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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

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

’Ik was zo bang dat ik 

iets zou vergeten.

Gelukkig dacht 

Van Deursen 

zelfs aan het 

kleinste detail .’

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 ".

Peter Caris

Bosserstraat 10
6031 NS Nederweert
Tel. : (0495) 63 14 41
Fax  : (0495) 63 13 66

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ELECTRA

- BADKAMERS

- VERWARMING

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 J. Linssen uit Echt:

Ik ben een paar jaar terug bij Spauwen 
terechtgekomen voor een second 
opinion voor mijn prothese. Er was 
gelijk een klik met tandarts Spauwen 
en met tandtechnieker Leon Vaes. Deze 
heeft de zaak toen perfect opgelost. 
Sinds enkele maanden heb ik nu een 
nieuw klikgebit op basis van implantaten
en ik ben meer dan 100% tevreden.

Op zondag 21 april jl. hield de 
KNVB een promotiedag voor
meidenvoetbal op de velden 
van RKSVO in Ospel. Een spor-
tieve dag met tientallen aspirant-
voetbalsters. De KNVB stelt dat 
meidenvoetbal hot is. Het is de 
snelst groeiende teamsport in 
Nederland. Het aantal voetbal-
lende meiden loopt echter nog 
steeds achter op dat aantal jon-
gens. Zijn jongens dan toch be-
ter in voetbal? De meiden van de 
voetbalclubs RKSVO, SV Leveroy, 
RKSV Merefeldia en Eindse Boys 
zijn het daarmee gillend oneens! 
Loes Frencken: “Als mensen dat 
zeggen, dan trek ik me daar niks 
van aan!“ Meiden staan hun man-
netje wel.

Laura (9), Loes (11) en Lisa (13) Frenc-
ken uit Nederweert vinden alles leuk 
aan voetbal. Volgens Laura is penal-
tyschieten het leukst. Loes vindt de 
wedstrijden het leukst. Op woensdag 
en vrijdag wordt er getraind. Op za-
terdag is de wedstrijd. Vader Richard 
en moeder Chantal hebben zelf ook 
gevoetbald. Het is voor hen geen 
straf om iedere zaterdag langs de lijn 
te staan. Voorheen zaten de meiden 
op een andere sport. Richard: “Sinds 
de allereerste training was het duide-
lijk dat ze alle drie enthousiast waren 

Laura (9), Loes (11) en Lisa (13) Frencken uit Nederweert vinden alles leuk aan voetbal

Meidenvoetbal is hot!

over voetbal. Ik hoef ze nooit aan te 
sporen om te gaan trainen.”  Volgens 
Richard is voetbal zowel voor jon-
gens als voor meisjes een leuke sport. 
“Teamverband, samenwerking, res-
pect voor elkaar, buiten sportief be-
zig zijn, plezier én goals maken. Het 
heeft alles in zich!”

Hoewel het doel letterlijk hetzelfde 
is, is er kennelijk toch verschil tus-
sen dames- en herenvoetbal. Eindse 
Boys heeft er zelfs een aparte para-
graaf aan gewijd in het beleidsplan.

Dit plan vermeldt dat beide groepen 
zich fysiek anders ontwikkelen. Ook 
sociaal-emotioneel zijn er ontwikke-
lingsverschillen merkbaar. Een prima 
zaak dus dat voetbalclubs zich daar
bewust van zijn. 

Diversiteit en gezelligheid
De voetbalclubs in de gemeente Ne-
derweert stimuleren het meidenvoet-
bal van harte. Het brengt diversiteit 
in de club. Volgens de KNVB verbe-
tert het zelfs de sfeer. 

Lees verder op pagina 3.

Afvallen met Ooracupuntuur
Aanmeten en leveren

van
TEK - Steunkousen
CEP – Sportkousen

Voetreflex – Therapie
St.Willibrordusstraat 10
6031 CZ  Nederweert

0495-622450
06-12247515

www.feetandwellnesspraktijk.nl

Brugstraat 7 - 6031 EE  Nederweert
Tel. 06-54397476  Fax 0495-519888

E-mail: info@hermansdakwerken.nl
www.hermansdakwerken.nl

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Voor u ligt het Weekblad voor Ne-
derweert, uw vertrouwde week-
blad in een moderner jasje. 
Het Weekblad gaat met haar tijd 
mee en daar hoort een vernieuw-
de uitstraling bij zonder de her-
kenbaarheid en de traditie van 
het sinds 1926 bestaande blad te 
beïnvloeden.

In onze uitgave van vorige week las 
u al over de samenwerking met Cen-
trummanagement Nederweert. 
De reclame-uitingen van de onder-
nemers in Nederweert worden ge-
zamenlijk opgepakt waardoor er een 
eenheid ontstaat dat het centrum 
van Nederweert ten goede komt.

Gemeente Contact
De gemeente Nederweert kiest voor 
kwaliteit en continuïteit door weke-
lijks diverse items onder de aandacht 
te brengen via het Weekblad voor 
Nederweert. 
Het gemeentecontact heeft al eerder 
een facelift ondergaan, dit is door de 
lezer enthousiast ontvangen.

Bizz’Cu
Verderop in deze uitgave vindt u de 
tweede Bizz’Cu pagina van dit jaar. 
Het Weekblad voor Nederweert heeft 
na overleg met het Bizz’Cu bestuur 
besloten om maandelijks een Bizz’Cu-
pagina te plaatsen. Leden kunnen 
adverteren wat redactioneel wordt 
aangevuld met het laatste nieuws 
rondom dit zakelijk platform. Bizz’Cu 
is een sterk groeiend ondernemers-
netwerk en is het aantal van 80 leden 
inmiddels ruim gepasseerd. Tijdens
vier bijeenkomsten per jaar worden
ondernemers geïnformeerd over ac-
tuele onderwerpen door aanspreken-
de gastsprekers en kunnen bedrijven 
zich presenteren. Iedere bijeenkomst 
wordt afgesloten met entertainment, 
zoals een theateract, muziek of ca-
baret van aankomende artiesten. Be-
langrijk onderdeel van de avond is het 
informeel netwerken. Meer informa-
tie vindt u op www.bizzcu.nl. 

Nederweert24.nl
Het Weekblad voor Nederweert en
Nederweert24 zijn een samenwer-
king aangegaan om de ondernemers 
van Nederweert en omgeving nog 
beter van dienst te kunnen zijn. 
Adverteren krijgt een nieuwe dimen-
sie via de speciale combi-deal. Onder-
nemers hebben met deze aanbieding 
de mogelijkheid te adverteren via het 
Weekblad voor Nederweert en online 
via Nederweert24.nl. Wil je als onder-
nemer de doelgroep Nederweert en
omgeving bereiken dan zit je met 
deze combideal goed. Het Weekblad 
voor Nederweert heeft een jaren-
lange traditie met een dekkingsgraad 
van 100% bij de inwoners van Ne-
derweert met een oplage van 8.000 
stuks. Via Nederweert24.nl krijg je 
24 uur per dag, 7 dagen per week ex-
posure voor je merk of product in de 
juiste doelgroep. Hierbij wordt opti-
maal gebruik gemaakt van de social 
media als Facebook en Twitter.

Autonieuws in het Weekblad
Diverse Nederweerter autobedrijven
hebben zich samengepakt en ver-
schijnen maandelijks op de terugke-
rende Autonieuws-pagina. Het doel 

van deze pagina is om de lezers te 
informeren over de laatste acties en 
mogelijkheden bij de lokale autobe-
drijven. Voor nieuwe auto’s, occasi-
ons een apk-beurt, reparaties en de 
juiste service hoeft u het internet niet 
op en niet ver te gaan. U vindt het al-
lemaal in uw directe vertrouwde om-
geving.

Full Colour adverteren
Het is sinds dit jaar mogelijk om tegen 
betaalbaar tarief full colour te adver-
teren. 
Omdat er steeds meer vraag kwam 
naar full colour advertenties heeft 
Drukkerij van Deursen er voor ge-
kozen om wekelijks een full colour 
katern te brengen zodat iedere on-
dernemer, groot of klein, betaalbaar 
full colour kan adverteren. Een extra
voordeel van een niet volledige full
colour krant is dat de full colour ad-
vertenties daardoor nog meer atten-
tiewaarden hebben.

Wilt u graag wat meer informatie 
over de samenwerkingen of vernieu-
wingen? Neem dan contact op met 
Huib van Deursen of Sander Stultjens 
via 0495 – 63 26 25.

Samenwerkingen met Nederweert24.nl, Bizz’Cu en Centrummanagement

Weekblad in moderner jasje

V.l.n.r. Loes, Lisa en Laura Frencken 

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Yoghurt-Perzikbavaroise ...........................€ 10,75
Andes............................................................................€ 1,95
Waldcorn Reuzebol ...............................2 voor € 1,20
Aardbeienvlaaitje................................per stuk € 1,75
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.

Loco-burgemeester Hubert Mackus ontving het eerste proefexemplaar uit handen 
van Huib van Deursen. (foto: Nederweert24)



Let op!!!
Teksten en advertenties 

voor het weekblad 
van donderdag 16 mei

aanleveren dinsdag 7 mei 
uiterlijk 16.00 uur

i.v.m Hemelvaart.

Teksten en advertenties 
voor het weekblad 

van donderdag 23 mei
aanleveren dinsdag 14 mei 

uiterlijk 16.00 uur
i.v.m Pinksteren. 

info@drukkerijvandeursen.nl
Bij voorbaat dank voor uw medewerking

De redaktie

SchietSportcentrum “Kraan”

Miranda Klomp & Tjeu van de Berg • Kraan 18b • 6031 RX Nederweert
tel/fax 0495-632705 • mob. 06-22495037 • schietsportcentrumkraan@planet.nl

VooR eeN BedRijfs-, faMilie- of 
groepsfeest, vereniging of zomaar een 

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. Bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

Tevens zijn onze automatische 100 meter banen uitermate
geschikt voor het inschieten van kogel geweren en jachtbuksen.

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.

Aylin snellen zwemster 
van de maand Maart

Aylin Snellen is zwemster van de maand 
geworden bij de discipline synchroonzwem-
men. Aylin zwemt erg graag. Niet alleen 
synchroonzwemmen maar ook wedstrijd-
zwemmen. Aylin heeft nog 2 broertjes die 
ook beide lid zijn. Ook Aylins ouders zijn 
zeer betrokken bij de vereniging.
Maar het gaat om Aylin. Aylin heeft alle 
aanloopdiploma’s van synchroonzwemmen 
behaald en is nu bezig met het behalen van 
haar age 1 diploma. Aylin gaat super goed 
vooruit. Ze is 1ste geworden op de LK-b met 
de figurenwedstrijd. Een super prestatie. 
Tijdens trainingen is neemt ze snel nieuwe 
dingen in haar op en voert het dan ook 
goed uit, ze is zeker een heel actieve zwem-
ster. Niet alleen met zwemmen is Aylin ac-
tief…  Lachen dat is iets wat Aylin ook erg 
graag doet. Plezier is voor Aylin dan ook 
heel belangrijk. En dat straalt ze uit als ze 
aan het synchroonzwemmen is.

een kort interview:
Wat vind je ervan om zwemster van de 
maand te zijn?
Heel leuk!
Had je het verwacht? En waarom dan wel of 
niet.
Ik had het helemaal niet verwacht want mijn 
broertje is ook al zwemmer van de maand 
geweest en ik wist niet dat meerdere men-
sen uit een familie zwemmer van de maand 
kunnen worden.
Welke slag zwem je graag?
Borstcrawl, want dat gaat het snelst.
Welke diploma’s heb je?
a, b, c, zwemvaardigheid 1, 2 en 3 en van 
synchroonzwemmen basishouding, zeil-
boot, balletbeen, spagaat en barracuda.
Hoelang zwem je al bij zpc?
Al ruim 6 jaar.
Heb je een doel dat je graag bereiken wil?
Ja, bij de volgende wedstrijd het eerste 
wedstrijddiploma van synchroonzwemmen 
halen.
Wil je nog iets kwijt over zpc?
Ja, iedereen is heel aardig en het zwemmen 
is heel leuk dus je moet er zeker op gaan!

Aylin Proficiat

Voor het laatste nieuws zie onze vereni-
gingssite www.veredot.nl.

Verslag van onze clubkampioen-schappen. 
Het was 7 april een drukke maar heel ge-
zellige dag. De allerkleinsten hadden een 
aangepast kampioenschap. Zij zijn nog te 
jong om wedstrijden te spelen, dus werden 
er alternatieven verzonnen in de trant van 
behendigheid in combinatie met snelheid 
en precisie. Na 11 (vaardigheids)spellen is 3e 
geworden onze “reus” Arvid. Als 2e is onze 
“machtige” Ivan geeindigd en onze BESTE 
in de JONGSTE categorie is geworden onze 
“springer” Lynn. Proficiat Lynn met je 1e 
plaats....! In categorie 3 is op de 3e plaats 
geeindigd: Joyce, 2e is geworden Pien en 
als eerste is uit de bus gekomen: Monique... 
Ook jij Mo.... PROFICIAT...!! In categorie 2 is 
op de 3e plaats geeindigd: Melissa, 2e werd 
Suzanne en de eerste van deze categorie is 
Vera... Van Harte Gefeliciteerd Vera..!!!
In categorie 1, onze oudere jeugd, is 3e ge-
worden: Marion, 2e is Sandra geworden en 
de enige manlijke deelnemer is uiteindelijk 
1e geworden. Mathijs.... Van Harte Profici-
at...!!! Onze competitiespelers hadden een 
alternatief programma. Er zijn onderlinge 
wedstrijden gespeeld waarbij uiteindelijk 
iedereen winnaar is geworden vanwege de 
Olympische gedachte.....

Lijkt het je leuk om eens te proberen of bad-
mintonnen jou een leuke sport lijkt! Kom 
eens kijken tijdens een training op maan-
dagavond en ga eens proberen. Om 18.00 
uur beginnen de jeugdspelers en om 20.00 
onze recreanten. Kijk voor meer informatie 
over onze vereniging op www. veredot. nl.

Dit Badmintonweekend werd mede moge-
lijk gemaakt door:

Leeters Accountancy
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV 
Moonen & Wagemans

Op zondag 14 april j.l. hebben 14 zwemmers 
deelgenomen aan de laatste Speedo wed-
strijd van dit seizoen in Horst. Samen met 
3 andere verenigingen hebben ze zich hard 
gemaakt om de snelste tijd te zwemmen. De 
volgende ereplaatsen werden behaalt:
Sander Aertsen: 
100 meter schoolslag 2e plaats  
50 meter vlinderslag 2e plaats
Marijn van Doorne: 
200 meter vlinderslag 3e plaats
Daphne Hermans: 
100 meter vrije slag 3e plaats
Dyonne Klomp: 
100 meter vrije slag 1e plaats 
100 meter rugslag 2e plaats
tristan princen: 
100 meter schoolslag 2e plaats
50 meter vlinderslag 2e plaats
esmee Venner: 
200 meter rugslag 1e plaats
200 meter vlinderslag 1e plaats
Bart de Wit:  
100 meter schoolslag 1e plaats
50 meter vlinderslag 1e plaats
Femke de Wit:
200 meter rugslag 3e plaats
200 meter vlinderslag 3e plaats

Niet alleen deze zwemmers, maar allemaal 
hebben ze een mooie prestatie geleverd.
Proficiat met jullie resultaten.

Tevens willen wij langs deze weg alle inwoners 
van Nederweert, Budschop en Nederweert-
Eind bedanken voor hun steun tijdens onze 
plantenactie van het afgelopen weekend.
Uiteraard ook alle vrijwilligers onze hartelij-
ke dank, zonder jullie was het niet mogelijk 
geweest.

ZPC Nederweert

 

programma Do. 4 mei Senioren
SV Budel 5 - Eindse Boys 3 19.30 uur

programma Za. 4 mei Junioren
Vesta A1 - Eindse Boys A1 15.00 uur
Maasgouw E5M - Eindse Boys E4M 10.00 uur 
Eindse Boys F3 - Altweert.heide F1 10.30 uur

programma Za. 4 mei Veteranen
KSV Horn - Eindse Boys  17.00 uur

programma Zo. 5 mei Senioren
SNA 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur 
Eindse Boys 2 - SV Budel 4 12.00 uur 
Eindse Boys 3 - FC Oda 4 10.00 uur 
Eindse Boys 45 - DESM 6 10.00 uur

programma Zo. 5 mei Vrouwen
Vv Vos VR1 - Eindse Boys VR1 10.00 uur

programma Di. 7 mei Senioren
Egchel 3 - Eindse Boys 2 19.00 uur 
HEBES 4 - Eindse Boys 4 19.00 uur

Mededelingen
SNA: Boordmoolweg 1, 6065 DZ, Monfort 
Supporters welkom bij de wedstrijden en 
bedankt voor de steun gedurende deze 
competitie. Het doel handhaven hebben 
we gerealiseerd, nu verder uitbouwen. Voor 
laatste nieuws en eventuele gewijzigde  
wedstrijden zie www.eindseboys.nl

Kampioensreceptie 
Vlegelke 1

A.S zaterdag is er receptie van Vlegelke 1 
ivm het Kampioenschap van de Hoofdklasse 
en tevens Bekerwinnaar van de Bond.
Voor het Nederlands Kampioenschap zitten 
we nog prima in de race.
De volgende spelers waren hier verant-
woordelijk voor. Robert Vossen die tevens 
Bondskampioen werd Ivan Hendrix  Marc 
Ceelen  Johan Thielens  Jan Smolenaars en 
Hans Rijnders . De Receptie  is  a.s. zaterdag 4 
mei van 19. 30 tot 21.00 uur. Hopende dat we 
er met zijn allen achter staan en net zo een 
Klinkende Receptie van maken als vorig jaar.

Deelgaard 1 – Vlegelke 1 = 2 – 10.

De clubkampioenschappen zijn in volle gang 
in Poule A speelde Math Koppen uitstekend 
met 7.50 gem. Well Wijen won met 11.68 
gem en Jan Vossen met 5.28 gem. In Poule B 
werd er rustig gebiljart en kwamen er geen 
hoge gem uit. Mat Janssen en Theu vd Kruijs 
en Peter Poell wonnen.

VEEL SUCCES LB

Sportnieuws 
Jumping Giants

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 18,  4 en 5 mei 2013.

Zaterdag 4 mei.
Uitwedstrijden.
Heeze – U16-2 10.00 uur.
Heeze – U22 13.30 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 5 mei.
Geen uit en thuiswedstrijden.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Ivm. meivakantie zijn er geen trainingen 
van: di. 30 april t/m wo. 8 mei 2013.

programma SV Leveroy
 
Zondag 5 mei
Leveroy 1 - Helenaveen 1          14.30
RKESV 3 - Leveroy 2                 11.30
HEBES 3 - Leveroy 3                 11.00
Leveroy 4 - Reuver 6                  10.00
ZSV Vr - Leveroy Vr               10.00
 

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 4 mei
Merefeldia A1 – IVO A1  15:00
MMC Weert B1 – Merefeldia B1  12:00/13:15
VV Kessel B2G – Merefeldia B2  12:45/14:00
Sportclub Jekerdal C1 – Merefeldia C1  13:30/15:00
Merefeldia C3 – SV Budel C4  13:30
Merefeldia D1G – MMC Weert D1 12:15
EVV D3 – Merefeldia D4M  11:00/12:00
Sparta’18 E8M – Merefeldia E6G  10:00/11:00
Brevendia F3 – Merefeldia F5  08:30/09:30

Competitieprogramma Senioren
Zondag 5 mei
Merefeldia 1 – IVO 1  14:30
Merefeldia 2 – Venlosche Boys 3  11:00
Merefeldia 3 – MMC Weert 3  11:00
SV Budel 3 – Merefeldia 4  08:45/10:00
Maarheeze 3 – Merefeldia 5  09:45/11:00
Laar 7 – Merefeldia 6  09:00/10:00
Merefeldia 7 – Veritas 6  10:00
Mifano VR1 – Merefeldia VR1  09:15/10:30

Agenda
Zaterdag 25 mei Districtkampioenschappen
Zaterdag 1 juni Merefeldia Mix-toernooi
Zondag 2 juni Merefeldia Dag

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

Sportnieuws 
HBS Wilhelmina

Uitslag
Bij het zaterdag 20 april gehouden Rayon-
kampioenschap individueel te Helmond be-
haalde:
Riny Vaes in de klasse Dames 3 de 2e plaats 
met 203 en 214 punten
tim Vaes in de klasse Compound Cadetten 
de 1e plaats met 2 persoonlijke records van 
231 en 232 punten.
In Geverik werd op zondag 21 april het 
Rayonkampioenschap individueel gehouden.
Hier behaalde Rick de Wit in de klasse He-
ren 1  227 en 223 punten.

programma
Vrijdag 10 mei (vrijdag na Hemelvaarts-
dag) is er geen jeugdtraining
Zondag 19 mei Koningschieten

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

Snorkeltraining Duikteam Nederweert

Afgelopen zaterdag stond er weer een zwa-
re snorkeltraining op het programma. Er 
moesten verschillende oefeningen worden 
doorlopen zoals watertrappelen waarbij 
ze een zware loodgordel boven hun hoofd 
moesten houden. Daarnaast moest men bui-
ten het bad  zich opdrukken en buikspier-
oefeningen doen. Ook moest men grote 
afstanden onder water zwemmen. Na een 
uur deze training te hebben gevolgd was ie-

dereen moe en voldaan. Het was weer een 
fantastische training.
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

RKSVo Nieuws
Woensdag 1 mei:
Panningen E6M - RKSVO E4g 18.30

Donderdag 2mei:
KNVB DMO17 - wedstrijd 19.00

Zaterdag 4 mei:
RKSVO A1 - vrij
RKSVO B1 - Maasbracht B1 15.00
RKSVO B2 - vrij
RKSVO C1 - Baarlo C1 14.00
RKSVO C2 - vrij
RKSVO C3g - Maasgouw C3g 14.00
RKSVO D1 - vrij
RKESV D2 - RKSVO D2 12.15
RKSVN D3M - RKSVO D3g 13.00
RKSVO E1 - Rood/Wit’67 E1 10.00
RKSVO E2 - vrij
HEBES E4 - RKSVO E3 09.00
RKSVO E4 - vrij
SVC’2000 F1 - RKSVO F1 09.30
RKSVO F2 - Heythuysen F2 10.00
RKSVO F3 - RKMSV F3 11.00
RKSVO F4 - vrij
RKSVO F5 - vrij

Zondag 5 mei:  
RKSVO 1 - Cranendonck 1 14.30
Pupil v/d week: Jelle van de Looy RKSVo F 4
Sponsor v/d wedstrijd:
Van Neerbos bouwmaterialen
Brevendia 3 - RKSVO 2 11.00
RKSVO 3 - RKMSV 4 13.00
Roggel 5 - RKSVO 4 12.15
RKSVO 5 - vrij
RKSVO 6 - SV Budel 5 10.00
SSE 6 - RKSVO 7 10.00
RKSVO Da.1 - Brevendia Da.1 11.00

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVo.nl
Hoofdsponsor RKSVO: 

Sanitair & tegelcentrum Weert

Zaterdag 4 mei a.s.
Sporthal Nederweert
KWARtFINALe BeKeR
‘t Brökske 1 - Tumudo 1 (Berg en Terblijt)
Aanvang: 17.00 uur

Na achtereenvolgens Gastronoom, Topklas-
ser Amicitia en Beringe te hebben uitgescha-
keld ontvangt het team van trainer/coach 
Paul Janssen in Nederweert wederom een 
Topklasser: Tumudo uit Berg en Terblijt.
Komt allen ‘t Brökske steunen op de weg 
naar een finaleplaats! Entree is gratis!

Op donderdag 9 mei (HEMELVAARTSDAG) 
organiseert schuttersgilde St. Lucie het jaar-
lijkse dorps schieten. Een leuke gelegenheid 
om eens te schieten met de “grote buks”
Iedereen wordt dan ook van harte uitgeno-
digd voor een gezellige middag bij ons club-
lokaal  aan de Houtsweg in Nederweert-
Eind. Onze schutterskoningin zal om 14.00 
uur de middag openen door het eerste schot 
te lossen. Volgende week meer nieuws over  
het dorpsschieten.

Bestuur en leden feliciteren alle gedecoreer-
den in de gemeente Nederweert.
 
AGeNDA  MeI:
04 mei Schietoefening 19.00 uur Clubgebouw
09 mei Dorps schieten aanv. 14.00 uur Club-
gebouw
11 mei Schietoefening 19.00 uur Clubgebouw
18 mei Exercitieoefening en Tinus Stienen-
beker
22 mei Bestuursvergadering 20.00 uur Club-
gebouw
25 mei Vierkamp georganiseerd door St. 
Lucie – aanv. 16.00 uur Clubgebouw
26 mei Bondsfeest St. Nicolaas Meijel
28 mei Activiteitencommissie aanv. 19.30 
uur Clubgebouw
31 mei Slaapfeest jeugdleden (zie uitnodiging)

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

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

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

Tel. 0495-53 26 20
Mobiel: 06-30 40 01 02

Algemeen
Voor de contactgegevens van de ouderen- en senioren-
verenigingen alsmede van de verschillende zorginstellingen, 
verwijzen wij u naar de gemeentegids.

Informatierubriek voor senioren
Redactie: A. Hermans
Stichting Vorkmeer, p/a Stichting Cocon 
telnr. (0495) 626235
Kapelaniestraat 6, 6031 BX Nederweert
Aanleveren kopij uiterlijk woensdag bij 
de Stichting COCON.

Gebruiken in  De peel

In  Het Limburgs openluchtmuse-
um eynderhoof  Nederweert eind.                                                                                                                                           
Hemelvaartdag 9 mei 2013 van 
13.00 – 17.00 uur: een historische 
dag met herleving van oude peel-
gebruiken.

Wat kunnen de bezoekers deze 
dag in eynderhoof verwachten!
Een turfsteker oefent zijn zware be-
roep uit met de gereedschappen die 
daar voor nodig waren. Al dit gereed-
schap van heizicht tot schrijfstok is 
te zien in het turfgebiedje van Eyn-
derhoof. Ook een turfven, turfkuil, 
turfschrank en het kienhout is natuur 
getrouw aanwezig. Men kan het ver-
voer van turf met de hoog kar bele-
ven en de transportfiets waarmee 
pakken turf verkocht werden langs 
de huizen. Deze werden verpakt in 
de turfpers, die ook aanwezig is in 
het museum. U kunt zien hoe er werd  
gewoond in een plaggenhut met de 
veldoven en met water uit de turfput. 
Hoe leefde, kleedde en warmde zich 
het gezin vanaf 1900 is te zien in de 
keuken van Bî-j Lieberte Gon. Een 
compleet verhaal met beelden dat 
uitgevoerd wordt door de vele vrij-
willigers van Eynderhoof. Elk uur kan 
men luisteren, in de herberg, naar het 
opgetekend verhaal van Frans van 
Deursen zaliger, een bekend turfste-
ker uit de Ospelse Peel. In de tentoon-
stelling de 4 jaargetijden is een korte 
film te zien over  de laatste keer dat 
er in de Peel turf gestoken is door de 
vrijwilligers van Eynderhoof.
In de 12 gebouwen, het hart van 
Openluchtmuseum Eynderhoof met 
de werkplaatsen van de smid, schil-
der, houtzager, timmerlieden enz. 
ziet u een eerlijk beeld van werken 
en wonen door de gedetailleerde in-
richting van het interieur. Deze dag 
zijn al de ambachtslieden bezig met 
de werkzaamheden van toen. ”Kijken 
om niet te vergeten” is deze dag de 
slogan in het Openluchtmuseum Eyn-
derhoof  Milderspaât 1 Nederweert 
Eind  www.eynderhoof.nl

Bintjes en Nicola
openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087



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

Alles op het gebied van 
tegels, natuursteen en hout

Pannenweg 100 
6031 RK Nederweert 

T: 0495 63 20 19

Openingstijden showroom: 
di t/m vr 9.00 - 17.30 uur

en za 9.00 - 16.00 uur w w w. w i j e n t e g e l s . n l

12 MEI: MOEDERDAG.

DENK AAN EEN TEGELVLOER OF 

EEN HOUTEN VLOER ALS CADEAU

OF EEN COMBINATIE VAN BEIDE.

D E  M A N N E N  V A N  W I J E N  H E B B E N

E E N  G O E D  I D E E

Kijk op: www.facebook.com/kurznederland

Terug van weggeweest!
De perfecte stoel ‘Kurz Lady Relax’

nu opnieuw verkrijgbaar in Nederland!

Geïnteresseerd in een heerlijk relaxte zomer?
Bel: Marie-Jose : 06 - 131 11 478
Geïnteresseerd in een heerlijk relaxte zomer?
Bel: Marie-Jose : 06 - 131 11 478

Kijk op: www.facebook.com/kurznederland

Bel: Marie-Jose : 06 - 131 11 478
 Jesse : 06 - 204 28 144
Mail: j.couperus@upcmail.nl

‘Kurz

Lady Relax’

124,95

Burg Hobusstraat 2 - 6031 VA  Nederweert
Tel 0495-625540 - www.salonjeunesse.nl 

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING    ANTI AGING    ONTHAREN
•	Gezichtsbehandelingen
•	Pedicure
•	Permanente make-up
•	Injectables
•	Kruidenstempelmassage
•	Hot Stonemassage
•	Ontharen

(vergoeding via zorgverzekeraar mogelijk)

• Acnebehandeling
• Microdermabrasie
• T-Away behandelen van o.a.

- pigmentvlekken
- couperose
- spider neavi

• Spray Tan
• Zonnestudio

JeunesseHuidverzorgingsinstituut JeunesseJeunesse

Meidenvoetbal is hot!
Vervolg van voorpagina.

Iedere vereniging promoot de sport 
op z’n eigen manier, vanaf het ka-
bouterteam tot en met de hoogste 
teams. Met jaarlijkse vriendinnenda-
gen waar de meisjes hun vriendinnen 
kunnen meenemen naar de training. 
Er zijn trainingen voor meiden bij de 
Indoor Soccer Nederweert, voetbalcli-
nincs of een gezellige zwemdag. De 
verenigingen bieden zelfs een voet-
balsnuffeltraining. Er zijn KNVB mei-
dentrainingen, selectiewedstrijden en 
dameswedstrijden in de BeNe Liga. 

Ook Laura, Loes en Lisa zijn helemaal 
in to voetbal. Opvallend is de grote 
aanloop die Merefeldia de laatste 
jaren kent. In 2012 startten 10 mei-
den in de E-jeugd. Op het eind van 
het jaar waren er dat 23! Deze club 
hanteert geen specifiek meidenvoet-
balbeleid. Als er genoeg meiden in 
één leeftijdsgroep zijn, wordt er een 
meidenteam gevormd. De talenten 
kunnen in een hoger (jongens)team 
meespelen. Ospel pakt dat anders 
aan. Er is één damesteam, de junio-
ren meisjes spelen  met de jongens in 
één team. 

Successen 
SV Leveroy bewijst dat het aantal 
meiden en dames bij de voetbalclub 
van geen belang is om toch groots te 
kunnen scoren. Zo klein als Leveroy 
is, zo groot is de naam binnen het 

damesvoetbal. Lange tijd had deze 
voetbalclub twee dameselftallen en 
één meisjesteam. In 1982 wonnen 
de dames op het NK in Drachten de 
tweede plaats en in de prijzenkast 
prijken diverse Limburgse bekers. Een 
aantal dames van de club werd gese-
lecteerd voor de Limburgse selectie, 
waarvan drie dames (Ria Vestjens, 
Ans en Els Dings) doordrongen als 
international. In 2000 stopten de da-
mesvoetbalsters. In 2008 kwamen de 
Leveroyse meiden echter sterk terug, 
met een overtuigend kampioenschap 
in de zesde klasse. 

Eindse Girls?
SV Leveroy heeft bijna 30 voetbal-
sters. In Ospel lopen 44 dames in de 
RKSVO-outfit . Bij Merefeldia voet-
ballen 67 meiden en dames. Eindse 
Boys telt 70 voetbalsters. Degenen 
die het nu nog niet in de gaten heb-
ben: meidenvoetbal is serious busi-
ness. Nemen de dames de overhand? 
Hoe ver is Eindse Boys verwijderd van 
de titel Eindse Girls!

Meer over het meidenvoetbal vind je 
op de sites van genoemde voetbal-
clubs.
Lijkt het jou ook leuk om te spelen in 
een meidenteam? Heeft uw dochter 
al eens aangegeven op voetbal te wil-
len? Neem dan contact op met een 
van de vier clubs.

F. Bruekers

Kampsteeg 11 Meijel - Tel. 06-26916965

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

Sterke perkplanten en geweldige 
hangmanden uit eigen kwekerij.

Verder o.a. groente- 
en vaste planten.

ZONDAG 5 MEI
open van 10.00-16.00 uur

Win de gouden 
straatsteen

Twee dingen; Kent u het verhaal van 
Sjaakie en de Chocolade fabriek en de 
gouden wikkel? Wist u dat na onze 
eigen verbouwing nu ook onze win-
kelstraat helemaal op de schop gaat? 
We combineerden deze twee ingre-
diënten tot een grandioos idee. Kom 
winkelen bij Pleunis Mode, Brugstraat 
21 Nederweert en kies een (schattige) 
straatsteen uit de pallet. Trekt u de 
Gouden Straatsteen? Of wint u een 
van de andere prijzen? Kom en geniet 
van onze collectie en trek een van de 
vele prijzen en geniet nog even na van 
uw prijs bij een lekker kopje koffie. 
Onze collectie is vernieuwd met nieu-
we modellen van NTS, Ariana, Trans-
fer, Sao Paulo, Taifun, Betty Barclay, 
Sidecar, Gil Bret, Aria, Pause Café, 
Marie Méro, Scarva, Joseph Ribkoff, 
Monari, Via Appia, Brax, Zerres, Edi-
tion by Gerry Weber, Gerry Weber, 
FrankWalder, Sommermann, Freya , 
Isabell, Damo en Concept K. 
Deze actie loopt van 24 april t/m 11 mei.

V&B wandkloset archtectura + softclose-
zitting compleet met inbouwreservoir NU € 425,- 
Aktie wandkosets compleet met inbouwreservoir 

softclosezitting Nu € 315,-

Kömhoff Sanitair 
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540 

Wegens vakantie gesloten van 8 mei 
tot en met donderdag 16 mei

Vanaf nu weer iedere dag 

verse aardbeien 
en asperges.

Onze automaat staat ook 
weer voor u klaar!

Boerderijwinkel
LINDERS-WIJEN
Strateris 32, tel. 634064

Openingstijden
Di. t/m vrij. van 13.00 tot 17.30 uur
Zat. van 9.00 tot 16.00 uur

Vaderochtend bij Bobo de Apeköpkes

Op zondagmorgen 21 april kwamen 
een heleboel papa’s met hun peu-
ters knutselen voor mama. En dit is 
altijd een succes. De peuters deden 
weer reuze hun best, maar die papa’s 
die kunnen er ook wat van. We ver-

klappen nog niet wat we hebben 
gemaakt, want dit moet een verras-
sing blijven. De mama’s zullen het re-
sultaat zien op 12 mei, tenminste als 
onze peuters een goed verstopplekje 
hebben gevonden.

REVALIDEREN BIJ U OM DE HOEK
Na een trauma, operatie of bij een ziekte is fysiotherapie vaak een zinvolle 

behandeling, waarvoor u in onze praktijk terecht kunt. 
Bij u in de buurt, geen autokosten en geen parkeerkosten.

Bovendien revalideert u in een zeer moderne praktijk onder begeleiding 
van een enthousiast en deskundig team, uw eerste keuze. 

Daarnaast ook voorkeursaanbieder fysiotherapie voor CZ, Achmea en Menzis.  
Als u niet in staat bent om te komen, komen wij naar u toe 

of regelen uw vervoer naar de praktijk.

FysioFitnessNederweert, de Pluspraktijk van Nederweert en Weert

Staat 40c, Nederweert, T 0495 - 625657
www.fysiofitnessnederweert.nl 

Kerkstraat 19 
6031 CE Nederweert 
Telefoon (0495) 63 18 61
E-mail poell@colorsathome.nl

Voor iedere stijl en elk budget hebben wij een mooie oplossing. 
Profiteer nu van een zeer aantrekkelijke korting op diverse soorten 

tapijt, vinyl, laminaat en pvc stroken. Kom snel kijken!

Actie geldt van 6 tot en met 18 mei 2013.

Vraag naar de voorwaarden.

JOHN HERMANNS
BBQ 

Een barbecue vol met specialiteiten voor uw feest, receptie, bedrijfsfeest of 
andere gelegenheid. Wij verzorgen dit graag voor u. Dit is mogelijk met 
alleen onze vleesspecialiteiten, of u kunt kiezen voor ons all-in concept. dit 
bevat zowel vlees, salades, fruit, koudeschotel, sauzen, stokbrood en 
kruidenboter, borden en bestek en natuurlijk een huur Barbecue.
Alles is mogelijk in overleg met onze slagers! 

BBQ Populaire
5 stuks vlees pp verdeeld over;

 Varkenshaas satés
 Speklappen
 Kipfilets
 Minutecarbonadelapje
 BBQ-worst
 Hamburger
 Kipsteaks
 Shashlicks
 Scampie garlic spiezen
 Runderschnitzel

All in concept (zie hierboven)
Gas is 10 euro extra

€13,50pp

Doordat wij geen onbeperkt aantal barbecue's hebben 
raden wij u aan vroegtijdig te reserveren, om teleurstelling te voorkomen.

Deportatie, in het zicht van de bevrijding
Na het succes van de film ‘De 
Meysberg: sporen door de tijd’ is 
er nu een nieuwe documentaire 
van filmmakers Peter Crins en Pe-
ter Hermans uit Leveroy. 

Deze documentaire, met de titel ‘De-
portatie, in het zicht van de bevrij-
ding’ gaat op 3 mei a.s. in première 
bij Bioscoop Gotcha in Weert. 

Met interviews, prachtig fotomate-
riaal en oude filmopnames. De film 
wordt mede-gepresenteerd door de 
Aldenborgh Weert. 

Unieke filmbeelden van de bevrij-
ding
In de herfst van 1944 wordt Midden- 
en Noord-Limburg wekenlang front-
gebied bij de bevrijding van Zuid-Ne-
derland. Er wordt hevig gevochten. 
Ooggetuigen uit Limburg vertellen 
hun persoonlijke verhaal over de de-
portaties en de bevrijding. De verha-
len spelen zich af op de westelijke 
Maasoever tussen Venray, Wessem 
en Duitsland. Na meer dan zestig jaar 
roepen de verhalen en beelden in dit 
authentieke document nog steeds 
sterke emoties op. 

De volledige documentaire bestaat 
uit drie gedeelten. In ‘Weert Welis-
waar Bevrijd’ worden authentieke 
filmfragmenten getoond uit Weert, 
Stramproy en Nederweert in de bevrij-
dingsperiode. Hierin komen vijf oog-
getuigen aan het woord die met hun 
persoonlijke verhalen de gebeurtenis-
sen vertellen, als ware het gisteren 
gebeurd. Daarna volgt de Proloog, ge-
volgd door de hoofdfilm ‘Deportatie 
in het zicht van de bevrijding’.  

De anderhalf uur durende documen-
taire dateert uit 2004 en werd eerder 
tijdens een filmmarathon vertoond bij 
de herdenking van 60 jaar Deportatie. 

De in het dialect uitgesproken tek-
sten zijn Nederlands ondertiteld. 

Speeldagen:
3 mei 19.30 uur
4 mei 15.30 uur
5 mei 15.30 uur
12 mei 15.30 uur
19 mei 15.30 uur

Entree: € 7,50.
Reserveren gewenst via 
www.gotcha.nl of 0495-532002.



PERKPLANTEN
Geraniums   
Hangplanten
Kuipplanten
Terrasplanten 
Hangpotten  

Hemelvaartsdag 9 mei 
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

De Peel 1944

Zaterdag 4 en zondag 5 mei van 
10.00 u tot 17.00 u in Eynderhoof, 
het levende Peeldorp in Neder-
weert Eind.

Tijdens de bezettingsjaren probeer-
den de mensen in de Peel er het beste 
van te maken. Het leven ging immers 
gewoon door, ook al was de Duitse 
bezetter alom aanwezig.

Dat veranderde echter toen in okto-
ber 1944 de strijd om de Peel in alle 
hevigheid losbarstte. Ingeklemd tus-
sen de geallieerde en de Duitse le-
gers moesten de mensen met have 
en goed vluchten voor het oorlogsge-
weld. Als dat tenminste nog kon. Niet 
zelden raakten burgers beklemd tus-
sen de oorlogsvoerende partijen.

Op zaterdag 4 en zondag 5 mei 2013 
staat Eynderhoof in het teken van die 
periode. Circa 150 acteurs in histori-
sche kledij en met authentiek materi-
aal, bootsen daar de bezettingsjaren 
en bevrijding na van een dorp in de 
Peel. Duitse soldaten zijn er inge-
kwartierd, terwijl een gedeelte al be-
vrijd is door Amerikanen en Britten.                                                                                                 
De plaatselijke ambachtslieden van  
Eynderhoof proberen, ondanks de 
moeilijke omstandigheden, hun vak 
zo goed mogelijk uit te oefenen.                                                                                                                           

De mandenvlechters maken manden 
voor transport, de boomzagers zagen 
hun planken, de bakker bakt zijn bro-
den. Kortom;  alles is nog volop in be-
drijf, tot het moment dat de gevech-
ten losbarsten. U bent getuige van de 
strijd tussen beide legers, waarbij de 
Britse en Amerikaanse troepen wor-
den bijgestaan door mensen van het 
verzet. Die gevechten zullen twee 
keer per dag plaatsvinden in het 
centrum van het museum. Kom en 
beleef een historisch weekend  op 4 
en 5 mei, in het Limburgs Openlucht-
museum Eynderhoof Milderspaat 1 
6034PL Nederweert Eind. Voor meer 
info www.eynderhoof.nl 

In hetzelfde kader gaat de film ”De-
portatie in het zicht van de bevrij-
ding” in première op 3 mei a.s. om 
19.30  in Gotcha- bioscoop Weert, 
deze documentaire duurt 1 uur en 
20 min. met authentieke filmfrag-
menten van Weert,  Nederweert, en 
Stramproy. De filmmakers Peter Crins 
en Peter Hermans hebben de verhalen 
van de mannen uit het frontgebied 
achter het Kanaal Wessem-Neder-
weert  vastgelegd. Zij vertellen hoe 
ze tijdens razzia’s werden opgepakt 
en dwangarbeiders in Nazi-Duitsland 
werden. Niet iedereen kwam hier na 
een half jaar levend van terug.

Reddingsbrigade Nederweert

Op 20 april j.l. heeft Reddings-
brigade Nederweert haar 40 jarig 
jubileum gevierd. 

Op de feestavond die vooraf gegaan 
werd door een gezellige receptie waren 
de seniorleden genodigd. Vanaf 20.00 
uur stroomden ze binnen. Onder het 
genot van koffie, thee en een lekkere 
plak cake werd het al snel 21.00 uur. Er 
volgde twee uur met een aantal spellen 
waaraan door de meesten actief werd 
deelgenomen. Met name het komkom-
merspel veroorzaakte de nodige lach-
salvo’s. Rond 23.00 uur nam bestuurslid 
Henriëtte Moonen het woord. Zij vroeg 
de 4 aanwezige jubilarissen naar voren 
te komen.

Jan Hoeben; Lid, bestuurslid en in-
structeur bij RB Nederweert. 
Hij is de enige binnen het huidige be-
stuur die vanaf de oprichting lid is. In 
1990 heeft hij de voorzittershamer 
overgenomen van onze 1e toenmalige 
voorzitter Teun van Komen. Binnen de 
landelijke bond Reddingsbrigades Ne-
derland is Jan een van de kartrekkers bij 
de instructeursopleiding Rayon Limburg

Gerard Hoeben; Lid, bestuurslid en 
instructeur bij RB Nederweert. 
Bestuurslid vanaf 1989. Sinds 1989 se-
cretaris van onze brigade èn voorzitter 
van de beleidsgroep. Binnen de lande-
lijke bond Reddingsbrigades Neder-
land is Gerard de secretaris van Rayon 
Limburg 

Truus Kessels-Kuypers;  Lid dat bin-
nen onze brigade de hoogste leeftijd 
heeft.

Mia Kessels-Smolenaers;Lid bij RB 
Nederweert
Beide laatstgenoemde dames komen 
trouw iedere week hun baantjes trek-
ken in de zwemgroep die binnen de 
brigade het langst bestaat.

Na deze woorden volgden felicitaties 
en kreeg iedere jubilaris een mooi 
aandenken overhandigd. De twee ver-
hinderde jubilarissen zijn afgelopen 
maandag tijdens de trainingsavond 
alsnog gehuldigd. 

Karin Wulms; Lid, oudbestuurslid en 
instructrice bij RB Nederweert
Ze heeft van 1988-2003 deel uitge-
maakt van het bestuur.
Als voorzitter van De Neven Activitei-
ten Commissie (NAC) regelde ze de 
‘droge’ activiteiten waaronder het 
maandelijks koffie-uurtje, de nieuw-
jaarsreceptie etc.

Ludo van Thuijl; Lid en instructeur bij 
RB Nederweert
Vanaf het begin lid van de eerste suc-
cesvolle wedstrijdploeg die tot 1998 
heeft bestaan
Als instructeur geeft hij iedere week 
les aan onze snorkelgroep 

Ook zij werden gefeliciteerd en verrast 
met het jubileumcadeau

Vorkmeer Nederweert 
In de gemeente Nederweert is 
Vorkmeer dé welzijnsorganisatie. 
Vorkmeer wil een bijdrage leve-
ren aan het welzijn van mensen. 
De organisatie heeft diensten op 
het gebied van vrijwilligerswerk, 
welzijn ouderen, jongeren, leef-
baarheid en sport. 

VRIJWILLIGE HULPSERVICE VORKMEER
De Vrijwillige Hulpservice is een 
dienst waarbij vrijwilligers worden in-
gezet om een klusje te doen voor een 
ander. De Hulpservice is er voor men-
sen met een beperking, ouderen en 
mensen met een smalle beurs die een 
klusje hebben in of rondom het huis 
of ergens eenmalig/kortdurend hulp 
bij nodig hebben. De Hulpservice kan 
worden ingezet voor kleine, in prin-
cipe incidentele en kortdurende klus-
sen. Hierbij kunt u denken aan: mon-
teren van een kastje, vervangen van 
een lamp, repareren van de kraan, 
een kleine schilderklus, in elkaar zet-
ten van een tuinset, bloemen poten, 
boodschappen doen, vervoer en hulp 
bij het invullen van formulieren. 

“Het slot van mijn voordeur moest 
vervangen worden. Zelf kan ik dit 
niet, maar wie moet ik dan vra-
gen om mij te helpen? Ik las in het 
weekblad dat de Vrijwillige Hulp-
service iets kan betekenen voor 
oudere mensen die een klusje heb-
ben die zij niet zelf kunnen doen. 
Een vrijwilliger van de Hulpservice 
is bij mij langs geweest en heeft 
het slot vervangen. Na een kopje 
koffie is de vrijwilliger weer weg 
gegaan en kon ik mijn voordeur 
weer goed afsluiten.”

Hulp nodig bij een klusje? 
Heeft u een klus in of rondom het 
huis die u niet zelf of alleen kunt 
doen, die niet gedaan kan worden 
door mensen uit uw directe omge-

ving en die u niet kunt uitbesteden 
aan een bedrijf? Neem dan contact 
met ons op. Voor het gebruik maken 
van de dienst vragen we een kleine 
onkostenvergoeding.

Contact 
Voor het aanmelden van een klus kunt 
u contact opnemen met Vorkmeer 
Nederweert. Dit kan via tel. 0495-
688247 en e-mail vrijwilligehulpser-
vice@vorkmeer.nl. Natuurlijk kunt u 
ons ook bellen of mailen voor vragen 
en meer informatie. Wij bespreken 
graag met u de mogelijkheden.

VACATURE VAN DE WEEK: Vrijwil-
ligers voor tuinklusjes 
De Vrijwillige Hulpservice is een 
dienst van Vorkmeer die werkt met 
de inzet van vrijwilligers. Momenteel 
krijgen we veel aanvragen binnen 
van mensen die tijdelijk of eenmalig 
hulp nodig hebben bij klusjes in hun 
tuin. Vanwege de vele aanvragen zijn 
we op zoek naar vrijwilligers die het 
leuk vinden om in de tuin te werken 
en iets willen betekenen voor mensen 
die wat extra hulp kunnen gebruiken. 
Wilt u de vrijwilligersgroep komen 
versterken? Neem dan contact met 
ons op. Ook voor meer informatie 
kunt u contact met ons opnemen.  

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

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

Aanstaande vrijdag en zaterdag (3 
& 4 mei) barst het bluesgeweld in 
Ospel weer los. Voor de 28e keer 
vindt dan het jaarlijkse blues- én 
rootsfestival Moulin Blues plaats. 
Deze 28e editie belooft een zeer 
interessante jaargang te worden 
met een gevarieerd programma 
met voor ieder wat wils. 

Moulin Blues staat al jaren te boek 
als meest toonaangevende, en vooral 
gezellige, blues- en rootsfestival van 
Nederland. Samen met een grote 
groep vrijwilligers uit de regio, weet 
het Moulin Blues Festival sinds 1986 
grotendeels op eigen kracht, ieder 
jaar te verrassen. Naast blues- en 
rootsmuziek van het allerhoogste 
niveau, hangt er op het festival een  
unieke, ongedwongen en enorm ge-
zellige sfeer die het festival speciaal 
en geliefd maakt bij een grote schare 
fans vanuit het gehele land.

Eerder dit jaar werd het Moulin Blues 
Festival nog door “The Blues Founda-
tion”, gevestigd in Memphis, genomi-
neerd voor de internationale “Kee-
ping the Blues Alive Award” (een 
award die toekomt aan een persoon 
of instelling/organisatie die wereld-
wijd een prominente rol speelt in het 
in leven houden van de bluesmuziek). 
Helaas ging deze award uiteindelijk 
niet richting Ospel, maar alleen de 
nominatie gaf al een enorme blijk van 

wereldwijde erkenning aan het festi-
val. Iets later viel Moulin Blues alsnog 
in de prijzen doordat ze van “The 
Dutch Blues Foundation” de Neder-
landse variant van de “Keeping the 
Blues Alive Award” ontvingen! 

Met een aantrekkelijk affiche wil de 
organisatie van Moulin Blues er in 
2013 daarom een extra mooi festival 
van maken. Zo komen de gitaarvir-
tuozen Popa Chubby en Walter Trout 
naar Ospel afgereisd om het publiek 
te trakteren op een stevige brok 
bluesrock. Curtis Salgado komt Ospel 
een portie soul brengen, C.J. Chenier 
zorgt voor de zydeco en Monopho-
nics gaan met hun funk de tent in 
beweging zetten. Daarnaast is er op 
Moulin Blues altijd ruimte voor opko-
mend talent, met dit jaar namen als: 
The Delta Saints, Nikki Hill (tip!) en 
Southern Hospitality. Dit alles vindt 
plaats in twee (verwarmde) tenten. 

Laat je eens verrassen in Ospel op het 
Moulin Blues Festival!

Kaarten zijn verkrijgbaar in de voor-
verkoop via www.moulinblues.nl en 
de volgende voorverkoopadressen: 
Eetcafé De Kleine Winst (Neder-
weert), Bloemstyling ‘t Roosje (Ne-
derweert) en Café De Prins (Ospel). 
Natuurlijk zijn er tijdens het festival 
ook tickets te verkrijgen aan de dag-
kassa.

Moulin Blues

Kampsteeg 11 Meijel - Tel. 06-26916965

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

Sterke perkplanten en geweldige 
hangmanden uit eigen kwekerij.

Verder o.a. groente- 
en vaste planten.

ZONDAG 5 MEI
open van 10.00-16.00 uur

LET OP!!!
Teksten en advertenties 

voor het weekblad 
van donderdag 16 mei

aanleveren dinsdag 7 mei 
uiterlijk 16.00 uur

i.v.m Hemelvaart.

Teksten en advertenties 
voor het weekblad 

van donderdag 23 mei
aanleveren dinsdag 14 mei 

uiterlijk 16.00 uur
i.v.m Pinksteren. 

info@drukkerijvandeursen.nl
Bij voorbaat dank voor uw medewerking

De redaktie

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.

Altijd showroom aanbiedingen meubels-
wandklosets-douchecabines etc. 
voor zeer aantrekkelijke prijzen.

Kömhoff Sanitair 
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540 

Wegens vakantie gesloten van 8 mei 
tot en met donderdag 16 mei

Een beroerte en dan? 
Het kan ook u overkomen

Dinsdag 21 mei a.s. organiseert 
SJG Weert een informatiebijeen-
komst waarin de behandeling, 
revalidatie en nazorg na een be-
roerte aan bod komen. De infor-
matieavond vindt plaats tussen 
19:00 en 21:00 uur in het Audito-
rium van SJG Weert, Vogelsbleek 
5. De toegang is gratis. Aanmel-
den via het inschrijfformulier op 
de website: www.sjgweert.nl 
(zie: Agenda) of telefonisch bij de 
afdeling Patiëntenvoorlichting: 
0495 - 57 22 05.

Sprekers op deze bijeenkomst zijn 
Harrie Lövenich, neuroloog, Anneke 
van Druenen, revalidatiearts en ver-
schillende therapeuten die betrokken 
zijn bij het herstel.

Er is ruim gelegenheid om vragen te 
stellen.

Bordeaux moet
op zijn tellen

passen
5,95    4,45

Grand
Seigneur 2006

torms.nl
Heythuysen - Nederweert
t e l .  0 4 9 5 - 6 3 2 4 5 0

S

Voorjaarsvogels kijken bij 
Weerterbos

Tijdens de Nationale vogelweek 
van 4 tot en met 12 mei worden er 
door het hele land vogelexcursies 
en -activiteiten georganiseerd. 
Vogelbescherming Nederland en 
Sovon Vogelonderzoek organ-
iseren deze week om zoveel mo-
gelijk Nederlanders te stimuleren 
er op uit te trekken. Het Limburgs 
Landschap kan zich hier prima in 
vinden en organiseert ook een 
aantal vroege vogelexcursies.

Tijdens de Nationale Vogelweek wor-
den in elke provincie tientallen vogel-
excursies, wandelingen, workshops 
en andere vogelactiviteiten georgani-
seerd (meer info op www.vogelweek.
nl). Onder leiding van enthousiaste 
en deskundige gidsen kan iedereen 
ontdekken hoe ongelofelijk rijk ons 
land is aan vogels en hoe leuk het is 
om vogels te kijken. 

Wielewaal en Fluiter in het Weerter-
bos
Sjors de Kort, medewerker bij Het 
Limburgs Landschap gaat met u op 
zondag 12 mei op zoek naar flui-
ter en wielewaal in het natuurgebied 
Weerterbos. Hij verwacht u om 7.00 
uur op de parkeerplaats bij de Daatje-
shoeve, Heugterbroekdijk 34 in Ned-
erweert. Tijdens de boswandeling 
kunt u van vele zangvogels genieten. 
U kunt hem tijdens de excursie het 
hemd van het lijf vragen over broed-
vogelmonitoring en over alles wat ook 
maar iets met vogels en hun gedrag-
ingen te maken heeft. U hoeft alleen 
maar (een beetje) vroeg op te staan. 
Vergeet vooral uw verrekijker niet.

Te huur 
gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484



Op vrijdagochtend 26 april werden 
de Lintjes uitgereikt in Nederweert, 
Nederweert-Eind, Budschop en Ospel. 
De inwoners kregen de bijbehorende 
versierselen opgespeld door locoburge-
meester Mackus. Allemaal bijzondere 
bezoekjes, vooral met een lach en af en 
toe een traan. Onderstaand een samen-
vatting van de vele verdiensten van de 
gedecoreerden. Kijkt u op onze website 
voor een compleet overzicht.

Sjef Stienen
Locoburgemeester Hubert Mackus en de 
wethouders Wernink en Frenken verras-
ten op vrijdagmorgen als eerste de heer 
Sjef Stienen, 75 jaar, uit Nederweert-
Eind. Hij is al 42 jaar actief voor onze 
gemeenschap. Sinds 1971 is hij bestuurs-
lid van het Parochieel Missie Comité 
Nederweert-Eind. Hij is in het bijzonder 
belast met de jaarlijkse collecties voor 
Miva, Memisa en de Vastenactie in de 
kern Nederweert-Eind. Daarnaast zet hij 
zich al heel lang in voor de zogenaamde 
verjaardagsactie waarbij jarige dorpsge-
noten gevraagd wordt om een financiële 
bijdrage te doen voor het missiewerk in 
Brazilië. Vorig jaar fuseerden de diverse 
missiecomités in onze gemeente tot het 
Missiecomité Nederweert waarvan hij 
bestuurslid is geworden. Hij heeft ook 
zitting in het Dekenaal Weerter Missie 
Thuisfront. Ook is Sjef Stienen sinds 2000 
bestuurslid van Zangvereniging De Leeu-
werik Nederweert-Eind en vanaf 2002 
vrijwilliger voor de Parochie St. Gerardus 
Majella Nederweert-Eind. 

Annie Vossen-Michiels
De Zonnebloem speelt een grote rol 
in het leven van de 71-jarige mevrouw 
Annie Vossen uit Ospel. En daarom werd 
ze op vrijdagmorgen zelf in het zonne-
tje gezet. Al vanaf 1991 is ze vrijwilliger 
voor de Nationale Vereniging de Zonne-
bloem Breda. Als hoofd huishoudelijke 
dienst helpt zij belangeloos mee met de 
nationale Zonnebloemvakantieweek. En 
dat al 22 keer. Sinds 2003 is zij bestuurs-
lid van De Zonnebloem afdeling Ospel 
en vanaf 2010 voorzitter. Ze bezoekt 
ook veel zieken en ouderen, ook op 
regionaal niveau. In 1993 stond zij aan 
de wieg van het Vrouwen Emancipatie 
Overleg (VEO) Nederweert. Als voorzit-

ter heeft zij zich tien jaar lang ingezet 
voor de (politieke) bewustwording van 
vrouwen en het vergroten van hun 
invloed. 

Leny Simons-Verheijen
Velen kunnen ook al jaren rekenen op 
Leny Simons uit Nederweert, 66 jaar. Zo 
is ze al vanaf 1977 actief voor Carnavals-
vereniging De Bengels Nederweert-West 
en vanaf 1978 bestuurslid van Buurt-
vereniging West Nederweert. In 1983 
werd mevrouw Simons penningmeester 
en vanaf 1991 is zij voorzitter van deze 
actieve buurtvereniging. Naast haar 
algemene bestuurstaak is zij verant-
woordelijk voor de organisatie van een 
breed scala aan activiteiten. Al 20 jaar 
zet zij zich in bij de organisatie van de 
Sinterklaasintocht in Nederweert en als 
penningmeester van het St. Nicolaas-
comité Nederweert-Budschop. 

Mia Gubbels-Rulkens
Mevrouw Gubbels, 64 jaar, uit Budschop 
heeft eveneens een grote staat van ver-
dienste. In 1979 werd ze bestuurslid van 
ZPC Nederweert. Van 1981 tot 1994 was 
zij naast haar reguliere bestuurstaak ook 
secretaris van deze vereniging en in 1992 
werd zij voorzitter. Het voorzitterschap 
heeft ze 10 jaar bekleed. Ze is nu nog 
steeds actief als jurylid. In 1980 trad zij toe 
tot het bestuur van de (voormalige) RK 
MAVO St. Willibrordus Nederweert. Ook 
is ze ruim 27 jaar collectant geweest voor 
diverse goede doelen zoals de Vastenactie 
en de Nierstichting. Vanaf 2002 is zij lid 
van het kerkbestuur én is ze vrijwilligster 
voor de Parochie H. Rochus  Budschop en 
de EHBO-vereniging Nederweert. 

Maria Frenken-Ras
Even kleurde het ook oranje in Buiten-
centrum De Pelen waar mevrouw Maria 
Frenken-Ras uit Ospel, 53 jaar, Koninklijk 
onderscheiden werd. Ze is al 30 jaar actief 
voor de gemeenschap in allerlei bestuur-
lijke en representatieve inspraaktaken. 
Als lid van het Vrouwen Emancipatie 
Overleg (VEO) Nederweert kwam zij op 
voor de belangen van vrouwen in onze 
gemeente en zij stimuleerde hen deel te 
nemen in besturen en besluitvormings-
organen. Zelf was zij jarenlang lid van de 
medezeggenschapsraad van de toenma-

lige H. Hartschool in Ospel, lid van de 
faculteitsmedezeggenschapsraad van 
Fontys Hogescholen en lid van de OR bij 
Abvakabo FNV. In de politiek is mevrouw 
Frenken actief geweest als penningmees-
ter van de PvdA afdeling Nederweert. 
Van maart 1998 tot 30 augustus 2012 
was zij gemeenteraadslid voor de PvdA. 
Zij maakte deel uit van adviescommissies 
van de raad en was tot 2002 zelf voorzit-
ter van de commissie Grondgebiedzaken. 
Van mei 2002 tot november 2010 ver-
vulde zij ook de functie van fractievoor-
zitter. Vanaf september 2012 is mevrouw 
Frenken wethouder sociaal domein van 
Nederweert. Verder maakt zij deel uit 
van zowel het algemeen als het dagelijks 
bestuur van De Risse Weert. 

Ruud Westerveen
Ook de heer Ruud Westerveen uit Ospel, 
63 jaar, is Lid in de Orde van Oranje-
Nassau geworden, omdat hij zich al 46 
jaar inzet voor de gemeenschap. De 
Koninklijke onderscheiding zal hem op 
een later tijdstip worden uitgereikt. 

Handbalclub Ospel kon maar liefst 15 
jaar op de heer Westerveen rekenen. 
Hij was er bestuurslid van 1967 tot 1982 
en met name verantwoordelijk voor 
het materiaalbeheer. Ook trainde hij de 
jeugdteams en was hij scheidsrechter. Al 
40 jaar zet de heer Westerveen zich in 
als vrijwilliger bij de Wandelvierdaagse/
Kindervakantiewerk Nederweert. Hij was 
bovendien 20 jaar bestuurslid van Buurt-
vereniging De Locht waarvan twee jaar 
als vice-voorzitter en 18 jaar als voorzit-
ter. Van 1986 tot 1991 was hij voorzitter 
van de politieke groepering Jongeren 
Akkoord Nederweert (JAN). Voor deze 
partij was hij van 1991 tot 1998 en van 
2002 tot 2013 gemeenteraadslid. In de 
periode 1998-2002 was hij burgerlid 
van de commissie Ruimtelijke Ordening. 
Tijdens zijn raadslidmaatschap had hij 
uit dien hoofde zitting in het algemeen 
bestuur van De Risse. Van 1988 tot 1997 
was hij ook bestuurslid van de Woning-
vereniging Nederweert.

Bestuur en medewerk(st)ers van de 
gemeente  Nederweert feliciteren de ge-
decoreerden van harte met hun Konink-
lijke onderscheiding!

Het gemeentebestuur ontving tijdens een bijeenkomst op zondag 28 april alle gedecoreerden van onze gemeente. Op de foto de inwoners die na Koninginnedag 2012 
een Lintje uitgereikt kregen. V.l.n.r. Mart van de Mortel, Mart Jacobs, Maria Frenken-Ras, Sjef Stienen, Mia Gubbels-Rulkens, locoburgemeester Hubert Mackus, Niek 
Creemers, Annie Vossen-Michiels, Luud Thijssen en Leny Simons-Verheijen.  (Foto: Harold Kuepers)

Koninklijk Nederweert!
Zes inwoners onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Donderdag 2 mei 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.com/GemNederweert 

  www.facebook.com/gemeentenederweert

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

Op de website...
Gemeentehuis gesloten op 
donder dag 9 en vrijdag 10 mei
Gewijzigde huisvuilroutes 
vanweg e Hemelvaart
Vegen van wegen van mei t/m 
september

www.nederweert.nl

Op zaterdag 4 mei vindt om 20.00 uur 
de jaarlijkse dodenherdenking plaats 
bij het oorlogsmonument op het 
Raadhuisplein. Voorafgaand is er een 
Eucharistieviering in de St. Lamber-
tuskerk in Nederweert. 

Tijdens de Nationale Herdenking op 
4 mei herdenken we allen - burgers 
en militairen - die in het Koninkrijk 
der Nederlanden, of waar ook ter 
wereld, zijn omgekomen sinds het 
uitbreken van de Tweede Wereldoor-
log, in oorlogssituaties en bij vredes-
missies.

Programma 
De jaarlijkse dodenherdenking in 
de gemeente Nederweert wordt 
georganiseerd door het plaatselijk 
4 mei-comité in samenwerking met 
en ondersteuning van de Bond van 
Wapen broeders, afdeling Ospel. 

Het verbeteren van de veiligheid van 
scootmobielgebruikers en hun omgeving 
in het verkeer. Daar maken de firma Wel-
zorg in samenwerking met Veilig Verkeer 
Nederland, Platform Gehandicapten Ne-
derweert en de gemeente zich sterk voor. 
Eén van de mogelijkheden is het aanbie-
den van een rijvaardigheidstraining voor 
onze inwoners met een scootmobiel. En 
dat gaat gebeuren op donderdag 23 mei 
van 9.30 tot 12.00 uur. Zowel de theorie 
als de praktijk zal dan behandeld worden. 

18.00 uur Eucharistieviering in de St. 
Lambertuskerk m.m.v. Zang-
vereniging De Leeuwerik 
Nederweert-Eind

19.55 uur Dodenherdenking bij het mo-
nument m.m.v. Harmonie Pro 
Musica, Zangvereniging De 
Leeuwerik Nederweert-Eind, 
leerlingen basisschool De 
Bongerd, Scouting Paus Pius X

20.40 uur Einde plechtigheid

De Eucharistieviering eindigt om 19.00 
uur. Aansluitend staat er voor degenen 
die de kerkdienst bezocht hebben en de 
dodenherdenking om 20.00 uur bijwo-
nen, koffie en thee klaar in het souter-
rain van het gemeentehuis.

Voor meer informatie kunt u bellen met 
de kabinetschef, de heer G. Bruijnaers. 
Op www.nederweert.nl vindt u het com-
plete programma van deze herdenking.

ontwikkeling Midden-Limburg (GOML) 
en het gewijzigde bestemmingsplan 
Hoebenakker. De complete agenda van 
de raadsvergadering vindt u op www.
nederweert.nl. Hier kunt na afloop ook 
het verslag lezen.

Na het theoretische gedeelte wordt er 
samen geoefend en krijgen de deelnemers 
gebruiksadviezen en onderhoudstips. Er 
is ook een servicemonteur aanwezig die 
kleine reparaties aan de scootmobielen 
eventueel ter plekke kan uitvoeren. Alle 
scootmobielgebruikers van Nederweert 
ontvangen een uitnodiging. Wilt u deel-
nemen aan de training, maar heeft u geen 
brief gekregen? Neemt u dan contact met 
Welzorg Kerkrade, tel. (045) 5609880 of 
met het Wmo-loket van de gemeente.

Raad vergadert
Gemeenten in Nederland mogen bin-
nen bepaalde bandbreedtes de norm 
voor geur vaststellen. Dat maakt deel 
uit van de Wet geurhinder en veehou-
derij. In 2012 besloot de gemeenteraad 
naar aanleiding van een evaluatie de 
normen aan te passen. Zo werd in een 
straal van 500 meter rondom de kernen 
Nederweert, Ospel en Nederweert-Eind 
de norm verlaagd naar 10 Ou. Ieder-
een kon een mening geven over deze 
beslissing. Daarna heeft de gemeente 
de normen opnieuw bekeken en heeft 
het college van B&W besloten om het 
gebied rondom Ospel en Nederweert, 
waar de 10 Ou gaat gelden, te vergro-
ten naar 1500 meter. Dit voorstel heeft 
ook ter inzage gelegen en opnieuw 
kon iedereen een mening geven. In 
totaal werden er 62 reacties ingediend. 
Deze zienswijzen zijn behandeld in een 
inspraaknota. De raad behandelt de in-
spraakreacties en neemt vervolgens een 
besluit of het gebied wordt vergroot 
van 500 naar 1500 meter. Wilt u weten 
of de nieuwe verordening wordt vastge-
steld? Kom dan op dinsdag 7 mei naar 
de raadzaal. De vergadering begint om 
19.00 uur. 

Op de agenda staan verder o.a. het 
meerjarenonderhoud van de molens, 
het meerjarenprogramma Gebieds-

Dodenherdenking

Veilig in het verkeer 

Presentatie 
masterplan 
Op maandag 6 mei zal er voor de raads-
leden een presentatie worden gehouden 
over de stand van zaken rondom het 
Masterplan Nederweert-Budschop. Er 
zal o.a. worden ingegaan op de voort-
gang van de herontwikkeling locatie 
pand Wijen en omgeving. De bijeen-
komst vindt plaats in de raadzaal van 
het gemeentehuis en start om 19.30 uur. 
Belangstellenden zijn van harte welkom! 
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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 mei)

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.

Brökske 5 kampioen

Brökske 5, onder leiding van de broers 
Peter en Tiny Wullems, heeft afgelo-
pen zaterdag het kampioenschap in 

de 4e klasse veroverd. Topscorer werd 
Paul Janssen met 43 doelpunten.

Brandweer Nederweert behaalt 3e plaats

De Brandweer van Nederweert 
heeft zaterdag 27 april  meege-
daan aan de provinciale brandweer 
wedstrijd in de klasse 112 in Echt.

Tijdens laswerkzaamheden was er
brand uitgebroken in het laadruim 
van een schip, een fietser welke voor-
bijreed lette niet op en kwam onder 
een vallende ijzeren balk terecht en
raakte bekneld.

De ploeg van Nederweert bestaande 
uit bevelvoerder Piet Slaats, chauf-
feur Raymond Simons en de ploeg-
leden Johan Mackus, Mario Frenken, 
Pieter van Gog en Jordy Koppen wis-
ten de brand en het ongeval snel te 

stabiliseren. Tijdens het blussen van 
de brand in het laadruim werd er een 
slachtoffer aangetroffen en snel in 
veiligheid gebracht. Hierna werd de 
fietser uit zijn benarde positie be-
vrijd, en overgedragen aan de am-
bulance. Na een dik half uur was de 
brand en het ongeval meester.

Onder de grote groep supporters was 
namens de gemeente Nederweert 
Loco-burgemeester Hubert Mac-
kus aanwezig, om de prestaties van 
Nederweerter ploeg te volgen. De 
Brandweer van Nederweert behaalde 
een 3e plaats. Hiermee gaan ze door 
naar de gewestelijke wedstrijd in Bra-
bant of Zeeland. 

Foto: Bart Vlassak 

Je hebt je strijd gestreden
je hebt het dapper gedaan
wie kan begrijpen hoe je hebt geleden
wie kan voelen wat jij hebt doorstaan.

Rust nu maar uit.

Na een ziekbed is thuis omringd door haar dierbare overleden, mijn lieve 
vrouw, mijn zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma

Tonnij van Grimbergen - van de Laar
*22 juni 1941  † 28 april 2013

echtgenote van 

Sil van Grimbergen

Sil van Grimbergen

Ine en Frans Maas – van Grimbergen
Sharona en Ruud
Lisanne
Maikel

Familie van de Laar
Familie van Grimbergen

Tichelveld 43
6031 GM Nederweert

De avondwake voor Tonnij zal worden gehouden op woensdag 1 mei om 
19.00 uur in de St. Rochuskerk te Budschop – Nederweert.

De crematie zal plaatsvinden in besloten kring.

Voor de dienst is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Wij willen Dr. Lenaerts en de Thuiszorg bedanken voor de zorg en begeleiding
van mam.

100 jaar worden is al bijzonder.
Door uw lieve felicitaties in wat voor vorm dan ook,
is 15 april 2013 een zeer bijzondere dag geworden 

voor To Knapen-Brentjens.

Bedankt namens de familie Knapen 

VERLOREN
Donkerblauw spijkerjasje

In omgeving Nederweert-Ospel

Wil de vinder contact 
met mij opnemen 

06-23160142

Hartelijk dank

Gezocht: De bestuurster van de beige/grijze kleinere auto 
(vermoedelijk merk Honda) die op vrijdag 26 april omstreeks 11:45 uur 
op de parkeerplaats van de Jumbo in Nederweert een aanrijding heeft 

veroorzaakt met de zilverkleurige Opel Astra.
De auto van deze bestuurster moet ook schade hebben opgelopen 

aan de rechterzijde. Er zijn diverse getuigen van dit voorval. 

Ze kan zich melden op het volgende telefoonnummer; 06-13756457 

Buurtschap Schepengraaf bestaat 40 jaar
Op zaterdag 11 mei 2013 organi-
seert buurtvereniging de sche-
pengraaf een reünie voor leden, 
maar natuurlijk mogen oud-leden 
en hun gezin ook komen. 

De aanvang vindt plaats om 20:00 uur 
bij Theetuin de Turfsteaker gelegen aan 
de Schepengraaf 19 te Ospel. U wordt 
daar feestelijk ontvangen, met onder 
anderen een kopje koffie en gebak.

Er is ruim de tijd om bij te praten van 
verleden tot het heden, te genieten 
van achtergrond-muziek, een hapje 
en een (drankje voor eigen rekening) 
en mee te doen aan de loterij. Er zul-
len talloze oude maar ook recente fo-
to’s van de buurt te zien zijn, het is in-
middels toch al weer 40 jaar geleden.

Heeft u nog foto’s om de collectie uit 
te breiden, dan kunnen deze inge-
zonden worden naar schepengraaf@
gmail.com of persoonlijk worden af-
gegeven bij Rijwielhandel P. Donkers 
te Ospel.

Opgeven is nog mogelijk via bo-
venstaand mail adres of telefonisch 
0495-641235 vóór 5 mei 2013.
Meld wel even met hoeveel personen 
u komt.

We zien u graag op zaterdag 11 mei 
en hopen samen met u er een fees-
telijke en vooral gezellige avond van 
te maken!

De organisatie reünie/feestavond van 
de Buurtvereniging de Schepengraaf.

LET OP!!!
Teksten en advertenties voor het 
weekblad van donderdag 16 mei

aanleveren dinsdag 7 mei 
uiterlijk 16.00 uur

i.v.m Hemelvaart.

Teksten en advertenties voor het 
weekblad van donderdag 23 mei

aanleveren dinsdag 14 mei 
uiterlijk 16.00 uur

i.v.m Pinksteren. 

info@drukkerijvandeursen.nl
Bij voorbaat dank voor uw medewerking

De redaktie

MOEDERDAGTIP:
wellnesspakketten

vanaf € 8,95

Accessoires voor
bad, toilet en living

Kerkstraat 78 Nederweert • Tel (0495) 625991 • www.wellnessathome.nl  

De Zonnebloem afd. Nederweert

Op woensdag 17 april hebben de 
gasten van De Zonnebloem afde-
ling Nederweert kunnen genie-
ten van een mooie Zonnebloem
activiteit.

Om 10.15 uur werden de gasten bij 
het gemeenschapshuis De Pinnenhof 
opgehaald met twee huifkarren wel-
ke getrokken werden door elk twee 
mooie paarden. Vanaf de Pinnenhof 
vertrokken de huifkarren richting 
het buitengebied van Nederweert 
waar vele gasten nog herinneringen 
konden ophalen uit het verleden. De 
Koetsiers Wiel Bergh en Wim Nou-
wen hebben op vakkundige wijze 
onze gasten vervoerd.

De gasten die rolstoel gebruikers zijn 
en niet met de huifkarren mee kon-
den is er met de gasten een wandeling 
gemaakt in de Peel over het verharde 
rolstoelpad waar wij door de gids Har-
rie Deckers deskundige uitleg kregen 
over het bestaan van de Peel en over 
diverse planten en dieren.

Om 12.30 uur waren alle gasten aan-
gekomen bij “De Turfstaeker” op de 
Schepengraaf in Ospel, hier hebben 
de gasten onder begeleiding van ac-
cordeonmuziek van Jan v. Heugten 
van een heerlijke High-Tea genoten.
Om 16.30 uur stonden 5 taxibusjes van 
De Leeuw klaar om de gasten weer te-
rug te brengen naar Nederweert. 

Trouwkaarten???
Geboortekaartjes???

Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert.

Aubade voor gedecoreerden

Zondag 28 april werd op het Raadhuisplein door Harmonie St Joseph een aubade gebracht voor alle gedecoreerden van de gemeente Nederweert. Foto’s Harold Kuepers



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, kantoor-
uren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-
11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, 
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887; 
e-mail adres kantoor: administratie@
kerknederweert.nl
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 
2 tot en met 11 mei 2013

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 in Mariakapel

ZATERDAG 4 MEI
Vooravond van de zesde zondag van Pasen –
nationale dodenherdenking 
18.00 uur H. Mis/nationale dodenherden-
king (zang zangvereniging De Leeuwerik 
uit Nederweert-Eind o.l.v. Gerrit Chatrou) –
Voor alle slachtoffers van oorlog en geweld, 
jaardienst Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst 
Pierre van de Voort en Mien Fonteijn, jaar-
dienst Lei Raemaekers tevens voor verjaar-
dag, Peter Johannes OpHey en Maria Op-
hey-Aben, Lisette Gubbels-Jacobs en Nellie 
Jacobs-Hendrikx.

ZONDAG 5 MEI
Zesde zondag van Pasen 
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lector
mevr. L. Caris) – ouders Doré-Fiddelaers en 
zoon Ton, Antoinetta Rutjens-Bruynaers 
(voor moederdag) en overleden kinderen
Lea en Michel; ouders Timmermans-Ver-
heijen en overige overleden familieleden, 
ter ere van de Moeder van Altijddurende 
Bijstand en van de Vrede

MAANDAG 6  MEI
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

DINSDAG 7 MEI
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 8 MEI
Gedachtenis van HH.-Wiro, Plechelmus en
Otger
Geen rozenkransgebed en geen H. Mis.

DONDERDAG 9 MEI
Hoogfeest van Hemelvaart van de Heer
09.30 uur  H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector W. Engelen).

VRIJDAG 10 MEI
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 11 MEI
Vooravond van de zevende van Pasen
18.00 uur H. Mis – (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Caris)- zeswekendienst 
Toos Jansen-Adriaans, jaardienst Bèr van de 
Kerkhof, Sjeng van Riet (vanwege verjaar-
dag) tevens voor Lies van Riet-van de Kruijs, 
Maria Pepping-Verheijen, ouders Frans Lin-
ders en To Horyon en zonen Lei en Jac.

Kapel O.L. Vrouw van
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage Rabobank rek. nr.1355.09.246 
en ING-bank gironr. 2943427

Zondag 5 mei
10.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

Donderdag 9 mei
Hoogfeest van Hemelvaart van de Heer
10.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

Liturgische viering in
Zorgcentrum de Wei-jer

(St. Joseph)
VRIJDAG 3 MEI 18.30 uur, voor fam. Doré-
Fiddelaers en zoon Ton.
Muziek: samenzang.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van  4 mei 2013 – 11 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 5 MEI 9.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als jrd. voor Jac Naus, 
Pierre en Miet Weijers-Strijbos, overleden
ouders van Appeven-Cuijpers en overleden
familie, Als jrgt. voor Herman en Trui Op-
broek-Weijers, Cornelis Korten, Geertruda 
Korten-Tunissen en tevens voor Pierre Kor-
ten, Cor Korten, Thieu Korten, Thieu Lan-
gers en Lenie Fermont-Korten, Johannes van 
Roij, Barbara Mols en Gertrudis Snijkers, Als 
maandd. voor overleden ouders Schreurs-
Verstappen, Nicolaas, Elisabeth, Harrie en 
Sjra Schreurs (Canticum Novum)

Mededelingen:
•	 In de maand mei iedere donderdag

morgen vanaf 8.30 uur rozenkransgebed 
in de Maria-kapel;

•	 Zondag 26 mei eerste H. Communie leer-
lingen groep 3 en 4. 

Parochie O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen Ospel

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

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

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

Rabo 14.03.00.511 - Giro 103.36.64
Gezinsbijdrage Rabo 14.03.01.879

KERKDIENSTEN 2 – 11 mei.

DONDERDAG 2 MEI, in Mariakapel aan
de Klaarstraatzijweg, 18.40 bidden van het 
Rozenhoedje; 19.00 ter ere van Maria, uit 
dankbaarheid. 

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

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

ZONDAG 5 MEI, 6e zondag van Pasen, 
10.00 (Zangkoor De Peelklanken) Annie van	
Kimmenade-Duijkers, ouders Kneepkens-
Gielen en dochter Lies, Sjeng Hermans-van 
den Boom (verjaardag). 

DINSDAG 7 MEI – geen avondmis. 

WOENSDAG 8 MEI, vooravond Hemel-
vaartsdag, 19.00 (Samenzang) voor eigen 
intenties. 

DONDERDAG 9 MEI, Hoogfeest van de 
Hemelvaart van de Heer, 10.00 (Kerkelijk 
zangkoor Gregoriaans) voor het welzijn van 
de parochie. 

ZATERDAG 11 MEI, 19.00 (Zanggroep Os-
pel) Theu Jacobs (verjaardag), jrd Sjef Bloe-
mers, jrd Piet Gielen, ghm Graad van Deur-
sen, Marie van Deursen-van de Moosdijk, 
pater Wiel van Deursen, Sjef van Deursen, 
ghm Peter Henricus Sijbers, Helena Elisabeth 
Paulussen,Petronella Geurtjens en Fredi Sij-
bers, ghm Wilhelmus van Heugten, Henrica 
Coolen en dochter Maria,

ACOLIETEN: za. 4 mei 19.00 : Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 5 mei 10.00: 
Richard Köster, Koen Coumans; za. 11 mei 
19.00 : Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen.

MEIMAAND–MARIAMAAND: De mei-
maand vieren we op de donderdagen 2, 16 
en 23 mei de avondmis in onze Mariakapel 
aan de Klaarstraatzijweg. U bent welkom 
bij deze sfeervolle vieringen, die vrij goed 
bezocht worden, en u kunt nog misintenties 
doorgeven.

Pastoor A. Koumans.

2 M E I 2 0 1 3

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

4 t/m 11mei  2013

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, 
jaardienst voor Sjra Verdonschot.

DONDERDAG 9 mei Hemelvaart: geen H.
Mis.

ZATERDAG 11 mei: voor Harrie en Nel 
Jacobs-Vaes t.g.v moederdag, voor Truuke 
Beerens-Doensen voor moederdag, jaar-
dienst voor Thieu Scheffers en overleden 
ouders en schoonouders, jaardienst voor 
ouders Clauwers-Smeets.

LEZERS: zaterdag 4 mei Marjo Timmermans,	
zaterdag 11 mei Piet van Gog.

MISDIENAARS: zaterdag 4 mei Tom van 
Horik, zaterdag 11 mei Ayla Beerens en Luc 
Weekers.

“Het geheim van geluk is vrijheid, het ge-
heim van vrijheid is moed.” 

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 tele-
foonnummer en de opgave van de misinten-
tie 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  5 mei  2013. H. Mis om 11.00 uur.
Koor: Zondagskoor
H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
H. Mis voor een bijzondere intentie.
Jaardienst voor Frans van Dijk en Anna 
van Eijk en voor alle levende en overle-
den familieleden.

Lector: Lies Evers
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

Ouderenvereniging
St. Rochus

KIENEN VRIJDAG 3 MEI  2013 
De eerstvolgende kienavond is op vrijdag 
03 mei 2013 in de zaal van de Kerkvoorzie-
ning Budschop, Rochusplein 1 in Budschop 
Nederweert. Aanvang: 20.00 uur.  De zaal is 
open om 19.00 uur.

Het kienen is toegankelijk voor iedereen. U
bent van harte welkom.
in de jackpot zit nu € 45,-- .

Het  bestuur.

LET OP!!!
Teksten en advertenties voor 

het weekblad van donderdag 16 mei
aanleveren dinsdag 7 mei uiterlijk 16.00 uur

i.v.m Hemelvaart.

info@drukkerijvandeursen.nl
Bij voorbaat dank voor uw medewerking

De redaktie

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

Hoera, een zoon!
geboren 20 april 2013

Bart
Gerardus Johannes

Zoon van
Marco en Miranda 

Schroeten-Berkvens

Broertje van Fenne

Wilhelminastraat 34
6031 AN Nederweert

Hondentrimsalon Sniffels

NOVEEN ST. CLARA
Belangrijk. Vraag alleen positieve dingen. 
Bid 9 dagen het Wees Gegroet bij een 
brandende kaars. Ook als U er geen zin in 
heeft. Vraag 2 dingen die vast onmogelijk 
lijken om verhoord te worden en iets wat 
U heel erg ter harte ligt. Laat de negende 
dag de kaars geheel opbranden en publi-
ceer dit bericht. U krijgt wat U vroeg.

G.M.

ZWANGER!
van harte gefeliciteerd!

voor begeleiding van uw 
zwangerschap, bevalling 
en/of kraambed

Badia El Haddad
Ospelseweg 4, 6031 AK Nederweert
T. 0495 - 63 39 20
M. 06 - 236 392 80
www.badia.nl
e-mail: info@badia.nl

Praktijk voor Verloskunde Nederweert e.o.
(0spel(dijk) - Eind - Leveroy - Heythuysen en Baexem)

Flexibele afspraaktijden

L.K.V. Ospel
Beste leden,
Dinsdag 7 mei: bakles bij Tuincentrum Ne-
derweert Aveve. Aan het einde van de les 
worden de gemaakte recepten geproefd 
en opgedeeld en is er de mogelijkheid om 
producten te kopen. Elke deelnemer krijgt 
een receptenboekje met daarin de recepten
van die avond. Bij goed weer vertrekken we 
om 18.30uur met de fiets vanaf het Aerthijs-
plein, bij slecht weer om 18.45 uur met auto’s

Vriendelijke groet, het Bestuur

Zijactief, Leveroy, 
Nederweert-Eind en Ospel
Voor Limburgse singles hebben ZijActief
Limburg en het KVG iets vernieuwends voor 
jou dit jaar; Singles op Stap! Voor leden en 
niet-leden wordt een leuke dag georgani-
seerd op zondag 9 juni waarbij ontmoeting, 
fun, uitdaging en het delen van ervaringen 
voorop staan. Dus kom allemaal en neem 
vriendinnen mee! De dag gaat zeker door!

Het project Singles op Stap is het jongere 
zusje van de succesvolle Dagen voor Al-
leengaanden. Om tegemoet te komen aan 
de wensen van de jongere singles in onze 
provincie, is dit initiatief van de grond ge-
komen. Deze dag voor singles is voor de wat 
jongere alleengaande vrouwen die het leuk 
vinden elkaar te ontmoeten gedurende een
leuk en actief programma.

Wat staat er op het programma?
Het eerste Singles op Stap-uitje staat ge-
pland op zondag 9 juni in Roermond. In de 
ECI Cultuurfabriek in Roermond is een pro-
gramma op maat waarvan de deelnemers 
ook nog eens iets opsteken. Ze kunnen	
kiezen uit drie leuke workshops en er staat 
een rondleiding door de splinternieuwe ECI 
Cultuurfabriek op het programma:
12:15 uur ontvangst met koffie, thee en 
broodjeslunch
13:00 uur aanvang plenaire gedeelte in de 
filmzaal
13:30 uur rondleiding of workshop
15:00 uur korte pauze met drankje
15:15 uur rondleiding of workshop
16:45 uur borrel in de foyer
18:00 uur einde programma
In de workshops kunnen de deelnemers 
hun creativiteit kwijt. Ze kunnen kiezen
tussen een workshop graffiti, latin percus-
sie of jazzdans. Na de eerste Singles op 
Stap-dag kunnen de singles nog even na-
praten en met elkaar in contact blijven op 
de Facebookpagina van het project. Deze 
wordt op 9 juni gelanceerd.

Praktische informatie
Aanmelden kan ieder lid individueel per mail
doen via zijactief@zijactieflimburg.nl, met 
vermelding van naam en afdeling. Geef bij 
aanmelding ook aan naar welke workshop 
je graag wil door een eerste en een tweede 
keuze aan te geven. Deelnemers kunnen aan 
één workshop deelnemen. ZijActief Limburg
en het KVG dragen als initiatiefnemers bij in 
de kosten. Leden betalen voor dit uitje een 
bijdrage van € 30,- en niet-leden € 35,-.
De eigen bijdrage kan overgemaakt worden op 
rekening 14 41 03 400 t.n.v. ZijActief Limburg
met vermelding van je naam en o.v.v. ‘Singles 
op Stap’. Aanmelden kan tot en met 10 mei.

Veel plezier, Zijactief besturen
Groot Nederweert.

Zijactief St. Martha Ospel
Beste	leden	Zijactief	St.	Martha	Ospel

Excursie:
Voor de excursie van donderdag 16 mei naar 
goudsmid Peter v. Heugten in Heythuysen 
vertrekken we om 19.00 uur vanaf het 
Aerthijsplein. We gaan met auto’s. We 
worden om 19.30 uur verwacht. Opgeven 
hiervoor kan nog er zijn nog enkele plaat-
sen, opgeven bij Anneke (625502 ) graag na 
18.00 uur.

Kringbedevaart:
De kringbedevaart is op woensdag 8 mei in 
Kapel	 in	 ’t	 Zand	 te	 Roermond.	 De	 viering	
begint om 19.30 uur, de kapel is open vanaf 
18.30 uur. Thema van de viering is Samen 
Sterk. Deelnamen op eigen gelegenheid.

Sam’s Kledingactie:
Op woensdag 15 mei is weer de kledings-
inzameling van Sam’s kledingactie. De op-
brengst van de actie gaat naar de projecten 
van Cordaid Mensen in Nood. Kleding kan ge-
bracht worden bij de Haaze-hoof van ‘s mor-
gens 7 tot 12 uur. Alvast hartelijk bedankt.

Fietstocht:
De fietstocht is op dinsdag 28 mei. Nadere 
informatie volgt.

Vriendelijke	groet	bestuur	Zijactief	Ospel

Zijactief Eind
Wandeling IJzeren Man Weert
Op 15 mei gaan we wandelen onder leiding 
van een gids dhr. Jo van Horen, we starten 
om 14.00 uur bij het natuur- en milieucen-
trum “De IJzeren man”. De wandeling duurt 
ongeveer 11/2 uur.

Opgave kan t/m 6 mei bij Toos Rietjens tel. 
460368 of per mail toos_rietjens@hotmail.
com, er zijn geen kosten verbonden aan 
deze wandeling. 

Fietstocht 17 juni.
Onze fietstocht op 17 juni staat dit jaar in 
het teken van een fiets- en wandeltocht.
We willen naar Weert fietsen en daar onder 
leiding van een gids een wandeling gaan 
maken, nu hebben jullie de keuze een Cen-
trumstadswandeling of een Biestwandeling 
(zie de beschrijving onder aan dit bericht). 
Voor diegene die niet met de fiets naar 
Weert kunnen/willen gaan en toch graag 
mee wandelen is er de mogelijkheid om in 
Weert aan te sluiten.

Meld je zo snel mogelijk aan bij Toos Riet-
jens zodat we inzicht krijgen voor welke 
wandeling jullie de voorkeur hebben.

Centrumwandeling
Onze deskundige gidsen vertellen u bijzon-
derheden over de diverse oude en nieuwe 
gebouwen, die beeldbepalend zijn voor de 
binnenstad. Weet u overigens waarom Weert 
zoveel stucgevels bezit? Of waar de beroem-
de tinnegieters-familie Princen woonde?
Ooit gezien dat in de Maasstraat prachtige 
voorbeelden te vinden zijn van een bepaal-
de architectuurstijl? Wist u dat Weert een 
Gouden Eeuw heeft gekend? Onze gidsen 
vertellen u ook graag over de invloed die de 
graven van Horne hebben gehad in Weert. 
Naast het verleden komt ook het heden vol-
op aan bod.

Biestwandeling
Tijdens deze wandeling wordt uitvoerig 
stilgestaan bij o.a. de verschillende bouw-
stijlen, het kasteel “De Nijenborgh” en het 
voormalig klooster van de paters Francisca-
nen, “De Aldenborgh” (nu verzorgingshuis). 
U bezoekt de kloostertuin en kloosterkerk. 
De heenweg gaat over de Biest en de te-
rugweg gaat langs het “Verliefde Laantje” 
dat	langs	de	ZuidWillemsvaart	ligt.	Hierbij	
wordt verteld over het ontstaan van het ka-
naal en de betekenis ervan, de Tiendschuur 
en de bijzondere bomen in het stadspark.
Weert is immers een bruisende stad, die aan 
haar toekomst werkt. Nieuwsgierig?

Met vriendelijke groet,
Het	Bestuur	van	ZijActief	NederweertEind	

www.zijactieflimburg.nl

LKV afd. 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

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert.

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

uitvaartbegeleiding

van den Boom

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

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 

persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

repareren en leveren van 
Wasmachines Drogers
Vaatwassers Ovens
Stofzuigers Strijkijzers

etc.
www.petereilerswitgoedservice.nl

Peter
Eilers

witgoedservice



Vertrouwd & Duurzaam

Uw lokale specialist voor 
zonnepanelen én elektrotechniek

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig zoals u ons kent. 

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

Voorheen Reemers Elektro montage

OPENINGSTIJDEN:
Maandag Maandag 08.30 08.30 - - 18.3018.30
Dinsdag Dinsdag 08.30 08.30 - - 18.3018.30
Woensdag Woensdag 08.30 08.30 - - 18.3018.30

Donderdag Donderdag 08.30 08.30 - - 18.3018.30
Vrijdag Vrijdag 08.30 08.30 - - 20.0020.00
Zaterdag Zaterdag 08.30 08.30 - - 17.0017.00
Zondag  Zondag  geslotengesloten

ONZE LIEVE VROUWESTRAAT 73  |  6035 AN OSPEL
TEL .  0495  -  633  072

WWW.PHICOOP.NL | OSPEL@PHICOOP.NL

Natuursteen Limburg Ospel

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

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 

De opdrachtbemiddelaar voor 
hoogopgeleide Interim Financials

Accountant AA/RA? 
Vraag ook naar ons cursusaanbod!

Financials4u B.V. Luc Stultiens
Wilhelminasingel 12g Tel. 06 - 38 91 70 75
6001 GT Weert info@financials4u.eu

www.financials4u.eu
Vestiging Eindhoven:
Fellenoord 130
5611 ZB Eindhoven

PEDICURESALON JOSÉPEDICURESALON JOSÉ
VOETEN.......

José KesselsJosé Kessels
Uw verzorging meer dan waard!!Uw verzorging meer dan waard!!

Meeuwenstraat 7 -  6035 GC Ospel
tel. 06-29482187 - j.kessels6@chello.nl

· Schat de schade i.s.m. 
ABS Midden-Limburg

· Leuke kinderactie Bosrijk Efteling!

· 
Duikteam Nederweert

welkom@mackus

Schat de schade 
Midden-Limburg

Leuke kinderactie Bosrijk Efteling!
Promotie Egypte i.s.m. 
Duikteam Nederweert

welkom@mackus

· Schat de schade 
ABS Midden-Limburg

· Leuke kinderactie Bosrijk Efteling!

· Promotie Egypte i.s.m. 
Duikteam Nederweert

welkom@mackus

Reisburo Reisburo en en 
verzekeringskantoor verzekeringskantoor 
Brugstraat 30, 
6031 EG Nederweert
Telefoon 0495-632001
E-mail: info@reisburomackus.nl

ASN Autoschade Service
Tindemans Weert

Stekshofweg 1
6004 RZ  Weert

T: 0495 53 44 86
F: 0495 53 58 31

I: www.asngroep.nl
E: tindemansweert@asnmail.nl

Autoschade Service
Tindemans Weert

ZEILMAKERIJ

OSPEL
MIA PELLEMANS

HET ADRES VOOR

VERANDAZEILEN

Tel. +31 (0)495-641312   B.g.g. +31 (0)6-12185587

www.verandazeilen.eu

Ontmoeting in business en cultuur

15 redenen om aan te 

sluiten bij Ondernemers-

netwerk Bizz’Cu
Al meer dan 80 ondernemers gingen jou voor. 
Waarom zou ook jij aansluiten bij Ondernemersnetwerk Bizz’Cu?

Foto: Smile Fotografie.

Omdat....
1. netwerken al begint als je je oriënteert op zelfstandigheid; 
2. zowel starters als ‘ervaren’ ondernemers welkom zijn; 
3. jouw bedrijf nooit te groot of te klein is om aan te sluiten; 
4. je leuke mensen ontmoet die interessante en leuke bedrijven 

hebben;
5. je kennis kunt delen met (con)collega’s; 
6. iedere persoon die je ontmoet een potentiële 

samenwerkings partner of klant is; 
7. Bizz’Cu een interactief, informatief, verrassend en cultureel 

programma aanbiedt, met ruimte voor bedrijfspresentaties en 
een netwerkborrel; 

8. de bijeenkomsten je tot nieuwe inzichten brengen; 
9. Bizz’Cu jaarlijks een aantal culturele verenigingen onder-

steunt; 
10. het netwerk lokaal georiënteerd is en telkens op andere loca-

ties plaatsvindt;
11. de organisatie zich continue ontwikkelt en openstaat voor 

suggesties van leden;
12. het lidmaatschapstarief laag is en blijft; 
13. aangesloten ondernemers kunnen profiteren van ledenvoor-

deel; 
14. aansluiten bij Bizz’Cu aantrekkelijke promotionele mogelijk-

heden biedt.

Omdat...
15. ondernemersnetwerk Bizz’Cu bij jou past!

Alle informatie over Ondernemersnetwerk Bizz’Cu vind je op 
www.bizzcu.nl en op onze facebookpagina.
Aansluiten kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar 
info@bizzcu.nl.
Heb je een vraag? 
Laat het ons weten via 
genoemd mailadres.

Tot ziens bij
Bizz’Cu! 
Ontmoeting in Business 
en Cultuur
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kpn winkel Weert | kpn.com/glasvezel | 0800 0404

Overal in en om het huis tv-kijken 
op je laptop, tablet of smartphone

Met één druk op de knop een 
programma even op pauze zetten

Supersnel internetten met 100 Mbit/s

Glasvezel
Alles-in-één 

Standaard met 
Interactieve TV

* Vraag naar de voorwaarden.

Nederweert Staat 1
tel.nr. 0495 - 586506

Heythuysen Dorpstraat 15
tel.nr. 0475 - 480965

www.oorzaakhoorkliniek.nl

In Nederweert en in Heythuysen zijn gespecialiseerde Hoor-klinieken gevestigd 
onder de naam Oorzaak Hoorkliniek. Audiciens Anita van Brummen en Casper 
Nelissen bieden een eigen, zeer persoonlijke aanpak bij alle soorten van ge-
hoorverlies.“ Ieder mens is uniek “ en heeft zo zijn eigen wensen en behoeften. 
Daar luisteren we goed naar en bepalen samen met de klant de juiste oplossing. 
De recente wijzigingen in het zorgstelsel, waarbij de klanten worden ingedeeld 
in één van de 5 hoor categorieën, leiden er toe dat klanten niet altijd adequaat 
geholpen worden.” De klant staat bij ons centraal” vertelt Anita van Brummen.

Voor alle klanten die beter willen horen biedt Oorzaak Hoorkliniek een keur aan 
oplossingen. Zo bieden zij een uitgebreid aanbod in de meest moderne hoortoe-
stellen die aansluiten bij uw individuele wensen. En de prijs? Ook die stemmen 
zij met u af op uw wensen. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar hebben zij zelfs 
toestellen zonder eigen bijdrage beschikbaar. 
Anita van Brummen en Casper Nelissen nodigen iedereen die graag beter wil 
horen uit in een van de Hoorklinieken. Tevens is er in beide Hoorklinieken de 
mogelijkheid om iedere laatste vrijdag van de maand gebruik te maken van de 
inloop dagen om uw gehoor gratis te laten meten, en indien gewenst aansluitend 
een gratis uitgebreid gehooradvies. 

De koffie staat voor u klaar!

HO
O

RP
ROFS VAKAUDICIENS

OKTOBER 2012

Nr.1
vovollggeennss

CoConnssuummeenntetenn--
bobonndd

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Sinds 1914

Aanbieding 
t/m 4 mei

Kruimelvlaai € 8,95

Bienestich € 13,95

Kaasbroodje € 1,25

Muffin € 1,00
✂

✂

Wegens moeilijke bereikbaarheid 

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

Bezinnings- en ontmoetingsdag
De Zonnebloem afdeling Ospel no-
digt U uit, mede namens de Zonne-
bloem van Nederweert, om deel te 
nemen aan de jaarlijkse Bezinnings- 
en Ontmoetingsdag. Deze dag zal 
gehouden worden in Haaze-hoof te 
Ospel op woensdag 15 mei.

Het programma voor die dag:
10.00 uur H. Mis in de kerk Ospel, 

met medewerking van het 
bejaardenkoor De Peel-
klanken. 

11.00 u. Ontspanning
12.30 u. Uitgebreide lunch
14.00 u. Optreden van “Just For 

Fun” 
16.30 u. Afsluiting van deze Ont-

moetingsdag

De gasten en vrijwilligers die aan 
deze dag willen deelnemen kunnen 
zich bij hun eigen afdeling aanmel-
den vóór 5 mei 2013. 
Voor Ospel : Angelique Schroijen, 
Kuilstraat 3 of Nelly Meulensteen, Ko-
renbloemstraat 25. 
Afdeling Nederweert: Frans Stultiens 
Jasmijnstraat 17.
De eigen bijdrage voor deze geheel 
verzorgde dag is € 10,00. Graag beta-
len bij opgave!

Wij hopen heel veel gasten te mogen 
begroeten.
Zonnebloem Ospel wenst U allen een 
zinvolle en leuke dag!

Tot ziens op 15 mei!

Bezinnings- en ontmoetingsdag 2013.

Naam............................................................................................................................

Adres............................................................................................................................

Tel. ...............................................................................................................................

Dieet, indien gewenst................................................................................................

✂ ✂

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

Het logeeradres voor uw hond, kat of knaagdier
Wij bieden uw huisdier
* Ruime verwarmde kennels en poezenkamers
* Grote speelweides, veel individuele aandacht
* Dagopvang van uw hond

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen en 

borstelen van uw hond door onze 
gediplomeerde medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl

Kabouterdag Eynderhoof

Woensdag 8 mei een dag voor de al-
lerkleinsten. Met de gids van Eynder-
hoof op stap over het kabouterpad. 
Met de rode puntmuts op en een 
mandje in de hand. Op zoek naar 
ambachten en gebruiken, maar ook 
spelen in het speelbos, schommelen 
en wippen, de was doen, stelt lopen, 
hoepelen enz.

Een heerlijk dagje met Opa en Oma 
op stap. Dat is elke keer een FEEST!

Kartelmessen Scharen
Tuingereedschap Messen
veescheermessen enz.

Vlut 2 Ospel
0495-626116
06-26686181
slijperijvanhoek@hetnet.nl

Ruime keuze in 
zomerbloeiers € 1,25 p.stuk

Rijk bloeiende 
hangbaskets € 12,95

Eventueel gratis thuisbezorgd

De Verrassing
Budschop, tel. 460039

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

Tel. 0495-53 26 20
Mobiel: 06-30 40 01 02



Contact:
Roland en Annet van Gils
E: info@startinbedrijf.nl
I: www.startinbedrijf.nl 
M: 06-22 87 05 54
Herstraat 7, 
6031 PG Nederweert

Altijd al je eigen bedrijf willen starten?
Wat houdt je tegen? Sinds Start in Bedrijf niets meer!

Start in Bedrijf begeleidt je niet alleen bij de praktische zaken
die nodig zijn voor het starten van je eigen bedrijf, maar zorgt er
ook voor dat je eraan begint en doorzet!

Wij weten hoe spannend het is om te starten met je eigen 
bedrijf  en voor eigen rekening en risico te ondernemen.

Dat maakt dat we ons echt in onze klanten kunnen 
verplaatsen  en hen met raad en daad bijstaan! 

KENNISMAKINGS-
AANBIEDING 

Werken met gevoel

HET START 
IN BEDRIJF 

SUCCESSIE PLAN
omdat ondernemen 
al eerder begint dan 

bij het maken van een 
ondernemingsplan !

Jacques Vriens bij Weg uit de Peeldag

Jeugdboekenschrijver Jacques 
Vriens schreef in het boek Weg uit 
de Peel over Janneke, dochter van 
een turfsteker, die begin vorige 
eeuw opgroeide in de Peel. Biblio-
theek Helmond-Peel ontwikkelde 
een lesproject voor scholen rond-
om het boek. Het boek en het les-
project zijn de inspiratie voor de 
Weg uit de Peeldag op donderdag 
9 mei bij Buitencentrum De Pelen 
en in Limburgs Openluchtmuse-
um Eynderhoof.  Op beide loca-
ties zijn vanaf 13.00 uur diverse 
activiteiten te beleven. 

Hoe het vroeger was in De Peel
In Nationaal Park De Groote Peel is er 
op 9 mei een nostalgische belevings-
route die start in Buitencentrum De 
Pelen met een korte film en/of een 
voorleessessie van schrijver Jacques
Vriens. Daarna kun je op pad. De 
route is 2 km lang en ook geschikt 
voor rolstoelen. Onderweg vertellen
gidsen over hoe het vroeger was in 
de Peel. Kinderen kunnen ook zelf 
aan de slag en meebouwen aan een 
plaggenhut, de was doen met de 
‘schromp’ en een ‘schrank’ bouwen 
met turven. Bij de Peelboerderij ont-
dek je hoe belangrijk schapen, geiten 
en andere boerderijdieren waren
voor de dagelijkse kost. Toneelgroep 
De Kring speelt elk half uur een scene 
uit het boek en Mart Vervoort speelt 
en zingt nostalgische liedjes bij het 
schuilhutje op de route. Om 16.00 uur 
is er een optreden van Muzikaal Ver-
teltheater Frans en Henk in het Amfi-
theater. Buitencentrum De Pelen ligt 

aan de Moostdijk 15 te Ospel. Meer
informatie: www.buitencentra.nl

Jacques Vriens is de speciale gast tij-
dens de Weg uit de Peeldag in Buiten-
centrum De Pelen. Om 14.00 en 15.00 
uur leest hij in het Amfitheater voor 
uit eigen werk. Er  zijn die dag ook 
verschillende boeken van Jacques te 
koop en de schrijver zal zijn boeken 
natuurlijk signeren. Jacques Vriens 
(1946) is een van de bekendste en suc-
cesvolste auteurs van kinderboeken 
in Nederland.  Hij is geboren in Den 
Bosch en woont tegenwoordig met 
zijn gezin in Zuid Limburg. 

Weg uit de Peeldag, ook in het 
Limburgs Openluchtmuseum 
Eynderhoof
Op zeven kilometer van Buitencen-
trum De Pelen ligt het Limburgs 
Openluchtmuseum Eynderhoof. Een
bezoek aan Eynderhoof sluit mooi 
aan op een bezoek aan De Groote 
Peel. Hier kun je zien hoe een gezin 
rond 1900 leefde en hoe ze turf ge-
bruikten om zich te warmen en op te 
koken. In de Herberg kun je om 14.00 
en 16.00 uur luisteren naar het opge-
tekende verhaal van  Frans van Deur-
sen zaliger, een bekend turfsteker uit 
de Ospelse Peel.  In de tentoonstel-
ling de 4 jaargetijden is een korte 
film te zien over  de laatste keer dat 
er in de Peel turf gestoken is door de 
vrijwilligers van Eynderhoof.  Dit alles 
onder de noemer ‘kijken om niet te 
vergeten’. Eynderhoof ligt aan de Mil-
derspaât 1 in Nederweert Eind . Meer 
informatie: www.eynderhoof.nl

Een beroerte en dan? 
Het kan ook u overkomen

Dinsdag 21 mei a.s. organiseert 
SJG Weert een informatiebijeen-
komst waarin de behandeling, 
revalidatie en nazorg na een be-
roerte aan bod komen. De infor-
matieavond vindt plaats tussen
19:00 en 21:00 uur in het Audito-
rium van SJG Weert, Vogelsbleek 
5. De toegang is gratis. Aanmel-
den via het inschrijfformulier op 
de website: www.sjgweert.nl 
(zie: Agenda) of telefonisch bij de 
afdeling Patiëntenvoorlichting: 
0495 - 57 22 05.

Sprekers op deze bijeenkomst zijn 
Harrie Lövenich, neuroloog, Anneke 
van Druenen, revalidatiearts en ver-
schillende therapeuten die betrokken 
zijn bij het herstel.

Er is ruim gelegenheid om vragen te 
stellen.

Gewoon druk of ADHD?

Op woensdag 22 mei a.s. organiseert 
de ADHD poli van SJG Weert een in-
formatiebijeenkomst over ADHD.
De bijeenkomst vindt plaats tussen 
19:00 en 21:00 uur in het Auditorium 
van SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toe-
gang is gratis. Aanmelden via het in-
schrijfformulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of bij de 
afdeling Patiëntenvoorlichting: 0495-
57 22 05.

Sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn: 
Birgit Levelink, kinderarts RiaggWeert, 
Mirande Bakens, ADHD-verpleegkun-
dige SJG en Raisy Timmerman, Ge-
zondheidszorgpsycholoog Medipsy. Zij 
geven uitleg over ADHD, het stellen 
van de diagnose en de behandeling.

Er is ruim gelegenheid om vragen te 
stellen.

Kruisstraat 29 - 6034 RH Nederweert-Eind 
tel/fax 0495-63 16 51

Dagelijks
Verse asperges

nu ook geschild

Ma.: gesloten
Di. t/m vr.: 13.00 t/m 18.00 u.   

Za.: 9.00 t/m 16.00 u.

Openingstijden:

JAN NEDERWEERT
vergadering op 6 mei 2013

Het bestuur nodigt haar leden en 
achterban graag uit voor het bij-
wonen van de vergadering welke 
zal worden gehouden in: café/
zaal “De Schans” te Budschop, 
Nederweert. Aanvang: 19.30 uur

De agenda voor deze avond ziet er als 
volgt uit:
1. Opening
2. Vragenhalfuur 
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Verslag vergadering 25 maart 2013
5. Fractienieuws
6. Behandeling agenda raadsverga-

dering 7 mei 2013
7. Sluiting

Het bestuur,

De stukken voor de as. raadsvergade-
ring liggen vanaf 19.00 uur ter inzage 
in de vergaderruimte bij De Schans

STEVENS
TELEVISIES

Grootschoterweg 105-107 · Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616
www.stevensbudelschoot.nl

Open: ma. 10-18 u. · di. GESLOTEN 
wo/do. 10-18 u. · vr. 10-20 u. · za. 10-17 u.

In 95% de goedkoopste!!
Persoonlijke service / Deskundig advies
Ook voor uw satelliet-systeem • DVD
Prijs-info niet telefonisch / per e-mail

       UW LED-TV
ADRES!!

In 95% de goedkoopste!!

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

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)

Bobo kindercentrum Nederweert:
Locatie IKC de Kerneel

Dagopvang 0-2 jaar, Olleke Bolleke groep
Dagopvang 2-3 jaar Eigen Wijsje groep 
en 3-4 jaar Upke Dupke groep
Inclusief VVE peuterprogramma
(oftewel peuterspeelzaalwerk)
Mogelijkheid tot Flexibele opvang!!!
Doorstroom naar buitenschoolseopvang
4-12 jaar mogelijk
Locatie basisschool Budschop
Peuterprogramma 2-4 jaar Apeköpkes groep
VVE peuterprogramma
(oftewel peuterspeelzaalwerk)
Meer info: www.bobokindercentra.nl
Of bel naar servicepunt: 077-3589797

Last van 
overgangsklachten?

Op woensdag 28 mei a.s. organi-
seert het SJG Weert een informa-
tiebijeenkomst rond het thema
‘de overgang’ (menopauze). De 
informatieavond vindt plaats tus-
sen 19:00 en 21:00 uur in het Au-
ditorium van SJG Weert, Vogels-
bleek 5.  De toegang is gratis. 
Aanmelden via het inschrijf-
formulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of tele-
fonisch bij de afdeling Patiënten-
voorlichting: 0495 - 57 22 05.

Gynaecologe Waltje Jager geeft uit-
leg over de hormonale veranderingen 
tijdens de overgang. Veel vrouwen 
hebben klachten zoals opvliegers, 
ontregelde menstruatie, slecht sla-
pen en stemmingswisselingen. Geluk-
kig zijn er diverse mogelijkheden om 
hier iets aan te doen. Naast prakti-
sche tips wordt ook de behandeling 
met hormonen en andere midde-
len uitgelegd. De poli Gynaecologie 
heeft op vrijdagmiddag een speciaal 
menopauze-spreekuur. Tijdens de bij-
eenkomst wordt dit kort toegelicht.

Iedereen die belangstelling heeft is 
van harte welkom. Er is ruim gelegen-
heid om vragen te stellen. 

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

Mantelzorgsalon 
zaterdag 18 mei

Excursie Natuurgebied de Peel 
met lunch 
Zaterdag 18 mei 11:00 – 14:00 uur
Tijdens deze ochtend maken we een 
mooie wandeling (ong. 1 a 1,5 uur) 
door natuurgebied de Peel in Ospel. 
We krijgen een rondleiding door Mw. 
Veugen en aansluitend wordt er voor
soep met broodjes gezorgd. 

Lijkt het u bijzonder om als mantel-
zorger samen met andere mantelzor-
gers in alle rust een stukje plaatselijk 
natuurschoon te bekijken? Dan is dit 
zeker een goede gelegenheid!
We verzamelen om 10:30 uur bij het 
Groene Kruisgebouw en gaan van daar-
uit met enkele auto’s richting Ospel. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 13 mei .
Op maandag 10 juni is er een ver-
wenmiddag voor de mantelzorgers. 
U kunt zich hier ook al voor aanmel-
den dit in verband met het organise-
ren van deze middag.
Graag tot ziens op deze dagen die ge-
heel kosteloos zijn.

Marianne Geenen
Groene Kruis mantelzorgondersteuning
06-44351240 of  0475-458473
marianne.geenen@dezorggroep.nl
Werkzaam op donderdag als mantel-
zorgconsulent.
Werkzaam op maandag en dinsdag 
voor de gemeente Roerdalen namens
de Zorggroep

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

WITGOED
de beste merken wasmachines, 

condensdrogers, koelkasten enz. 

met garantie

Openingstijden:

maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 

van 10.00 - 17.00 uur.

Graafschap Hornelaan 118h Weert

Tel. 0495-534434 / 06-41826841

www.goedgebruiktgoed.com

Beelhouwgroep 
Nederweert

Van de Beelhouwgroep Nederweert 
worden in de weekenden van 4-5 en 
11-12 mei, de beelden die het afgelo-
pen jaar gemaakt zijn, tentoongesteld. 
Beelden in steen, brons, hout en ande-
re materialen worden zowel in abstrac-
te als figuratieve vormen getoond.
U bent van harte welkom op bovenge-
noemde dagen van 13.00 – 17.00 uur, 
in de Teuniskapel aan de Altweerter-
kapelstraat in Weert.
De toegang is gratis.

Trimsalon Snoetje

-  Honden trimsalon voor alle rassen
-  Uw hond vakkundig getrimd 

(gediplomeerd)
-  Haal- en brengservice mogelijk
-  Uitsluitend 

op afspraak

Tichelveld 21 • Nederweert
Tel. 06-29420034

info@trimsalonsnoetje.nl
www.trimsalonsnoetje.nl

Het adres voor uw hond

EIND 61 • 6034 SM NEDERWEERT-EIND • TEL. 0495-626673 
GSM 06-50290664 • e-mail: matkoppen@hotmail.com 

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Letsel opgelopen door 
toedoen  van een ander? 
Kijk voor meer info op: 

www.teunissenletselschade.nl
Teunissen Letselschade • Kraan 10a • 6031 RX  Nederweert
T: 06-57242417 • info@teunissenletselschade.nl

LET OP!!!
Teksten en advertenties voor 

het weekblad van donderdag 23 mei
aanleveren dinsdag 14 mei 

uiterlijk 16.00 uur
i.v.m Pinksteren.

info@drukkerijvandeursen.nl
Bij voorbaat dank voor uw medewerking

De redaktie

Trouw-
kaarten???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert.


