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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

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

Het jaar 2012 was een zeer goed 
jaar voor de Goede Doelen Win-
kel in Nederweert (GDWN). Niet 
alleen wisten velen de winkel te 
voorzien van prachtige en bruik-
bare materialen en kleding. Vele 
anderen hebben hiervan gebruik-
gemaakt door er mooie aanko-
pen te doen. Voor een prikkie. 
Nog steeds. Al met al konden de 
vrijwilligers ook in 2012 weer vol-
doen aan hun taakstelling: maar
liefst 11 doelen ontvingen een
bijdrage. 

Lokaal goede doelen
Stichting Leergeld Weert en om-
geving ontving € 1.000,-. Via een 
bijdrage van deze organisatie kun-
nen kinderen uit gezinnen met een 
krappe beurs meedoen aan sport 
en cursussen. De stichting ontvangt 
daarvoor subsidies en sponsorgeld
van gemeenten, bedrijven en orga-
nisaties. 

Jong Nederland Budschop ontving
een bijdrage van � 1.000,-. Daarmee 
kunnen zij een gedeelte van de kos-
ten voor een tent bekostigen. Het 
huidige verenigingsgebouw is te krap 
voor activiteiten van de complete 
vereniging. Een tent zorgt ervoor dat 
de leden ook bij slecht weer droog 
kunnen zitten. Zowel Jong Neder-
land Ospel en Leveroy, als Scouting 
Nederweert en Kindervakantiewerk 
Nederweert ontvingen een bijdrage 
van € 500,-.

13.000 euro voor lokale, verre en actuele goede doelen

Goede Doelen Winkel Nederweert 

Aan de Stichting Voedselbank Weert 
werd een bijdrage van € 1.000,- ver-
strekt. Deze organisatie draait vol-
ledig op vrijwilligers. De voedsel-
pakketten worden uitgegeven aan 
mensen die dit hard nodig hebben. 
De Voedselbank Weert verwerft 
voedsel via inzamelingsacties en bij 
regionale bedrijven. 

GDWN doneert dames- en herenkle-
ding én doet een financiële bijdrage 
aan de kledingbank in Maasbracht. 
Bij de 24 steunpunten in Limburg krij-
gen mensen die daarvoor een verwij-
zing hebben gekregen gratis kleding. 
De kledingbank ontvangt € 500,-.

De vrijwilligers van GDWN zijn ook 
hun plaatselijke muziekvereniging 
goedgezind. Harmonie St. Joseph uit 
Nederweert ontving een bijdrage van 

€ 1.500,-. voor de verbouw en inrich-
ting van hun nieuwe repetitielokaal. 
Sinds enige tijd repeteert de vereni-
ging in Willem Tell in Budschop. Een 
instrumentenberging en een akoes-
tisch plafond zijn enkele van de te 
realiseren verbouwingen.

Verre goede doelen
Celine van Eert en Fleur Knapen de-
den een aanvraag voor hun school-
project. In de zomer vertrekken deze 
scholieren van het College in Weert 
voor een vrijwilligersproject in Tan-
zania. Dit project wordt gecoördi-
neerd door de organisatie Global 
Exploration. Het bedrag dat beide 
scholieren verzamelen wordt door
de Stichting Wilde Ganzen met 55% 
verhoogd. GDWN verstrekte € 500,- 
aan dit project. 
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Op 20 maart 2013 ontving Annie 
Mennen Smolenaers  een brief 
van de Staten Generaal in de brie-
venbus, zij twijfelde of dit wel 
echt was. Op naar het gemeen-
tehuis waar Burgemeester Evers 
vertelde dat hij haar had aange-
meld om op 30 april naar Amster-
dam te gaan. “Er ging even wat 
door me heen, ik als enigste Ne-
derweerternaar naar de kroning, 
waar had ik dat aan verdiend?” 
Dat werd al snel duidelijk, Annie 
is dit jaar 40 jaar bij de thuiszorg 
in dienst, en Burgemeester Evers 
vond dat een goede reden om 
haar aan te melden.

Media
Vanaf dat moment meldde de media 
zich massaal om afspraken te maken.
“Ik ben niet zo iemand die graag op 
de voorgrond staat, maar alles ging 
in sneltreinvaart” Annie moest vooraf 
naar Amsterdam om een foto te ma-
ken van haar welke volgende maand 
in de Nieuwe Kerk tentoongesteld zal 
worden.

Koninginnedag
Dan de grote dag  30 april 2013. 
‘s Morgens om half zes stond de bus 
bij het A.C. restaurant waar 40 Lim-
burgers in passende kleding richting 
Amsterdam vertrokken. “Iedereen
was erg benieuwd, de sfeer was goed, 
het weer viel mee, alleen erg koud!” 
In Amsterdam aangekomen werd An-
nie gescreend. Vervolgens werd zij 
samen met de andere Limburgers on-
der politiebegeleiding naar de Nieu-
we Kerk gebracht, waar een tweede 
screening, plaatvond, de mobiele 
telefoons moesten uit en er mochten 
geen foto’s meer gemaakt worden.

Nieuwe Kerk
In de kerk aangekomen werden zij ver-
blind door de schitterende bloemen-
zee waarmee de kerk was versierd.

“Het leek wel ’n droom” aldus Annie
Vervolgens kwamen de genodigden,
koningsparen, ministers en hoog-
waardigheidsbekleders binnen, “Ik 
heb nog nooit zoveel vooraanstaan-
den van dichtbij gezien, fantastisch!” 

Koninklijke familie
Als laatste arriveerde  Prinses Beatrix 
gearmd met prinses Mabel, de klein-
kinderen Amalia, Alexia en Ariana 
in prachtige blauwe jurkjes, gevolgd 
door de overige leden van ’t koninklij-
ke huis. Het hoogtepunt was zonder 
meer het moment dat Koning Willem 
Alexander met zijn knappe koningin 
Maxima naar voren schreed om de 
troon te betreden.

Einde feestelijkheden
Na de officiële plechtigheid kregen 
de gasten een hapje en een drankje 
aangeboden. Hierna reed de bus te-
rug richting Limburg en werd er in 
de bus champagne geserveerd en ge-
toast op het nieuwe koningspaar.

In Vught werd een buffet aange-
boden en kon er lekker nagepraat 
worden over de ervaringen. Alle ge-
nodigden waren meer dan tevreden 
over hoe alles tot in de puntjes was 
geregeld!

Moe maar voldaan arriveerden de 
bus om 21:00 uur in Nederweert.
Annie kijkt met heel veel plezier te-
rug op deze dag en is vooral dank-
baar dat zij deze unieke gelegenheid 
heeft mogen meemaken. “Het is on-
beschrijfelijk”

Binnenkort wordt de groep ter af-
sluiting nog ontvangen door Gouver-
neur Bovens in Maastricht. 

Annie Mennen Smolenaers heeft 
genoten en wil de gemeente Neder-
weert, maar vooral Burgemeester 
Evers hartelijk bedanken dat zij deze 
dag als “gewone”  burger heeft mo-
gen meemaken.

Annie Mennen-Smolenaers mocht er bij zijn

Kroning koning Willem-Alexander 

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

in Nederweert/Ospel

Inclusief poetsen!

Nu! €29.95

in Nederweert/Ospel

Postelstraat 36 Someren Tel. 0493-494610

‘Mijn vrouw was 

bijzonder levenslustig . 

Een sombere uitvaart 

paste dan ook 

totaal niet bij haar.

Dat begreep Van Deursen 

helemaal .’

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 ".

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ZONNEPANELEN

- WARMTEPOMPEN

- CV-ONDERHOUD

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

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

TE HUUR
Appartement 
met groot dakterras
Ospelseweg 2a, Nederweert

Inl. 06-13400575

Spauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Dhr. en mevr. M. Doensen-Huijsmans

Wij komen al jaren in deze praktijk bij
tandarts Spauwen.
Brigitte zorgt voor een goed gereinigd
gebit. Door hun goede zorg hebben wij
nog steeds onze eigen tanden kunnen
behouden.

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)

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

Lekker koken
overal en altijd!
Privé diners,
workshops en catering
Bel voor de
mogelijkheden.

Bart Bijlmakers | 06-49764144 | www
Bart Bijlmakers | 06-49764144 | www.privedinerencatering.nl

0495-625647Ruime keuze in 
zomerbloeiers € 1,25 p.stuk

Rijk bloeiende 
hangbaskets € 12,95

Eventueel gratis thuisbezorgd

De Verrassing

Budschop, tel. 460039

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts Pim van Boxel

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Miranda Kursten

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218



Mediterraan brunchbuffet
en
mediterraan dinerbuffet

Op Moederdag (12 mei) en op
1e Pinksterdag (19 mei) 

serservvereren wij een mediten wij een mediterrerraan brunchbuffet aan brunchbuffet 
tussen 13.00 uur en 16.00 uur en eentussen 13.00 uur en 16.00 uur en een
meditmediterrerraan dinerbuffet vaan dinerbuffet vanaf 17.00 uuranaf 17.00 uur. . 
GerGerechechtten en pren en produktodukten die je in een en die je in een 
meer-meer-gangen brunch of diner vgangen brunch of diner vererwwachachtt, , 
vind je op ons buffet tvind je op ons buffet terugerug. . 
OOok vok voor de koor de kinderinderen is er ven is er van alles lekkan alles lekkers ers 
uituitereraaraardd..

Prijs mediterraan brunchbuffet
€ 22,50 per persoon,€ 22,50 per persoon,
€ 11,25 v€ 11,25 voor koor kinderinderen ten tot 12 jrot 12 jr..
Prijs mediterraan dinerbuffet
€ 27,50 per persoon,€ 27,50 per persoon,
€ 13,75 v€ 13,75 voor koor kinderinderen ten tot 12 jrot 12 jr

Restaurant Diverso

OOns tns terrerras is vas is vernieuwernieuwd!d!

17 mei zal het nieuw17 mei zal het nieuwe te terrerrasas

 officieel geopend w officieel geopend wororden!den!

Caspar Kessels – John Beijes -  Kitty Verspagen
Brugstraat 44  I  6031 EG Nederweert  I  
Tel: 0495-625000  I  www restaurantdiverso.nl

Wij informeren u graag vrijblijvend en kosteloos over de actuele marktwaarde
en onze dienstverlening als verkoop- en/of aankoopmakelaar

Bel of mail ons voor een persoonlijk informatiegesprek
en laat u overtuigen van onze “Frisse-(n)” aanpak!

Kijk voor meer informatie en ons woningaanbod op

www.frissenwoonadvies.nl of
www.facebook.com/frissenwoonadvies

HeefHeeft u vt u verkerkoopplannen en/ofoopplannen en/of
een leukeen leuke we woning gezien?oning gezien?

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 VORK-
MEER
De Vrijwillige Hulpservice is een 
dienst waarbij vrijwilligers worden 
ingezet om een klusje te doen voor 
een ander. De Hulpservice is er voor 
mensen 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 
principe incidentele en kortdurende 
klussen. Hierbij kunt u denken aan: 
monteren 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. 

“Niet iedereen heeft evenveel geld 
te besteden, daarom is het fijn dat je 
een beroep kan doen op de Hulpser-
vice van Vorkmeer. Een aantal kastjes 
van mijn keuken moesten gerepa-
reerd worden. Binnen een week na-
dat ik contact had opgenomen met
Vorkmeer, is een vrijwilliger langs 
geweest die mijn keuken weer mooi 
heeft opgeknapt.”

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 Ne-
derweert. Dit kan via tel. 0495-688247 
en e-mail vrijwilligehulpservice@vork-
meer.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: lees-
vrijwilliger
De organisatie PSW in Nederweert is 
op zoek naar een leesvrijwilliger (m/v) 
voor een 5-tal cliënten. De bedoeling 
is om als leesvrijwilliger ongeveer een 
half uurtje één-op-één met de cliënt 
te lezen, om begrijpend lezen te oe-
fenen. Het is belangrijk affiniteit te 
hebben met de doelgroep mensen
met een beperking. Uiteraard wordt 
gezocht naar een vrijwilliger die het 
zelf ook leuk vindt om te lezen. Tij-
den zijn in overleg, wel graag in de 
avonduren. Spreekt dit vrijwilligers-
werk u aan? Kijk dan op onze website 
voor meer informatie en om u aan te 
melden als vrijwilliger!

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.

MAATJESPROJECT: wandelvrijwil-
liger gezocht! 
Voor een 58 jarige man uit Neder-
weert zijn wij op zoek naar een wan-
delvrijwilliger. Meneer is sinds een 
aantal jaren blind aan één oog en 
met het andere oog slechtziend. Hij 
wil graag wat vaker het huis uit, hij 
houdt bijvoorbeeld van wandelen in
de natuur. Meneer is ondernemend
ingesteld. Echter alleen erop uit gaan, 
zoals wandelen in het bos, is niet meer 
zo vanzelfsprekend. Onverwachte ob-
stakels, zoals laaghangende takken 
en kuilen vormen een probleem. Wij 
zoeken daarom een sociaal en gezel-
lig iemand (man of vrouw) die samen 
met meneer erop uit wil gaan. Andere 
interesses van meneer zijn muziek en 
kunst. Kunt u hierin iets betekenen? 
Neem dan contact met ons op! 

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. 

Geef moeder een natuurbeleving cadeau!

Zet moeder met Moederdag  in 
het zonnetje en trakteer haar – en 
jezelf – op een gezellige Belevings-
tocht  in Nationaal Park De Groote 
Peel. Na afloop samen lekker pick-
nicken op de picknickweide bij Bui-
tencentrum De Pelen. Deze Moe-
derdagbeleving start op zondag 12
mei om 11.00 uur bij de balie van 
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname 
kost € 12,50 voor volwassenen en
€ 7,50 per kind, inclusief een gevul-
de picknicktas.  Opgave vooraf is 
gewenst op: 0495 – 641 497 of per 
mail: depelen@staatsbosbeheer.nl

Er zijn veel manieren om moeder te ver-
rassen op Moederdag. Samen op Peel 
Ontdektocht gaan en daarna gezellig 
picknicken is een cadeau waar de hele 
familie van kan meegenieten. De wan-
deling gaat over het familiepad (ver-
hard) in Nationaal Park De Groote Peel 
en is dus voor iedereen toegankelijk. 
Een  Peelgids van Staatsbosbeheer ver-
telt bijzonderheden over het ontstaan, 

de planten en dieren en de cultuurhis-
torie van het gebied. Maar tijdens deze 
gezinstocht hoeft u niet alleen maar te 
luisteren. Door het uitvoeren van een 
aantal speelse en creatieve opdrachten 
ontdekt u de natuur op een verras-
sende en creatieve manier. De excursie 
duurt ongeveer 1,5 uur en na afloop 
staat er bij het Buitencentrum een tas 
met broodjes en drinken klaar. Dubbel 
genieten dus!

Buitencentrum De Pelen
Buitencentrum De Pelen is de toe-
gangspoort tot Nationaal Park De 
Groote Peel. Hier starten alle activi-
teiten, met of zonder gids. Daarnaast 
heeft  De Pelen ook een uitgebreid 
winkel met mooie (natuur) boeken, 
Streekproducten en souvenirs. Ook
voor Moederdag hebben wij leuke 
cadeaus in huis!

Het Buitencentrum is elke dag geopend 
van 10.00 tot 18.00 uur. Voor meer 
informatie en een compleet activitei-
tenoverzicht: www.buitencentra.nl.

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

www.indoorsoccer-nederweert.nl

KINDERFEESTKINDERFEESTKINDERFEESTKINDERFEESTKINDERFEESTKINDERFEEST
JE SPORTIEFSTE 

Hulsenweg 1, 6031 SP Nederweert  06-15141341

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Klanten toe aan de lente

Het is een drukte van belang aan 
de Kampsteeg in Meijel.
Perkplantenkwekerij Van Rees
staat weer voor de meest hec-
tische weken van het jaar. Het 
perk- en kuipplantenseizoen  ging
in 2013 met een fikse vertraging 
van start. Dat lag aan de strenge 
voortdurende koude. Die zorgde
ervoor dat  mensen hun aankoop 
van zomergoed uitstelden.

Maar inmiddels komt het seizoen op 
stoom en is ook de winkel in Meijel 
weer open voor het publiek.

Van Rees houdt daar bij vast aan 
een beproefd concept. In het sei-
zoen mensen laten genieten van al 
het moois  dat in de kas staat en een 
kopje koffie met iets lekkers erbij en 
dan komt alles goed. Koffie en iets 
lekkers lijken weinig met planten van 
doen te hebben, maar dat verandert 
als u weet dat veel mensen zo maar 
ettelijke uren in de kassen door bren-

gen. Ze wandelen er langs de 400.000 
perkplanten en 600 hangmanden. 
Oriënteren zich terdege, vragen om
advies en maken dan pas hun selectie. 
Van Rees heeft er geen moeite mee 
dat mensen door de kassen lopen. 
We zijn de grootste ambachtelijke 
kwekerij van de regio en  willen  dat 
graag aan iedereen laten zien.

Door de lang durende winter hebben 
klanten nu andere vragen dan voor-
heen. Ze willen alles weten over de 
winterhardheid van sommige plan-
ten. Tegelijkertijd zo meldt Van Rees 
is het duidelijk dat mensen nog nooit 
zo erg aan de lente zijn toe geweest 
als dit jaar. Ze zijn het binnen zitten 
meer dan moe en willen bij de eerste 
zonnestralen de tuin in en genieten. 

Wie wil komen kijken in de kwekerij 
en de winkel is tijdens het perkplan-
tenseizoen zeven dagen per week
welkom aan de Kampsteeg 11 in 
Meijel.

Geboortekaartjes???
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert.

Tijdens Koninginnedag hebben
de wethouders Hubert Mackus, 
Renée Wernink en centrumma-
nager Gerrit Timmerman symbo-
lisch het vernieuwde Horecaplein 
Nederweert geopend middels het 
onthullen van twee “DitisNeder-
weert-tegels.

Op de “DitisNederweert-tegels” staat 
een QR-code die met een mobiele te-
lefoon kan worden gescand. 
Deze code leidt naar de website van 

Opening horecaplein

het Centrummanagement die vol staat
met informatie over Nederweert.
Dit alles onder toeziend oog van de 
uitbaters van Café Matchpoint, Eet-
café de Kleine Winst en Guulke eten
en drinken.

Centrummanager Gerrit Timmerman
benadrukte dat het nieuwe Hore-
caplein Nederweert een plein is van 
ons allemaal, een fantastische locatie 
waar de ondernemers vooral samen 
een groot succes van kunnen maken.

Wethouder Hubert Mackus, centrummanager Gerrit Timmerman en wethouder Re-
née Wernink

Culinair weekend
Vrijdag 24 mei en zaterdag 25 mei

Keuken geopend vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur.

Keuze uit diverse voorgerechten, soepen, 

hoofdgerechten en nagerechten.

Kom gezellig dineren bij ons: 

eetcafé  Het Peeljuweel  Ospel

Tel.: 0495 – 634080

Reserveren is gewenst meimei

Culinair weekend

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

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.



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

Goede Doelen Winkel Nederweert

Vervolg van pagina 1

Ria van Buul en Ben Houben verzoch-
ten GDWN om een bijdrage voor 
het adoptiefonds van Pater Konings 
in Venezuela. Met het ingezamelde 
geld worden onder andere maaltij-
den op school betaald. Zeker 150 kin-
deren zijn daardoor dagelijks verze-
kerd van een voedzame maaltijd. Het 
adoptiefonds ontving een bijdrage 
van € 1.000,-.

De Stichting One Voice South Africa 
(OVSA) zet zich in voor de bestrijding 
van ziekten als HIV, Aids en Tubercu-
lose. Dit doen zij via een scholingspro-
gramma, waarbij ziektes, maar ook 
seksuele en reproductieve gezond-
heid, geslachtsziektes, life skills en 
mensenrechten aan bod komen. Voor
dit project is € 1.000,- vrijgemaakt. 
Stichting Burkina Faso in Nederweert 
heeft een fonds opgericht waaruit 
de behandeling van 10 patiënten per 
jaar betaald kan worden. De behan-
deling kost € 300,-- per patiënt. Het 
fonds wordt beheerd door Monique 
Wolters uit Roermond die zes maan-
den per jaar in Burkina Faso woont. 

Dr. Schlösser, een gepensioneerde 
orthopeed, opereerde al tweemaal 
in de revalidatiekliniek. Aan het pro-
ject Operatie en Revalidatie in Kaya
(Burkina Faso West-Afrika) werd een 
bedrag van € 2.000,- verstrekt. 

Actueel doel
In juni 2013 fietsen legio fanatieke 
sporters de Alpe d’Huez op en af. 
Allen voor het goede doel: de over-
winning op kanker. Ook GDWN zet 
zich in voor dit doel door een dona-
tie te doen aan twee gemeentelijke 
fietsteams. Een aantal collega’s van
de ambtenaren werd door deze vre-
selijke ziekte getroffen. De gemeen-
teteams leveren een fysieke inspan-
ning om geld in te zamelen. GDWN 
sponsort hen met een bijdrage van 
€ 1.500,-.

U vindt de Goede Doelen Winkel aan 
de Kerkstraat 76 in Nederweert. Met 
uw donatie of aankoop helpt u een 
ander!

www.gdwnederweert.webklik.nl

F. Bruekers 

Mgr. Kreyelmansstraat 39, NEDERWEERT
Tel. 0495 - 632020
www.meigardennederweert.com
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 16-22 uur
vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen
van 11.30 - 22.00 uur
Ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Voor afhalen in mei Elke zaterdag,
zondag en de

feestdagen
lopend buffet

tussen 17.00 en 22.00 uur. 

U kunt onbeperkt genieten 
van Chinese, Kantonese 
en Japanse gerechten. 
Keuze uit 30 soorten. 

Voor slechts € 13,00 p.p.
Kinderen tot 12 jaar HALVE PRIJS,

kinderen tot 4 jaar GRATIS.

Catering vanaf 20 personen
op gewenste locatie.

Reserveer voortijdig

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)

◆	 Tomatensoep
◆	 Babi Pangang
◆	 Kip ketjapsaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (6 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 15,-
Maandmenu (voor 2 à 3 personen)

◆	 Babi Pangang
◆	 Koe Loe Yoek
◆	 Kip ketjapsaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (8 stuks)
◆	 Gebakken banaan (4 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 18,50

Bij elke besteding een kado
op moederdag 12 mei.

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

Tim Zegveld Mobiel Reisadvies,
Voor een goed reisadvies kunt u bij mij terecht.
Voor een goed brillenadvies kunt u bij Eyecentre 
Nederweert terecht. Zeker nu de zon gaat schijnen zijn 
beide zeer belangrijk. Daarom kies ik voor Eyecentre 
Nederweert. Bedankt voor het zeer goede advies. 
Eyecentre Nederweert bedankt, Tim Zegveld mobiel 
reisadvies.

ME RA
sieraden  horloges  lederwaren  accessoires

meora trendstore@meoratrendstore

Kerkstraat 47  6031 CE Nederweert  T. (+31)-495-84 31 07 i n f o@m e o r a . n l   w w w . m e o r a . n l

12 mei
Moederdag!

De mooiste cadeautjes voor de
 mama’s!

MOEDERDAGTIP!
De allernieuwste trend!

touching jewelry

heart to get

Ruime keuze in 
zomerbloeiers € 1,25 p.stuk

Rijk bloeiende 
hangbaskets € 12,95

Eventueel gratis thuisbezorgd

De Verrassing
Budschop, tel. 460039

Privé diner populair in crisistijd

Privé diners bij u thuis of op een 
locatie zijn razend populair. Voor-
deel is, dat u met uw gezelschap 
alleen bent in het bijzijn van een 
eigen kok zodat de aandacht vol-
ledig gericht is op de gerechten
van uw gasten. Vooraf wordt het 
menu doorgesproken en afge-
stemd op uw wensen. De drank 
kunt u eventueel zelf serveren
zodat de kosten bijzonder laag 
blijven. Een intiem restaurant 
in eigen huiskamer of op loca-
tie. Prijzen voor een viergangen
menu vanaf 35 euro.

Bart Bijlmakers heeft ruime ervaring 
met het verzorgen van diners voor 
kleine gezelschappen. Vaak kookt hij
bij mensen thuis maar ook beschikt 
hij over een unieke locatie met keu-
ken en restaurant voor maximaal 16 
personen. Dit is een prachtig lande-
lijk gelegen huiskamerrestaurant 
met alle voorzieningen die een res-

taurant nodig heeft. Als kok onder-
scheidt hij zich met versgebakken 
broden, zelfgemaakte pasta’s, het 
roken van vis en vlees, konfijten van 
gevogelte en het draaien van am-
bachtelijk ijs. Sauzen worden op de 
klassieke wijze gemaakt en limoncel-
lo, notenlikeur, tapenades, chutneys, 
patés en gebak komen ook uit eigen 
keuken. Kortom: eerlijke producten 
gemaakt van verse ingrediënten. Dat 
proef je meteen.

Groepen kunnen zich ook aanmelden 
voor eenmalige workshops of een 
serie van meerdere avonden. Prijzen
hiervoor zijn vanaf 45 euro inclusief 
drank. Privé Diner & Catering ver-
zorgt natuurlijk ook alle soorten buf-
fetten bij u thuis.

Voor meer informatie kunt u bellen: 
0495-625647 of raadpleeg de web-
site: www.privedinerencatering.nl of 
facebook.

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
Lichaamspakkingen
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

Dansavond
Dansavond voor alle senioren Ne-
derweert-Eind e.o
Hemelvaartdag donderdag 9 mei is er 
weer dansen in Café – Zaal Bi-j Le-nie, 
Kruisstraat 53 te Nederweert-Eind.
Binnenkomst aan achterzijde, tevens 
parkeergelegenheid. We beginnen om 
20.00 uur en eindigen om 24.00 uur.
www.cafezaalbijlenie.nl/55+

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

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175

Theo Bovens: vriend van Eynderhoof
Bij de opening van de Kroêdpörs 
in Eynderhoof door Limburgs 
gouverneur Theo Bovens prees 
hij het bestuur en de vrijwilligers 
voor de realisering van de stroop-
makerij: een nieuw historisch mo-
nument in het Limburg Openlucht 
Museum Eynderhoof. 

Hij toonde zich enthousiast over wat 
Eynderhoof presteert om het oude
ambacht en de Limburgse volkscul-
tuur voor het nageslacht te behou-
den. Ook de mededeling van voorzit-
ter Peter Willekens dat Eynderhoof in 
de toekomst o.a. meer nadruk gaat 
leggen op het educatieve aspect van 
de voedselketen sprak de gouverneur 
zeer aan. Kinderen kunnen straks be-
ter aanschouwen en meebeleven hoe 
voedsel groeit en uiteindelijk op tafel 
komt. 

Hij was ook lovend dat het museum 
een brede belangstelling geniet 
en gesteund wordt door meer dan 
300 Vrienden, die de herbouw van 
de stroopmakerij financieel onder-
steunden. Hij riep aanwezigen zelfs 
op om Vriend te worden ! Zelf is hij 
ook vriend evenals zijn voorgangers 
Berend-Jan van Voost tot Voorst en 
Leon Frissen. Er waren vele toeschou-
wers die stralende zondagmiddag. 
Zij constateerden dat het museum-
terrein geheel heringericht is en een
uitnodigend open karakter heeft ge-
kregen. Alle reden om weer eens een 
kijkje te gaan nemen. 
En als Vriend mag u het hele sei-
zoen gratis met 2 personen binnen!
Wilt u Vriend(in) word, meld u vlug 
aan, dan kunt u op zaterdagmorgen 
15 juni a.s. ook gratis deelnemen aan 
de jaarlijkse Vriendendag.

Aanmelding als vriend(in) van Eynderhoof.

Ondergetekende meldt zich aan als lid bij de Vereniging “Vrienden van Eynder-
hoof” in de categorie (jaarlijkse contributie/tussenvormen zijn ook mogelijk):

o beste vriend(in) _ 35,- (naamsvermelding op Erelijst in museum) 
o   bijzondere vriend(in)  _ 125,- (naamsvermelding op zitbank/tafel)
o   dikke vriend(in)           _ 250,- (naamsvermelding bij ingang)

Naam + voornaam : ..........................................................................................

Straat : ..........................................................................................

Postcode + woonplaats   :...........................................................................................

E-mail adres : ..........................................................................................

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nr. 13.55.89.932 van de Vereniging 
Vrienden van Eynderhoof.  De vereniging heeft een ANBI-erkenning, zodat bij-
dragen fiscaal aftrekbaar zijn!

Retourneren : brievenbus gemeentehuis Nederweert of dhr. J. Geuns, Lem-
menhoek 29, 6035 AJ  Ospel (ambtelijk secretaris) - sjefgeuns@hetnet.nl / 0495 
– 631947 (ook voor informatie). 

Voor een mooi 
moederdag cadeau 

groot of klein,
moet je bij 

De Verrassing 
op Budschop zijn!

tel. 460039

Kartelmessen Scharen
Tuingereedschap Messen
veescheermessen enz.

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

OPEN EETTAFEL
BUDSCHOP

Volgende week donderdag open eet-
tafel aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 12.00 uur. Nieuwe bezoe-
kers aanmelden tot datzelfde tijdstip.
Tel. 633104; 632332; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

Interieurs op maat 
voor bedrijf en particulier

Voor informatie 
www. roost-interieurbouw.nl

Baldessenweg 4 Nederweert
Email: info@roost-interieurbouw.nl
tel: 06-22687320 of 0495-634552

Roost Meubel- en Interieurbouw

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

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING    ANTI AGING    ONTHAREN

JeunesseHuidverzorgingsinstituut JeunesseJeunesse

SPRAY TANNING
Een mooie egale bruine huid met spray tanning

Met een speciaal spray tanning apparaat wordt de DHA tanning vloeistof over de
huid verdeeld. Je krijgt een prachtige egale bruining van de huid in 10 minuten.
Speciale verzorgingsproducten zorgen voor een langdurige mooie bruining.

DAAROM SPRAY TANNING 
√ Direct een gebruinde huid

√ Je voelt je fantastisch en zo zie je er ook uit

√ Het is snel, spray tanning duurt 10 minuten

√ Natuurlijk resultaat

√ Goed voor je huid!

Tel.: 06-26724898 (Martijn na 17.00 uur) 6039 BW Stramproy

SPOUW-ISOLATIE
KRUIPRUIMTE-ISOLATIE



St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foundation - Lingerie - Badmode
www.tullemans-koppen.nl

12 mei moederdag
KADOTIP: Duster

Nachthemd
Shortama
Lingeriebon

GOEDE 
VRIJDAG 
geen koopavond

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Bienestich met verse aardbeien...........€ 10,95
Ronde broodjes.....................................10 voor € 2,95
Worstenbroodjes.............4 halen - 3 BETALEN

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.

Dauwtrappen met Hemelvaart

Vroeg opstaan op je vrije dag? 
Daar moet dan wel een hele goe-
de reden voor zijn.  Bijvoorbeeld 
een frisse dauwtrapwandeling
in Nationaal Park De Groote Peel 
met een ontbijt na afloop. Op 
donderdag 9 mei, Hemelvaarts-
dag, kan je de uitdaging aan. De 
excursie start om 7.00 uur bij de 
ingang van Buitencentrum De Pe-
len aan de Moostdijk 15 te Ospel-
dijk. Deelname kost € 12,50 voor 
volwassenen en € 7,50 per kind, 
inclusief een Peelontbijt in het 
Buitencentrum. Opgave vooraf is 
gewenst op nummer: 0495 – 641 
497 of per mail: depelen@staats-
bosbeheer.nl. 

Heeft de morgenstond echt goud in 
de mond? Wie daar achter wil komen 
kan het beste de wekker extra  vroeg 
zetten en voor dag en dauw naar De 
Groote Peel komen. Daar kun je zelf 
ontdekken hoe mooi het ’s morgens 
vroeg is in de natuur. De ochtendne-
vel geeft iets mystieks aan dit weidse 
en waterrijke landschap en met een 
beetje geluk bent je getuige van een 
prachtige zonsopkomst. De wande-
ling gaat over de knuppelbruggen en 
peelbanen van dit oorspronkelijk on-
toegankelijke hoogveenmoeras. Een 
Peelgids van Staatsbosbeheer vertelt 
onderweg over het ontstaan van het 
gebied en over de planten en de die-

ren die er voorkomen. Vanwege het 
vroege tijdstip zal er veel aandacht 
zijn voor de vogels. De Groote Peel 
is namelijk een belangrijk vogelge-
bied. Er broeden zo’n 95 verschil-
lende soorten. Op de waterplassen
verblijven onder meer de geoorde
fuut, de meerkoet en verschillende 
eendensoorten. Verderop, in het 
open landschap, kun je de rietgors, 
de blauwborst, de roodborsttapuit 
en de sprinkhaanzanger horen en 
misschien ook zien. Het meenemen 
van een verrekijker is dan ook aan te 
raden. 

Na afloop van de wandeling staat er 
in de Peelkiosk, de inpandige horeca-
gelegenheid van Buitencentrum De 
Pelen, een peelontbijt voor de deel-
nemers klaar. Zo kun je samen lek-
ker nagenieten en uitrusten van die 
vroege inspanning. Een goed begin 
van de dag!

Buitencentrum De Pelen
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel is de toegangs-
poort tot Nationaal Park De Groote 
Peel. Hier starten alle activiteiten. 
Het buitencentrum is elke dag ge-
opend van 10.00 tot 18.00 uur. Voor 
meer informatie, een compleet activi-
teitenoverzicht en een routebeschrij-
ving: www.buitencentra.nl of www.
np-degrootepeel.nl 

Van Basisschool naar Brugklas
Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) organiseert op 14 en 15 mei 
een gratis toegankelijke thema-
avond met als onderwerp Van Ba-
sisschool naar Brugklas. 

De overstap van de basisschool naar 
het voortgezet onderwijs is voor kin-
deren én hun ouders een belangrijk 
en bijzonder moment. Er gaat veel 
veranderen. De school voor voortge-
zet onderwijs is doorgaans veel gro-
ter dan de basisschool. Ook is er voor 
elk vak een andere leerkracht. Boven-
dien staan de kinderen aan het begin 
van een belangrijke levensfase, de 
puberteit, die ook de nodige aanpas-
sing vraagt, zowel van de jongeren 
zelf als van hun omgeving. Op deze 
avond zal een aantal belangrijke on-
derwerpen belicht worden die te ma-
ken hebben met deze overstap. Ook 
is er ruimschoots de gelegenheid om 
in te gaan op vragen.

Gastspreker Maddie Piepers is ortho-
pedagoge, heeft haar eigen praktijk 
en is jarenlang werkzaam geweest in 
het voortgezet onderwijs van Weert.

De avond wordt afgesloten met een 
kort, maar doordringend betoog 
door Nadine Mouchart over alco-
holgebruik bij pubers. Pubers willen 
grenzen verleggen en zelf ontdek-
ken. Hoe kun je daar als ouders nou 
goed mee om gaan? Nadine werkt bij 
Vincent van Gogh en is preventieadvi-
seur verslavingszorg.

Iedereen is welkom deze avond te be-
zoeken.
Dinsdag 14 mei om 19.30 uur, CJG, 
Vogelsbleek 10 te Weert
Woensdag 15 mei om 19.30 uur, 
De Zaal, St. Antoniusstraat 2 te 
Heythuysen

Meer info: www.hetcjg.nl 

TE HUUR
Hulsenweg Nederweert
Bedrijfsruimte 2 verdiepingen bestaande uit:
begane grond: hal, toilet, keuken, groot kantoor of showroom
1e verdieping: kantoor, archief, werkplaats.

Opslagloods van circa 110 m2 

Eventueel in gedeeltes te huur.

Garage box in centrum Nederweert

Kantoorruimtes in Nederweert 

TE KOOP
CENTRUM NEDERWEERT:
Penthouse ( zeer ruim) 3 grote balkons met 3 parkeerplaatsen
in garage, jacuzzi, airco’s kortom van alle luxe voorzien.

WEERT, BUITENGEBIED:
Monumentale woonboerderij, 2 huisnummers geschikt 
voor dubbele bewoning of bedrijf aan huis, paardenstallen, 
verwarmd  buitenzwembad
etc.

Meer info:
Meijsen Beheer BV
Tel 0495 697312
meijsen@planet.nl

PSV / FC Eindhoven Clinic Eindse Boys
Op 15 mei vindt een Clinic plaats van 
de dames van PSV / FC Eindhoven en 
de Eindse Boys te Nederweert-Eind. 
Vanwege grote belangstelling zijn 
helaas geen deelnamekaarten meer
verkrijgbaar. Maar uiteraard bent u
allen van harte welkom als toeschou-
wer en is de mogelijkheid voor hand-
tekeningen van de dames van PSV/FC 
Eindhoven

Van PSV / FC Eindhoven zijn in Neder-
weert-Eind aanwezig: Danielle van de 
Donk , Angela Christ, Marlou Peeters, 
Merel Groenen en Sylke Calleeuw.

Programma op 15 mei 2013
17.00 verzamelen deelnemers
17.15 intro + start clinic
18.15 verwacht einde clinic
18.30 Persconferentie in de kantine, 

waar deelnemers vragen kun-
nen stellen. Uitdelen hand-
tekeningenkaarten + toe-
gangskaarten eerstvolgende 
thuiswedstrijd.

Tot ziens op sportpark Op Den Ho-
ven in Nederweert Eind op 15 mei!
Meer informatie zie WWW.Eindse-
boys.nl

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

Duurzaam & vertrouwd

Zoek de zon op met 
zonnepanelen van Remozon
Uw lokale specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek

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

Vraag een vrijblijvende offerte via www.remozon.nl / 06-54256242. 
(voorheen Reemers Elektro Montage)

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Scootmobieltraining

Na een succesvolle scootmobiel-
training in 2011 wordt er op don-
derdag 23 mei in de Sporthal de 
Bengele en buitenterrein weer
een scootmobieltraining gegeven.

De organisatie wordt gedaan door 
Welzorg, Gemeente Nederweert, Vei-
lig verkeer Limburg en Stichting Plat-
form gehandicapten Nederweert. De 
uitnodiging ontvangt u van Welzorg.
Hebt u de scootmobiel anders verkre-
gen bijvoorbeeld door privéaanschaf 
kan u zich melden bij het secretariaat 
telefoonnummer 0495-632260.
Wij bevelen deze uitnodiging ten 
zeerste bij u aan. Kleine verkeersfout-
jes maken wij allemaal. Deze foutjes 
sluipen erin door de routine. U krijgt 
verkeersregels speciaal voor u als 
scootmobielgebruiker/ster.
Door deelname ontmoet u medege-
bruikers/sters. Een medewerker van 
Welzorg is aanwezig voor kleine re-
paraties. Na de training ontvangt u
een certificaat van deelname.
Wij heten u van harte welkom.
Secretariaat Stichting Platform ge-
handicapten Nederweert,

J.M.Schuurmans
Burg. Vullersstraat 11
6031CD Nederweert
+31495632260
+31655344813
jmschuurmans.nederweert@planet.nl

TOTALE LEEGVERKOOP
TUINPLANTENKWEKERIJ 

Groot assortiment
vaste planten, heesters, enz.

Open:
ma-vr van 18.00 tot 20.00 uur

za van 9.00 tot 17.00 uur
of op afspraak.

tel. 0495-633643
mob. 06-40408939

M. Peeters
Bloemerstraat 9 Nederweert 

Zie ook op marktplaats

Nu beginnen en
Slank de zomer in!

Je bent het meer dan waard om een 
keer helemaal voor jezelf te gaan. 
Dus twijfel niet en begin! Een groeps-
cursus of een op maat gemaakte Per-
sonal Coaching van Fit & Slank zijn 
dynamisch intensieve programma’s 
die gegarandeerd succes geven waar-
door jij Slank de Zomer in gaat! De 
drie belangrijke pijlers zullen name-
lijk worden aangepakt: voeding, be-
wegen/sporten en gedrag/gewoon-
tes. Met deze programma’s heb jij de 
bekende stok achter de deur. 
Fit & Slank wordt ook in 2013 weer 
vergoed door vele zorgverzekeraars 
(van € 50 tot € 500 per jaar). Op meer 
dan 35 plaatsen in Nederland starten 
de groepscursussen weer vanaf 14 
mei, dus ook in Nederweert of Weert. 
Kun je niet wachten dan kun je op elk 
moment terecht voor een Personal 
Coaching.
Fit & Slank is dé manier om verant-
woord gewicht te verliezen. Je moet 
bij Fit & Slank niet denken aan honger 
lijden en vieze dure shakes. Je leert 
zelf onder deskundige begeleiding 
een gezonder eetpatroon en een 
gezondere levensstijl te ontwikkelen 
met als resultaat een stabiel lichaams-
gewicht. Fit & Slank legt het accent 
vooral op het ontwikkelen van een 
gezondere leefstijl, met als belang-
rijkste aspect een gezonde voeding.
Bekend van het TV programma van 
RTL4 Help, ons kind is te dik heeft Fit 
& Slank al veel succes gehaald. Kijk 
maar op de website fit-slank.com 
naar de succesverhalen. De topper is 
maar liefst 67 kilo afgevallen. 
Je kunt terecht voor groepscursussen, 
losse consulten en er zijn ook begelei-
ding speciaal voor mannen, kinderen, 
moeders en dochters of vriendinnen. 
Velen kennen de kreet van Fit &
Slank: “Wedden dat u kunt afvallen!” 
en dat kan! 
Echter de grote kracht achter het suc-
ces ben je zelf! Jij moet zelf de beslis-
sing nemen om mee te doen, maar 
samen met ons enthousiasme en erva-
ring van Fit & Slank gaat het lukken! 
Voor vragen staan wij je graag te 
woord: 0495-593760

Lieneke Dijkzeul in 
bibliotheek Weert

Nederlandse vrouwelijke thril-
lerschrijvers zijn gigantisch po-
pulair. Op 3 juni, in de Maand van 
het Spannende boek komt Lie-
neke Dijkzeul naar de bibliotheek 
Weert. Zij is één van de meest be-
kende Nederlandse thrillerschrijf-
sters. Dijkzeul wordt geïnterviewd 
door Riya Geboers van Bibliocen-
ter.  Na de pauze beantwoordt de 
schrijfster vragen uit het publiek.

De avond met Lieneke Dijkzeul in de 
bibliotheek Weert begint om 19.30 
uur. Toegang € 6,50 voor leden, niet-
leden € 10,-. Adres: Wilhelminasingel
250 in Weert. Aanmelden via www.
bibliocenter.nl .

Lieneke Dijkzeul schrijft sinds 2006 
thrillers voor volwassenen. “De stille 
zonde” was haar eerste  psychologi-
sche thriller. “Wat overblijft” is de het 
vijfde deel uit de serie met inspecteur 
Paul Vegter in de hoofdrol. Het privé-
leven van de rechercheurs en de ach-
tergronden van de verdachten krijgen
in haar boeken veel aandacht, zoals in 
Scandinavische thrillers. De persona-
ges in haar thrillers zijn echte mensen 
van vlees en bloed. Haar boeken zijn 
een genot om te lezen door de sterke 
plots, de spanningsopbouw en het 
psychologisch inzicht. Niet voor niets
zijn enkele van haar boeken genomi-
neerd voor de Gouden Strop. 

In de pauze is er gelegenheid om boe-
ken van Lieneke Dijkzeul aan te schaf-
fen en ze door haar te laten signeren. 
Als extra ligt er voor de aanwezigen 
een gratis exemplaar van Crimezone 
Magazine. Mis deze avond niet en 
ontmoet een van Nederlands meest 
populaire thrillerschrijfster in levende 
lijve bij de bibliotheek Weert.

Wegens vakantie gesloten vanaf 8 mei 
tot en met donderdag 16 mei. 

Vrijdag 17 mei en zaterdag 18 mei 
zijn wij weer geopend.

Kömhoff Sanitair 
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Smoûzetocht 2013

Op 9 juni wordt de 9e culinaire wan-
deling georganiseerd.
Deze wandeling is inmiddels alom 
bekend onder de naam Smoûzetocht 
(in dialect is smoûzen lekker eten) 
waarbij de deelnemers onderweg
een volledige maaltijd aangeboden 
krijgen op 4 rustplaatsen.
De totale afstand is ongeveer 16 km 
en de route is geschikt voor Nordic 
Walkers. GPS-bezitters kunnen bij de 
start de route in hun navigatieappa-
raat laden.

Start/finish: Café Zaal Jonas, Beem-
denstraat 10, 6004 CT Weert.

Inschrijving dient voor 31 mei  te ge-
beuren door overmaking van € 13,50
per persoon op Rabo-Bankrekening
1569.66.565  t.n.v. Smoûzetocht 2013 
met vermelding van naam en adres 
(indien vegetariër svp aangeven). 
Deelnemers t/m 12 jaar betalen 
slechts € 6,75 per persoon.

Op zondag 9 juni kunnen de deelne-
mers tussen  09.30 en 12.00 uur aan 
de wandeling beginnen. Bij de start 
krijgen ze bonnen voor de gerechten 
onderweg en een nummer voor de 
gratis loterij na afloop.
De organisatie is in handen van voet-
balvereniging Wilhelmina’08 en de 
sectie Wandelen van Atletiekvereni-
ging Weert.
Elk jaar is er een forse groei van het 
aantal deelnemers en daarom het ad-
vies zo snel mogelijk  in te schrijven.

Meer info: www.avweert.nl
Geer van Deursen  0495-632586 
carlaengeervd@upcmail.nl
Jan Feijen 0495-520740 
janfeijen@ziggo.nl 

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)



De belangen behartigen van bijstands-
gerechtigden, en meer in het in het 
algemeen, van de inwoners van Neder-
weert die van een laag inkomen moe-
ten rondkomen. Dat is het doel van de 
cliëntenraad Wet werk en bijstand die 
de gemeente adviseert over het sociale 
beleid. 

Sinds kort heeft de cliëntenraad vier 
nieuwe leden. De heren Feijen en Ske-
jovic en de dames Lemmen en Kowalska 
zijn door het college van burgemeester 
en wethouders benoemd. Een aantal 
leden was namelijk gestopt, omdat ze 
betaald werk hebben gevonden of zijn 
verhuisd. Mevrouw Zegveld is herbe-
noemd. 

Onafhankelijk adviesorgaan
De cliëntenraad is een door de gemeen-
te Nederweert ingesteld onafhankelijk 
adviesorgaan en bestaat uit een aantal 
vertegenwoordigers van de doelgroep. 
De leden vergaderen in het gemeente-
huis en mogen van bepaalde faciliteiten 
gebruikmaken. De heer Timmermans 
bekleedt al jaren het voorzitterschap 

en is nu herbenoemd als onafhankelijk 
voorzitter. De cliëntenraad wordt onder-
steund door een ambtelijk secretaris.

Doel en aanpak
De leden geven gevraagd en ongevraagd 
advies aan het college van burgemeester 
en wethouders over het sociale beleid 
van de gemeente en over de uitvoering 
daarvan. Voordat een voorstel van het 
team Sociale Zaken aan het college wordt 
aangeboden, wordt het ter advisering 
voorgelegd aan de cliëntenraad. Haar ad-
vies wordt meegenomen met het voorstel. 
Naar aanleiding van het advies wordt een 
voorstel eventueel aangepast. Zo kunnen 
de leden invloed uitoefenen op het beleid, 
de uitvoering en de kwaliteit van dienstver-
lening. De cliëntenraad houdt zich nadruk-
kelijk niet bezig met individuele gevallen.
 
Terugdringen niet-gebruik
Ook probeert de cliëntenraad samen 
met de gemeente het niet-gebruik van 
de regelingen voor mensen met een laag 
inkomen terug te dringen. Kent u dus 
iemand in uw eigen omgeving die hier-
voor in aanmerking kan komen, maar 

hier geen gebruik van maakt? Meld dit 
dan (desnoods anoniem) aan de voorzit-
ter. Iemand van de cliëntenraad kan u of 
de persoon die hier recht op heeft thuis 
bezoeken en concreet advies geven.

Vruchtbare samenwerking
De cliëntenraad hoopt op een vrucht-
bare samenwerking met de gemeente 
en zal regelmatig overleg hebben met 
ambtenaren als een toelichting nodig 
is. Met de huidige ontwikkelingen in de 
sociale zekerheid is het van belang om 
de krachten te bundelen om zo de ge-
meente te kunnen voorzien van advies. 
Het advies draagt bij aan de kwaliteit 
van het beleid.

Informatie
Als u meer wilt weten, kunt u contact 
opnemen met de ambtelijk secretaris, de 
heer H. van der Haar. Wilt u een af-
spraak maken met de cliëntenraad, dan 
kunt u bellen met de heer Timmermans, 
tel. (0495) 633413. 

Wij wensen de nieuwe cliëntenraad heel 
veel succes toe!

De leden van de cliëntenraad zetten zich in voor inwoners die minder te besteden hebben.  (Foto: internet)

Samenwerken, krachten bundelen
Cliëntenraad Wet werk en bijstand heeft vier nieuwe leden

Donderdag 9 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 

  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

Eindelijk was het zover! Afgelopen vrijdag 
arriveerden vanuit de fabriek in Breu-
kelen de eerste delen van het nieuwe 
gedeelte van Brug 15 en werden de pijlers 
geplaatst. De brug wordt in vier delen 
aangeleverd met een speciaal transport 
over de weg. Dat levert niet alledaagse 
beelden op, want met een lengte van 25 
meter en 1,70 meter hoogte zijn de liggers 
indrukwekkende gevaartes!

De afgelopen dagen is er hard door-
gewerkt bij de firma Takke. Dit is ook 
noodzakelijk om op 8 mei het nieuwe 
brugdeel gereed te hebben. De strakke 
planning voor de montage van de nieuwe 

Een aantal inwoners gaat zich inzetten voor 
het behoud en bevorderen van de leefbaar-
heid in hun dorp. Dat is de uitkomst van het 
overleg dat enkele weken geleden plaats-
vond in Leveroy.

Ongeveer 75 bewoners gingen op donder-
dag 11 april met elkaar het gesprek aan 
over de leefbaarheid in hun kern. Dat de-
den ze in gemeenschapshuis Pestoeërskoel.

Voorstellen 
De avond was een initiatief van de 
gemeenschapsraad en die kijkt tevreden 
terug op het resultaat. Volgens voorzit-
ter Frans Kurstjens hebben zich twee 
commissies gevormd die verder nadenken 
over de toekomst van het gemeenschaps-
huis en het levensloopbestendig maken 
van de woningen. “Dat was ook één van 
de belangrijkste doelen van de avond”, 
aldus Kurstjens. “De commissies zullen 
een aantal voorstellen doen die we aan 
de bewoners terugkoppelen.” 

Enquête 
Naar aanleiding van gesprekken met de 
inwoners zal de gemeenschapsraad nog 
een enquête uitzetten over een aantal 
vraagpunten. In eerste instantie werd 
een aantal onderwerpen besproken die 

brugdelen is erg spannend. In een korte 
tijd moet het nieuwe brugdeel immers 
opgebouwd worden. Daarbij heeft de 
aannemer te maken met een aantal 
risico’s, zoals de weersomstandigheden en 
het transport van Breukelen naar Neder-
weert. 

Overlast beperken
De stalen pijlers (V-frames) zijn vanaf de 
landhoofden geplaatst (zie foto). Het 
plaatsen van de liggers en het dek is al-
leen mogelijk vanaf de weg. Hiervoor 
wordt Aan Vijftien gedeeltelijk afgeslo-
ten. Er wordt geprobeerd om de werk-
zaamheden binnen een halve wegafzet-
ting te realiseren, zodat het verkeer er 
toch langs kan rijden. Om de overlast voor 
het verkeer zoveel mogelijk te beperken, 
zal er ‘s nachts gewerkt worden. Fietsers 
zullen onder begeleiding van verkeersre-
gelaars over de brug geleid worden. 

Planning
De planning voor het plaatsen van de 
verschillende onderdelen is als volgt:

 vrijdag 3 mei (overdag): plaatsen 
 V-frames (pijlers) vanaf de landhoofden

 nacht maandag 6 op dinsdag 7 mei 
(23.00 - 05.00 uur): plaatsen liggers 
zijde Nederweert

steunt Alpe d’HuZes Nederweert van gan-
ser harte door de opbrengst van de loterij 
ter beschikking te stellen. Er zullen 2.000 
loten worden verkocht. De beide Alpe 
d’HuZes-teams zullen zich gaan inzetten 
voor de verkoop daarvan. Onder andere 
tijdens de hiervoor genoemde activiteiten 
zijn de loten á € 2,- per stuk te koop. De 
organisatie van Festeynderplein heeft 
gezorgd voor geweldige prijzen waaron-
der de hoofdprijs, een volledig verzorgde 
avond voor zes personen bij Chi-Chi’s 
Restaurant & Bowling aan de Randweg.

Kijk op www.alpedhuzesnederweert.nl
voor meer informatie over de deel-
nemers, de acties en de evenementen.

de gemeente betrof, maar gaande-
weg de avond stonden enkele inwo-
ners op die de schouders er onder 
willen zetten. “Het was jammer dat 
er weinig jongeren op de bijeenkomst 
waren afgekomen. Ook voor hen is 
het van belang dat we goede voorzie-
ningen behouden”, aldus Kurstjens. 

Meedoen
Wethouder Frenken zei tijdens de 
avond het volgende: “De leefbaarheid 
in de dorpen zal in de komende jaren 
sterk afhankelijk zijn van de mate 
waarin de bewoners bereid zijn als 
vrijwilliger de handen uit de mouwen 
te steken. Veel geld is er niet, maar 
door zaken samen aan te pakken, kun 
je veel bereiken. Het is van belang dat 
iedereen meedoet”.

Meedenken
Inwoners die alsnog willen meeden-
ken over het behoud van de leefbaar-
heid of die goede ideeën hebben, 
zijn van harte welkom dit kenbaar 
te maken bij de gemeenschapsraad 
Leveroy. Ze kunnen contact opnemen 
met Frans Kurstjens, tel. (0495) 651563 
of e-mail: fh.kurstjens-verkoelen@
hetnet.nl.

Op de website...
Gemeentehuis gesloten op 
donder dag 9 en vrijdag 10 mei
Gewijzigde huisvuilroutes van-
wege Hemelvaart
Wat is er besloten tijdens de raads-
vergadering? Lees het verslag

www.nederweert.nl

Van Breukelen naar Nederweert

Leveroy zet schouders onder  
behoud  leefbaarheid
Commissies aan de slag

Alpe d'HuZes! 
Zoveel mogelijk geld inzamelen voor de 
strijd tegen kanker. Dat is het doel van 
de renners van de gemeente Nederweert 
die op woensdag 5 en donderdag 6 juni 
de Alpe d’Huez gaan beklimmen. Het 
streefbedrag van € 42.500,- is al behaald, 
maar de deelnemers gaan door! 

De afgelopen weken zijn er veel positieve 
reacties en initiatieven vanuit de ge-
meenschap gekomen. Hartverwarmend! 
De deelnemers zijn de inwoners en de 
sponsoren ontzettend dankbaar voor hun 
bijdrage. De komende tijd zijn er verschil-
lende publieksactiviteiten.

Molentocht
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 april werd er 
al een geslaagde fietstocht langs de drie 
molens van Nederweert en de water-
krachtcentrale van Nederweert georga-
niseerd. Ruim 400 kinderen zetten op 
vrijdag hun beste beentje voor. Een dag 
later kon iedereen van de route genieten.

Benefietconcert
Op vrijdag 17 mei vindt in zaal Centraal 
in Nederweert een knallend benefietcon-
cert plaats voor de actie Alpe d’HuZes. Er 
zijn optredens van o.a. Scarlet Rose, Back 
Down South, én 21 Boeket Blues met in 
de gelederen burgemeester Henk Evers. 
Kaarten voor de avond kosten € 5,- per 
persoon. De opbrengst van de kaartver-
koop (inclusief 20% van de omzet) komt 
ten goede aan de actie Alpe d’HuZes.

Spinningmarathon
De deelnemers aan Alpe d’HuZes trainen 
o.a. door middel van spinning. Iedereen 
kan op zaterdag 18 mei deelnemen aan 
een spinningmarathon bij Laco sportcen-
trum Nederweert. Laco tekent ook voor de 
organisatie. Tijdens de spinningmarathon 
wordt op een groot scherm de beklimming 
van de Alpe d’Huez vertoond waarop u 
kan meefietsen. De totale opbrengst komt 
ten goede aan de actie Alpe d’HuZes. De 
kosten bedragen € 10,- per uur per fiets. 
Er zijn twintig fietsen per uur beschikbaar. 
De marathon start om 12.00 uur en eindigt 
om 18.00 uur. Aanmelden is t/m 17 mei 
mogelijk bij de receptie van Laco onder 
gelijktijdige betaling van het inschrijfgeld. 
Laco sportcentrum Nederweert verloot een 
jaarabonnement (t.w.v. € 437,25) onder de 
sponsoren die een fiets huren.

Loterij Festeynderplein
De organisatie van Festeynderplein onder-

Wandel ze!
Uw eigen route kiezen. Talloze moge-
lijkheden. Genieten van een gevarieerd 
landschap. Dat is het concept van het 
nieuwe wandelknooppuntennetwerk 
in onze gemeente. Veel inwoners en 
verenigingen hebben zich de afgelopen 
maanden ingezet en de mooiste routes 
uitgezet. Komt u kijken naar het resul-
taat? Iedereen is van harte welkom op de 
informatiebijeenkomst die we op maan-
dag 13 mei om 20.00 uur in Zaal Centraal 
in Nederweert organiseren. U kunt dan 
zien hoe het ontwerp van het knooppun-
tennetwerk eruit ziet. Het is dan ook nog 
mogelijk om suggesties of aanbevelingen 
te doen. Daarna zetten we het defini-
tieve netwerk op de kaart en starten de 
voorbereidingen voor de uitvoering. 

 nacht dinsdag 7 op woensdag 8 mei 
(23.00 - 05.00 uur): plaatsen liggers 
zijde Budschop

 nacht woensdag 8 op donderdag 9 
mei (23.00 - 05.00 uur): plaatsen mid-
dendeel en wegdekken

Op maandag 13 mei start de sloop van 
het bestaande brugdek en de renovatie/
conservering van de bestaande con-
structie. 

Opening
Zoals het er nu uitziet, is Brug 15 voor 
15 juli gereed. Het enige risico voor de 
planning is dat de bestaande constructie 
in een slechtere conditie is dan nu kan 
worden ingeschat. Zowel de gemeente, 
Strukton als de medewerkers van ad-
viesbureau Witteveen en Bos hebben er 
echter vertrouwen in dat de streefda-
tum gehaald wordt! 

Op nederweert.nl staan foto’s van de 
fabricage, het transport en het plaatsen 
van het nieuwe brugdeel. 



Nek- schouder- of rugklachten!

Sportmassage
Ontspanningsmassage

Stoelmassage
Hotstonemassage

www.doetgoed.nl
Bert Vossen • Eikenstraat 45 • Nederweert 

T. 0495-460610

Nek- schouder- of rugklachten!

Sportmassage
Ontspanningsmassage

www.doetgoed.nl
Eikenstraat 45 • 6031 VW  Nederweert

M. 06 24 76 5795 / T. 460610

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.

hemelvaartsdag 
en Zondag 12 meI
open van 10.00-16.00 uur

Op moederdag 
voor iedere moeder een 

kleurige attentie.

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

Expositie van keramiek 
in Ospel 

In het nationale molenwiekend a.s. 
zaterdag en zondag, 12 en 13 mei ex-
poseert Nellie Coumans en haar cur-
susgroep op windmolen St. Joseph te 
Kreyel in Ospel.

Nellie leert haar cursisten de kneepjes 
van de techniek en stimuleert ieder-
een in het ontwikkelen van hun crea-
tiviteit. Haar werkwijze resulteert in 
prachtige keramiek waarmee de mo-
len uitdagend is ingericht. 
 
De expositie in de molen is op beide 
dagen geopend van 10 tot 17 uur. 
                 

Een massage voor 
Moederdag

Het allerleukste kado voor moe-
derdag is een massage.  Een mo-
ment van rust en ontspanning 
heeft de allerliefste moeder vast 
verdiend.

Wat doet het…
Een ontspanningsmassage maakt spie-
ren, pezen en gewrichten soepeler.
Het verbetert de bloedsomloop van 
spieren en huid en het stimuleert de 
afvoer van het lymfevocht waardoor 
afvalstoffen het lichaam sneller verlaten 
en voedingsstoffen beter worden opge-
nomen. Het brengt de geest tot rust.

Door de ontspanning van het lichaam 
kunnen ook allerlei gevolgen van 
stress zoals spanningshoofdpijn, chro-
nische vermoeidheid, stijve nek, lage 
rugpijn en slaapproblemen worden 
verzacht. Tijdens de massage wordt 
(in overleg) enige druk uitgeoefend 
op de spieren. 

Massage… neem de tijd eens voor 
jezelf!
Massage kan je helpen om er achter te 
komen wat werkelijk belangrijk voor 
je is, je meer plezier in je leven geven, 
je stress te verminderen, patronen te 
doorbreken en jezelf beter te leren 
kennen. Gun jezelf en je lichaam deze 
kans. 

Ontspannen is een “kunst” die we 
tegenwoordig niet meer zo goed be-
heersen. Vaak zijn we te onrustig of te 
ongeduldig. 

Actie kadotip: 
Nu een massage van € 35,- voor 
€ 30,- (60 min.)
* tegen inlevering van de advertentie 
in dit weekblad.

Info: www.doetgoed.nl 

Massage DoetGoed uw adres voor:
Ontspanningsmassage
Hotstone-massage
Sportmassage
Eikenstraat 45, Nederweert  
06 247 657 95  /  0495 460610 

Nationale molen-  en 
gemalendag 11 en 12 mei

A.s. weekend zijn onze molens voor 
iedereen geopend. 
Als er voldoende wind is draaien de 
molens en wordt er gemalen. 

De molenaars geven uitleg van 
het oude ambacht over het voorleg-
gen van de zeilen, het scherpen van 
de stenen en de techniek in de molen. 
Als de molen stil staat zijn er rondlei-
dingen tot in de kap.

De Windlust op Roeven;
Met het gereconstrueerde olieslag-
werk zal de hele dag olie uit walno-
ten geslagen worden. Olieslagwerk 
op een korenmolen is uniek voor 
Limburg. Indrukwekkend om te zien 
hoe de kantstenen, de aandrijfwielen 
en de slagbank bewegen en draaien. 
Heeft u nog walnoten? Breng ze mee, 
u ontvang dan gratis een flesje wal-
nootolie.   
     
Openingstijden: zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. 

De Korenbloem op Ospel;  
Rondleiding, draaien en malen van 
mais en tarwe met steenkoppel west. 
Zeilen voorleggen met bezoekers.                 
Openingstijden: zaterdag en zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. 

De St Joseph op Kreyel;
Nellie Coumans exposeert met haar 
cursusgroep hun keramische kunst-
werken. Nellie leert haar cursisten de 
kneepjes van de techniek en stimu-
leert iedereen in het ontwikkelen van 
hun creativiteit. Haar werkwijze re-
sulteert in prachtige keramiek waar-
mee de molen uitdagend is ingericht.  
Openingstijden: zaterdag en zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur. 

In 1973 is zwembad Merenveld 
geopend door mr. Dr. CH. Van 
Rooy Commissaris der Koningin 
in Limburg. Nadat de Commissa-
ris der Koningin zijn gelukwensen 
had uitgesproken heeft hij onder 
applaus de vlag gehesen met de 
naam “MERENVELD”. De naam Me-
renveld is gekozen uit de ruim 1200 
inzendingen van de schooljeugd.

Op 19 mei 2013 is het precies 40 jaar 
geleden dat zwembad Merenveld 
haar deuren opendeed voor het pu-
bliek. Toen een geweldige gebeur-
tenis. In 1973 waren er in Nederland 
niet veel dorpsgemeentes die kon-
den beschikken over een zwembad. 
De opening van het zwembad Me-
renveld is toen uitbundig gevierd. 
Voor de inwoners van Nederweert 
is zwembad Merenveld een begrip. 
Wie heeft er niet leren zwemmen in 
zwembad Merenveld. Zwemvereni-
gingen zoals o.a. Reddingsbrigade 
Nederweert en ZPC Nederweert zijn 
vanaf de oprichting verbonden met 
Merenveld en hebben een groot aan-
deel gehad in het zwemplezier van de 
Nederweertenaren.

Nu 40 jaar later wil het Laco team 
het bestaan van Merenveld niet ge-
ruisloos voorbij laten gaan. Een 40 
jarig jubileum is een moment om bij 
stil te staan. Zeker als je terugkijkt 

Merenveld bestaat 40 jaar

op de geschiedenis van zwembad 
Merenveld. Merenveld was meer dan 
alleen maar een overdekt zwembad. 
Het buitenbad van Merenveld had 
een regionale functie. Van heinen en 
ver kwamen mensen recreëren in de 
buitenaccommodatie. Hele families 
bezochten bij mooi weer het buiten-
bad. Het buitenbad bestaat niet meer 
maar het overdekte zwembad is nog 
steeds voor vele zwemmers een be-
zoekje waard. Dit heugelijk feit moet 
gevierd worden.

In de periode van 18 tot en met 31 
mei aanstaande organiseert het team 
van Laco Nederweert een feestpro-
gramma met diverse activiteiten.

Een van de activiteiten tijdens de jubi-
leumweken komt ten goede van het 
Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) en 
verdient bijzondere aandacht. Twee 
teams van de gemeente Nederweert 
doen op 5 juni a.s. een sportieve po-
ging om meerdere keren Alpe D’Huez 
te beklimmen. Ter gelegenheid van 
dit evenement organiseert Laco op 
zaterdag 18 mei van 12:00-18:00 uur 
een spinningmarathon. De teams 
van de gemeente Nederweert doen 
ook mee om zoveel mogelijk geld in 
te zamelen. Wil jij meedoen kijk dan 
op de website van www.laco.eu Ne-
derweert en kijk op nieuwsberichten 
voor de voorwaarden.

Op de website www.laco.eu Neder-
weert staat het feestprogramma. 
Tijdens de jubileumweken kun je een 
van de 40 jubileumprijzen winnen 
waaronder een All-in jaarabonne-
ment ter waarde van € 437,25.

Ook voor diverse
belegde broodjes!
Kijk op de website voor de bestellijst.

Dodenherdenking Nederweert 4 mei

Traditioneel werd op 4 mei de 
Doden herdenking gehouden op 
het Raad huisplein in Nederweert. 
De belangstelling was groot (waar-
onder jeugd van  Basisschool de 
Bongerd en Scouting Nederweert) 
en dat geeft aan dat jong en oud 
het nog steeds een belangrijk mo-
ment vinden. 

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

Voordracht schooljeugd tijdens 
Dodenherdenking 4 mei 2013
Tijdens de Dodenherdenking van 4 mei 
2013 werd door Danique Vossen en 
Karin  van Hulzen, leerlingen van Basis-
school de Bongerd, een voordracht 
gehouden over hoe zij over oorlog, 
onze bevrijders en het leven in vrijheid 
denken.

Na afloop werd tijdens de ontvangst 
op het Gemeentehuis Afscheid geno-
men van dhr. Jan Cuijpers als ceremo-
niemeester bij de 4 mei herdenking. 
Burgemeester Evers memoreerde in  
zijn toespraak de enorme inzet van Jan 
Cuijpers voor de 4 mei herdenking en 
bood hem een attentie aan.

Vanuit de Bond van Wapenbroeders af-
deling Ospel, werd door de voorzitter, 
Dhr. Arie van der Lee, Giel Bruijnaers 
Kabinetchef van de gemeente Neder-
weert, in het zonnetje gezet voor zijn 
jarenlange inzet en betrokkenheid bij 
de 4 mei vieringen. Giel werd een das-
speld van de Bond van Wapenbroeders 
aangeboden.

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

Namens het 4 mei comité
Peter Stultiens

Kranslegging door Burgemeester Evers en echtgenote. (Foto’s: Mark van Bilzen)

Danique Vossen en Karin van Hulzen hielden een voordracht.

Turnster Giny Duits is op 13 april in 
Reusel op het Nederlands Kampioen-
schap 3e divisie 2e geworden.
In de halve finale werd Giny ook al 
2e en moest het nu ook maar weer 
waarmaken.  In deze halve finale had 
ook Nikki Thielens zich geplaatst met 
een 5e plaats. Nikki kon wegens een 
blessure helaas niet deelnemen aan 
de finale.
Giny, uitkomend voor GV Wilskracht 
Nederweert turnde een  goede wed-
strijd en werd 6e op sprong, 20e op 
brug, 2e op balk en 4e op vloer.
Met een totaal van 46.050 pnt. moet 
zij volgend seizoen promoveren naar 
de 2e divisie.

Voor een mooi 
moederdag cadeau 

groot of klein,
moet je bij 

De Verrassing  
op Budschop zijn! 

tel. 460039

Open eettafel Leveroy

Op donderdag 16 mei is weer open 
eettafel, aanvang 12.00 uur. Vaste be-
zoekers afmelden voor woensdagmid-
dag 8 mei 11.00 uur. Nieuwe bezoe-
kers aanmelden tot dat zelfde tijdstip.

Tel. 651501; 652274; 651633

Wegens vakantie gesloten vanaf 8 mei 
tot en met donderdag 16 mei. 

Vrijdag 17 mei en zaterdag 18 mei 
zijn wij weer geopend.

 
Kömhoff Sanitair 

Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

2e op Nederlands Kampioenschap 

Vaderochtend bij BOBO NEDERWEERT 

Ook dit jaar worden de mama’s met 
Moederdag weer in het zonnetje ge-
zet. De peuters van de peutergroepen 
Eigenwijsje en Upke Dupke mochten 
daarom voor deze gelegenheid  papa 
of opa een morgen meenemen naar 
bobo. Samen lekker knutselen voor 
mama (vooral de peuters knutselen 
en papa/opa gezellig praten met de 
andere papa’s/opa’s), wat was het 
een gezellige boel en wat heeft ie-
dereen hiervan genoten.

Maar misschien het aller leukste van 
deze morgen,  samen met papa of 
opa een geheimpje hebben voor 
mama! Wat een lol.
Nu maar hopen dat alle peuters hun 
mondje dicht kunnen houden want 
het duurt nog even voordat het Moe-
derdag is. Maar……. de mondjes zijn 
op slot.
Alle mama’s namens alle peuters van 
BOBO NEDERWEERT een hele fijne 
Moederdag.

Programma SV Leveroy
 
Zaterdag 11 mei
Leveroy C - EVV C2 13.00
Haelen D2 - RKVB/Leveroy D2 11.30
Leveroy E1 - Merefeldia E2 9.00
Leveroy E2 = Vrij
Leveroy F1     - SVC 2000 F2 10.00
 
Zondag 12 mei
Leveroy 1 nacompetitie zie site voor 
programma
 
Wilhelmina 2  - Leveroy 2                11.00
RKSVN 4       - Leveroy 3                10.00
 
Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Een zonnig Moulin Blues 2013

(Foto’s: Nederweert24)

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl



 

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@kerk-
nederweert.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 9 tot en met 18 mei 2013

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

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

ZATERDAG 11 MEI
Vooravond van de zevende zondag 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, Pier-
re Rademakers, ouders L.van de Kerkhof-
Simons en Jo Janssen en Hub.Coenen.

ZONDAG 12 MEI
Zevende zondag van Pasen  
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lector 
mevr. T. Kessels) – uit dankbaarheid. 

H. Doopsel van Jeremy Koevoets (Plataan-
straat 14).

MAANDAG 13 MEI
Feest van H.-Servatius, bisschop
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

DINSDAG 14 MEI
Feest van H.-Mattias, apostel 
19.00 uur H. Mis met de LKV
19.30 uur Rozenkransgebed met LKV

WOENSDAG 15 MEI
Alle heilige bisschoppen van Maastricht
Geen rozenkransgebed en geen H. Mis.

DONDERDAG 16  MEI
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 17 MEI
Feest van HH.-Filippus en Jakobus, apostelen
15.00 uur Huwelijk Edwin Douven en Mieke 
Salemans
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 18 MEI
Gedachtenis van H.-Johannes I, paus en 
martelaar   - vooravond van het Hoogfeest 
van Pinksteren  
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. H. Dielissen) - jaardienst 
Graad Caris en familie Caris-Clomp en fami-
lie Custers-Verheijen, Dina Stultjens-Knapen 
(vanwege verjaardag) en tevens voor Wiel 
Stultjens (jaardienst).

Overleden
Op 4 mei was de uitvaart voor Truus Peters 
(van de gezusters Siem), zij overleed in de 
leeftijd van 93 jaar en woonde de laatste ja-
ren in Maarheeze.
Op 6 mei was de uitvaart voor Annie Kessels-
Seuren, zij overleed in de leeftijd van 84 jaar 
en woonde Schoolstraat 15.
Mogen zij rusten in vrede.

Misdienaars
Zaterdag 11 mei 18.00 uur: Bieke en Borbin 
Roost

Musical KISI-kids 9 juni
in Philips van Horne
De KISI-kids Limburg voert op zondag 9 juni in 
Weert samen met de groep van Bodegraven 
de musical Lillie en de ongelooflijke come-
back op. Deze musical is door de kinderen 
in het weekeinde, mede georganiseerd door 
het bisdommelijk Centrum voor Huwelijk en 
Gezin, ingestudeerd. KISI-groepen zijn ove-
rigens meer dan musicalgroepen. KISI is een 
katholieke beweging met een oecumenische 
missie, een familie van kinderen, jongeren en 
volwassenen die onderweg zijn met liederen 
en musicals tot eer van God.

Lilli, de hoofdpersoon van de musical in 
Weert, vraagt zich af of het verhaal van de 
verrijzenis wel echt waar kan zijn. Het meisje 
krijgt bezoek van een boodschapper van God 
– Samuella heet zij – een fantasiefiguur met 
een engelkarakter, die haar meeneemt op een 
tijdreis naar het Jeruzalem van de eerste eeuw 
na Christus. Lilli kan zelf live bij de ontdekking 
van het lege graf zijn en bij de ontmoeting van 
de apostelen met de verrezen Christus. De on-
gelooflijkste comeback aller tijden.
Alle gezinnen, opa’s en oma’s, vriendjes 
en vriendinnetjes, zijn op 9 juni welkom in 
scholengemeenschap Philips van Horne in 
Weert vanaf kwart over twee. De musical 
duurt tot half zes.
Alle gezinnen, opa’s en oma’s, vriendjes en 
vriendinnetjes zijn welkom op 9 juni vanaf 
kwart over twee ’s middags De voorstelling 
duurt tot half zes, inclusief drankje vooraf 
en na afloop. Entree 5 euro per kind vanaf 
2 jaar, 7 euro per volwassenen en 25 euro 
per gezinskaart. Aanmelding en opgave 
vóór 1 juni via tel. 04775-386892 of e-mail 
m.rademaker@bisdom-roermond.nl.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

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

Zondag 12 mei
10.00 uur H. Mis – Voor overleden ouders Ec-
kers-Schroeten, zonen Wub en Sjef dochter 
Truke en schoondochter Gertruda Eckers-
Wagemans

Liturgische viering in 
zorgcentrum De Wei-jer 

(St. Joseph)

Vrijdag 10 mei 18.30 uur, muziek: samen-
zang.

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  12 mei  2013. H. Mis om 11.00 uur.
Koor: Zondagskoor
H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. Jaardienst voor Gerry Smo-
lenaers-Kierkels. H. Mis voor ouders Sjeng 
Smolenaers en To Smolenaers-Timmermans 
wegens verjaardag.

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Hein Nieskens

OASEMORGEN
Maandag 13 mei 2013 is er bijeenkomst van 
de OASE-groep in de kerk in Budschop. De 
viering begint om 09.00 uur.  Tijdens de pau-
ze is er koffie en thee. Iedereen is van harte 
welkom om tijdens deze morgen binnen te 
lopen en samen te bidden.

9  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

9 t/m 18 mei  2013

DONDERDAG 9 mei Hemelvaart: geen 
H. Mis.

ZATERDAG 11 mei: 19.15 uur H. Mis, voor 
Harrie en Nel Jacobs-Vaes t.g.v moederdag, 
voor Truuke Beerens-Doensen voor moeder-
dag, jaardienst voor Thieu Scheffers en over-
leden ouders en schoonouders, jaardienst 
voor ouders Clauwers-Smeets, voor ouders 
Beerens-Verstappen voor Moederdag.

ZATERDAG 18 mei Pinksteren: 19.15 uur 
H. Mis, koor De Leeuwerik, ter ere aan de 
H. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 11 mei Piet van Gog, za-
terdag 18 mei Nelly Stienen.

MISDIENAARS: zaterdag 11 mei Ayla Beerens  
en Luc Weekers, zaterdag 18 mei Tom van 
Horik .

KINDERWOORDDIENST: beste kinderen 
a.s. zaterdag 11 mei  zijn jullie weer van har-
te welkom om 19.15 uur in de sacristie

“Wacht niet op de perfecte gelegenheid om 
te beginnen. Beginnen maakt de gelegen-
heid perfect.” 

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 9 – 18 mei.

Donderdag 9 mei, Hoogfeest van de He-
melvaart van de Heer,  
10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) voor 
het welzijn van de parochie. 

Zaterdag 11 mei, 
19.00 (Zanggroep Ospel) Theu Jacobs (ver-
jaardag), Giel de Bruin (verjaardag), ouders 
Joep de Bruin en Stien de Bruin-Rutjens, jrd 
Sjef Bloemers, jrd Piet Gielen, ghm Graad 
van Deursen, Marie van Deursen-van de 
Moosdijk, pater Wiel van Deursen, Sjef van 
Deursen, ghm Peter Henricus Sijbers, Helena 
Elisabeth Paulussen, Petronella Geurtjens en 
Fredi Sijbers, ghm Wilhelmus van Heugten, 
Henrica Coolen en dochter Maria. 

Zondag 12 mei, 7e zondag van Pasen, 
10.00 (Samenzang) Theu Broens (verjaar-
dag), ghm To en Theu Lamerichs-Berben. 

Dinsdag 14 mei, H. Mattias, apostel, 
19.00 voor de zieken. 

Woensdag 15 mei, 
10.00 viering Zonnebloemafdelingen Groot 
Nederweert.

Donderdag 16 mei, in Mariakapel aan de 
Klaarstraatzijweg, 
18.40 bidden van het Rozenhoedje; 
19.00 ter ere van Maria. 

Zaterdag 18 mei, vooravond Pinksteren, 
19.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) ghm 
Guul Stienen en Antonetta Reemers, ghm 
Gerardus Hubertus Vaes en Maria Elisabeth 
Clomp en overleden zonen,  ghm Anna Op ’t 
Root, zwd Harry Vossen. 

ACOLIETEN : 
za. 11 mei 19.00: Richard Wilmsen, Thomas 
Wilmsen; 
zo. 12 mei 10.00: Victor Köster, Cas Schon-
keren; 
za. 18 mei 19.00: Harry Geerlings, Kathy 
Geerlings.  

DOOPSELS : 
Door het Sacrament van het H. Doopsel is 
Jespel van Pol, Weert, in onze geloofsge-
meenschap opgenomen. We wensen dope-
ling en ouders van harte proficiat en een 
goede toekomst.

OVERLEDEN : 
Op 28 april jl. overleed To Sonnemans-
Daems. 80 jaar, Stad 4a. Moge zij rusten in 
vrede. 

EERSTE H. COMMUNIE : 
Op 1e Pinksterdag, zondag 19 mei, viert een 
grote groep kinderen hun 1e H. Communie. 
Begeleid door de harmonie gaan zij om 
10.00 uur naar de kerk. Het is een belang-
rijke stap in hun geloofsleven en ook voor 
de parochie een feestdag. U bent alvast uit-
genodigd om het mee te komen vieren. 

PROFICIAT : 
Bij de laatste Koninginnedag werden onze 
dorpsgenoten mevr. Maria Frenken-Ras, 
mevr. Annie Vossen-Michiels en dhr. Ruud 
Westerveen vanwege hun bijzondere ver-
diensten op diverse terreinen voor de ge-
meenschap Koninklijk onderscheiden als 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. We 
feliciteren hen van harte en hopen dat zij 
de eretekenen tot in lengte van dagen trots 
mogen dragen.

 Pastoor A. Koumans. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

Kiest u voor gebaande paden of vaart u uw eigen koers ?

Geuns Uitvaartbegeleiding heeft oor voor uw wensen en oog voor details. Bent u alternatief of traditioneel, modern of klassiek:
samen geven we de uitvaart de ‘kleur’ die u wenst. Wij blijven onafhankelijk, want… waar u ook verzekerd bent, u kunt altijd 
een beroep op ons doen. We bespreken, verzorgen en begeleiden persoonlijke uitvaarten en alle formaliteiten eromheen.

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

Voor al uw hulpvragen op het gebied 
van verzorging, verpleging en huis-
houden. 
Tevens uitleen vanuit Thuiszorg 
St. Joseph , St Josephstraat 8 van 
verpleeg artikelen, 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

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 
Pinnen hof voor een kopje koffie en iets 
lekkers. Opgeven bij Bets van Mierlo voor 
10 mei, ook de dames die niet naar de Ma-
riakapel gaan. Er wordt geen eigen bijdrage 
gevraagd.

 Met vriendelijke  groeten,
 Het bestuur

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van  9 mei 2013 – 18 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 paro-
chiezaken. Op feestdagen is het parochie-

bureau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Donderdagmorgen 9 mei 9.30 uur:
Hoogfeest van Hemelvaart
Als hgm. voor alle overledenen van onze pa-
rochie, Als hgm. voor Drees Pijpers v.w. zijn 
verjaardag, Als hgm. voor rector Lambert 
Gubbels en pater Crins (Canticum Novum)

Zondagmorgen 12 mei 9.30 uur:
Deze hoogmis zal worden opgeluisterd door 
ons dameskoor “Cantate” b.g.v. moederdag.

Als jrgt. voor Angelina van Ool-Lenders en 
Pierre van Ool, Peter Hermans, Catharina 
Op Heij, broeder Christoffel Hermans, Louis 
Hermans, en voor de overledenen van de 
fam. Hermans-Creemers, Pierre Alofs en Tilly  
Alofs-Theelen, Als hgm. voor Mia Wijers -
Baetsen v.w. moederdag,  Als hgm. voor 
Annie Hobus-Theelen v.w. haar verjaardag, 
Als jrd. voor Nelly Hobus, Mia Steijvers- 
Vermeulen en tevens v.w. moederdag, Thei 
Goertz en An Goertz-Verlaek en tevens v.w. 
moederdag, Johannes Breukers en Maria 
Peeters, Als zwd. voor Math Beenders en 
v.w. zijn verjaardag.

Mededelingen:
•	 In	 de	 maand	 mei	 iedere	 donderdag

morgen vanaf 8.30 uur rozenkransgebed 
in de Maria-kapel;

•	 Zondag	 19	 mei	 kerkdeurkollekte	 voor	
onze eigen missionarissen die wij van 
harte aanbevelen.

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.
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Opbrengst Gezamenlijke 
Collecte Ospel / Ospeldijk

Geachte inwoner Ospel / Ospeldijk,

Wij danken u voor uw financiële bijdrage 
aan een of meerdere Goede Doelen waar-
voor gecollecteerd is tijdens de uitvoering 
van onze gezamenlijke collecte 2013. Ook 
bedanken wij de vele vrijwillige collectanten 
voor hun werkzaamheden in deze.
De opbrengsten zijn als volgt:
Vastenaktie €	 815,53
Reumafonds € 1.022,21
Nierstichting € 1.026,75
Alzheimer € 1.182,06
Longfonds € 1.026,45
Brandwond €	 786,28
Fonds Verstandelijk gehandicapten €	 736,41
Jantje Beton €	 790,92
Kankerbestr €	 1.938,12
EHBO €	 834,27
Hartstichting €	 1.443,83
Totaal €	 11.602,78

De totaalopbrengst is €	452,97 lager uitge-
vallen dan in 2012. Dit is natuurlijk een heel 
mooi resultaat gezien de economische om-
standigheden.

Met vriendelijke groet namens de werk-
groep,
Jo Hermans (Dorpsraad)
Irma Gielen (Longfonds), irma.isaid@gmail.
com / 0610120659 (na 18.00 uur)
Gerard Hoeben (EHBO)
Paul Lenders (Alzheimerstichting)
Elke van der Sanden (Nierstichting)
Petra Scheepers (Kankerbestrijding)
Riek Verwielen (Kankerbestrijding)

Ook voor koffietafel 
een vertrouwd adres.
< 120 plaatsen 

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

grond in restaurant,
rolstoelopgang via serre 

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

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 natuurge-
bied de Peel in Ospel. We krijgen een rond-
leiding door Mw. Veugen en aansluitend 
wordt er voor soep met broodjes gezorgd. 

Lijkt het u bijzonder om als mantelzorger 
samen met andere mantelzorgers in alle 
rust een stukje plaatselijk natuurschoon te 
bekijken? Dan is dit zeker een goede gele-
genheid!
We verzamelen om 10:30 uur bij het Groene 
Kruisgebouw en gaan van daaruit met enkele 
auto’s richting Ospel. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 13 mei .
Op maandag 10 juni is er een verwenmiddag 
voor de mantelzorgers. U kunt zich hier ook 
al voor aanmelden dit in verband met het 
organiseren van deze middag.
Graag tot ziens op deze dagen die geheel 
kosteloos zijn.

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

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
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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.

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert.

Mei-maand:
Pioenrozen-

maand
Verkrijgbaar: 

Maatschap Jonkers 
Hulsen 9 Nederweert-Eind

Mob.: 06-25328053

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.

hemelvaartsdag 
en Zondag 12 meI
open van 10.00-16.00 uur

Op moederdag 
voor iedere moeder een 

kleurige attentie.
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De redaktie

De wedstrijden voor komende week. 
We wensen alle teams veel plezier en succes!

programma
Vrijdag 10 mei 2013
Gemengd 55+ middag
Born 1 – NTC 1 
Gemengd 17+ avond
NTC 1 – Echt 1
Neer 1 - NTC 2 
Gemengd 35+ avond
NTC 1 – Venlo 7

Zaterdag 11 mei 2013
Gemengd 17+
Boshoven 1 – NTC 1
Venlo 1 – NTC 2
Van Horne 1 – NTC 3
NTC 4 – Venlo 2
NIP/v Pol Beheer 3 – NTC 5
NTC 6 – Thes 3 
Heren 17+
NTC 1 – Boshoven 1
NTC 2 – Meulenslag 1
Heren 50+
Broekhuizen 1 – NTC 1
Dames 17+
NTC 1 – Tonido 1
  
Zondag 12 mei 2013
Gemengd t/m 14
Someren-Heide 1 – NTC 1 
Gemengd t/m 17
NTC 1 – Melick 2
Helmond 1 - NTC 2 
 
Dinsdag 14 mei 2013
Dames dubbel 35+
NTC 1 – Maasniel 3 

Uitgebreide gegevens omtrent de voorjaars-
competitie (teams, programma, uitslagen 
en standen) zijn terug te vinden op onze 
website www.ntc72.nl.

C.W.T.

Sportnieuws 
HBS Wilhelmina

Zondag 28 april heeft Wilhelmina 1 be-
staande uit:
Luc van de Loo, Anke Vaes, Riny Vaes, Johan 
van Lierop, Frans van Nieuwenhoven en Rick 
de Wit deelgenomen aan het Rayonkam-
pioenschap voor teams in de Ere klasse te 
Reuver.
In de 1e ronde behaalden zij 1314 punten 
en in de 2e ronde 1305 punten. Een goede 
prestatie.

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

Wedstrijdschema 
HV Merefeldia

Zaterdag 11 Mei 2013
Nederweert, de Bengele
DC1 Merefeldia C1 – Born C1 10.30u
DB1 Merefeldia B1 – Eurotech Bevo B4 11.30u
DB2 Merefeldia B2 – Eurotech Bevo B5 12.30u

Wedstrijdbal wordt deze week 
geschonken door: Bredox Weert

Uitnodiging ienieMINI 
HANDBAL 4-5-6 jarigen

Om de allerjongste jeugd op een speelse 
en leuke manier kennis te laten maken met 
handbal heeft H.V. Merefeldia  dit school-
jaar al twee keer een serie trainingen ver-
zorgd voor 4-5-6 jarigen.  De trainingen wa-
ren goed bezocht en zowel de kinderen als 
ouders waren erg enthousiast. Reden voor 
een vervolg dus!

We bieden in mei/juni een reeks van 6 trai-
ningen aan voor kinderen in de leeftijd van 
4-5-6 jaar. De trainingen worden gegeven 
in sporthal de Bengele in Nederweert op 
woensdag van 17.15u tot 18.00u. 

Wil je je kind kennis laten maken met hand-
bal, maar weet je kind nog niet of dit iets 
voor hem of haar is, dan is dit de mogelijk-
heid om dat te onderzoeken door ze het 
zelf te laten ervaren! Meld je kind aan voor 
de kennismakingstraining op woensdag 15 
mei, via tel. 0495 519085 of e-mail: ieniemi-
nihandbal@upcmail.nl. De kennismakings-
training is gratis en verplicht je tot niets. Is je 
kind na de kennismakingstraining enthousi-
ast geworden dan kan het daarna nog vijf 
trainingen volgen. Je betaalt 20 euro voor 
deze trainingen. 

Trainer Marcel Timmermans
Locatie Hal 2, Sporthal de Ben-

gele, Nederweert
Dag Woensdag
Tijd 17.15 – 18.00u
Duur 45 minuten
Aantal trainingen 6
Startdatum 15 mei
Einddatum 19 juni
Prijs e 20,00
Bijzonderheden / opmerkingen  

De 1e training is gratis en 
verplicht je tot niets.

Aanmelden  Via tel. 0495 519085 of e-
mail: ienieminihandbal@
upcmail.nl

Sportnieuws 
Jumping Giants

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 19,  11 en 12 mei 2013.

Zaterdag 11 mei.
Geen uit en thuiswedstrijden.

Zondag 12 mei.
Geen uitwedstrijden.
thuiswedstrijden.
U12-2 – Jumpers 10.00 uur.
U16-1 – Jumpers 10.00 uur.
U16-2 – Heeze 10.00 uur.
U14 – Kimbria 2.00 uur.
U22 – OBC 12.00 uur.
MU18 – Quo Vadis 14.00 uur.
U18-1 -  Den Dunk 14.00 uur.

Kampioenen !!!
Op zondag 28 april speelde de U14 in Kerk-
rade hun kampioenswedstrijd.
Ze hebben geweldig gestreden en de wed-
strijd dik gewonnen met 54 – 98.
Kei goed gedaan en een dikke proficiat.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Veldprogramma
Zaterdag 11 mei
Sporthal de Bengele Nederweert
B1 Ospel1 - NOAV B2    12.30u.
D1 Ospel1 - NOAV D2         11.30u.
Sporthal De Berkel Horst
C1 Wittenhorst C 1 - Ospel 1       10.00u.
 

Competitieprogramma Jeugd
Woensdag 8 mei
Merefeldia D3 – RKMSV D3  18:45

Zaterdag 11 mei
Merefeldia B2 – St Joost B1  15:00
FC Maasgouw MB1 – Merefeldia MB1  11:45/13:00
SVC 2000 D2 – Merefeldia D2  10:30/11:30
Merefeldia D3G – RKMSV D3  12:15
Laar E1 – Merefeldia E1G  09:15/10:00
Leveroy E1 – Merefeldia E2  08:00/09:00
Merefeldia E3G – SHH E6  11:00
Merefeldia E4 – SV Budel E8  11:00
Helden E7 – Merefeldia E5  08:00/09:00
Merefeldia F2 – SV Budel F4  10:00
Merefeldia F4 – DESM F2G  09:00
Merefeldia F6G – RKSVN F4  09:00
RKSVO F5G – Merefeldia F7  10:15/11:00
Merefeldia F8 – MMC Weert F6  09:00

Maandag 13 mei
Merefeldia D4M – Panningen D4M  19:00
Merefeldia E2 – SVC 2000 E2  19:00

Dinsdag 14 mei
Merefeldia E1G – SV Budel E1  18:45
SHH E10 – Merefeldia E7

Woensdag 15 mei
VV Kessel B2G – Merefeldia B2  18:15/19:30
Merefeldia C2 – Swalmen C2  19:00
Merefeldia F1 – Reuver F1  18:45
Merefeldia F7 – FC Oda F6G  18:45

Donderdag 16 mei
Merefeldia E6G – Sparta’18 E8M  19:00

programma Veteranen
Zaterdag 11 mei
Merefeldia – RKMSV  17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 12 mei
Merefeldia 3 – Swalmen 3  11:00
RKESV 3 – Merefeldia 4  10:15/11:30
FC Cranendonck 4 – Merefeldia 5 08:45/10:00
Merefeldia 7 – HEBES 4  10:00
Merefeldia VR1 – Mifano VR1  12:00

Agenda
Zaterdag 25 mei Districtkampioenschappen
Donderdag 30 mei Inleveren clubeigen-
dommen
Zaterdag 1 juni Merefeldia Mix-toernooi
Zondag 2 juni Merefeldia Dag
Vrijdag 7 juni Kamp D- en C-jeugd

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

RKSVo Nieuws
Woensdag 8 mei:
RKSVO E4g - Panningen E6M 18.30

Zaterdag 11 mei:
RKSVO A1 - SHH A2 15.00
Haelen B1 - RKSVO B1 12.30
Egchel B1 - RKSVO B2 14.30
RKSVO C1 - vrij
RKSVO C2 - Grashoek C1 13.00
RKSVO C3g - Horn C3 14.00
Maarheeze D1 - RKSVO D1 11.30
RKSVO D2 - vrij
RKSVO D3g - Eindse Boys D3g 12.30
RKSVO E1 - vrij
RKSVO E2 - RKMSV E3 10.00
RKSVO E3 - FC Oda E5 10.00
RKSVO E4 - vrij
RKSVO F1 - SV Budel F1 10.00
RKSVO F2 - vrij
Maarheeze F3 - RKSVO F3 09.30
RKSVO F4 - vrij
RKSVO F5 - Merefeldia F7 11.00

Zondag 12 mei:  
RKSVO 3 - VV Kessel 3 13.00
RKSVO 5 - Veritas 4 12.00

Maandag 13 mei:
RKSVO C2 - Roggel C2 19.00
Maasgouw C3 - RKSVO C3g 19.00
RKSVO D1 - DESM D1 19.00
Maarheeze E1 - RKSVO E1 18.30

Dinsdag 14 mei:
Haelen F2 - RKSVO F4 18.30

Woensdag 15 mei
Brevendia F1 - RKSVO F2 18.30

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO: Sanitair & tegel-
centrum Weert

HARMoNIe St. JoSepH
Dankjewel Goede Doelenwinkel
De verbouwing bij Willem Tell is bijna klaar. 
Van de Stichting Goede Doelenwinkel Ne-
derweert kregen we hiervoor een bijdrage 
van 1.500 euro. Hiervoor heel veel dank!

open Huis Willem tell:
Op zondag 21 april hielden we open huis 
voor buurtbewoners, leden, sponsoren etc. 
Het werd een gezellige en drukke middag 
die opgeluisterd werd met optredens van 
onze jeugdharmonie en enkele solisten. 
Foto´s van deze middag staan in het Foto-
album op onze website www.harmonie-
nederweert.nl.

Algemene ledenvergadering:
Maandag 22 april stond in het teken van 
onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. 
Tijdens de ledenvergadering werd het jaar-
verslag 2012 gepresenteerd. Dat staat ook 
op onze website onder de pagina Historie. 
Het financieel verslag 2012 en de be-
groting 2013 werden door de vergadering 
vastgesteld. Jan Verhijden werd benoemd 
tot Lid van Verdienste vanwege zijn inzet 
voor onze harmonie. De vergadering stemde 
in met de herverkiezing van Marlie princen, 
Willemien Beckers en Henk van Diepen 
als bestuursleden. tjeu Lempens werd door 
de vergadering verkozen tot bestuurslid. Hij 
neemt het penningmeesterschap op zich.

Vervallen repetities en AMV-les:
Op donderdag 9 mei zijn er vanwege He-
melvaart geen repetities voor de jeugdhar-
monie en het harmonieorkest en vervalt ook 
de AMV-les.

Communicanten:
Onze zondagen staan in de maanden mei en 
juni zoals gebruikelijk in het teken van de 
communicanten van de vier Nederweerter 
scholen. Het is namelijk een goede traditie 
hen met de harmonie en feestelijke muziek 
naar de kerk te begeleiden. Op zondag 26 
mei begeleiden we de eerste groepen com-
municanten van dit jaar en wel van Basis-
school De Bongerd en Basisschool Budschop. 
We vertrekken om 9.00 uur vanaf Zaal Cen-
traal. Daarna gaan we op eigen gelegen-
heid door naar Budschop. Op zondag 2 
juni is het de beurt aan de communicanten 
van Openbare Basisschool De Klimop. Ook 
dan vertrekken we om 9.00 uur vanaf Zaal 
Centraal. Op zondag 9 juni begeleiden we 
de laatste groep communicanten van Basis-
school De Kerneel. We vertrekken om 9.00 
uur vanaf Zaal Centraal. We dragen het 
uniform met de strik voor de dames en de 
stropdas voor de heren. De jeugdleden die 
nog geen uniform hebben dragen de har-
moniesweater met ene blauwe spijkerbroek 
en zwarte schoenen.

Spullen voor onze Vlooienmarkt?
Heeft u nog goed bruikbare spulletjes die 
u toch niet meer gebruikt? Wij zijn er blij 
mee!. I.v.m. de afvoer- en stortkosten van 
onverkoopbaar of stuk goed, nemen we 
echter geen meubelen, computers en/of 
tv’s mee. Indien u het een of ander wil af-
staan, dan kunt u contact opnemen met Jan 
Verhijden (tel. 632587) of Theo Pleunis (tel. 
631237).

Inzamelen oud papier:
Elke tweede zaterdag van de maand zame-
len wij oud papier in op het St. Antonius-
plein in Nederweert en het Rochusplein op 
Budschop. De opbrengst is voor uw harmo-
nie. Steun uw harmonie en breng oud pa-
pier op zaterdag 11 mei tussen 9.00 tot 
12.00 uur naar de inzamelpunten. Onze 
dank daarvoor!
St. Antoniusplein: Antoon Feijen en Ger-
rie Hoeben
Rochusplein: Jack Verhijden, Ingrid Doh-
men, Amy Rijkers en Esther Kersten
Volgende maand (8 juni) zijn aan de beurt: 
Ruud Bergh, Ilse Beenders, Frank van den 
Heuvel, Marlie Princen, Brenda Rijkers en 
Nicole Lempens.

Kijk voor meer informatie en nieuws op 
www.harmonienederweert.nl.
Harmonie St. Joseph is ook te vinden op 
twitter, Facebook en Youtube.

Met muzikale groeten,
Het bestuur

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

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

Dit Badmintonweekend werd mede 
mogelijk gemaakt door:
Leeters Accountancy

en Vlassak Aannemingsmaatschappij.
KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

Biljartvereniging Centraal 

Een prachtig nieuw outfit voor alle 17 competitiespelers van onze vereniging.
Met dank aan Bike Totaal Driessen Tweewielers  Nederweert en René Dwars Makelaardij bv 
Weert.

RV De peelrossen – 
pC De ponyrakkers

Nederweert 27 – 28 april, springen
Lisan van de Kruijs met Breezer, 1e prijs in de 
klasse C-L klassiek, pony’s
Suze van Horrik met Ramon, 1e prijs in de 
klasse DE-B/L progressief, pony’s
Joyce van de Kruijs met Tellie, 2e prijs in de 
klasse DE-B/L progressief, pony’s
Kars de Louw met Chapeaux, 3e prijs in de 
klasse DE-B/L progressief, pony’s
Rik van de Kruys met Gaudi H, 4e prijs in de 
klasse L, paarden
Rik van de Kruys met Winsor, 6e prijs in de 
klasse B, paarden

Maasbree 13 – 14 april
Angela van den Boom met Diablo Z, 11e prijs 
in de klasse L springen, paarden
Rik van de Kruys met Winsor, 2e prijs in de 
klasse B springen, paarden
Adrienne Dings met Chapeau D, 4e prijs in 
de klasse M2 dressuur, paarden

Vlegelke 1 nederlands 
kampioen

Na al de Bondskampioenschappen  te heb-
ben gewonnen  werd er als hoogtepunt ook 
nog de Nederlandse titel behaald.
Na in de uitwedstrijd al met 10 – 2  te heb-
ben  gewonnen  werd  er in de thuiswed-
strijd  met 7 – 5  gewonnen 
Genoeg voor de Titel. Verrassend was de 
deelname van Leon Beijes die het te danken 
had aan de uitwedstrijd dat hij nu opge-
steld  stond.
De volgende  spelers waren hier verant-
woordelijk voor. JAN SMOLENAERS .IVAN 
HENDRIKS .MARC CEELEN.ROBERT VOSSEN. 
JOHAN THIELENS . HANS RIJNDERS EN  LEON 
BEIJES namens de gehele vereniging een  
DIKKE PROFICIAT.

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 uitge-
nodigd voor een gezellige middag bij ons 
clublokaal aan de Houtsweg in Nederweert-
Eind. Onze schutterskoningin zal om 14.00 
uur de middag openen door het eerste schot 
te lossen.

Wij feliciteren Openluchtmuseum Eynderhoof 
met de ingebruikname van de Kroëtpörs

AGeNDA  MeI:
09 mei Dorps schieten aanv. 14.00 uur Club-
gebouw
11 mei Geen Schietoefening 
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 uitnodi-
ging)

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

Gratis sporten bij Wilskracht?
Natuurlijk kan dat!!!
Gratis sporten dat wil natuurlijk iedereen 
wel. Maar waarom zou dat voor u niet kun-
nen? Bij Wilskracht kan dat! Hoe dan?
Eigenlijk is het heel eenvoudig.

Zoals u al eerder hebt kunnen lezen zoekt 
Wilskracht nieuwe mensen voor een leuke 
functie in het bestuur. Maar wat we u nog 
niet verteld hebben, is dat u, of een van uw 
gezinsleden, gratis één les per week mag 
sporten zolang u bestuurslid bent.

Immers, u spant zich in voor onze vereniging 
en daar mag wat ons betreft best iets tegen-
over staan. 
Leuk toch?  Maar twijfelt u toch of het be-
stuurslidmaatschap iets voor u is, kom dan 
een keer naar onze bestuursvergadering. De 
eerstvolgende is op donderdag 16 mei.
Even een telefoontje ( 06-34553923) of een 
mailtje ( wernink@hotmail.com) naar onze 
voorzitter en u ontvangt alle informatie.

Niet wachten dus, maar gewoon doen!

Renée Wernink
voorzitter

programma Za. 11 mei junioren
Reuver A2 - Eindse Boys A11 15.00 uur 
Eindse Boys B1 - Walburgis B1 14.00 uur 
Laar C4 - Eindse Boys C1 11.45 uur 
Rood Wit’67 Nyrstar D1 - Eindse Boyd D1 12.30 uur 
Eindse Boys D2G - Altweerterheide D1 12.15 uur 
RKSVO D3G - Eindse Boys D3G 12.30 uur 
Eindse Boys E2 - SVVH E1 09.15 uur 
Haelen F1 - Eindse Boys F1 10.00 uur 
RKVB F3 - Eindse Boys F4M 09.30 uur

programma Za. 11 mei Veteranen
Eindse Boys - Reuver 17.00 uur

programma Zo. 12 mei Senioren
Eindse Boys 2 - Maarheeze 3 12.00 uur
Eindse Boys 3 - Laar 7 10.00 uur
Eindse Boys 4 - RKMSV 9 10.00 uur

programma Zo. 12 mei Vrouwen
Eindse Boys VR1 - Liessel VR1 11.30 uur

programma Ma. 13 mei Junioren
Eindse Boys F2 - Brevendia F2 18.30 uur

programma Di. 14 mei Junioren
Laar F6 - Eindse Boys F3 18.45 uur

Mededelingen
Supporters bedankt voor de steun gedu-
rende deze competitie. Het doel handhaven 
hebben we gerealiseerd, nu verder uitbou-
wen. Voor laatste nieuws en eventuele ge-
wijzigde wedstrijden zie www.eindseboys.nl

Snorkelproefles ter gelegenheid van 
Sportweek groot succes !!

Ter gelegenheid van de sportweek Neder-
weert konden leerlingen van de basisscho-
len van Nederweert zich opgeven voor een 
snorkelles. Deze sportweek was bedoeld 
om kinderen met verschillende sporten in 
aanraking te laten komen en er zo voor te 
zorgen dat ze meer bewegen. Bij Duikteam 
Nederweert konden de kinderen deelne-
men aan een gratis proefles snorkelen. Er 
was meer animo dan dat we konden plaat-
sen. 16 enthousiaste kinderen kregen  eerst 
wat basisoefeningen in het ondiepe. Daarna 
gingen ze in het diepe bad door hoepels 
heen zwemmen die op de zwembadbodem 
waren opgesteld. Iedereen was aan het 
einde moe maar wel voldaan. Je hoorde 
overal de spannende verhalen wat ze had-
den geleerd en meegemaakt!! Ook K-Dive 
uit Stramproy willen we bedanken voor het 
extra snorkelmateriaal wat we mochten le-
nen. Aan het einde kregen de kinderen nog 
wat lekkers, een sticker van onze vereniging 
en werden ze weer opgehaald door hun 
ouders. In september starten we weer met 
de nieuwe snorkelopleiding (Skindiver ). Als 
je interesse hebt meld je dan aan via info@
duikteamnederweert.nl . Verdere informa-
tie kun je vinden op onze website www.
duikteamnederweert.nl

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087
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TUINVERZORGING GIELEN

• Ontwerp
• Aanleg
• Onderhoud
• Bestrating
• Beplanting
• Bomen leien
• Bomen rooien
• Vijvers
• Waterpartijen
• Beregeningssystemen

Stad 21, 6035 AT Ospel • 0495 - 63 19 32
www.tuinverzorginggielen.nl

Omdat uw tuin 

uw thuis moet zijn!
VOOR BEDRIJF 
& PARTICULIER

Tevens onder-
houdscontracten

Ongediertebestrijding 
voor bedrijven 

en particulieren

Van Laarsbongerd 32,
Heythuysen

T. 06 - 40 40 98 22
info@plaagdierbeheer.nl
www.plaagdierbeheer.nl

 | mieren | vlooien
kakkerlakken | papiervisjes | enz.

Het is weer tijd om van
de tuin te genieten.

Wespen kunnen de rust

Plaagdierbeheer
Van den Akker

Fa. H. Heijnen en Zn.

Openingstijden:
Ma.-vrij. 08.00-18.00u en zat. 08.00-17.00u 

Wij eten van 12.30-13.00 uur

Houtsberg 16 ● Leveroy ● Tel. 0495 651450

Heerlijk in de tuin genieten van de 

rust en het uitzicht. Bloemen in allerlei 

kleurschakeringen, een goed onderhou-

den gazon. Wie wil het niet? 

Maar voor het zover is, moet er veel gebeuren. Aan-
planten, snoeien, maaien, bemesten...
Met kennis van zaken en voldoende tijd is het een 
geweldige bezigheid. Maar wat als één van die 
ingrediënten ontbreekt?
In dat geval kunt u rekenen op Tuinverzorging 
Gielen. Wij zijn een klein en vertrouwd bedrijf dat 
zich richt op particulieren en bedrijven in de om-
geving van Ospel. U kunt ons inschakelen voor alle 
mogelijke tuinwerkzaamheden, maar ook voor enkel 
datgene waar u zelf net geen tijd, zin of ideeën voor 
hebt. Een aantal van onze mogelijkheden:

Jaarcontract:
Vanaf begin tot en met einde seizoen wordt uw 
tuin: gesnoeid, wekelijks gazon gemaaid, borders 
onkruidvrij gehouden en in het najaar wordt het blad 
verwijderd, borders bemest, gespit en het tuinvuil 
wordt afgevoerd.

Contract Groot onderhoud.
Tuinverzorging Gielen komt twee keer per jaar om 
de tuin een grote beurt te geven. Hieronder verstaan 
we het snoeien van struiken en planten, het afste-
ken van de gazonranden, het planten van bollen en 
éénjarige bloemen. Zelf maait u geregeld het gras 
en wiedt u onkruid.

Contract Doorlopend onderhoud:
Tuiverzorging Gielen komt iedere twee weken bij u
langs voor alle voorkomende werkzaamheden in uw 
tuin. U hoeft zelf niets te doen, dan te genieten van 
het groen om u heen.

Losse onderhoudsbeurten:
U krijgt hulp bij het beplanten van uw tuin, de 
aanleg van een terras of bij het éénmalig op orde 
brengen van uw tuin.

Tuinontwerp, tuinaanleg:
Spelen er kinderen in de tuin? Hoeveel tijd wilt u
zelf in het onderhoud (laten) steken en welk budget 
heeft u ter beschikking? Welke sfeer moet de tuin 
uitstalen? Tuinverzorging Gielen maakt tuinontwer-
pen die perfect aansluiten bij uw specifieke tuin-
wensen. Aansluitend kunt u een offerte laten maken 
voor de aanleg van dit ontwerp. Uiteraard voeren wij 
ook ontwerpen van anderen vakkundig uit.

Bel ons voor meer informatie en een gratis kennis-
makingsgesprek.

MET GROENE VINGERS VAN TUINVERZORGING 
GIELEN WORDT OOK UW TUIN EEN PLAATJE.

Tuinverzorging Gielen
Stad 21
6035 AT  Ospel
Tel. 0495 - 63 19 32
www.tuinverzorginggielen.nl

Tuinverzorging Gielen

Omdat uw tuin 
uw thuis moet zijn!

9 M E I 2 0 1 3
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G R O E N

        Nederweert 

                 Pannenweg 131

            Wessem 

        Groeneweg 1 

        Maastricht 

  Borgharenweg  160 

 

 
 

10 jaar TuinVariant 

10% KORTING 

op alle bestrating 

   

www.tuinvariant.eu 

Gebbelsweg 16
6035 EA Ospel      
Tel :  0495-622052       

M:  06 531 666 30
E:  info@renki .n l
W:  www.renki .n l

Verkoop,  onderhoud,  reparat ie  van grasmaaiers en tu inbenodigdheden.
Sl i jpen van heggenscharen,  ket t ingzagen,  kooimaaimessen.

Gebbelsweg 16
6035 EA Ospel      
Tel :  0495-622052       

M:  06 531 666 30
E:  info@renki .n l
W:  www.renki .n l

Verkoop,  onderhoud,  reparat ie  van grasmaaiers en tu inbenodigdheden.
Sl i jpen van heggenscharen,  ket t ingzagen,  kooimaaimessen.

Verkoop, onderhoud, reparatie van grasmaaiers 

en tuinbenodigdheden.

Slijpen van heggenscharen, kettingzagen, kooimaaimessen.

TuinVariant biedt een compleet en zeer 

gevarieerd assortiment bestratingsma-

terialen voor zowel de hobbyist als de 

professionele verwerker. 

TuinVariant is dealer van alle bekende merken zoals 
MBI, Michel Oprey & Beisterveld, Red Sun, StoneBase, 
Schellevis en In-Lite verlichting. 

TuinVariant heeft drie vestigingen in Limburg: in 
Nederweert, Wessem en Maastricht staat een enthou-
siast team van medewerkers klaar om u te helpen 
bij uw keuze. Er is dus altijd wel een vestiging bij u 
in de buurt. Alle vestigingen zijn voorzien van een 
uitgebreid showterrein waar u ideeën kunt opdoen 
voor uw eigen tuin. 

TuinVariant beschikt over een ruime opslagcapaciteit 
en levert veel materialen direct uit voorraad. TuinVari-
ant beschikt over eigen transport waardoor een snelle 
levering gegarandeerd is. 

Bezoek een van de vestigingen van TuinVariant 

en laat u verrassen door de vele mogelijkheden. 

De medewerkers geven u graag advies en maken 

desgewenst een offerte op maat! Alle vestigingen zijn 

geopend van maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 

17.00 uur, en op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

TuinVariant…al 10 jaar een garantie voor scherpe 

prijzen en snelle levering!

U vindt TuinVariant in: 

Nederweert   Pannenweg 131 0495-541044

Wessem  Groeneweg 1 0475-561442

Maastricht  Borgharenweg 160 043-4584488

Kijk op www.tuinvariant.eu of op 
facebook voor het laatste nieuws 

TuinVariant al 10 jaar 
een begrip in Limburg
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NEDERWEERT Voor de winkel in je buurt, surf naar www.aveve.nl

Beek Polychemstraat 2 (nabij Makado), 6191 NL Beek, 046 437 44 44 
Gulpen Rijksweg 113, 6271 AD Gulpen, 043 450 63 22 
Heugem Vogelzang 7a, 6229 VM Heugem, 043 367 28 35
Kerkrade Locht 2 (nabij het Roda Stadion), 6466 GW Kerkrade, 045 545 33 77 
Maastricht Sandersweg 195, 6219 NV Maastricht, 043 343 60 32
Merkelbeek Belenweg 29, 6447 BV Merkelbeek, 046 442 15 64
Nederweert Staat 40, 6031 EM Nederweert, 0495 74 50 31

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Alle prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

Tips en advies rondom tuin-, dier- en bakplezier?  
Volg ons op Facebook www.facebook.com/avevewinkels

Domo-broodmachine B3980

+ snijmachine MS171
•	Voor	brood	tot	5kg.

•	Met	timerfunctie	en	korstcontrolefunctie.

•	Bakkuip	met	antiaanbaklaag.

•	Voorzien	van	kijkvenster	en	

	 blauw	verlichte	display.	

89,00 €

+ Domo-
snijmachine MS171
GRATiS waarde 49,95 €

+ AVEVE meststof* voor
bloeiende planten GRATiS 

waarde 7,35 €

AVEVE Aquafix 40 l
•	Kwaliteitspotgrond	met	

startbemesting	voor	6	maanden.	

•	Tot	50%	minder	gietbeurten.

8,70 €
* Bij	aankoop	van	2	zakken	 

	 Aquafix	40	l

AVEVE vloeibare meststof 

voor bloeiende planten 1 l
•	Rijk	aan	Kalium	

•	Voor	een	uitbundige	bloei.

7,35 €

Kattenbakvulling

Hygiëne Fresh 12 l

•	Gaat	tot	5x	langer	mee.

•	Milde	babypoedergeur.

11,95 €
Hygiëne White met ba-

king soda 12 l
•	Blue	signal:

	 zie	geurtjes	voor	je	ze	ruikt!

•	Gaat	tot	6x	langer	mee.

11,95 €
*Naar	keuze.

50%
korting
op de 2de zak*

50%
korting
op de 2de zak*

153417-AVEVE-adv NDL prom 8/5-100x320.indd   1 23/04/13   14:56



G R O E N

Hoveniersbedrijf
Dennis Hermans

www.hovenierhermans.nl

Magnesiumstraat 23 9b, Nederweert
06-12721509

Waatskamp 150

6035 BV Ospel 

Tel. 0495-626821

Fax 0495-585930

Openingstijden:  
ma gesloten
di - vrij  9.00 - 12.00 uur
 13.00 - 18.00 uur
za 9.00 - 16.00 uur

Voor al uw tuinartikelen o.a.:

•••••••

Planten

Potten, manden

Beelden, o.a. Boedha’s

Tuingereedschap

Bestrijdingsmiddelen

Bemestingsmiddelen

Groente- en bloemenzaden

Alles voor de vijver, o.a. vissen, 

visvoer, folie, pompen, enz.

Rozenbogen, prieëlen

Houten regentonnen en kuipen

•••••••

KOOPJESHOEK
met 10-70% korting

Diverse aanbiedingen.

Tuincheque*
e 250 korting bij aanleg van uw tuin

Actievoorwaarden:
- maximaal 1 tuincheque per klant, werkadres, leveradres

- e 50 korting op ontwerp, e 100 euro korting op materiaal, 
e 100,- korting  op aanleg

- geldig in 2013

- niet geldig in combinatie met andere acties

- niet inwisselbaar voor contanten, goederen

- alleen geldig in totaalcombinatie, ontwerp, aanleg en levering

- bij het ontbreken van de totale combinatie, 10% korting op levering

Smisserstraat 8A Nederweert - tel. +31 (0) 6 15 21 31 87
info@sierbestratingswereld.nl - www.sierbestratingswereld.nl 

Allereerst wil ik me even voorstellen;  

Sierbestratingswereld.nl gerund door       

Thijs Linsen. Een eenmanszaak die sinds 

2008 gevestigd is in Nederweert. De 

kracht bij mijn bedrijf is de persoonlijke 

aandacht voor uw wensen.  

Tevens van aanleg, onderhoud, 

renovatie  of alleen leveringen. In alle 

gevallen zal ik u persoonlijk begeleiden 

en actief meewerken in de realisatie. 

U hoeft maar met één persoon te overleggen over 
de realisatie van uw droomtuin!
Graag werk ik vrijblijvend volgens afspraak zodat 
we ook niet gestoord worden bij het gratis advies 
gesprek. Graag denken ik met u mee over:

Een tuinplan/tekening, keuze van de bestratings- 
materialen, (kunst)gras, beplanting,(zwem)(koi) vij-
veraanleg, keramische tegels, verlichting, afwatering, 
grind of split, buitenhaarden/exclusieve buitenhaar-
den, zand, grind of split, grondwerk, afvalafvoer,  
containers, sauna, zwembad en ga zo maar door. 

Maatwerk:
Natuurlijk wordt alles op maat gemaakt zoals u dat 
zou willen. Maar ook in samenwerking met de onze 
leveranciers kunnen we voor uw tuin de haarden ook 
op maatwerk leveren. Tuinhaarden van Gardeco (be-
kend van Robs tuinverbouwing) kunnen volledig op 
maat gemaakt worden. Onder een overkapping, gelijk 
als schutting of compleet met tafel en houtopslag. 
Schanskorven precies op maat.

Bestratingen zijn er voor elk wat wils, natuursteen, 
beton, tegels of gebakken materialen.  Sommige 
mensen willen een onderhoud vrije tuin, elke tuin 
heeft wel wat onderhoud nodig. Onderhoud aan de 
beplantingen zoals de jaarlijkse snoeibeurten. Het 
reinigen van uw bestrating. Maar ook het onkruid 
wieden. 

Soms wordt er gekozen voor grind “dan zijn we ervan 
af” dit is echter niet geheel waar. We hebben ruin 
150 soorten grind, split en brokken. Tal van kleuren 
en afmetingen zijn er mogelijk. Belangrijk is te weten 
dat het onkruid wat toch zichtbaar wordt niet van 
onderuit komt. De wind en vogels zorgen ervoor dat 
we steeds het nodige onderhoud houden. 

Kleurvast: 
Vaak komt bij mij de vraag; “verkleurt dit?” Natuurlijk 
alles verkleurt, echter het ene materiaal wat sneller 
dan het andere. Natuursteen verkleurd anders dan 
beton, en uw onderhoud is van groot belang hoe uw 
bestrating verkleurd. Dit alles is van invloed van de 
weersomstandigheden, en de ligging van uw bestra-
tingen. 

Kortom, veel om over na te denken, dat doe ik 
graag samen met u. Bel vrijblijvend voor een 
afspraak, of bezoek ons showgedeelte aan de Smis-
serstraat 8a te Nederweert (op woensdag kantoor-
bezetting). Voor referenties of mijn contactgegevens 
kunt u ook kijken op www.sierbestratingswereld.nl 

Uw tuin veranderen ?  
“waar moet ik beginnen”



De Laco Zomerdeal is geldig van 13 mei t/m 15 september 2013. 
Totaalbedrag (€129,-) dient in één keer contant te worden voldaan. 
Aanmelden voor de Zomerdeal kan t/m 2 juni 2013. 
Vraag naar de actievoorwaarden. 

Laco sportcentrum Nederweert
Winnerstraat 1, Nederweert, Tel. (0495) 625 925, www.laco.eu

Fit & fris
de zomer door?
PROFITEER VAN DE LACO ZOMERDEAL!

Met de Laco Zomerdeal kun je van 
13 mei t/m 15 september bij Laco 13 mei t/m 15 september
onbeperkt fi tnessen, zwemmen en 
deelnemen aan groepslessen. 
Dat is lekker actief de zomer door 
voor een aantrekkelijke prijs. 

• Inclusief het Laco Fit & Fris 
Zomerpakket t.w.v. €15,-.

• Inclusief toegang tot alle Laco 
buitenbaden.

• Geen verplichte verlenging na 
afl oop. 

€129,-
4 MAANDEN ONBEPERKT 

SPORTEN VOOR MAAR

Ospelseweg 23 • 6031 AK  Nederweert
Tel. 0495-460180 • info@jacobsgijsen.nl

Makelaardij
  Taxaties

  Verzekeringen
 Hypotheken

www.jacobsgijsen.nl

Uw adres voor:

Voor ons volledige woningaanbod zie:

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Sinds 1914

Aanbieding 
t/m 11 mei
Verwen moeder met een 
Aardbeien de luxe vlaai

nu voor € 14,95
Abrikozenvlaai € 8,95
Witte puntjes 5+1 gratis
Worstenbroodjes

4+1 gratis
✂

✂

Wegens moeilijke bereikbaarheid 
4,5 euro korting 

op vlaai naar keuze 
m.u.v. aanbiedingsvlaai. 

3 Jubilarissen Bel Canto

In  het weekend voor de abdicatie 
van Koningin Beatrix en de kro-
ning tot Koning van Prins Willem 
Alexander heeft Zangvereniging 
Bel Canto, tijdens een concertreis 
naar Ellenz-Poltersdorf aan de 
Moezel in Duitsland, tijdens een 
diner op de feestavond het feit 
herdacht van 3 jubilarissen. Thijs 
Beijes 25 jaar voorzitter, Toos 
Poell-van Deursen 25 jaar secreta-
resse en Tjeu van Deursen 40 jaar 
vice-voorzitter. Tijdens de gezel-
lige avond werden de 3 jubilaris- 
sen gefêteerd en op een ludieke 
manier in het zonnetje gezet door 
vele leden van het koor. Het leek af 
en toe wel een bonte avond. Leuke 
anekdotes uit al bijna vervlogen 
tijden passeerden de revue.

Van de lange busreis vanwege files 
en omleidingen en regenachtig weer, 
was niets te merken. Kennelijk kwam 
dat ook door de grappen en grollen 
tijdens de rit.

Ook een hoogtepunt was de muzi-
kale verzorging van de H. Mis en een 
mini-concert in de kerk van Maria 
Engelport. De parochieherder was 
laaiend enthousiast over de prach-
tige uitvoering en een weerzien in 
de toekomst was zeer wenselijk en 
dat werd nog eens onderstreept door 
een groot applaus.

Al met al was dit weekend weer eens 
een feest zoals altijd en werden de 3 
T’s  gefeliciteerd onder het genot van 
een heerlijk wijntje en/of biertje. 

Communicanten de Schrank

Als voorbereiding op de 1ste hei-
lige communie op 19 mei a.s. is op 
initiatief van een aantal ouders 
dit jaar toch besloten om met 
de communicanten van groep 4 
Basisschool “de Schrank” naar 
“Bakkerij Kessels” te gaan in 
Ospel-Dijk om zo de jarenlange 
traditie voort te zetten. “Bakkerij 
Kessels” doet dit elk jaar geheel 
vrijblijvend en genieten van alle 
aandacht van de kids.

De communicanten werden hartelijk 
ontvangen, alles stond gereed om er 
een mooie middag van te maken.

De kinderen mochten een vlaaitje en 
lekkere koekjes bakken onder leiding 
van twee “echte bakkers”. Pastoor 
Koumans kwam ook nog even een 
kijkje nemen en heeft waar nodig 
een helpende hand verleend.

Na de pauze met ranja en een soesje 
kregen de kinderen een rondleiding 
door de bakkerij. 

Wij willen “Bakkerij Kessels” namens 
alle communicanten nogmaals har-
telijk bedanken voor hun inzet en 
gastvrijheid. Het was wederom een 
geslaagde middag.

Geldig van 09/05 tot en met 15/05

LEKKER VERS:
Barbecueworst (ook lekker in de pan)...................................... 4 stuks € 2,59
Kalkoenlapjes gemarineerd 
(met knoflook tuinkruiden marinade)...................................................100 gram € 1,10

SPECIAL VAN DE WEEK:
Asperge burger (heerlijke hamburger met asperge) ........100 gram € 1,20

GEMAK VAN DE WEEK:

Gehaktballetjes in gevulde tomatensaus
(alleen even opwarmen)..................................................................................500  gram € 4,50

VLEESWAAR TOPPER:

Met zilver bekroond Gebraden gehakt.........150  gram € 1,78

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

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

Limburgs openlucht-
museum Eynderhoof

Zondag 12 mei Moederdag in  
Openluchtmuseum Eynderhoof.
De bezoekers worden deze dag ver-
rast met optredens van de Jolly 
Dancers uit Weert, een dansgroep die 
volksdansen laten zien van diverse 
landen. De dansers zijn allen van PSW 
dagbesteding “Zonnenhuis”. Zij voe-
ren op een heel vrolijke en spontane 
manier de kringdansen uit.

In de tentoonstelling de “4 jaargetij-
den” wordt ook ingegaan op het ge-
bruik bij Moederdag, dat de stoel van 
Moeder mooi versierd werd. Het vers-
je werd opgezegd door de kinderen.
Het museum is in vol bedrijf. Alle 
ambachten zetten het beste beentje 
voor met een goede uitleg. Ook in de 
stroopmakerij waar nog geen fruit is 
en geen bieten, wordt een film ge-
draaid over stroop maken. Nieuw is 
ook de vlechtexpositie waar alle we-
tenswaardigheden te zien zijn over 
wilgenteelt en verwerking.

En als het weer goed is wordt er ge-
beugeld op de nieuwe beugelbaan 
en kan iedereen genieten op de ter-
rassen van dit oud volksspel.

Woensdag 15 mei kinderdoedag met 
o.a. koek versieren, vinger breien, 
vlechten enz. Dit gebeurt allemaal 
onder begeleiding. Voor het Koekver-
sieren word €1.-  extra gevraagd voor 
de materialen. De gehele middag kan 
men deelnemen zonder  aanmelding. 
Er zijn speelmogelijkheden in het 
speelbos en bij de  nieuwe wasplaats. 
Voor meer www.eynderhoof.nl

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.

HEMELVAARTSDAG 
EN ZONDAG 12 MEI
open van 10.00-16.00 uur

Op moederdag 
voor iedere moeder een 

kleurige attentie.

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 

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

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

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................................................................................................

✂ ✂

Geboortekaartjes?
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert


