionals die zich 
inzetten voor het verbeteren van het 
Nederlandse voedselsysteem. 

Carla Dieteren (JAN)
Carla Dieteren is geen onbekende in 
de Nederweerter politiek. Van 2002 
tot en met september 2015 was zij 
raadslid en fractievoorzitter van het 
JAN. Daarna was Dieteren  bestuurs-
voorzitter van deze partij. In 2018 
begeleidde zij als informateur de vor-
ming van de coalitie voor de bestuurs-
periode 2018-2022. 

Dieteren werkte vele jaren als ma-

nager bij de Provincie Limburg voor 
onder meer het sociale domein. In 
mei 2020 trad zij als wethouder toe 
tot het college van B&W van de ge-
meente Nederweert met het sociale 
domein en financiën in haar porte-
feuille.

Jorik Franssen (de Nederweerter 
VVD)
Jorik Franssen is opgegroeid in Ne-
derweert. Hij heeft rechten en be-
stuurskunde gestudeerd aan de Rad-
boud Universiteit Nijmegen. Sinds 
2020 werkt hij als strategisch adviseur 
voor het college van B&W van een 
Brabantse gemeente. Daarvoor was 
hij actief bij de Rechtbank Limburg. 

Franssen is maatschappelijk betrok-
ken. Hij is al verschillende jaren poli-
tiek actief, waarvan vanaf 2018 als 
fractievoorzitter en gemeenteraads-
lid voor de Nederweerter VVD. Ver-
der is hij sinds 2018 vrijwilliger voor 
mensen met dementie via de Alzhei-
mer stichting Midden-Limburg en 
sinds 2015 Ledenraadslid bij de Rabo-
bank Weerterland en Cranendonck.

Eervol
De drie wethouderskandidaten 
vinden het eervol dat zij door hun 
partij worden voorgedragen om 
als gemeentebestuurder voor Ne-
derweert aan het werk te gaan. 
Dieteren: “Ik ben erg enthousiast 
over de samenwerking met inwo-
ners, vrijwilligers, verenigingen 
en maatschappelijke partners. Sa-
men maken we Nederweert elke 
dag nog een beetje mooier. Graag 
blijf ik me dan ook de komende ja-
ren inzetten voor Nederweert.” 
Franssen is er klaar voor: “In gesprek 
zijn met inwoners en ondernemers 
geeft energie. Samen behouden we 
wat goed gaat en pakken we aan 
wat beter moet. Betrokken, ver-
bindend en duidelijk – dat kunnen 
dorpsgenoten van mij verwachten.”
Ten Kate wil de komende periode 
bijdragen aan een gemeente en ge-
meenschap die goed is voor elkaar, 
nu en in de toekomst. “Samen met 
inwoners, bedrijven, verenigingen 
en andere organisaties wil ik een 

eigentijdse invulling geven aan het 
sterke karakter van onze gemeente: 
Een unieke plattelandsgemeente met 
een ondernemend buitengebied en 
mooie natuur.

Extra raadsvergadering dinsdag 
17 mei
De drie kandidaten worden voorge-
dragen voor benoeming tijdens een 
extra vergadering van de gemeente-
raad op dinsdag 17 mei, om 19.00 uur 
in gemeenschapshuis De Pinnenhof 
in Nederweert. Tijdens deze extra 
raadsvergadering wordt tevens het 
coalitieakkoord aangeboden aan de 
gemeenteraad. 

Coalitieakkoord
De titel van het akkoord is ‘Goed voor 
elkaar’. Volgens de beoogde wethou-
ders is dat een titel met betekenis. 
“We doen wat goed is voor elkaar en 
geloven in de kracht van de gemeen-
schap. Het individu komt het best tot 
zijn recht als die iets kan betekenen 
voor een ander. 

We zijn goed voor elkaar en hebben 
oog voor onze medemens. Onze in-
woners kunnen rekenen op een mens-
gerichte overheid die handelt vanuit 
vertrouwen, maar die ook duidelijk 

en eerlijk is. Een overheid die heldere 
kaders schetst, maar ook maatwerk 
mogelijk maakt als dat beter is.

We hebben onze zaken goed voor el-
kaar en zorgen dat de basis op orde 
blijft. Nederweert staat er financieel 
goed voor. Dat willen we zo houden. 
We zorgen voor goed evenwicht tus-
sen mensen, middelen en organisatie, 
om te doen wat nodig is voor onze 
gemeente.”

De nieuwe coalitie heeft bewust ge-
kozen voor een akkoord op hoofdlij-
nen. Dat geeft ruimte voor inbreng 
van inwoners, ondernemers, vereni-
gingen, maatschappelijke partners 
en alle partijen in de gemeenteraad. 

Kijk mee
U bent van harte welkom de raads-
vergadering bij te wonen. U kunt de 
raadsvergadering ook volgen via de 
livestream op de gemeentelijke web-
site of via Nederweert24.Het coalitie-
akkoord wordt na ondertekening op 
donderdag 12 mei gepubliceerd op 
de gemeentelijke website. Daarnaast 
komen gedrukte versies van het co-
alitieakkoord beschikbaar in het ge-
meentehuis, gemeenschapshuizen en 
bibliotheek. 
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