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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

Aanstaande vrijdag en zaterdag 
is het eindelijk zover: RascalFest 
2013! 15 artiesten verdeeld over 
twee podia, diverse activiteiten 
voor de jeugd en bovenal veel 
gezelligheid zullen garant staan 
voor het nieuwste en meest ver-
nieuwende festival “in town”. 

Opvolger Nederweert Live open Air
Aan de basis van RascalFest staat 
Stichting Nederweert Live. Als stich-
ting werden in het verleden al diver-
se evenementen georganiseerd. Met 
paradepaarden als het legendarische 
Nederweert Live Open Air (NLOA) 
en onlangs jubilerende Nederweert 
Live vormt de stichting een culturele 
hoeksteen in de Nederweerter sa-
menleving. Na een jaartje rust komt 
de stichting met een sterke opvolger 
genaamd RascalFest. De festivalnaam 
is een verwijzing naar een bengel 
(RascalFest betekent letterlijk “festi-
val voor bengels”) en wordt dan ook 
georganiseerd op het veld bij De Ben-
gele in Nederweert.

Voor jong en oud
RascalFest is net zoals NLOA een fes-
tival voor en door het Nederweerter 
volk. De programmering is hier vol-
ledig op afgestemd. Met de akoesti-
sche set van Jon Amor tot de stoere 
rock van Mozes and the Firstborn, van 
regionale aanwas als Skyway Avenue 
tot internationale allure als het Spaan-
se ‘77; allemaal verpakt in één gezellig 
festival voor jong en oud. Zelfs voor 

24 & 25 mei: 

RascalFest in Nederweert

de kleinsten is er vermaak, op zater-
dagmiddag kunnen zij hun creativiteit 
los laten gaan in de Pipobus of met 
verf op een échte auto. Behalve voor 
het luisterend oor wordt ook aan de 
inwendige mens gedacht: diverse eet- 
en drankgelegenheid (zelfs speciaal-
bieren) en gratis toiletvoorzieningen
zullen het terrein vullen. 

Gemeente Nederweert
Ook vanuit de gemeente wordt er 
invulling gegeven aan RascalFest. 
Op zaterdagmiddag is het om 13:00 

de beurt aan leerlingen van 5 basis-
scholen en muziekschool Rick om hun 
kunsten te vertonen op het podium. 
Op initiatief van onze Nederweerter 
popcoördinator en Rick’s Rockplein 
kregen deze leerlingen de kans om 
deel te nemen aan diverse workshops 
rondom techniek, popfotografie en 
het maken van een videoclip en pop-
documentaire. Tijdens RascalFest zijn 
maar liefst 130 leerlingen van de par-
tij, van muzikanten tot fotografen en 
videografen.

Vervolg op pagina 3

Liefhebbers van percussie en
slagwerk kunnen hun hart opha-
len bij de eerste editie van VAN 
SLAG op zondag 26 mei 2013 in 
Ospel. Een slagwerkfestival waar-
aan diverse gerenommeerde per-
cussionisten en slagwerkgroe-
pen hun medewerking verlenen.
Jonge slagwerkers en percus-
sionisten kunnen gratis mee-
doen aan slagwerkclinics. Deze 
worden gegeven door bekende 
slagwerkdocenten, resulterend
in een gezamenlijk optreden, af-
sluitend met een optreden van de 
van TV-bekende jonge slagwerker
Rick van Wort. Het festival wordt 
besloten met een spectaculair op-
treden van de drumband van de 
Koninklijke Fanfare Kempenbloei 
- Achel (België).

VAN SLAG is op zondag 26 mei 2013 
in en nabij gemeenschapshuis Haaze-
Hoof in Ospel. Aanvang 9.00 uur. Alle 
optredens en clincis zijn voor ieder-
een gratis toegankelijk. Kijk voor het 
volledige programma en actuele in-
formatie op www.melodiederpeel.nl.

Gratis clinics voor basisschool-
leerlingen
Proef van slagwerkmuziek en doe 
mee aan de gratis slagwerkclinics!
Kinderen in de leeftijd van 5 tot en 
met 12 jaar kunnen zich aanmelden 
voor drie slagwerkworkshops, of-
wel clinics. De workshops starten om 
9.00 uur en vinden plaats in gemeen-
schapshuis Haaze-Hoof in Ospel. Alle 
workshops worden tot 12.00 uur drie-
maal herhaald, zodat iedere deelne-
mer aan alle workshops kan deelne-
men. Deelname aan de clinics is gratis!

Er zijn drie workshops, te weten: 
trommen, drummen en melodisch 
slagwerk. Alle workshops zijn laag-
drempelig en geschikt voor kinderen 

van 5 tot en met 12 jaar. Deze worden 
gegeven door gerenommeerde slag-
werkinstructeurs. 
Na de workshops is er een optreden 
van de 22-jarige slagwerkvirtuoos 
Rick van Wort, spelend op een gran-
dioos drumstel. Het optreden is voor 
iedereen toegankelijk.

Het geleerde tijdens de workshops 
wordt uitgevoerd tijdens een geza-
menlijk optreden. Alle jonge drum-
mers spelen samen met de drumband 
van Melodie der Peel het ingestu-
deerde werk. Het optreden vindt 
plaats omstreeks 15.00 uur. Natuurlijk 
zijn alle ouders en overige belang-
stellenden van harte welkom om dit 
leuke concert bij te wonen. 

Rick van Wort
Rick heeft meer dan genoeg po-
tentieel om door te groeien naar 
de top in Drummend Nederland. 
In 2008 won hij overtuigend het eer-
ste Roland V drum Contest. Daarna

gaat het snel en ontwikkelt hij zich 
als een sterke allround drummer. 
Deze push geeft Rick voldoende zelf-
vertrouwen en leert hij zich te bewe-
gen in de slagwerkwereld. De per-
soonlijkheid die Rick ontwikkelt biedt 
hem kansen die hij met twee handen 
grijpt. Dit maakt hem een zeer ge-
wilde drummer. Melodie der Peel is er 
dan ook super trots op dat Rick van 
Wort de clinics op zondag 26 mei om 
12.00 uur wil afronden. Zijn optreden 
is openbaar toegankelijk.

Aanmelden clinics
Aanmelden kan via het opgavefor-
mulier dat werd uitgedeeld op de ba-
sisschool in Ospel. Natuurlijk kunnen 
ook kinderen buiten Ospel deelne-
men. Zij kunnen zich aanmelden via 
e-mail: pentkn@chello.nl. Deelname 
is gratis! Aanmelden kan uiterlijk tot 
20 mei 2013. Ben je net van de basis-
school af, maar wil je ook meedoen? 
Meld je dan gewoon aan! 

Vervolg op pagina 3

Uniek slagwerkfestival in de regio

‘Van Slag!’ op zondag 26 mei 2013 

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

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

Spauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Miranda Wulms-Keur uit Weert

Ik ben SUPER tevreden bij jullie.
Vanaf mijn 4e jaar heb ik schrik voor de
tandartsstoel.
Inmiddels heb ik bij Brigitte de rust
gevonden om relaxed te liggen.
Mede door haar en alle andere 
teamleden heb ik nu een goed gebit.
Van stress type naar Zen type.

‘Er gaat geen dag voorbij 

dat ik niet 

aan mijn vader denk. 

Maar dankzij Van Deursen 

is ook zijn afscheid 

een mooie herinnering.’

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 ".

Verheijen 
Leveroysedijk 5 Nederweert-Eind 

Tel. 0495-652108 - www.buxushobbykwekerij.nl

GEWORTELDE BUXUSSTEKS € 0,10

Bollen 
30 cm € 9,-

Andere vormen: dubbel-
bollen, op stam, etc. 

Piramide 
bv. 70 cm hoog € 14,-

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

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

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

77 speelt op zaterdag 25 mei 2013 om 20:15  op de Main stage van RascalFest.



AUTONIEUWS

Vakgarage van Nieuwenhoven 
nu nieuw in de regio

Als bedrijf zijn wij constant op zoek naar manieren om ons dienstenpakket 
en serviceniveau voor onze klanten te verbeteren. Bovendien vinden wij 
het als bedrijf zeer belangrijk dat wij klanten uit onze directe omgeving, 
ongeacht merk of leeftijd van de auto, op een professionele manier van 
dienst kunnen zijn. Door ons aan te sluiten bij het werkplaatsconcept Vak-
garage hebben wij een partner gevonden die ons kan ondersteunen met 
het bereiken van deze doelen.

Waarom Vakgarage?
Vakgarage is de enige écht onafhankelijke garageformule van Nederland. Het 
verschil met alle andere garageformules is dat Vakgarage geen eigendom is van 
een onderdelenmerk, importeur of grossier. De aangesloten Vakgarages, ver-
enigt in een Stichting, zijn eigenaar van de formule. Onafhankelijk betekent bij 
Vakgarage dus ook zeker merkonafhankelijk. Dit betekent niet alleen dat alle au-
tomerken welkom zijn bij Vakgarage. Ook wat betreft de onderdelen die gemon-
teerd worden is Vakgarage niet gebonden aan één merk. Wij monteren altijd de 
beste orginele en A-kwaliteit onderdelen die specifiek voor uw auto bestemd zijn.

Vakgarage van Nieuwenhoven vertrouwd dichtbij!
Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor het vertrouwde pakket aan diensten en 
producten. Alleen nu een stuk uitgebreider. Een kleine greep uit ons assortiment:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte auto ’s van alle merken.
- Onderhoud, reparatie en APK van alle merken auto ‘s. 
- Ook met Vakgarage voorzien wij u van de vertrouwde seizoenscampagnes die 

ervoor zorgen dat ongeacht de weersomstandigheden u veilig op weg kunt. 
Uw veiligheid is immers onze zorg.

- Uitgebreid assortiment banden tegen zeer scherpe prijzen. Zowel zomer- als 
winterbanden van alle A-merken. Tevens verzorgen wij bandenopslag.

- Inbouw en onderhoud ván LPG-installaties.
- Verzekeringen.
- Uitgebreid assortiment accessoires 
- En natuurlijk ons vertrouwde Nissan Service Pakket.

Meer informatie vindt u op www.vakgaragevannieuwenhoven.nl

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

WWW.LEON-DE-WIT.NL

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

Aircoservice • APK • Uitlijn en bandenservice • Diagnosespecialist 

De zomer komt eraan 
en wij zijn er klaar voor! 

U  ook? 

GRATIS AIRCOCHECK
+ STRANDBAL
KADO!!!*

* Zolang de voorraad strekt

!!!*
* Zolang de voorraad strekt

*
* Zolang de voorraad strekt

Officieel Opel Dealer
onderhoud, verkoop, 

schadeherstel
www.opelnijs.nl

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

Nijs Someren HeideNijs Someren Heide

Gratis vervangend vervoer

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

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

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

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

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

Hanssen Auto’s

Actie
Gratis airco check

Gratis APK bij onderhoudsbeurt

www.hanssenautos.nl

In- en verkoop occasions - Bovag garantie

Onderhoud en Reparatie alle merken

APK ook diesel - Airco service - Banden

Schadeherstel - Diagnose enz….

Pannenweg 104   NEDERWEERT    Tel: 592154

AUTOSCHADE

Wij helpen u snel weer op de weg

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

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

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

het systeem, inclusief eventuele UV of 
lekstop  toevoegingen.�

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

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

op www.autonieuwenhoven.nl / www.vakgaragevannieuwenhoven.nl

HÉT FULL-SERVICE ADRES VOOR UW AUTO: 

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

VAN NIEUWENHOVEN

In- en verkoop alle 
merken occasions 

APK GRATIS BIJ GROTE 
ONDERHOUDSBEURT.

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

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

Pannenweg 111
6031 RK  Nederweert

0495-633577

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

WERKPLAATS OOK OP ZATERDAG GEOPEND

Ervaar ‘m zelf, maak een proefrit!

AUTOBEDRIJF JAC SMEETS
& AUTOSERVICE MAAS

Bredeweg 27 Nederweert, tel. 632592

DE NIEUWE LIGIER JS 50



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

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
Lichaamspakkingen
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

‘Van Slag!’ op zondag 26 mei 2013 
Vervolg van de voorpagina 

Programma zondag 26 mei:
•	 9.00 uur aanvang clinics voor jeug-
dige slagwerkers en drummers.

•	 12.00 uur afsluiting clinics met een
optreden van Rick van Wort.

•	 13.30 uur, Sterrenmars.
	 Vier drumkorpsen wandelen van-
uit vier hoeken Ospel binnen, allen
uitkomend op het Aerthijsplein.
Daar spelen zij, als startpunt van
het slagwerkfestival, een gezamen-
lijke mars. De volgende korpsen
nemen deel aan de sterrenmars:
drumband Melodie der Peel Ospel,
Slagwerkorkest De Vriendenkring
Overloon, Drumband Kempenbloei
- Achel (België)en drumband Sint
Joseph Nederweert.

•	 15.00 uur aanvang percussie-/slag-
werkconcerten in gemeenschaps-
huis Haaze-Hoof, hieraan werken
mee:
-	Drumband Melodie der Peel, met
medewerking van alle jeugdige
deelnemers aan de clinics.
-	Drumband De Peelklank Yssel-
steyn.
-	Slagwerkorkest De Vriendenkring
Overloon.

•	 18.30 uur slotconcert Drumband
van de Koninklijke Fanfare Kem-
penbloei - Achel (België).

Spectaculair afsluitend concert
Om 18.30 uur start het afsluitende
concert van de drumband van de Ko-
ninklijke Fanfare Kempebloei – Achel
(België).
Drumband Kempenbloei staat onder
leiding van de Limburgse musicus
Leon Camp. Dit superieure slagwerk-
orkest is thuis in het melodische slag-
werk en behoort onbetwist tot de
Belgische top, dit bewijst hun uitge-
breide palmares. Het orkest neemt
deel aan nationale en internationale
muziekwedstrijden	 en behaalt veel-
vuldig hoge prijzen. In 2012 werd
Drumband Kempenbloei Kampioen
der Lage Landen, ontving de ereprijs
van Vlamo voor de hoogste score
behaald door een Vlaams korps en
kreeg tevens de Trofee André Rijcken.

Jubilerende Melodie der Peel
De organisatie is in handen van Melo-
die der Peel, Ospel.
De vereniging viert in 2013 het 75-ja-
rig bestaan.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Sinds 1914

Aanbieding 
t/m 25 mei
Appelvlaai € 8,95
Spaanse 
abrikozenvlaai € 14,95
Ham-aspergebroodje

 1 + 1 GRATIS
Muffins 2 stuks voor € 1,20
✂

✂

Wegens moeilijke bereikbaarheid 

4,50 euro korting 
op vlaai naar keuze 
m.u.v. aanbiedingsvlaai. 

RascalFest in Nederweert

Vervolg van de voorpagina 
Line-up artiesten
Vrijdag 24 mei
20:00	 Cheek Dimples
21:00	 Pepperjack
22:00	 Back Down South
23:00	 Skyway Avenue
00:00	 The Western Fruit Wood &
	 Hooker Company
Zaterdag 25 mei
14:15	 Jon Amor
15:15	 The Dead Revils
16:15	 Grindhouse
16:45	 The Dirty Denims
17:45	 F.A.R.T.
18:30	 Palio Superspeed Donkey
19:30	 The Surfbeat Club
20:15	 ‘77
22:00	 Mozes and the Firstborn
23:45	 ONCE

Toegang en consumptie
Vrijdag 24 mei gaan de deuren om
19:00 open, deze avond is geheel

gratis toegankelijk. Op zaterdag 25
mei gaan de deuren om 12:30 open
en wordt 7	 euro entree gevraagd.
Voor jongeren onder de 16 is, op ver-
toon van legitimatie, ook deze dag
gratis. Kortom: een laagdrempelig
evenement voor Nederweert en om-
streken!

Meer informatie
Kijk op www.rascalfest.nl voor alle ar-
tiesten, tijden en overige informatie.

Mozes And The Firstborn

INTER-ACTIVE-STINTER-ACTIVE-STOREORE

Nannycare geitenmelk
babyvoeding voor 
baby`s met koemelk
allergie of gevoelige
darmpjes 900gr.

€39,25 nu €36,95

Dorpstraat 15A , 6091 NJ , Leveroy

www.inter-active-store.com

Vijver visvoer
500gr./ 3,5 Lt
€1,49

Roy bon bon
natvoer voor 
de hond
300gr.
€0,49

ook voor cadeautjes
hand ijsjes
gekoeld frisdrank
Forever Aloe producten

en nog veel meer
kun je bij ons terecht

Geldig van 23/05 tot en met 29/05

LEKKER VERS:

Zomergoulash 
(varkenspoulet gekruid met paprika)...................................................100 gram  € 1,25

Tandori spies (gemarineerd kalkoenblokjes) .........................4 stuks € 4,40

SPECIAL VAN DE WEEK:

Alpen Steak (filetlapje met casselrib en kaas)....................100 gram € 1,30

GEMAK VAN DE WEEK:

Huzarensalade (uit eigen keuken) ........................................400  gram € 3,00

VLEESWAAR TOPPER:

Gebraden kalkoenfilet................................................................150  gram € 2,99

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

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

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Willie

Bruin getinte huid
Grote donkere ogen
Gitzwart krullend haar
Vijf jaar nog maar

Beweegt voortdurend
Slaat zijn onrust uit
op zijn beste vriendjes
Denken en voelen door elkaar
Aandoenlijk joch, vijf jaar nog maar

Maar zijn grootste angst, zijn hel 
op aarde overstijgt hij door
steeds een zorgzaam zacht-streng 
gebaar
van zij, die hem zien. Vijf jaar nog maar

Karin, april 2013

In de raadsvergadering van 7 mei 
jl., stond de vaststelling verorde-
ning wet geurhinder en veehou-
derij op de agenda. Een beladen 
onderwerp waar belangenafwe-
ging een belangrijke rol speelt. 

Agrarische sector bewust van 
problematiek
Nadat de eerste ontwerpverordening
ter inzage is gelegd, zijn 2 zienswijzen
ingediend vanuit partijen welke over-
last ervaren. De verordening is toen
aangescherpt en wederom ter inzage
gelegd. Hierop volgde maar liefst 62
zienswijzen, met name vanuit de agra-
rische sector. Feit is dat de agrarische
sector bij de eerste ter inzage legging
geen zienswijzen heeft ingediend. Dit
is volgens het CDA een sterk signaal
dat de sector zich niet alleen zeer be-
wust is van de problematiek, maar ook
welwillend staat tegenover het terug-
dringen van mogelijke geuroverlast.
Het CDA denkt dat het belangrijk is
dat de sector mee blijft denken in de
lijn van vooruitgang welke we als ge-
meente zo graag willen inzetten.

Verlaging norm niet dé oplossing
En hoewel alle fracties van de gemeen-
teraad hebben ingestemd met de
verlaging van de geurnorm, hebben
we als CDA fractie niet de illusie dat
hiermee het ultieme compromis is ge-
sloten. Feit is dat de verordening niet
ver genoeg gaat, of juist veel te ver. De
norm is nu wel verlaagd, de mogelijke

Geurnorm verlaagd; is dit de echte oplossing?

geuroverlast welke sommige burgers
ervaren neemt hiermee niet automa-
tisch af. De sleutel ligt namelijk maar
deels in het verlagen van een norm.
De echte oplossing is dat ondernemers
investeren in betere technieken, ma-
nagementmaatregelen en actieve in-
teractie met hun omgeving.

Doel blijft het verbeteren van de 
omgeving 
Het CDA is van mening dat het doel
voorbij geschoten wordt wanneer
we verstrikt raken in onze eigen
regels. Wanneer de omgeving er
op vooruit gaat als een bedrijf ver-
plaatst wordt, dan moet dit niet on-
mogelijk zijn omdat vb. de geurnorm
is aangescherpt. Het CDA heeft een
motie ingebracht om tegenstrijdig-
heid in regelgeving tegen te gaan.
De VVD en de PvdA hebben de mo-
tie gesteund.

Samen kunnen we meer!
Fractie CDA Nederweert
info@cda-nederweert.nl

Bron foto: Maiken Systems 
via www.nederweert.nl

Postbus 39
5710 AA Someren

40 jaar in dienst bij
Hendrikx Dak èn Gevel

Op 23 mei a.s. is het 40 jaar geleden dat Piet van Velthoven in dienst 
trad bij Hendrikx Dak en Gevel. Al die jaren is hij onafgebroken bij 
ons in dienst geweest. 
Hij heeft zich alle nieuwe technieken telkens weer eigen gemaakt.
Door zijn vakmanschap en gedrevenheid is hij een inspiratiebron 
geweest voor vele collega’s.
Piet heeft jonge mensen geïnspireerd en opgeleid.
Een vakbekwaam voorman dakdekker. Een man van weinig woorden
maar vooral daden! Iemand waar we op de dag van vandaag nog 
steeds op kunnen bouwen.

Piet, hartelijk gefeliciteerd met dit jubileum en bedankt voor jouw 
jarenlange inzet en fijne samenwerking.

Wij zijn trots op jou!

Personeel en Directie
Hendrikx Dak èn Gevel

Stichting Nederweert 
Collecteert

Bekendmaking opbrengst
In de week van 2 t/m 5 april was het
zover, voor het 2e jaar werd in Neder-
weert één gezamenlijke collecte ge-
houden. Maar liefst 140 collectanten
van alle aangesloten goede doelen
gingen de straat op voor de collecte.
Na een hele dag tellen en verschil-
lende controles willen we graag de
opbrengst van Stichting Nederweert
Collecteert bekend maken voor het
volledige gebied Nederweert.

De totaal opgehaalde opbrengst be-
draagt:  € 19.452,98

De verdeling van de opbrengst 
over de goede doelen is als volgt:
Alzheimer € 1.395,01
Amnesty € 501,36
Long Fonds	 € 942,31
Brandwonden Stichting	 € 764,51
Dierenbescherming	 € 486,19
EHBO Nederweert	 € 1.164,71
Fonds Verstandelijk
Gehandicapten	 € 710,86
Handicap.nl	 € 515,85
Hartstichting	 € 1.960,75
Hersenstichting	 € 1.047,92
Nationaal MS Fonds	 € 786,85
Jantje Beton	 € 656,00	
Kinderhulp	 € 679,69
KWF Kanker Bestrijding	 € 3.119,75
Maag-, lever-, Darm-
stichting € 998,84
Nierstichting	 € 1.170,68
Reumafonds	 € 1.196,93
Cordaid / Vastenactie	 € 1.354,77

Namens de Stichting Nederweert Col-
lecteert willen wij graag alle inwo-
ners van Nederweert bedanken voor	
hun giften. Ook bedanken wij graag
alle sponsoren die deze collecte mede
mogelijk hebben gemaakt. En niet te
vergeten bedanken we ook alle col-
lectanten voor de geweldige inzet.
Wij hopen dat we volgend jaar weer
op jullie inzet mogen rekenen.

Informatie: Henny Kroezen 0495-
632155

Op zaterdag 18 Mei viert dans-
school Hellendoorn haar 10 ja-
rig bestaan, met een bescheiden 
“dans”avond, met lekkere hap-
jes, iedereen is welkom vanaf 
20:30 uur. 

Na 58 jaar ambulant danslessen te
hebben verzorgd heeft Wim Hellen-
doorn jr 10 jaar geleden een droom
waar gemaakt en een vaste stek ge-
vonden in Someren aan de Boeren-
kamplaan 43.

Maar ook de plaatsen waar ambu-
lant danslessen gegeven worden zijn
ze trouw gebleven, er worden nog
steeds lessen verzorgd in Reusel, Bla-
del, Vessem, Eersel, Bergeijk, Valkens-
waard, Nuenen, En Helmond.

Er is veel veranderd in deze periode,
er zijn meerdere, dansstromingen bij-
gekomen, zoals voor de jeugd street-

Dansschool Hellendoorn 10 jaar in Someren
dance en breakdance, maar ook salsa,
en rock and roll,of sportlessen: zum-
ba, maar de core business wordt ze-
ker niet vergeten, en dat is nog steeds
stijldansen, met iedere zaterdag of
soms vrijdag een dansavond voor ie-
dereen die van dansen houd...
Stijldansen zowel voor recreatie dan-
sers als voor wedstrijd dansers, dit
laatste heeft zich niet onbetuigd
gelaten, met een 1ste plaats op de
Nederlands kampioenschappen latin
american van dochter Ashley, de vol-
gende generatie…

Naar schatting van de heer Hellen-
doorn moeten er ongeveer 80.000
mensen dansen hebben geleerd bij	
de 3 generaties van dansschool Hel-
lendoorn.

De accommodatie wordt tegenwoor-
dig ook veel gebruikt als feest locatie
voor de regio.
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Hout- en bouwmaterialenhandel

Bezoek 
onze

showroom!

Mei en juni open tot 16.00 uur

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
• Hoveniers
Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.

zaterdag 7.00-13.00 u.

Voor o.a.
• Nu ook lariks/douglas/eiken/

bankirai/okan/Zweeds rabat 
redceder

• Plafonds, deuren
• Beton- en gebakken klinkers
• Schuttingen en poorten
• Trampolines 

(Hi-Flyer 430 € 295,-) 

TUINHOUT aanbieding
(in de maand mei/juni)

Noord europees vurenhout
geïmpregneerd 18x145mm

€ 1.50 per meter
inclusief BTW

Magazijn-

koopjes!

The Dirty Denims



Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Kiwibavaroise.....................................................€ 10,75
Maïsbrood .................................................................€ 1,95
Tompouce ...................................................2 voor  € 2,40
Kaasbroodjes......................................1+1 GRATIS
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.

Dieren spotten in de schemering

Wandel in het spoor van de bos-
wachter door De Groote Peel
Op zaterdag 25 mei kun je, in het 
spoor van boswachter Piet Zegers, 
mee op een avondwandeling in Na-
tionaal Park De Groote Peel! Wat je 
tegenkomt en welke route hij kiest, 
dat is een verrassing. De excursie is 
ongeveer zeven km lang en start 
om 19.30 uur bij de ingang van Bui-
tencentrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospel. Halverwege brandt 
de vuurkorf en is er een pauze met 
een glaasje wijn, peelneut of warme 
chocolademelk en een versnapering. 
Deelname kost € 12,50 voor volwas-
senen en € 7,50 per kind. Er kunnen 
max. 20 deelnemers meedoen en vol 
is vol. Aanmelden is noodzakelijk op: 
0495 – 641 497 of per mail: depelen@
staatsbosbeheer.nl 

Een avondwandeling in de natuur 
is heel bijzonder. Zeker als je in het 
spoor loopt van een echte boswach-
ter. Hij kent zijn gebied als geen an-
der en weet dus ook de plekjes waar 
de kans op ontmoetingen met dieren 
het grootste is. We starten als het 

nog licht is en duiken dan langzaam 
in het donker. De schemering is dan 
ook de beste tijd om dieren te spot-
ten. Als de zon plaats maakt voor het 
licht van de maan verandert er van 
alles in de natuur. Dieren die over-
dag actief zijn maken zich op voor 
de nacht. Veel vogels zingen nog een 
laatste avondserenade en komen dan 
tot rust. Reeën, vossen en andere 
kleine zoogdieren voelen zich onbe-
spied en sluipen voorzichtig uit bosjes 
en holen tevoorschijn op zoek naar 
voedsel. Als het helemaal donker is 
worden de dieren van de nacht actief. 
Ze  zijn aangepast aan het leven en 
jagen in het donker en hebben een
goed ontwikkeld gehoor, tast- en/of 
reukvermogen. 

Ook de deelnemers aan deze excursie 
zullen deze aanpassing van de zin-
tuigen ervaren. Als het zicht minder
wordt ga je automatisch beter luis-
teren en zelfs voelen (met je voeten) 
waar je loopt. Tijdens deze verras-
sende avond vol natuurbeleving kan
je het allemaal beleven. Een ervaring 
om nooit te vergeten!

Gezond Verstand
Steeds meer mensen willen een 
stukje terug naar de natuur, na-
tuurlijke voeding, zoekend naar
rust en  ontspanning.  Intuïtief 
aanvoelend dat er iets niet klopt 
aan onze leefomstandigheden.

De chemie die gebruikt wordt in de 
voedingsindustrie hoort niet in ons 
lichaam. Vroeger in de scheikundeles 
moesten we een mondkapje voor en 
handschoenen aan als we met chemie 
aan de slag gingen. Tegenwoordig 
maakt Unilever ijsjes puur van chemi-
sche middelen er komt géén koe aan te 
pas! Zouden we ons daar geen vragen 
over  mogen stellen? We gebruiken 
van alles op onze huid wat  bol staat 
van de chemie, probeer de namen die 
op een verpakking staan maar eens 
uit te spreken. Geheid dat je er een 
woordenboek bij nodig hebt J Is dat 
normaal? Je kan ook je huid verzorgen 
met kokosolie puur natuur en gewel-
dig om te smeren, probeer het eens 
een keer en als het niet bevalt dan kan 
je er nog altijd je biefstukje in bakken. 
Ja wat je op je huid smeert zou je ook 
moeten kunnen eten! 
Klinkt raar maar alles wat je smeert 
is na een aantal uren meetbaar in je 
bloedwaarden.

Op 28 mei is er bij Praktijk In Balans een 
lezing over Natuurlijke voeding. Kom 
gerust eens luisteren, we geven  vele 
tips en ideetjes om je gezondheid te on-
dersteunen. Je kan véél  eenvoudig zelf.

Op 30 mei kan je deelnemen aan de 
workshop Hoe bewust los laten Ieder-
een roept tegenwoordig: ik weet het,
ik moet het loslaten. Maar hoe doe je 
dat los laten? Veel te vaak proberen wij 
het bewust of onbewust te verstoppen 
of te vermijden. Wij bieden een 2 we-
kelijkse meditatieve leiding om je weer 
opnieuw te herinneren hoe met de 
angsten, irritaties, kritiek, boosheid of 
probleem om te gaan.

De workshop In Stijl In Balans, de bui-
tenkant in balans met kleur en voeding 
was een groot succes. Wij hebben op-
nieuw een 2-tal datums gepland en 
wel op 4 en 6 juni. Els Croughs van A
touch of Els uit Helden en Petra Wilm-
sen van Praktijk In Balans zullen u we-
derom een leuk programma bieden. 
Een gezellige workshop waarmee u
thuis aan de slag kan. 

Beter leren zien zonder bril, klinkt vast 
erg raar maar niets is minder waar!
We kunnen er geweldig  goed zelf 
aan werken lieve mensen. We zijn ge-
wend om alles uit handen te geven, dit 
vraagt een stukje eigen verantwoor-

delijkheid. Op 5 juni bieden we u een 
lezing / workshop over deze methode. 
Zo kan u gelijk de volgende dag thuis 
aan de slag met deze informatie. Op 
weg naar beter leren zien zonder bril. 
Enkele andere lezingen nog voor de 
vakantie periode zijn Sungazing door 
Ron van Dijen, wat kan zonlicht voor 
ons daadwerkelijk betekenen? Ron
genas van verschillende ziekten en
verteld geheel uit eigen ervaring op 
zondag 9 juni. Op zondag 23 juni is 
wederom Frits van der Blom voormalig 
huisarts en homeopaat uit Amsterdam 
bij ons met de lezing Vet ziek van ziek 
vet. Welke vetten moeten we nu daad-
werkelijk gebruiken en welke zeker
niet?

Dinsdag 25 juni is Marina Schriek bij 
ons die ons verteld over haar nieuwe 
boek Gefeliciteerd met je burn-out. Zij 
zal uit eigen ervaring vertellen welk 
een voordelen we hieruit kunnen ha-
len als we anders naar een burn-out 
zouden gaan kijken. 

Een geweldige KRUIDENWANDELING
is de laatste activiteit voor de vakantie, 
gegeven door Anneke Bleeker schrijf-
ster van de serie boekjes Nooit gewe-
ten dat je dit ook kan eten…hou de 
site in de gaten voor de juiste datum. 
Waarschijnlijk zal dit op 10 juli zijn…
maar dat is op dit moment nog niet 
helemaal zeker. Graag tot ziens bij een 
van onze activiteiten, hartelijke groet-
jes Petra Wilmsen 

“Vaccineren is niet verplicht, maar je 
moet stevig in je schoenen staan om 
je eigen keuzes te maken. Je moet 
niet alleen voor jezelf kunnen verant-
woorden wat je doet, maar ook voor 
de buitenwereld. Goede informatie is 
daarom heel hard nodig. De website 
van Door Frankema is een geweldige 
steun in de rug voor ouders die zich de 
nodige vragen stellen. Een overdaad 
aan onweerlegbare feiten, en een 
dringend beroep op je eigen Gezonde 
Verstand.” 

Als ouder moet je zelf op onderzoek 
uit want op het consultatiebureau krijg 
je dit niet aangereikt! De vóór en de 
tégens, want die zijn er volop… De uit-
nodigingen tot vaccineren zijn eerder
dwingend als uitnodigend.  Lieve men-
sen dit is niet verplicht! Lees je eens in 
op de site van Door www.vaccinvrij.nl 
en www.verontrustemoeders.nl 
Waarom de grens van 12 jaar voor de 
HPV vaccinatie tegen baarmoederhals-
kanker verlagen naar 9 jaar? Omdat 
meiden van 12 jaar véél te mondig zijn? 
Op 23 mei a.s. is er in Born in het Ma-
macafe een lezing over vaccinatie’s. 

Pannenkoekendag 
in Eynderhoof

Dit is de eerste keer dat het moge-
lijk is in Eynderhoof te smullen van 
ambachtelijke pannenkoeken. Met
het hele gezin buiten op het terras, 
in de sfeer en de geur van toen. 
Er wordt gebakken op het fornuis 
van Oma  met mutterten en turf. 
De prijs is € 2.00 per pannenkoek, 
met spek € 2.50  (keplaon).

Enkele gezegden van vroeger:
Kâl wi-j kook!
‘ne bogkese kook met, ‘ne flinke 
keplaon.
di-j loûpe deindânger nao wi-j ‘ne 
kook ‘t mes.
Zoeë stief wi-j ‘ne gëssekook.

Deze dag wordt opgeluisterd met live 
muziek van de kapel Speulendjer – 
wieés uit Nederweert. Tot ziens.
Wij beginnen om 13.00 uur. Alle am-
bachten zijn in bedrijf. Bij de ten-
toonstelling de 4 jaargetijden kunt 
u non stop oude films zien over de 
werkzaamheden in de 4 seizoenen.

Woensdag 29 mei  Kindermolen-
dag in Eynderhoof.
Samen met de molenaar meel malen 
voor het brood. De zware zakken 
omhoog takelen. Op de weegschaal 
je gewicht bepalen. Maïsmeel malen 
met de kei of met de kleine molen-
tjes. Een dag om te genieten van de 
oude kinderspelen, kabouterpad en
de vele speeltoestellen.

Praktijk In Balans
Voeding, 
Gezondheid  en 
Levenswijze

Lezingen en 
Workshops!

Petra Wilmsen 
V.G.L. consulente voor 
persoonlijk  advies / lezingen

Gerrisstraat 2 - 6031 NT Nederweert
Tel: 0495-625902
petrawilmsen@hotmail.com
www.praktijkinbalans.nu

Kunst in Budschop!

Werkzaamheden afgerond
Deze zomer zal het werk aan de nieu-
we Brug 15 en de aanpassing van de 
aanliggende straten en pleinen in Ne-
derweert en Budschop afgerond wor-
den. Naar deze veilige verbinding tus-
sen Budschop en Nederweert is lang 
uitgezien. Een feestelijke opening 
alleszins waard. Die komt er dan ook.

Amateurkunstenaars uit gemeen-
te Nederweert opgelet!
Tijdens de festiviteiten willen we 
aan beeldende kunstenaars van alle 
leeftijden uit de hele gemeente de 
gelegenheid bieden om hun werken
te presenteren. Hiervoor wordt een
maand lang een tentoonstelling in-
gericht in een of meerdere winkels in 
Budschop, afhankelijk van het aantal 
werken dat wordt aangeboden. Dus 
hobbyisten: kunstschilders, boetseer-
ders,  beeldhouwers, meisjes, jongens, 
dames, heren toon je kunstwerken.

Meer weten? 
Stuur een mailtje met naam, adres en 
telefoonnummer naar dorpsraadbud-
schop@hotmail.com  en er wordt zo 
spoedig mogelijk contact opgenomen.

Gezocht: 
Wie heeft er interesse om tegen

vergoeding onze tuin van ongeveer
500 m2 bij te houden met snoeien,

onkruid verwijderen enz.
Brief onder nr. 713 

Postbus 2724, 6030 AA Nederweert, 
of naar info@drukkerijvandeursen.nl

Borstvoeding

‘Een goed begin is het halve werk’
Op donderdag 30 mei a.s. organiseert 
SJG Weert samen met de GGD Noord 
een informatieavond over het geven 
van borstvoeding.

De bijeenkomst vindt plaats van 19:00 
en 21:00 uur in het Auditorium van SJG 
Weert, Vogelsbleek 5. De toegang is 
gratis. Aanmelden via het inschrijffor-
mulier op de website: www.sjgweert.
nl (zie: Agenda) of bij de afdeling Pati-
entenvoorlichting: 0495 – 57 22 05.

Lactatiekundige en kinderverpleeg-
kundige Willy Gielen geeft samen 
met een verpleegkundige van de 
GGD Noord uitleg, praktische in-
formatie en tips over het geven van 
borstvoeding. Er is ruime gelegen-
heid voor het stellen van vragen. De 
borstvoedingsorganisatie VBN is met 
een stand aanwezig. De informatie-
bijeenkomst vindt 8 x per jaar plaats. 

Borstvoedingcafé 
Het Borstvoedingcafé is een ontmoe-
tingsplek waar moeders die borstvoe-
ding (gaan) geven, ervaringen uitwis-
selen. 
De bijeenkomsten zijn kosteloos en 
vrij toegankelijk. Ze vinden wekelijks 
op woensdag plaats van 10:00 - 12:00 
uur in La Place - V&D, Weert.
Meer informatie over het borstvoe-
dingcafé vindt u op www.borstvoe-
ding.nl

Wie heeft er in Nederweert 
of omgeving 

een verzorgpaard
en verzorgpony,

waarop mijn dochter en ik, 
ca. 2x per week recreatief 

kunnen rijden. 
Vergoeding in overleg. 

06 12942703

Vorkmeer Nederweert 
In de gemeente Nederweert is 
Vorkmeer dé welzijnsorganisatie. 
Vorkmeer wil een bijdrage leveren
aan het welzijn van mensen. De 
organisatie heeft diensten op het 
gebied van vrijwilligerswerk, wel-
zijn ouderen, jongeren, leefbaar-
heid en sport. 

MAATJESPROJECT: samen naar de 
dansschool
Voor een gezellige 31-jarige vrouw 
uit Nederweert zoeken we een vrij-
willigster die het leuk vindt om sa-
men met haar iets te ondernemen. 
Ze vindt het leuk om te dansen en we 
zoeken iemand die samen met haar 
naar de dansschool wil gaan. Bent u
de enthousiaste vrijwilligster die we 
zoeken? Neem dan contact met ons 
op! Neem ook gerust contact met ons 
op voor meer informatie.

MAATJESPROJECT: gezellige vrij-
willigster gezocht! 
Voor een vrouw van 49 jaar woon-
achtig in Nederweert zijn we op zoek 
naar een vrijwilligster die wat gezel-
ligheid kan bieden. Mevrouw heeft 
een klein wereldje, voor haar zou het 
heel fijn zijn om samen met iemand 
af en toe iets leuks te ondernemen. 
Hierbij moet u denken aan samen er-
gens een kopje koffie drinken, gezel-
lig een praatje maken en samen cre-
atief bezig zijn. Wilt u iets voor een 
ander betekenen? Neem dan contact 
met ons op! Ook voor meer informa-
tie kunt u contact met ons opnemen.

MAATJESPROJECT: enthousiaste 
vrijwilliger gezocht! 
Voor een 32-jarige man woonachtig 
in Nederweert zoeken we een vrij-
williger om samen af en toe leuke 
activiteiten te ondernemen. Het is

voor meneer erg waardevol om met 
iemand contact te onderhouden. Me-
neer is een gezelschapsmens en vindt 
het leuk om ergens naar toe te gaan, 
bijvoorbeeld naar de bioscoop. Ook 
kunt u meneer erg blij maken door 
samen een kopje koffie te drinken. 
We zoeken een sociaal en gezellig 
iemand die het leuk vindt om contac-
ten aan te gaan en zich wil inzetten 
voor een ander. Bent u de vrijwilliger 
die we zoeken? Neem dan contact 
met ons op! Wij geven u graag meer 
informatie over deze oproep. 

VACATURE VAN DE WEEK: voorzit-
ter groepsvereniging
Scouting Nederweert is op zoek naar 
een vrijwilliger die de vereniging als 
voorzitter wil vertegenwoordigen. 
De voorzitter heeft als taak om de 
bestuur- en groepsraadsvergaderin-
gen voor te zitten. De Scouting zoekt 
een vrijwilliger met goede contactuele 
eigenschappen en die plezier heeft in 
organiseren en besturen. Voelt u zich 
betrokken bij de Scouting en kunt u
iets voor deze vereniging betekenen? 
Neem dan contact met ons op of kijk 
op onze website voor meer informatie.

Vrijwilliger worden of vacatures?
Heeft u als organisatie vrijwilligersva-
catures of wilt u zelf vrijwilliger wor-
den? Meldt u dan aan via onze digi-
tale vacaturebank op onze website 
www.vpnederweert.nl.

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

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.

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

Cocon Nederweert 

Mediterrane keuken
De mediterrane keuken is de keuken 
van het Middellandse Zeegebied. 
Iedereen kent wel één of meerdere 
landen uit dit gebied en is er al eens 
geweest. Op woensdag 5 juni 2013 
kunt u deelnemen aan de workshop 
Mediterrane keuken, een culinaire 
rondreis door deze landen. De ver-
schillende gerechten worden in buf-
fetvorm gepresenteerd om er daarna 
samen lekker van te genieten.

Aanvang 18.00 uur; Kosten  € 30,- 
p.p. incl. alle drankjes. Nog slechts 
enkele plaatsen beschikbaar.
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, 
Nederweert; tel.(495)-626235; e-mail: 
cursussen@coconnederweert.nl; 

Pinnentocht 2013

Op zondag 2 juni 2013 organiseert 
de St. Kindervakantiewerk Neder-
weert voor de 26e maal de Pin-
nentocht. Een wandeltocht waar-
bij u  kunt kiezen om 40, 25, 15, 10 
of 7  km te lopen.

Deze wandeltocht loopt door de 
schitterende natuur van Limburg en 
Brabant, u komt  op plaatsen waar u
normaal niet zult komen. Waaronder 
het Weerterbos, Hugterheide, Laar-
derheide, en de Achterse Banen. 
U komt langs het Grenskerkmonument 
en de uitkijktoren, met een beetje 
geluk ziet u de edelherten!!! Het ge-
bied waar u wandelt is rijk aan natuur-
schoon, vogels, konijnen, reeën, her-
ten  en vele soorten insecten.

Start en finish locatie is buurthuis Le 
Winne Boeket 6 Nederweert.
Starttijden zijn 40 en 25 km van 07.00 
tot 10.00 uur, de 15 km van 07.00 tot 
12.00 uur, en de  7 km van 08.00 tot 
13.00 uur.

Dit jaar extra startplaats 10 en 25 km 
bij wandel en fietscafe “Daatjeshoeve” 
Heugterbroekdijk 34 Nederweert.
Starttijden
10 km tussen 08.00 en 12.00 uur
15 km tussen 08.00 en 10.00 uur

Deelname kost € 2,00 per persoon, 
kinderen t/m 12 jaar € 1,00. Op de 
rustplaatsen kunt u tegen vriendelijke 
prijzen eet en drinkwaren verkrijgen.
De opbrengst van de wandeltocht 
komt geheel ten goede aan het Kin-
dervakantiewerk in Nederweert.

Voor meer informatie kijk op www.
kvwnederweert.nl of  mail bestuur@
kvwnederweert.nl telefonisch  0495-
633396.

Kampsteeg 11 Meijel 
Tel. 06-26916965

www.rinivanrees.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m vrij. 9.30 - 18.00 uur
zaterdag 9.30 - 17.00 uur

DE GROOTSTE AMBACHTELIJKE
PLANTENKWEKERIJ

van het zuiden
- Kleurige sterke zomerbloeiers

- prachtige hangmanden
- Groenteplanten

- div. vaste planten.
- Kuipplanten.

o.a. de geweldige oogstrelende 
Parfumplant Mandelville Laxa

ZATERDAG EN ZONDAG 25 EN 26 MEI

HANGMANDEN- EN
KRUIDENSHOW

van 9.30-17.00 uur

Geniet van ons prachtig aanbod kleurige hangmanden en het groot
aanbod verschillende kruiden die we dit weekend hebben.

Ook is er iemand aanwezig die u kan informeren over de verschillende
kruiden en de mogelijkheden voor gebruik  in gerechten

Verder kunnen ook de liefhebbers van rotsplanten hun hartje
ophalen bij ons. Koffie en iets lekkers staan klaar op ons gezellig terras.



In maart 2014 zijn er gemeenteraadsver-
kiezingen. Een groot goed, een democratie 
kan niet zonder burgers die zich voor de 
politiek en het gemeentebestuur willen 
inzetten. Denkt u wel eens ‘ik wil politiek  
iets betekenen voor mijn omgeving’, of 
wilt u weten hoe het politieke systeem 
werkt? Burgemeester Evers legt het u 
graag uit onder het genot van een kop kof-
fie of thee. Maak een afspraak met hem. 

Betrokkenheid 
Burgerbetrokkenheid en het bevorderen 
hiervan behoort tot de portefeuille van 
burgemeester Evers. Het onderwerp heeft 
niet alleen te maken met de relatie tussen 
burgers en de gemeente, maar vooral met 
de relatie tussen burgers onderling en hoe 
dat zich in de gemeenschap afspeelt. “Of 
het nu gaat over verenigingen, dorpsraden , 
mantelzorg of dat je helpt bij het buurt-
feest. Het zijn allemaal vormen van 
burger betrokkenheid en dat is eigenlijk het 
centrale begrip", aldus de burgemeester. 

Participatie
“Als je kijkt naar burgerparticipatie in de 
zin van verhouding tussen de gemeente en 
burgers zie je twee dingen. Er zijn wetten 
die voorzien dat er in bepaalde situaties 
formeel sprake is van participatie. Bijvoor-
beeld bij een nieuw bestemmingsplan; dat 
moet ter inspraak voorgelegd worden. Of 
burgers er ook echt gebruik van maken 
is een andere vraag. Maar dit is een vorm 
van participatie die door de wetgever is 
opgelegd.” 

Grondhouding
“Interessanter is het gegeven dat je vanuit 
een bepaalde grondhouding je werk doet. 
In vijf woorden kan die samengevat wor-
den als: van buiten naar binnen werken. 
Ben je als bestuurder en als ambtenaar 
bereid om je werkelijk te laten beïnvloeden 
door burgers en rekening te houden met 
wat deze zeggen? Niet om draagvlak te 
creëren voor een beslissing, maar echt als 
intrinsieke opdracht om ervoor te zorgen 
dat de gemeenschap van de burger is.”

Beïnvloeden 
“We zetten burgerparticipatie regelmatig 
in bij activiteiten en projecten en in het 
kader van wettelijke regelgeving. De laat-
ste jaren boeken we op bepaalde fronten 
vooruitgang in het vergaren van de betrok-
kenheid. Bijvoorbeeld bij het opzoeken 
van de dialoog over het buitengebied. We 
hebben partijen over dit onderwerp bij 
elkaar gebracht en laten ons op basis van 
argumenten beïnvloeden.”

Politiek actief
De burgemeester vindt het ook belangrijk 
dat inwoners zich betrokken voelen en 
dat ze actief bezig zijn met gemeentepoli-
tiek, als raadslid, fractieondersteuner of 
lid van een politieke organisatie. “Het 
systeem functioneert immers alleen omdat 
plaatsgenoten er zich mee willen bemoei-
en, aldus de burgemeester. Hebt u ooit 
weleens gedacht: ‘Dat politieke werk in de 
gemeente is (misschien) iets voor mij, maar 
hoe werkt het en hoe moet dat dan?’ 

Natuurlijk  zullen alle raadsleden en politie-
ke partijen u er graag over willen informe-
ren en bijpraten. Dat hoort ook zo.

Op de koffie
Wilt u er eens vrijblijvend met de burge-
meester over van gedachten wisselen, 
dan maakt hij daar graag tijd voor in zijn 
agenda. “Ik ga natuurlijk niet inhoude-
lijke standpunten of politieke partijen 
promoten. Daar houdt een burgemeester 
zich verre van. Wat ik wil promoten, is dat 
zoveel mogelijk mensen zich betrokken 
voelen bij Nederweert en er actief willen 
zijn. Daar hoort de politiek aard en nagel-
vast bij. Ik hoop bij wijze van spreken dat ik 
tijd te kort kom voor de gesprekken met u. 
Hebt u interesse, bel dan met het bestuurs-
secretariaat van de gemeente en maak een 
afspraak. De koffie staat klaar.”

In 2010 ontving de toen net 18-jarige Christianne Steuten uit Ospel een attentie van burgemeester Evers, omdat ze de jongste inwoner was die ging stemmen tijdens de ge-
meenteraadsverkiezingen. Volgend jaar kan er opnieuw gestemd worden. Actief zijn in de lokale politiek is een prima voorbeeld van je betrokken voelen bij de gemeenschap. 
 (Foto: gemeente Nederweert) 

Op de koffie bij de burgemeester
Samen werken aan burgerbetrokkenheid

Donderdag 23 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

Deze week is de uitbreiding van de 
parkeervoorziening aan de Loverstraat 
gestart. Gelijktijdig wordt het hemelwater 
afgekoppeld van het gemeentehuis, de 
oude parkeerplaats en een gedeelte van de 
aangrenzende wegen. Volgens projectlei-
der John Metselaars zijn de werkzaamhe-
den voor de bouwvakvakantie afgerond. 

Raadsbesluit
In verband met een aantal ontwikkelin-
gen in het centrum van Nederweert en 
de toenemende parkeerdruk besloot de 
gemeenteraad op dinsdag 5 februari om 
het bestaande parkeerterrein aan de Lo-
verstraat uit te breiden met circa 50 extra 
parkeerplaatsen. Dit is mogelijk op het 
grasveld voor het Gezondheidscentrum 
(voormalige politiebureau). 

Adviezen van bewoners 
Op woensdag 6 maart bespraken om-
wonenden van de parkeerplaats aan de 
Loverstraat en de gemeente een aantal 
varianten voor de uitbreiding van het 
parkeerterrein. De aanwezigen kwamen 
met goede adviezen. Deze hadden o.a. 
betrekking op de ontsluiting voor voet-
gangers en mindervaliden, de keuze van 
de boomsoort, het plaatsen van een extra 
boom en haag, de sociale veiligheid (niet 
te hoge hagen) en de bereikbaarheid 
tijdens de uitvoering. 

Aanbesteding
De aanbevelingen zijn verwerkt in een defi-
nitief ontwerp. Na een terugkoppeling met 
de bewoners is het project vervolgens uitge-
werkt tot een bestek en heeft de aanbeste-
ding plaatsgevonden. Daarvoor waren zes 
bedrijven uitgenodigd. De combinatie WML/
Kiggen uit Weert/Ospel kwam met de beste 
bieding en zal het werk gaan uitvoeren. 

Parkeerverbod Loverstraat 
Projectleider John Metselaars is ook betrok-
ken bij de herinrichting van de Geenes-
traat en Brugstraat en de voorbereiding 
van de herinrichting van de Kerkstraat. 
Hij is tevreden over de manier waarop de 
bewoners hebben meegedacht. “Tijdens 
de werkzaamheden zal de omgeving enige 
hinder ervaren, omdat de auto’s niet op 
de parkeerplaats kunnen. We doen er alles 
aan om de buurt te ontzien. We zullen een 
parkeerverbod instellen in de Loverstraat 
om de doorgang voor de bus te kunnen 
waarborgen.” 

Provinciale bijdrage 
Ook wethouder Mackus is blij dat de uit-
breiding snel gerealiseerd kan worden. De 
provincie ondersteunt het project met een 
subsidie van € 85.000,-. “Om in aanmer-
king te komen voor deze bijdrage, moeten 
we het werk voor 30 augustus opleveren. 
Dat gaat ons lukken. Mochten er tijdens de 
werkzaamheden overigens grote parkeer-
problemen ontstaan, dan hebben we nog 
de mogelijkheid om op het voorterrein van 
het gemeentehuis parkeren toe te staan. 

Op de website...
Leerlingen Citaverde College 
exposeren  op Kunstmuur
John Linders overhandigt eerste 
postzegel Ospeldijk aan burge-
meester Evers
Proef voor zelf onderhouden 
sportpark  Eindse Boys start 
op 23 mei 

www.nederweert.nl

Voortvarend aan de slag met parkeerplaats Loverstraat

Archeoloog in 
de dop
Vindt u het interessant om te zien wat 
er precies gebeurt tijdens archeologi-
sche opgravingen? Dan is dit uw kans!

Op of rond woensdag 29 mei kunt u 
namelijk meekijken met de medewer-
kers van de VUhbs die aan het werk 
zijn in Hoebenakker.

Tweede ronde
In het kader van de voorbereidingen 
voor de ontwikkeling van de volgende 
fase van het gebied Hoebenakker vindt 
er archeologisch onderzoek plaats. In 
de eerste fase van het plan werd al een 
deel van een grafveld blootgelegd. Nu 
is de VUhbs aan de slag gegaan met de 
opgraving van het tweede deel. Zoals 
wij al eerder hebben aangekondigd, 
willen wij inwoners de gelegenheid 
bieden om eens mee te kijken bij deze 
opgraving. Dit zal naar verwachting op 
woensdagmiddag 29 mei zijn. 

Datum checken
Omdat nu nog niet precies te voorspel-
len is op welk moment het interessant 
is om mee te kijken, kunnen we niet 
met zekerheid zeggen of woensdag 29 
mei doorgaat. Daarom verzoeken u om 
van te voren op nederweert.nl te kijken 
om er zeker van te zijn dat het deze 
dag wordt. 

U vindt hier dan ook meer informatie 
over het tijdstip en de duur van het 
programma. U kunt ook bellen met 
mevrouw M. Houtappels van het team 
Ruimtelijke Ontwikkeling. 

De gemeente Nederweert heeft drie 
windmolens in eigendom. Een aantal 
vrijwillige molenaars zet zich in voor 
het beheer en dagelijks onderhoud van 
deze molens. Regelmatig stellen ze de 
deuren open. Ze vinden het leuk om 
meer te vertellen over de molen en te 
demonstreren hoe alles werkt. Het gaat 
om De Korenbloem in Ospel, St. Joseph 
aan Kreijel en De Windlust aan Roeven.

Zicht op de kosten 
Het onderhoud van de molens was 
in het verleden vooral gericht op de 
aanpak van achterstallig onderhoud. 
De werkzaamheden vonden met name 
aan de buitenzijde plaats. Denk aan 
het herstellen van metsel- en voegwerk 
en schilderen. Meerjaren onderhouds-
planningen (MOP) voor het onderhoud 
waren er nog niet. Sinds kort beschik-
ken we echter wel over een MOP voor 
de molens. Hiermee hebben we zicht 

Hoe gaat de Kerkstraat eruit zien?

We zullen het echter eerst een tijdje mo-
nitoren.” Werknemers van het gemeente-
huis is gevraagd om tijdens de uitvoering 
bij de sporthal te parkeren.

Afkoppelen hemelwater
Tijdens de aanleg van de nieuwe par-
keerplaats wordt het hemelwater van 
het gemeentehuis en de aangrenzende 
bestratingen gescheiden van het riool. 
Dat zogenaamde afkoppelen is bedoeld 
om de kwaliteit van het rioolwater te 
verbeteren. “Hiermee slaan we twee 
vliegen in een klap”, aldus Metselaars. 
Volgens planning zijn de werkzaamheden 
op 15 juli afgerond. “We zijn daarbij wel 
afhankelijk van het weer.” Hebt u vragen 
over de aanleg van de parkeerplaats, dan 
kunt u telefonisch of via e-mail contact 
opnemen met projectleider John Metse-
laars, j.metselaars@nederweert.nl.

op de werkzaamheden en de te ver-
wachten kosten die de komende jaren 
op ons afkomen.

Verhogen onderhoudsbedrag 
Volgens het MOP bedragen de jaarlijk-
se kosten voor het onderhoud van de 
molens ruim € 59.000,-. Tot voor kort 
was er een jaarlijks bedrag van ruim 
€ 8.000,- gereserveerd. In de vergade-
ring van dinsdag 7 mei ging de ge-
meenteraad akkoord met een voorstel 
van burgemeester en wethouder om 
voor 2013 een bedrag van € 51.314,- 
beschikbaar te stellen voor het on-
derhoud van de molens. Volgend jaar 
wordt het plan geactualiseerd. Tijdens 
de behandeling van de kadernota zal 
een structurele verhoging van het on-
derhoudsbedrag aan de raad worden 
voorgelegd, zodat de molens ook in de 
toekomst de wind in de zeilen kunnen 
hebben. 

die door de raad zijn vastgesteld in 
het Masterplan en het Beleidsplan 
Verkeer en Vervoer Nederweert 2008. 
Vijf jaar geleden is er al een verkeers-
besluit genomen voor het opheffen 
van de parkeerplaatsen op/ter hoogte 
van Lambertushof en het instellen van 
eenrichtingsverkeer. Deze kaders zijn 
dus bepalend voor de herinrichting. 

Presentatie conceptontwerp
Omdat het Lambertushof de grootste 
verandering ondergaat, was er op 
woensdag 8 mei een overlegavond 
met de belanghebbenden rondom het 
plein. Op woensdag 22 mei staat een 
informatieavond gepland voor overige 
belanghebbenden en belangstellen-
den. 

Tijdens deze avond presenteert de 
ontwerper (MTD) het conceptontwerp. 
Ondernemers en bewoners van de 
Kerkstraat hebben een schriftelijke uit-
nodiging ontvangen, maar iedereen is 
welkom. De avond begint om 19.30 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis.

Gemeenteraad 
De gemeenteraad is het hoogste 
bestuursorgaan van een gemeente en 
een raadslid heeft invloed op het wel 
en wee van de gemeente. De leden van 
de raad worden elke vier jaar opnieuw 
gekozen, door alle stemgerechtigde 
inwoners van Nederweert van 18 jaar en 
ouder. In maart 2014 zijn de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen. Volgens de 
burgemeester zullen politieke partijen 
hun best doen om inwoners te interes-
seren voor hun opvattingen. “Dan gaat 
het natuurlijk niet alleen om de gang 
naar de stembus.” 

Nederweert werkt aan een mooi cen-
trum. De herinrichting van de Brugstraat 
en Geenestraat is nog bezig, maar er 
worden alweer voorbereidingen getrof-
fen voor het volgende project. In 2014 
staat namelijk de Kerkstraat tussen de 
Burgemeester Greijmansstraat en het 
horecaplein op de planning. Op woens-
dag 22 mei is iedereen welkom op een 
informatieavond in de raadzaal. 

Kaders bepalen
De voorbereidingen van de herinrichting 
van de Kerkstraat zijn al een tijd geleden 
gestart. U hebt er eerder over kunnen 
lezen in het Gemeente Contact. Zo vond 
op woensdag 13 maart het eerste overleg 
plaats met vertegenwoordigers van de 
horeca, de middenstand, Dörpsoverlek 
Ni-jwieërt, Veilig Verkeer Nederland en 
het Gehandicaptenplatform. Samen is een 
aantal kaders bepaald waaraan de herin-
richting moet voldoen. 

Uitgangspunten 
Voor het ontwerp hebben we te maken 
met enkele belangrijke uitgangspunten 

Wind in de zeilen  hebben



PERKPLANTEN
Geraniums   
Hangplanten
Kuipplanten
Terrasplanten 
Hangpotten  

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

Beeldend en Beiaard, 
dat klinkt als een klok!

In een kort voorjaarsproject geeft 
de muziek van Beiaardier Frank 
Steijns aanleiding tot schilderen 
en 3 dimensionaal werk.

Klokken spelen ongemerkt een be-
langrijke rol in ons leven: ze markeren 
de uren van de dag, en belangrijke 
momenten in ons leven worden on-
derstreept door klokken gelui. En als 
het carillon speelt hangt er een gezel-
lige, zonnige sfeer in de stad. 

Schilderdocente Danielle Coppen, en 
docente beeldhouwen Annemarie 
Verheyen gaan in dit voorjaarsproject 
met u op zoek naar een beeldende 
manier om uit te drukken wat de 
vorm, klank, betekenis van klokken is. 
Hiervoor gaat u naar het Museum 
Klok en Peel in Asten, bezoekt u de 
hoge plek in de Martinustoren waar 
u het Carillon (de beiaard) kunt be-
kijken en beluisteren, en maakt u 
een schilderij of leert Annemarie Ver-
heyen u wat er komt kijken bij het 
maken van een gegoten bronzen 3 
dimensionale vorm. 

Wanneer, wat, waar, hoeveel kost 
het?
De start vindt plaats op zondag 2 juni, 
met een excursie naar het Museum 
Klok en Peel. Op dinsdag 4, 11 en 18 
juni vinden de drie praktische lessen 
plaats bij Rick in Weert. Op 18 juni is 
het Open Toren Dag, en kunt u met de 
groep een speciaal bezoek brengen 
hoog in de toren bij Frank Steijns die 
dan een concert ten gehore brengt.

De kosten van dit bijzondere project 
bedragen € 85,-- per persoon exclu-
sief materialen en andere bijkomende 
kosten (reiskosten, entree museum), 
inclusief koffie en thee.

Inlichtingen en inschrijven kan tot 
uiterlijk 27 mei bij Rick, tel. 533954, 
info@ricknet.nl

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

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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

Kartelmessen Scharen
Tuingereedschap Messen
veescheermessen enz.

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

Theaterboerderij Boeket
Zaterdagavond 25 mei klinkt 
het opzwepende geluid van Jazz 
Minded! in Theaterboerderij Boe-
ket aan de Rosselweg in Neder-
weert. Na het zeer succesvolle op-
treden van vorig jaar was er een 
roep naar meer. Daarom kunt u ko-
mende zaterdag opnieuw genie-
ten van dit Weerter Jazz combo.

De muziek wordt op een laagdrempe-
lige en hedendaagse wijze gebracht. 
Het combo heeft een traditionele be-
zetting in combinatie met moderne 
invloeden uit de pop en latin. Naast 
de vaste bezetting, Lennard Gilis-
sen op saxophones, Bert Peeters op 
piano, Jan van Dooren op bass guitars 
en Leon Hoeben op drums, maken en-
kele verrassende gastmuzikanten hun 
opwachting.

Gastmuzikanten
JazzMinded! is een kwartet door de 
wol geverfde muzikanten uit de regio 
Weert. 
De verschillende bandleden speelden 
door de jaren heen in popgroepen, 
harmonieën, bluesbands, dialect-
bands en showorkesten. Daarnaast 
kwamen ze elkaar regelmatig tegen 
bij projecten zoals musicals, CD-opna-
mes en tal van andere gelegenheden. 
Een verdergaande samenwerking 
kon dan ook niet uitblijven. Vooral 
bij Lennard sluimerde al langer het 
idee om een jazzformatie op te rich-
ten. Jan was hiervoor onmiddellijk te 
porren: hij speelde in het verleden in 
de Ray Stabbing Jazzband. In Frank 
Jacobs vonden zij een vaardig pianist 

en Leon op drums maakte het kwar-
tet compleet. Eind 2002 was JazzMin-
ded! een feit. 
JazzMinded! kiest er bewust voor om 
regelmatig met gastmuzikanten op te 
treden. Het mes snijdt dan aan twee 
kanten. Voor JazzMinded! is het leuk 
en afwisselend om steeds met ande-
ren te musiceren en de gasten wordt 
een mooie gelegenheid geboden om 
hun jazzgevoel en improvisatiever-
mogen op de proef te stellen. Jazz-
Minded! nodigt daarom ook graag 
gasten uit die normaal gesproken 
geen jazz spelen. Dat leverde in het 
verleden al eens verrassende momen-
ten op voor JazzMinded!, gasten én 
publiek.

Het repertoire van JazzMinded! be-
staat voor een deel uit nummers uit 
het bekende Real Book, die soms 
wel zeer eigenzinnig bewerkt wor-
den. Bekende bossanova’s, uptempo 
swing tunes en ballads kunnen door 
de “JazzMinded!-treatment” een 
verrassende wending nemen! In de-
cember 2010 werd de eerste studio-
CD ‘Fresh & Fruity’ uitgebracht, met 
daarop veel eigen werk én een aantal 
eigenzinnige bewerkingen.
Tijdens het optreden in de Theater-
boerderij maken enkele gastmuzikan-
ten hun opwachting. 

Het optreden in de Theaterboerderij 
begint om 20.30 uur met een inloop 
vanaf 19.30 uur.
De entree bedraagt 10 euro;  reserve-
ren is gewenst via j.levels3@kpnpla-
net.nl  of 06 – 48 83 69 02. 

ZONDAG 26 MEI:
35 jaar Cafetaria “‘t Pleintje”

BIJ MEN!!!
Zondag 26 mei aanbieding:

Vleeskroket € 0,35
Frikandel € 0,35
Cafetaria ‘t Pleintje

Ans & Men van Bree
Aerthijsplein 11, 6035 AS  Ospel

0495 625333

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Breincafé Weert: Liefde 
alleen is niet genoeg…

Op woensdagavond 5 juni is er 
weer een Breincafé in Weert. Deze 
keer met als titel: Liefde alleen 
is niet genoeg… Het Breincafé is 
een trefpunt voor mensen met 
een niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH), mantelzorgers, partners, 
familieleden, vrienden en pro-
fessionals. NAH kan bijvoorbeeld 
ontstaan na een beroerte, onge-
val, hersentumor of reanimatie. 

Na een hersenletsel moet niet alleen 
de persoon met hersenletsel zich aan-
passen aan de nieuwe situatie. Ook 
voor de partner, kinderen en andere 
naastbetrokkenen verandert er veel. 
Hoewel dit voor iedereen verschillend 
is, zijn er veel voorkomende verande-
ringen in de relaties onderling. Op 
deze veranderingen gaan Jacqueline 
Strijbos en Josine Miedema van Pro-
fessionals in NAH in tijdens een pre-
sentatie. Ook is er voldoende ruimte 
voor vragen. Breincafé Weert is in 
Dienstencentrum de Roos, Beekstraat 
29 van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname 
is gratis en aanmelden is niet nodig. 

Breincafé Weert is elke eerste woens-
dag van de maand in de oneven 
weken op dezelfde tijd en locatie. 
Er staan wisselende onderwerpen 
centraal in een gezellige en ontspan-
nen sfeer. Er is volop gelegenheid om 
met elkaar in gesprek te gaan. CVA-
vereniging Samen Verder organiseert 
het Breincafé met ondersteuning van 
MEE Noord en Midden Limburg, SGL 
en Gezondheidscentrum Honné. Kijk 
voor meer informatie over deze en 
volgende Breincafé’s op de website 
http://limburg.cvaregio.nl (Breinca-
fé). U kunt ook contact opnemen met 
Dhr. Vocking, telefoon 0475 46 28 80.

Kijk op www.mee-nml.nl voor meer 
informatie.

WAT ZOEKT U?
EXTRA INKOMEN, MEER VRIJE TIJD

OF EERDER STOPPEN MET WERKEN?
WILT U EIGEN BAAS ZIJN EN PARTTIME WERKEN?

Wij kunnen u laten kennis maken met een zeer 
succesvol concept

waarmee u op parttime basis tot meer dan een 
fulltime inkomen 

kunt verdienen, afhankelijk van de optie die u kiest.

1.  € 700  p/mnd (4-6 uur per week)
2.  € 2300  p/mnd (6-10 uur per week)
3.  € 4600  p/mnd (15-25 uur per week)

Bent u die enthousiaste doorzetter (m/v) min. 25 jaar, die open staat 
voor iets nieuws?

Wilt u kennis maken met een betrouwbaar, uniek en zeer succesvol bedrijf? 
Door RTL genomineerd voor de Succes Award 2013!

Voor info of het maken van een afspraak bel:

0031 495 492197
Ook te combineren met uw huidige baan of bedrijf.

Geen specifieke opleiding of ervaring vereist.

Het was al jaren de stille wens 
van het Mierlose echtpaar Johan 
en Hedwig Smeets om gezamen-
lijk iets te gaan ondernemen bin-
nen de zorg. Zodra de kans zich 
zou voordoen en zij beiden het 
goede gevoel zouden hebben met 
betrekking tot hun nieuwe uitda-
ging. Die uitdaging kwam op hun 
pad, de kans om een eigen Tho-
mashuis te starten in Ospeldijk. 
Een kleine gemeenschap gelegen 
midden in de Peel, gemeente Ne-
derweert. 

Na behoorlijk wat voorbereiding, in-
clusief papierwerk, verbouwingen, 
stages en al wat er bij komt kijken 
om als zorgondernemers van start te 
kunnen gaan, staan Johan en Hedwig 
Smeets aan de vooravond van hun 
ultieme wens en dito uitdaging. Me-
dio augustus wordt de laatste hand 
gelegd aan de verbouwing en inrich-
ting van het Thomashuis Ospeldijk – ’t 
Kienhout. Zij kunnen dan vol overga-
ve de zorg op hun schouders nemen 
van 8 volwassenen met een verstan-
delijke beperking. Een prachtige doch 
zware job, maar eentje die hen zeker 
is toevertrouwd en op het lijf is ge-
schreven.

Thomashuis Ospeldijk – ’t Kienhout 
behoort tot de succesvolle zorgfor-
mule Thomashuizen, waarvan er mo-
menteel zo’n ruim 100 operationeel 
zijn in Nederland. Elk Thomashuis 
biedt een kleinschalig thuis voor acht 
volwassenen met een verstandelijke 
beperking. Het prachtige dorp Os-
peldijk in de Peel telt momenteel 
648 inwoners. Over enkele maanden 
zal dit aantal in Ospeldijk (gemeente 
Nederweert) ‘behoorlijk’ worden 
opgeschroefd als het Thomashuis 
operationeel wordt en de Mierlose 
zorgondernemers zich met de eerste 
medebewoners van Thomashuis Os-
peldijk – ’t Kienhout zullen vestigen. 
Héél belangrijk is het contact met de 
omgeving, zoals ook de ‘klik’ met de 
bewoners en hun ouders of wettelij-
ke vertegenwoordigers zeer belang-
rijk is binnen hun ‘nieuwe gezin’.

Thomashuis Ospeldijk ’t Kienhout

Johan Smeets momenteel werkzaam 
op Providentia, een onderdeel van 
Kempenhaege, een epileptisch cen-
trum in Heeze. Hij is reeds 30 jaar 
werkzaam in de zorg en Hedwig 
heeft meer dan 30 jaar ervaring in het 
onderwijs. Al enige tijd zijn ze druk 
in de weer met het benaderen van 
potentiële bewoners voor het Tho-
mashuis Ospeldijk – ’t Kienhout, de 
locatie waar ook zij permanent gaan 
wonen. Bewust is hiervoor gekozen 
zodat ze bij alles betrokken zijn wat 
er gebeurt en zullen dan ook bijna 
altijd aanwezig zijn. Dankzij de fran-
chiseformule kunnen ze kleinschalig 
opereren. Voordeel hiervan, géén 
hoge managementkosten, waardoor 
men meer geld overhoud voor het 
bieden van zorg op maat. De kosten 
voor zorg en ondersteuning betref-
fende de bewoners wordt bekostigd 
door het persoonsgebonden budget 
(PGB) en het wonen (huur, service, 
eten en drinken) door een Wajong 
uitkering of uit eigen middelen.

Naast het dagelijkse werk en hun 
vrijwilligerswerkzaamheden binnen 
diverse verenigingen en organisaties,  
zijn de Mierlose zorgondernemers 
momenteel dus druk doende met de 
laatste puntjes op de i te zetten. Het 
betreft de verbouwing, de inrichting 
van het prachtige gebouw, welke bij-
na 60 jaar dienst deed als basisschool 
en het benaderen van potentiële 
bewoners. Mensen met een verstan-
delijke beperking zowel mannen als 
vrouwen vanaf 18 jaar zijn welkom.

Voor meer informatie over Thomas-
huis Ospeldijk – ’t Kienhout neem een 
kijkje op de website www.thomas-
huis.nl/ospeldijk of stuur een e-mail 
naar ospeldijk@thomashuis.nl . Voor 
degene die interesse heeft voor zoon, 
dochter, broer, zus of ander familie-
lid, stuur een e-mail want ook voor 
hen zorgen Johan en Hedwig Smeets 
met het oog op de toekomst met heel 
veel liefde en plezier voor continu-
iteit, veiligheid, gezelligheid en ge-
borgenheid in het fraaie Thomashuis 
Ospeldijk – ’t Kienhout.

Merefeldia

Competitieprogramma Jeugd
Woensdag 22 mei
SV Budel A3 – Merefeldia A2  18:30/19:30

Zaterdag 25 mei
VV Kessel B2G – Merefeldia B2  12:45/14:00

Toernooiprogramma Jeugd
Zaterdag 25 mei
Merefeldia C3 te Laar 12:45/14:00
Merefeldia D1 te Mierlo Hout 08:45/10:20
Merefeldia D2 te Panningen 09:00/10:00
Merefeldia D3G te Panningen 09:00/10:00
Merefeldia D4M te Laar 13:15/14:21
Merefeldia E1G te Someren 12:30/13:45
Merefeldia E2 te Someren 12:30/13:45
Merefeldia E3 te Someren 13:15/14:27
Merefeldia E4 te Someren 13:15/14:41
Merefeldia E5 te Someren 13:15/14:41
Merefeldia E6 te Someren 13:00/14:13
Merefeldia F1 te Someren 08:15/09:15
Merefeldia F2 te Someren 08:15/09:15
Merefeldia F3 te Someren 08:15/09:27
Merefeldia F4 te Someren 08:30/09:39
Merefeldia F5 te Someren 08:15/09:27
Merefeldia F6 te Someren 08:15/09:15
Merefeldia F7 te Someren 08:15/09:27
Merefeldia F8 te Someren 08:30/09:39

Zondag 26 mei
Merefeldia B1 te Oirschot Vooruit 12:45/14:15
Merefeldia MB1 te Someren 12:15/13:20

Programma Veteranen
Zaterdag 25 mei
Merefeldia – Hercules Utrecht 17:00

Districtkampioenschappen Jeugd*
Zaterdag 25 mei
Rhoda A1 – Venlosche Boys A1 15:00
Mierlo Hout B1 – SC Susteren B1  13:00
Gemert C1 – SHH C1 11:00
Gemert D1 – SHH D1  11:00
Scharn D1 – Verliezer 1e duel  12:00
Winnaar 1e duel – Scharn D1 13:00
*accommodatie Merefeldia

Agenda
Zaterdag 25 mei
Districtkampioenschappen
Donderdag 30 mei
Inleveren clubeigendommen
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

Ambachtelijke slagerij

John Hermanns
Kerkstraat 83 - Nederweert - 0495 632119 - www.slagerijhermanns.nl

 • Weekendreclame, donderdag, vrijdag & zaterdag •   
Hoewel je het niet zou verwachten is het asperge seizoen in volle gang!

We’ve got it!
1 kg. Asperges van de beste kwaliteit vers van het land ..........€ 7,99

Gekruide gehakt hamburgers............. per stuk € 0,99
100 gram Gebraden spareribs (valt zo van het bot)............ € 0,89

Kant en klaar
100 gram Carbonadelapjes in champignonroomsaus ......€ 0,95

Ambachtelijke vleeswaren
100 gram Gekookte ham met asperges  .......................... € 1,60
100 gram Leverkaas met asperges ..................................... € 1,35
100 gram Peelham .................................................................... € 1,85

Soep van de week
1 liter Aspergesoep ............................................................ € 3,50

Salade van de week
100 gram Limburgse aspergesalade met ham ................€ 0,75

Verheijen 
Leveroysedijk 5 Nederweert-Eind 

Tel. 0495-652108 - www.buxushobbykwekerij.nl

GEWORTELDE BUXUSSTEKS € 0,10 

Bollen 
30 cm € 9,- 

Andere vormen: dubbel-
bollen, op stam, etc. 

Piramide 
bv. 70 cm hoog € 14,-
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Beeldend en Beiaard, 
dat klinkt als een klok!

In een kort voorjaarsproject geeft 
de muziek van Beiaardier Frank 
Steijns aanleiding tot schilderen 
en 3 dimensionaal werk.

Klokken spelen ongemerkt een be-
langrijke rol in ons leven: ze markeren 
de uren van de dag, en belangrijke 
momenten in ons leven worden on-
derstreept door klokken gelui. En als 
het carillon speelt hangt er een gezel-
lige, zonnige sfeer in de stad. 

Schilderdocente Danielle Coppen, en 
docente beeldhouwen Annemarie 
Verheyen gaan in dit voorjaarsproject 
met u op zoek naar een beeldende 
manier om uit te drukken wat de 
vorm, klank, betekenis van klokken is. 
Hiervoor gaat u naar het Museum 
Klok en Peel in Asten, bezoekt u de 
hoge plek in de Martinustoren waar 
u het Carillon (de beiaard) kunt be-
kijken en beluisteren, en maakt u 
een schilderij of leert Annemarie Ver-
heyen u wat er komt kijken bij het 
maken van een gegoten bronzen 3 
dimensionale vorm. 

Wanneer, wat, waar, hoeveel kost 
het?
De start vindt plaats op zondag 2 juni, 
met een excursie naar het Museum 
Klok en Peel. Op dinsdag 4, 11 en 18 
juni vinden de drie praktische lessen 
plaats bij Rick in Weert. Op 18 juni is 
het Open Toren Dag, en kunt u met de 
groep een speciaal bezoek brengen 
hoog in de toren bij Frank Steijns die 
dan een concert ten gehore brengt.

De kosten van dit bijzondere project 
bedragen € 85,-- per persoon exclu-
sief materialen en andere bijkomende 
kosten (reiskosten, entree museum), 
inclusief koffie en thee.

Inlichtingen en inschrijven kan tot 
uiterlijk 27 mei bij Rick, tel. 533954, 
info@ricknet.nl

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

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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

Kartelmessen Scharen
Tuingereedschap Messen
veescheermessen enz.

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

Theaterboerderij Boeket
Zaterdagavond 25 mei klinkt 
het opzwepende geluid van Jazz 
Minded! in Theaterboerderij Boe-
ket aan de Rosselweg in Neder-
weert. Na het zeer succesvolle op-
treden van vorig jaar was er een 
roep naar meer. Daarom kunt u ko-
mende zaterdag opnieuw genie-
ten van dit Weerter Jazz combo.

De muziek wordt op een laagdrempe-
lige en hedendaagse wijze gebracht. 
Het combo heeft een traditionele be-
zetting in combinatie met moderne 
invloeden uit de pop en latin. Naast 
de vaste bezetting, Lennard Gilis-
sen op saxophones, Bert Peeters op 
piano, Jan van Dooren op bass guitars 
en Leon Hoeben op drums, maken en-
kele verrassende gastmuzikanten hun 
opwachting.

Gastmuzikanten
JazzMinded! is een kwartet door de 
wol geverfde muzikanten uit de regio 
Weert. 
De verschillende bandleden speelden 
door de jaren heen in popgroepen, 
harmonieën, bluesbands, dialect-
bands en showorkesten. Daarnaast 
kwamen ze elkaar regelmatig tegen 
bij projecten zoals musicals, CD-opna-
mes en tal van andere gelegenheden. 
Een verdergaande samenwerking 
kon dan ook niet uitblijven. Vooral 
bij Lennard sluimerde al langer het 
idee om een jazzformatie op te rich-
ten. Jan was hiervoor onmiddellijk te 
porren: hij speelde in het verleden in 
de Ray Stabbing Jazzband. In Frank 
Jacobs vonden zij een vaardig pianist 

en Leon op drums maakte het kwar-
tet compleet. Eind 2002 was JazzMin-
ded! een feit. 
JazzMinded! kiest er bewust voor om 
regelmatig met gastmuzikanten op te 
treden. Het mes snijdt dan aan twee 
kanten. Voor JazzMinded! is het leuk 
en afwisselend om steeds met ande-
ren te musiceren en de gasten wordt 
een mooie gelegenheid geboden om 
hun jazzgevoel en improvisatiever-
mogen op de proef te stellen. Jazz-
Minded! nodigt daarom ook graag 
gasten uit die normaal gesproken 
geen jazz spelen. Dat leverde in het 
verleden al eens verrassende momen-
ten op voor JazzMinded!, gasten én 
publiek.

Het repertoire van JazzMinded! be-
staat voor een deel uit nummers uit 
het bekende Real Book, die soms 
wel zeer eigenzinnig bewerkt wor-
den. Bekende bossanova’s, uptempo 
swing tunes en ballads kunnen door 
de “JazzMinded!-treatment” een 
verrassende wending nemen! In de-
cember 2010 werd de eerste studio-
CD ‘Fresh & Fruity’ uitgebracht, met 
daarop veel eigen werk én een aantal 
eigenzinnige bewerkingen.
Tijdens het optreden in de Theater-
boerderij maken enkele gastmuzikan-
ten hun opwachting. 

Het optreden in de Theaterboerderij 
begint om 20.30 uur met een inloop 
vanaf 19.30 uur.
De entree bedraagt 10 euro;  reserve-
ren is gewenst via j.levels3@kpnpla-
net.nl  of 06 – 48 83 69 02. 

ZONDAG 26 MEI:
35 jaar Cafetaria “‘t Pleintje”

BIJ MEN!!!
Zondag 26 mei aanbieding:

Vleeskroket € 0,35
Frikandel € 0,35
Cafetaria ‘t Pleintje

Ans & Men van Bree
Aerthijsplein 11, 6035 AS  Ospel

0495 625333

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Breincafé Weert: Liefde 
alleen is niet genoeg…

Op woensdagavond 5 juni is er 
weer een Breincafé in Weert. Deze 
keer met als titel: Liefde alleen 
is niet genoeg… Het Breincafé is 
een trefpunt voor mensen met 
een niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH), mantelzorgers, partners, 
familieleden, vrienden en pro-
fessionals. NAH kan bijvoorbeeld 
ontstaan na een beroerte, onge-
val, hersentumor of reanimatie. 

Na een hersenletsel moet niet alleen 
de persoon met hersenletsel zich aan-
passen aan de nieuwe situatie. Ook 
voor de partner, kinderen en andere 
naastbetrokkenen verandert er veel. 
Hoewel dit voor iedereen verschillend 
is, zijn er veel voorkomende verande-
ringen in de relaties onderling. Op 
deze veranderingen gaan Jacqueline 
Strijbos en Josine Miedema van Pro-
fessionals in NAH in tijdens een pre-
sentatie. Ook is er voldoende ruimte 
voor vragen. Breincafé Weert is in 
Dienstencentrum de Roos, Beekstraat 
29 van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname 
is gratis en aanmelden is niet nodig. 

Breincafé Weert is elke eerste woens-
dag van de maand in de oneven 
weken op dezelfde tijd en locatie. 
Er staan wisselende onderwerpen 
centraal in een gezellige en ontspan-
nen sfeer. Er is volop gelegenheid om 
met elkaar in gesprek te gaan. CVA-
vereniging Samen Verder organiseert 
het Breincafé met ondersteuning van 
MEE Noord en Midden Limburg, SGL 
en Gezondheidscentrum Honné. Kijk 
voor meer informatie over deze en 
volgende Breincafé’s op de website 
http://limburg.cvaregio.nl (Breinca-
fé). U kunt ook contact opnemen met 
Dhr. Vocking, telefoon 0475 46 28 80.

Kijk op www.mee-nml.nl voor meer 
informatie.

WAT ZOEKT U?
EXTRA INKOMEN, MEER VRIJE TIJD

OF EERDER STOPPEN MET WERKEN?
WILT U EIGEN BAAS ZIJN EN PARTTIME WERKEN?

Wij kunnen u laten kennis maken met een zeer 
succesvol concept

waarmee u op parttime basis tot meer dan een 
fulltime inkomen 

kunt verdienen, afhankelijk van de optie die u kiest.

1.  € 700  p/mnd (4-6 uur per week)
2.  € 2300  p/mnd (6-10 uur per week)
3.  € 4600  p/mnd (15-25 uur per week)

Bent u die enthousiaste doorzetter (m/v) min. 25 jaar, die open staat 
voor iets nieuws?

Wilt u kennis maken met een betrouwbaar, uniek en zeer succesvol bedrijf? 
Door RTL genomineerd voor de Succes Award 2013!

Voor info of het maken van een afspraak bel:

0031 495 492197
Ook te combineren met uw huidige baan of bedrijf.

Geen specifieke opleiding of ervaring vereist.

Het was al jaren de stille wens 
van het Mierlose echtpaar Johan 
en Hedwig Smeets om gezamen-
lijk iets te gaan ondernemen bin-
nen de zorg. Zodra de kans zich 
zou voordoen en zij beiden het 
goede gevoel zouden hebben met 
betrekking tot hun nieuwe uitda-
ging. Die uitdaging kwam op hun 
pad, de kans om een eigen Tho-
mashuis te starten in Ospeldijk. 
Een kleine gemeenschap gelegen 
midden in de Peel, gemeente Ne-
derweert. 

Na behoorlijk wat voorbereiding, in-
clusief papierwerk, verbouwingen, 
stages en al wat er bij komt kijken 
om als zorgondernemers van start te 
kunnen gaan, staan Johan en Hedwig 
Smeets aan de vooravond van hun 
ultieme wens en dito uitdaging. Me-
dio augustus wordt de laatste hand 
gelegd aan de verbouwing en inrich-
ting van het Thomashuis Ospeldijk – ’t 
Kienhout. Zij kunnen dan vol overga-
ve de zorg op hun schouders nemen 
van 8 volwassenen met een verstan-
delijke beperking. Een prachtige doch 
zware job, maar eentje die hen zeker 
is toevertrouwd en op het lijf is ge-
schreven.

Thomashuis Ospeldijk – ’t Kienhout 
behoort tot de succesvolle zorgfor-
mule Thomashuizen, waarvan er mo-
menteel zo’n ruim 100 operationeel 
zijn in Nederland. Elk Thomashuis 
biedt een kleinschalig thuis voor acht 
volwassenen met een verstandelijke 
beperking. Het prachtige dorp Os-
peldijk in de Peel telt momenteel 
648 inwoners. Over enkele maanden 
zal dit aantal in Ospeldijk (gemeente 
Nederweert) ‘behoorlijk’ worden 
opgeschroefd als het Thomashuis 
operationeel wordt en de Mierlose 
zorgondernemers zich met de eerste 
medebewoners van Thomashuis Os-
peldijk – ’t Kienhout zullen vestigen. 
Héél belangrijk is het contact met de 
omgeving, zoals ook de ‘klik’ met de 
bewoners en hun ouders of wettelij-
ke vertegenwoordigers zeer belang-
rijk is binnen hun ‘nieuwe gezin’.

Thomashuis Ospeldijk ’t Kienhout

Johan Smeets momenteel werkzaam 
op Providentia, een onderdeel van 
Kempenhaege, een epileptisch cen-
trum in Heeze. Hij is reeds 30 jaar 
werkzaam in de zorg en Hedwig 
heeft meer dan 30 jaar ervaring in het 
onderwijs. Al enige tijd zijn ze druk 
in de weer met het benaderen van 
potentiële bewoners voor het Tho-
mashuis Ospeldijk – ’t Kienhout, de 
locatie waar ook zij permanent gaan 
wonen. Bewust is hiervoor gekozen 
zodat ze bij alles betrokken zijn wat 
er gebeurt en zullen dan ook bijna 
altijd aanwezig zijn. Dankzij de fran-
chiseformule kunnen ze kleinschalig 
opereren. Voordeel hiervan, géén 
hoge managementkosten, waardoor 
men meer geld overhoud voor het 
bieden van zorg op maat. De kosten 
voor zorg en ondersteuning betref-
fende de bewoners wordt bekostigd 
door het persoonsgebonden budget 
(PGB) en het wonen (huur, service, 
eten en drinken) door een Wajong 
uitkering of uit eigen middelen.

Naast het dagelijkse werk en hun 
vrijwilligerswerkzaamheden binnen 
diverse verenigingen en organisaties,  
zijn de Mierlose zorgondernemers 
momenteel dus druk doende met de 
laatste puntjes op de i te zetten. Het 
betreft de verbouwing, de inrichting 
van het prachtige gebouw, welke bij-
na 60 jaar dienst deed als basisschool 
en het benaderen van potentiële 
bewoners. Mensen met een verstan-
delijke beperking zowel mannen als 
vrouwen vanaf 18 jaar zijn welkom.

Voor meer informatie over Thomas-
huis Ospeldijk – ’t Kienhout neem een 
kijkje op de website www.thomas-
huis.nl/ospeldijk of stuur een e-mail 
naar ospeldijk@thomashuis.nl . Voor 
degene die interesse heeft voor zoon, 
dochter, broer, zus of ander familie-
lid, stuur een e-mail want ook voor 
hen zorgen Johan en Hedwig Smeets 
met het oog op de toekomst met heel 
veel liefde en plezier voor continu-
iteit, veiligheid, gezelligheid en ge-
borgenheid in het fraaie Thomashuis 
Ospeldijk – ’t Kienhout.

Merefeldia

Competitieprogramma Jeugd
Woensdag 22 mei
SV Budel A3 – Merefeldia A2  18:30/19:30

Zaterdag 25 mei
VV Kessel B2G – Merefeldia B2  12:45/14:00

Toernooiprogramma Jeugd
Zaterdag 25 mei
Merefeldia C3 te Laar 12:45/14:00
Merefeldia D1 te Mierlo Hout 08:45/10:20
Merefeldia D2 te Panningen 09:00/10:00
Merefeldia D3G te Panningen 09:00/10:00
Merefeldia D4M te Laar 13:15/14:21
Merefeldia E1G te Someren 12:30/13:45
Merefeldia E2 te Someren 12:30/13:45
Merefeldia E3 te Someren 13:15/14:27
Merefeldia E4 te Someren 13:15/14:41
Merefeldia E5 te Someren 13:15/14:41
Merefeldia E6 te Someren 13:00/14:13
Merefeldia F1 te Someren 08:15/09:15
Merefeldia F2 te Someren 08:15/09:15
Merefeldia F3 te Someren 08:15/09:27
Merefeldia F4 te Someren 08:30/09:39
Merefeldia F5 te Someren 08:15/09:27
Merefeldia F6 te Someren 08:15/09:15
Merefeldia F7 te Someren 08:15/09:27
Merefeldia F8 te Someren 08:30/09:39

Zondag 26 mei
Merefeldia B1 te Oirschot Vooruit 12:45/14:15
Merefeldia MB1 te Someren 12:15/13:20

Programma Veteranen
Zaterdag 25 mei
Merefeldia – Hercules Utrecht 17:00

Districtkampioenschappen Jeugd*
Zaterdag 25 mei
Rhoda A1 – Venlosche Boys A1 15:00
Mierlo Hout B1 – SC Susteren B1  13:00
Gemert C1 – SHH C1 11:00
Gemert D1 – SHH D1  11:00
Scharn D1 – Verliezer 1e duel  12:00
Winnaar 1e duel – Scharn D1 13:00
*accommodatie Merefeldia

Agenda
Zaterdag 25 mei
Districtkampioenschappen
Donderdag 30 mei
Inleveren clubeigendommen
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

Ambachtelijke slagerij

John Hermanns
Kerkstraat 83 - Nederweert - 0495 632119 - www.slagerijhermanns.nl

 • Weekendreclame, donderdag, vrijdag & zaterdag •   
Hoewel je het niet zou verwachten is het asperge seizoen in volle gang!

We’ve got it!
1 kg. Asperges van de beste kwaliteit vers van het land ..........€ 7,99

Gekruide gehakt hamburgers............. per stuk € 0,99
100 gram Gebraden spareribs (valt zo van het bot)............ € 0,89

Kant en klaar
100 gram Carbonadelapjes in champignonroomsaus ......€ 0,95

Ambachtelijke vleeswaren
100 gram Gekookte ham met asperges  .......................... € 1,60
100 gram Leverkaas met asperges ..................................... € 1,35
100 gram Peelham .................................................................... € 1,85

Soep van de week
1 liter Aspergesoep ............................................................ € 3,50

Salade van de week
100 gram Limburgse aspergesalade met ham ................€ 0,75

Verheijen 
Leveroysedijk 5 Nederweert-Eind 

Tel. 0495-652108 - www.buxushobbykwekerij.nl

GEWORTELDE BUXUSSTEKS € 0,10 

Bollen 
30 cm € 9,- 

Andere vormen: dubbel-
bollen, op stam, etc. 

Piramide 
bv. 70 cm hoog € 14,-



Horecaplein.
Nederweert heeft een nieuwe straat om van 
te dromen.
Vanaf de Lindenstraat kun je zo op het nieu-
we horecaplein komen.

De entree van het dorp is veel veranderd en 
lijkt op een boulevard.
Waar zelfs twee rijen nieuwe bomen zijn ge-
komen, echt waar.

Maar al gauw daalde het enthousiasme voor 
dit stukje Geenestraat.
Ze hebben er een ordinaire parkeerplaats 
van gemaakt.

Deze was toch gepland voor al dat blik op 
de Loverstraat.
Willen de verantwoordelijke nog even den-
ken het is nog niet de laat.
Dan pas kunnen we zeggen we hebben een 
mooi stukje Geenestraat.

Met trots lopen we dan via de nieuwe Bou-
levard.
Naar het horecaplein en dan is het echt 
klaar!!

L. v.d. H.

PINKe

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

Programma
Vrijdag 24 mei 2013
Gemengd 55+ middag
NTC 1 – Velden 1 
Gemengd 17+ avond
Horn 1 – NTC 1
NTC 2 – Wiekslag 1 
Gemengd 35+ avond
NTC 1 – Leveroy 1

Zaterdag 25 mei 2013
Gemengd 17+
NTC 1 – Berg 1
NTC 2 – Deurne 1
NTC 3 – De Mast 2
NTC 4 – Bevo 1
Neer 2 – NTC 5
NTC 6 – Ginneve 4 
Heren 17+
Swalmen 1 – NTC 1
Weert 1 – NTC 2
Heren 50+
Swalmen 1 – NTC 1
Dames 17+
Carolus 2 – NTC 1
  
Zondag 26 mei 2013
Gemengd t/m 14
NTC 1 – Tell 1 
Gemengd t/m 17
Tonido 1 – NTC 1
NTC 2 – Horn 2
 
Dinsdag 28 mei 2013
Dames dubbel 35+
Swalmen 1 – NTC 1 

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

 
C.W.T.

Trainingsstage en toernooi in Italië 

RKSVO Nieuws
Donderdag 23 mei:
KNVB DMO15 - Wedstrijd 19.00
KNVB toelatingstest TC 3 senioren 18.00

Zaterdag 25 mei:
RKSVO familiedag 14.00
Beslissingswedstrijd kampioenschap
Op veld RKSVO
RKSVO da.1 - Cranendonck da.1 19.00

Zondag 26 mei:
KNVB talententoernooi meisjes onder 12 10.00
 
Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl

Hoofdsponsor RKSVO: 
Sanitair & Tegelcentrum Weert

  

Onlangs werd de viertallencompetitie afge-
sloten. Een competitie over 6 avonden waar-
in 11 wedstrijden werden gespeeld, in een 
A-groep van 14 viertallen en een B-groep 
van 14 viertallen.
 
De uitslag was als volgt:
A-groep:
1.  Alfons v.d. Boom - Jules van Doren - 

Käthy Konings - Ruud Buijs – 216 punten
2.  Hub Kessels - Albert Kneepkens - Marion 

en Huib Houtappel – 200 punten
B-groep:
1.  Toos Adriaens - Rina Beenders - Will Haex 

- Johanna Hoogers – 232 punten
2.  Mia Driessen - Hub Poell - Hein v.Houts - 

Cor Steijn – 198 punten.

Dorpsschieten 2013:
Op Hemelvaartsdag werd traditiegetrouw 
het dorps schieten georganiseerd.
Na het openingsschot van onze schutters-
koningin konden de aanwezigen de O.L.S. 
buks op de schouders nemen om hun pun-
ten af te schieten.
Ieder drietal of persoon mocht met 2 gel-
dige schietkaarten deel gaan nemen aan de 
kaveling, die om 17.00 uur van start ging. 
Menig deelnemer bleek ook de kleine stop-
jes van de hark te krijgen, zodat alleen bij de 
drietallen op donderdag 9 mei de beslissing 
viel. Op de eerste plaats eindigden: Thieu, 
Leny en Jan. Tweede werden: Erina, Leny 
en Monique. Op de derde plaats eindigden: 
Roy, Alex en Anouk.

Toen het te donker ging worden werd het 
schieten gestaakt en werd besloten op za-
terdag de kaveling voort te zetten.
Kampioen bij de persoonlijke titel werd 
Guus Peeters, ook de tweede plaats was 
voor Guus.
Niek Linders werd derde.
Alle prijswinnaars gefeliciteerd.
Alle bezoekers en vrijwilligers die aan deze 
middag(en) meewerkten zeggen wij harte-
lijk dank!

Op zaterdag 25 mei organiseert  schutters-
gilde St. Lucie de vierkamp.
Vanaf 16.00 uur wordt door de vier schut-
terijen uit de gemeente Nederweert gestre-
den om de gemeentebeker.
Locatie: schutterslokaal Bi-j Liebe aan de 
Houtsweg.

Op zondag 26 mei a.s. zal het 362ste schut-
tersfeest van de schuttersbond E.M.M. wor-
den georganiseerd door schutterij St. Nico-
laas Meijel.
Alle geüniformeerde leden en belangstel-
lenden worden om uiterlijk  12.45 uur
op het feestterrein verwacht.
U vind de feestlocatie aan Donkersveld 6 – 
5768 XJ Meijel.
Ons optochtnummer is 6.
Veel succes op dit eerste bondsfeest in 2013.
  
AGeNDA  MeI:
22 mei Bestuursvergadering 20.00 uur Club-
gebouw
25 mei Vierkamp georganiseerd door St. 
Lucie – aanv. 16.00 uur Clubgebouw
26 mei Bondsfeest St. Nicolaas Meijel
28 mei Activiteitencommissie aanv. 19.30 
uur Clubgebouw
31 mei Slaapfeest jeugdleden (zie uitnodiging)

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

Paardensportvereniging Nederweert
RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

Baarlo 4 - 5 mei
Adrienne Dings met Chapeau D, 2e en 3e 
prijs in de klasse M2 dressuur
Miriam Severijns met Duranka, 5e prijs in de 
klasse B dressuur

Geldrop 9 mei
Mieke Kessels met Sybren H, 2e prijs in de 
klasse M2 dressuur

Asten 12 mei
Kars de Louw met Chapeaux, 1e prijs in de 
klasse DE-L springen

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 21,  25 en 26 mei 2013.

Zaterdag 25 mei.
Toernooi U12-1 in Berlicum.
Geen uit en thuiswedstrijden.

Zondag 26 mei.
Geen uitwedstrijden.
Thuiswedstrijden.
U18-2 – Heeze 10.00 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

VeLDPROGRAMMA 
ZATeRDAG 25 MeI
Jo Gerrishal, Roermond
B1 Swift 2000 B1 - Ospel B1 11.45u.
Sporthal De Bengele nederweert
C1 Ospel C1 - Merefeldia C1  9.00u.
Sporthal Aoreven, Heythuysen
D1 Vios D1 - Ospel D1     11.55u.
 
ZONDAG 26 MeI
Sporthal Swalmen
DS1 Swalmen DS1 - Ospel DS1 11.00u
 

zie ook www.handbalclubospel.nl

 

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

Wedstrijdschema HV Merefeldia

Zaterdag 25 Mei 2013

Nederweert, de Bengele

DC1 Ospel C1 – Merefeldia C1 9:00u

Panningen, de Heuf

DB1 Eurotech/Bevo B3 - Merefeldia B1 16.55u

Zondag 26 Mei 2013

Susteren, Coppelweide Speelveld

DB2 Noav B2 - Merefeldia B2 12.00u

DS1 Noav 1 - Merefeldia 1 15.20u

Wedstrijdbal wordt deze week geschonken 

door: Peter Pellemans Bouwservice
 

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Op de Limburgse Aspiranten Kampioen-
schappen te Koningslust van 11 mei behaal-
de Sven de Wit 144 punten en Bjorn Seerden 
61 punten.

Programma
Dinsdag 28 mei. Trainen met Thieu Curvers
8-9 juni Veldwedstrijd te Cadier en Keer
15 juni Allround Jeugdcup Fitawedstrijd

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

Spinn-inn Marathon voor moniquehelpt.nl

Inschrijving Spinn-inn Marathon 
’24 uur voor Peramiho’ start op 
1 juni
Stichting Peramiho organiseert in 2013 
voor de derde keer de Spinn-inn Mara-
thon ’24 uur voor Peramiho’ in Weert.  
Dit jaar in samenwerking met Rotary 
Club Weert. Het evenement vindt 
plaats van vrijdag 8 november 19.00 
uur tot zaterdag 9 november 19.00 uur 
2013. De inschrijving start op 1 juni a.s.

VOL=VOL
In 2012 hebben 19 teams meegedaan. 
Voorzitter Monique  Derrez van Stich-
ting Peramiho: “Het was een super 
gezellig evenement, 24 uur lang. 
Enkele teams hebben meteen na af-
loop aangegeven in 2013 weer mee 
te doen. De sfeer was zo goed dat er 
spontaan nieuwe teams ontstonden 
tijdens de Spinn-inn Marathon 2012.” 
Leon van Enckevort: “De officiële in-
schrijving start echter pas op 1 juni. 
Maar de eerste teams hebben zich nu 
al gemeld. Dus dat gaat al goed. Om-
dat het animo groot is, is er dit jaar 
plaats voor 27 teams. Maar ons advies 
aan alle mensen die willen meedoen 
met een team: schrijf je snel in want 
VOL=VOL.”  

Samen fietsen voor het goede doel
De ’24 uur voor Peramiho’ gaat op 
8 november van start om 19.00 uur. 
Meerdere teams houden vanaf dan, 
gedurende 24 uur, ieder een fiets 
in beweging. Per team één fiets. Elk 
team bestaat uit minimaal 4 en maxi-

maal 6 personen. Tijdens die 24 uur 
wisselen de teamleden elkaar af. Elke 
uur is er gelegenheid om te wisselen 
van teamlid, te eten en of te drin-
ken. Samen 24 uur fietsen voor de 
ontwikkelings projecten van Stichting 
Peramiho in Zuid-Tanzania. Masseurs 
van de massagecursus van fysiothe-
rapeute Olga Schmitz uit Stramproy 
zijn ook weer van de partij. Zij stel-
len ieder jaar hun kunde belangeloos 
beschikbaar om de deelnemers én 
bezoekers te voorzien van een heer-
lijke massage. De opbrengsten van de 
Spinn-inn Marathon en de massages 
gaan geheel naar Stichting Peramiho. 

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 1 juni via de 
website www.moniquehelpt.nl of 
stuur een mail naar Monique Caris via 
aanmelden@stichtingperamiho.nl.
Wees er op tijd bij want VOL=VOL.

Stichting Peramiho
Stichting Peramiho is opgericht door 
Monique Derrez en Leon van Encke-
vort uit Weert. De stichting zet zich in 
voor mensen in en rondom het dorpje 
Peramiho in het zuiden van het Afri-
kaanse derdewereldland Tanzania. 

Meer informatie
Meer informatie, foto’s en filmpjes 
over de stichting en de Spinn-inn Mara-
thon 2013 vindt u op de website www.
moniquehelpt.nl. De stichting is ook 
te volgen via Facebook.com/monique-
helpt en Twitter.com/moniquehelpt

Eierfarm Stals zoekt een 

EnthouSiaStE wEEkEndhulp  
voor de zaterdag en zondagmorgen.

Heb je interesse en ben je ouder dan 16 jaar 
mail je naam en telefoonnr dan naar

info@eierfarm.nl .

Op dinsdag 7 mei vertrokken 5 judoka’s van 
het Shintai (G) team naar Ravenna Italië 
om daar een trainingsstage en wedstrijden 
te draaien. Er waren teams uit o.a. Italië, 
Duitsland, Costa Rica, Hongarije, Nederland, 
U.S.A., en ook uit Zwitserland.
Op donderdag was er een kennismaking en 
divisioning (indeling op kunnen afhankelijk 
van de beperking), op vrijdag was de eerste 
wedstrijddag  waar men individuele  prijzen 
konden behalen. Dit gebeurde met suc-
ces;  goud voor Bart van de Vin  en Senna 
Bastiaanse, zilver voor Niels Weekers en 
brons voor Stan de Bruin en Randy Jacobs. 
Het waren mooie wedstrijden waarbij de ju-
doka’s ook dingen geleerd hebben.
Zaterdag was de dag van het team. Hier 

moesten wij ons als team en land presen-
teren wat heel spannend was voor de ju-
doka’s.  Na een keurige presentatie die veel 
indruk achterliet, hebben ze een verdiende 
6de plek behaald waar er gestreden moest 
worden tussen vijftien landenteams. 
Judoka’s, coach gefeliciteerd met de behaal-
de resultaten en de leermomenten, tijdens 
deze eerste buitenland stage. 
Tevens willen wij de sponsoren bedanken 
die met de bijdrages het mede mogelijk 
hebben gemaakt dat ze naar Italië konden 
gaan. Mocht u geïnspireerd zijn door onze 
avonturen, judo is mogelijk voor bijna alle 
beperkingen. Hebben we uw interesse ge-
wekt qua ondersteuning dan horen wij dat 
graag! 

Ook deze lente organiseert de 
Vogelwerkgroep Nederweert een 
Opfriscursus Vogels Kijken. Hij be-
staat uit een (avond)lezing op 13 
juni 2013 en een excursie op zon-
dagochtend 16 juni 2013. De op-
friscursus is speciaal afgestemd 
op mensen die in verleden onze 
Basiscursus Vogels Kijken hebben 
gevolgd. 

Tijdens de lezing maakt u opnieuw 
kennis met een aantal vogels uit de 
Basiscursus, maar nu gaan we wat 
dieper in op de geluiden, kleden en 
gewoonten. De soorten die worden 
behandeld zijn afgestemd op het ge-
bied dat we enkele dagen later bezoe-
ken tijdens de excursie. Dit alles gaat 
weer, zoals u van ons gewend bent, 
in een gezellige sfeer met voldoende 
ruimte voor al uw vragen en opmer-
kingen. In de pauze staat er een lek-
ker kopje koffie of thee voor u klaar. 

Voor de excursie hebben we geko-
zen voor het gebied De Banen en het 
Sarsven. Daar hebben de laatste jaren 
veel veranderingen plaatsgevonden 
en u zult zien dat de vogels zich er al 
goed op hebben aangepast. Sommige 
soorten zullen zijn verdwenen maar 
daar zijn ook weer nieuwe voor in de 
plaats gekomen. Het is erg interes-
sant om dit eens ter plaatse te gaan 
bekijken. Er wordt ook deze ochtend 
gezorgd voor voldoende deskundige 
begeleiding. We mogen meegenie-
ten van de extra luxe van telescopen 
waarmee de vogels van nog dichterbij 
bekeken kunnen worden. Tussendoor 
wordt er gezorgd voor een drankje 
en een hapje. 

een opfrissertje van Vogelwerkgroep Nederweert

Lezing: 13-6-2013 20:00 uur lokatie: 
De Haazehoof Aerthijsplein 3 6035 AS 
Ospel 
excursie: 16-6-2013 ochtend De Ba-
nen en het Sarsven. De totale kos-
ten hiervan bedragen €  10,- voor 
31 mei 2013 te voldoen op bankrek. 
1284.26.950 tnv Vogelwerkgroep Ne-
derweert, onder vermelding van ‘Op-
friscursus vogels kijken voorjaar 2013’. 
Aanmelding via: educatie@vogel-
werkgroepnederweert.nl 
Dus bent u ook een van de ruim 300 
mensen die deel heeft genomen aan 
de “Basiscursus Vogels Kijken” die we 
elk jaar organiseren? Bent u nog steeds 
geïnteresseerd in vogels en wilt u ook 
graag uw eerder opgedane kennis eens 
opfrissen en verdiepen? Dan valt deze 
aanbieding vast wel bij u in de smaak. 

Let op, er is slechts plaats voor 25 
personen. Inschrijving vindt plaats 
op volgorde van aanmelding en vol 
is vol. We willen bewust de groepen 
niet te groot laten worden zodat we 
ook tijdens de excursies voldoende 
aandacht aan de deelnemers kunnen 
schenken. Graag uw begrip hiervoor. 

Vogelwerkgroep Nederweer
May Reemers 

Proef en bewonder 

Op zondag 26 mei vindt de jaar-
lijkse ‘Dag van het Nationaal 
Park’ plaats. Dit jaar staat het the-
ma ‘Proef en bewonder’ centraal. 
Omwonenden en recreanten krij-
gen de kans een kijkje in de keu-
ken te nemen van alle nationale 
parken in Nederland. Zo biedt ook 
Natio naal Park De Groote Peel 
veel aantrekkelijke activiteiten, 
zoals een nieuwe fietsroute en 
een Streekmarkt bij Buitencen-
trum De Pelen. Het Buitencentrum 
ligt aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Toegang tot de streekmarkt en 
het Buitencentrum zijn gratis. 

Unieke fietsroute
Speciaal voor de Dag van het Natio-
naal park is een nieuwe fietsroute 
door de Peelregio ontwikkeld. De 
route, op basis van het fietsknoop-
puntennetwerk, verbindt alle gast-
heren van Nationaal Park De Groote 
Peel. De route is 55 km  en laat de 
mooiste plekken van het gebied zien. 

Sfeervol genieten 
Naast de fietsroute zijn er op 26 mei 
speciale activiteiten in het Nationaal 
Park zelf. Zo is er bij Buitencentrum De 
Pelen in Ospel een sfeervolle streek-
markt met diverse regionale produc-
ten en er is muziek van Tössedoôr. 
Vanaf 13.00 uur zijn er elk uur gratis 
excursies. Bij een aantal  gastheren, be-

zoekerscentra en lokale ondernemers 
langs de fietsroutes zijn exclusieve ac-
tiviteiten zoals speciale wandelingen, 
tentoonstellingen en lekkernijen zo-
als streekpannenkoeken gebakken op 
houtvuur te beleven.

Voor meer informatie over de Dag van 
het Nationaal Park, het speciale dag-
programma en de fietsroute: www.
np-degrootepeel.nl. De fietsroute is  - 
zolang de voorraad strekt – gratis ver-
krijgbaar bij Buitencentrum De Pelen.

Nationaal Park De Groote Peel
De Groote Peel is het kleinste natio-
naal park van Nederland, maar daar-
door niet minder bijzonder! Het park 
staat vooral bekend als een vogelrijk 
natuurgebied. Ook libellen komen 
er veel voor. Het hele jaar door zijn 
er verschillende activiteiten te bele-
ven voor jong en oud. Kijk voor het 
activiteitenoverzicht op www.np-
degrootepeel.nl. Natuurlijk kun je 
De Groote Peel ook op eigen houtje 
te ontdekken. Via wandelroutes, de 
knuppelbruggen, de uitzichtvlonder 
en uitkijktoren kun je het gebied 
goed ervaren. Alle activiteiten star-
ten bij het Buitencentrum De Pelen 
van Staatsbosbeheer.

Het Buitencentrum is dagelijks ge-
opend van 10.00 tot 18.00 uur en tele-
fonisch bereikbaar op: 0495 – 641 497

Jong Nederland Budschop
Gratis af te halen bij Jong Nederland 
Budschop: STOOKHOUT
Zaterdag 25 mei van 9.00-12.00 
Voor meer info: 06-17606004 
Ospelseweg 15A Budschop

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)


