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Elke laatste zondag van de maand open

Langstraat 61, Weert - Tel. (0495) 460 441
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• 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
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Redactie-adres:
Pannenweg 231
Postbus 2724
6030 AA Nederweert
tel. (0495) 63 26 25
info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl
www.facebook.com/
drukkerijvandeursen
Hoofdredacteur:
Huib van Deursen
Afhaaladressen:
cldgroep, Leveroy
Phicoop, Ospel
Albert Heijn, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

Kerkstraat 36 Nederweert
www.durlinger.com
www
.com
*Vraag naar de voorwaarden in
onze winkel

Senioren Menu voor € 16,50

Bij Gasterij de Brabander
Sluis 13, 0495-663 466
wel reserveren

‘Die kolkende zaal, dat is en blijft sjiek’
Samen met lokale verenigingen en
instellingen bouwt de gemeente
Nederweert aan een duurzame
toekomst voor De Pinnenhof. Een
nieuwe, gezonde basis voor een
bloeiend verenigingsleven. Het
gemeenschapshuis, dat in 1968 de
deuren opende, bergt een schat
aan verhalen en ontmoetingen.
In deze 11e aflevering zoomen we
in op het jaarlijkse Kistkappe, een
prachtige en nog altijd springlevende traditie op de vrijdag voor
Vastelaovendj.
Voor wie het fenomeen nog niet kent,
een korte introductie. Het Kistkappe is
een feest waarbij bezoekers samen op
de maat van de muziek met pollepels
op houten kistjes slaan. Wie er ooit
tussen heeft gestaan, weet: dat geeft
een ongelooflijke bak herrie.
Volgens de overlevering begon het in
de 19e eeuw. Bloedserieus toen nog.
De gewone burgerij wilde zich afzetten tegen het dorpsbestuur. Om het
protest kracht bij te zetten, maakte
men gebruik van houten kisten en pollepels. Gaandeweg de jaren kreeg de
traditie steeds meer een ludiek karakter en verplaatste het evenement zich
naar de Vastelaovendj.
Eén groot feest
De eerste edities vonden plaats in De
Knip. Via Centraal en Dancing Madeira streek het Kistkappe in 2013 neer
in gemeenschapshuis De Pinnenhof.
Matthijs Kaan van de organiserende
kapel Klein Mer Neugter weet nog dat
hij aanvankelijk even zijn bedenkingen had bij het nieuwe onderkomen.
“Madeira was een echte horecazaal.
De Pinnenhof een gemeenschapshuis.
De entourage was er anders, het was
er veel lichter. Maar na de eerste editie
was die zorg gelijk van de baan. Ook

Foto: Nederweert24
in De Pinnenhof werd het één groot
feest”, memoreert Matthijs.

naast jarenlang repeteerde en optrad
met de kapel.

Het geheim is de formule. Niets is zo
laagdrempelig als Kistkappe. Iedereen kan het en iedereen kan meedoen. Voeg daar een goede liveband
met lokale en regionale artiesten aan
toe en je hebt een fantastische avond.
“Normaal gesproken zie je bezoekers
bij een evenement eerst even de kat
uit de boom kijken. Dan staan ze ergens achterin staan met een biertje
in de hand. Bij Kistkappe gaat dat
totaal anders. Iedereen loopt direct
naar voren richting het podium om de
beste plek te bemachtigen. Zeker als
De Badmötse op de bühne staan, gaat
het dak er af”, vertelt Jos Willekens
die in dat eerste carnavalsseizoen in
De Pinnenhof werd uitgeroepen tot
prins van De Pinmaekers en er daar-

Kolkende zaal
Trok het evenement in 2013 nog zo’n
300 kistkappers naar De Pinnenhof,
zes jaar later was de limiet (meer dan)
bereikt en barstte de zaal bijna uit z’n
voegen. “Er was geen houden aan,
de mensen bleven maar komen. In de
loop van de avond raakte de riolering
verstopt, de wc’s waren niet berekend
op zoveel bezoekers tegelijkertijd.
Toen de consumptiemunten op waren zijn we met emmertjes langs de
bar gegaan om de uitgegeven muntjes weer opnieuw in de roulatie te
brengen”, lacht Matthijs. Om de toestroom in de hand te houden, geldt
er tegenwoordig een voorverkoop en
is het aantal kaarten gelimiteerd. “Zo
houden we het veilig en verantwoord

voor iedereen.”
Het Kistkappe wordt al jaren georganiseerd door vrijwilligers van kapel
Klein Mer Neugter. Matthijs Kaan begeleidt bijvoorbeeld de deelnemende
artiesten, Erik Scheijven (Kistkapper
van het eerste uur) de muziek. Anderen verzorgen de horeca, kaartverkoop, garderobe of pr. De presentatie
van de avond is in handen van Jos Willekens. Ook na 23 edities is de formule volgens hem nog lang niet uitgewerkt. “Het blijft elke keer prachtig.
Op donderdagavond wordt er nog gekaart. De volgende dag wordt De Pinnenhof omgetoverd tot Kistkappaleis.
Als je dan ’s avonds hier komt, weet je
niet wat je meemaakt. Dat geluid. Die
kolkende zaal. Dat is écht sjiek.”
Tekst: Bas Poell

Activiteitenprogramma buitencentrum De Pelen

Muziek en wandelen in De Groote Peel
Op zondag 26 juni is het weer
muziek en wandelen bij Buitencentrum De Pelen. Met om 11.00
uur een Kruidenwandeling in De
Groote Peel en om 13.30 en 15.00
uur een optreden van Peter Habets op het Peelpodium. Alle activiteiten starten bij het buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk
15 te Ospeldijk.
Maak kennis met planten en kruiden
Op zondagochtend kan je genieten
van een Kruidenwandeling in De
Groote Peel. Peelgidsen Diana Vossen en Ine Bouw - beiden hebben
een planten- en kruidenopleiding
- laten je kennis maken met de rijkdom aan planten die in dit hoogveengebied groeien. Kennis die soms
al eeuwenoud is en omgeven door
oude verhalen en legenden, doorgegeven van generatie op generatie.
Ze vertellen over de naamverklaring,
volksgebruiken en geneeskracht van
wilde kruiden en planten langs de
oude peelbanen en in de tuin van de
Peelboerderij. Interessant, leerzaam
en praktisch, want de opgedane kennis kan je gebruiken in het dagelijkse
leven.
De excursie start om 11.00 uur
bij uitencentrum De Pelen aan de
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname
kost € 10,- voor volwassenen en €
7,50 per kind, inclusief een klein
proeverijtje in de kruidentuin. Reserveren is noodzakelijk en kan
via:
www.staatsbosbeheer.nl/
kruidengrootepeel

Op zondag 26 juni geen tijd? Op
zondag 10 juli is er ook een Kruidenwandeling!
Peter Habets, nieuw gezicht op het
Peelpodium
Van mei t/m september is er bijna elke
zondag muziek op het Peelpodium
van buitencentrum De Pelen. En alle
muzikanten komen uit de omgeving
van De Groote Peel. Zo ook de Astense
Singer-songwriter Peter Habets; een
‘nieuw’ gezicht op het Peelpodium.
Zijn optredens zijn altijd verrassend en
gezellig. Leuke anekdotes en afwisselende liedjes waar je naar blijft kijken
en luisteren.
Het verhaal van Peter Habets begon
op zijn 18de toen hij met zijn gitaar op
zijn rug door Zuid-Europa reisde. Op

straat, in barretjes en langs de boulevards verdiende hij zijn brood en
onderdak. Met veel nieuwe ervaring
en ontelbaar veel nieuwe noten en
woorden reisde hij terug naar Nederland waar hij de folkrockband Matzko
formeerde. Na een vijftal geluidsdragers en veel optredens in binnen en
buitenland besluit Peter om Matzko
op een laag pitje te zetten en verder
te gaan als soloartiest. Momenteel
werkt hij aan een nieuw album. Hij
schrijft over lust en het leven, de pijn
en liefde, afscheid en de dood. Engels
en Nederlandstalige folk met af en toe
een Ierse inslag. Als singer-songwriter
begeleidt Peter zichzelf op gitaar en
mondharmonica.
Peter Habets geeft op 26 juni twee
voorstellingen; om 13.30 en 15.00

uur in het overdekte Amfitheater
van het buitencentrum. Entree
is een vrijwillige bijdrage die ten
goede komt aan het Peelpodium.
Meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl/peelpodium
(Na)genieten in het buitencentrum
Voor of na afloop van een wandeling
kun je nog heerlijk struinen door de
winkel van buitencentrum De Pelen.
Hier kun je terecht voor mooie souvenirs, interessante natuurboeken
en smakelijke streekproducten. Bij de
horeca en op het terras kun je nagenieten met een hapje en drankje. Het
buitencentrum is elke dag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl/activiteitendepelen
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Mooi resultaat voor ZPC Nederweert
op finales en kampioenschap!

ZPC Nederweert heeft een geslaagd Zomerevent achter de rug. Het zomerevent werd
gezwommen op 11 en 12 juni, in de wisselslag te Blerick. Tijdens dit event werd naast
de Regionale minioren finales, ook de Limburgse B kampioenschappen gezwommen.
De snelste minioren van Limburg mogen tijdens de Regionale minioren finale in actie
komen. Geplaatst zijn voor deze wedstrijd,
is dus al een prestatie om trots op te zijn. En
wat is er goed gezwommen! Er zijn vele persoonlijke records gesneuveld en er zijn zelf
een aantal medailles mee naar huis gegaan.
ZPC kijkt terug op een geslaagd weekend
met veel verbroken records bij zowel de Regionale minioren finales als de Limburgse B
kampioenschappen. Een dikke pluim voor al
onze zwemmers! Namens ZPC bedanken wij
de coaches en officials die geholpen hebben
deze wedstrijd mogelijk te maken. Jullie zijn
toppers! Hieronder vindt u de resultaten.
Miniorenfinales:
Kai van Gansewinkel: 100m schoolslag 6e
Yassin Gil Rizki: 50m vrijeslag 2e; 100m rugcrawl 2e
Yasser Gil Rizki: 50m vrijeslag 3e; 100m rug-

crawl 5e
Finn Naus: 100m Rugcrawl 4e; 100m vlinderslag 7e; 100m vrijeslag 10e; 100m schoolslag
4e; 200m wisselslag 8e
Tessa Naus: 200m wisselslag 7e; 100m vlinderslag 8e; 200m vrijeslag 8e;
Boaz Oosterling: 50m vrijeslag 8e; 50m vlinderslag 3e
Limburgse B Kampioenschappen:
Silve Janssen: 100m schoolslag 1e; 50m rugcrawl 9e; 50m vrijeslag 8e
Dyonne Klomp: 100m rugcrawl 3e; 50m vlinderslag 1e
Lena Laenen: 50m rugcrawl 2e; 50m vrijeslag 1e; 100m vlinderslag 8e
Thessa Leijssen: 50m rugcrawl 9e; 100m vlinderslag 4e; 100m rugcrawl 3e; 50m vlinderslag 4e; 100m vrijeslag 5e
Benjamin Lubbinge: 100m vlinderslag 5e;
100m rugcrawl 7e; 50m schoolslag 1e;
Lotte Nies: 100m rugcrawl 10e; 50m vlinderslag 8e; 100m vrijeslag 8e; 50m schoolslag 8e
Rien Oosterling: 50m rugcrawl 7e; 50m vlinderslag 4e
Femke de Wit: 100m rugcrawl 1e; 50m
schoolslag 2e

NTC 72 Pinnenland-tennis-toernooi;
NEDERWEERT viert feest

Te koop gevraagd: Rijke geschiedenis tussen Weerter boeren
en bewoners kasteel Nijenborgh
LP’s + singeltjes
06 - 51 590 465

Netten en fuiken
Zaterdag 11 juni was er weer een volle
bak training. Eerst de snorkelaars en
het sealteam, die moesten navigeren
en bergen. Tot slot de volwassenen
die 2 uur bezig waren met netten/fuiken. Een belangrijke les voorafgaand
aan ons Zeelandweekend. In deze les
werd iedereen verteld en gedemonstreerd wat je wel/niet moet doen bij
een fuik. Maar ook werd geoefend
hoe je zo veilig mogelijk kunt loskomen van een vislijn of een net. Tot
slot mocht iedereen diverse messen
en cutters testen, zodat je weet wat
je koopt als je dit belangrijke uitrustingsstuk wilt aanschaffen. Wil je ook
eens ervaren hoe het is om onderwater te ademen en je te bewegen ? Kijk
dan eens op onze website voor de
volgende geplande data.
Heb je misschien interesse in een
opleiding (beginnend duiker) of vervolgopleidingen, dan kun je altijd
bij ons terecht. We zijn elke zaterdagavond te vinden in Zwembad
Merenveld/Laco in Nederweert. Kijk
op onze website www.duikteamnederweert.nl of mail ons voor meer informatie….. we zijn altijd bereid om
samen te kijken wat er mogelijk is.
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Herhalingsles
Hartslag voor Nederweert

Even terug naar het toernooi:
“Nugget”, zoals de kantine is gedoopt zal
zoals de rest van het park goud en oranje
kleuren. Baan 6 is omgedoopt naar de “Kie-

zel en kei-baan” met een knipoog naar een
van onze oprichters, baan 4, de beruchte
“Kookketel” genoemd naar een van onze
voormalige voorzitters . Baan 5 noemen
we “de Molen”. Iedereen met een minstens
40 jaar oude Nederlandsche oldtimer, mag
deze parkeren op het park en ontvangt tevens een gratis consumptie.
De officiële opening is op 31 Juli om 12.00
uur middels het knippen van het lint door
een hoogwaardigheidsbekleder (de identiteit mogen we om veiligheidsredenen nog
steeds niet vrijgeven). Daarna zal niemand
minder dan Paul van der Sande op de “Kookketel-baan”, met een platte pan een regelrechte Ace gaan slaan tegen onze Voorzitter
NTC72 Heer Matthijs Kaan.
In verband met de veiligheid zullen er weer
extra veiligheidsmaatregelen getroffen
worden. Vloeistoffen en gels zijn niet toegestaan op het Park tenzij: (1) verpakt in
verpakkingen van maximaal 100 ml en (2)
deze verpakkingen in één gesloten doorzichtige hersluitbare plastic zak zitten van
maximaal één liter (maximaal één plastic zak
per bezoeker) (3) Zie voor verdere details en
opsommingen de folder ‘Nieuwe EU-regels
voor sport-tassen’. In verband met Corona
wordt er gehoest in de elleboog en handen
zovaak gewassen als noodzakelijk. Mondkapjes zijn alleen dan verplicht als er in de
kantine meer mensen aanwezig zijn als 8 per
vierkante meter.
Van Maandag 1 tot Vrijdag 5 Augustus zullen er vanaf 17.30 uur tot in de late uurtjes
boeiende wedstrijden gespeeld gaan worden. Dit jaar zullen reserveringen op het terras niet meer mogelijk zijn. Kom dus op tijd
voor de beste plekken naast de verschillende
speelvelden. Op vrijdag 5 Augustus wordt
het finaleweekend ingeluid door de grote
feestavond met live entertainment en een
BBQ voor spelers en toeschouwers. Zondag 7
Augustus zijn de de spetterende finales.
Het finaleweekend zal wederom een niet
te missen evenement gaan worden. Adres
van ons park is De Bengele in Nederweert.
Schrijf je in via toernooi.nl

Op woensdag 29 juni om 19.30 uur
wordt in het Keenter Hart een informatieavond gehouden over Domotica. Geïnteresseerden zijn dan welkom. Er wordt uitleg gegeven over
de mogelijkheden en de te gebruiken
middelen.

Domotica is een woord wat gebruikt wordt voor verschillende
technische hulp middelen in en
om jouw woning. Het kan je helpen met het langer prettiger thuis
wonen.

Prijs-info niet
telefonisch/per
Samsung,
Sony,
Philips, LG, e-mail
Sonos

Het grote tennistoernooi Pinnenland heeft
na een inmiddels rijke historie, weer een
nieuw hoogtepunt bereikt. Er zijn nog gaatjes in de wedstrijdplanning en inschrijven
kan nog via Toernooi.nl. Pinnenlandtoernooi staat dit jaar in het thema van ons Jubileum.
Nu zullen er van die lieden rondlopen die
de spijkers op laag water gaan zoeken, die
mensen die denken in grote lijnen maar leven in het detail, je weet wel die mensen die
niet naar het geluk van de menigte, maar
naar de voorspoed van de eenling kijken.
Maar vergeet niet dat een vat vol geleerdheid nog geen druppel wijsheid waard is.!!
Pinnenland eerste toernooi, de geboorte
was in 1984. In 2008 vierden we het 25 jarig
bestaan van het Pinnenland toernooi, een
jaar te vroeg. Om deze lijn door te zetten
zullen we ons 50 jarig Pinnenland-bestaan
week 31 in 2030 gaan vieren, zet dat alvast
in jouw agenda.
Godvried Bomans zei nog;” Het leukste van
een feest is een dag ervoor”. In dat kader
moeten we geen feesten vooruit schuiven
die we vandaag kunnen vieren. Ook bestaat
onze club dit jaar 50 jaar en zullen we gouden vlaggen ook tijdens Pinnenland gaan
ophangen. Eetcafé De Kleine Winst uit Nederweert, onze hoofdsponsor, is druk met
de voorbereidingen van de 40 jaar oude Hollandse gerechten en heeft jagers in Amerika
dit keer geen opdracht gegeven om blauwschub kwartels aan te leveren, aangezien
die in Nederland zijn uitgestorven. Dit in
verband met de stikstof-crisis. De genoemde
kwartel (de Callipepla squamata) behoort
tot de groep van de boomkwartels. Zij leven
grotendeels op de grond, maar slapen bij
voorkeur in bomen of struiken. Deze kwartel komt nu nog voor in woestijnachtige
graslanden en droge gebieden in Amerika
(Californië, Nevada, Nieuw-Mexico, Kansas,
Texas en Colorado) en is gewend aan hoge
temperaturen en droogte.

Info-avond in Keenter
Hart: huisautomatisering
(domotica)

Op maandag 27 juni is er de mogelijkheid om weer een reanimatie-herhalingsles te volgen.
De herhalingsles zal worden gegeven
door EHBO Nederweert in de Pinnenhof te Nederweert. Aanvang is 19.00
uur. Voor informatie kun je kijken op
www.hartslagvoornederweert.nl.
Aanmelden kan door een mail te sturen
naar info@hartslagvoornederweert.nl

De sprekers Dré van de Kruijs en Jeffrey Gerards zijn enthousiaste gebruikers van domotica-techniek. Vaak
kunnen deze technische hulpmiddelen gekoppeld worden aan apparatuur die je al in huis hebt.
Het maken van koppelingen met
diverse apparaten is nagenoeg onbeperkt. De kosten hiervan kunnen
beperkt blijven. Je kan koppelen met
de slimme meter in je woning en op
de meetresultaten kan gestuurd worden.
Het geheel kan met VPN extern toegankelijk gemaakt worden. Aan de
hand van gebeurtenissen kan een
SMS of mailbericht gestuurd worden.
De mogelijkheden om je woning de
bewaken/besturen zijn nagenoeg onbeperkt.
Als de genoemde termen vragen oproepen hopen ze op deze avond meer
duidelijkheid over te geven. Ze geven
uitleg over de installatie en zo nodig
wordt hierbij hulp verleend. De kosten vooraanschaf van domotica zijn
vaak niet erg hoog.
De sprekers hebben positieve ervaringen en die zouden ze graag met je
delen. Ze zijn geen bedrijf maar enthousiaste gebruikers van deze techniek.
Mocht je belangstelling hebben dan
zien ze je graag op woensdag 29 juni
om 19.30 uur in het Keenter Hart. Ze
vragen je vriendelijk om je aan te melden via: DomoticaWeert@gmail.com.

Zomer in het Berenbos
Het is weer zomer. De zon schijnt
volop. We eten vaak asperges en
aardbeien. De fruitbomen hangen
vol beloftes. De vogels zijn klaar met
het grootbrengen van hun jongen.
We missen ’s morgens het heerlijk
gefluit in het bos. De frambozen worden rood. De bosbessen hangen met
blauwpaarse trossen aan de struiken.
Binnenkort gaan we weer plukken.
Kruisbessen rode bessen, zwarte bessen. Juli is bessenmaand.
Het was 1917. De Eerste wereldoorlog, the Great War. Nederland was
neutraal. Langs de Belgische grens
werd de Doodendraad aangelegd.
In Dorplein richtte men Kamp Budel
in. Tussen wat later de Spulchrestraat
en de Liedekerkestraat ging heten. In
dit kamp werden Belgische militaire
vluchtelingen opgesloten. Nederland
was neutraal. De Belgische militairen
mochten hier niet vrij rondlopen. Lucien Dor, een van de stichters van de
zinkfabriek, had een zoon Felix. Die
voelde niets voor het werken op de
fabriek. Zijn vader liet 10 ha heide
omspitten. Dit terrein werd wel de
“lieege modderik” genoemd. Dat deden de Belgen uit het kamp. Er werden bessenstuiken en kersenbomen
geplant. Vijf kippenhokken werden
gebouwd. Felix kon hier zijn tijd goed
doorbrengen. De bessen gingen naar
Hero en naar de veiling. Maar helaas,
Felix verongelukte in 1927 met zijn
motor in Weert. Zijn broer André nam

het beheer van het “berenveld” ( beren zijn bessen ) over. In 1937 werd
ermee gestopt. Het hele gebied werd
beplant met eiken en beuken. Van lieverlee werd “berenveld” “berenbos”.
In de zestiger jaren ging het bos hard
achteruit. Veel bomen stierven. In de
zeventiger jaren heeft de zinkfabriek
het hele gebied opgeknapt. Er werd
veel kunstmest in de grond gebracht.
Per perceel werden nieuwe bomen
aangeplant. Een perceel
berken,
een perceel robinia’s ,een perceel
esdoorns, enz. Gelukkig liet men de
gezonde eiken en beuken staan. Door
het berenbos loopt nu een deel van
de wandelroute Dorplein.
Het verhaal over het berenveld en alle
andere bijzondere dingen over historisch Dorplein willen we graag aan
iedereen laten zien en vertellen. Kom
zondag 26 juni naar Gemeenschapshuis de Schakel, St.Barbaraweg 1.
Om 2 uur staan de cicerones (gidsen)
klaar om je rond te leiden. Het kost
2 euro per persoon, kinderen tot 12
jaar zijn gratis. De rondleiding duurt
ongeveer twee uur en gaat over goed
begaanbare wegen.
Wil je als familie, buurt of vereniging een
rondleiding? Maak dan een afspraak bij
onze coördinator Wim Cremers, Tel:
0031495-492598 / 0031622961675, mail:
w.cremers@chello.nl
Thierry d’ Ensebroeck

De heropening van het gerenoveerde Kasteelpark is op zondag 5 en
maandag 6 juni feestelijk gevierd.
Verschillende leden van Boeren van
Weert boden tijdens deze dagen in
het Kasteelpark hun voedselproducten aan, omdat zij van oudsher veel
betekenden voor de voedselvoorziening van de graven die hier woonden.
“Weerter boeren zijn onlosmakelijk
verbonden met het kasteel en haar
bewoners”, aldus Peter Korten, voorzitter van de Weerter Stichting De Aldenborgh.
“Boeren staan aan het begin van de
voedselketen”, vertelt Peter Korten.
“De stad kan niet zonder het achterland en het achterland kan niet
zonder de stad.” Hier in Weert hadden boeren tot begin 20e eeuw de
overhand. Er woonden veel meer
mensen op het platteland dan in de
stad en het boerenbedrijf was de
grootste vorm van werkgelegenheid.
“Er was in die tijd wel wat industrie,
maar de meeste industrie was weer
gericht op de boeren”, legt Korten
uit. “Zo had je een meelfabriek, slachterij en melkfabriek; allen toeleveranciers of afnemers van de producten
van boeren in Weert.” Volgens de cijfers was 51 procent van de bedrijven
in Weert die tijd een boerenbedrijf,
het overgrote deel was een gemengd
bedrijf met deels vee en deels gewassen.
Schapenstad
In de middeleeuwen speelde Weert
ook een belangrijk rol in de lakenindustrie. “Dat kwam door de vele schapen die hier rondliepen”, legt Korten
uit. “Weert was een echte schapenstad omdat het Weerter grondgebied
gunstig voor de dieren was om te grazen.” Van de wol werd stof en uiteindelijk onder meer kleding gemaakt.
Korten: “Het Weerter laken was wereldberoemd, want in Antwerpen en
Bergen op Zoom had Weert eigen
lakenhallen. Daar gingen de Weerter
lakenproducten heen en zo kwamen
ze in de grote stad terecht.”
Transport
In 1822 werd het kanaal gegraven in
Weert, waardoor men goederen per
boot naar Maastricht en Den Bosch
kon vervoeren. “Zo werd de afzet van
Weerter boeren nog groter dan voorheen.” Weert had volgens Korten tot
de Tweede Wereldoorlog een echte
agrarische gemeenschap, daarna is
dit door de industrialisatie gaan kantelen. “Grote bedrijven als Philips vestigden zich hier, wat voor een ander
soort werkgelegenheid zorgde. Daarnaast bestonden gezinnen uit steeds
meer kinderen en met zo’n groot gezin konden ze niet leven van alleen de
boerderij. Zij waren dus gedwongen
om ergens anders te gaan werken.”
Tiendschuur
Boeren waren in de middeleeuwen
verplicht om een tiende van hun omzet af te staan aan de graven, als een
soort belasting. In Weert stonden
de boeren dus 10 procent af aan de

bewoners van kasteel Nijenborgh. De
producten werden vervolgens opgeslagen in de Tiendschuur die achter
het kasteel lag. In het Kasteelpark
kun je een replica van de Tiendschuur
bezichtigen. “Het werk dat de boeren verrichtten was dus heel belangrijk”, aldus Korten.
De voorzitter vertelt dat van de middeleeuwen tot de Franse tijd de adellijke families de baas waren. “De
families die in kasteel Nijenborgh
woonden, hadden ook een schout op
het kasteel wonen die de belasting
inde. Niet alleen in de Tiendschuur,
maar ook in huisjes (schuren) die op
het voorhof stonden werd het voedsel opgeslagen voor de adel en voor
het personeel. Daarnaast was er ook
nog de destijds zeer machtige kerk,
die samen met de adel de baas was.
Zo gingen de paters Franciscanen
bij boeren aan de deur om te bedelen
voor eten. Uit vrijgevigheid schonken
de boeren eten aan hen. Zo hielden
de boeren twee belangrijke standen
in leven: de adel en kerk.”
Landbouwcrisis
Eind 19e vond er een landbouwcrisis
plaats. “Als antwoord hierop gingen
de boeren samenwerken en Weert
speelde hierin een pioniersrol”, zegt
Korten. “We kregen kunstmest uit
Amerika waarmee de schrale gronden in Weert goed konden worden
bemest. Er kwam meer productie en
men ging ook meer bossen ontginnen
om er akkers van te maken. Het areaal
werd groter, ook door samenwerking.
Zo werd ook de eerste coöperatieve
stoomzuivelmelkerij Tungelroy opgericht in 1892.” De uit Altweert afkomstige ‘boerenkoning’ Jan Truijen werd
de eerste voorzitter van de in 1896
opgerichte Limburgsche Christelijke
Bond, voorganger van de LLTB. “De
bond werd opgericht om samen te
werken in een coöperatie voor landbouwvoorlichting en richtte zich op
meer productie, een groter afzetgebied en gezamenlijke investeringen.”
Belang van boeren
“Boeren zijn altijd belangrijk geweest
in de voedselvoorziening”, zegt Korten. “Met de heropening van het Kasteelpark worden we eraan herinnerd
dat ze onlosmakelijk verbonden zijn
met de Weerter geschiedenis en met
kasteel Nijenborgh en haar bewoners.” Volgens de voorzitter kwam er
heel veel werk bij het ‘boer zijn’ kijken, waar vandaag de dag niemand
aan denkt. “Er was nog geen supermarkt waar mensen heen konden
gaan. De boeren bewaarden zelf het
vlees, maar er was ook nog geen koelkast of diepvries. Dus moesten ze het
vlees zelf pekelen en vruchten wecken
zodat het voedsel niet zou bederven.
Boer zijn was hard werken en dat is
het anno 2022 nog altijd. In getal zijn
er misschien minder bedrijven, maar
mede door mechanisatie zetten zij nu
veel meer werk af dan voorheen. Boeren zijn nog altijd belangrijk voor
Weert. Zonder boeren geen voedsel,
dat is één ding wat zeker is.”

Nederweertenaar Jarno Bongers in
bestuur DWARS, GroenLinkse Jongeren

Foto: Myrte Hesselberth
DWARS, de jongerenorganisatie van
GroenLinks, heeft de Nederweertenaar Jarno Bongers (19) gekozen tot
Algemeen Bestuurslid in het nieuwe
Landelijk Bestuur van de organisatie.
Bongers groeide op in Nederweert
en volgt de MBO opleiding Economie.
Afgelopen jaar was hij de voorzitter van de scholingscommissie binnen DWARS en sinds maart van dit
jaar is hij ook fractieondersteuner bij

GroenLinks Nederweert. Bongers wil
zich inzetten om DWARS toegankelijker te maken voor praktisch opgeleiden.
Het zomercongres van DWARS, waar
dit weekend het nieuw bestuur verkozen werd, vond plaats in Arnhem.
Het bestuur bestaat uit acht leden en
zal vanaf 1 juli officieel starten. De
Utrechtse Iris Vergeer (21) is gekozen
tot voorzitter van de organisatie.

H.H. Missen weekend
Parochie St. Lambertus
Nederweert
Pastoor Sebastian: pastorie Schoolstraat
2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 0495-631 317);
e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
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:
Telefonisch pastoor 0495-631 317.
Een briefje in de brievenbus: pastorie
Schoolstraat 2; of brievenbus parochiecentrum Kerkstraat 58.
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 23 juni tot en met 2 juli 2022.
DONDERDAG 23 juni
Geboorte van H. Johannes de Doper
9.00 uur, H. Mis
VRIJDAG 24 juni
Heilig Hart van Jezus
9.00 uur, H. Mis
ZATERDAG 25 juni
Onbevlekt Hart van Maria
18.00 uur, H. Mis
Zondag 26 juni
13e zondag door het jaar
9.30 uur, H. Mis, jaardienst Jac Creemers en
Truus Dirckx.
Maandag 27 juni
H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar
Geen H. Mis
DINSDAG 28 juni
H. Ireneüs, bisschop en martelaar
9.00 uur, H. Mis
WOENSDAG 29 juni
HH. Petrus en Paulus, apostelen
Geen H. Mis
DONDERDAG 30 juni
HH. Eerste martelaren van de kerk van Rome
9.00 uur, H. Mis
VRIJDAG 1 juli
Uitstelling van het Allerheiligste
9.00 uur, H. Mis
ZATERDAG 2 juli
18.00 uur, H. Mis, Maanddienst Gerrit en
Mia Haenen-Teeuwen.

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
25 juni t/m 2 juli
ZATERDAG 25 juni: 19.15 uur H. Mis, jaardienst voor Jean van Eijk-Greefkens en tevens voor haar verjaardag, voor Paul Beelen,
familie Beelen en familie Schulte.
VRIJDAG 1 juli: 19.00 uur H. Mis toediening
H. Vormsel aan kinderen van groep 7 en 8
van de basisschool.
ZATERDAG 2 juli: 15.00 uur H. Mis t.g.v. het
Gouden Huwelijk Jan en Els van de Goor
Om 19.15 uur is er géén H. Mis.
LEZERS: zaterdag 25 juni Lies Loijen.
MISDIENAARS: zaterdag 25 juni Neele Stienen en Rebecca Buccolo, vrijdag 1 juli 19.00
uur Niek en Bregje Wijen, zaterdag 2 juli
15.00 uur Lize, Jill en Rens Vaes
OVERLEDEN: Op 11 juni is Maria van Nieuwenhoven-Eggen, 86 jaar, overleden. Dat zij
mag rusten in vrede.
“Wie de mensen van voorbij gedenkt, aan
wie men veel te danken heeft,
haalt geen oude koeien uit de sloot, maar
maakt het verleden vruchtbaar voor later.”

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 St. Rochuskerk Budschop
Zondag 26 juni 2022, H. Mis in de St. Rochuskerk, Budschop, 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: Piet Wullems

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 23 juni – 2 juli
Donderdag 23 juni, Hoogfeest van de geboorte van de H. Johannes de Doper, 19.00
voor de zieken.
Vrijdag 24 juni, Hoogfeest van het H. Hart
van Jezus.
Zaterdag 25 juni, Onbevlekt Hart van Maria,
19.00 avondviering kermiszaterdag, ghm
Teng Vossen en Marietje Vossen-Kersten en
Carina Miller-Vossen.
Zondag 26 juni, 13e zondag door het jaar,
kermiszondag,
10.00 hoogmis in de openlucht bij MFA
Haazehoôf met Zangkoor De Peelklanken, voor het welzijn van de parochie en
parochianen.
Donderdag 30 juni, 18.40 bidden van het
rozenhoedje; 19.00 voor de zieken.
Vrijdag 1 juli, eerste vrijdag van de maand,
Ziekencommunie, 19.00 toediening van het
H. Vormsel door Dr. Lambert Hendriks.
Zaterdag 2 juli, 19.00 avondviering,
MISDIENAARS: Za. 25 juni 19.00: Rick van
Hulsen; Zo. 26 juni 10.00: Tom en Wout
Dirks; Vr. 1 juli 19.00: Rick van Hulsen; Za. 2
juli 10.00: koster.
KERMIS: De zondag vóór de feestdag van
de apostelen HH. Petrus en Paulus (28 juni)
wordt Ospel kermis gevierd. Komend weekeinde kan die dus als vanouds gevierd worden: in gezins- of familieverband, met een
grote keuze aan attracties en stemmig ingerichte terrassen. Ik wens jong en minder
jong gezellige kermisdagen.
WIELERRONDE: Vanwege de wielerronde
komt de zaterdagavondviering op 6 augustus a.s. te vervallen.
THUIS, EEN STUKJE HEMEL: Je hebt een
huis nodig om gelukkig te zijn. Zonder huis
ben je op dool en mis je duizend kleine
vreugden van het leven. Thuis kun je rusten
als je moe bent. Thuis wordt je begrepen in
nood en tegenslagen. Thuis vind je de warme genegenheid als het leven hard en koud
is. Thuis ligt je geluk, een stil en wonderlijk
geluk dat in café, op het werk en op straat
nooit te vinden is.
Zorg zelf voor een goede, gezellige thuis.
Je bent verantwoordelijk voor je eigen huisgenoten, wanneer je iets afbreekt van je eigen thuis. Wees geen bruut, geen koppige
zwijger, geen televisieslaaf en ook geen
lastpost. Bouw je thuis op, niet met dure
tapijten, stemmige draperieën en moderne
meubelen, maar met goedheid, vriendelijkheid en met de beste gaven van je hart en
iedereen om je heen zal gelukkig zijn met
dat stukje hemel op aarde. (Ph. Bosmans).
Kermishoogmis met De Peelklanken in
openlucht op terras bij kermisterrein !
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
Zondag 26 Juni
10.00 uur, H. Mis
Voor bijzondere intenties
Zondag 3 Juli
10.00 uur Woord en Communiedienst
Voor bijzondere intenties
Gelezen in het intentieboek van onze Kapel.
- Moeder Maria, dank je het is allemaal
goed gekomen, dank zij U!!
- Maria, in vraag steun voor een spoedig volledig herstel
- Moeder Maria, laat mijn heupoperatie
goed verlopen, en laat onze kinderen gezond blijven.
Iets om over na te denken:
Kleinigheden in gevoel, aandacht en medeleven, maken samen de som van het leven uit.
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!!

uitvaartbegeleiding

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 25 juni 2022 – 2 juli 2022
Zondagmorgen 26 juni 09.30 uur:
Als maandd. voor de overledenen van de
fam. Schreurs, Als hgm. voor Luci Verstappen-Roost, Als hgm. voor Grietje Verstappen

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

Nieuw initiatief
“Rondje om de Toren” van start

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.

Mededelingen:
• Op de volgende zondagen in juli en
augustus zal er een eucharistieviering
worden gehouden in onze parochiekerk
telkens om 09.30 uur
- Zondag 10 juli Kermiszondag
- Zondag 24 juli
- Zondag 7 augustus
- Zondag 21 augustus
• U kunt iedere dag de Maria-kapel bezoeken voor een persoonlijk gebed of om een
kaarsje op te steken.

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

Kunstproject
‘Dat Wat Blijft’

Gezocht:

Wij zijn op zoek naar een

tuinman voor het
onderhouden van de tuin.
Werkzaamheden zijn om
de week 3 á 4 uur aan
onkruid / schoffelen.
Tel: 06-435 803 14

Open Eettafel Budschop
Gezellig samen eten op donderdag
30 juni. Aanvang: 11.45 u.
Zaaltje Kerkvoorziening Budschop.
Nieuwe deelnemers zijn van harte
welkom.
Aan en afmelden tot woensdag 10.00 u.
Wij serveren U iedere tweede en
laatste donderdag van de maand een
3 gangen menu. Ter afsluiting ontvangt U nog een kop koffie/thee.
Johan Evers
Truus Vossen
Tilly Vossen

Dinsdag is bij open inloop de Gunnerij gestart met het nieuwe initiatief
“Rondje om de Toren”. De Gunnerij, het Platform gehandicapten en
Veilig Verkeer Nederland, afdeling
Nederweert hebben de handen ineen geslagen. Een groep van negen
scootmobielers gaat samen een tocht
maken vanuit open inloop de Gunnerij richting de Grote Peel. Er zijn voldoende begeleiders en aan alle veiligheidsmaatregelen is gedacht.
“Rondje om de Toren”
Het idee van “Rondje om te Toren” is
ontstaan tijdens de jaarlijkse scootmobieltraining bij de Bengele. Uit de

gesprekken en contacten bleek dat
er best veel behoefte was onder de
deelnemers om ook tussendoor eens
samen met andere inwoners met de
scootmobiel op pad te gaan. De gemeente Nederweert juicht dit initiatief toe omdat dit de saamhorigheid
en ontmoeting bevordert. Daarom is
geregeld dat de deelnemers de eerste
keer bij Buitencentrum de Pelen worden getrakteerd op een lekkere kop
koffie en een stuk Limburgse vlaai.
Het is idee is dat de mensen zich na
deze tocht makkelijker weten te vinden en mogelijk in de toekomst vaker
samen op stap gaan, en zo de mooiste
plekjes van Nederweert bezoeken.

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

• Persoonlijke
begeleiding

0495 – 633410
0495 – 626493
0495 – 633419

ANWB AutoMaatje zoekt
Chauffeurs

• 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

Sterk maken voor biodiversiteit in
de paardensector
Doe je graag iets voor een ander en
heb je de beschikking over een eigen
auto? Meld je dan aan als vrijwilliger
en vervoer minder mobiele plaatsgenoten met je eigen auto. Het is dankbaar en gezellig werk en je bepaalt zelf
hoe vaak en wanneer je wilt rijden.
Als een deelnemer een rit aanvraagt,
dan wordt deze gekoppeld aan een
chauffeur. Als chauffeur word je hierover gebeld. Als je op het gevraagde
moment kunt rijden, dan krijg je via
de mail de details van de rit. Je haalt
de deelnemer op het afgesproken
moment op en brengt deze na afloop
thuis. Onderweg heb je een praatje
en als het nodig is, help je je passagier. Bijvoorbeeld met het doen van
boodschappen of meelopen naar de
bestemming.
Wij zoeken chauffeurs voor de gemeente Weert en de gemeente Nederweert.
Wat bieden wij?
• Leuk vrijwilligerswerk
• Onkostenvergoeding van 35 cent
per kilometer
Wat vragen wij?
• Sociaal en communicatief vaardig
• Zelfstandig
• Digitaal vaardig
• Representatief
• In bezit van rijbewijs/auto
Heb je interesse om vrijwilliger te
worden voor ANWB Automaatjes of
wil je hier meer over weten? Neem
contact op met ANWB AutoMaatje in
jouw gemeente.
ANWB AutoMaatje Weert
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 10.00-12.00 uur
Tel: Punt Welzijn 0495-697 900
E-mail: automaatje@puntwelzijn.nl
ANWB AutoMaatje Nederweert
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 10.00-12.00 uur
Tel: 06-202 746 14
E-mail: automaatje@degunnerij.nl

Op maandag 13 juni 2022 vond er
op Peelbergen Equestrian Centre
een interactief event met topsprekers over biodiversiteit, paardengezondheid,
duurzaamheid
en recreatie plaats. Tijdens het
event werd teruggeblikt op de
officiële opening van het eerste
Knabbelpad voor paard en ruiter
van Nederland.

Samenwerking onderwijsinstellingen
Binnen het project ‘Knabbelpad’
werken verschillende onderwijsinstellingen samen. Studenten vanuit
verschillende opleidingen van de
HAS Hogeschool en Yuverta voeren
onderzoek uit binnen dit project. Tijdens het event hebben de studenten
hun onderzoeken gepresenteerd als
onderdeel van de talkshow.

Kennisevent
Na een welkomstwoord op Peelbergen Equestrian Centre in Kronenberg
door Nick Poeth namens Fieldlabs/
Grenszlab zijn diverse partijen aan
het woord gekomen in een interactieve talkshow onder leiding van Bas
van Mulken. Sprekers Marianne Sloet
en Anneke van Hallebeek gingen
in gesprek over paardenwelzijn en
-voeding. Vanuit de gemeente Horst
aan de Maas nam Bas van de Lisdonk
het woord over het belang van biodiversiteit. Dit werd ondersteund door
Cyriel Lendfers door zijn kennis over
biodiversiteit te delen. Angelique
Keuven kwam aan het woord over de
kansen die het Knabbelpad project
bieden voor ondernemers in de omgeving.

Het project ‘Knabbelpad’
Binnen het groen onderwijs is aansluitend bij de thema’s biodiversiteit,
paardengezondheid, duurzaamheid
en recreatie het project ‘Knabbelpad’ ontstaan. Het Knabbelpad is een
bestaand ruiterpad en -weide waar
planten, die als gezonde voeding
dienen voor paarden, worden toegevoegd om zo de biodiversiteit te verhogen en om mogelijk het medicijnverbruik bij paarden te verminderen.
Daarnaast creëert het project kansen
voor de regionale ondernemers door
het verhogen van het hippische toerisme binnen de regio.
Wilt u meer weten over het Knabbelpad project?
Volg dan @Knabbelpad op Facebook
of Instagram.

Een expositie in een binnenvaartschip
over en met mensen die wonen langs
de Zuid-Willemsvaart. Zaterdag 25
juni gaat in Weert ‘Dat Wat Blijft’
van start, een varende tentoonstelling op het binnenvaartschip Oostenwind. ‘Dat Wat Blijft’ is een groeiend
kunstproject dat door bewoners van
verschillende plaatsen langs het kanaal mede wordt vormgegeven. Tijdens het project verzamelt beeldend
kunstenaar Monique Broekman bijzondere en persoonlijke verhalen en
objecten over het kanaal. Door haar
ogen krijgen deze een nieuwe betekenis. ‘Dat Wat Blijft’ meert af ter
hoogte van de Mouttoren (Werthaboulevard).
Een varende expositie op een binnenvaartschip
Het multidisciplinaire project ‘Dat
Wat Blijft’ van beeldend kunstenaar
Monique Broekman en co-curator
Alexandra van Dongen loopt al enkele jaren en ‘zakt’ de gehele ZuidWillemsvaart af van Den Bosch naar
eindpunt Luik. Monique Broekman
woont zelf aan de Zuid-Willemsvaart
in Den Bosch. Het kanaal en zijn schat
aan grote en kleine verhalen maakten haar nieuwsgierig. Zo zeer zelfs
dat ze het tot het onderwerp van een
kunstproject maakt. Zij ging op zoek
bij haar ‘kanaalburen’ naar verhalen
over het kanaal die ze vervolgens in
korte documentairefilms, schilderijen
en objecten tot leven laat komen. Zo
wordt samen gebouwd aan een nieuwe, veel persoonlijkere geschiedenis
van het 122 km lange kanaal, dat dit
jaar 200 jaar bestaat.
De installatie in het schip wordt telkens aangepast naar gelang de inbreng van de participanten; het is
een ‘work in progress’. ‘Dat Wat Blijft’
groeit steeds verder met iedere stad
die aangedaan wordt. In het ruim zijn
een keur aan verhalen en objecten
te bekijken, niet alleen van de stad
waar het schip ligt, maar ook van de
andere deelnemende steden. Te zien
zijn korte filmportretten, objecten,
schilderijen, foto’s, borduur-werken
en gedichten. Er klinkt een geluidswerk van Angela de Weijer; zij componeerde een ode aan de gravers van
het kanaal. Bijzondere onderwaterbeelden laten een onbekend aspect
van het kanaal zien.
‘Dat Wat Blijft’ wordt geopend door
wethouder Wendy van Eijk op vrijdag
24 juni om 19 uur. Tijdens de opening
vinden er diverse activiteiten plaats
op en rond het schip.
‘Dat Wat Blijft’ in Weert 25 juni
t/m 3 juli
‘Dat Wat Blijft’ is gratis te bezoeken
van zaterdag 25 juni t/m zondag 3
juli (maandag 27 juni gesloten). Dagelijkst tussen 11.00 en 17.00 u. In de
periode dat ‘Dat Wat Blijft’ aanmeert
in Weert, worden er verschillende activiteiten op het schip georganiseerd.
Ook deze zijn gratis te bezoeken. Zoals een Urban Danceperformance op
het dek (26 juni), een kanaallezing
in het ruim (29 juni) en een Meet &
Greet met de schipper die vertelt
over de geheimen van het schip en
de binnenvaart (3 juli). Men kan zich
aanmelden voor de activiteiten via de
website museumw.nl. ’Dat Wat Blijft’
neemt eveneens deel aan Cultureel
Lint op zondag 26 juni.

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

Ervaar al het voordeel
en gemak van
Mijn Albert Heijn
Koppel je Bonuskaart in de app
van Albert Heijn.

Cultureel Lint groter dan ooit

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur •
wasmachines •
drogers •
etc •
Peter Eilers
Tel. 06-24184996
www.petereilers.com
info@petereilers.com
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Altijd je
Bonuskaart
bij de hand.

Cultureel Lint is hét podium voor professionele- en amateurkunstenaars,
verenigingen en culturele instellingen, die het publiek laten genieten
van allerlei kleine, gratis voorstellingen en presentaties op het gebied
van muziek, theater, literatuur, beeldende kunst en meer. Tijdens koopzondag 26 juni barst cultureel Weert
uit zijn voegen met een gevarieerd
programma voor jong en oud.
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Elke week
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Trap door 10.000 jaar Limburgse geschiedenis langs de Maas

Opening vijf nieuwe historische
fietsroutes

E-Zentie festival bij Innessence op Stokershorst
Op zondag 26 juni organiseren een
groepje enthousiaste mensen uit
Weert en Nederweert een uniek festival over gezondheid, gezonde voeding en spiritualiteit. Dit wordt een
belevenis voor jong en oud.
Het festival is geschikt voor het hele
gezin, met een dagvullend programma en leuke activiteiten.

Op de fiets dwars door 10.000 jaar
Limburgse geschiedenis trappen.
Dat kan met vijf nieuwe fietsroutes langs bijzondere historische locaties. Tijdens het fietsen komt de
Limburgse geschiedenis tot leven.
Dankzij de speciale Archeo Route
Limburg 2.0 komen fietsers namelijk via 3D-technieken en augmented reality oog in oog te staan met
archeologen en hun vondsten. De
vijf Archeo Fietsroutes zijn in het
Nederlands, Duits en Engels te
beleven. Ze worden op zondag 19
juni, tijdens de Nationale Archeologiedagen, voor het eerst aan het
brede publiek gepresenteerd in
het Limburgs Museum.
Speerpunten
De basis van de prachtige fietsroutes
wordt gevormd door 17 archeologische speerpunten. Dat zijn grote markeringen in het landschap, verspreid
over heel Limburg. Bij die speerpunten ontdek je met de eenvoudig te
gebruiken Archeo Route Limburg 2.0app de archeologische schatten van
Limburg. De fietsroutes zijn ook in de
app beschikbaar.
Podcasts
Behalve langs de speerpunten leidt
elke fietsroute je langs nog veel meer
historische hotspots. Er zijn 15 luisterplekken verspreid over de routes.
Daar ontdek je via een podcast meer
over het ‘Leven langs de Maas’ in het
verleden, maar wordt ook een koppeling gelegd naar het heden. Welke
invloed heeft Moeder Maas op ons
leven? Luisterplekken vind je bijvoorbeeld bij de Rattentoren in Roermond, de hoogwatergeul bij Aijen of
het zwaard van Buggenum.

Levensader
“Wat deze routes laten zien, is hoe
belangrijk de Maas voor deze regio
altijd al was,” zegt directeur Bert
Mennings van het Limburgs Museum.
“Van de prehistorische mens tot de
allereerste boeren, van machtige vestingsteden tot het Limburg van de
nu: de Maas vormt onze levensader.”
Prachtige natuur en historische
verhalen
De vijf routes (Maastricht-Elsloo, Roermond-Neer,
Roermond-Beegden,
Lottum-Blitterswijck en Blitterswijck
Aijen) lopen door de hele provincie.
Ze laten je prachtige natuur zien en
vertellen je onderweg de mooiste
historische verhalen. Een kleine greep
daaruit: de 16e eeuwse Slakmolen in
Elsloo, Sint Christoffel bovenop de
kathedraal van Roermond, het vermeende vikingverleden van Asselt, de
Germaanse oorsprong van Horn, het
fraaie Maaspark Ooijen-Wanssum, de
kasteelruïne van Blitterswijck en het
beroemde paardengraf van Borgharen bij de Grensmaas.
Partners
De fietsroutes zijn een initiatief van
Limburg Marketing, Rijkswaterstaat,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Limburg en het
Limburgs Museum. Het afgelopen
jaar werden er – naast de 60 bestaande speerpunten – tien nieuwe speerpunten geplaatst langs de Maas, van
Noord- tot Zuid-Limburg. De tien
nieuwe archeologische speerpunten
vertellen één samenhangend verhaal
over de centrale rol van de Maas in
onze geschiedenis. Alle archeologische vondsten zijn in het echt te bekijken in het Limburgs Museum.

‘t Groene Speelpunt uit Nederweert
is de afgelopen maanden druk met
het organiseren van speelactiviteiten
in de natuur van Nederweert. Ze houden zich bezig met het verbinden van
vrij spelen en natuur om te laten voelen en beleven wat natuur doet voor
je ontwikkeling.
Op woensdag 29 juni is Internationale Modderdag en dat gaan ze natuurlijk niet overslaan. Op die dag is
‘t Groene Speelpunt van 13.30-16.30
uur aanwezig op dagcamping Houtsberg in Nederweert-Eind en hopelijk
ben jij er ook bij!

Heerschap

Er zijn diverse stands waar je kennis kan maken met o.a. heerlijke en
eerlijke voeding van de lokale biologische boer, natuurgeneeskunde, homeopathie verschillende vormen van
massage en moestuinen.
Tevens is er informatie over Elpaso, de
Andere Krant, Biozentrisme en de innovatieve Dynamo waterkoker.
Voor de kinderen is er een speciaal
programma o.a. dromenvangers maken, het permacultuurspel, een klimmuur, fietsparcours, een speeltuin en
nog veel meer.
Er zijn diverse workshops waar gratis
aan deelgenomen kan worden.
• Doorlopend elk half uur Stargate
• 10.00 – 11.30 Kind-ouder yoga en
massage
• 10.30 - 11.30 Wat vertellen je voeten over jezelf
• 11.30 – 12.30 Melt
• 12.30 - 13.30 Klankmeditatie
• 13.30 – 14.30 Vlinderdans (gezin 4+)
• 14.30 – 15.30 Familie-opstelling (16+)
• 15.30 – 16.30 Innermovement (18+)
Wanneer? Zondag 26 juni van 9.45
uur – 17.00 uur
Waar? Inn-Essence, Stokershorst 1,
Nederweert-Eind
Entree? Om de kosten te kunnen
dekken vragen we een bedrag van 5
euro voor volwassenen en 2,50 euro
voor kinderen t/m 16 jaar.
Nieuwsgierig en meer willen
weten? Kijk op Facebook: https://
fb.me/e/3cevwFpuC
Of op www.elpaso.world : https://
events.elpaso.world/en/event/e-zentie-festival

Cultureel Lint, het festival gepresenteerd als de finale van het
culturele seizoen, vindt in 2022
plaats op koopzondag 26 juni. Het
programma is voller dan ooit met
meer dan 100 optredens in en
rond de Weerter binnenstad.

De speelactiviteit is een mooie samenwerking tussen IVN als landelijke
organisator, het Limburgs Landschap
die de dagcamping ter beschikking
stellen en Attender Groen die gaan
zorgen voor een flinke plens water.
Een aantal organisaties met hart voor
natuur. Het idee achter de Modderdag is dat kinderen de ruimte krijgen
om vrij te spelen met water, zand en
modder en beleven hoe fijn het is om
vies te worden. Zorg dus voor oude
kleren,
eventueel
zwemkleding,
handdoek, zonnebrandcreme en genoeg te drinken. ‘t Groene Speelpunt
zorgt voor iets lekkers tussendoor en
extra te drinken. Ook zullen er extra
speelmateriale aanwezig zijn.
Aanmelden is fijn, zodat de organisatie zicht heeft op de hoeveelheid
kinderen. Het is prettig als ouders
erbij blijven om het modderplezier te
delen.
Modderdag door ‘t Groene Speelpunt
Woensdag 29 juni 13.30-16.30 uur
Dagcamping Houtsberg Banendijk 2a
Nederweert-Eind
Aanmelden kan via:
Annie Wip 06-302 497 50
anniewipkonior@icloud.com
Lot Gommers 06-136 426 23
eigenhoutje.lot@gmail.com

De elfde editie van Cultureel Lint
vindt voor het eerst niet in september plaats, maar eind juni. Vanaf de
eerste editie is het evenement aan de
start van het seizoen gepresenteerd
als de Uitmarkt van Weert, georganiseerd door de drie professionele culturele instellingen Munttheater, RICK
en Muziekcentrum De Bosuil. Om met
name lokaal talent meer ruimte te geven om samen te werken aan culturele projecten is ervoor gekozen Cultureel Lint als finale van het culturele
seizoen te presenteren. Zo krijgt het
publiek de mogelijkheid nóg meer
cultuur te ontdekken.
Geproefd van de aantrekkelijke en
bijzondere locaties die tijdens de
corona-edities werden benut, vinden bezoekers Cultureel Lint dit jaar
wederom op locaties buiten de binnenstad. Denk bijvoorbeeld aan de
Paterskerk, de Rumolduskapel, het
nieuwe Kasteelpark Nijenborgh en
de Werthaboulevard.
Podium voor jong talent
Aan regionaal talent geen gebrek tijdens de elfde editie van het festival.
Op de Oelemarkt staat het nieuwe
0495TalentStage, een podium met
doorlopend talentvolle muzikale acts
uit de regio. Kunstbende presenteert
vanuit hun speciale brandweerwagen-podium in de Langstraat een
gevarieerd programma door jong creatief talent tussen de 13 en 18 jaar uit
heel Limburg.
Ook voor de jongste bezoekers is er
een attractief programma. In het
park zijn er de hele middag optredens voor de kinderen. Ze kunnen er
instrumenten uit proberen in de Muziektuin, schminken, er zijn voorstellingen van de Theaterkist en Clowns
Kado van Arno Huibers. Maar ook de
Percussion Friends geven drie concerten op de Voorhof. Op het Ursulinenhof staat een reuze striptekening van
Rim Beckers die kinderen zelf kunnen
inkleuren en zingen Reintje en haar
voskes leuke kinderliedjes.
Samenwerking met Musica Sacra
Voor het eerst is er een samenwer-

king met Kunstenfestival Musica Sacra Maastricht. In de Paterskerk vindt
er twee keer een concert plaats door
het kameleontische koppel Boi Akih.
Voor Storyteller werken zij samen
met de Hongaarse blokfluitist Dodo
Kis en de West-Afrikaanse koraspeler Sekou Dioubate. Vier nomadische
geesten die onverwachte ontmoetingen tot virtuoze verhalen smeden.
Dans in de schijnwerpers
Het programma van Cultureel Lint
staat bol van de dansoptredens. Bijzonder ook dat er oog is voor inclusie
binnen het programma. Trots is de
organisatie dan ook op de deelname
van het Special Dance Team van RICK,
dat voor de eerste keer zal optreden
voor publiek in het nieuwe Kasteelpark Nijenborgh.
VIA ZUID-choreografe en danser Sharon Wesseling heeft met haar dansgezelschap 20Hertz een missie: dans
toegankelijker maken voor mensen
met gehoorverlies. Ze onderzoekt samen met dove, slechthorende en horende dansers hoe verhalen middels
dans verteld kunnen worden. De interdisciplinaire dansvoorstelling Kites
door de Iraanse choreografe en danser Roshanak Morrowatian is nu actueler dan ooit. Zij neemt bezoekers
mee in de ervaring van een kind op
de vlucht, gebaseerd op haar eigen
herinneringen en flashbacks.
De Maastrichtse Jennifer Romen en
haar urban/contemporary dansteam
Oxygen , bekend van het SBS6-programma Dance as One, geven alvast
een voorproefje op hun eerste theatertour. De afgelopen jaren heeft
Oxygen veel nationale en internationale competities gewonnen met
als hoogtepunt goud tijdens de NBC
World of Dance in LA.
Naast dit professionele aanbod is er
op het danspodium op de Nieuwe
Markt doorlopend een divers programma van regionale talenten. Zelfs
op het dek van het binnenvaartschip
de Oostenwind aan de kade van de
Zuid Willemsvaart is er een dansperformance door Resa Samagun en de
Dancer Studio. Tien dansers verbeelden een herinnering van een Weerter
vrouw die 17 jaar langs het kanaal
woonde.
Volledig programma
Reserveren voor voorstellingen is niet
nodig en Cultureel Lint is volledig gratis te bezoeken. Dat is mede mogelijk
gemaakt door de Provincie Limburg,
Gemeente Weert, VIA ZUID, Weert de
Gekste, Cubis, Theater de Huiskamer
en Musica Sacra.
Het programma bevat zóveel acts dat
het niet in een tekstueel overzicht
past. Alle activiteiten zijn te vinden
op www.cultureellint.nl. Op alle actlocaties zijn tijdens het evenement tevens programmafolders verkrijgbaar.

Kiekje met
de Keten

tijdens het open huis
van de gemeente Nederweert
Ben jij even de burgemeester van Nederweert? Dan zetten we jou tijdens het open huis van de gemeente
Nederweert op de foto met de ambtsketen. We kunnen ons voorstellen dat je zelf wilt bepalen bij welke
gelegenheid je burgemeester van Nederweert wilt zijn. Bijvoorbeeld als voorzitter van de gemeenteraad.
Of bij een officiële gelegenheid zoals het openen van de brandweerkazerne. Of bij de inspectie van de
Lambertustoren? Je kiest zelf de achtergrond als jij met de keten poseert. De keuze is
reuze bij Kiekje met de Keten.
Dus kom naar het open huis van de gemeente Nederweert op zaterdag 2 juli van
12.00 tot 17.00 uur. Voor het Kiekje met de Keten hebben we twee inloopsessies
gepland van 12.00 tot 13.00 uur en van 15.30 tot 16.30 uur. Wellicht dat burgemeester Op de Laak je nog wat handige tips kan geven, van burgemeester tot ‘burgemeester’, zeg maar.
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samen groots, samen doen!

Gemeente

Contact

Donderdag 23 juni 2022

Geen Buurtkeet in Nederweert-Eind op 30 juni
Op donderdag 30 juni staat er eenmalig geen Buurtkeet in Nederweert-Eind. De keet wordt hier sinds
oktober vorig jaar tweewekelijks
geplaatst. U kunt er terecht voor
het bespreken van leuke initiatieven
om de leefbaarheid te verbeteren.
Leefbaarheidsregisseur Iris van de
Ven gaat graag met u in
Idee om
gesprek.
De gemeente vindt het
belangrijk om zichtbaar
te zijn voor u en te weten
wat er leeft en speelt in
de dorpskern.

De voorbereidingen voor de plannen van fase 2 van uitbreidingsgebied Tiskeswej in Nederweert-Eind zijn in volle gang.

Structuurvisie biedt ruimte voor ambities Nederweert
Het college van burgemeester en
wethouders heeft ingestemd met de
regionale Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025. In
de raadsvergadering van dinsdag 19
juli wordt deze ter vaststelling aan de
gementeraad aangeboden.
Nederweert trekt op het gebied van
wonen regionaal op vanuit de Samenwerking Midden-Limburg (SML). Rond deze
tijd nemen ook de colleges van de overige
samenwerkende gemeenten (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen,
Roermond en Weert) besluiten over de
actualisatie van het woonbeleid.
Vaststellen door gemeenteraden
Elke gemeenteraad wordt voorgesteld
om de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025
vast te stellen en de Structuurvisie
over de periode 2018 tot en met 2021
in te trekken. Besluitvorming in de
overige gemeenteraden vindt naar
verwachting plaats in juni en juli 2022.
Samen gericht bouwen aan toekomst
In deze structuurvisie leggen de
gemeenteraden de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting vast op het
gebied van wonen. Uitgangspunt is dat
Midden-Limburg het verbindend hart
is van Limburg, waar wonen aantrekkelijk is. De kwaliteit van de leefomgeving en daarmee van het wonen is
hoog. Gezien de huidige woningmarkt
zijn er de nodige uitdagingen, waaron-

der het (laten) bouwen van voldoende
woningen voor de juiste doelgroepen.
Juiste woning op juiste plek
De structuurvisie legt de nadruk op het
tegemoet komen aan de groeiende woningbehoefte met kwalitatief het juiste
aanbod. Ook de bestaande woningen
moeten duurzamer en levensloopbestendiger worden. Deze structuurvisie
maakt ruimte om de juiste woning op
de juiste plek op het juiste moment te
kunnen realiseren. De ambities in de
structuurvisie zijn hoog. Daarnaast
is er aandacht voor transformatie en
herstructurering. Doel is het op peil
houden van de leefbaarheid in steden
en dorpen en een thuis kunnen bieden
aan (toekomstige) inwoners.
Ambities van gemeente
De gemeente Nederweert heeft de
ambitie om de komende jaren 75 tot
100 woningen per jaar te bouwen.
“Daarmee willen we woonruimte bieden aan een ieder die zich thuis voelt
in de gemeente Nederweert, hier een
toekomst wil bouwen en wil bijdragen
aan de gemeenschap. Dat geldt in
het bijzonder voor de mensen die zijn
geboren en getogen in onze gemeente
en hier willen blijven. Daarnaast biedt
de ambitie ook ruimte voor de overloop vanuit de regio Eindhoven”, aldus
wethouder Robert ten Kate. Hij is blij
met de nieuwe structuurvisie en de
ruimte die dit geeft voor de ambities
van Nederweert.

Plannen die aansluiten bij behoeftes
Wethouder Ten Kate: “We werken
momenteel volop aan de voorbereiding
van nieuwe plannen in alle kernen.
Zo is er het 100 woningenplan aan
de noordzijde van Nederweert, de
herontwikkeling van de voormalige
gemeentewerf en brandweerkazerne
aan de Gutjesweg in Budschop en fase
2 van het plan Tiskeswej in Nederweert-Eind. Plannen die ruimte gaan
geven aan de behoefte van diverse
doelgroepen zoals (zorgbehoevende)
senioren, maar ook gezinnen en starters. Uit allerlei signalen blijkt dat de
laatste groep het moeilijk heeft in de
huidige woningmarkt. Samen met de
woningbouwcorporaties en ontwikkelende partijen gaan we de komende
periode aan de slag om onze opgaves
ingevuld te krijgen.”
Geen rechtsgevolgen
De structuurvisie heeft overigens geen
directe rechtsgevolgen. Omgevingsvergunningen voor het realiseren van
woningbouw kunnen niet worden afgegeven op basis van de structuurvisie.
Het is niet mogelijk tegen het vaststellen van de structuurvisie bezwaar of
beroep in te dienen.
Raadplegen
De structuurvisie is na besluitvorming
in de gemeenteraad digitaal raadpleegbaar via nederweert.nl en zal
worden geplaatst op ruimtelijkeplannen.nl.

Spectaculaire attracties op kermis in Ospel!
Het laatste weekend van juni komt er
aan en dat betekent kermis in Ospel!
De Techno Dance en de Fire Ball zijn
dit jaar dé twee uitsmijters. De attracties draaien van vrijdag 24 tot en met
dinsdag 28 juni op het Aerthijsplein.
Nieuwe attracties
De Fire Ball en Techno Dance zijn niet
de enige attracties die voor het eerst
naar Ospel komen. Ook de Extreme
Ride staat voor het eerst op het Aerthijsplein. Wat komt er allemaal nog
meer naar de D’Oospelse kermis?
De autoscooter, rupsbaan, Mini Cars,
trampoline, draaimolen en de diverse
spel- en eetzaken!
Vrijdag 24 juni
Voor alle schoolkinderen van Ospel is
er op vrijdag 24 juni een gratis oliebol

De Techno Dance.

(of krentenbol) af te halen bij de oliebollenkraam. Dit kan op vertoon van
de speciale bon uit het kermisboekje
dat verspreid wordt. Die dag kunnen
alle kermisbezoekers bij diverse attracties tussen 17.15 uur en 24.00 uur
ook hun eerste ronde gratis draaien.
Maandag 27 juni
Op maandag 27 juni is er om 16.00 uur
een Meet & Greet met Marshall en
Chase van Paw Patrol. Ga op de foto
met deze heldhaftige puppy’s.
Dinsdag 28 juni
Op dinsdag 28 juni bezoekt Clown
Desalles vanaf 16.00 uur het kermisterrein. Om 17.00 uur maakt hij de
winnaars van de kinderkermisloterij
bekend. Het lot zit ook in het kermisboekje. De horecagelegenheden
hebben tijdens de kermis een eigen
(muziek)programma.
Openingstijden kermis
• Vrijdag van 17.00 uur tot 24.00 uur
• Zaterdag van 14.00 uur tot 24.00 uur
• Zondag van 14.00 uur tot 24.00 uur
• Maandag van 14.00 uur tot 24.00 uur
• Dinsdag van 14.00 uur tot 23.00 uur

Verkeersmaatregelen
• Van woensdag voor de kermis om
16.00 uur tot woensdag na de kermis
om 16.00 uur wordt het Aerthijsplein
en de Onze Lieve Vrouwestraat, ter
hoogte van het Aerthijsplein tot aan
de kerk, afgesloten voor alle verkeer
behalve voetgangers.
• De Onze Lieve Vrouwestraat, wegvak
Aerthijsplein - Reijndersweg is
afgesloten van kermisvrijdag 18.00
uur tot 01.00 uur; kermiszaterdag
van 14.00 uur tot kermisdinsdag om
03.00 uur en van kermisdinsdag om
14.00 uur tot woensdag na de kermis
om 03.00 uur (of zoveel korter als
mogelijk of langer als nodig is).
• Zoals elk jaar plaatsen we in diverse
wegen parkeerverboden. Het verkeer leiden we om via borden.

en kunnen we eventuele vragen direct
beantwoorden.

Buurtgericht werken
De keet zal ook ingezet worden bij
events, activiteiten en andere speciale gelegenheden. Na verloop van tijd
bekijken we of we hem ook op andere
locaties kunnen gebruide leef- ken. Op nederweert.nl/
indebuurt vindt u meer
baarheid te
informatie.

verbeteren?
Ga in gesprek
over uw initiatief

Ideeën ophalen
Door in de buurtkeet samen het
gesprek aan te gaan, leren we de
inwoners beter kennen, halen we
ideeën en initiatieven op die goed zijn
voor de leefbaarheid van de omgeving

In Nederweert-Eind en
Leveroy
In Nederweert-Eind kunt
u in de even weken op donderdag van
15.00 tot 16.00 uur terecht in de buurtkeet op het kerkplein. Ook in Leveroy is
er een buurtkeet op het kerkplein: elke
woensdag van 13.00 tot 16.00 uur.
We hopen u snel te ontmoeten!

Enquête over ondermijning al ingevuld?
Ondermijning, wat is dat eigenlijk? Herkent u de signalen? Bij 4.000 huishoudens is
een brief in de bus gevallen waarin we u verzoeken om een vragenlijst in te vullen
over het thema ondermijning. Het onderzoek loopt tot maandag 27 juni.
We gebruiken uw antwoorden bij het opstellen van (communicatie)beleid over ondermijning. U blijft volledig anoniem.
Brief ontvangen?
Hebt u de brief ontvangen? Dan zouden we het heel fijn vinden als u de QR-code scant
of de link gebruikt om de vragenlijst in te vullen.
Geen brief ontvangen?
Hebt u geen brief ontvangen? Ook dan zijn we zeer benieuwd naar uw beeld van
ondermijnende criminaliteit in Nederweert. Scan de QR-code op onze website met uw
mobiele telefoon. U komt dan direct bij de vragenlijst uit. U kunt ook de link gebruiken: enquete.toponderzoek.com/nederweertondermijning.
Meer weten?
Wilt u meer weten over ondermijning of over het onderzoek? Kijk dan eens op nederweert.nl/ondermijning. Of neem contact op met mevrouw Pascalle Mommers via
telefoonnummer (0495) 677 111 of via e-mail: ondermijning@nederweert.nl.
Alvast hartelijk dank voor uw deelname.

Buurthulp d’Indj van start gegaan
Buurthulp d’Indj staat klaar voor
inwoners in Nederweert-Eind die niet
(altijd) kunnen terugvallen op mantelzorg of andere initiatieven die ondersteuning bieden in onze gemeente.
In het Gemeente Contact van donderdag 2 juni besteedden we aandacht aan
dit mooie initiatief.
Verkeerde telefoonnummer
Helaas is per abuis het verkeerde
telefoonnummer van coördinator Fred

Neyens vermeld. Onderstaand vindt u
de juiste gegevens. Komt u als hulpverlener, vrijwilliger of dorpsgenoot in
contact met een inwoner die ondersteuning kan gebruiken? Neem dan
contact op met Fred Neyens of Marleen
Jennissen.
• Fred Neyens, e-mail: f.neyens@
hotmail.com, tel. 06-14 34 44 77
• Marleen Jennissen, e-mail:
marleenjennissen@gmail.com,
tel. 06-53 70 36 22

Welkom bij veiligheidsbijeenkomst in Ospel
Op dinsdag 5 juli om 14.00
uur begint een bijeenkomst
over (digitale) oplichting in
gemeenschapshuis HaazeHoof. Inwoners van Ospel
zijn van harte welkom.
Aanleiding om dit onderwerp
bespreekbaar te maken, is
het feit dat we steeds vaker
signalen binnenkrijgen over
deze vormen van oplichting.

Volg de kermis op Facebook
Inmiddels zijn er diverse winacties gestart via de Facebookpagina
Kermis Nederweert. Op deze pagina
wordt ook het laatste nieuws aangekondigd.

Signalen herkennen
Onder het genot van een kop koffie en een lekker stukje vlaai, vertellen we u over de
werkwijze van deze oplichters en wat u moet doen als u de signalen herkent. Het enige
dat u hoeft te doen, is u vóór vrijdag 1 juli aanmelden bij Gerrie van Hoof. Dat kan telefonisch via tel. 06-51 13 90 08 of via e-mail: gerriehoof@hotmail.com.

We wensen iedereen alvast heel veel
plezier toe.

Gezamenlijk initiatief
De informatieavond is een initiatief van het Ospels Steunpunt, de politie en Woonik.

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Nederweert
0495-677111
info@nederweert.nl
nederweert.nl
Gemeentehuis • Raadhuisplein 1 • Postbus 2728 • 6030 AA Nederweert
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Bantopa Party keert terug
op zondag 3 juli

Bantopa, wat betekent letterlijk:
“laten we elkaar ontmoeten”
komt terug en vindt plaats op
zondag 3 juli en start om 13.00uur
op de Nieuwe Markt. De toegang
is gratis en net als voorgaande
edities heeft de organisatie de
samenwerking gezocht met verschillende Weerter dansscholen
om Bantopa Party extra feestelijk
te maken.
Programma
Vanuit haar oorsprong staat Bantopa
bekend om een zeer kleurrijk en gevarieerd programma. De middag bestaat
uit een variatie van dansdemonstraties
en muziek van bands als Edsel Juliet
& La Banda Loca en Extazz. DJ Sem
draait de dag aan elkaar en de avond
sluiten ze af met Afro DJ Romy Janssen. De presentatie is in handen van
niemand minder dan Ricardo Ras. Ook
zijn dochter Javiera, die al eerder het
podium van The Voice Kids mocht betreden, zal de presentatie verzorgen.
Tijdens de avond zal er nog een speciale gast langskomen, waar ze vooraf
niks over kunnen zeggen. Al met al
een zeer compleet programma, dus
mis het niet!
Dansdemonstraties
Er zijn gedurende de dag verschillende
kleurrijke dansdemonstraties te zien
op de dansvloer van o.a. Dansstudio
One in Motion, Dansschool Fresh en
Deems Dansstudio. Ook zullen Chanel Wittewel & Janet Cadet een kort
bezoek brengen aan de middag, aangezien zij wel heel nieuwsgierig zijn
naar de kunsten van de verschillende
dansgroepen.
Bantopa markt
Uiteraard zijn er ook weer verschillende eetkraampjes waarbij je gedurende de gehele dag van vele culturen
en smaken kan genieten. De markt

wordt dit jaar weer compleet gemaakt
met enkele stands met kleding en ook
aan accessoires zal het zeker niet ontbreken. Heb je interesse om ook een
marktkraam/stand te huren, neem
dan contact op met de organisatie.
Kinderplein
Voor de kinderen is er een springkussens, kun je suikerspinnen eten, ranja
drinken, laten schminken en extensions of een tattoo kan laten zetten.
Dit jaar is er ook een speciaal prinsessen entertainmentteam aanwezig van
The Talentbox. Gedurende de middag
kun je op vaste tijden gezichtsglitters
op laten plakken of je haar in verschillende kleuren laten krijten.
Oproep
Bantopa bestaat bekend om de jaarlijkse gezelligheid en is er bekend
dat verschillende vriendschappen en
relaties in het verleden zijn ontstaan
op het evenement. De organisatie
is opzoek naar echte “Bantopa-ontmoetingsverhalen”. Op het podium
zijn bijvoorbeeld ook verschillende
huwelijksaanzoeken gedaan waaraan
ze wat extra aandacht willen geven.
Heb jij verhalen of wil je een ‘nieuw’
verhaal maken tijdens de komende
editie van Bantopa, neem dan contact
op met de organisatie op onderstaand
mailadres.

College: De functie van de darmen

Van mond tot kont, van hap tot
plons. Er is in de media veel aandacht voor het maag-darmkanaal.
Begrijpelijk, want veel (oudere)
mensen hebben wel eens last van
maag- en darmklachten. Vaak
hebben ze geen idee wat er aan
de hand is. Dat is jammer, want
een aantal verschijnselen zijn wel
te verklaren, te begrijpen en te
behandelen.
Dr. ir. Jan Van Wersch beschrijft in het
college op 6 juli van 20.00 tot 22.00
uur de wetenswaardigheden van de
darmen en de darmbacteriën in gezondheid en bij ziekte. Het college
vindt plaats bij Bibliocenter Weert.
Aanmelden kan via www.bibliocenter.nl/HOVO
Dr. ir. J.W.J. Van Wersch
Dr. ir. J.W.J. van Wersch (Jan) is kli-

nisch chemicus. Hij was hoofd van het
haematologisch lab van Zuyderland
en directeur van Trombosedienst
Oostelijk Zuid-Limburg.
HOVO Limburg
Bibliocenter organiseert dit college in
samenwerking met HOVO Limburg.
HOVO Limburg is sinds 1990 de onderwijsinstelling die cursussen en colleges organiseert, voor iedereen die
zich wil verdiepen in kunst, cultuur,
filosofie, geschiedenis, psychologie,
exacte vakken en meer. Wel op academisch niveau, maar zonder verplichtingen en tentamens.
Op woensdag 13 juli vindt ook het
college De vergeten prinsessen van
Thorn (1700-1794) plaats bij het Bibliocenter in Weert. Meer informatie hierover kun je vinden op www.
bibliocenter.nl/hovo

Gezellige rolstoeltocht onder
stralende zon in Nederweert

Na ruim twee jaar afwezigheid gaat
vrijdag 1 juli het Klimroostreffen
weer van start. Het kan weer, het
mag weer en ze hebben er zin in.
Het Klimroostreffen is een driedaags
motortreffen georganiseerd door
MTC de Cityriders uit Cranendonck,
met als doel zoveel mogelijk motorrijders, zijspanrijder, trikers en quadrijders bij elkaar te brengen om zondag
3 juli een tourrit te gaan rijden voor
mensen met een beperking van Stichting De Klimroos.
Het evenement is entree vrij en vindt
plaats op het gemeentelijk evenemententerrein aan de Poelderstraat
in Budel nabij zwembad Zuiderpoort. Ook niet-motorrijders zijn het
gehele weekend welkom op het terrein en in onze feesttent aan de Poelderstraat.
Met je motor aansluiten bij de rit op
zondagmorgen is mogelijk, want ze
willen er voor de deelnemers een zo’n
groot mogelijk feest van maken.
Programma
• Vrijdag 1 juli 14.00 uur: Opening
Klimroostreffen 2022;
• Vrijdagavond: Rock Coverband
Rancho Grande;
• Zaterdagmiddag: Speciaal programma voor de echte bierliefhebbers met medewerking van de De
Budelse Brouwerij;
• Zaterdagavond: Rock Coverband

Voor het laatste nieuws en ontwikkelingen volg je de Facebookpagina: https://www.facebook.com/bantopaparty/
Mocht je graag mee willen helpen bij
Bantopa 2022, achter de bar of bij de
opbouw- en/of afbraak van het evenement dan kun je een e-mail sturen. Ook voor de aanmelding van een
marktkraam bij de Bantopa Markt kun
je een email sturen naar: bantopaweert@gmail.com.

Stoet Klimroostreffen trekt door
Nederweert

Hillstone, DJ’s: Frank Groenen, Bart
van Steenbergen;
• Zondagochtend: Rondrit (70 km)
opstellen vanaf 9.30 uur vertrek
om 10.30 uur, terugkomst circa
13.00 uur.
• Zondagmiddag: Lunch voor de
deelnemers en begeleiders, feest
met De Foute Jongens die hun
zangkunsten zullen laten horen,
springkussen, ballonnenclown August, gevolgd door een karaoke
wedstrijd voor de deelnemers.
• Kom gerust een kijkje nemen het is
een feest voor iedereen.
Verwachte tijden doorkomst van
stoet
De verwachte doorkomsttijden van
de rit zijn als volgt:
Vertrek Budel Poelderstraat 10.30u,
Budel-Schoot 10.35u, Budel-Dorplein
10.40u, Budel Midbuulweg 10.45u,
Weert kanaal 10.50u, Boshoven
10.55u, Laar 11.10u, Nederweert
11.20u, Ospel 11.35u, Maarheeze
11.50u, Sterksel 12.05u, Heeze 12.15u,
Leende 12.25u, Leenderstrijp 12.35u,
Soerendonk 12.45u, Gastel 12.55u, terugkomst Budel 13.00u.
MTC de Cityriders zijn blij dit evenement weer te kunnen en mogen organiseren. Dit kan mede dankzij de
vele sponsoren en vrijwilligers.
Voor meer informatie: www.mtcdecityriders.nl

TROUWPLANNEN?
Woensdagavond vond de rolstoeltocht plaats in Nederweert. De stoet
vertrok vanuit zorgcentrum St. Joseph onder begeleiding van vele vrijwilligers, door de straten van Nederweert.

Rolstoeltocht
Halverwege was er een rustpauze bij
zorgboerderij Bosserhof. Hier konden
de deelnemers onder het genot van koffie, thee, fris en vlaai genieten van een
heerlijk avondzonnetje én livemuziek.

Informeer dan eens naar onze
uitgebreide collectie trouwkaarten.

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

De wereld wordt
rookvrij
Wen er maar aan

