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Kringapotheek

Apotheek Nederweert B.V.
Kerkstraat 42, tel. 63 26 96

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 8.30-18.30 uur
Zaterdag: 10.00-14.00 uur

Buiten deze tijden belt u voor spoed-
recepten 63 26 96
of het centrale apotheeknummer

54 97 20

AUTORIJSCHOOL

Paulus Holtenstraat 4
6031 CS  Nederweert
tel. (0495) 62 46 13 

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Sjeng Vaasstraat 3
6031 HE Nederweert
0495 - 624607
info@adriaensbouwkunst.nl
www.adriaensbouwkunst.nl

KESSELS INSTALLATIES B.V.

Pannenweg 117 - Telefoon (0495) 63 12 24
Postbus 2713, 6030 AA  Nederweert

http://www.kessels-installaties.nl

- ZONNEPANELEN

- WARMTEPOMPEN

- CV-ONDERHOUD

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

Tel. 0495–461222 Tel. 0475–357900  infogezelschapsdieren@lintjeshof.com

Een professioneel ervaren team staat 
24/7 klaar voor u en uw huisdier.

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Trouwkaarten???
Geboortekaartjes???

Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert.

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts Pim van Boxel

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Miranda Kursten

Ons inpandig tandtechnisch laborato-
rium Jasper van den Brandt verzorgt al 
uw (spoed-) reparaties aan kunstgebit 

of prothese. Vaak klaar terwijl u wacht. 
Ook voor klikgebit op implantaten 

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

Incl. gratis halen/brengen!
6dgn/week een service-auto

in Nederweert/Ospel

Inclusief poetsen!

Nu! €29.95

in Nederweert/Ospel

Postelstraat 36 Someren Tel. 0493-494610

Met Gerrit Timmerman aan 
het roer zet het Centrum-
management Nederweert zich 
vol overgave in om het lokale 
ondernemersklimaat zo aan-
trekkelijk mogelijk te maken. 
Daarom is Gerrit ook trots op 
de nauwe samenwerking tussen 
Nederweerter ondernemers en 
het Weekblad voor Nederweert 
e.o. “Samen kunnen we veel 
meer bereiken dan alleen,” is 
Gerrit’s overtuiging.

Eenheid
De ondernemers in Nederweert 
timmeren hard aan de weg. 
Geregeld organiseert de Onder-
nemersvereniging samen met het 
Centrummanagement Nederweert 
allerlei activiteiten, zoals (thema)
koopzondagen, Lentefestijn, Sint 
Nicolaasactie enzovoorts.
“We gaan de reclame-uiting nu ge-
zamenlijk oppakken zodat er een 
eenheid ontstaat”. 
Huib van Deursen, van Drukkerij 
Van Deursen, legt uit wat er pre-
cies veranderd.
Tot voor kort werd elke ondernemer 
een aantal keren per jaar benaderd, 
om een advertentie te plaatsen 
voor de betreffende activiteit.
In het nieuwe concept benaderen 

Samenwerking tussen Centrummanagement en Weekblad voor Nederweert

Nederweerter ondernemers zijn 
‘Samen groots’

we de ondernemers één keer om 
vervolgens afspraken te maken 
voor alle activiteiten. 
Verder willen we met dit nieuwe 
concept bereiken dat alle onder-
nemers mee doen en een krachtig 
blok marketing neerzetten.
Uiteraard kunnen we hierdoor ook 
een speciaal advertentietarief bie-
den en dat is natuurlijk weer inte-
ressant voor de ondernemers!

Modernere look
Het Weekblad voor Nederweert 
verschijnt binnenkort in een mo-
derner jasje. 
Volgens Huib van Deursen is men 
volop bezig met het ontwikkelen 
van een modernere vormgeving 
voor het Weekblad. “En dat is niet 
het enige dat is veranderd,” geeft 
Huib aan. 

Lees verder op pagina 3.

’Dankzij Van Deursen 

hebben  we 

geheel in onze eigen stijl 

afscheid kunnen nemen

van onze lieve moeder.’

Biest 32A 6001 AR Weert - T 0495 - 63 13 63 - I www.vandeursen-uitvaart.nl

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

de polisvoorwaarden. U bent 
dus vrij om ons als uitvaart-

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

Bij ons bent u aan het juiste adres voor graszoden en 
producten om uw gazon fris en gezond te houden. 
Onze graszoden worden bij u aan huis geleverd!

www.tindemansgraszoden.nl
0636419667

Spauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweert

Brugstraat 8, Nederweert, tel. 634227 
Buiten praktijkuren bij spoed tel. 460765

www.tandartsnederweert.nl

Dhr. Theo Sieben uit Sittard:

“Ondanks dat ik reeds tientallen 
jaren niet meer woonachtig ben 
in Nederweert, ben en blijf ik zeer 
tevreden over de klantvriendelijk-
heid en professionaliteit/kwaliteit 
van Tandarts Spauwen en zijn team.”

LET OP!!!
in verband met Hemelvaart

Voor het weekblad 
van donderdag 16 mei

aanleveren dinsdag 7 mei 
uiterlijk 16.00 uur.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking

De redaktie email: info@drukk
er

ijv
an

de
ur

se
n.

nl

Culinair weekend
Vrijdag 26 april en zaterdag 27 april 

Keuken geopend vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur.

Keuze uit diverse voorgerechten, soepen, 

hoofdgerechten en nagerechten.

Kom gezellig dineren bij ons: 

eetcafé  Het Peeljuweel  Ospel

Tel.: 0495 – 634080

Reserveren is gewenst aprilapril

Culinair weekend
“Ervaar de warme deken die 
over je heen komt.” Deze 
veelbetekenende zin wordt
uitgesproken door één van de 
sprekers op de promotiefilm van 
het Toon Hermans Huis Weert. 
Het treft exact de essentie van 
een Toon Hermans Huis.

Artsen, verpleegkundigen en an-
dere deskundige begeleiders doen 
er alles aan om kankerpatiënten zo 
goed mogelijk te behandelen en te 
verplegen. Deze begeleiding stopt 
vaak als de patiënt weer thuis is, 
terwijl juist dan het verwerkings-
proces begint. De omgeving van 
een kankerpatiënt heeft daar niet
altijd tijd of begrip voor. Om men-
sen met kanker én de mensen om 
hen heen in een veilige omgeving 
een luisterend oor te bieden, is 
er het Toon Hermans Huis Weert 

(THHW). Iedereen die op de een 
of andere manier te maken heeft 
met kanker, is er welkom. Jong of 
oud. Behalve een goed gesprek 
biedt het THHW ook sportieve, 
creatieve, ontspannende of the-
matische activiteiten. De inloop is 
gratis, voor deelname aan activi-
teiten wordt een kleine bijdrage
gevraagd. 

De lach en de traan 
In juni 2011 opende het Toon Her-
mans Huis in Weert de deuren. In 
de jaren daarvoor openden huizen
in Venlo (1999), Maastricht (2000) 
en Parkstad (2005). Het eerste 
THH staat in Sittard. De bekende 
zanger, kunstenaar en cabaretier 
Toon Hermans gaf er zijn naam 
aan. Hij steunde het initiatief met 
hart en ziel. Bovendien was hij van 
mening dat zijn uitstraling paste 
bij die van het THH: de lach en 
de traan. In april 2000 overleed 
hij. Tien jaren eerder, in november 
1990, overleed zijn vrouw Rietje 
aan kanker. 

De lach en de traan zijn de lei-
draad van het werk dat de vele 
vrijwilligers van het THHW verrich-
ten. Met een grondige opleiding 
achter de rug, bieden zij vanuit 
volledige empathie en mensen-
kennis een plek om het hart te 
luchten en te praten over wat je als 
kankerpatiënt of als nabestaande
bezighoudt. In eerder genoemde
promotiefilm verwoordt een 
bezoeker het als volgt: “Nu kan ik 
mijn verhaal kwijt zonder gedwon-
gen te worden.”

Lees verder op pagina 3.

Kanker hoef je niet alleen te dragen

Loop eens binnen bij het 
Toon Hermans Huis Weert

Kampsteeg 11 Meijel - Tel. 06-30953723

OPEN:
ma. t/m vrij.:
9.30 - 18.00 uur
zaterdag:
9.30 - 17.00 uur
www.rinivanrees.nl

Perkplanten, hangmanden
uit eigen kwekerij.

Groente- vaste planten
ZONDAG 28 APRIL

EN KONINGINNEDAG
open van 10.00 - 16.00 uur

Hortensia’s brengen kleur in uw 
tuin en bloeien de hele zomer. 
Ook in potten die geschikt zijn 

voor binnen of terras.

De Boer Natuur. 
Beatrixlaan 56 Asten. 
www.deboernatuur.nl  

Open: vrijdag: 13.00-17.00. 
Zat: 9.00-17.00

TE KOOP:

ASPERGES
H. v.d. Beucken

Kreyel 1 Ospel
Tel. 0495-633437

Mob. 06-222 966 98

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

V.l.n.r. Sander Stultjens, Yvonne Zontrop, Huib van Deursen en Gerrit Timmerman.



In het wilde woud
ligt een waterplas
ze is al eeuwenoud
toch is ’t als ligt ze er pas

En schitterde betovering
als in een spiegelglas
waarin een oude vrouw
zich graag verjongen wou

Maar de spiegel toonde geen mededogen
en zo zag ze zichzelf met oude ogen
geen sprookje maar realiteit
en ze aanvaardt die werkelijkheid

Die oude ogen drinken nog de schoonheid
van de vijver in het wilde woud
als je die schoonheid nog kunt genieten
wat geeft het dan al ben je oud?

An Cuijpers

DORPSRAAD BUDSCHOP;
Om de bewoners van Budschop gele-
genheid te geven om met de Dorpsraad 
Budschop te praten, zal bij aanvang van 
iedere vergadering van de Dorpsraad 
Budschop, het eerste half uur beschik-
baar zijn om met U in gesprek te gaan. 
Met dit inloopspreekuur wil de Dorpsraad 
Budschop de communicatie met de be-
woners bevorderen. 
De eerst volgende vergadering is maan-
dag en begint om 19.30 uur in het zaaltje 
van de kerk.
Voor verdere informatie over Budschop, 
verwijzen wij U naar de website : www. 
Budschopactueel.nl

Met vriendelijk Groet
Dorpsraad Budschop

Aan de inwoners van Ospel en Ospeldijk

GEZAMENLIJKE COLLECTE OSPEL / 
OSPELDIJK 
08 en 09 april 2013 werden in geheel Os-
pel en Ospeldijk, huis aan huis, de collec-
te enveloppen opgehaald. Op woensdag 
10 april werden deze geteld en de gelden 
werden afgestort. Ook zaterdag jl. werden 
de verzamelbussen bij Coöp en Bakkerij 
Kessels opgehaald en geteld.

De totaalopbrengst bedraagt: €  11062,78

Een heel mooi resultaat al is de opbrengst 
ietsje lager dan in 2012.
Volgende week volgt de gehele informa-
tie, verdeling per Goed Doel etc.

Met vriendelijke groet, de werkgroep 
’Gezamenlijke Collecte Ospel / Ospeldijk‘

Kabouters gespot in De Groote Peel!

Opening nieuwe kleuterroute bij 
Buitencentrum De Pelen

We weten het niet zeker, maar er zijn aanwijzingen dat er sinds kort kabouters 
wonen in De Groote Peel. Deskundigen, in dit geval de boswachters van Staats-
bosbeheer, beweren overal sporen van de kleine bosbewoners te zien. Daarom 
hebben ze een Kabouterpad gemaakt. Op woensdag 1 mei om 12.00 uur wordt het 
pad geopend.  Het wordt een feestelijke dag met een speciale openingsactie en 
Poppentheater bij Buitencentrum De Pelen. 

Een paar weken geleden stonden er van de ene dag op de andere gele, groene en blau-
we paaltjes met kaboutergezichtjes in De Groote Peel. Boswachter Piet, normaal een 
hele nuchtere man die niet in sprookjes gelooft, beweert dat hij sinds die dag ook on-
verklaarbare sporen ziet in het gebied. Zo liggen er overal kleine drolletjes, die duidelijk 
niet afkomstig zijn van dieren. En soms, als het heel stil is, hoort hij hoge stemmetjes die 
vrolijke liedjes zingen. Ook bij de balie van Buitencentrum De Pelen komen er regelmatig 
soortgelijke waarnemingen binnen. Dat is toch wel heel bijzonder.

Staatsbosbeheer is meteen ingesprongen op de geruchten en heeft een Kabouterpad 
uitgezet. Speciaal voor kleuters, want die hebben de grootste kans om kabouters te 
spotten. De opdrachten van het Kabouterpad zijn elk seizoen anders. Als je in de lente 
pech hebt en geen kabouters ontdekt, kun je in de zomer, herfst of winter gewoon nog 
een keer terugkomen! Of naar een ander Buitencentrum van Staatsbosbeheer gaan. 
Elk gebied is weer anders!  De route in De Groote Peel is 500 meter lang en start bij 
Buitencentrum De Pelen. Bij de balie huur je een rugzak met het kabouterboek en de 
materialen. De kinderen krijgen een knapzak met iets lekkers en een kaboutermuts mee 
en dan snel op pad! Na afloop mag de muts mee naar huis en krijgt elke deelnemer een 
grappige kabouterpin. 

Tijdens de opening op woensdag 1 mei betaal je geen € 5,- maar € 2,50 per kind. Boven-
dien maak je kans op één van de tien gratis entreekaarten van Toverland. Het lijkt wel 
feest! 

Maar er is meer! Om  11.00 en 13.30 uur speelt Poppentheater de Kleine Zon de voor-
stelling ‘Lentekriebels’ in het Amfitheater van De Pelen. Een grappige voorstelling waarin 
Prins de hond en Ploes de Poes op zoek gaan naar de babies van Bea de Cavia. Als dat 
maar goed afloopt! Kaartjes voor de voorstelling kosten € 5,- voor volwassenen en � 3,50 
per kind. Reserveren kan op: 0495 – 641 497 of via depelen@staatsbosbeheer.nl 

Het Kabouterpad start bij Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. Meer 
informatie www.buitencentra.nl of bij het Buitencentrum:  0495 – 641 497. 

Te koop 
15m2 Portugese 

graniet
Tel. 06-41539534

tuin • dier • bakplezier

AVEVE Nederweert
Voorheen SAWIN - Boerenbond
Staat 40 - 6031 EM Nederweert
Tel: 0495 745031

maandag t/m vrijdag 9 u - 18 u 
zaterdag 9 u - 17 u

A2

Ospel

Rijksweg   Zuid

Someren

NEDERWEERT

WEERT MeijelRandweg Zuid

GRATIS
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Hout- en bouwmaterialenhandel

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0031 493 491419
www.amaas.nl

Hoogwaardige producten voor
zakelijke en particuliere sector!

Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers

Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.
zaterdag 7.00-13.00 u.

Voor o.a.
• Keralit gevelpanelen
• Laminaat, plafonds,

wanden en deuren
• Beton- en gebakken klinkers
• Tuinhuisjes en tuinhout
• Schuttingen en poorten
• Trampolines

Hout en Plaatmaterialen
Stenen en dakpannen

Diverse bouw en afbouw materialen
Kunststof / alu. / houten kozijnen

Buiten en binnendeuren
Deurklinken hang & sluitwerk

Plafonds • Laminaat

Bezoek 
onze

showroom!

Magazijn
koopjes!
Zaterdag 

geopend
van 7.00 tot 

13.00 uur

TUINHOUT aanbieding 
(in de maand april)

Noord europees vurenhout 
geïmpregneerd 18x145mm

€ 1.50 per meter 
inclusief BTW

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0031 493 491419
www.amaas.nl
Wij zijn gevestigd in Someren-Eind
op 10 minuten rijafstand van 
Nederweert  en Ospel
Hoogwaardige producten voor 
zakelijke en particuliere  sector!
Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers
Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.

zaterdag 7.00-13.00 u.

Op zaterdag 27 april geeft zangvereniging 
St. Caecilia Ospel een voorjaarsconcert.
Aan dit concert nemen de volgende koren 
deel:
- Zanggroep Young Forever uit Neder-

weert - Eind
- Zanggroep Vocus uit Weert
- Mannenkoor Manoeuvre - Weert
- Gemengde zangvereniging St. Caecilia 

uit Ospel
Zoals u ziet een zeer gevarieerd program-
ma.

U bent allen van harte welkom 
Tot ziens op zaterdag 27 april in de 
Haaze-hoof te Ospel aanvang 20.00 uur
De entree is gratis.

Met vriendelijke groeten het bestuur.

•	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 stijleigen stijl

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
Lichaamspakkingen
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

ZAAGSEL EN HOUTVEZELS
Het hele jaar door scherp leverbaar:
 Losgestort Verpakt
 Vuren zaagsel 1e soort wit zaagsel
 Dennen zaagsel 2e soort zaagsel
 Populieren zaagsel 1e soort houtvezelbalen

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175

Kringloop Jo Jo
Klaarstraat 20 Ospel  

Open ma t/m vrijdag 13.00 tot 18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur .
Ophaalservice 06 53 27 66 76 (Theo)

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

MOOIE PRIJZEN OP DE 
ORANJEMARKT BIJ JONG 
NEDERLAND BUDSCHOP

Zoals het al bekend is gemaakt door de 
buurtvereniging Sint Rochus Budschop 
zal er op 30 april a.s. een Oranjemarkt 
geörganiseerd worden in het park van 
Nederweert. Deze dag begint om 11.00 
uur en zal tot 16.00 uur duren.  

Ook dit jaar is Jong Nederland Budschop 
weer van de partij en zullen wij zoals vorig 
jaar koffie, thee, ranja en natuurlijk niet te 
vergeten de WAFEL verkopen. 
Dit jaar hebben wij een programma sa-
mengesteld voor de kinderen met spellen, 
schminken, grabbelton en een kleurwed-
strijd. Bij deze kleurwedstrijd kunnen 3 
kinderen een prijs winnen. 

Kom dus zeker een kijkje nemen in het 
park op Koninginnedag dan zul jij deze 
bijzondere dag nooit vergeten. 

Groetjes, werkgroep Koninginnedag
Jong Nederland Budschop

Fietstocht langs molens 

Steun Alpe d’Huzes
Op zaterdag 27 april kan iedereen deelnemen aan een 
fietstocht langs de drie gemeentelijke molens en de 
waterkrachtcentrale. Tijdens de tocht kan men een 
steentje bijdragen aan de actie Alpe d’Huzes. De fiets-
tocht is medemogelijk dankzij de vrijwillige molenaars. 

De gemeente Nederweert heeft drie 
windmolens in eigendom. Een aantal 
vrijwillige molenaars zet zich in voor 
het beheer en dagelijks onderhoud 
van de molens. Regelmatig stellen de 
molenaars de deuren open. Ze vinden 
het leuk om u meer te vertellen over de 
molen of om te demonstreren hoe de 
molen werkt. 

Vrijdag 26 april en zaterdag 27 april 
zijn de molens geopend in verband 
met een fietstocht voor Alpe  d’Huzes. 
Op vrijdag fietsen de schoolkinderen. 
Zaterdag kan iedereen deelnemen. Er 
kan dan bij elke molen worden gestart. 
Het gaat om De Korenbloem in Ospel, 
St. Joseph aan Kreijel en De Windlust 
aan Roeven. Routebeschrijvingen zijn 
verkrijgbaar bij de molens of te down-
loaden vanaf alpedhuzesnederweert.nl 
of nederweert.nl.

De overige publieksactiviteiten van de molens zijn overigens nu ook opgenomen in de 
evenementenkalender op www.nederweert.nl. De molenaars werken daarnaast aan een 
eigen website. Daar komt alle informatie over de molens op te staan en zullen ook de 
activiteiten terug te vinden zijn. 

RKSVO NIEUWS
Woensdag 24 april:
Panningen E6M - RKSVO E4g 18.30
RKSVO F3 - VV GKC F1 18.30
Helden F6 - RKSVO F4 18.30
RKSVO F5 - VV GKC F3 18.30

Donderdag 25 april:
KNVB DMO17 - training 19.00
SV Budel 4 - RKSVO 3 19.30

Vrijdag 26 april:
Koningsportmorgen de Schrank 10.00
Sportmiddag/laatste schooldag Citaverde

13.00
Zaterdag 27 april:
Veritas A1 - RKSVO A1 14.45
Roggel B1 - RKSVO B1 15.00
RKSVO B2 - Boekoel B1 15.00
De Leeuw C1   - RKSVO C1g 13.15
RKSVO C2 - Roggel C2 13.00
Horn C3  - RKSVO C3g 10.30
RKSVO D1 - Maasbracht D1 12.00
Brevendia D2 - RKSVO D2 11.30
EVV D3 - RKSVO D3 12.00
RKSVO E1 - Roggel E1 10.00
FC Oda E3 - RKSVO E2 09.30
Maasbracht E4   - RKSVO E3 09.00
RKSVO E4 - Panningen E6M 10.00
RKSVO F1 - Reuver F1 10.00
Cranendonck F1- RKSVO F2 09.30
RKSVO F3 - FC Oda F4 11.00
Brevendia F3 - RKSVO F4 09.30
RKSVO F5 - Helden F8 11.00

Zondag 28 april:  
Mifano 1 - RKSVO 1 14.30
RKSVO 2 - Someren 5 11.30
Merefeldia 5   - RKSVO 3 10.00
RKSVO 4 - HEBES 3 11.00
RKSVO 5 - VV GKC 3 12.00
FC Oda 4 - RKSVO 6 11.00
RKSVO 7 - HEBES 4 10.00
Cranendonk Da.1- RKSVO Da.1 10.00
Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl

SP RTNIEUWS

39E BAMBITREFFEN 2013
Sinds 1974 organiseert Motorsportvereni-
ging Mike the Bike uit Weert elk jaar tijdens 
het Pinkster-weekend het regionaal zeer 
bekende motortreffen, het “Bambitreffen” 
geheten. Tijdens dit evenement staan de 
geestelijk- en lichamelijk gehandicapte 
clienten en bewoners Stichting Pergamijn 
uit Echt in het middelpunt van de belang-
stelling. Zij krijgen van MSV Mike the Bike 
een tweetal zijspan-toertoch-ten in de 
omgeving van Weert aangeboden. Ieder 
jaar weer is dit een uitstapje waar de cli-
enten van deze Stichting naar toe leven. 
Gedurende het Pinksterweekend is Weert 
dan ook bevolkt door onge-veer tweedui-
zend motorliefhebbers en -rijders. Dit jaar 
is het de 39e keer dat dit treffen georga-
niseerd wordt.

Voor zijspanrijders is deelname aan 
het hele treffen gratis!!!

De ritten worden verreden met ca. 80 zij-
spannen en een kleine 400 solomotoren 
en trikes. De bewo-ners van de Stichting 
Pergamijn worden hoofdzakelijk in de zij-
spannen meegenomen voor enkele bewo-
ners is er een rit op een trike weggelegd. 
Ook dit jaar is er weer een ochtend- en 
een middagrit.

Het weekend ziet er als volgt uit:
Vrijdag en zaterdag is er de aankomst van 
de treffengangers op het treffenterrein op 
het landgoed “de Advocaat”, dat eigen-
dom is van de fa. Gebr. Cuypers, gelegen 
aan de Lozerweg 113a in Weert. Het land-
goed doet vanaf dat moment dienst als 
ontmoetingspunt voor vele motorvrienden 
en -vriendinnen. Zaterdagavond is er een 
groot feest met veel muziek, barbecue, 
bier en frisdrank. Op zondag vinden de 
ritten plaats. De ochtendrit vertrekt om 
omstreeks 10.30 uur. Om 12.30 uur is 
er op het terrein een lunch die de bewo-
ners, hun begeleiders en de zijspanrijders 
namens MSV Mike the Bike krijgen aan-
geboden. Daarna vertrekt om omstreeks 
14.00 uur de tweede rit. De middagrit ein-
digt, dit jaar voor het eerst, weer op het 
terrein van fa. Cuypers omstreeks 16.00 
uur. De middagrit eindigt dus niet meer 
op het terrein van stichting Pergamijn.

Daarna wacht de deelnemers nog een ge-
zellige avond. Tijdens deze avond wordt 
een loterij gehou-den waarvoor de prijzen 
door de clienten van Pergamijn gemaakt 
en door MSV Mike the Bike betaald zijn. 
De opbrengst van deze loterij komt ten 
goede aan verschillende goede doelen. In 
de laatste jaren Huize St. Joseph in Heel 
en PSW Vrije Tijd. ’s Maandags verlaat 
iedereen het terrein en wordt er door de 
leden van MSV Mike the Bike opgeruimd.

Mocht u het Bambitreffen willen bezoeken 
of meer informatie wensen, dan kunt u te-
recht op www.bambitreffen.nl
Inschrijven kan via www.bambitreffen.nl

Venherstelproject Schoorkuilen

Bij de aanleg van het Kanaal Wessem-Nederweert  in het begin van de jaren twintig 
van de vorige eeuw moest de daarbij vrijkomende grond ergens worden gedeponeerd 
om het mooi te zeggen. Die grond werd gestort in  toenmalige Peelvennen  zoals o.a. 
het Schoorven en De Kwegt  Dat waren veenmoerassen met  zeldzame planten die oe-
verkruidverbond worden genoemd. Zo ontstonden er aan weerszijden van het Kanaal 
Wessem-Nederweert nieuwe landbouwgebieden.
Nadat  zo’n twintig jaar geleden was begonnen met het herstel van De Banen( ook een 
Peelven),  ontstond bij met name bij het Limburgs Landschap het plan om ook andere 
vennen te herstellen. Daarvoor was het nodig gronden aan te kopen of uit te ruilen. 
En er moest ook een inrichtingsplan worden gemaakt. De grote vraag was vervolgens: 
waar moet je met die grond heen? Het ging om zo’n 1 miljoen kubieke meter zand en 
leem. De veranderingen waaronder verbredingen van de A2 bij Veldhoven en Eindhoven 
boden gelukkig veel soelaas. In januari 2007 werd begonnen met het afgraven, waarbij 
de veenbodem steeds werd gespaard. Ook al werd veel grond meteen met vrachtauto’s 
afgevoerd, het was onvermijdelijk, dat er gronddepots ontstonden. Deze zijn nu groten-
deels afgevoerd, maar er is nog een restant aan de oostzijde van de Kwegt en er ligt nog 
een depot westelijk van de Schoordijk bijna tegen het wegrestaurant aan.
Wat betekenen die nieuwe vennen voor vogels? Dat eenden eropaf komen ligt voor de 
hand. Zo heeft de Bergeend er al een paar seizoenen gebroed. De Krakeend en de 
Kuifeend broeden er en er heeft ook enkele jaren de Zomertaling gebroed een zeldzaam-
heid. Maar ook niet-broedende eenden zijn er vooral in het winterhalfjaar en in het begin 
van de lente te zien, zoals Wintertaling en Tafeleend.  Eenden hebben vaak visseneitjes 
aan hun lichaam plakken en daardoor zorgen ze ervoor, dat er vis komt in de nieuwe 
vennen. En zo verschijnen  daar visetende soorten: de Futenfamilie met Fuut, Dodaars 
en Geoorde Fuut, die er ook allemaal broeden! En natuurlijk ook de Blauwe Reiger, de 
Grote Zilverreiger als graag geziene winter- gast en met wat geluk is in de lente ook de 
Kleine Zilverreiger te zien. Nijlgans en Grauwe Gans zijn makkelijk daar waar te nemen 
en ook die broeden er.
Zo’n nieuwe plas met strandjes is ook aantrekkelijk voor steltlopers. De Kleine Plevier is 
echt een pionier: zolang de strandjes kaal zijn of nauwelijks begroeid broedt hij er. Neemt 
de begroeiing toe dan is het afgelopen met broeden en zoekt hij zijn heil ergens anders. 
Andere steltlopers die op najaars- of voorjaarstrek zijn, foerageren graag op en bij de 
nieuwe vennen: Groenpootruiter,Witgat,Bosruiter en Oeverloper bijvoorbeeld. In 2011 
werd zelfs een Gestreepte Strandloper aan De Kwegt waargenomen: een zeldzaamheid.
Zanddepots zijn, mits de wanden ervan steil genoeg zijn, aantrekkelijk voor Oeverzwa-
luwen, kleine bruinige zwaluwen met een witte buik. Ze maken in het zand nestholten 
en die zijn goed te zien: allemaal gaten in het zand. Twee jaar geleden waren er bij de 
Schoordijk maar liefst 195 broedparen. Verleden jaar zorgde de Vogelwerkgroep Neder-
weert ervoor,dat werkzaamheden aan een zanddepot werden stilgelegd, om te zorgen, 
dat Oeverzwaluwen met succes konden broeden. En op 17 april dit jaar was er een 
zwerm van zeker 100 oeverzwaluwen boven het depot bij het wegrestaurant en ineens 
leken ze vertrokken! Ze hebben op een enkele plaats pogingen gedaan om nestgaten te 
graven. Of het echt wat wordt, moet worden afgewacht
De Vogelwerkgroep Nederweert doet nog veel meer. Als u een indruk wilt krijgen van wat 
de leden allemaal doen, bezoekt u dan de website: www.vogelwerkgroepnederweert.nl. 
Aan de Schoordijk staat een bord met informatie over het project en vlak daarbij is een 
houten bank geplaatst. Maar vergeet vooral niet naar vogels te kijken bij Schoordijk en 
Kwegt. Veel pleizier!

Vogelwerkgroep Nederweert.

DE KEI
Op de onlangs gehouden jaar vergade-
ring van Bridgeclub Nederweert werd aan
Tjeu Tinnemans ( wedstrijdleider en pen-
ningmeester van de club) De Kei, een ere-
teken van de Nederlandse Bridge Bond, 
uitgereikt door de heer Sijben van het Dis-
trictsbestuur.

De Kei is een onderscheiding van de NBB 
aan leden die zich binnen de vereniging 
buitengewoon hebben ingespannen, dan 
wel anderszins van grote betekenis voor 
hun vereniging zijn of zijn geweest.
Tjeu is vanaf 1995 penningmeester van de 
vereniging  en is daarnaast wedstrijdlei-
der op de maandagavond en de donder-
dagmiddag.

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl
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Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
Internet: www.groenekruis.nl

Groene Kruis Thuiszorg
Groene Kruis Ledenorganisatie
Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 088 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar.

Groene Kruis Kraamzorg
Telefoon: 088 610 6106, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis Winkel (uitleen/koop/huur)
Weert, Vogelsbleek 10 
(maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00)
Echt, Du Commerce 2 
(maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur)
Roermond, Westhoven 5 
(maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur)
Telefoon: 088 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Dagverzorging Oranjeflat
Oranjeplein 1a, Weert
Telefoonnummer: 06-44351140

Zorgboerderij Bosserhof
Bosserstraat 23, Nederweert
Telefoon:0495-634299 of 06-24181957
E-mail: Info@zorgboerderij-bosserhof.nl

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en 
Groene Kruis Vrijwilligerszorg
(voorheen Thuishulpcentrale Midden-Limburg)
Telefoon: 088 – 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

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

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

Zonnebrillen opsterkte huismerk 
vanaf € 69,-*

Merkzonnebrillen opsterkte 
vanaf € 99,-*

Vraag naar de voorwaarde.

Kanker hoef je niet alleen te dragen

Loop eens binnen bij het 
Toon Hermans Huis Weert

Vervolg voorpagina.

Nederweerter vrijwilligers
Het THHW draait volledig op vrijwilligers. Een vijftal vrijwilligers komt uit de gemeente
Nederweert. Mocht u hen tegenkomen, zij zijn graag bereid u alles te vertellen over hun 
vrijwilligerswerk en over de mogelijkheden van het Toon Hermans Huis. Een van de eer-
ste gastvrouwen is Harriëtte Nijnens: “Ik vergeet nooit dat een dierbare gast tegen mij 
zei: “Zonder jullie had ik waarschijnlijk al opgegeven”. Mensen vinden hier aandacht, 
warmte, ontspanning, begrip, contact met lotgenoten… en nog veel meer”. Ook Bert 
Vossen werd vrijwilliger en is er werkzaam als PR-ondersteuner. Zijn devies is: Ont-moet 
jezelf in het Toon Hermans Huis. Denise Margry is gastvrouw. Zij heeft veel bewondering 
voor alle gasten die bij zichzelf de moed hebben gevonden om naar het huis te komen. 
Sinds kort is Jan Caris uit Ospel, zelf kankerpatiënt, bij het THHW actief. Hij ondersteunt 
er de sportieve activiteiten. Enkele maanden geleden werd Thieu Heijltjes vrijwilliger in 
het bestuur. Als huisarts was hij vaak intensief betrokken bij (de begeleiding van) mensen 
met kanker. “Ik weet uit ervaring hoe belangrijk de psychosociale begeleiding bij kanker 
is, het gaat toch om de kwaliteit van leven. Als mensen door een goede psychosociale 
begeleiding in staat blijven om zichzelf te blijven en hun levensmelodie weten te behou-
den of terug te vinden, heeft dit een positief effect op het verloop van de ziekte. Daar 
geloof ik in.” 

Niet aan gedacht….
Aan een Toon Hermans Huis heeft u misschien niet eerder gedacht. Het is een ontmoe-
tingsplaats die energie oplevert en ieder sterkt in zijn eigen proces. De naamgever Toon 
Hermans verwoordt dit mooi in onderstaand gedicht. 

Denken,
Ik denk me blij
Ik denk me bang
Ik denk m’n dagen
Kort of lang
Maar waar ik nooit aan heb gedacht
Heeft mij vaak geluk gebracht.

Loop eens binnen
Het Toon Hermans Huis Weert vindt u tegenover de eerstehulppost van het St. Jans 
Gasthuis in Weert. Het is gevestigd aan de Graaf Jacobstraat 1. U kunt er iedere werk-
dag zonder afspraak terecht. Meer informatie: www.toonhermanshuisweert.nl, of bel 
0495-541444.

F. Bruekers 
(i.s.m. Toon Hermans Huis Weert)

Samenwerking tussen Centrummanagement 
en Weekblad voor Nederweert

Nederweerter ondernemers zijn 
‘Samen groots’

Vervolg voorpagina.

Enige tijd geleden zijn wij gestart met themapagina’s, dit is enorm aangeslagen bij de 
lezers en adverteerders. Onze medewerkers Yvonne Zontrop en Sander Stultjens zijn 
verantwoordelijk voor deze nieuwe opzet. We hebben daarbij ook gekozen voor een iets 
andere aanpak voor wat de acquisitie betreft.
Waar voorheen de contacten met de klant voornamelijk per e-mail of telefoon verliepen, 
gaat Sander nu ook naar de adverteerder toe en spreekt persoonlijk de wensen en mo-
gelijkheden door.

Krachtige profilering Nederweert
Als centrummanager maakt Gerrit zich ook sterk voor Nederweert en al haar kernen. 
“Door op deze manier onze evenementen, activiteiten en acties te presenteren, kan Ne-
derweert zich ook veel krachtiger profileren. Mensen zullen eerder gestimuleerd worden 
om activiteiten in onze prachtige gemeente te bezoeken. Er is tenslotte van alles te be-
leven. En door deze collectieve samenwerking halen we voor iedereen het beste uit de 
situatie,” aldus Gerrit. 

In eerste instantie verloopt de collectieve inkoop via het Centrummanagement/Drukkerij 
van Deursen. Later zullen de contacten met de ondernemers rechtstreeks met Drukkerij 
Van Deursen lopen.

Jessica Vossen
Yess! Communicatie

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

NEDERWEERTS
VERLEDEN

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

Aflevering 68

Hollands en Belgisch
Een straatnaam is er niet naar hem vernoemd en populair is hij als burgemeester nooit 
geweest. Brouwerszoon Leonard Beelen (1793-1853) was erg pro-Belgisch en een van 
de leiders van de Nederweerter afscheidingsbeweging van Nederland. Na zijn dood zon-
gen de schoolkinderen weinig vlijend: “Bim Bam Bieële es doeëd. Wao liktj-e dan be-
grave? Dao achter in di-j deepe koel. Dao liktj-e met zieën groeëte moel”. 

Toen in 1847 de burgemeesterspost in Ne-
derweert vacant kwam, solliciteerde Beelen. 
De gouverneur van Limburg was echter niet 
enthousiast en wilde hem pas benoemen als 
er echt geen betere kandidaat gevonden kon 
worden. Beelen kon dan wel lezen en schrij-
ven maar had geen administratieve kennis en 
het enige dat hij meebracht was zijn grote fa-
milienetwerk. Uiteindelijk lukte het hem toch 
om concurrent Vullers te verslaan en in 1848 
werd hij tot burgemeester benoemd. In 1853 
stierf Beelen en werd hij alsnog opgevolgd 
door zijn aartsrivaal Vullers. 
Leonard Beelen was een telg uit een eeu-
wenoud geslacht van de Waatskamp in Os-
pel. Zijn vader verhuisde na zijn huwelijk in 
1793 met bakker- en brouwersdochter Anna 
Ververs naar de Moesemansstraat. Daar nam 
hij de brouwerij van zijn schoonvader over. 
Er werden drie kinderen geboren: Leonardus 
(1793), Magrita (1795) en Christoffel (1799). 
In dit gezin verbleef ook tante Maria Beelen. 
Zij was kloosterzuster geweest in de Maas-
straat in Weert. Bij de komst van de Fransen 
in 1797 werden de zusters uit het klooster 
verdreven. Maria dook onder bij haar familie 
aan de Moesemansstraat. Daar overleed zij 
in april 1799, een maand na de geboorte van 
Christoffel.

Christoffel Beelen voltooide de studie aan 
de Latijnse school van het College in Weert. 
Daarna studeerde hij filosofie en theologie in 
Luik. Na zijn wijding in 1822 werd Christof-
fel kapelaan in Borgloon. Hij kreeg al gauw 
bekendheid door zijn welbespraaktheid en 
zijn inzet voor het onderwijzen van de jeugd. 
Zijn pastoor, Wagemans, was Nederlands 
gezind en een fel tegenstander van de Bel-
gische afscheiding van Nederland en moest 
daarom aftreden. Beelen volgde hem in 1836 
op als pastoor en werd tevens benoemd tot 
deken van Borgloon. Zijn dadendrang werd 
hem door anti-katholieken niet in dank afge-

nomen. In de Luikse en Brusselse dagbladen 
werd Beelen flink aangevallen. Bij de Belgi-
sche onafhankelijkheid in 1839 liet hij zich 
naturaliseren tot Belg. In zijn verdere carrière 
in België stichtte hij, in nauwe samenwerking 
met zijn vriend bisschop Zwijsen van Den 
Bosch, scholen en een klooster. Hij overleed 
in 1854 na een lang ziekbed.
De betekenis van Christoffel Beelen voor de 
identiteit van de jonge Belgische staat mag 
niet worden onderschat. In 1930 verscheen 
over hem een levensbeschrijving in het “Ne-
derlandsch (Biografisch) Woordenboek”. 
Hierin worden alleen de invloedrijkste perso-
nen opgenomen. Een eer die aan geen en-
kele andere (oud-)Nederweertenaar ooit te 
beurt is gevallen. Een groot verschil met zijn 
broer Leonard, de burgemeester van Neder-
weert, wiens reputatie slechts voortleefde in 
het spotrijm van de Nederweerter kinderen.

Alfons Bruekers

Portret in krijt van de pasbenoemde deken Chris-
toffel Beelen op 37-jarige leeftijd. 

Foto A. Bruekers.

Van pedicure naar podoloog 
Vanaf 2001 heeft Charlotte 
Hartung al een eigen pedicure-
praktijk onder de naam “Voet-
zorg Charlotte”. En vanaf 1
april dit jaar is ze begonnen als 
podoloog, hier in Nederweert. 
Charlotte werkt sinds die datum 
in het GCN (Gezondheidscen-
trum Nederweert), in het oude 
politiebureau, op Loverstraat 6. 

Wat is eigenlijk Podologie?
Podologie betekent letterlijk: de 
kennis van voetgebreken en hun 
behandeling. ‘Podoloog’ is een af-
geleide van het woord ‘pous’, wat 
‘voet’ betekent in het Grieks.
Internationaal wordt de term ‘podiatrist’ gebruikt. 

Wat heeft een podoloog nou wat een pedicure niet heeft? 
‘Een pedicure haalt klachten aan voeten weg en verlicht de pijn. Eelt, likdoorns, ingroei-
ende nagels en andere voetproblemen worden bij de pedicure aangepakt. Ook mogen 
pedicures de voeten van diabetes- en reumapatiënten behandelen, mits zij in het bezit 
zijn van de erkende certificaten. 
Een podoloog daarentegen kijkt naar de oorzaak van de klachten. Hij probeert te achter-
halen waar de klacht vandaan komt om deze zo definitief op te lossen of te verminderen.
Een podoloog kan aandoeningen aan de voet, de enkel en houdingsklachten herken-
nen en behandelen. Bij het behandelen van deze klachten spelen ook de schoenen een 
belangrijke rol. Veel klachten zijn terug te voeren op het dragen van schoenen die niet 
geschikt zijn voor de betreffende voet, of voor een bepaalde activiteit. 
Mensen met voet- en houdingsklachten als gevolg van reuma, diabetes en andere aan-
doeningen kunnen ook terecht bij de podoloog.’

Waarom ben je overgestapt?
‘Ik begon aan de studie Podologie uit interesse voor de voetklachten die ik in mijn prak-
tijk tegen kwam. Ik zag iedere keer dezelfde dingen terugkomen als pedicure, en wilde 
mogelijkheden leren vinden om die klachten blijvend te verhelpen’, zegt Charlotte. In 
haar praktijk onderzoekt ze waar de klachten vandaan komen en zoekt samen met de 
cliënt naar een passende oplossing. Die oplossing kan bestaan uit bijvoorbeeld een 
schoen-advies, eventueel aangevuld met steunzolen. Ook siliconenortheses (teen-
stukjes) en medical taping behoren tot het vakgebied van de podoloog.‘
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met “Voetzorg Charlotte”, 
telefoon: 06-83 55 27 55. Of per e-mail: voetzorgcharlotte@gmail.com.

“Voetzorg Charlotte” is aangesloten bij Stichting LOOP, ProVoet en Stipezo.

Door Paul Heuts

FOREVER LIVING PRODUCTS 
OP RTL 7

In een tijd waarin veel bedrijven verdwij-
nen en veel anderen het hoofd nauwelijks 
boven water kunnen houden is Forever 
Living Products door het Nederlandse TV 
programma Succes Factor (RTL7/RTLZ) 
genomineerd voor de Succes Award 2013. 

Math Looymans  die al weer 13 jaar samen 
werkt met Forever verklaart het succes 
als volgt. Forever heeft gewoon de beste 
producten op het gebied van gezondheid 
en persoonlijke verzorging. Het is een in-
teger, niet beursgenoteerd bedrijf, welke 
gewone mensen in staat stelt om buiten-
gewone dingen te bereiken, waar de me-
dewerkers enorm worden gewaardeerd, 
en dat ervoor zorgt dat het geld wat ver-
diend wordt terecht komt bij mensen die 
het ook daadwerkelijk verdienen. En dat 
al 35 jaar lang in meer dan 150 landen we-
reldwijd.  Op zondag 21 april werd in een 
TV uitzending de nominatie officieel. Op 
de website van RTL zakelijk www.rtlz.nl 
kan men een 6 minuten durend item zien 
van Forever.  Personen die op zoek zijn 
naar verandering, een bijverdienste of 
een nieuw hoofdinkomen en nieuwsgie-
rig zijn hoe dat met Forever mogelijk is, 
nemen contact op met Math Looymans, 
onafhankelijk distributeur van de Forever 
Living Products, via tel. 0031 495-492197. 
Voor alle duidelijkheid: Forever is niet op 
zoek naar  verkopers. 

CURSUSSEN COCON

Internetbankieren: dinsdagmorgen 7
mei, 2 bijeenkomsten. Werelds koken: 
8 mei Grieks, 22 mei Mediterraans, 5 juni 
Mexicaans, aanvang 18.00 uur; u kunt 
ook per avond inschrijven; nog slechts 3
plaatsen beschikbaar!
Voor meer informatie: kijk verder op onze 
website www.coconnederweert.nl 
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, Ne-
derweert; tel.(495)-626235; email: cur-
sussen@coconnederweert.nl; 

OPEN DAG BIJ FINE ART WEERT
– MIES GRIJMANS.

Op zondag 28 april aanstaande opent 
Fine Art Weert – Mies Grijmans haar deu-
ren.  

Fine Art Weert bestaat al bijna 6 jaar, 
een goede reden voor fijnschilder Mies 
Grijmans, om weer eens een open dag, 
te organiseren. De kunstenaar Mies Grij-
mans maakt realistisch fijnschilderwerk in 
aquarel en olieverf, grafiek, glaskunst en 
verzorgt teken en schilderlessen.
In zijn huiskamergalerie zijn inmiddels 
weer diverse nieuwe schilderijen te be-
wonderen, ook kunt u een kijkje nemen in 
zijn kleine maar gezellige atelier.
Belangstellenden zijn van harte welkom 
op zondag 28 april van 10.00 tot 17.00 uur.
Er zijn ook nog plaatsen vrij voor het bij-
wonen van de cursus tekenen en schilde-
ren. 

Adres: Hovenierstraat 8 – 6004 LA Weert
Telefoon: 0495541629 - 0620543002 

www.fineart-miesgrijmans.nl

ZAAGSEL EN HOUTVEZELS
Het hele jaar door scherp leverbaar:
 Losgestort Verpakt
 Vuren zaagsel 1e soort wit zaagsel

 Dennen zaagsel 2e soort zaagsel

 Populieren zaagsel 1e soort houtvezelbalen

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175
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HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 

voor bedrijven en particulieren
- voor renovatie en nieuwbouw
- hardglazen deuren en puien
- dag- en nachtservice

Speerstraat 4, 6034 PS Nederweert-Eind
Tel. (0495) 62 55 10
Fax (0495) 84 11 21
Tel. 0653 - 746669

Weekaanbieding

Brood en Banketbakkerij Tommie
St. Rochusstraat 5 Nederweert tel. 631422
Moesemanstraat 2 Nederweert tel. 631344

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Frambozenbavaroise....................................€ 10,75
Kampioentjes.............4 halen - 3 BETALEN
Landbrood ................................................................€ 1,95
Minipizza....................................................................€ 1,20
Dinsdag en woensdag: BROODDAG
2 broden naar keuze ...voor slechts € 3,70
Ook voor cadeaubonnen kunt u bij ons terecht!

Voor onze extra aanbiedingen: kijk in de winkel.

Elke dag naar buiten met Staatsbosbeheer!

Meivakantie Buitencentrum De Pelen 
zit boordevol activiteiten 

In de meivakantie hoeft geen kind binnen te blijven of zich te vervelen!  Op de web-
site van Staatsbosbeheer vind je zoveel activiteiten dat het enige probleem het 
maken van een keuze is. Hoewel,  je kunt ook elke dag naar buiten gaan! Bijvoor-
beeld naar Buitencentrum De Pelen aan de rand van Nationaal Park De Groote 
Peel.  Daar zijn bijna elke dag leuke activiteiten. Kijk maar eens op: www.buiten-
centra.nl en vul die vakantieagenda!

Boordevol programma in De Groote Peel!
Op zondag 28 april en op zondag 5 mei kun je op Roverspad met De Zwarte Raven. Op 
een route van 2,5 km staan zeven schatkisten met  opdrachten. Door ze uit te voeren 
kom je er achter waar het Zwarte Goud van de Peel  te vinden is. Deelname kost � 2,50 
per persoon. Starten tussen 13.00 en 15.00 uur. 

Wil je meer weten over lentekriebels? Ga dan op maandag 29 april mee op Peel Ontdek-
tocht. Tijdens de Snuffelstage op donderdag 2 mei kom je er achter of je boswachter-
stalenten hebt. Beide tochten zitten vol leuke opdrachtjes. Peelgidsen zorgen voor de 
begeleiding. Deelname kost € 5,- voor volwassenen en € 3,50 per kind. Je kunt om 11.00 
uur en om 14.00 uur starten. 

Voor kinderen die graag fotograferen is er op maandag 29 april om 10.00 uur een Foto-
workshop. Ga op pad met natuurfotograaf Bob Luijks en leer van alles over fotografie en 
over de natuur! Neem wel je eigen digitale camera mee. Deelname kost � 15,- per kind.

Op vrijdag 3 mei kun je lekker knutselen in de natuur. Met een beetje fantasie en vaardige 
vingers maak je onder andere een natuurmobile, een insectenpotje of poppetjes van 
gras. Deelname kost € 5,- per kind en voor € 10,- extra kun je een nestkastje timmeren. 
Starten tussen 13.00 en 15.00 uur.

Poppentheater en opening Kabouterpad 
Op woensdag 1 mei om 12.00 uur opent Staatsbosbeheer een Kabouterpad in De Groote
Peel. Het wordt een hele feestelijke dag! Om  11.00 en 13.30 uur speelt Poppentheater de 
Kleine Zon de voorstelling ‘Lentekriebels’ in het Amfitheater van De Pelen. Kaartjes voor 
de voorstelling kosten � 5,- voor volwassenen en � 3,50 per kind. Reserveren : 0495 – 641 
497 of via depelen@staatsbosbeheer.nl 

Reserveren en informatie
Kijk voor meer informatie over deze activiteiten op: www.buitencentra.nl of neem con-
tact op met het Buitencentrum: 0495 – 641 497. Voor veel activiteiten is aanmelden ge-
wenst. Dan kan telefonisch of per mail: depelen@staatsbosbeheer.nl Buitencentrum De 
Pelen ligt aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Poppenkast

Gezellig samen naar een poppenkastvoorstelling kijken, dat deden de kleuters en peu-
ters van OBS de Klimop en Kinderopvang ik OOK! Niet zomaar een poppenkastvoor-
stelling, het was de opening van ons gezamenlijke nieuwe thema ‘Koning’. Prins Willem 
Alexander en Prinses Maxima nodigden de kinderen uit voor hun grote feest op 26 april 
bij OBS de Klimop.

Digitale woningmarkt enquête,

WoonwensenDichterbij.nl 
houdt woonmarkt in beweging

Waar is de koper? Wie is de koper? En nog belangrijker is de vraag “Wat wil de ko-
per?”.  De digitale enquête www.WoonwensenDichterbij.nl moet antwoord geven
op die vraag en dat specifiek als pilot voor de Nederweerter woningmarkt. 

Met dit initiatief wil Woonwensendichtbij.nl de Nederweerter woningmarkt in beweging 
houden. Momenteel worden er gemiddeld twee woningen per week verkocht.  Dat aantal 
kan omhoog. Doorschuiven in de woningmarkt wordt makkelijker als de ontbrekende 
schakels in de woningmarkt ingevuld worden. 

Woonwensen veranderen
Na 5 jaar recessie op de woningmarkt ontstaat er een stuwmeer van uitgestelde woon-
wensen. Nu de woningmarkt zich stabiliseert op een nieuw prijsniveau kunnen er weer 
nieuwe keuzes gemaakt worden. Sommigen zullen hun huis opknappen of verbouwen, 
anderen zullen hun geld liever investeren  in een nieuwe woning gebruik makend van de 
nieuwe financieringsregels. Door mee te doen met de enquête kan met de ontwikkeling 
van nieuwe woningen in Nederweert ingespeeld worden op hun actuele woonwensen.

Hoebenakker-fase 2
De gemeente Nederweert tekende onlangs de koopovereenkomst van de grond van de 
tweede fase plangebied Hoebenakker. In deze tweede fase zullen de komende jaren 86 
projectmatige woningen gebouwd worden. Vastgoed Ontwikkeling Zuid B.V. is verant-
woordelijk voor de ontwikkeling en verkoop van deze woningen en gaat de uitkomsten 
van de enquête gebruiken om invulling te geven aan de ontwikkeling. Dit sluit aan bij de 
filosofie van de gemeente Nederweert. Al jaren voert de gemeente de slogan “Woon-
wensen realiseer je in Nederweert!, waarmee wordt aangegeven dat de gemeente er 
alles aan doet om potentiële kopers te helpen bij het realiseren van hun droom. 

Ontzorgen
In fase 1 van Hoebenakker zijn veel zelfbouwers aan bod gekomen. In fase 2 zullen meer 
projectmatige woningen komen. Niet iedereen wil en kan zijn energie steken in zelfwerk-
zaamheid en organisatie van het bouwproces. Door inkoopvoordeel en schaalvergroting 
worden kosten bespaard waardoor een projectmatige woning zeker niet duurder hoeft 
te zijn dan een zelfbouwwoning. Daarnaast is de kwaliteitsgarantie  een veilig gevoel en 
de afbouwgarantie essentieel voor het rondkrijgen van de financiering.  Ontzorgen is een 
belangrijk aspect van projectmatige nieuwbouw.

Met oog voor de klant 
“De tijd van woningen aanbieden en afwachten of er kopers voorbij komen is voorbij”, 
aldus Paul van den Wollenberg van Vastgoed Ontwikkeling Zuid B.V. die iedere potenti-
ele koper wil leren kennen. “Als we rekening houden met de wensen en het budget van 
klanten kunnen we mooie woningen op maat ontwikkelen, woonwensen komen dan écht 
dichterbij!. 

>> kijk voor meer informatie op www.woonwensendichterbij.nl

PERKPLANTEN
Geraniums   
Hangplanten
Kuipplanten
Terrasplanten 
Hangpotten  

Start verkoop      27 APRIL 
Koninginnendag ook geopend

PLANTENKWEKERIJ

ARKESTEIJN
Karissteeg 26 Nederweert tel 0495-663344   

Openingstijden: ma t/m vrij  9.30-18.00  zat 9.00-17.00
Verpakking s.v.p. zelf meenemen

Ambassadeursdag 
VVV Midden-Limburg geslaagd!

Dinsdag 16 april heeft voor de vierde keer de Ambassadeursdag van VVV Midden-
Limburg plaatsgevonden. Dit initiatief heeft tot doel om de partners (opnieuw) 
kennis te laten maken met de regio. Een vijftigtal logiesverstrekkende onderne-
mers hebben deelgenomen aan het programma dat plaatsvond in de gemeente 
Nederweert. 

Het doel van de ambassadeursdag is om alle toeristische facetten in het gebied nog 
beter te leren kennen. De ambassadeurs kunnen op deze manier hun gasten nog beter 
wijzen op de mooie en bijzondere plekken die Midden-Limburg te bieden heeft en hun 
collega’s ontmoeten. 

Na een ontvangst bij Buitencentrum de Pelen in Ospel werd er onder begeleiding van 
gidsen een wandeling gemaakt door Nationaal Park de Groote Peel. Na de een lunch, 
geserveerd bij de Hof van Schoor, heeft het gezelschap per fiets de weg vervolgd naar 
het centrum van Nederweert. Uiteraard is er bij IJssalon Florence, wederom uitgeroepen 
tot lekkerste IJssalon van Nederland, ijs geproefd.
Na een rondleiding door Openluchtmuseum Eynderhoof in Nederweert-Eind werd deze 
zeer geslaagde dag daar afgesloten met een hapje en een drankje.

LAMMETJESDAG
Zondag 7 april was het dan eindelijk zover: 
de lammetjesdag bij dierenpension Eilers 
georganiseerd door de oudercommissie 
van Bobo Nederweert! Op deze heerlijke 
zonnige lenteochtend mochten alle Bobo 
kindjes tussen de 0 en 3 jaar samen met 
papa en mama lammetjes gaan aaien! 
Wat was dat leuk zeg! Ook mochten we
kennis maken met de schapen, honden 
en poesjes. En om de dorst te stillen had 
familie Eilers gezorgd voor ranja, thee, kof-
fie, fris en natuurlijk beschuit met muisjes.

Namens  Bobo kindercentra Nederweert 
en de oudercommissie:
Bedankt dierenpension Eilers voor deze 
super leuke ochtend!!

Vanaf nu weer iedere dag 

verse aardbeien 
en asperges.

Onze automaat staat ook 
weer voor u klaar!

Boerderijwinkel
LINDERS-WIJEN
Strateris 32, tel. 634064

Tijdens de winter geopend op
vrijdag van 13.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

OPENBARE
FRACTIEVERGADERING CDA

NEDERWEERT

Op woensdag 1 mei aanvang 19.30u be-
spreekt het CDA in zaal Centraal (ingang 
Wups Pub) de raadsagenda van dinsdag 
7 mei. Iedereen is van harte welkom om 
hierover mee te praten, maar ook voor uw 
inbreng over andere onderwerpen is er 
voldoende ruimte.

Op de raadsagenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:

Vaststelling verordening wet geurhin-
der en veehouderij
SRE heeft in 2012 een evaluatie van de 
werking van de verordening Wet geurhin-
der en veehouderij van 2007 uitgevoerd. 
Op 29 augustus 2012 heeft de raad be-
sloten om de aanbevelingen uit de eva-
luatie over te nemen en een gewijzigde 
ontwerp-verordening Wet geurhinder ter 
inzage te leggen. De belangrijkste wijzi-
gingen ten opzichte van de verordening 
uit 2007 waren het verlagen van de norm 
in de grootste kernen (Nederweert/Bud-
schop, Ospel en Eind) van 3,0 Ou naar 1,5 
Ou en het verlagen van de norm in een 
straal van 500 meter rondom de grootste
kernen van 14,0 Ou naar 10,0 Ou. 

Naar aanleiding van de ter inzage legging 
van de eerste ontwerp-verordening zijn 2
inspraakreacties ingekomen. Deze reac-
ties zijn van twee groepen burgers die in 
het buitengebied wonen. 

Naar aanleiding van de ter inzage legging 
van de tweede ontwerp-verordening zijn 
60 inspraakreacties ingekomen. Hiervan 
zijn er 51 afkomstig van agrarische bedrij-
ven en de LLTB en 9 van burgers in het 
buitengebied en Stichting Leefbaar Bui-
tengebied Nederweert. Al deze reacties 
zijn verwerkt in de inspraaknota ‘Veror-
dening geurhinder en veehouderij Neder-
weert 2012’ en gewijzigde ontwerp ‘Veror-
dening geurhinder en veehouderij, versie 
januari 2013’ die nu door de raad kan 
worden vastgesteld. Naar aanleiding van 
de ingekomen reacties wordt voorgesteld 
om de tweede ontwerp-verordening, die 
ter inzage heeft gelegen, vast te stellen. 

Vaststelling bestemmingsplan Hoeben-
akker 2013
Op 19 april 2011 heeft de raad het be-
stemmingsplan ‘Hoebenakker’ vastge-
steld. Inmiddels is het stedenbouwkundig
plan van de volgende fase in Hoebenak-
ker bekend en is men klaar om te starten 
met de realisatie van deze fase.

Vaststelling Nieuwe Verordening voor-
ziening huisvesting (primair)onderwijs 
Nederweert 2013
De nieuwe Verordening heeft tot doel een 
vereenvoudiging en vermindering van 
regels en administratieve lasten en een 
betere aansluiting bij de (toenemende) di-
versiteit in het onderwijs en de wijzigingen 
in het Bouwbesluit

Tot woensdag 1 mei 

CDA Nederweert

Teamleiders gezocht
Succesvol bedrijf in de wellness-

sector zoekt teamleiders.

Ontdek waarom we genomineerd 
zijn voor de Succesfactor van RTL!

Bel 06 53112191 
bgg laat bericht achter of mail 

info@forevernederweert.nl

ZONDAG 28 APRIL  GROTE 
“IN BEDRIJFDAG” MET EEN

FEESTELIJK TINTJE!
Er wordt  gevlagd!  Deze dag  vindt in het 
Openluchtmuseum Eynderhoof de offi-
ciële opening plaats van “De kroëdpörs“
(stroopfabriek). De openingsceremonie zal
worden verricht door de Gouverneur van 
Limburg, de heer Theo Bovens. Deze her-
bouwde stroopfabriek is afkomstig van de 
fam. Heldens uit Roermond. Zo ook de ge-
hele inventaris, ketels, persen, baren enz. 
en ook de gegevens om stroop te bereiden. 
zijn allemaal mooi bewaard gebleven en 
geven veel informatie over stroop in onze 
regio en de geschiedenis ervan. De stroop-
makers van Eynderhoof laten deze dag de 
15 meter hoge schoorsteen roken en de 
eerste stroop wordt gekookt. Misschien 
zelfs al geproefd op eigen gebakken brood.

Iedere bezoeker maakt deze dag kennis 
met de vele aanpassingen van wegen en 
paden, tuinen en boomgaarden die op-
nieuw zijn aangelegd. Er is een speelbos 
gecreëerd met schommel voor de klein-
tjes en een beugelbaan (oud volksspel) 
voor de volwassenen. 

De 30 ambachten die het levend museum 
rijk is, zijn allen in bedrijf en de ambachts-
lieden vertellen graag over hun vak en 
hun wetenswaardigheden. Vanaf 13.00 
geopend. Voor meer informatie zie: www.
eynderhoof.nl

Eynderhoof elke keer weer één groot Feest! 

Woensdag 1 mei Kinderbakdag 
Deze dag kunnen de kinderen onder be-
geleiding van onze bakkers zelf bakken. 
Wat je hebt gebakken mag voor 1 euro 
worden meegenomen.

TOTALE LEEGVERKOOP
TUINPLANTENKWEKERIJ 

Groot assortiment
vaste planten, heesters, enz.

Open:
ma-vr van 18.00 tot 20.00 uur

za van 9.00 tot 17.00 uur
of op afspraak.

tel. 0495-633643
mob. 06-40408939

M. Peeters
Bloemerstraat 9 Nederweert 

Zie ook op marktplaats

OPEN DAG HUMMELHOEVE

Zondag 14 april was het open dag bij kin-
dercentrum de Hummelhoeve. Alle deu-
ren stonden open zodat belangstellend 
een kijkje konden komen nemen. Voor de 
kinderen waren er een aantal activiteiten 
georganiseerd zoals een ritje met de huif-
kar, schminken, het blote voetenpad en 
peuteryoga. Natuurlijk werd er ook volop 
buiten gespeeld in de zandbak, want het 
was heerlijk weer.
Voor de volwassenen stond er koffie en 
thee klaar met wat lekkers en voor de kin-
deren ranja met wat lekkers.
Kortom het was een geslaagde dag!

Gesloten
HEREN KAPSALON

POLLY 
0495-625663

zaterdag 27 april
t/m vrijdag 3 mei.
Voorjaarsvakantie

week 18

Paul Hermans
Esdoornstraat 16
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Uw eigen route kiezen. Talloze mogelijk-
heden. Genieten van een gevarieerd 
landschap. Dat is het concept van het 
nieuwe wandelknooppuntennetwerk 
in onze gemeente. Veel inwoners en 
verenigingen hebben zich de afgelopen 
maanden ingezet en de mooiste routes 
uitgezet. Komt u kijken naar het resul-
taat?

Met dit handige systeem kunnen we 
elke wandelaar op zijn wenken be-
dienen. De bedoeling is om in onze 
gemeente ongeveer 175 kilometer ‘aan 
elkaar te leggen’. We maken daarbij 
gebruik van bestaande wandelroutes, 
maar er zullen ook nieuwe routes uitge-
zet worden. 

Eigen route kiezen
Wandelen in Nederland betekent vaak: 
keurig de gekleurde paaltjes volgen, 
langs veelvuldig betreden paden. Het 
wandelroutenetwerk is anders. Dit net-
werk krijgt structuur door middel van 
knooppunten, net als het succesvolle 
fietsroutenetwerk. Iedere wandelaar 
verschilt immers van de ander waar het 
gaat om de lengte van een wandelroute 
en interesses. Daarom geeft het wandel-
routenetwerk de mogelijkheid om een 
tocht uit te kiezen die aansluit bij ieders 
wensen. 

U kunt kiezen voor een korte wande-
ling, een ommetje of juist voor een dag-

tocht. Ook horeca- en recreatiebedrij-
ven kunnen aansluiten bij het netwerk, 
bijvoorbeeld door het aanbieden van 
arrangementen.

Werkgroepen
De gemeente heeft het wandelroute-
netwerk samen met de Plattelands-
coöperatie Peel & Maasregio en een 
aantal werkgroepen opgezet. In deze 
werkgroepen, één per kern, zitten 
vertegenwoordigers van de dorpsraden 
en verenigingen, ondernemers en wan-
delaars. De inzet van alle betrokkenen 
heeft ertoe bijgedragen dat er nu een 
mooi concept ligt! 

Informatiebijeenkomst
Iedereen is van harte welkom op de 
informatiebijeenkomst die we op maan-
dag 13 mei om 20.00 uur in Zaal Cen-
traal in Nederweert organiseren. U kunt 
dan komen bekijken hoe het ontwerp 
van het knooppuntennetwerk eruit ziet. 
Het is dan ook nog mogelijk om sugges-
ties of aanbevelingen te doen. Daarna 
zetten we het definitieve netwerk op 
de kaart en starten de voorbereidingen 
voor de uitvoering. 

De werkgroepen gaan dan aan de slag 
met het bepalen van de locaties voor de 
startborden. Ook wordt bekeken welke 
voorzieningen er nodig zijn om de be-
gaanbaarheid van de paden te verbete-
ren, zoals klappoortjes en bruggetjes. 

Nieuw wandelpad in Sarsven
In het plangebied van het integrale 
plan Sarsven en de Banen zijn de 
afgelopen maanden diverse projecten 
uitgevoerd. Zo is er in maart opnieuw 
een mooie wandelverbinding gemaakt. 
Tussen de Houtsberg en de Kwegt is 
een wandelpad aangelegd. Ook is een 
verbinding gemaakt over de lande-
rijen naar ijsboerderij Gommers. Het 
wandelpad loopt net door het kleine 
natuurgebied en via een knuppelbrug 
wandelt u door het natte gebied. 

Wandelaars konden onlangs al genie-
ten van het nieuwe pad tijdens de wan-
deltocht die het comité van buurtver-
eniging Eendracht jaarlijks organiseert. 
De heer Jos Linssen van het comité, dat 
ook deel uitmaakt van de werkgroep 
voor Nederweert-Eind, stuurde ons een 
aantal foto’s. Op nederweert.nl vindt 
u het kaartje van het nieuwe wandel-
pad. Ook kunt u hier terecht voor de 
wandelpaden rondom het Sarsven die 
afgelopen najaar zijn aangelegd. De 
nieuwe paden zijn uiteraard meege-
nomen in het wandelknooppunten-
netwerk.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer Martijn van 
Vegchel van de Plattelandscoöperatie 
Peel & Maasregio, e-mail: martijn@plat-
telandscooperatie.nl, tel. 077-3061744. 

Deelnemers aan de jaarlijkse wandeltocht van buurtvereniging Eendracht uit Nederweert-Eind genieten van het nieuwe wandelpad in Sarsven. (Foto: Jos Linssen)

Wandelen volgens ieders wensen
Informatiebijeenkomst over nieuw knooppuntennetwerk op maandag 13 mei

Samen sterk tegen inbrekerswerk
Hulp van hondenbezitters gevraagd!

Donderdag 25 april 2013

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 0495-677111 
Fax: 0495-633245 
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl 
Twitter: Twitter.com/GemNederweert 
Facebook: www.facebook.com/gemeenteneder-
weert

De openingstijden staan op onze website.

U vindt het belangrijk om te weten wat er in uw 
leefomgeving gebeurt en welke besluiten de 
gemeente neemt. Daarom bieden we u verschil-
lende mogelijkheden om de officiële bekend-
makingen in te zien.

De gratis e-mailservice Bekendmakingen 
zorgt ervoor dat u direct de meest recente 
lokale, maar ook regionale en landelijke 
bekendmakingen per e-mail ontvangt. Aan-
melden is eenvoudig. Ga naar www.neder-
weert. nl>Actueel>Officiële bekendmakingen. 
Inschrijven kan met het eigen e-mailadres. 
Vervolgens  ontvangt de abonnee de bekendma-
kingen vanzelf wekelijks via e-mail. Het is moge-
lijk zelf een interesseprofiel samen te stellen. 

De officiële bekendmakingen worden weke lijks 
in een duidelijk pdf-overzicht op de website 
geplaatst; het moment van plaatsing wordt ook 
via social media verspreid. 

Het overzicht wordt geprint en bij de receptie 
van het gemeentehuis neergelegd. Burgers kun-
nen een exemplaar mee naar huis nemen.

Het overzicht wordt in de publicatiekast aan de 
voorzijde van het gemeentehuis gehangen.

In de hal van het gemeentehuis wordt een 
computer  geplaatst, zodat iedereen in de 
gelegenheid  is om de bekendmakingen  digi-
taal in te zien.

Inwoners die niet over internet beschikken en 
een fysieke beperking hebben, kunnen op ver-
zoek het overzicht per post toegestuurd krijgen. 

GemeenteContact

Nederweert wordt groener
U hebt ze wellicht gezien: de medewer-
kers van de Risse in de weer met het 
aanplanten van nieuw groen.

Op dit moment worden de laatste 
bomen en planten van dit plantseizoen 
in de gemeente aangeplant. In totaal 
gaat het om circa 75 bomen en ongeveer 
15.000 heesters, rozen en bodembedek-
kers geplant. Voor een gedeelte ter ver-
vanging, maar ruim tweederde is nieuw.

Renovatie
Het vervangen is nodig, omdat het 
groen verouderd of versleten is. Ook 
kunnen er problemen met het onder-
houd zijn of is er sprake van overlast. 
De werkzaamheden vinden plaats in het 

kader van de jaarlijkse renovatie. De 
vakken worden jaarlijks in juli gerooid 
en normaal gesproken in november 
weer aangeplant. Vanwege de weers-
omstandigheden is de aanplant afge-
lopen najaar niet uitgevoerd en is deze 
grotendeels doorgeschoven naar begin 
2013. 

Nieuwe aanplant
Naast de reguliere vervanging van 
bestaand groen, zijn er veel nieuwe 
bomen en planten aangeplant. Vooral 
de nieuwbouwwijk Hoebenakker is een 
stukje groener geworden, net als het 
nieuwe woongebied Tiskeswej. Ook 
aan de Geenestraat komen binnenkort 
nieuwe bomen te staan.

Op de website...
Iedereen kan molentocht Alpe 
d’HuZes fietsen op zaterdag 27 
april! Bekijk alvast de routes
Gemeentehuis gesloten op maan-
dag 29 en dinsdag 30 april
Gewijzigde huisvuilroutes van-
wege Koninginnedag
Wethouder Mackus benoemd tot 
bestuurslid Landelijke Vereniging 
voor Kleine Kernen
Uitreiking Koninklijke onder-
scheidingen bekend op vrijdag 
26 april

www.nederweert.nl

Bij een Lifetime woning staan de wen-
sen van de klant echt centraal, omdat 
het concept ontelbare mogelijkheden 
biedt. In Hoebenakker start binnenkort 
de bouw van de eerste vier huizen. 
Gedeputeerde  Lebens legde op woens-
dag 17 april symbolisch de eerste steen. 

Dat deed hij samen met wethouder 
Hubert Mackus, de heer Cor Meulen en 
een toekomstig bewoonster. 

Woonwensen waarmaken
De woonmarkt heeft het moeilijk. 
Toch wordt er in Nederweert gestaag 
gebouwd in de nieuwe woongebieden. 
“Vooral in de woonwijk Hoebenakker 

gaat het goed”, zegt de wethouder. 
De gemeente hanteert de filosofie om 
woonwensen zoveel mogelijk waar te 
maken. Het Lifetime wonen, ontwikkeld 
door Meulen Groep, sluit naadloos aan 
bij deze benadering. 

Maatwerk 
“Het concept biedt de starter tot de 
senior een ‘meegroeiwoning’ met alle 
ruimte en mogelijkheden om indivi-
duele woon wensen te realiseren en op 
een eenvoudige manier”, aldus Gio de 
Monte van Meulen Projectontwikkeling. 
Volgens De Monte is Lifetime wonen het 
langverwachte maatwerk antwoord op 
vragen uit de markt. De basis van Life-
time wonen zijn kavels van 9.15 x 23 m, 
waarop woningen worden gerealiseerd 
die te allen tijde, in elke levensfase, zijn 
uit te breiden naar behoefte. Voor de 
eigenaar is het belangrijk te weten dat 
hij bij latere uitbreiding niet gebonden 
is aan Meulen.

Leefbaarheid
Gedeputeerde Noël Lebens (o.a. Leef-
baarheid) wilde zich graag op de hoogte 
stellen van deze nieuwe ontwikkelingen 
die de leefbaarheid kunnen bevorderen. 
Hij was daarom aanwezig bij het sym-
bolisch startmoment. Ook de architect en 
de toekomstige bewoners van de wonin-
gen waren voor het feestelijke moment 
uitgenodigd. De bouwlocatie bevindt zich 
aan de Wiel Gubbelsstraat. Meer informa-
tie over het Lifetime concept is te vinden 
op www.lifetimewonen.nl.

Wonen met de tijd mee

1.000 volgers. 
Wie volgt?
Het gemeentenieuws heel snel in huis? 
Volg ons dan via Twitter. Afgelopen 
week kreeg het twitteraccount van de 
gemeente Nederweert de duizendste 
volger.

Velen zullen al bekend zijn met dit soci-
ale netwerk, maar er zijn vast ook nog 
veel inwoners die er (nog) geen gebruik 
van maken. 

Twitteren
Met Twitter kunnen snel korte berichten 
uitgewisseld worden met andere gebrui-
kers. De gemeente gebruikt het com-
municatiemiddel voor het snel zenden 
van nieuws en het delen van links naar 
achtergrondinformatie op onze website 
nederweert.nl. Twitter is gratis. Iedereen 
kan zich er eenvoudig voor aanmelden 
op twitter.com. U hebt alleen een e-
mailadres nodig om zich te registreren. 

Sinds de gemeente op Twitter actief 
is, zijn ruim 800 berichten verstuurd. 
Het gemeentelijk twitteraccount is 
www. twitter.com/gemnederweert.

Facebooken
Sinds kort is de gemeente ook actief op 
Facebook. Dit sociaal netwerk gebruiken 
we in eerste instantie voor het posten van 
zogenaamde human interest berichten. 
Dat zijn berichten waarin de mens cen-
traal staat. In een latere fase zal worden 
bekeken of Facebook ook een rol kan 
spelen in de informatievoorziening en 
dienstverlening. Volg ons op  www.face-
book.com/gemeentenederweert.

Wij besparen, u bespaart 
Laagste afvalstoffenheffing van Limburg

In Nederweert wordt veel afval geschei-
den aangeleverd. Daar zijn we heel 
blij mee. Want hierdoor kunnen we de 
kosten voor inzameling en verwerking 
laag houden. Dat merkt u dan weer in 
uw portemonnee. En wat te denken van 
een schoner milieu?

In 2014 gaan de verwerkingskosten van 
huishoudelijk rest- en gftafval voor de 
gemeente met ongeveer 50% omlaag 
door een gezamenlijke aanbesteding 
van alle Limburgse gemeenten. 

Aanbesteding
De gemeenten in Limburg, vertegen-
woordigd in de Afvalsamenwerking 
Limburg (ASL), hebben in oktober 2012 
de aanbesteding in gang gezet voor 
het verwerken van al het aangeboden 
huishoudelijk rest- en gft-afval uit de 
duobak. Dit wordt nu verzorgd door 
Attero en dat blijft ook zo, want de 
afvalverwerker is bij de aanbesteding als 
economisch meest voordelige aanbieder 
naar voren gekomen. 

Milieu
Ook het milieuaspect is heel belangrijk 
geweest in deze aanbesteding. Er zijn 
minimale eisen opgenomen voor het 
energierendement van de afvalverwer-
king. Daarnaast is gekeken om vooral 
ook het gft-afval zo goed mogelijk te 
verwerken. Voordat het gft omgezet 
gaat worden in compost, wordt dit eerst 

vergist waardoor er biogas ontstaat. 
Biogas in groene energie die ter ver-
vanging van fossiele brandstoffen kan 
worden ingezet. Er worden dus twee 
milieuvriendelijke producten uit het gft 
gemaakt. Dubbele milieuwinst dus.
 
Afvalstoffenheffing
Zoals gezegd worden de verwerkings-
kosten voor het huishoudelijk rest- en 
gft-afval vanaf 2014 ongeveer gehal-
veerd. Dit is een financieel voordeel 
van ongeveer € 20,- per huishouden in 
Neder weert dat u volgend jaar terug-

ziet in de afvalstoffenheffing. Op dit 
moment is niet duidelijk hoeveel de 
heffing precies omlaag gaat. Dit is ook 
afhankelijk van de inzameling en ver-
werking van andere afvalstoffen. 

Goedkoopste van Limburg
Met een gemiddelde afvalstoffenheffing 
van ongeveer € 141 per huishouden 
was Nederweert in 2012 de gemeente 
met de laagste afvalstoffenheffing in 
Limburg. Over heel Nederland beke-
ken waren we op vijf gemeenten na 
de goedkoopste. Geen slecht resultaat 
dus, dat voor een groot deel te danken 
is aan u. Gescheiden afval zorgt voor 
gescheiden afvalstromen. En dat levert 
steeds meer geld op. Want afval is geen 
afval meer, maar wordt grondstof!



 
 

“Diefstal is sowieso ontoelaatbaar”, aldus 

minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. 

“Bij koperdiefstal ontstaan er echter ook 

regelmatig gevaarlijke situaties als bijvoor-

beeld sein- en wisselkabels bij het spoor 

worden gestolen. Dit moet een halt toege-

roepen worden”. Daarom heeft de minister, 

samen met ProRail, TenneT, de politie, het 

Openbaar Ministerie en de Metaal Recycling 

Federatie, diverse maatregelen getroffen 

die koperdiefstal tegengaan. Het gaat onder 

meer om de inzet van fl exibele politieteams 

en het gebruik van synthetisch DNA, waar-

mee het koper gemarkeerd wordt. Daarnaast 

eist het Openbaar Ministerie hogere straffen 

tegen koperdieven.

Gevaarlijke situaties
De invoering van de legitimatieplicht is een 

van de maatregelen die met de partners is 

genomen om koperdiefstal aan te pakken. 

Deze soort van diefstal is alleen al aan het 

spoor jaarlijks goed voor vele tientallen 

miljoenen euro’s aan schade. Er kunnen zelfs 

gevaarlijke situaties ontstaan doordat dieven 

het koper van het spoor stelen. In januari 

2011 botste in Zevenaar een goederentrein 

tegen een passagierstrein. Daarnaast lopen 

treinreizigers forse vertraging op als gevolg 

van koperdiefstal. In de eerste helft van 

2012 was dat bijna 350 uur. 

Begraafplaatsen
Een triest en toenemend probleem vormt 

de diefstal van koperen ornamenten op be-

graafplaatsen. Zo werden de afgelopen jaren 

honderden graven op begraafplaatsen van 

onder meer Almelo, Leeuwarden en Veen-

dam vernield om het koper te bemachtigen. 

Miljoenen euro’s schade
Ook hoogspanningsmasten, elektriciteits-

stations en transformatorruimtes zijn het 

doelwit van koperdieven. Net als bliksemaf-

leiders bij scholen, (fl at)gebouwen en ker-

ken. De bouwbranche schat in dat de schade 

jaarlijks meer dan honderd miljoen euro 

bedraagt. “En wat natuurlijk ook verschrik-

kelijk is, is de diefstal van bronzen beelden”, 

aldus Opstelten. “Daarmee wordt een stuk 

van ons cultureel erfgoed afgenomen en 

vernietigd. Onacceptabel.”

Wie koper tegen contante betaling wil verkopen, moet zich vanaf januari 2013 

legitimeren. Dit betekent dat opkopers hun klanten moeten vragen naar een geldig 

identiteitsbewijs. Daarnaast wordt een aantal gegevens over de aankoop, de klant 

en diens identiteitsbewijs geregistreerd. Zo wordt het voor koperdieven moeilijker 

om hun gestolen waar aan te bieden en zijn zij gemakkelijker op te sporen door de 

politie. De maatregel geldt ook voor koperlegeringen als brons en messing.

www.pasopkoper.nl

Koper verkopen?‘In- en
intriest
is het’
Koperdieven gaan steeds verder. Be-

graafplaatsen worden niet ontzien en 

ook monumenten zijn niet langer vei-

lig. Het verhaal van Anne Veenemans 

is illustratief voor een groot aantal 

trieste gevallen van niets ontziende 

koperroof door heel Nederland. “Ze 

moeten gewoon met hun handen van 

ons cultureel erfgoed afblijven.”

Het monumentje ‘De Klomp’ hield de 

herinnering warm aan de MKZ-crisis (de 

veeziekte mond- en klauwzeer in 2001) in 

Epe. Juwelier Anne Veenemans: “Geen 

leuke tijd. De hele gemeente zat toen 

op slot. Met een aantal ondernemers 

van de lokale Ronde Tafel hebben we na 

afl oop geld ingezameld door de verkoop 

van zilveren mini-klompjes, zodat we het 

monumentje in 2002 konden laten maken 

en plaatsen. Gewoon een mooi gebaar als 

herinnering aan een voor de hele gemeen-

schap impactvolle tijd.” Begin januari dit 

jaar was De Klomp echter verdwenen. 

“Compleet los gezaagd. Na vandalisme 

hadden we het monument al steviger 

verankerd, maar tegen dit soort acties is 

natuurlijk niets opgewassen. In- en intriest 

is het. Ze moeten van ons cultureel erfgoed 

afblijven.”

Wat je er 
zelf tegen 
kunt doen
Aan het tegengaan van koper-

diefstal wordt al veel gedaan. 

U kunt zelf actief meehelpen om 

koperdiefstal tegen te gaan. Ziet u 

dat koper wordt gestolen? Bel dan 

het alarmnummer van de politie: 

112. Noteer indien mogelijk de 

kenmerken van de personen en van 

eventuele voertuigen. Daarmee 

helpt u de pakkans van mogelijke 

koperdieven te vergroten.

Bliksemafl eiders
Ook kunt u koper vervangen door ander 

materiaal. Een geschikt alternatief voor 

bliksemafl eiders bijvoorbeeld is het 

gebruik van aluminiumdraad, dat ook de 

bliksem afvoert, maar veel goedkoper 

en lichter is dan koper. 

Help mee
Als u tips of aanwijzingen voor de 

politie heeft die koperdiefstal kunnen 

voorkomen, maar die op dit moment nog 

niet acuut zijn, neem dan contact op 

met de politie via nummer 0900-8844. 

Anoniem melden kan ook bij Meld 

Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Metaalopkopers in actie
Koperdiefstal is een groot probleem. Op vele gebieden wordt er dus gewerkt om 

deze vorm van criminaliteit tegen te gaan. De invoering van de legitimatieplicht is 

er daar één van.

Waarom de legitimatieplicht
De invoering van de legitimatieplicht is 

een van de maatregelen om koperdiefstal 

aan te pakken en koperdieven te ont-

moedigen. De legitimatieplicht maakt het 

koperdieven moeilijker om hun gestolen 

waar aan te bieden bij een metaalop-

koper. De dief moet zich legitimeren 

met een geldig identiteitsbewijs en kan 

dus geen valse naam meer opgeven. De 

metaalopkoper registreert in geval van 

contante uitbetaling de naam, het adres 

en het nummer en type identiteitsbewijs 

van de klant. Als het aangeboden koper 

achteraf gestolen blijkt te zijn, is de dief 

dus gemakkelijk op te sporen.

Actie Koperslag
Voor de opkopers van metalen betekent 

de legitimatieplicht extra werk, maar 

toch is er veel animo voor de maatregelen 

uit de Actie Koperslag. Gert-Jan van 

Winkelen, directeur van Geelhoed 

Metaalhandel uit Nootdorp: “Wij 

steunen de invoering van de 

legitimatieplicht omdat we het heel 

belangrijk vinden dat er geen gestolen 

waar verhandeld wordt. Niet alleen voor 

de gedupeerden, maar ook voor onze 

branche is het erg schadelijk. Bovendien 

wordt bij ons soort bedrijven ook veel 

materiaal gestolen. Als het moeilijker 

is om dat in te leveren, zal ook die 

koperdiefstal afnemen.”

Ook de branchevereniging, Metaal 

Recycling Federatie, steunt de actie. 

Op haar site opende de vereniging 

eerder al een meldpunt voor 

koperdiefstallen zodat leden bij 

verdachte situaties kunnen checken of 

materiaal van diefstal afkomstig is.

Handige sites
Campagne legitimatieplicht
koperhandel
www.pasopkoper.nl

Meldpunt diefstallen Metaal
Recycling Federatie
www.mrf.nl

Melding of aangifte politie
www.politie.nl/melden

Meld Misdaad Anoniem
www.meldmisdaadanoniem.nl

Legitimeren!
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Koperdiefstal leidt tot levensgevaarlijke situaties. In 2011 ontspoorde een ICE-trein 

als gevolg van de diefstal van 300 meter koperdraad, en schampte daarbij een 

goederentrein. Er vielen gelukkig geen gewonden.

Keukenhof, uniek in de wereld!

Een uniek dagje uit tussen de bloemen

Big Ben en Tower Bridge komen
op Keukenhof tot bloei
Publiektrekker Nummer Eén zal ongetwijfeld 
het bloembollenmozaïek van de Big Ben en 
de Tower Bridge worden. Daarvoor heeft 
Zijne Excellentie de heer Paul Arkwright, 
ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk, in 
oktober de laatste bollen geplant. Het moza-
iek heeft een formaat van 13 bij 22 meter en 
is geplant met 60.000 bloembollen.
In de tentoonstelling “My Great Garden” in 
het Juliana Paviljoen, worden vele aspecten 
getoond van de Engelse tuinen en Engelse 
landschapsstijl. De invulling is in samenwer-
king met de Royal Horticultural Society tot 

stand gekomen. Beeld, licht, geluid en decor 
geven een bijzondere beleving aan deze ten-
toonstelling. In het Oranje Nassau paviljoen 
geeft de verwijzing naar de Britse elementen 
een bijzondere invulling.

Een paradijs voor kinderen!
Keukenhof is meer dan bloemen kijken. Het 
lentepark is een groot feest en staat ieder 
jaar garant voor een geslaagd dagje uit, 
ook voor kinderen. Want wat is er nou leu-
ker voor kids dan door de natuur te speuren 
en verrast te worden door leuke weetjes 
en feiten over alles wat zij zien groeien en 
bloeien? Kom daarom ook eens kijken in 

het Bloembollen Informatie Paviljoen nabij 
het Juliana Paviljoen. Daar kunnen ze hun 
eigen tuin ontwerpen en mooie prijzen 
winnen. Lekker spelen kan in de natuurlijke 
speeltuin, met voor de kleintjes een nijntje 
speeltuin, de dierenwei en in de doolhof. 
Met de gratis speurtocht, verkrijgbaar bij 
de Informatiebalie en in het Bloembollen 
Informatie Paviljoen, komen ze zeker langs 
de mooiste plekken. Zin om even uit te 
rusten? Ga dan lekker poffertjes eten bij de 
speeltuin of bezoek een van de vele gezel-
lige terrassen op het park. Er is altijd wel 
iemand die trek heeft in een ijsje…

Kunst op Keukenhof
Wat is een mooie tuin zonder kunstobjecten? 
Ze geven Keukenhof een extra dimensie. Elk 
jaar nodigt Keukenhof kunstenaars uit om 
hun werk te exposeren. We kiezen steeds 
weer voor een ander thema en dit jaar is dat 

‘Balans’. Dit jaar is het voor de 25ste keer 
dat Ansèl Sandberg de kunsttentoonstelling 
verzorgt. Elk jaar zorgt zij er met ruim 50 
kunstenaars voor dat u kunt genieten van 
de mooiste kunst werken te midden van een 
prachtig decor van vele duizenden bloe-
men. Als dank voor de inzet van Ansèl Sand-
berg is een speciale kunsttentoonstelling 
nabij het Juliana Paviljoen opgezet. Omdat 
de kunstwerken kostbaar en vaak kwetsbaar 
zijn, kunt u ze beter niet aanraken. Maar u 
kunt ze natuurlijk wel fotograferen.

Inspiratietuinen
Ook de tuin is onderhevig aan trends. Zo 
is de tuin tegenwoordig steeds meer een 
verlengstuk van de huiskamer. Bloembollen-
op-pot brengen kleuraccenten en verbinden 
binnen en buiten met elkaar. Op internet 
vinden we alle informatie die we nodig 
hebben om te kunnen tuinieren. Via social 

media delen we onze activiteiten en 
belevenissen met onze omgeving. De tuin 
als onderdeel van de dagelijkse levenssfeer, 
dat is TUIN 2.0. Keukenhof heeft deze 
tuintrend vertaald naar zeven eigentijdse 
inspiratietuinen met elk een eigen stijl. Een 
mooie inspiratiebron voor thuis.

Sinds een aantal jaren kiest Keukenhof ieder seizoen voor een themaland. Van 
21 maart tot en met 20 mei staat het Verenigd Koninkrijk centraal als “Verenigd 
Koninkrijk: Land van prachtige tuinen”. Op kleurrijke wijze besteedt Keukenhof 
aandacht aan het Verenigd Koninkrijk; highlights in het themajaar zijn het 
bloemenmozaïek, de tentoonstelling My Great Garden en de Bloemenshows tussen 
de Britse elementen. Het bloembollenmozaïek toont een afbeelding van de Big Ben 
en de Tower Bridge.

Evenementen 
agenda
29 maart - 1 april
Paasweekend

29 maart - 1 april
Roofvogelshows

31 maart - 1 april
Paashaas deelt eitjes uit  

6 - 7 april
Hollands Folklore Festival

12 - 14 april
Zomerbollenweekend

14 april
Rob Verlinden geeft 
tuindemonstraties

20 - 21 april
Corsoweekend 
(Thema corsodag 2013 “Bon appétit” )

7 - 28 april
Typical British

2 - 5 mei
Keukenhof Kunstplein

9 - 12 mei
Bob de Bouwer
(Liedjesshow en Meet & Greet)

18 - 19 mei
Shantykoren Festival 

20 mei
Draaiorgelfeest

Informatie
Entreeprijzen 2013

Volwassenen 
€ 15,00
Kinderen (4-11)  
€ 7,50
Parkeren (personenauto’s) 
€ 6,00
Kinderen (0-3) 
gratis

Volg ons ook op:
www.facebook.com/visitkeukenhof
www.twitter.com/visitkeukenhof

Open
2013: 21 maart t/m 20 mei dagelijks  
 van 08.00 – 19.30 uur

Openbaar vervoer:
Keukenhof is per bus 854 direct 
bereikbaar vanaf treinstation 
Leiden en vanaf Schiphol Airport 
per bus 858.

Voorkom wachtrijen en bestel uw 
entreekaart op www.keukenhof.nl

Stationsweg 166a, 2161 AM Lisse / 
Postbus 66, 2160 AB Lisse, Holland
Tel +31 (0) 252 465 555,
Fax +31 (0) 252 465 565
www.keukenhof.nl
info@keukenhof.nl

Bloei in het park is afhankelijk van de 
weersomstandigheden.

Fietsroutes
Gedurende het Keukenhof seizoen (dit 
jaar van 21 Maart t/m 20 Mei) zijn er in de 
Bollenstreek weer fi etsroutes uitgezet, die 
alle beginnen bij LISSE. Keukenhof heeft 
een fi etsverhuur locatie van Rent-a-Bike 
van Dam op het parkeerterrein voor bussen 
bij de hoofdingang. De fi etsers worden 
voorzien van route beschrijvingen door de 
Bollenstreek.
De kosten voor het huren van een fi ets 
bedragen € 10,00. Er zijn speciale bikes 
te huur (zie web-site), maar ook ‘gewone’ 
dames- , heren- en kinderfi etsen in diverse 
maten, kinderzitjes en tevens tandems 
à € 20,00. Een fi etsroute wordt gratis 
bijgeleverd.

Voor meer informatie, ook over 
arrangementen, of voor een 
groepsreservering kijkt u op: 
www.rent-a-bikevandam.nl

Bij inlevering van deze bon bij 
de kassa van Keukenhof heeft 
u € 1,50 voordeel op de 
entreeprijs van € 15,00.

Vermijd wachtrijen en koop uw 
entree kaart met dit voordeel online 
op www.keukenhof.nl. 
Gebruik hiervoor de code 
keukenhof27. 

Deze actie loopt van 21 maart 
t/m 20 mei 2013 en is geldig 
voor maximaal 4 personen. Deze 
actie is niet geldig in combinatie 
met andere acties en is niet 
inwisselbaar voor contanten.

Big Ben en Tower Bridge komen op 
Keukenhof tot bloei
Publiektrekker Nummer Eén zal 
ongetwijfeld het bloembollenmo-
zaïek van de Big Ben en de Tower 
Bridge worden. Daarvoor heeft Zijne 
Excellentie de heer Paul Arkwright, 
ambassadeur van het Verenigd 
Koninkrijk, in oktober de laatste 
bollen geplant. Het mozaïek heeft 
een formaat van 13 bij 22 meter en is 
geplant met 60.000 bloembollen.

In de tentoonstelling “My Great Gar-
den” in het Juliana Paviljoen, worden 
vele aspecten getoond van de En-
gelse tuinen en Engelse landschaps-
stijl. De invulling is in samenwerking 
met de Royal Horticultural Society 
tot stand gekomen. Beeld, licht, 
geluid en decor geven een bijzondere 
beleving aan deze tentoonstelling. In 
het Oranje Nassau paviljoen geeft de 
verwijzing naar de Britse elementen 
een bijzondere invulling.

Een paradijs voor kinderen!
Keukenhof is meer dan bloemen 
kijken. Het lentepark is een groot 
feest en staat ieder jaar garant voor 
een geslaagd dagje uit, ook voor 
kinderen. Want wat is er nou leuker 
voor kids dan door de natuur te 
speuren en verrast te worden door 
leuke weetjes en feiten over alles 
wat zij zien groeien en bloeien? 
Kom daarom ook eens kijken in het 
Bloembollen Informatie Paviljoen 
nabij het Juliana Paviljoen. Daar kun-
nen ze hun eigen tuin ontwerpen en 
mooie prijzen winnen. Lekker spelen 
kan in de natuurlijke speeltuin, met 
voor de kleintjes een nijntje speeltuin, 

de dierenwei en in de doolhof. Met de 
gratis speurtocht, verkrijgbaar bij de 
Informatiebalie en in het Bloembol-
len Informatie Paviljoen, komen ze 
zeker langs de mooiste plekken. Zin 
om even uit te rusten? Ga dan lekker 
poffertjes eten bij de speeltuin of 
bezoek een van de vele gezellige 
terrassen op het park. Er is altijd wel 
iemand die trek heeft in een ijsje…

Kunst op Keukenhof
Wat is een mooie tuin zonder kunst-
objecten? Ze geven Keukenhof een 
extra dimensie. Elk jaar nodigt Keu-
kenhof kunstenaars uit om hun werk 
te exposeren. We kiezen steeds weer 

voor een ander thema en dit jaar 
is dat ‘Balans’. Dit jaar is het voor 
de 25ste keer dat Ansèl Sandberg 
de kunsttentoonstelling verzorgt. 
Elk jaar zorgt zij er met ruim 50 
kunstenaars voor dat u kunt genieten 
van de mooiste kunst werken te mid-
den van een prachtig decor van vele 
duizenden bloemen. Als dank voor 
de inzet van Ansèl Sandberg is een 
speciale kunsttentoonstelling nabij 
het Juliana Paviljoen opgezet. Omdat 
de kunstwerken kostbaar en vaak 
kwetsbaar zijn, kunt u ze beter niet 
aanraken. Maar u kunt ze natuurlijk 
wel fotograferen.

Inspiratietuinen
Ook de tuin is onderhevig aan trends. 
Zo is de tuin tegenwoordig steeds 
meer een verlengstuk van de huis-
kamer. Bloembollen-op-pot brengen 
kleuraccenten en verbinden binnen 
en buiten met elkaar. Op internet 
vinden we alle informatie die we 
nodig hebben om te kunnen tuinie-
ren. Via social media delen we onze 
activiteiten en belevenissen met onze 
omgeving. De tuin als onderdeel van 
de dagelijkse levenssfeer, dat is TUIN 
2.0. Keukenhof heeft deze tuintrend 
vertaald naar zeven eigentijdse in-
spiratietuinen met elk een eigen stijl. 
Een mooie inspiratiebron voor thuis.

Fietsroutes
Gedurende het Keukenhof seizoen 
(dit jaar van 21 Maart t/m 20 Mei) 
zijn er in de Bollenstreek weer 
fietsroutes uitgezet, die alle begin-
nen bij LISSE. Keukenhof heeft een 
fietsverhuur locatie van Rent-a-Bike 
van Dam op het parkeerterrein 
voor bussen bij de hoofdingang. De 
fietsers worden voorzien van route 
beschrijvingen door de Bollenstreek.

De kosten voor het huren van een 
fiets bedragen € 10,00. Er zijn 
speciale bikes te huur (zie web-site), 
maar ook ‘gewone’ dames-, heren- 
en kinderfietsen in diverse maten, 
kinderzitjes en tevens tandems à 
€ 20,00. Een fietsroute wordt gratis 
bijgeleverd.

Voor meer informatie, ook over 
arrange menten, of voor een 
groepsreservering kijkt u op: 
www.rent-a-bikevandam.nl

Sinds een aantal jaren kiest Keukenhof ieder seizoen voor een themaland. 
Van 21 maart tot en met 20 mei staat het Verenigd Koninkrijk centraal als 
“Verenigd Koninkrijk: Land van prachtige tuinen”. Op kleurrijke wijze be
steedt Keukenhof aandacht aan het Verenigd Koninkrijk; highlights in het 
themajaar zijn het bloemenmozaïek, de tentoonstelling My Great Garden  
en de Bloemenshows tussen de Britse elementen. Het bloembollen
mozaïek toont een afbeelding van de Big Ben en de Tower Bridge.

Een uniek dagje uit tussen de bloemen
Keukenhof, uniek in de wereld!

Een uniek dagje uit tussen de bloemen

Big Ben en Tower Bridge komen
op Keukenhof tot bloei
Publiektrekker Nummer Eén zal ongetwijfeld 
het bloembollenmozaïek van de Big Ben en 
de Tower Bridge worden. Daarvoor heeft 
Zijne Excellentie de heer Paul Arkwright, 
ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk, in 
oktober de laatste bollen geplant. Het moza-
iek heeft een formaat van 13 bij 22 meter en 
is geplant met 60.000 bloembollen.
In de tentoonstelling “My Great Garden” in 
het Juliana Paviljoen, worden vele aspecten 
getoond van de Engelse tuinen en Engelse 
landschapsstijl. De invulling is in samenwer-
king met de Royal Horticultural Society tot 

stand gekomen. Beeld, licht, geluid en decor 
geven een bijzondere beleving aan deze ten-
toonstelling. In het Oranje Nassau paviljoen 
geeft de verwijzing naar de Britse elementen 
een bijzondere invulling.

Een paradijs voor kinderen!
Keukenhof is meer dan bloemen kijken. Het 
lentepark is een groot feest en staat ieder 
jaar garant voor een geslaagd dagje uit, 
ook voor kinderen. Want wat is er nou leu-
ker voor kids dan door de natuur te speuren 
en verrast te worden door leuke weetjes 
en feiten over alles wat zij zien groeien en 
bloeien? Kom daarom ook eens kijken in 

het Bloembollen Informatie Paviljoen nabij 
het Juliana Paviljoen. Daar kunnen ze hun 
eigen tuin ontwerpen en mooie prijzen 
winnen. Lekker spelen kan in de natuurlijke 
speeltuin, met voor de kleintjes een nijntje 
speeltuin, de dierenwei en in de doolhof. 
Met de gratis speurtocht, verkrijgbaar bij 
de Informatiebalie en in het Bloembollen 
Informatie Paviljoen, komen ze zeker langs 
de mooiste plekken. Zin om even uit te 
rusten? Ga dan lekker poffertjes eten bij de 
speeltuin of bezoek een van de vele gezel-
lige terrassen op het park. Er is altijd wel 
iemand die trek heeft in een ijsje…

Kunst op Keukenhof
Wat is een mooie tuin zonder kunstobjecten? 
Ze geven Keukenhof een extra dimensie. Elk 
jaar nodigt Keukenhof kunstenaars uit om 
hun werk te exposeren. We kiezen steeds 
weer voor een ander thema en dit jaar is dat 

‘Balans’. Dit jaar is het voor de 25ste keer 
dat Ansèl Sandberg de kunsttentoonstelling 
verzorgt. Elk jaar zorgt zij er met ruim 50 
kunstenaars voor dat u kunt genieten van 
de mooiste kunst werken te midden van een 
prachtig decor van vele duizenden bloe-
men. Als dank voor de inzet van Ansèl Sand-
berg is een speciale kunsttentoonstelling 
nabij het Juliana Paviljoen opgezet. Omdat 
de kunstwerken kostbaar en vaak kwetsbaar 
zijn, kunt u ze beter niet aanraken. Maar u 
kunt ze natuurlijk wel fotograferen.

Inspiratietuinen
Ook de tuin is onderhevig aan trends. Zo 
is de tuin tegenwoordig steeds meer een 
verlengstuk van de huiskamer. Bloembollen-
op-pot brengen kleuraccenten en verbinden 
binnen en buiten met elkaar. Op internet 
vinden we alle informatie die we nodig 
hebben om te kunnen tuinieren. Via social 

media delen we onze activiteiten en 
belevenissen met onze omgeving. De tuin 
als onderdeel van de dagelijkse levenssfeer, 
dat is TUIN 2.0. Keukenhof heeft deze 
tuintrend vertaald naar zeven eigentijdse 
inspiratietuinen met elk een eigen stijl. Een 
mooie inspiratiebron voor thuis.

Sinds een aantal jaren kiest Keukenhof ieder seizoen voor een themaland. Van 
21 maart tot en met 20 mei staat het Verenigd Koninkrijk centraal als “Verenigd 
Koninkrijk: Land van prachtige tuinen”. Op kleurrijke wijze besteedt Keukenhof 
aandacht aan het Verenigd Koninkrijk; highlights in het themajaar zijn het 
bloemenmozaïek, de tentoonstelling My Great Garden en de Bloemenshows tussen 
de Britse elementen. Het bloembollenmozaïek toont een afbeelding van de Big Ben 
en de Tower Bridge.

Evenementen 
agenda
29 maart - 1 april
Paasweekend

29 maart - 1 april
Roofvogelshows

31 maart - 1 april
Paashaas deelt eitjes uit  

6 - 7 april
Hollands Folklore Festival

12 - 14 april
Zomerbollenweekend

14 april
Rob Verlinden geeft 
tuindemonstraties

20 - 21 april
Corsoweekend 
(Thema corsodag 2013 “Bon appétit” )

7 - 28 april
Typical British

2 - 5 mei
Keukenhof Kunstplein

9 - 12 mei
Bob de Bouwer
(Liedjesshow en Meet & Greet)

18 - 19 mei
Shantykoren Festival 

20 mei
Draaiorgelfeest

Informatie
Entreeprijzen 2013

Volwassenen 
€ 15,00
Kinderen (4-11)  
€ 7,50
Parkeren (personenauto’s) 
€ 6,00
Kinderen (0-3) 
gratis

Volg ons ook op:
www.facebook.com/visitkeukenhof
www.twitter.com/visitkeukenhof

Open
2013: 21 maart t/m 20 mei dagelijks  
 van 08.00 – 19.30 uur

Openbaar vervoer:
Keukenhof is per bus 854 direct 
bereikbaar vanaf treinstation 
Leiden en vanaf Schiphol Airport 
per bus 858.

Voorkom wachtrijen en bestel uw 
entreekaart op www.keukenhof.nl

Stationsweg 166a, 2161 AM Lisse / 
Postbus 66, 2160 AB Lisse, Holland
Tel +31 (0) 252 465 555,
Fax +31 (0) 252 465 565
www.keukenhof.nl
info@keukenhof.nl

Bloei in het park is afhankelijk van de 
weersomstandigheden.

Fietsroutes
Gedurende het Keukenhof seizoen (dit 
jaar van 21 Maart t/m 20 Mei) zijn er in de 
Bollenstreek weer fi etsroutes uitgezet, die 
alle beginnen bij LISSE. Keukenhof heeft 
een fi etsverhuur locatie van Rent-a-Bike 
van Dam op het parkeerterrein voor bussen 
bij de hoofdingang. De fi etsers worden 
voorzien van route beschrijvingen door de 
Bollenstreek.
De kosten voor het huren van een fi ets 
bedragen € 10,00. Er zijn speciale bikes 
te huur (zie web-site), maar ook ‘gewone’ 
dames- , heren- en kinderfi etsen in diverse 
maten, kinderzitjes en tevens tandems 
à € 20,00. Een fi etsroute wordt gratis 
bijgeleverd.

Voor meer informatie, ook over 
arrangementen, of voor een 
groepsreservering kijkt u op: 
www.rent-a-bikevandam.nl

Bij inlevering van deze bon bij 
de kassa van Keukenhof heeft 
u € 1,50 voordeel op de 
entreeprijs van € 15,00.

Vermijd wachtrijen en koop uw 
entree kaart met dit voordeel online 
op www.keukenhof.nl. 
Gebruik hiervoor de code 
keukenhof27. 

Deze actie loopt van 21 maart 
t/m 20 mei 2013 en is geldig 
voor maximaal 4 personen. Deze 
actie is niet geldig in combinatie 
met andere acties en is niet 
inwisselbaar voor contanten.

Keukenhof, uniek in de wereld!

Een uniek dagje uit tussen de bloemen

Big Ben en Tower Bridge komen
op Keukenhof tot bloei
Publiektrekker Nummer Eén zal ongetwijfeld 
het bloembollenmozaïek van de Big Ben en 
de Tower Bridge worden. Daarvoor heeft 
Zijne Excellentie de heer Paul Arkwright, 
ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk, in 
oktober de laatste bollen geplant. Het moza-
iek heeft een formaat van 13 bij 22 meter en 
is geplant met 60.000 bloembollen.
In de tentoonstelling “My Great Garden” in 
het Juliana Paviljoen, worden vele aspecten 
getoond van de Engelse tuinen en Engelse 
landschapsstijl. De invulling is in samenwer-
king met de Royal Horticultural Society tot 

stand gekomen. Beeld, licht, geluid en decor 
geven een bijzondere beleving aan deze ten-
toonstelling. In het Oranje Nassau paviljoen 
geeft de verwijzing naar de Britse elementen 
een bijzondere invulling.

Een paradijs voor kinderen!
Keukenhof is meer dan bloemen kijken. Het 
lentepark is een groot feest en staat ieder 
jaar garant voor een geslaagd dagje uit, 
ook voor kinderen. Want wat is er nou leu-
ker voor kids dan door de natuur te speuren 
en verrast te worden door leuke weetjes 
en feiten over alles wat zij zien groeien en 
bloeien? Kom daarom ook eens kijken in 

het Bloembollen Informatie Paviljoen nabij 
het Juliana Paviljoen. Daar kunnen ze hun 
eigen tuin ontwerpen en mooie prijzen 
winnen. Lekker spelen kan in de natuurlijke 
speeltuin, met voor de kleintjes een nijntje 
speeltuin, de dierenwei en in de doolhof. 
Met de gratis speurtocht, verkrijgbaar bij 
de Informatiebalie en in het Bloembollen 
Informatie Paviljoen, komen ze zeker langs 
de mooiste plekken. Zin om even uit te 
rusten? Ga dan lekker poffertjes eten bij de 
speeltuin of bezoek een van de vele gezel-
lige terrassen op het park. Er is altijd wel 
iemand die trek heeft in een ijsje…

Kunst op Keukenhof
Wat is een mooie tuin zonder kunstobjecten? 
Ze geven Keukenhof een extra dimensie. Elk 
jaar nodigt Keukenhof kunstenaars uit om 
hun werk te exposeren. We kiezen steeds 
weer voor een ander thema en dit jaar is dat 

‘Balans’. Dit jaar is het voor de 25ste keer 
dat Ansèl Sandberg de kunsttentoonstelling 
verzorgt. Elk jaar zorgt zij er met ruim 50 
kunstenaars voor dat u kunt genieten van 
de mooiste kunst werken te midden van een 
prachtig decor van vele duizenden bloe-
men. Als dank voor de inzet van Ansèl Sand-
berg is een speciale kunsttentoonstelling 
nabij het Juliana Paviljoen opgezet. Omdat 
de kunstwerken kostbaar en vaak kwetsbaar 
zijn, kunt u ze beter niet aanraken. Maar u 
kunt ze natuurlijk wel fotograferen.

Inspiratietuinen
Ook de tuin is onderhevig aan trends. Zo 
is de tuin tegenwoordig steeds meer een 
verlengstuk van de huiskamer. Bloembollen-
op-pot brengen kleuraccenten en verbinden 
binnen en buiten met elkaar. Op internet 
vinden we alle informatie die we nodig 
hebben om te kunnen tuinieren. Via social 

media delen we onze activiteiten en 
belevenissen met onze omgeving. De tuin 
als onderdeel van de dagelijkse levenssfeer, 
dat is TUIN 2.0. Keukenhof heeft deze 
tuintrend vertaald naar zeven eigentijdse 
inspiratietuinen met elk een eigen stijl. Een 
mooie inspiratiebron voor thuis.

Sinds een aantal jaren kiest Keukenhof ieder seizoen voor een themaland. Van 
21 maart tot en met 20 mei staat het Verenigd Koninkrijk centraal als “Verenigd 
Koninkrijk: Land van prachtige tuinen”. Op kleurrijke wijze besteedt Keukenhof 
aandacht aan het Verenigd Koninkrijk; highlights in het themajaar zijn het 
bloemenmozaïek, de tentoonstelling My Great Garden en de Bloemenshows tussen 
de Britse elementen. Het bloembollenmozaïek toont een afbeelding van de Big Ben 
en de Tower Bridge.

Evenementen 
agenda
29 maart - 1 april
Paasweekend

29 maart - 1 april
Roofvogelshows

31 maart - 1 april
Paashaas deelt eitjes uit  

6 - 7 april
Hollands Folklore Festival

12 - 14 april
Zomerbollenweekend

14 april
Rob Verlinden geeft 
tuindemonstraties

20 - 21 april
Corsoweekend 
(Thema corsodag 2013 “Bon appétit” )

7 - 28 april
Typical British

2 - 5 mei
Keukenhof Kunstplein

9 - 12 mei
Bob de Bouwer
(Liedjesshow en Meet & Greet)

18 - 19 mei
Shantykoren Festival 

20 mei
Draaiorgelfeest

Informatie
Entreeprijzen 2013

Volwassenen 
€ 15,00
Kinderen (4-11)  
€ 7,50
Parkeren (personenauto’s) 
€ 6,00
Kinderen (0-3) 
gratis

Volg ons ook op:
www.facebook.com/visitkeukenhof
www.twitter.com/visitkeukenhof

Open
2013: 21 maart t/m 20 mei dagelijks  
 van 08.00 – 19.30 uur

Openbaar vervoer:
Keukenhof is per bus 854 direct 
bereikbaar vanaf treinstation 
Leiden en vanaf Schiphol Airport 
per bus 858.

Voorkom wachtrijen en bestel uw 
entreekaart op www.keukenhof.nl

Stationsweg 166a, 2161 AM Lisse / 
Postbus 66, 2160 AB Lisse, Holland
Tel +31 (0) 252 465 555,
Fax +31 (0) 252 465 565
www.keukenhof.nl
info@keukenhof.nl

Bloei in het park is afhankelijk van de 
weersomstandigheden.

Fietsroutes
Gedurende het Keukenhof seizoen (dit 
jaar van 21 Maart t/m 20 Mei) zijn er in de 
Bollenstreek weer fi etsroutes uitgezet, die 
alle beginnen bij LISSE. Keukenhof heeft 
een fi etsverhuur locatie van Rent-a-Bike 
van Dam op het parkeerterrein voor bussen 
bij de hoofdingang. De fi etsers worden 
voorzien van route beschrijvingen door de 
Bollenstreek.
De kosten voor het huren van een fi ets 
bedragen € 10,00. Er zijn speciale bikes 
te huur (zie web-site), maar ook ‘gewone’ 
dames- , heren- en kinderfi etsen in diverse 
maten, kinderzitjes en tevens tandems 
à € 20,00. Een fi etsroute wordt gratis 
bijgeleverd.

Voor meer informatie, ook over 
arrangementen, of voor een 
groepsreservering kijkt u op: 
www.rent-a-bikevandam.nl

Bij inlevering van deze bon bij 
de kassa van Keukenhof heeft 
u € 1,50 voordeel op de 
entreeprijs van € 15,00.

Vermijd wachtrijen en koop uw 
entree kaart met dit voordeel online 
op www.keukenhof.nl. 
Gebruik hiervoor de code 
keukenhof27. 

Deze actie loopt van 21 maart 
t/m 20 mei 2013 en is geldig 
voor maximaal 4 personen. Deze 
actie is niet geldig in combinatie 
met andere acties en is niet 
inwisselbaar voor contanten.

Evenementen
agenda
7  28 april 
Typical British

2  5 mei 
Keukenhof Kunstplein

9  12 mei 
Bob de Bouwer
(Liedjesshow en Meet & Greet)

18  19 mei 
Shantykoren Festival 

20 mei 
Draaiorgelfeest

Weekblad voor Nederweert DoNDerDag 23 augustus 2012



Haal de toekomst in huis. 
Met KPN Glasvezel is je verbinding altijd even stabiel, en heb je nooit last van vertragingen. 

Daardoor kun je sneller reageren dan je tegenstanders, en beleef je je games als nooit tevoren. 

Bovendien ben je klaar voor de onbegrensde mogelijkheden van de toekomst. Schrijf je dus nu in 

voor een Glasvezel Alles-in-één Pakket*.  

kpn winkel Weert | kpn.com/glasvezel | 0800 0404

kpn doet ’t 
gewoon

Next level 
online gamen 
met glasvezel

Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen

A
D

 13
65

2/
02

-1
3 

*K
ijk

 v
oo

r d
e 

be
sc

hi
kb

aa
rh

ei
d 

en
 d

e 
vo

or
w

aa
rd

en
 o

p 
kp

n
.c

om
/g

la
sv

ez
el

Bereikbaar 
maandag t/m vrijdag, van 
08.00 tot 17.00 uur

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Sinds 1914

Aanbieding
t/m 27 april

Princessenvlaai € 8,95

Koningsvlaai € 13,95

Cup cakes € 0,95

Pizza € 1,25
✂

✂

Wegens moeilijke bereikbaarheid 

4,5 euro korting 
op vlaai naar keuze 
m.u.v. aanbiedingsvlaai. 

Geldig van 25/04 tot en met 01/05

LEKKER VERS:
Oranje burgers (gekruid gehakt feestelijk gepaneerd)

.......................................................................................................................................5 halen 4 betalen!
Oranje reepjes (kalkoenreepjes met paprika) ................ 100 gram € 1,10

SPECIAL VAN DE WEEK:
Asperge vink (gemarineerde kipfilet gevuld met asperge)
...............................................................................................................................................100 gram € 1,20

GEMAK VAN DE WEEK:
Oma’s gehaktballen (lekker gekruide gehaktballen kant en klaar)
.....................................................................................................................................................5 stuks € 5,00

VLEESWAAR TOPPER:
Aspergeham (goud bekroond)....................................................100  gram € 1,99

Eind 12 
6034 SN  Nederweert-Eind
Tel. 0495-430851
Fax. 0495-634490
www.slagerijkuepers.nl

Openingstijden:  di. 13.00 tot 18.00. wo., do., vr. 8.30 tot 18.00. Zat. 8.30 tot 16.00 uur

Ha Ha Tonka en Tenement Kids 
op Koninginnenacht  in Nederweert.

TOP programma op Koninginnenacht 29 april in Zaal Centraal Nederweert. 

Ha Ha Tonka (USA)
(vernoemd naar het Ha Ha 
Tonka State Park in Mis-
souri) zwalkt tussen de 
rootsrock met veel gitaren 
van de Replacements en 
meer ingehouden Ameri-
cana à la Wilco. ‘Southern 
Rock’ op basis van blue-
grass en perfecte harmo-
nieuze samenzang zoals 
we ook kennen van actuele 
bands als ‘Mumford And
Sons’ en ‘Kings Of Leon’ 
en niet te vergeten de ge-
spierde Midwest swing van 
John Mellencamp. ‘’Ha Ha
Tonka is een band met een missie, ben er bij op Koninginnenacht! Na talloze clubtours, 
optredens op festivals als Lollapalooza, Sundance Film Fest en SXSW nu terug in Europa. 
De geruchten gaan dat Ha Ha Tonka zelfs op LOWLANDS staat!

Tenement Kids veelbelovende band.
Bloed, zweet en tranenrock, zo typeerde LiveXS het Utrechtse Tenement Kids in 2008 na 
de release van hun debuutalbum We’ve All Been Down. Vijf jaar later valt er nog steeds 
niets op die omschrijving af te dingen, maar heeft het geluid van de band een verfris-
sende groei doorgemaakt. 
Muzikale ingrediënten: Southern(Blues), Rock, Gospel en Soul. 
Inspiratiebronnen zijn onder meer The Band, Charles Bradley, Bruce Springsteen en de 
Drive-By Truckers. Zalen als de Melkweg, Paradiso, 013 en Effenaar werden aangedaan 
als supports van onder meer The Gaslight Anthem, Alkaline Trio en The Living End. Ook 
speelde Tenement Kids op festivals als Groezrock, Paaspop en Huntenpop.
Na het succes in 2012 hebben we wederom een spectaculair programma. 
DJ Rob Heijmans zorgt voor een coole muzikale omlijsting.
Zaal Centraal Nederweert -Koninginnenacht- maandag 29 april THE place to be!

Informatie & reserveren: www.breezyconcerts.nl

Aanvang: 21.00 uur | Entree € 10

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

Tel. 0495–461222 Tel. 0475–357900  infogezelschapsdieren@lintjeshof.com

Een professioneel ervaren team staat 
24/7 klaar voor u en uw huisdier.

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.
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SP RTNIEUWS
Weekblad voor Nederweert

Programma Za. 27 april Junioren
EMS A1 - Eindse Boys A1 14.00 uur
SV Budel B2 - Eindse Boys B1 15.00 uur
Eindse Boys C1 - Walburgis C1 13.30 uur
Odilienberg D1 - Eindse Boys D1 11.00 uur
Eindse Boys D2G - RKESV D2G 12.15 uur
RKSVN D3M - Eindse Boys D3G 13.00 uur
Eindse Boys E1G - EMS E1 09.15 uur
SHH E5 - Eindse Boys E2 09.45 uur
DESM E3 - Eindse Boys E3 09.00 uur
Eindse Boys E4M - Sparta’18 E8M 09.15 uur
HEBES F1 - Eindse Boys F1 09.00 uur
Eindse Boys F2 - RKVB F2G 10.30 uur
Eindse Boys F3 - HEBES F3G 10.30 uur
Merefeldia F7 - Eindse Boys F4M 09.00 uur

Programma Za. 27 april Senioren
Eindse Boys 1 - Horn 1 19.00 uur

Programma Za. 27 april Veteranen
Merefeldia - Eindse Boys 17.00 uur

Programma Zo. 28 april Senioren
RKMSV 4 - Eindse Boys 2 13.00 uur
Maarheeze 4 - Eindse Boys 3 10.00 uur
Veritas6 - Eindse Boys 4 09.30 uur

Programma Zo.28 april Vrouwen
Eindse Boys VR1 - Laar VR1 12.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 p- 
Horn 1: Heijnen Decor Nederweert-Eind
Spelertje van de week: Seb Snijders
Supporters welkom bij de wedstrijden
Voor laatste nieuws en eventuele gewijzig-
de wedstrijden zie www.eindseboys.nl

Robert Vossen wint spannende driekamp
van Jan Vaes en Marc Ceelen. Het was 
een ware happening voor er een winnaar 
uitkwam. Om half drie werd de winnaar 
pas bekend na 3 maal gelijk te hebben ge-
speeld. Robert proficiat namens de gehele
vereniging.

De clubkampioenschappen groot biljart 
zijn begonnen .In Poule A speelde Math 
Koppen prima met 7.00 gem. Jan Vossen 
won met 5.60 gem  en Dick won met 4.68 
gem. In Poule B won Jaap Blok met 4.40 
gem. Peter Poell speelde prima met 1.67 
gem. en Theu vd Kruijs met 1.19 gem.

Veel Succes LB

SPORTNIEUWS 
JUMPING GIANTS

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 17;  27 - 28 april 2013.

Zaterdag 27 april.
Geen uit en thuiswedstrijden.

Zondag 28 april.
Uitwedstrijden.
Titans – U14 17.00 uur.
Thuiswedstrijden.
U12-1 - Bumpers 10.00 uur.
U12-2 – Deurne 10.00 uur.
U16-1 – BSW 10.00 uur.
HS – Bike Shots 12.00 uur.
U18-1 – Slamdunck 12.00 uur.
U22 – Aeternitas 14.00 uur.
MU18 – Rush 14.00 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

De wedstrijden voor komende week.
We wensen alle teams veel plezier en suc-
ces!!

Programma
Vrijdag 26 april 2013
Gemengd 55+ middag
Velden 1 - NTC 1
Gemengd 17+ avond
NTC 1 – Horn 1
NTC 2 – Grootveld 1
Gemengd 35+ avond
Rulec 5 - NTC 1

Alle overige teams zijn de komende com-
petitieronde vrij. 

Uitgebreide gegevens omtrent de voor-
jaarscompetitie (teams, programma, uit-
slagen en standen) zijn terug te vinden 
op onze website.

C.W.T.

PROGRAMMA ‘T BRÖKSKE
Zaterdag 27 april
Sporthal Nederweert
‘t Brökske 5 - ZVV Roerdalen 6 17:00u
‘t Brökske 7 - ZVC De Kneeschers 2 18:00u
Sporthal Born
ZVVG/Cafe Potbelly 1 - ‘t Brökske 2 17:00u
Sporthal Weert
DESM 1 - ‘t Brökske 4 18:00u
Sporthal Altweerterheide
WZV’87 1 - ‘t Brökske 3 19:00u
WZV’87 3 - ‘t Brökske 6 20:00u

SPORTNIEUWS 
HBS WILHELMINA

Bij de Rayonkampioenschappen in Beek 
en Donk op 7 april behaalde Sven de Wit 
in de categorie jongens aspiranten tot 10 
jaar een 2e plaats met een persoonlijk 
record aantal punten van 199. In de 1e 
ronde van de Allround jeugdcup werd de 
Indoor 2x24 pijlen geschoten op 6 april.

Uitslag:
Anke Vaes 215 en 205 pnt.
Chantal Hekers 189 en 209 pnt.
Bart Jonkers 186 en 208 pnt.
Elfrie van Lierop 141 en 157 pnt.
Zinzie van Lierop 150 en 139 pnt.
Dirk Duijts 124 en 127 pnt.
Vilja van Lierop 105 en 139 pnt.
Tom Jonkers 126 en 114 pnt.

Uitslag veldwedstrijd te Ysselsteyn:
Joseph Jonkers
- Heren Barebow Zaterdag 13 april 278 
punten, Zondag 14 april  300 punten
Totaal  578 punten
Tim Vaes
- Cadet Compound Zondag 14 april 357 
punten. Hiermee behaalde Tim de groene 
en bruine Arrowhead speld.
Sjoerd Heijnen
- Recurve junior Zondag 14 april 238 punten.

Uitslag Ouder-Kind toernooi 14 april
18/25 m
Sven en Rick de Wit 419
Has en Fried Op’t Root 399
Eric en Dirk Duijts 202
25/25 m
Tim en Wim v/d Waarenburg 429
Harrie en Anton Hermans 406
Vilja en Johan van Lierop 398
Elfrie en Johan van Lierop 394
Gerard en Hans van Bussel 393
Harrie en Wiljan de Wit 393
Zinzie en Johan van Lierop 375
De wisselbekervoor 18/25 m, geschonken 
door Giel Hekers, ging naar Sven en Rick 
de Wit.
De wisselbeker voor 25/25 m, geschon-
ken door Frits Seerden, ging naar Tim en 
Wim v/d Waarenburg.

Programma
Koninginnedag 30 april is er geen trai-
ning voor de jeugd. Wel is het clubgebouw 
open vanaf 20.00 uur.
Zondag 19 mei Koningschieten

Met vriendelijke sportgroeten, 
Namens bestuur
H.B.S. Wilhelmina

Bekerprogramma Jeugd
Dinsdag 23 april
Reuver E1 – Merefeldia E1G 17:15/18:30

Woensdag 24 april
Merefeldia C1 – FC Oda C1 19:00

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 27 april
Baarlo A1 – Merefeldia A1  13:15/15:00
Merefeldia A2 – Panningen A2  15:00
Merefeldia B1 – EVV B1  15:00
Laar B5 – Merefeldia B2  12:00/13:00
Bieslo MB1 – Merefeldia MB1  12:45/14:00
Merefeldia C1 – EVV C1 13:30
RKHVC C2G – Merefeldia C2 12:30/13:30
Merefeldia C3 – Laar C5 13:30
Scharn D2 – Merefeldia D1G 09:45/11:15
Merefeldia D2 – SHH D3 12:15
Veritas D2G – Merefeldia D3G 10:30/11:30
SHH D7 – Merefeldia D4M 11:00/12:00
Merefeldia E1G – SHH E1 11:00
Merefeldia E2 – SHH E3 11:00
Maarheeze E3G – Merefeldia E3G 09:30/10:30
SV Budel E7 – Merefeldia E4 08:45/09:45
Merefeldia E5 – Swalmen E3 11:00
Merefeldia E6G – SV Budel E10M 10:00
Merefeldia E7 – Maasbracht E5G 10:00
SV Budel F1 – Merefeldia F1 07:45/08:45
SHH F3 – Merefeldia F2 07:30/08:30
Merefeldia F3G – Helden F4 10:00
Maarheeze F3 – Merefeldia F4 08:30/09:30
Merefeldia F5 – Helden F6 09:00
SHH F8 – Merefeldia F6 07:30/08:30
Merefeldia F7 – Eindse Boys F4M 09:00
Maarheeze F4 – Merefeldia F8 08:30/09:30

Competitieprogramma Senioren
Zondag 28 april 
Sparta’18 1 – Merefeldia 1 12:30/14:30
Helden 2 – Merefeldia 2  09:30/11:00
Linne 3 – Merefeldia 3 08:45/10:00
Merefeldia 4 – RKMSV 3 11:00
Merefeldia 5 – RKSVO 3 10:00
Merefeldia 6 – Altweerterheide 2 10:00
SVVH 3 – Merefeldia 7  08:45/10:00
Leveroy VR1 – Merefeldia VR1 09:00/10:30

Agenda
Vrijdag 26 april Jupiler Promotie-avond
Zaterdag 27 april Reunie en feestavond 
veteranen
Zaterdag 25 mei Districtkampioen-
schappen
Zaterdag 1 juni Merefeldia Mix-toernooi
Zondag 2 juni Merefeldia Dag

Kijk voor meer details op onze website: 
www.merefeldia.nl

WRAKDUIKEN IN ZWEMBAD 
NEDERWEERT

Er liggen wereldwijd veel wrakken op de 
zeebodem. Ieder met een eigen verhaal. 
Wil je op zo’n wrak  duiken, dan is het be-
langrijk dat je hiervoor een cursus volgt. 
Het brengt namelijk diverse gevaren met 
zich mee die je in het open water niet te-
gen komt. 
Afgelopen zaterdag werden deze skills in 
het zwembad geoefend. De Divemasters 
hadden met behulp van wat materialen 
een wrak nagebootst. De duikers moch-
ten hier hun vaardigheden in de praktijk 
brengen die ze eerder hadden geleerd. Je 
moet dan denken aan het uitleggen van 
een lijn, zodat je altijd de uitgang terug 
kunt vinden. Ook het in kaart brengen van 
het wrak werd geoefend. Gegevens zoals 
diepte, breedte en lengte van het wrak 
werden op een leitje geschreven, wat een 
vervolgduik in de toekomst vergemakke-
lijkt. Het uitvoeren van de diverse knoop-
technieken behoeft nog enige aandacht. 
DiveMasters en Instructeurs, bedankt 
voor deze leuke en vooral leerzame les.

Duikteam Nederweert geeft iedere zater-
dag zwembadtrainingen in het zwembad
van Nederweert van 16.30 tot 20.30 uur 
.Voor het volgen van een duikopleiding of 
het maken van een proefduik, meld je aan 
via info@duikteamnederweert.nl . Verdere 
informatie kun je vinden op onze website
www.duikteamnederweert.nl

2E NEDERWEERTER 
GOLFKAMPIOENSCHAP 

(GVB EN HAND)
18 mei 2013 12.00 uur
Golfbaan Het Woold Heusden-Asten.
Info: Tjeu Bongers 06-46618210
Inschrijven: t.bongers@hetkwadrant.nl
(alleen voor inwoners van Nederweert)
Inschrijfgeld: € 10,- Greenfee: € 45,-
Leden van Het Woold zijn Greenfee vrij!!

WISTEN JULLIE AL DAT 
GEMENGD 23 ERACHTER ZIJN 

GEKOMEN DAT ONZE HELE 
GROEP TALENT HEEFT?

In het  weekend van 13 en 14 april heb-
ben we weer leuke activiteiten gedaan. ’s 
Middags zijn we een fototocht gaan lopen 
door Nederweert. Met opdrachten die wij 
moesten fotograferen. Hierna zijn we bij 
ChiChi’s gaan eten en bowlen. Daar lieten 
wij al zien dat we een sportieve groep zijn. 
Terug op de blokhut zijn we ons gaan 
omkleden, make-up op ons gezicht ge-
smeerd en verder voorbereid voor de 
playbackshow. Iedereen die aanwezig
was op het weekendje had thuis geoe-
fend. Daphne en Karlijn hebben This is 
love van Will-I-Am geplaybackt. Amber, 
Emma en Eva hebben een eigen nummer 
geschreven en LIVE gezongen. Naomi, 
Amber, Emma en Eva hebben gefeest op 
de Harlem Shake. Clint en Fabian hadden 
het liedje geplaybackt er zit een panne-
koek in mijn onderbroek. Ankie, Fabian en 
Nicolle hebben de Muppits, Manamana
geplaybackt. En de Kers op de taart heb-
ben Emma (gitaar), Eva (zang) samen met 
Koos (gitaar) ons live muziek laten horen 
waarvan de haren op je arm recht omhoog 
komt te staan. Dit alles onder presentatie 
van Fabian. Deze avond kregen wij ook te
horen wat de verrassing zal zijn voor de 
ouders, broertjes en zusjes (afgesproken 
was dat onze ouders een uurtje eerder 
zouden komen voor ons op te halen en 
nog een verrassing zouden krijgen).
Voor het slapen heeft 1 van de leiding nog 
een verhaaltje verteld, in dit verhaal kwam 
de pannekoek in de onderbroek ook weer 
terug. S’morgens hebben onze versierde 
Aardappels een race gedaan. Al bleven ze 
lang stil staan/liggen. 
Na het optreden voor de ouders, broer 
en zusjes zijn we naar huis gegaan. Maar 
geen verdriet, wij zien elkaar Woensdag 
weer. Wil jij dit ook eens meemaken? Ben 
jij tussen de 9 en 11 jaar oud? Kom dan 
op een woensdag avond om 18.30 uur bij 
Jong Nederland Budschop binnen lopen. 
De groepsbijeenkomst is om 20.00 uur
afgelopen. 

Groetjes, Gemengd 23

Vertrouwd & Duurzaam

Waarom nu zonnepanelen?

Bel voor info of een 

Landelijke subsidieLandelijke subsidieLandelijke subsidieLandelijke subsidieLandelijke subsidieLandelijke subsidieLandelijke subsidieLandelijke subsidieLandelijke subsidieLandelijke subsidieLandelijke subsidie

Steeds stijgendSteeds stijgende energiekostene energiekostene energiekostene energiekostene energiekostene energiekostene energiekostene energiekosten

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

Lintjesregen:
Op vrijdag 26 april a.s. zal Loco burge-
meester H. Mackus de Koninklijke onder-
scheidingen in de gemeente Nederweert 
opspelden. De gedecoreerde(n) in Eind
zal door Schuttersgilde St. Lucie een se-
renade worden aangeboden.
Alle geüniformeerde leden worden om
19.00 uur in café Bi-j Le-nie verwacht.

Opening “de Kroëtpörs” Eynderhoof 
op zondag 28 april:
Op zondagmiddag 28 april wordt in Open-
luchtmuseum Eynderhoof de stroopfa-
briek geopend. Schuttersgilde St. Lucie 
is benaderd voor een aubade. Alle geüni-
formeerde leden worden om 13.00 uur in 
café Bi-j Le-nie verwacht.

Op donderdag 9 mei (HEMELVAARTS-
DAG) organiseert schuttersgilde St. Lucie 
het jaarlijkse dorps schieten. Een leuke 
gelegenheid om eens te schieten met de 
“grote buks”. Iedereen wordt dan ook van 
harte uitgenodigd voor een gezellige mid-
dag bij ons clublokaal. 

AGENDA APRIL:
26 apr. Serenade i.v.m. Lintjesregen in
Nederweert-Eind
23 apr. Bijeenkomst activiteitencommis-
sie 19.30 uur Clubgebouw
24 apr. Bestuursvergadering 20.00 uur 
Clubgebouw
28 apr. Opening “Kroëtpörs “Eynderhoof”
29 apr. Geen repetitie majorettes

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

VIER JE BIJ VIER JE BIJ VIER JE BIJVIER JE BIJ VIER JE BIJVIER JE BIJ VIER JE BIJ VIER JE BIJVIER JE BIJVIER JE BIJ VIER JE BIJ VIER JE BIJ
KINDERFEEST

www.indoorsoccer-nederweert.nl

KINDERFEESTKINDERFEESTKINDERFEESTKINDERFEESTKINDERFEESTKINDERFEEST
JE SPORTIEFSTE 

Hulsenweg 1, 6031 SP Nederweert  06-15141341

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

Tevens het adres voor het leegruimen 
van woningen en ophalen van al uw 

overbodige spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

Tel. 0653442320 
www.hhkoopjes.nl / info@hhkoopjes.nl

LET OP!!!
in verband met Hemelvaart

Voor het weekblad 
van donderdag 16 mei

aanleveren dinsdag 7 mei 
uiterlijk 16.00 uur.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking

De redaktie email: info@dru
kk
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KVW NEDERWEERT ZOEKT KNEX!
Voor augustus 2013 is KVW Nederweert opzoek 
naar Knex voor een leuke leerzame activiteit. 
Heeft u nog Knex liggen en zou u het willen 
doneren aan KVW Nederweert, neem dan 
contact op via 0495-547113.
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H.H. MISSEN IN WEEKEINDE
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel: 
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
O.L. Vrouw van Lourdes-kapel/Schoor: 
zondag 10.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur.

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS
Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek 
met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kan-
tooruren maandag, woensdag en vrijdag 
10.00-11.00 uur voor het bestellen van 
HH. Missen, afhalen van doopbewijzen 
enz. tel. 625887; e-mail adres kantoor: 
administratie@kerknederweert.nlaa
Voor het overmaken van misstipendia, 
kerkbijdrage, giften e.d. Rabobank rek. 
nr.1355.07.227 ten name van Kerkbestuur 
Sint-Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender 
van 25 april tot en met 4 mei 2013

DONDERDAG 25 APRIL
Feest van H.-Marcus, evangelist
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis. 

VRIJDAG 26 APRIL
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 27 APRIL
Gedachtenis van H.-Petrus Canisius,
priester en kerkleraar – vooravond van de 
vijfde zondag van Pasen
18.00 uur H. Mis – (zang dameskoor Can-
tantes, lector mevr. L. Roost) – jaardienst 
Giel Pleunis en Nel Hoeben, jaardienst 
ouders Van de Mortel-Gerards en overle-
den familieleden, jaardienst ouders Hoe-
ben-Jacobs, Sjef Feijen (vanwege verjaar-
dag), Jan Moonen (vanwege verjaardag) 
en familie Kluskens-van Nieuwenhoven 
en voor familie Moonen-Kursten.

ZONDAG 28 APRIL
Vijfde zondag van Pasen
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, 
lector W. Engelen) – jaardienst Frans 
van Hulsen, jaardienst ouders Caris-
Bisschops, zoon en schoondochter, Ma-
thieu Stals (vanwege verjaardag), Francis 
Mathijssen-den Hollander.

MAANDAG 29 APRIL
Feest van H. Catharina van Siena, Domini-
canes, maagd en martelares
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

DINSDAG 30 APRIL
Gedachtenis van H.-Pius V, paus
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 1 MEI
Feest van H.-Jozef, arbeider
Geen rozenkransgebed en geen H. Mis.

DONDERDAG 2  MEI
Gedachtenis van H.-Athanasius, bisschop 
en kerkleraar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 3 MEI
Feest van HH.-Filippus en Jakobus, 
apostelen
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis met Derde Orde

ZATERDAG 4 MEI
Vooravond van de zesde zondag van Pasen 
18.00 uur H. Mis/dodenherdenking (zang
zangvereniging De Leeuwerik uit Neder-
weert-Eind o.l.v. Gerrit Chatrou) – jaar-
dienst Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst 
Pierre van de Voort en Mien Fonteijn, Pe-
ter Johannes OpHey en Maria Ophey, Lis-
sette Gubbels-Jacobs en Nellie Jacobs-
Hendrikx.

Overleden
Op 13 april was de uitvaart voor Dora 
Briels-van de Kruijs. Zij overleed in de 
leeftijd van 90 jaar en woonde Burg. Ho-
busstraat 38.
Moge zij ruste in vrede.

Misdienaars 
Zaterdag 28 april 18.00 uur: Britt Stienen.
Zondag 29 april 09.30 uur Borbin en Ben-
ke Roost.

Zeventig Limburgers naar
WJD in Rio in Brazilië
Zeventig Limburgse jongeren gaan naar 
de Wereldjongerendag (WJD) in Rio de 
Janeiro in Brazilië. Hulpbisschop Everard
de Jong gaat ook mee. In totaal nemen 
driehonderd jongeren uit Nederland deel 
aan de WJD. De inschrijving is gesloten. 
Voorafgaand aan de feitelijke WJD met 
paus Franciscus doen de jongeren mee 
aan verschillende voorprogramma’s, die 
gericht zijn op missie en diaconie. Het wer-
ken in ontwikkelingsprogramma’s staat 
hier centraal.

KAPEL O.L. VROUW VAN
LOURDES IN SCHOOR
Kerkbijdrage Rabobank rek.

nr.1355.09.246
en ING-bank gironr. 2943427

ZONDAG 28 APRIL
10.00 uur – H. Mis – Tot bijzondere intentie.

LITURGISCHE VIERING IN
ZORGCENTRUM  DE WEI-JER 

(ST. JOSEPH)
Vrijdag 26 april 18.30 uur. Muziek: sa-
menzang.

PAROCHIE 
H. GERARDUS-MAJELLA

Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 
Tjongerstraat 3 tel. 626380

b.g.g. in spoedgevallen 06-22617907 
e-mail: hmackus@chello.nl

Postbank 1051421; Rabo 13.55.07.715

27 april t/m 4 mei  2013

ZATERDAG 27 APRIL: 19.15 uur H.Mis, 
koor De Sleutels, voorbereiding 1e com-
municantjes, voor Dré Zegveld voor zijn 
verjaardag, jaardienst voor Frank Stienen
en tevens voor zijn verjaardag, voor Wiel 
Janssen namens de familie Janssen, ter 
ere aan de H. Gerardus.

ZATERDAG 4 MEI: 19.15 uur H.Mis, jaar-
dienst voor Jac v.d. Broek en To Kluskens, 
jaardienst voor ouders v.d. Goor-Meulen, 
jaardienst voor ouders Beerens-Linders.

LEZERS: zaterdag 27 april voorbereiding 
1e H. Communie, zaterdag 4 mei Marjo 
Timmermans

MISDIENAARS: zaterdag 27 april Lois
Beerens en Esther Boonen, zaterdag 4
mei Tom van Horik.

“In een ruim hart krijgen veel dingen een
plek” 

Bijeenkomst voor vrijwilligers en geïn-
teresseerde
Op woensdagavond 24 april is de jaarlijk-
se bijeenkomst voor alle vrijwilligers van 
de parochie en alle overige geïnteresseer-
de parochianen. U bent van harte welkom 
om 20.00 uur in gemeenschapshuis Rei-
gershorst.

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROY

Tel. 0495-651316
Internet: parochie.leveroy.net

Week van  27 apr. 2013 – 4 mei 2013
Bankrekeningnummer: 12.84.00.625 

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend

1ste en 3e zondag van de maand 
na hoogmis tot 11.30 uur. 

U kunt hier dan terecht voor o.a. het 
opgeven van misintenties en andere 
parochiezaken. Op feestdagen is het 

parochiebureau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

ZONDAGMORGEN 28 APRIL 9.30 uur:
Als jrd. voor Wilhelmus Verstappen en 
Petronella Schreurs, Jan Jetten en voor 
de overledenen van de fam. Jetten-van 
Heel, Als hgm. voor Jan Raetsen, ouders 
Ottenheijm-Verhaegh, ouders Raetsen-
Smeets en overleden broers, Als maandd. 
voor Pierre Wijers en Mia Wijers-Baetsen 
(Canticum Novum)

13.00 uur: Toediening H. Doopsel aan 
Dani Nies

Mededeling:
•	Overleden in de leeftijd van 65 jaar Math

Beenders moge hij rusten in vrede.

PAROCHIE O.L. VROUW
ONBEVLEKT ONTVANGEN

TE OSPEL
Pastoor A. Koumans, OMI Ospel
O.L. Vrouwestraat 53 6035 AN

tel/fax 631307
In spoedgevallen boodschap inspreken.

Spreekuren :
pastoor : dinsdag + donderdag 10.30-12.00
pastorie : maandag t/m vrijdag 10.30-12.00

Rabo 14.03.00.511 - Giro 103.36.64
Gezinsbijdrage Rabo 14.03.01.879

KERKDIENSTEN 27 april – 4 mei.

ZATERDAG 27 APRIL, H. Petrus Canisius, 
priester en kerkleraar, 19.00 (Samenzang) 
Wiel en Pieter Piepers en schoonzoon 
Albert, Wiel Vaes en zoon Mart, jrd Cor-
rie Kuijpers-Moonen, ghm Jeng Pelle-
mans, Helena Christina Beenders en Dora 
Frencken, zwd Frina Slaats-Coolen. 

ZONDAG 28 APRIL, 5e zondag van Pa-
sen, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregori-
aans) jrd Albert Bijlmakers, ghm ouders 
Harrie en Mina Hermans-Timmermans, 

DINSDAG 30 APRIL, 18.40 bidden van 
het Rozenhoedje; 19.00 voor de vervolg-
de christenen. 

DONDERDAG 2 MEI, in Mariakapel aan 
de Klaarstraatzijweg, 19.00 ter ere van 
Maria. 

VRIJDAG 3 MEI, eerste vrijdag van de 
maand : Ziekencommunie, 14.00 huwelijk 
bruidspaar Mike Sangen en Peggy Nou-
wen (eigen muziek). 

ZATERDAG 4 MEI, 19.00 (Samenzang) 
ghm Sjeng Hermans, zwd Lies Vaes-
Douven. 

ACOLIETEN: za. 27 april 19.00 : Richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen; zo. 28 april 
10.00 : Dennis van Rooijen, Victor Köster, 
Cas Schonkeren. 

MEIMAAND – MARIAMAAND: De mei-
maand is aanstaande : de bijzondere Ma-
riamaand, vanouds bekend om Maria be-
devaarten, o.a. naar Ommel of de Kapel in 
‘t Zand te Roermond. 

In onze parochie vieren we op de don-
derdagen 2, 16 en 23 mei de avondmis 
in onze Mariakapel aan de Klaarstraat-
zijweg. U bent welkom bij deze sfeervolle 
vieringen, die vrij goed bezocht worden, 
en u kunt nog misintenties doorgeven.

LENTEVAKANTIE: Ik wens alle leerlin-
gen een gezellige voorjaarsvakantie. En 
natuurlijk ook alle leerkrachten, die zich 
inzetten voor onze jeugd ! Geniet van heel 
Oranje-zonnige dagen om straks met fris-
se moed en fris gemoed aan het laatste
trimester van het schooljaar te beginnen. 

Pastoor A. Koumans.

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.

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV Ospel

Cliënten Service Dienst

Voor al uw hulpvragen op het gebied 
van verzorging, verpleging en huis-
houden. 
Tevens uitleen vanuit Thuiszorg 
St. Joseph, St Josephstraat 8 van 
verpleegartikelen, zoals rollators, 
hoog/laag bedden, krukken.

Openingstijden van 11.00 tot 
13.00 uur tijdens werkdagen. Buiten
deze openingstijden bent u welkom
bij Medicura, Maaspoort 64 in Weert 

Voor uitleen vanaf Aan Stad-thoês 
te Ospel kunt u dagelijks terecht van 
11.00 tot 17.00 uur.

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

Wij helpen u ook graag met uw 
aanvraag voor zorgverlening bij het 
Centrum Indicatiestelling Zorg.

    ZWANGER, 
      neem dan contact 

    op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

Loverstraat 8, 6031 VD  Nederweert
tel: 06-10644332 www.lenie-chantal.nl
Spreekuur op di.-avond en za.-ochtend

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

Tel. 088 – 656 06 00
Dagelijks van 08.30-17.00 uur

Bureau Weert:
Vogelsbleek 10, 6001 BE Weert
Spreekuur dagelijks van 09.00-10.00 uur
-------------------------------------------
Bureau Nederweert:
Hogeweg 13, 6031 CA Nederweert
Spreekuur dinsdag van 09.00-10.00 uur

In crisissituaties buiten kantoortijden:
SOS Telefonische Hulpdienst: 
(077) 35 48 888

KERKDIENSTEN

LKV NEDERWEERT
Hallo dames,

Dinsdag 14 mei is onze moederdagviering. 
We beginnen met het rozenkransgebed in 
de Mariakapel van onze kerk om 19.30 uur. 
Daarna gaan we naar het café van de pin-
nenhof voor een kopje koffie en iets lekkers. 
Opgeven bij Bets van Mierlo voor 10 mei, er 
wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Met vriendelijke  groeten,
Het bestuur

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

Alles op het gebied van natuursteen en graniet.
Onze Lieve Vrouwestraat 17, 6035 AN Ospel

Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156 mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl 

Grafmonumenten
Wij leveren alle modellen graf-
monumenten, ook eigen ontwerpen.

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

Vraag om een vrijblijvende kosten-
opgave, ook als u reeds elders een 
offerte heeft aangevraagd. 

Bouwsector
Wij leveren voor zowel de particulier alsook 
de bouwsector tegen  scherpe prijzen:
-  Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.
-  Belgische en Ierse hardsteen geschuurd 

en gezoet.
-  Vele soorten graniet, marmer en travertin.
-  Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.
-  Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.
-  Composiet van het bekende merk Diresco

Rouwcentrum van den Boom Ospel
Tel. 0495 - 62 53 56

Rouwcentrum van den Boom Meijel
Tel. 077 - 466 41 41

Een persoonlijk afscheid is zeer waardevol.

Ongeacht waar of hoe u verzekerd bent
U mag altijd zelf beslissen welke uitvaartondernemer u kiest.
Wij verzorgen alle formaliteiten, voor de uitkering van uw polis.

Ook beschikken wij over diverse koelsystemen, waardoor het mogelijk is
uw dierbare overledene aan huis op te baren.

Aula Tumulus in Meijel een locatie voor levensoverwegingen,
wanneer gekozen wordt voor een niet kerkelijke afscheiddienst.

Ook voor koffietafel
een vertrouwd adres.
< 120 plaatsen

vanaf 7,50 p.p.
Invalide-toilet op begane 

grond in restaurant,
rolstoelopgang via serre

www.bi-jsiem.nl
(0495) 622 001

■ Belettering
■ Kleurprints
■ Glasdecoratie
■ Spiegeldecoratie

Winnerstraat 14a
6031 NL  Nederweert
tel./fax 0495-631382
mob. 06-50222522

meeuwsdecoraties@freeler.nl
www.meeuws-decoraties.nl

meeuws
decoraties

Vorkmeer Nederweert 
In de gemeente Nederweert is Vorkmeer dé welzijnsorganisatie. Vorkmeer wil een bij-
drage leveren aan het welzijn van mensen. De organisatie heeft diensten op het gebied 
van vrijwilligerswerk, welzijn ouderen, jongeren, leefbaarheid en sport. 

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND: 
Truus de Leeuw
In de maand april is Truus de Leeuw 
uitgeroepen tot vrijwilliger van de 
maand. Bij Jumping Giants helpt Truus 
al meerdere jaren mee in de activitei-
tencommissie, regelt scheidsrechters 
en tafeljury en als het nodig is coacht 
ze een wedstrijd. Ze staat altijd voor 
de vereniging klaar en probeert het 
iedereen zo goed mogelijk naar de zin 
te maken. Verder is Truus vrijwilligster 
bij Kindervakantiewerk Nederweert, 
EHBO Nederweert en basisschool de
Klimop. In bijzijn van de verschillende 
verenigingen is Truus in het zonnetje 
gezet en verrast met een oorkonde en 
een heerlijke taart. Truus bedankt voor 
je onvoorwaardelijk inzet en gezellig-
heid! 

MAATJESPROJECT VORKMEER
Ieder mens heeft behoefte aan contact 
met anderen. Voor sommigen kost het 
meer moeite om zelf die contacten te
vinden of te leggen of er vallen (steeds 
meer) mensen in de directe omgeving 
weg. Of iemand kan door wat voor 
reden dan ook wat extra hulp of een 
steuntje in de rug gebruiken.
Wij zoeken voor deze mensen een vrijwilliger om samen wat gezelligs te ondernemen, 
bijvoorbeeld samen een wandeling maken, naar de winkel gaan, een activiteit onderne-
men of gewoonweg gezellig een praatje maken. Bent u op zoek naar een maatje of kent u
iemand die een maatje kan gebruiken? Kunt u zelf wat extra hulp gebruiken? Is uw vader 
of moeder veel alleen? Of kent u iemand in uw omgeving die veel alleen is en graag meer 
contact met anderen zou willen? Vorkmeer helpt graag. Neem gerust contact met ons op 
voor meer informatie en aanmelding. 

MAATJESPROJECT: vrijwilliger gezocht om te wandelen/fietsen
Voor een mevrouw van 50 jaar woonachtig in Nederweert zoeken we een vrijwilliger (man 
of vrouw) die het leuk vindt om samen met haar te gaan wandelen en/of fietsen. Voor 
mevrouw is het belangrijk om te bewegen en samen erop uit gaan is natuurlijk leuker 
dan alleen! Deze vriendelijke mevrouw vindt het leuk om samen met iemand activiteiten 
te ondernemen. Bent u de enthousiaste vrijwilliger die we zoeken? Neem dan contact 
met ons op! 

VACATURE VAN DE WEEK: bestuursleden GV Wilskracht
De gymnastiekvereniging Wilskracht Nederweert is op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
De vereniging zoekt allerlei soorten bestuursleden, zoals algemene bestuursleden met 
extra belangstelling voor dans of voor gym/turnen, voor junioren of senioren. Bent u
betrokken bij de vereniging en lijkt het u leuk om een bestuursfunctie te vervullen? Neem 
dan contact met ons op. Meer informatie over de diverse vacatures van GV Wilskracht 
vindt u op onze website. 

Vrijwilliger worden of vacatures?
Heeft u als organisatie vrijwilligersvacatures of wilt u zelf vrijwilliger worden? Meldt u dan 
aan via onze digitale vacaturebank op onze website www.vpnederweert.nl.

INLICHTINGEN
Heeft u nog vragen of wenst u verdere inlichtingen? Neem dan contact met ons op, Vork-
meer Nederweert, Kapelaniestraat 4, 6031 BX Nederweert, tel. 0495-688249, 
mail info@vpnederweert.nl of kijk op www.vpnederweert.nl. 

BUURTVERENIGING
SINT ROCHUS

ORANJEMARKT 2013

Op dinsdag 30 april organiseert buurt-
vereniging Sint Rochus (in samenwerking 
met Jong Nederland Budschop) de Oran-
jemarkt. Deze zal worden gehouden in het
park nabij brug 15 in Budschop, Neder-
weert van 11.00u tot 16.00u.

De markt staat vol met de meest uiteen-
lopende spulletjes en mede door het park 
en de gezellige uitstraling is het altijd een 
genot om er tussendoor te lopen en wel-
licht wat koopjes te scoren.

Waar gezelligheid is, is ook vaak behoefte
aan de inwendige mens. Daarom is er dit 
jaar ook weer een horecaplein ingericht 
waar men een hapje en een drankje kan 
nuttigen.

De kinderen komen ook niks te kort, want 
er zal weer een groot springkussen staan 
en Jong Nederland zorgt voor een aantal 
leuke spelen waar de jeugd zich heerlijk 
mee kan vermaken.

Tot dan,
Buurtvereniging Sint Rochus.

Nu volop 
perkplanten 

terrasplanten etc. 
30 april zijn wij open
van 9.00 - 17.00 uur

Waatskamp 150 
6035 BV Ospel 
Tel. 0495-626821
Fax 0495-585930

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2  Tel 631317 Fax 632453

Banknummer Sint Rochusparochie: 
135506824 of  Giro 1836498.

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met
Mia Gubbels, Budschop 6, telf.  632821.
U kunt ook per e-mail de intenties opge-
ven op het adres: gubbels@kpnplanet.nl 
en het bedrag van � 20,00 overmaken op 
rek.13.55.06.824 van de St.Rochusparochie
Budschop of op Giro 1836498. Een andere 
mogelijkheid is het bedrag van � 20,00 in 
een envelop af te geven bij Mia Gubbels, 
met vermelding van uw naam, adres en te-
lefoonnummer en de opgave van de misin-
tentie met de gewenste datum. 
Opgave misintenties vóór donderdag 
i.v.m. uitgave van het weekblad.
Telefoonnummer Parochiecentrum St. 
Rochus: 631760
Voor het uitreiken van de H. Communie 
aan huis, kunt u contact opnemen met de
heer Bert Verheggen, telf. 632684.

ZONDAG  28 april  2013. H. Mis om 
11.00 uur.
Koor: Zondagskoor
H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie. H. Mis voor Bere 
Vaessen en zoon Lion. H. Mis voor Tjeu 
Linssen wegens verjaardag en de overle-
den familieleden.

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Jan Kuepers

Vastenactie
De vastenactie heeft dit jaar in Budschop 
het mooie bedrag van € 468,28 opge-
bracht. Hartelijk dan hiervoor. Het kerkbe-
stuur zal dit bedrag aanvullen.
Degenen die nog bij willen dragen kunnen 
dit doen in de bus  de kerk.

INFORMATIE STEUNPUNT
MANTELZORG GEMEENTE

NEDERWEERT
Als de rollen worden omgedraaid: 

Mantelzorg door kinderen
voor de ouders.

Ouders zorgen voor kinderen, maar er 
komt een moment dat kinderen ervoor 
komen te staan dat ouders hulp nodig 
hebben.

Nog maar een paar jaar geleden verfde 
mijn schoonvader onze nieuwe ramen, 
naaide mijn moeder de gordijnen en ver-
zorgde ze mijn was toen mijn wasmachine 
stuk was. De kleinkinderen konden loge-
ren en oppassen was nooit een probleem. 
Dit is iets om dankbaar voor te zijn. Maar 
er komt een moment dat de rollen om-
draaien. Ouders worden ouder en dat be-
sef voel je wel. Elke zorgsituatie is anders, 
maar elke mantelzorger heeft op hetzelfde 
punt gestaan waar wij ons nu bevinden. 
Het begin.
We zijn gedreven en betrokken en willen 
met liefde helpen. Maar soms is het ook 
even teveel, en heb je te weinig tijd. 
De overheid doet een toenemend beroep 
op mantelzorgers. Het is dan wel belang-
rijk om een goede balans te hebben in 
zorgen voor je ouders en je eigen privé, 
met een baan en kinderen.
Overdenk wat jouw aandeel kan zijn in de 
zorg voor je ouders. Ervaar je daar knel-
punten bij dan kun je contact opnemen 
met de mantelzorgconsulent van jouw ge-
meente om je tot steun te zijn en samen 
over oplossingen te denken.

Spreekuur mantelzorgconsulent Marianne 
Geenen te  Nederweert op donderdag 
van 9-12 uur  in het Groene Kruis gebouw
aan de Kapelaniestraat 3 te Nederweert.
Tel: 0495-633504 of 06-44351240

Trouw-
kaarten???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert.

kaartenkaartenkaartenkaarten

Topfysiotherapie® Knapen Nederweert
St. Willibrordusstraat 12 • 6031 CZ Nederweert

Telefoon  0495-519115 • nederweert@topfysiotherapie.nl

Fysiotherapie - Bekkenfysiotherapie - 
sportfysiotherapie - manueeltherapie en echografie

Vanaf heden gewijzigde openingstijden. 
Blessure opgelopen in het weekend? 

Op maandag (sport)blessure spreekuur van 18:15 tot 19.15
Tevens mogelijkheid voor het maken van een echo, 

ZONDER wachttijd! 
Maandag 8:00-19:15 

Dinsdag - Vrijdag 8:00 - 18:15 
Zaterdag 8:00-12:15

KNAPEN NEDERWEERT



AUTONIEUWS
Weekblad voor Nederweert   

Vakgarage, de bandenspecialist!
Lees meer op www.autonieuwenhoven.nl / www.vakgaragevannieuwenhoven.nl

HÉT FULL-SERVICE ADRES VOOR UW AUTO: 

VAN NIEUWENHOVEN

     VAKGARAGE VAN NIEUWENHOVEN
Eind 12b Nederweert-Eind  |  T (0495) 63 14 62  |  www.vakgaragevannieuwenhoven.nl

VAN NIEUWENHOVEN

Officieel Opel Dealer
onderhoud, verkoop, 

schadeherstel
www.opelnijs.nl

Slechts 8 km van Slechts 8 km van 
Mc Donalds NederweertMc Donalds Nederweert

Nijs Someren HeideNijs Someren Heide

Gratis vervangend vervoer

Kerkendijk 134, 5712 EX  Someren-Heide, tel. 0493-492356

In- en verkoop alle 
merken occasions 

APK GRATIS BIJ GROTE 
ONDERHOUDSBEURT.

• Onderhoud en reparaties alle merken met behoud van fabrieksgarantie • 
• Apk ook diesels • Aircoservice en reparaties •

• zomer-/winterbanden velgen en opslag •
• schadeherstel en uitdeuken zonder spuiten •

Pannenweg 111
6031 RK  Nederweert

0495-633577

WWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NL

Wij beschikken over de gereedschappen voor het spoelen en reinigen 
(flushen ) van aircosystemen. Dit moet gebeuren als bijvoorbeeld, door slijtage 
van een compressor, metaaldelen in het airco systeem terecht zijn gekomen. 
Deze kunnen de nieuw te plaatsen compressor weer vernielen. Maar natuurlijk 
halen we door te spoelen ook alle olie (vervuild, verzadigd of verzuurd) uit 

het systeem, inclusief eventuele UV of 
lekstop  toevoegingen.�

Tevens beschikken wij over de 
apparatuur  voor het spoelen van 
automatische  versnellingsbakken.

Hulsenweg 18 
6031 SP Nederweert
Tel. 0495-632 535
www.vangog-autos.nl

AUTOSCHADE

Wij helpen u snel weer op de weg

● Professioneel schadeherstel aan personenauto’s, 
bedrijfsauto’s, motoren en scooters 

● Uitdeuken zonder spuiten
● Ondersteuning bij (papieren) schadeafwikkeling 
●  Vervangend vervoer indien nodig 
●  Restauratie oldtimers 

Pannenweg 111 - 6031 RK  Nederweert
Tel. 0495 - 633577
WWW.AUTONEDERWEERT.NL

Opel Corsa
Type Type ype T D, Hatchback,
vanaf 2006 466.-466.-466.-466.-
PPeugeot 308eugeot 308eugeot 308
Hatchback, 3-deur 3-deur 3-deurss,
vanaf 2007 400.-
Renault Clio
Type IIIType IIIype IIIT , hatchback 3-deurs,
vanaf 2005 337.-337.-
Renault Laguna
Type IIIType IIIype IIIT , Hatchback 5-deurs,
vanaf 2007 490.-490.-
Renault Megane
Type IIIType IIIype IIIT , Stationwagon,
4-deurs, vanaf 2008 497.-
Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige 
stekker.r..r  Ook leverbaar met 13-polige stekker.r..r

Audi A4
Type IType Iype IT V,V,,V Sedan,
vanaf 2007 522.-522.-
Citroen C4oen C4
Grand PicassGrand PicassGrand Picassoo, MP MPVV,V,,V
vanaf 2009 anaf 2009 anaf 2009 487.-487.-487.-
FFord Focus
Type IIType IIype IIT , Hatchback,
vanaf 2008 452.-452.-
Mazda 3Mazda 3
Type IIType IIype IIT , Hatchback,
vanaf 2009 452.-
Mercedes Sprinter
Type IIType IIype IIT , Bestelvan,
vanaf 2006 672.-

Snel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een trrekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto 
selecteselecteren en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!

DE NIEUWE LIGIER JS 50DE NIEUWE LIGIER JS 50DE NIEUWE LIGIER JS 50
Ervaar ‘m zelf bij Autobedrijf Jac Smeets

AUTOSERVICE MAAS & AUTOBEDRIJF JAC SMEETS

Bredeweg 27 Nederweert, tel. 632592

AUTOSERVICE MAAS
Reparaties van personen- en lichte bedrijfswagens

APK-keurstation en roetmeting diesels.

a u t o b e d r i j f
Leon de Wit

WWW.LEON-DE-WIT.NL

a u t o b e d r i j fa u t o b e d r i j fa u t o b e d r i j f

Aircoservice • APK • Uitlijn en bandenservice • Diagnosespecialist 


Pannenweg 104 – Nederweert –  0495-592154 – www.hanssenautos.nl 

Voorkom problemen en laat nú GRATIS uw airco checken! 

GRATIS APK bij onderhoudsbeurt! 

Olie verversen
incl. filter (tot 4 ltr)

v.a. € 39,95

Van Gog Auto’s

U kiest bij ons de zekerheid dat wij uw auto vakkundig onderhouden.
• Naast technisch onderhoud van alle merken helpen wij u ook graag met:

- jaarlijkse APK-keuringen incl. roetmetingen bij dieselmotoren
- schade taxatie, -reparatie 
- reparatie en/of vervanging van autoruiten
- uitlijnen, wielen balanceren
- airco service

• In- en verkoop van gebruikte auto’s en onderdelen
• Ons specialisme is op het vaststellen, herkennen en oplossen van technische 

storingen veroorzaakt door elektronische/mechanische systemen van uw auto;
Zoals volgende specifieke voorbeelden: 

Werkt uw airco wel goed??
u heeft al een tijdje een klef gevoel als u rijdt...
de ramen blijven met nat weer beslagen...
er hangt een weeïge lucht in uw auto...
het wordt niet frisser ondanks dat u de airco heeft ingeschakeld...
u hoort en voelt vaak de airco inschakelen... 
Een eerste conclusie: De airco werkt onvoldoende... 

Autocentrum Van Gog beschikt over de gereedschappen voor het spoelen en rei-
nigen (flushen) van aircosystemen. Dit moet gebeuren als bijvoorbeeld, door 
slijtage van een compressor, metaaldelen in het aircosysteem terecht zijn geko-
men. Deze kunnen de nieuw te plaatsen compressor weer vernielen. Maar natuur-
lijk halen we door te spoelen ook alle olie (vervuild, verzadigd of verzuurd) uit het 
systeem, inclusief eventuele UV of lekstop toevoegingen. 

Tevens beschikken wij over de apparatuur voor het spoelen van automatische 
versnellingsbakken.
Wanneer u een automaat rijdt, is het erg belangrijk om de automatische versnel-
lingsbakolie regelmatig te vervangen. Maar met alleen vervangen bent u er nog 
niet, want dan wordt alleen de olie afgetapt die nog aanwezig is in de carterpan. 
Om ook de achtergebleven olie uit de koppelomvormer te krijgen is het spoelen 
en reinigen ervan van belang. 

Bij het spoelen wordt er een machine in serie met uw automaatbak aangesloten, 
waarna uw auto op de ideale temperatuur gebracht wordt met draaiende motor. 
Voor het intensief reinigen van uw automaat wordt er een reiniger toegevoegd 
welke ervoor zorgt dat al het vuil wat in de transmissie is achtergebleven samen 
met de olie in de machine wordt gebracht. Nadat uw automaat 30 minuten ge-
spoeld heeft, wordt de oude olie uit de transmissie gehaald en de nieuwe olie 
teruggeplaatst en op peil gebracht. Een filmpje hiervan is te zien op: youtube.com\
automatische versnellingsbak spoelen/reinigen.

Het testen van verstuivers van dieselmotoren en injectors van benzinemotoren 
incl. ultrasoon reinigen, is bij ons mogelijk, alsmede het testen brandstofpompen 
van commenrail dieselmotoren en drukmetingen met brandstofpomp op de auto.

Afdraaien van remschijven op de auto.
Het zorgt voor een flinke tijdsbesparing omdat wij de remschijven niet hoeven te 
demonteren. Tevens worden alle eventuele oneffenheden veroorzaakt door de 
auto zelf, glad gedraaid. 


