
Redaktie-adres:
Pannenweg 231
Postbus 2724
6030 AA Nederweert
tel. (0495) 63 26 25
fax (0495) 63 11 57
info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen

Afhaaladressen:
Phicoop, Ospel
Ko-Du service, Eind
Bloemist Johan Winters, Budschop
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert
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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

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ELECTRA

- BADKAMERS

- VERWARMING

Vanaf 17 mei heeft Bobo kinder-
centra een nieuwe naam: Hoera 
kindercentra.

Reden waarom de kinderopvangor-
ganisatie een nieuwe naam krijgt, is 
dat de uitgever van het kindertijd-
schrift Bobo (Blink Uitgevers, onder-
deel van Studio 100) vorig jaar te ken-
nen heeft gegeven dat de naam Bobo 
niet meer gebruikt mocht worden 
door de kinderopvangorganisatie. 
Vanaf 1 juni van dit jaar was Bobo dus 
genoodzaakt om over te gaan naar 
een nieuwe naam. 

Feestelijke onthulling en jubile-
umfeest
2013 is voor Hoera kindercentra een 
bijzonder jaar. Naast de nieuwe naam 
bestaat de kinderopvangorganisatie 
namelijk ook nog eens 25 jaar! Om 
deze twee bijzondere gebeurtenissen
te vieren, vond op 17 mei een feeste-
lijke dag plaats voor relaties en me-
dewerkers. ’s Middags vond een inte-
ressante netwerkmiddag plaats voor
relaties. Naast een aantal lezingen en 
een interactief gedeelte, werd hier op 
een ludieke manier de naam bekend
gemaakt: de netwerkrelaties moesten 
gezamenlijk een puzzel oplossen die 
de nieuwe naam onthulde. ’s Avonds 
konden alle medewerkers genieten
van een spectaculaire theatershow in 
Dok6. Het theaterspel nam de aanwe-
zige collega’s op een humoristische

Bobo wordt Hoera kindercentra

wijze mee in een dagje kinderopvang. 
Een feest van herkenning! Ook hier 
onthulden enkele medewerkers zélf 
de nieuwe naam, op het podium en 
verwerkt in de theatershow. 

Ook de kinderen en ouders vier-
den mee!
Na de feestelijke onthulling vierde 
Hoera dit feest uiteraard ook met alle 
kinderen! Op de groepen werden al-
lerlei activiteiten gedaan rondom het 
jubileumjaar en de nieuwe naam. Er
stond voor iedereen beschuit met 
muisjes klaar. Ook de papa’s en mama’s 
mochten een beschuitje mee eten met 

een kop koffie of thee. Het was een 
echte feestweek! Ook de rest van dit 
jaar besteedt Hoera natuurlijk aan-
dacht aan alle feestelijkheden van dit 
jaar. Het is tenslotte een bijzonder jaar. 

Ieder kind is welkom
Hoera kindercentra is een kinderop-
vangorganisatie die warmte, vertrou-
wen en vrolijkheid uitstraalt. Een plek 
waar papa’s en mama’s met een ge-
rust hart hun kind kunnen achterla-
ten. De deskundige pedagogisch me-
dewerkers hebben een goed inzicht 
in wat een kind nodig heeft. 

Vervolg op pagina 3.

Shantygroep ‘Aan Paol 60’ uit Ne-
derweert kwam tot stand in juni 
2003 en viert dus binnenkort haar 
10-jarig jubileum. Met als thuisha-
ven de plaats Nederweert zingen
zij over het leven aan boord van de 
schepen die in het verleden de ver-
re wereldzeeën bevoeren. Deze rei-
zen duurden lang en de bemanning 
van de schepen moest aan boord 
hard werken. Wanneer ze na lange 
tijd op zee in de haven aankwamen 
deden ze zich tegoed aan drank 
en vrouwelijk schoon en werd het 
zuurverdiende geld in één keer op-
gemaakt. De shantys zijn werklie-
deren die aan boord van het schip 
werden gezongen en zijn door de 
veelal eenvoudige teksten en me-
lodieën snel door een ieder mee te 
zingen.

De afgelopen 10 jaar heeft de shanty-
groep al veel optredens verzorgd in 
zowel Nederland als ook in het buiten-
land, variërend van zeer kleine besloten
optredens tot deelname aan verschil-
lende grote shantyfestivals en evene-
menten.

Het 10-jarig jubileum willen zij niet 
ongemerkt voorbij laten gaan.
Ter gelegenheid van dit jubileum pre-
senteert de groep op vrijdag 21 en 
zaterdag 22 juni in de Pinnenhof een 
muzikale wereldreis. Hierbij wordt 
een brede keuze uit het repertoire ten 
gehore gebracht. De gepresenteerde
muzieknummers nemen het publiek 
mee op een muzikale wereldreis langs 
de verschillende werelddelen. In deze 
muzikale reis vertelt een jongen uit Ne-
derweert over zijn reis die begint aan 
de Zuid Willemsvaart in zijn eigen dorp 
De reis brengt hem via de verschillende 
wereldzeeën naar bekende wereldha-
vens en vertelt over de avonturen die 
tijdens deze tocht beleefd worden.

Het belooft een speciale avond te 
worden waarin veel aandacht besteed 
wordt aan de aankleding van het po-
dium en de zaal. De hele avond wordt 
ondersteund door een professionele 
licht- en geluidshow.

Shantygroep Aan Paol 60 is één van de 
weinige shantygroepen in Limburg en 
probeert door middel van deze thea-
terproductie een stukje zeevaartcultuur 
door te laten dringen in het zuidelijke 
gedeelte van ons land. 
Deze jubileumuitvoeringen zijn moge-
lijk gemaakt door de ondersteuning 
van diverse sponsoren en een bijdrage 
van het Prins Bernard Cultuurfonds.

De aanvang van de avonden op 21 en 
22 juni is steeds om 20.00 uur waarbij 
de zaal vanaf 19.30 uur open zal zijn..
Kaarten voor deze unieke avonden kos-
ten € 7,50 per stuk en zijn verkrijgbaar 
bij: Hubo Duijts aan de Kerkstraat in 
Nederweert, Bruna Gommans aan het 
Lambertushof in Nederweert en Gros-
feld schoenmakerij aan de Langstraat in 
Weert.

Vele mensen vragen zich af hoe dat de 
naam van de vereniging ‘Aan Paol 60’ 
zo’n 10 jaar geleden tot stand is ge-
komen. Deze naam verwijst naar een 
zware betonnen paal met ingegoten 
het getal 60. Deze paal staat in Weert 
langs de Zuid Willemsvaart en geeft 
het punt aan van waaruit de afstand 
langs de Zuid Willemsvaart gemeten 60 
kilometer is naar Maastricht (het begin 
van het kanaal) en 60 kilometer naar 
Den Bosch (het eindpunt van het ka-
naal). Deze markeringspaal is hiermee 

symbool voor Nederweert als het mid-
delpunt van de Zuid Willemsvaart, nog 
steeds een belangrijke handelsroute 
van de binnenscheepvaart. 

Shantygroep Aan Paol 60 is een recre-
atieve vereniging. Het gaat vooral om 
het zelf plezier hebben in het maken 
van muziek en het zingen. Daarnaast 
wil men voor het publiek een zo hoog 
mogelijk amusementsgehalte bereiken. 
De zanggroep bestaat op dit moment 
uit 33 leden en wordt instrumentaal 
ondersteund door een eigen combo 
bestaande uit een accordeonist, gitaris-
ten, mandolinespeler en een slagwer-
ker. De dirigent is Thijs Hannen.

De repetities vinden plaats in de Wups 
Pub in Nederweert en zijn voor de 
mannen hun vriendenavond, waarop
keihard wordt gewerkt aan meer pro-
gressie op muzikaal gebied. Wekelijks 
worden de mouwen opgestroopt om 
het maximale te bereiken. Men is nog 
op zoek naar nieuwe leden en man-
nen die interesse hebben worden dan 
ook van harte uitgenodigd om deel te 
nemen aan één van de repetitieavon-
den die iedere dinsdagavond vanaf 
20.00 uur plaatsvinden in de Wups Pub 
in de Kerkstraat in Nederweert. Voor 
meer informatie kan men ook de web-
site van de vereniging raadplegen op 
www.aanpaol60.nl

Shantygroep Aan Paol 60

Muzikale wereldreis

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,-

’Ik mis hem heel erg... 

toch was het 

een mooie dag 

toen papa 

een sterretje werd.’

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 ".

STEVENS
TELEVISIES

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

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

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

       UW LED-TV
ADRES!!

In 95% de goedkoopste!!

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

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

Spauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Mevr. H. van Vuuren:
uit Saint Julia (Frankrijk):

Vertrouwen is het sleutelwoord.
Vertrouwen in kennis en kunde
én in de mens.

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

tuin • dier • bakplezier

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

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

A2

Ospel

Rijksweg   Zuid

Someren

NEDERWEERT

WEERT MeijelRandweg Zuid
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AVEVE 
MULTICROC 
smaakvolle hondenbrokken

€ 24,95

Zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of drukfouten.

18 + 2 kg 
GRATIS



ZEILMAKERIJ

OSPEL
MIA PELLEMANS

HET ADRES VOOR

VERANDAZEILEN

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

www.verandazeilen.eu

Asperges en aardbeien
Asperges schillen,

kant en klaar terwijl u wacht!

Sla-, en koolplanten
WWaatskamp 114,  Ospelaatskamp 114,  Ospel

Di. t/m vrijdag:  13.00 – 18.00 uur
Zaterdag:  8.30 – 16.00 uur

Maandag  gesloten

Vreike-hof
zorgboerderij - boerderijwinkel

- (3D) Ontwerp     - Aanleg     - Renovatie     - Onderhoud

VVerkerkoop, onderhoud, reparoop, onderhoud, reparatie vatie van gran grasmaaiers asmaaiers 

en tuinbenodigdheden.en tuinbenodigdheden.

Slijpen vSlijpen van heggenscan heggenscharen, kharen, kettingzagen, kettingzagen, kooimaaimessen.ooimaaimessen.

KOERIER

FLYER

www.clkoerier.com

06-15280755

(vakantie)bezorgers
GEVRAAGD:

INTER-ACTIVE-STORE

BIO PRODUCTEN

DIERVOEDERS &
DIERENBENODIGDHEDEN

VOEDINGSSUPPLEMENTEN
VOOR  MENS & DIER

FIETSEN
FIETS ACCESSOIRES
FIETS ONDERDELEN

DECORATIE VOOR 
BINNEN & BUITEN

Dorpstraat 15ADorpstraat 15A
6091 NJ6091 NJ
LeveroyLeveroy

www.inter-active-store.com

Geen bezorgkosten in Geen bezorgkosten in 
Nederweert-WNederweert-Weert-Leudaleert-Leudal

VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW - ALLROUND TIMMERWERK

VAKKENNIS,
BETROUWBAARHEID  EN  
KLANTTEVREDENHEID 

HOOG IN HET VAANDEL!

WWW.SCHREVEN-PENDERS.NL 
0620627642 | NEDERWEERT

Houten en kunststof kozijnen,
ramen en deuren (KOMO KEUR)• alle soorten beglazing• overkappingen / carports /

daken / dakkapellen / dakramen• alle voorkomendetimmerwerken in nieuwbouw /
verbouwingen en onderhoudDenkt mee, ontwerpt,organiseert, ontzorgt uw project.

Vertrouwd & Duurzaam

Uw lokale specialist voor 
zonnepanelen én elektrotechniek

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

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

Voorheen Reemers Elektro montage

Aerthijsplein 12  6035 AS Ospel
0495 631 449

www.vandenboomschoenen.nl

Cabaret, dans, buut, blues…

Geniet van cultuur 
bij Bizz’Cu

De bijeenkomsten van Bizz’Cu bieden niet alleen bedrijfspresen-

taties, interessante gastsprekers en netwerkmogelijkheden voor

ondernemers. De avond heeft ook altijd een verrassend cultureel

tintje. ‘Cu in de benaming van dit ondernemersnetwerk staat 

immers voor cultuur. En dat kan van alles zijn. Niks moeilijks, 

maar informeel en makkelijk verteerbaar. Cultuur is een breed

begrip en biedt vele mogelijkheden voor amusement en vertier. 

Via Bizz’Cu maken ondernemers kennis met een brede variatie

aan culturele uitingen en verschijningsvormen.

Koppeling business en cultuur
Ondernemers genieten niet alleen van het culturele aanbod, maar zien ook
samenwerkingsverbanden tussen Bizz’Cu en hun eigen bedrijf. Neem bijvoor-
beeld Theaterboerderij Boeket in Nederweert. De bijeenkomst van mei 2013
werd op deze sfeervolle locatie gehouden. Een locatie bij uitstek om op een
informele en landelijke manier business en cultuur te verenigen. De muzikale
act ‘Shady Ladies’ verraste de aanwezige ondernemers via een innemend
optreden met paaldans op covermuziek door Nienke Crijns op piano. Bij de
bijeenkomst van 29 februari 2013 mochten de aanwezigen een beroep doen
op hun theatervaardigheden tijdens een actieve sessie theatersport, verzorgd
door Theaterrabarber. Vreemd, verrassend, vrolijk en vindingrijk. Een zeer ge-
slaagde bijeenkomst werd gehouden in januari 2013 bij Sportcentrum Laco in
Nederweert. Geen culturele maar een sportieve bijeenkomst, onder andere 
met een presentatie van de jubilerende Reddingsbrigade Nederweert. 

Op de vooravond van het carnavalsseizoen, in november 2012, bracht de
Weerter buutreedner Ton Donders de zaal in carnavaleske sfeer met een
humoristische buut. De blues werd ten gehore gebracht bij de zomerbijeen-
komst in augustus 2012. De band Route 66 verhitte de al zwoele zomer-
avond met hun enthousiaste optreden. Bizz’Cu verkent diverse varianten van
cultuur. Zo was daar in april 2012 een optreden van het komische carbarettrio
Stenzel, Menders en Kivits. Een amusant quasi klassiek optreden à la Mini en
Maxi werd ten tonele gebracht. Het Bizz’Cu-aanbod startte in januari 2012
met een muzikaal optreden van F.A.R.T. en de breakdancegroep Floor Burnin’.
Ook florale kunst, beeldhouwwerk en schilderkunst door plaatsgenoten, werd 
al eens getoond tijdens een bijeenkomst. 

Bizz’Cu heeft nog van alles in de pen. De bijeenkomsten in augustus en
november dit jaar bieden nog allerlei mogelijkheden om cultuur op de Bizz’Cu-
kaart te zetten. Denk aan bijdragen van woordkunstenaars, interactieve kunst-
uitingen, toneel, percussie, film, cabaret, straattheater, dansvarianten etc. 

Ondernemen is een kunst
In de huidige economische situatie mag 
ondernemen  een kunst genoemd worden. 
Bizz’Cu verbindt daar graag mooie en leuke 
kunst- en cultuuruitingen aan. 
Heeft u programmasuggesties? Laat het ons 
weten via info@bizzcu.nl. 



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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

DUIKBRIL OP STERKTE
Ook voor duikbrillen op sterkte bent u 
bij Eyecentre aan het juiste adres.
Vraag vrijblijvend wat voor u de 
mogelijkheden  zijn.
Waar andere stoppen gaan wij verder.

Bobo wordt Hoera kindercentra

Vervolg van pagina 1.
Soms is dat rust, soms is dat een 
stimulerende omgeving. De mede-
werkers zijn heel bewust met hun 
vak bezig; het zijn betrokken, en-
thousiaste professionals. Hoera blijft 
telkens in beweging en sluit aan bij 
de specifieke wensen van het kind en 
de ouder, maar ook bij de omgeving. 
Hoera staat midden in de samenle-
ving. Ieder kind is er welkom!

Service en kwaliteit van kinder-
opvang
Service en kwaliteit staat bij Hoera
hoog in het vaandel. Deze blijven dan 
ook uiteraard zoals de ouders dat ge-
wend zijn. Ook verandert er niets in 
de contactgegevens, locaties en de 
groepen. Wat wél is gewijzigd is de 
website (www.hoerakindercentra.nl) 
en de e-mailadressen. Deze vindt u
terug op de site. 

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Sinds 1914

Aanbieding
t/m 1 juni
Kruimelvlaai € 8,95
Skivlaai € 14,95
Appelflap € 1,25
Ham-aspergebroodje

 1 + 1 GRATIS
✂

✂

Wegens moeilijke bereikbaarheid 

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

•	Dag en nacht	
bereikbaar

• Persoonlijke	
begeleiding

•	Meer dan 30 jaar
ervaring

Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlg j

Alles op het gebied van 
tegels, natuursteen en hout

Pannenweg 100 
6031 RK Nederweert 

T: 0495 63 20 19

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

en za 9.00 - 16.00 uur

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

MAAK UW MAKE-OVER COMPLEET

MET EEN MOOIE NIEUWE TEGELVLOER
GECOMBINEERD MET EEN

HOUTEN VLOER, BEIDE UITGEZOCHT

IN ONZE SHOWROOM

R E - S T Y L E N  U W  H U I S !

w w w. w i j e n t e g e l s . n l

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

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

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

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

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

of regelen uw vervoer naar de praktijk.

FysioFitnessNederweert, de Pluspraktijk van Nederweert en Weert

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

Kavelgrootte: ca. 140 m2 – 210 m2, Inhoud woning: ca. 360 m3 / 400 m3. Basisprijs v.o.n. geheel afgewerkt al vanaf € 158.750,-- Inclusief BTW

Traditionele	fraaie	landelijke	bouwstijl.	Onderhoudsvrij	en	ZEER	energiezuinig.	Mogelijke	aanvullende	optie:	Zonnepanelen	op	het	dak	en	evt.	

garage/berging.	Ruime	woonkamer	en	grote	woonkeuken,	3	slaapkamers.

Architectuur met oog voor detail!

Informatie: Bouwbedrijf Jan Wijen Nederweert: 06 51 186421 of Bouwkundig Buro Bos Neerkant: 06 51 118260

Te koop: 
6 ruime starters woningen plan ‘Hoebenakker’ Nederweert

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

repareren en leveren van 
Wasmachines Drogers
Vaatwassers Ovens
Stofzuigers Strijkijzers

etc.
www.petereilerswitgoedservice.nl

Peter
Eilers

witgoedservice

Bergs Advies is een adviesbureau dat zich richt op advisering aan 
primaire agrarische produktiebedrijven. Er werken 20 mensen bij 
Bergs Advies. Het kantoor is momenteel gevestigd in Baexem maar 
zal binnenkort naar Heythuysen verhuizen. Wij zijn op zoek naar een

Telefoniste / receptioniste
Functie-omschrijving:
In de functie ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten die telefo-
nisch contact opnemen of die een afspraak hebben op kantoor. Verder 
verricht je lichte bijkomende huishoudelijke werkzaamheden, zorg 
je voor archivering en postafhandeling. Deze functie is beschikbaar 
voor 25 uur per week, in te vullen dagelijks tussen 12.30 en 17.30 uur.

Functie-eisen:
• MBO opleiding
• goede communicatieve vaardigheden
• feeling met de agrarische sector

Aangeboden:
Wij bieden je een boeiende en uitdagende baan aan in een collegiale 
en informele werkomgeving met een salaris dat overeenkomt met je 
opleiding en werkervaring. 

Informatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jolanda van Ool 
(0475-494407). 
Voor informatie over Bergs Advies kun je ook kijken op onze website: 
www.bergsadvies.nl.

Solliciteren:
Ben je geïnteresseerd? 
Je sollicitatie kun je per e-mail of per post richten aan 

Bergs Advies B.V.
Dorpstraat 55
6095 AG Baexem
E-mail: vacature@bergsadvies.nl. 

Reageer zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 10 juni.

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)

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.

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Uitslag prijsvraag KVW Nederweert

Iedereen kon raden naar de waarde 
van de boodschappen in de winkel-
wagen in de stand van Kindervakan-
tiewerk  Nederweert. Degene die de 
winkelwaarde (€ 77,23) het dichts be-
naderd krijgt de complete inhoud van 
de winkelwagen.

Deze is gewonnen door Mevrouw
G. Slaats uit Ospel met een prijsver-
schil van € 1,07.

KVW Nederweert dankt de sponso-
ren die deze actie mogelijk hebben 
gemaakt!!!

®

SMS* WENS NAAR 4333 EN
DONEER EENMALIG 2 EURO



Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Aardbeienbavaroise......................................€ 10,75
Multigranen .............................................................€ 1,95
Gevulde broodjes ..............................per stuk  € 2,75
Minisoesjes ..............................................10 voor  € 2,95
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.

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

LET OP slechts 2 weken
29 mei t/m 12 juni

Sloggi aktie
2+1 GRATIS

voor dames en heren
GOEDE 
VRIJDAG 
geen koopavond

Dromen in een slaapdorp!
Al vele jaren worden er allerlei we-
reldplannen gemaakt in Nederweert. 
Van een grote nieuwe multifunctio-
nele accommodatie, het plan “kana-
lenviersprong”, een extra (loop)brug 
over het kanaal tot een compleet 
nieuw winkelcentrum. De rapporten 
en adviezen vullen menig bureau-
lade. Anno 2013 zijn veel plannen in 
de ijskast of prullenbak beland. De 
tijden zijn veranderd en de financi-
ele haalbaarheid bleek verre van re-
eel  te zijn. De keuzes werden snel 
gemaakt, behalve voor de panden 
Wijen en Emté aan de Burgemeester 
Hobusstraat. Vooral de laatste tien 
jaar werd dit gebied bestookt met 
ideeën en wensen. Alles moest tegen 
de vlakte en er moest iets nieuws ko-
men want dat is mooier en dus beter!
De onzekerheid bij de zittende huur-
ders werd hier erg door vergroot. Kan 
ik hier wel blijven zitten, moet je wel 
of niet investeren? Laat staan voor 
een pandeigenaar! Al jaren wil de 
familie Wijen hun pand weer up-to-
date maken. Een frisse schilderbeurt, 
nieuwe ramen, reinigingsbeurten en-
zovoorts, enzovoorts. Verschillende 
bedrijven hadden de wens om in het 
pand te gaan zitten maar aangezien 
de vergunning beperkt is moest de ge-
meente helpen. Maar het antwoord 
daar was constant, “nee, dat doen 
we niet want we willen een nieuw 
centrum!” Dus is en blijft er alleen 
maar leegstand, niet omdat de markt 
dit bepaalt maar omdat de overheid 
dit zo faciliteert. Toen anderhalf jaar 
geleden een droom uiteenspatte en
de samenwerking met Synchroon ten 
einde was, moest er opnieuw gezocht 
worden naar oplossingen. Erik Wijen 
heeft zich persoonlijk ingezet om 
tot een invulling te komen. De firma 
“Action” wilde wel naar Nederweert 
komen en in het centrumpand gaan 
zitten. Een publiekstrekker voor Ne-
derweert, want veel mensen gaan 
hier nu eenmaal graag naar toe. 

Daarnaast kwam de vraag of we als 
familie Wijen ook wilde blijven kij-
ken naar de mogelijkheden voor 
een nieuw centrum. Het antwoord 
was: “Ja hoor, ondanks alles, willen 
wij best open blijven staan voor ver-
nieuwingen, zolang dit maar niet ten 
koste gaat van de komst van Action”. 
Het resultaat is bekend, de Action 
mocht niet komen en een nieuw cen-
trum blijkt financieel niet realistisch! 
De vraag of er wel een nieuw centrum 
moet komen is ook veel te weinig ge-
steld! Zeker aan de burgers, die door 
middel van gemeenschapsgeld, hier 
tonnen dan wel miljoenen aan mee 
mogen betalen. Wat is hier de meer-
waarde van? Het huidige pand kan 
ook al de markt bedienen, alle markt-
partijen met interesse kunnen zich 
hier zonder problemen huisvesten. 
Moet je niet eerst je oude schoenen 
goed uitlopen, met eventueel nieuwe 
veters, voor je ze helemaal weggooit? 
Bij het zwembad in Nederweert is dit 
ook gedaan en zie daar: de firma 
Laco heeft er voor gezorgd dat het 
een prima pand is geworden met 
een mooie invulling! Of de Action 
überhaupt nog naar Nederweert wil
komen is uiterst twijfelachtig. Wordt 
dit geen toekomstig “slaapdorp” en
waarom zou je daar dan nog willen 
zitten? Tijd dat we wakker worden en 
er gehandeld wordt naar de moge-
lijkheden van deze nieuwe tijd! Niet 
kopen, kopen, kopen, bouwen, bou-
wen, bouwen en daarna eens kijken 
of het wel zin heeft! Is een geheel 
nieuw winkelcentrum pure noodzaak 
of enkel en alleen een wens? Familie 
Wijen vindt een compleet nieuw cen-
trum momenteel zonde van het geld 
maar wil er wel graag voor zorgen 
dat er weer beweging komt in Neder-
weert. Tijd voor Actie! Wil je graag je 
mening of gedachte hierover geven? 
Mail: erikwijen@hotmail.com

Erik Wijen

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

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

“Als het mooi weer is zit ik graag 
buiten in mijn tuintje. Mijn tuinset
stond opgeborgen in het schuurtje, 
deze wilde ik graag weer buiten zet-
ten. Door mijn slechte gezondheid 
kan ik geen klusjes doen waar ik mij 
bij moet inspannen. Een vrijwilliger 
van de Hulpservice heeft mij gehol-
pen om de tuinset schoon te maken 
en weer in elkaar te zetten. Nu kan ik 
fijn buiten zitten als de zon schijnt.”

Hulp nodig bij een klusje? 
Heeft u een klus in of rondom het 
huis die u niet zelf of alleen kunt 
doen, die niet gedaan kan worden 
door mensen uit uw directe omge-
ving en die u niet kunt uitbesteden 
aan een bedrijf? Neem dan contact 
met ons op. Voor het gebruik maken 
van de dienst vragen we een kleine 
onkostenvergoeding.

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

MAATJESPROJECT: spontane vrij-
willigster gezocht! 
Voor een meid van 27 jaar zijn wij op 
zoek naar iemand die samen met haar 
leuke activiteiten wil ondernemen, zo-
als sporten, winkelen, wandelen, koken 
en creatief bezig zijn. Zelf contacten 
leggen gaat niet altijd even gemakke-
lijk en daarom zoeken we een gezel-
lige en spontane vrijwilligster die één 
keer in de week ’s middags of ’s avonds 
op bezoek wil komen. Verder gaat de 
voorkeur uit naar een vrijwilligster van 
ongeveer dezelfde leeftijd, mag gerust 
wat jonger of ouder zijn. Wilt u iets 
voor een ander betekenen? Neem dan 
contact met ons op! Neem ook gerust 
contact op voor meer informatie. 

VACATURE VAN DE WEEK: well-
ness activiteit
De organisatie Land van Horne is op 
zoek naar vrijwilligers om te helpen bij 
een wellness activiteit voor ouderen. Bij 
dit vrijwilligerswerk moet u denken aan 
de volgende taken: zorgen voor koffie 
en thee, wellness en ontspanningsmas-
sages aan hand en gezicht en hand- en 
nagelverzorging bij dementerende ou-
deren. Land van Horne zoekt enthou-
siaste en behulpzame vrijwilligers die 
gemakkelijk contact maken. Wilt u iets 
betekenen voor deze mensen? Kijk voor 
meer informatie op onze website. 

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

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Brandweer steunt Alpe d’HuZes

Een team van medewerkers van de 
gemeente Nederweert zal begin juni 
2013 deelnemen aan Alpe d’HuZes.
Vrijwilligers van de Brandweer 
Nederweert hebben voor dit 
goede doel geld ingezameld. 
Voorafgaand aan de oefenavond 
heeft Bart Vlassak namens de leden 

en de oud-leden van de BOK (Brand-
weer Ontspannings Kommissie) een 
bedrag van € 350,00 overhandigd 
aan Petra Moonen en Huub Creemers.
Petra en Huub hebben het bedrag 
in ontvangst genomen namens de 
twee teams van de gemeente Neder-
weert.

Foto: Harold Kuepers

Nederweert Eind Limburgs Open-
luchtmuseum Eynderhoof zondag 2
juni 2013.

“Stoelen matten”  Een bijzonder
ambacht met een verhaal!

Rieten (rotan en biezen) meubilair 
vinden we overal. Het heeft een ka-
rakter en een zuiverheid die het idee 
van wat comfortabel is zo goed bena-
deren. Daardoor is de aantrekkings-
kracht ervan oprecht en universeel.
Het is meubilair dat de paradox be-
lichaamt tussen de eenvoud van ma-

Smolenaers 
Parket

Voor het leveren en leggen 
van houten vloeren, 

laminaat  en onderhoud

Tel. 06-52 62 92 93
b.g.g. tel. 06-23 61 07 83

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

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

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

teriaal en een ingewikkelde en door-
wrochte vormgeving.
Het is meubilair dat gracieus en licht 
is en toch sterk en duurzaam.
Een met de hand gematte stoel is iets 
natuurlijks en iets aangeleerd. Iets 
van de aarde. Iets wat bijdraagt aan 
uw kennis.
Of u nu werkt met rotan of biezen, 
de manier waarop te werk wordt ge-
gaan is hetzelfde. De handen en de 
geest werken samen om het verleden
met het heden te verbinden.
De stoel wordt gerestaureerd en het 
gebruik ervan voortgezet. Dat moet 
bevrediging schenken.
Op Eynderhoof proberen we op die 
manier het oude ambacht in ere te 
houden, door het stoelen matten te 
demonstreren voor de bezoekers en 
mogelijke interesse te wekken om dit 
ambacht te behouden en over te dra-
gen aan volgende generaties.
Hiervoor geven wij in het najaar (sep-
tember en oktober) cursussen in het 
matten met rotan en met biezen. Zie 
aankondiging bij de mandenvlechters 
op Eynderhoof.
Er is veel meer te zien, te horen en te 
ruiken want alles in bedrijf en een 40 
tal eynderhoveniers staan u graag te 
woord. Geopend vanaf 13.00 uur tot 
17.00 uur. Voor meer www.eynder-
hoof.nl

Pinmaekers op zeuk nao now talent

De vastelaovundj van 2013 ès pas net
vörbeej, mer vae dînke al aan ‘t ko-
mendje sezoen. Vastelaovundjverei-
niging de Pinmaekers is weer op zeuk 
nao now talent um mi-j te doon aan 
ut Ni-jwieërter Vastelaovundj Schla-
gerfestival 2013/2014. Alle minse deej 
ein bitje muziekaal zeen en dînke “ut 
liektj mich schoeën” um us ein vaste-
laovundjnömmer te maake. Neemtj 
dan kontakt met ôs op. As dae jae 
mi-j wiltj doon haaje vae eur inzen-
ding gaer veur 31 juli 2013 binne. 
Mogdje nog vraoge hebbe of ein 
inschriefformulier wille aanvraoge 
meêltj dan nao: NVSdePinmaekers@
gmail.com of hejjae geine meêl, beltj 
dan nao 06-25484241. 
De inzendinge zulle mi-j doon op 
ut groeëte lidjeskonkoer van 2013.
Ut winnendje lidje zal waere oet-
geroope tot vastelaovundjschlager 
2014. 
Wieter zeen de volgendje spelregels 
van towpassing. 

Reglement van deelname 
Ni-jwieërter Vastelaovundj Schlager-
festival. 2014
1. Tekst en muziek moeten origi-

neel zijn, dus geen nummers die 
op wat voor manier dan ook ten 
gehore zijn gebracht. 

2. De tekst dient in het Nederweerts-
dialect geschreven te worden. 
(De spelling is daarbij niet zo 
belangrijk). De tekst dient per 
e-mail aangeleverd te worden: 
NVSdePinmaekers@gmail.com

3. Het moet voor de arrangeur 
wel duidelijk zijn hoe het liedje 
qua muziekstijl ongeveer moet 
gaan klinken. De liedjes moeten 
aangeleverd worden in de juiste 
toonsoort, met een duidelijke 
omschrijving qua stijl en tempo, 
e.v.t. op noten of duidelijk voor-
gezongen op een mp3, en een los 
tekst document. 

4. Het inschrijfformulier (incl. eigen 
bijdrage, punt 8) dient vóór 31 
juli 2013 bij ons binnen te zijn; se-
cretariaat NVS, Kerneel 69, 6031 
HV te Nederweert. 

5. U mag zoveel nummers insturen 
als u wilt. 

6. De Pinmaekers kunnen zonder 
opgave van reden een inzending 
naast zich neer leggen. (Hierover
wordt geen correspondentie ge-
voerd). 

7. Van alle liedjes die worden uit-
gekozen om mee te doen aan 
de liedjesavond wordt een mu-
ziekband gemaakt die gebruikt 
wordt tijdens het NVS en evt. ver-
dere optredens. Behalve de win-
nende schlager zijn de overige 

liedjes /arrangementen/orkest-
banden vrij van rechten. 

8. Iedere artiest dient bij inschrij-
ving per nummer (eigen bijdra-
ge) € 50,- te betalen.

9. U ontvangt tijdig de muziekband 
van Uw liedje retour, ingespeeld 
door iemand van de studio. Te-
gen meerprijs (eigen rekening) 
kan de band worden ingezongen 
en naar wens worden aangepast. 
U dient hiervoor zelf zorg te dra-
gen en dit gaat buiten de vereni-
ging om.

10. Alleen het winnende liedje wordt 
op kosten van V.V. de Pinmaekers 
ingezongen. Deze opname wordt 
door sessie muzikanten inge-
blazen en de tijd om de vocalen 
op te nemen is ongeveer 1 uur. 
Meerwerk is voor eigen rekening
artiesten zie punt 9.

11. De winnende Schlager kan gratis 
op de website van V.V. de Pin-
maekers worden gedownload. 

12. Elke deelnemer draagt iemand 
aan voor de artiestenjury. 

13. Wanneer er meer dan 11 inzen-
dingen zijn, zal door een onaf-
hankelijke jury een voorselectie 
worden gehouden. 

14. De uitvoerende deelnemer is ou-
der dan 16 jaar. 

15. Is de uitvoerende deelnemer jon-
ger dat 16 jaar, zie punt 16. 

16. Er mogen max. 3 deelnemers jon-
ger dan 16 jaar mee doen. Wan-
neer er meer dan 3 deelnemers 
jonger dan 16 jaar zijn zal de orga-
nisatie een voorselectie houden. 

17. De winnaar wordt bepaald door 
een vakjury, juryleden die aange-
dragen worden door deelnemers 
en de zaaljury. 

18. Het publiek kan een stem uitbren-
gen d.m.v. een zaaljury kaart. 

19. Over de uitslag van de jury wordt 
geen correspondentie gevoerd. 

20. De winnaar van het N.V.S. zal de 
schlager ten gehore brengen op
de evenementen die georgani-
seerd worden door V.V. de Pin-
maekers. 

21. De componist/auteur behoudt de 
auteursrechten over het (de) in-
gezonden liedje(s). 

22. Hij/zij draagt echter bij inzen-
ding het recht over aan V.V. de 
Pinmaekers om met dit (deze) 
liedje(s) alle verdere activiteiten 
te ondernemen, die V.V. de Pin-
maekers nodig acht ter promotie 
van dit (deze) liedje(s). 

23. Indien dit reglement niet voorziet 
beslist het bestuur van VV de Pin-
maekers, wat bindend is. 

Kijk verder op www.pinmaekers.nl

Openluchtmuseum Eynderhoof



Meer verantwoordelijkheden aan burgers 
geven, meer zelf laten doen en vertrou-
wen op de kracht die in de samenleving 
zit. Het zijn termen die deel uitmaken 
van het nieuwe beleid van de landelijke 
overheid waar ook gemeenten mee te 
maken hebben. Maar hoe voer je zoiets 
uit? Volgens wethouder Maria Frenken 
is de manier waarop Eindse Boys het on-
derhoud aan de sportvelden gaat organi-
seren een uitstekend voorbeeld van deze 
zogenaamde kanteling.

Op donderdag 23 mei ondertekenden 
het bestuur van de voetbalvereniging uit 
Nederweert-Eind en wethouder Maria 
Frenken (o.a. Sport) een overeenkomst om 
het onderhoud van de voetbalvelden in 
Nederweert-Eind te privatiseren. Het gaat 
om een pilot van vier jaar. De club is trots 
dat ze een voorbeeldfunctie kan bekleden. 
  
Vertrouwen en verantwoordelijkheid 
Aan het ondertekenen van de overeen-
komst ging een jaar van voorbereidingen 
vooraf. “Een intensieve, maar ook zeer 
vruchtbare periode”, aldus gemeentelijk 
projectleider Jan van Riet. “We zien de 
privatisering niet als het over de schutting 
gooien van werkzaamheden. Integendeel. 
Het is juist een belangrijke stap in het ver-
groten van de verantwoordelijkheden, het 
uitspreken van vertrouwen in elkaar en 
het stimuleren van werkzaamheden door 
de sportverenigingen zelf.” 

Meer mogelijkheden 
Volgens Eindse Boys-voorzitter Jack 

Beerens waren er in het verleden weleens 
discussies over het beste tijdstip van onder-
houd. In de nieuwe situatie stuurt de ge-
meente op afstand en organiseert de club 
het onderhoud zelf. “Voor de gemeente 
levert dit een financieel voordeel op en 
een beperking van taken. Voor de club be-
tekent dit meer vrijheid in het gebruik van 
de velden waarbij de kosten voor de ver-
eniging nagenoeg gelijk blijven. Hiermee 
wordt de mogelijkheid geschapen om op 
de velden naast reguliere voetbalwedstrij-
den ook evenementen te organiseren.”

Trots
Het maaien, lijnen trekken en sproeien 
gebeurt al jaren door een enthousiaste 
groep vrijwilligers die trots zijn op hun 
club en de prachtige accommodatie. 
De privatisering biedt volgens Beerens 
nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit 
van de grasmat nog verder te verbeteren. 
“We hebben al ervaring met het onder-
houd aan velden opgedaan met veld 4 dat 
in eigen beheer is. Het groot onderhoud 
van dit veld besteden we uit aan de firma 
Roefs uit Soerendonk.” Roefs zal binnen 
de pilot ook het groot onderhoud aan de 
overige velden gaan verrichten.

Verplichtingen
Uiteraard schept de privatisering ook ver-
plichtingen. Na vier jaar moeten de velden 
in een prima staat verkeren. De gemeen-
schap mag niet plotseling geconfronteerd 
worden met grote uitgaven om de drie 
velden te herstellen vanwege onvoldoen-
de of verkeerd onderhoud. “Op basis van 

de gesprekken die gevoerd zijn, ben ik 
vol vertrouwen dat Eindse Boys de velden 
goed onderhoudt”, aldus Jan van Riet.

Evaluatie 
Het jaarlijks onderhoud wordt door de 
club met de gemeente afgestemd. Een nul-
meting geeft de huidige staat aan. Na de 
pilot dienen de velden in deze staat opge-
leverd te worden. In het laatste jaar volgt 
een evaluatie en daarna wordt besloten of 
de proef na 2016 een vervolg krijgt.

Interesse van andere clubs
De pilot wordt ook besproken met de 
zusterverenigingen in de gemeente 
Nederweert. Ook bij de andere voetbal-
verenigingen bestaat al interesse voor de 
privatisering. “Als gemeente stimuleren 
we de initiatieven van clubs en waarderen 
we de inzet van de vele vrijwilligers”, zegt 
wethouder Frenken. “Op deze manier la-
ten vrijwilligers de betrokkenheid bij hun 
club merken en maken ze het mogelijk 
om de sportbeoefening door de leden zo 
laagdrempelig mogelijk te maken. Boven-
dien is het verrichten van onderhoud 
aan de velden nuttig en ook een sociale 
bezigheid.”

Als u meer wilt weten, kunt u terecht bij 
het bestuur van Eindse Boys en de heer 
J. van Riet van team Maatschappelijke 
Ontwikkeling.

Op onze website vindt u meer foto’s van 
de ondertekening tussen Eindse Boys en 
de gemeente. 

Wethouder Maria Frenken en voorzitter Jack Beerens ondertekenen de overeenkomst om het onderhoud van de velden te privatiseren. Foto: gemeente Nederweert.

Eindse Boys onderhoudt sportpark zelf
Bestuur en vrijwilligers trots op voorbeeldfunctie

Donderdag 30 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

Een mooi cadeau. Dat had een aantal 
scholieren in petto voor de deelnemers 
van Alpe d’HuZes. Ze ontvingen bij 
het Citaverde College een cheque ter 
waarde van maar liefst 3.809 euro!

Onder het motto Opgeven is Geen 
Optie! maakten circa 440 leerlingen van 
de groepen 7 en 8 van alle basisscholen 
in onze gemeente en de eerstejaars 
scholieren van het Citaverde College op 
vrijdag 26 april een fietstocht langs de 
drie gemeentelijke molens en de wa-
terkrachtcentrale. De kinderen hadden 
vooraf in hun eigen omgeving al spon-

soren gezocht. Want het doel was zoveel 
mogelijk geld ophalen voor de actie Alpe 
d’HuZes Nederweert. 

Hartverwarmend
En dat is gelukt! Burgemeester Evers 
sprak zijn grote waardering uit voor de 
inzet van de scholieren. “De fietstocht 
vond onder slechte weersomstandig-
heden plaats. Maar niemand van de 
deelnemers die daarover klaagde. Het 
is hartverwarmend om te zien dat jong 
en oud in de gemeente Nederweert 
zich inzet voor de strijd tegen kanker.” 
Tijdens de overhandiging was een aantal 
renners aanwezig die op woensdag 5 juni 
de beroemde Frans alp gaat bedwingen. 
Ook zij vonden het geweldig dat de kin-
deren zo hun best hebben gedaan voor 
dit goede doel.

Maastro Clinic
Op zondag 26 mei maakten de renners 
als laatste grote voorbereiding een tocht 
naar de Maastro Clinic in Maastricht. Het 
werd een indrukwekkend en emotioneel 
bezoek. Maastro Clinic is een speler op 
wereldniveau als het gaat om radiothe-
rapie ofwel bestraling. Dit vormt samen 
met chirurgie en chemotherapie de drie 
pijlers voor de behandeling van patiën-
ten met kanker.

Volgende week is het dan eindelijk zover. 
Wij wensen onze deelnemers heel veel 
succes toe op de Alpe d’Huez!

Op de website...
Benieuwd wat er allemaal te doen 
is in Nederweert? Kijk op onze 
evenementenkalender
Gemeente regelt gevonden en 
verloren onderwerpen. 
Bezoek het digitaal loket

www.nederweert.nl

Dank je wel allemaal!

60 jaar samen
Ze trekken er nog regelmatig op uit. Bij 
goed weer met de fiets en anders met de 
auto. Harrie Roost (85) en Nellie van Riet 
(84) uit Nederweert. Op woensdag 22 mei 
waren ze zestig jaar getrouwd en werden 
ze gefeliciteerd door burgemeester en 
wethouders. De vonk tussen Harrie en 
Nellie sloeg over tijdens een dansavond in 
Weert. Ruim zestig jaar later brandt het 
vuur nog steeds. Het echtpaar heeft drie 
kinderen en vier kleinkinderen. “Inmiddels 
is er ook een achterkleinkind”, aldus de 
trotse Nellie. Harrie is altijd timmerman 
geweest, voornamelijk in de bouw, maar 
ook als meubelmaker. Nellie verzorgde 
het huishouden en heeft als coupeuse 
gewerkt. Het diamanten paar geniet nog 
elke dag van het leven en van elkaar. Dat 
doen ze in goede gezondheid. We wensen 
ze nog vele gelukkige jaren samen!

(Foto: Kevin Geurtjens, Nederweert24)

Fietsers 
afstappen  graag
De werkzaamheden aan Brug 15 zijn 
nog in volle gang. Voor de eigen veilig-
heid en de veiligheid van anderen doet 
de projectleiding een dringend beroep 
op fietsers om af te stappen op de brug 
en in een gedeelte van de Brugstraat. 

De verbreding van Brug 15 is o.a. 
bedoeld om de verkeersveiligheid te ver-
beteren. Momenteel is er voor gemotori-
seerd verkeer een omleiding. Fietsers en 
voetgangers kunnen het nieuwe deel van 
de brug al gebruiken. 

Controles
In verband met de beperkte ruimte 
op het nieuwe brugdek wordt fietsers 
gevraagd om af te stappen. Fietsers en 
voetgangers verzoeken we ook dringend 

“Gruuets oppe diek”

om de drukknop te gebruiken en te 
wachten op het groene licht in plaats 
van door rood te rijden. Zowel de aanne-
mer als de projectleiding zien dat vooral 
fietsers de borden negeren. Mocht 
dit niet veranderen, dan zal de politie 
gevraagd worden om te controleren en 
waar nodig te verbaliseren. 

Gevaarlijke situaties
Ook in de Brugstraat is het voor ie-
dereen momenteel aanpassen aan de 
tijdelijke situatie. Dit zal nog heel even 
duren. Fietsers moeten gebruikmaken 
van het trottoir. En dat betekent afstap-
pen. Met name winkeliers geven aan dat 
er regelmatig met hoge snelheid langs 
winkels gefietst wordt. Dit kan gevaar-
lijke situaties opleveren. 

Veilig kijken 
De werkzaamheden aan Brug 15 trekken 
veel bekijks. Dit is begrijpelijk. Kijkers 
willen we erop wijzen dat ze niet te 
dicht langs de provinciale weg moeten 
gaan staan. Ondanks dat dit ieders eigen 
verantwoordelijkheid is, vragen we aan 
iedereen om rekening te houden met de 
veiligheid van andere weggebruikers.

Kijkt u op onze website voor meer 
informatie over de voortgang van het 
project.

Aangenaam verrast
De overhandiging vond plaats op 
donderdag 16 mei, de dag van Johns 
verjaardag. ’s Morgens belde hij of hij 
de burgemeester kon spreken om hem 
iets bijzonders te overhandigen. Er bleek 
nog een gaatje vrij in de agenda. De 
burgemeester toonde zich aangenaam 
verrast door het initiatief. “Het eerste 
velletje zegels krijgt een plaats in een 
vitrinekast op mijn kantoor.” 

Samen groots! 
Onder het logo van de gemeente Ne-
derweert prijkt sinds enkele jaren de 

Hij is al jaren de drijvende kracht achter 
de website Ospeldijk.eu en ontwierp 
ansichtkaarten van zijn dorp: John 
Linders. Nu heeft hij postzegels laten 
maken van zijn woonplaats! Leuk voor 
verzamelaars, maar je kunt ze ook echt 
gebruiken. Het eerste velletje van de 
bijzondere zegels werd uitgereikt aan 
burgemeester Evers. 

Het idee om postzegels voor Ospeldijk 
te laten maken, borrelde al even. Bijna 
iedereen kan sinds enige tijd via PostNL 
een eigen zegel ontwerpen. Maar wie 
doet het? John Linders dus. 

pay-off samen groots! Een spreuk die de 
burgemeester ook regelmatig gebruikt. 
“Ik ben ook ‘gruuets oppe diek’, aldus 
John Linders. 

Op Ospeldijk.eu vindt u meer informatie 
over de postzegels. 



Kampsteeg 11 Meijel - Tel. 06-26916965

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

Sterke perkplanten en geweldige  
hangmanden uit eigen kwekerij.

Verder o.a groente-, vaste-
en kuipplanten.

ZonDAG 2 JUnI
open vAn 9.30-16.00 UUr

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

 
 

AUTOSCHADE 

  Gebbelsweg 27A - 6035 EA Ospel - Tel. 0495 626305 / 06 24304470 

www.dekker-autoschade.nl 

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 
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Wij zijn op zoek naar een:

ERVAREN SCHADEHERSTELLER/ 
AUTOSPUITER (fulltime, 40 uur)

Functieomschrijving  
Als ervaren schadehersteller ben je gewend aan een hoge kwaliteit van het 
geleverde werk en voer je alle voorkomende herstelwerkzaamheden uit aan 
schadeauto’s en onderdelen.
Deze reparaties variëren tot het herstellen van schade, het uit- en afmeten 
van nieuw te monteren onderdelen tot het uitdeuken, schuren en even-
tueel richten van auto´s.  Je zorgt er voor dat de auto’s spuitklaar worden 
gemaakt en bent tevens verantwoordelijk voor het spuiten.   
Heb jij:
•	 Eventueel	diploma’s		eerste	schadehersteller	en	autospuiter	(geen	must)
•	 minimaal	7	jaar	werkervaring	als	schadehersteller/autospuiter	(must)
•	 LBO/MBO	werk	en	denkniveau
•	 In	bezit	van	rijbewijs	B
•	 Geen	8-5	mentaliteit
•	 Zelstandig	kunnen	werken	en	verantwoordelijkheidsgevoel
•	 Kwaliteit	en	service	gerichte	houding

Dan bieden wij jou:
•	 een	prettige	werksfeer	binnen	een	groeiende	organisatie
•	 een	zelfstandige	en	verantwoordelijke	functie	met	uitstekende	primaire	

en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
•	 Een	vaste	baan	

Voor	meer	informatie	kun	je	bellen	met		de	heer	L.	Dekker,	
telefoon	0495-626305	of		06-24304070.	
Je cv kun je sturen naar dekker@dekker-autoschade.nl

Orthodontie en osteopathie
Als de plaatjes-, of buitenboordbeu-
gel na twee dagen nog steeds pijn-
klachten geeft is het raadzaam uw 
osteo paat te raadplegen. Met name 
de bovenkaak kan slecht omgaan 
met de veranderingen die er plaats-
vinden. Hoofdpijn achter de ogen of 
vanuit de nek kan ontstaan. De kinde-
ren hebben overdag op school al hun 
energie nodig voor het focussen op 
het bord (veraf) en hun schrift (dicht-
bij). Dit kost heel veel inspanning van 
de oog-, en hoge nekspiertjes. Als het 
evenwicht door een beugel verstoord 
wordt, kost dit nog veel meer inspan-
ning van de weefsels in deze regio. 
Ook de  “op afstand gelegen”  plaat-
sen zoals het sleutelbeen, het strot-
tehoofd of het schouderblad kunnen 
pijn gaan doen. Door deze structuren 
met zachte handgrepen te behande-
len wordt de elasticiteit verbeterd, 
de doorbloeding en de bezenuwing 
wordt gestimuleerd. Het evenwicht 
wordt weer hersteld.

Osteopathie van Eldijk is naast de vol-
wassenenbehandeling ook gespecia-
liseerd in kinderen.

Voor osteopathie is geen verwijzing 
van een huisarts nodig. Een groot 
gedeelte van de behandelingskosten 
wordt door de zorgverzekeraar ver-
goed. Osteopathie valt onder de aan-
vullende verzekering, het eigen risico 
is NIET op ons van toepassing.

Kijk ook eens naar de informatiefilm-
pjes op onze website: www.vaneldijk.
com
Indien u nog vragen heeft, laat het 
ons dan weten. We zullen dan trach-
ten u zo snel mogelijk te woord te 
staan.

Osteopathie en Kinderosteopa-
thie van Eldijk
Weert-Nederweert-Heythuysen
Emmasingel 22
6001 BC Weert, Tel 0495-450888

 Weert  Heythuysen  Nederweert
 Tel.: 0495-450 888
Geregistreerd osteopaat D.O. e-mail: info@vaneldijk.com
Lid N.V.O.-lid N.O.F. www.vaneldijk.com

Zoeë kalle vae 
Nieuw boek Veldeke Weert
Veldeke kring Weert bestaat 35 jaar 
en heeft die gelegenheid aangegre-
pen om een nieuw boek te lanceren. 
Het oude Weertlands Woordenboek 
is al jarenlang uitverkocht en boven-
dien is de spelling in de loop van tijd 
nogal aan verandering onderhevig 
geweest. In het oude Woordenboek 
was gekozen voor de nuchtere optie: 
‘waar een ‘t’ klinkt, schrijven we een 
‘t’. Dat leverde (optisch gezien) veel 
vreemde woorden op, zoals kwaot 
(kwaad) of draot (draad). Ook werd 
er royaal met klinkers gestrooid, bv. 
in maake of kwaake. Het nieuwe wat 
vereenvoudigde boek is gebaseerd op 
de spellingregels van Veldeke Limburg. 
Uitgangspunt daarbij is dat het woord-
beeld bepalend is, dus een ‘d’ waar 
het Nederlandse woord een ‘d’ op het 
einde heeft. Onderzoek heeft geleerd 
dat dit het geschreven dialect stukken 
gemakkelijker leesbaar maakt. 

Ongeveer 13.000 dialectwoorden uit 
Weert, Nederweert en Ospel (het 
Weertlands) met vervoegingen, ver-
kleinwoorden, etc. zijn verwerkt  in 
deze uitgave die onder de titel ‘Zoeë 
kalle vae’ gelanceerd wordt. Samen 
met de omgekeerde zoeklijst vanuit 
het Nederlands levert het een formi-
dabel boek op van ca. 500 pagina’s. 

Hoofdredacteur is Veldeke-Weert 
voorzitter Jan Feijen.

De winkelprijs wordt € 29,50. Vanaf 
heden is de voorverkoop gestart te-
gen een sterk gereduceerde prijs van 
€ 25,00 per stuk tot 15 juni. Bestellen 
kan door NAW-gegevens en gewenst 
aantal te mailen naar: 
veldekebook@kpnmail.nl of de be-
stelbon in te sturen naar:
Veldeke Wieërt, Beatrixlaan 52, 6006 
AK Weert

Gelijktijdig moet het corresponde-
rende bedrag overgemaakt worden 
naar bankrekening 1569.14352. Na ont-
vangst van de betaling wordt per boek 
een tegoedbon toegezonden. Daarmee 
kan het boek afgehaald worden bij de 
feestelijke lustrumviering, c.q. boekpre-
sentatie op zondag 30 juni in de foyer 
van het Munttheater in Weert.

BESTÉLBON
Beej dieëze wil ich:

Naam:  ....................................................................................................................

Adres:  .....................................................................................................................

Postcode/Plaats:  ...................................................................................................

Tillefoonnummer:  .................................................................................................

inteîkene vör……. ex. vanne Veldeke-Woeërdeliêst

“Zoeë kalle vae”  en maak noow per book € 25,00 oeëver 

nao bânkraekening 1569.14352.

Dieëze bon steure nao:

Veldeke Wieërt, Beatrixlaan 52, 6006 AK Weert

of te maile nao: veldekebook@kpnmail.nl 

Nao ontvangst van eur betaling krieje 

vör eder book ‘ne tegoodbon.

Datum: ………..........................................................

Nederweert

1 juni 2013

Brandweer
wedstrijden 
in Nederweert
van 9.00  17.00 uur

Om dit mee te maken kunt u zich melden 

bij de brandweerkazerne, 

Gutjensweg 1 Nederweert

Foto: Johan BLoemers

Medicura behaalt hoogste certificering 

Als eerste organisatie in de zorg-
branche heeft Medicura B.V. op 
24 mei jl. haar certificaat ontvan-
gen voor niveau 3 van de MVO 
(Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen) Prestatie Ladder. 
Daarmee is de landelijk werkende 
specialist in medische hulpmidde-
len uit Nederweert koploper als 
het gaat om duurzaam onderne-
men. Het certificaat is uitgereikt 
door de erkende certificatie-
instelling DEKRA. Medicura be-
wijst ermee te beschikken over 
een MVO-managementsysteem 
dat stelselmatig rekening houdt 
met de verwachtingen van haar 
‘stakeholders’, zoals klanten, le-
veranciers en maatschappelijke 
organisaties. Daarnaast gaat de 
serviceorganisatie bewust om 
met ‘People, Planet en Profit’: de 
drie pijlers waarop duurzaam on-
dernemerschap rust. Dankzij een 
goede balans hiertussen zorgt 
Medicura goed voor haar werk-
nemers, klanten, omgeving en 
het milieu en is ze zich continu 
bewust van het belang van haar 
producten voor de maatschappij.  

Directie Dick en Dorien van Aggel en 
medewerker kwaliteit & marketing 
Sanne Janssen van Medicura ontvan-
gen met trots het MVO certificaat uit 

handen van DEKRA vertegenwoordi-
gers Patrick Brom en Loes Theunissen. 

Concreet en objectief duurzaam
De MVO Prestatieladder en ISO 26000 
illustreren Medicura’s vergaande am-
bities op het gebied van duurzaam-
heid. Het bedrijf streeft naar een 
voortdurende verbetering van haar 
bedrijfsvoering en plaats in de maat-
schappij en naar verdere verduur-
zaming. Het MVO Prestatie Ladder-
certificaat is daarbij belangrijk. “Deze 
certificering toont objectief en con-
creet aan hoe duurzaam we werken. 
Bovendien hebben we met de MVO 
Prestatieladder de verdere ontwik-
keling van onze duurzaamheid stevig 
verankerd in onze organisatie”, legt 
Dick van Aggel, commercieel direc-
teur van Medicura B.V., uit. 

Bij certificering voor de MVO Presta-
tieladder gaat het om kernthema’s 
als: Behoorlijk bestuur, Arbeidsom-
standigheden en volwaardig werk, 
Mensenrechten, Eerlijk zaken doen, 
Consumentenaangelegenheden, Mi-
lieu, grondstoffen, energie, emissies 
en Maatschappelijke betrokkenheid. 
Daarnaast heeft de MVO Prestatie-
ladder meerwaarde vanwege de 
structurele dialoog met stakeholders, 
met wie Medicura het MVO-beleid 
bepaalt. 

Showroom opruiming: bv
Showroom Sphinx rimfree 300 

wandkloset+softclose zitting NU € 345,-
Showroom Sphinx rimfree 345 

wandkloset+softclose zitting NU € 445,-
Wandklosetcomb.V&B architectura 

compleet NU € 435,-
KÖmhoff saNitair

Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

grote magazijn- en 
Showroom opruiming. 

Wij moeten plaats maken voor de nieuwe 
kollektie. Kortingen tot 90% op=op

KÖmhoff saNitair
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Ontdek je boswachter-talenten bij Staatsbosbeheer
Wat wil je worden als je groot bent? 
Brandweerman, politieagent, burge-
meester  of  boswachter? Voor kin-
deren die dromen van een carrière 
bij Staatsbosbeheer is er op zondag 
2 juni een Snuffelstage Hulpbos-
wachter in Nationaal Park De Groote 
Peel. Deze actieve en speelse excur-
sie is geschikt voor kinderen vanaf 
4 jaar en hun (groot)ouders. Er start 
een tocht om 11.00 en om 14.00 uur 
bij Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname 
kost € 5,- voor volwassenen en € 
3,50 per kind, inclusief een leuke die-
renpin voor de kinderen. Opgave is 
gewenst op: depelen@staatsbosbe-
heer.nl of via: 0495 – 641 497.

Boswachter word je niet zomaar. 
Daar moet je wel wat voor doen! 
Vooral heel veel naar buiten gaan en 
je oren, ogen en neus goed de kost 
geven. Dat is namelijk de beste ma-
nier om er achter te komen welke 
planten en dieren er in een gebied 
voorkomen.  Zo is de boswachter van 
Nationaal Park De Groote Peel zijn 
carrière ook begonnen. Als je hem 
vraagt waar hij het meest over de 
natuur heeft geleerd, dan zegt hij al-
tijd: ‘natuurkennis krijg je door goed 
te kijken, te luisteren en vooral  zelf 
te ontdekken!’

Gelukkig is de natuur ontdekken hart-
stikke leuk. Zeker in lente is er elke dag 

wel iets nieuws te beleven. De natuur 
heeft weer kleur en alles ruikt zo lek-
ker en in het water, in de lucht en op 
de grond begint er van alles te kriebe-
len en krioelen. De Hulpboswachters 
gaan, samen met hun (groot)ouders 
en een Peelgids van Staatsbosbeheer 
actief aan de slag met  een takkenwal 
stapelen, kleine kriebelbeestjes inven-
tariseren, bomen herkennen, water-
dieren scheppen en nog veel meer. 
Wie weet, misschien ben JIJ wel een 
natuurtalent en kom je de boswach-
ters van Staatsbosbeheer over een 
paar jaar versterken. Succes!

Buitencentrum De Pelen 
Het Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel is de toegangs-
poort tot Nationaal Park De Groote 
Peel. Hier starten alle activiteiten. 
Het Buitencentrum is van maart t/m 
oktober elke dag geopend van 10.00 
tot 18.00 uur. Voor meer informatie, 
een compleet activiteitenoverzicht en 
een routebeschrijving: www.buiten-
centra.nl of www.np-degrootepeel.nl 

TE HuuR:

Ruim
appaRtement 
centrum Nederweert

Tel. 06-24330519 

geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv 
Pannenweg 231 Nederweert
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Eerste RascalFest groot succes

Afgelopen weekend was het 
volop genieten tijdens het 
eerste RascalFest in Neder
weert. Op vrijdagavond 
bezochten ongeveer 450 
mensen  het festival. Op 
zaterdag  wisten 1.000 mu
ziekliefhebbers de weg naar 
dit nieuwe festival te vinden. 
 (foto’s: Nederweert24)



H.H. Missen in weekeinde
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel: 
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind:
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
O.L. Vrouw van Lourdes-kapel/Schoor: 
zondag 10.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur.

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

Liturgische kalender
van 30 mei tot en met 8 juni 2013 

DONDERDAG 30 MEI
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 31 MEI
Feest van Maria Bezoek
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 1 JUNI
Gedachtenis van H.-Justinus, martelaar -
vooravond van het feest van Sacramentsdag 
18.00 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
mevr. H. Dielissen) – jaardienst Petrus Hu-
bertus Verheijen, jaardienst Harrie Nijssen 
(tevens vanwege verjaardag), jaardienst 
Pierre van Gemert, Pierre Stienen (vanwege 
verjaardag), Mia Haenen-Teeuwen, overle-
den ouders Hoeben-Bijlmakers.

ZONDAG 2 JUNI
Feest van Sacramentsdag 
09.30 uur/eerste H. Communie van basis-
school De Klimop – jaardienst Mathias Stals 
en Catharina Stals-van Loon, jaardienst ou-
ders Ketelaers-Raemaekers en Mien Kete-
laers, jaardienst Anna Feijen, jaardienst Bèr 
Peeters en Fien Peeters-van de Warenburg 
en Geertje Kessels.
Aansluitend koffie- en thee bijeenkomst in 
het parochiecentrum.

MAANDAG 3 JUNI
Gedachtenis van H.H.-Carolus Lwanga en 
gezellen, martelaren
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel - jaardienst 
Toon van Dijk.

DINSDAG 4 JUNI
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 5 JUNI
Feest van H.H.-Bonifatius, bisschop, en ge-
zellen, martelaren
Geen rozenkransgebed en geen avondmis.

DONDERDAG 6 JUNI
Gedachtenis van H.-Norbertus, bisschop
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 7 JUNI
Feest van Heilig Hart van Jezus – eerste vrij-
dag van de maand
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel met de Derde 
Orde.

ZATERDAG 8 JUNI
Feest van het Onbevlekt Hart van Maria - voor-
avond van de tiende zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis – (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Roost) – ouders Konings-
Veugen en Bertine.

Overleden
Op 18 mei was de uitvaart voor Ben Son-
nemans, hij overleed in de leeftijd van 80 
jaar en woonde Burg.Spiertzplein 15.
Moge hij ruste in vrede.

Misdienaars
Zaterdag 1 juni 10.00 uur: Britt Stienen.

Op zondag 2 juni fietsen langs Weerter 
kapellen en kruisen
Komende zondagmiddag 2 juni kunnen 
sportievelingen een fietstocht maken  langs 
Weerter kapellen en (veld)kruisen. De hele 
tocht is 25 km. maar kan ingekort worden. 
Men kan vanaf half twee starten bij de Ser-
vaaskapel, Ittervoorterweg, Swartbroek, 
kapel van O.L.V. van Altijddurende Bijstand, 
Dorpsstraat, Tungelroy bij de kerk van Al-
tweerterheide. Daar liggen routebeschrij-
vingen klaar.
Deelname aan deze fietstocht is gratis.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Zondag 2 juni
10.00 uur H. Mis – tot bijzondere intentie.

Liturgische viering in
zorgcentrum De Wei-jer

(St. Joseph)
Vrijdag 31 mei 18.30 uur, voor Anneke 
van Heugten vw. haar verjaardag, voor 
Dhr. Roosendaal vw. zijn 90ste verjaardag. 
Muziek: samenzang.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

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

Postbank 1051421; Rabo 13.55.07.715

1 t/m 8 juni  2013.

ZATERDAG 1 JUNI: 19.15 uur H. Mis koor De 
Leeuwerik, voor Miet van Gog-Stultiens voor 
haar verjaardag.

ZONDAG 2 JUNI: 11.15 uur 1e H. Com-
munie kinderen groep 3 en 4 van basisschool 
de Tweesprong m.m.v. harmonie Pro Musica.

ZATERDAG 8 JUNI: 19.15 uur H. Mis, jaar-
dienst ouders Zegveld-Stijnen en overleden
familieleden, jaardienst voor Johannes Bon-
gers en Catharina Jonkers, voor Truus v.d. 
Pasch voor haar verjaardag en voor Herman 
v.d. Pasch, jaardienst voor ouders Verheijen-
Hendrikx.

LEZERS: zaterdag 1 juni Francien Verheijen, 
zaterdag 8 juni  Piet van Gog.

MISDIENAARS: zaterdag 1 juni Esther 
Boonen en Ayla Beerens, zondag 2 juni Luc 
Weekers en Jarno Bongers, zaterdag 8 juni 
Tom van Horik.

“Dromen zijn de zaden van de verandering.” 

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van  1 juni 2013 – 8 juni 2013
Bankrekeningnummer: 12.84.00.625 

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend 1ste en 3e zondag 

van de maand na hoogmis tot 11.30 uur. 
U kunt hier dan terecht voor o.a. het 
opgeven van misintenties en andere 
parochiezaken. Op feestdagen is het 

parochiebureau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 2 juni 9.30 uur:
Hoogfeest Sacramentsdag
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als hgm. voor Neelke 
Vissers-Schreurs, Overleden ouders van de 
Moosdijk-Camp en overleden familie, Als 
jrd. voor overleden ouders Schreurs-Ver-
stappen, Nicolaas, Elisabeth, Harrie en Sjra
Schreurs 

Mededeling:
•	 Zoals bekend gaat per 30 juni 2013 pas-

toor Prins ons cluster Tabor verlaten en 
neemt zijn intrek in het klooster. 

•	 Op zondag 2 juni zal pastoor Prins voor de	
laatste maal in Leveroy een H. Mis opdra-
gen. Deze H. Mis zal worden opgeluisterd 
door de beide koren.

• Op zondag 16 juni viert pastoor Prins zijn	
40-jarig priesterjubileum met een plech-
tige H. Mis in de kerk te Baexem om 11.00 
uur. Voor beide diensten bent u van harte 
uitgenodigd.

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

135506824 of  Giro 1836498.

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

ZONDAG 2 juni 2013. H. Mis om 11.15 uur.
Koor: Zondagskoor
H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. H.  Mis voor bijzondere in-
tentie. Jaardienst voor Jos Gubbels en over-
ledenen familie Gubbels en familie Rulkens.

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar:Thum Vossen
Collectant: Piet Wullems

3 0 M E I 2 0 1 3

Parochie O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen Ospel

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

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

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

Rabo 14.03.00.511 - Giro 103.36.64
Gezinsbijdrage Rabo 14.03.01.879

KERKDIENSTEN 30 mei – 8 juni. 

DONDERDAG 30 MEI, 18.40 bidden van 
het Rozenhoedje; 19.00 voor de vervolgde 
christenen. (20.00 overleg parochies te Bud-
schop).

ZATERDAG 1 JUNI, H. Justinus, martelaar, 
vooravond Sacramentsdag, 19.00 (Kerkelijk 
zangkoor Gregoriaans) Thieu Douven (ver-
jaardag), jrd To Caris-Hermans.

ZONDAG 2 JUNI, Sacramentsdag, 09.30 
(Kerkelijk zangkoor volkszang + Gregoriaanse 
processiezang) ghm Jac Berben en Toos Ber-
ben-Weerts. 10.00 – 11.00 SACRAMENTS-
PROCESSIE. Route: O.L. Vrouwestraat 
– Aerthijsplein – Stad – Korenbloemstraat 
(rustaltaar bij gymnastiekzaal), Klap roosstraat 
en  O.L. Vrouwestraat naar parochiekerk. 
Volgorde: acolieten met kruisbeeld – harmo-
nie Melodie der Peel – Vrouwen(verenigingen) 
– 1e communicanten - kerkelijk zangkoor –
misdienaars/acolieten – Allerheiligste – schut-
terij St. Odilia - alle verenigingen - mannen.

DINSDAG 4 JUNI, 19.00 voor de zieken. 

DONDERDAG 6 JUNI, 19.00 voor eigen in-
tenties. 

VRIJDAG 7 JUNI, 1e vrijdag van de maand :
Ziekencommunie. 

ZATERDAG 8 JUNI, 19.00 (Samenzang) 
ouders Duijts-Peeters, overleden kinderen, 
kleinkinderen en schoonzoon, jrd Gerrie 
Knoops, jrd Harrie Driessen, zwd To Son-
nemans-Daems. 

ACOLIETEN: za. 1 juni 19.00 : Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 2 juni 09.30: 
Richard Köster, Koen Coumans; za. 8 juni 
19.00 : Victor Köster, Cas Schonkeren. 

OVERLEDEN: Op 20 mei jl. overleed Tinus 
Gielen, 78 jaar, Casseweg 6a. Moge hij rus-
ten in vrede. 

SACRAMENTSPROCESSIE: a.s. zondag
2 juni is trekt de Sacramentsprocessie via 
O.L.Vrouwestraat – Aerthijsplein – Stad 
– Korenbloemstraat (rustaltaar bij gym-
nastiekzaal), Klaproosstraat en  O.L. Vrou-
westraat naar parochiekerk. Verenigingen
en parochianen worden uitgenodigd om
deze mooie christelijk traditie in Ospel voort 
te zetten door deel te nemen. Ospel Actueel 
biedt de deelnemers na afloop een kop kof-
fie/thee aan bij Het Peeljuweel. Dank !

FEDERATIEVORMING PAROCHIES: In 2000
is door de parochiebesturen van Budschop, 
Eind, Nederweert en Ospel afgesproken
op een aantal terreinen samen te werken, 
waartoe uit de 4 parochies een voorlopig 
federatiebestuur is samengesteld. De paro-
chies blijven zelfstandig. Op donderdag 30 
mei a.s. wil het voorlopig gevormde bestuur 
de kerkbesturen, vrijwilligers, dorpsraden 
en alle parochianen informeren over de ont-
wikkelingen, vragen beantwoorden en sug-
gesties vernemen. Iedere belangstellende is 
welkom : Kerk Budschop, aanvang 20.00 uur. 

Pastoor A. Koumans.

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV Ospel

Cliënten Service Dienst

Voor al uw hulpvragen op het gebied 
van verzorging, verpleging en huis-
houden. 
Tevens uitleen vanuit Thuiszorg 
St. Joseph, St. Josephstraat 8 van 
verpleegartikelen, zoals rolstoelen, 
hoog/laagbedden, matrassen, douche-
stoelen.

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

    ZWANGER, 
      neem dan contact 

    op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

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

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

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert

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

uitvaartbegeleiding

van den Boom
Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 

persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

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

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

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

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

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

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

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

Natuursteen Limburg

Eindelijk mag iedereen weten, 
hoe Bobo kindercentra 

gaat heten:

HOERA
kindercentra

Geboren op 17-5-2013

Met o.a. locaties in 
Nederweert  en Weert!

077-3589797
info@hoerakindercentra.nl

LKV Afd. Nederweert
Hallo dames,

Op dinsdag 18 juni gaan we een knobbel-
tocht maken. We vertrekken van uit het café 
van de  Pinnenhof. Aanvang vanaf 19.30 uur.
Opgeven bij Lenie Mackus voor 10 juni, haar 
telefoonnummer staat in het jaarprogramma.
We wensen iedereen veel knobbel plezier.

Het bestuur.

L.K.V. Ospel
Zondag 2 juni na de H. Mis van 9.30 uur de 
jaarlijkse Sacramentsprosessie. We hopen dat 
jullie hier massaal gehoor aan willen geven. 

Groetjes, het bestuur

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

Zondag 2 juni is de sacramentsprocessie, waar 
wij van harte voor uitgenodigd zijn. De pro-
cessie vind plaats na de H. Mis. De H. Mis be-
gint wel een half uur eerder dus om 9.30 uur.
Wij hopen op goed weer, graag tot zondag 
2 Juni.

Ouderenvereniging 
St. Rochus Budschop

KIENEN  VRIJDAG 31  MEI  2013 
De eerstvolgende kienavond is op vrijdag 31 
mei 2013 in de zaal van de Kerkvoorziening 
Budschop,  Rochusplein 1 in Budschop Ne-
derweert.
Aanvang: 20.00 uur.  De zaal is open om 
19.00 uur.

Het kienen is toegankelijk voor iedereen. 
U bent van harte welkom.
In de jackpot zit nu € 15,-- .

Het  bestuur.

Kampsteeg 11 Meijel - Tel. 06-26916965

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

Sterke perkplanten en geweldige 
hangmanden uit eigen kwekerij.

Verder o.a groente-, vaste-
en kuipplanten.

ZONDAG 2 JUNI
OPEN VAN 9.30-16.00 UUR

Vanaf 6 juni kan deze Vos 
zelf mosterd halen.

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, 
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen 

na het overlijden van “oos” mam, oma en overgrootmoeder

Dora Briels – van de Kruijs
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel

betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed
om verder te gaan.

Kinderen 
Klein- en achterkleinkinderen

Leon Wijen Wonen en Slapen reikt prijzen uit!

Tijdens de introductieperiode
van de nieuwe slaapformule Alijd 
Goed Slapen konden klanten kans 
maken op diverse prijzen. 

Uit alle deelnemers zijn 3 prijswin-
naars getrokken:
fam. van der Kop uit Heythuysen is 
winnaar van de complete boxspring 
combinatie
fam. Van Heugten uit Someren-Heide 
is winnaar van de relaxfauteuil

fam Heijkers uit Ospel is de winnaar 
van de GrandHall BBQ.

De prijswinnaars mochten hun prijs 
afgelopen week in ontvangst nemen.
Alle prijswinnaars van harte gefelici-
teerd.
Vanaf volgende week is er weer een 
spetterende zomeractie en krijgen
klanten afhankelijk van het aan-
koopbedrag een gratis Parasol of rvs 
terrasheater.

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

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert



Bouwnieuws Glasvezel Nederweert

Doe
de postcode-

check op onze
website.

Wanneer
wordt

uw woning
aangesloten?

Van echt glasvezel hebt u pas
écht plezier.
Er bestaat niet zoiets als ‘bijna glasvezel’. Er zijn echter
kabelmaatschappijen die het over ‘fiber’ hebben. Ze
leggen glasvezel aan tot aan de wijkcentrale. Vanaf
de wijkcentrale tot uw woning hebt u gewoon weer
coaxkabel of koperdraad. Bovendien deelt u deze
verbinding met uw buren en dat kan voor vertraging
zorgen zodra u er tegelijkertijd gebruik van maakt.
Reggefiber legt alleen écht glasvezel aan, helemaal tot in
uw woning. Alleen op die manier kunt u volop profiteren
van de snelheid, stabiliteit en betrouwbaarheid van écht
glasvezel. En dat is een wereld van verschil.

HET IS ZOVER.
GLASVEZEL IN
ELKE WONING. Projectmanager aan

het woord.
De aanleg van het glasvezelnetwerk in Nederweert 
wordt vanuit Reggefi ber begeleid door 
projectmanager Wilco Broeks. Hij zorgt ervoor dat 
alles van a tot z volgens plan verloopt.

‘Om van glasvezel te genieten, hebt u een
abonnement nodig bij een serviceprovider
die glasvezeldiensten aanbiedt. Hebt u al een
glasvezelmodem van Reggefiber in uw woning
én een glasvezelabonnement afgenomen? De
serviceproviders zijn begonnen met het activeren
van de glasvezeldiensten. U ontvangt van de
serviceproviders in Nederweert een brief met de
benodigde informatie. Na de activatie kunt u ook
daadwerkelijk gaan genieten van de voordelen van
glasvezel.’

Lees verder op
www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert.

Kies uw serviceprovider.
Reggefiber legt het glasvezelnetwerk aan en
stelt het open voor de serviceproviders.
Dit betekent vrije concurrentie voor
serviceproviders en dus scherpe prijzen en
aantrekkelijke aanbiedingen! In Nederweert
bieden de serviceproviders Fype, Helden van Nu,
KPN, OnsBrabantNet, Plinq, Solcon, Telfort,
TriNed, Vodafone en XS4ALL glasvezeldiensten
voor internet, tv en telefonie.

Wilt u er meer over weten?
Doe de postcodecheck op 
www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert
en vergelijk het aanbod van de serviceproviders. 
Dan weet u direct welk abonnement het beste 
bij u past. Of kom langs voor een persoonlijk en 
onafhankelijk advies in onze glasvezelwinkel. 

Welkom met uw vragen.
Kom naar de glasvezelwinkel voor:
• Een persoonlijk en onafhankelijk advies.
• Hulp bij het overstappen.
• Vragen over (de aanleg van) glasvezel.

Adres.
Brugstraat 31-33, 6031 EE in Nederweert

Contact.
(040) 799 90 85
nederweert@reggefi ber.nl
Meer informatie en de openingstijden vindt u op 
www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert.



E R O P U I T

Elke keer één groot feest!
Midden in het kerkdorp Eind (gemeente Nederweert) 
ligt het Limburgs Openluchtmuseum “Eynderhoof”.

Een dorp op zich, waar de tijd rond 1900 is stil blijven staan, de oude ambachten nog 
beoefend worden en de bakker en de dorpssmid al vroeg uit de veren zijn. Gezelligheid, 
bedrijvigheid en gastvrijheid maken het voor jong en oud tot een ware belevenis!

THEMADAGEN 2013
2 juni 2 juni Stoelenmatten en vlechtenStoelenmatten en vlechten
9 juni 9 juni Draaiorgelfestival Draaiorgelfestival (Kermis Eind)(Kermis Eind)
16 juni 16 juni ImkersdagImkersdag
23 juni 23 juni Bakkersdag Bakkersdag (boerenwafels) (zang “Young forever”)(boerenwafels) (zang “Young forever”)
30 juni 30 juni BufschillenBufschillen (kindervlechten) (kindervlechten)

(muziek “Limburgse Jonges”)(muziek “Limburgse Jonges”)

Openingstijden:Openingstijden: Vanaf 1 april t/m 31 oktober, elke dinsdag (gidsendag),
woensdag (gezins- en kinderdoedag), vrijdag (van alles in bedrijf) en
zondagmiddag (volledig in bedrijf) van 13.00 tot 17.00 uur geopend.
Iedere 1e woensdag van de maand kinderbakdag.
Adres: Adres: Milderspaât 1, Nederweert-Eind. Tel.: 0495 - 626507
Informatie:Informatie: www.eynderhoof.nl / Boekingen, tel.: 0495-626421

IJsboerderij Gommers bereid IJsboerderij Gommers bereid IJsboerderij Gommers bereid IJsboerderij Gommers bereid 
ouderwets boerenijs.wets boerenijs.
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Pannenkoekenhuis • Restaurant • Partijencentrum

• Pannenkoeken
• Vlees en Vis
• Streekgerechten
• Bijzondere bieren
• Het PiraterijBuffet
• Feesten en Partijen
• Fietsen en Wandelen

C a s s e w e g  1 A ,  O s p e l
t e l .  0 4 9 5  -  6 4  1 3  5 6
www.DeDorpsHerberg.nl
twitter.com/dedorpsherberg

Heugterbroek
6031 LE NEDERWEER
el 0495-

Heugterbroekdijk 34
6031 LE NEDERWEERT
tel 0495-697319
info@daatjeshoeve.nl
www.daatjeshoeve.nl

Fiets- en
wandelcafé
Vergaderen

‘t Mooiste zwembad 
van Limburg!

Een hele dag waterplezier voor 
maar  € 4,30 per persoon

Zwemles voor kinderen (vanaf 4 jaar)
•	 10	lessen	voor	€	77,-	
•	 All-in	pakket	t/m	diploma	A	€ 565,-	

(max	150	lessen)
•	 All-in	pakket	t/m	B&C	diploma	

€ 180,-	(max	50	lessen)
Lessen	op	maandag	t/m	zaterdag
Géén wachtlijst!

Tel.	0495	Tel.	0495-537170	•		www.zwembadweert.nl

Het zal de bezoekers van Nationaal Park De 

Groote Peel niet ontgaan zijn; Bezoekerscentrum 

Mijl op Zeven heeft sinds vorig jaar een nieuwe 

naam: Buitencentrum De Pelen, een nieuwe 

inrichting en heel veel nieuwe producten. 

Niet alleen is het productassortiment van de winkel 
flink uitgebreid, ook op het gebied van activiteiten 
is er veel nieuws te melden. Zo is er onlangs voor 
kleuters een Kabouterpad geopend en komt er 
binnenkort voor kinderen vanaf 7 jaar een Hulpbos-
wachteracademie bij. Deze twee routes zijn, net als 
de Onderste Boventocht, het Dierenvriendjespad en 
de Billy Bel Doekoffer, te huur bij de balie van het 
Buitencentrum. Deze routes zijn te lopen zonder gids 
en u hoeft ook niet te reserveren. Bij de balie van 
De Pelen krijgt u een tas of koffer met materialen en 
een opdrachtenboekje mee en dan kunt u samen op 
pad om de natuur te ontdekken. 

Naast verhuurtochten vindt u in het Buitencentrum 
De Pelen ook andere producten om uw bezoek aan 
het De Groote Peel nog aantrekkelijker te maken. In 
de uitgebreide winkel zijn fiets- en wandelkaarten, 
(natuur)boeken, Staatsbosbeheer Buitenproducten,
souvenirs en een ruim assortiment aan streekpro-
ducten van Bourgondisch Limburg te koop. Bij de 
informatiebalie krijgt u informatie over de vele 
wandel- en fietsmogelijkheden in de omgeving van 
het Nationaal Park. Verder krijgt u tips over wat er 
nog meer te doen is op het gebied van recreatie,
waar u kunt overnachten en lekker kunt eten. De 
medewerkers en vrijwilligers van het Buitencentrum 
zijn mensen uit de Streek die weten wat er in de 
omgeving ‘te koop’ is!

Het Buitencentrum werkt zoveel mogelijk samen 
met ondernemers en de Peelmusea in de omgeving. 
Zo is er onlangs een Peelkortingskaart uitgebracht 

door De Pelen en vijf Peelmusea, te weten het Toon 
Kortoomspark, Klok & Peelmuseum Asten, Peelmu-
seum America, Streekmuseum ’t Land van Peel en 
Maas en Openluchtmuseum Eynderhoof. Met deze 
kortingskaart krijgt u korting op de entreeprijs bij 
deze musea of bij aankoop van een product in de 
winkel van het Buitencentrum. De kaart is o.a. ver-
krijgbaar bij de zes aangesloten deelnemers. 

Behalve deze kortingkaart zijn er ook andere initia-
tieven waarbij deze partijen samenwerken. Deze zo-
mer is er een nieuwe Peel Cabriotour die vanaf Klok 
en Peelmuseum Asten, via een aantrekkelijke route
naar Eynderhoof rijdt. Daar worden de deelnemers 
getrakteerd op koffie met vlaai waarna de route
verder gaat naar Buitencentrum de Pelen. In het 
Buitencentrum kunt u even rondkijken in de winkel 
en krijgt u een tas met folders en een lekker flesje 
streeksap mee. Na de stop bij het Buitencentrum 
gaat de bus weer terug naar Asten. De Banentour zal 
vier keer op woensdag rijden. 

Ook de activiteitenkalender van het Buitencentrum 
staat de komende zomer weer bol van de activitei-
ten. Zo is er elke woensdag een Zin in Zomertocht 
en zijn er heel veel leuke arrangmentwandelingen. 
Het grootste evenement is de Peelweek, dit jaar van 
maandag 29 juli t/m zondag 4 augustus. Tijdens de 
Peelweek kunt u genieten van ontdekroutes, excur-
sies, avondwandelingen, kindertheater en op zondag
het jaarlijkse Streekmuziekfestival. Alle activiteiten 
zijn gratis!

Het Buitencentrum De Pelen ligt aan de Moost-
dijk 15 te Ospel, is elke dag geopend van 10.00 
tot 18.00 uur en gratis toegankelijk. Op de web-
site van Staatsbosbeheer: www.buitencentra.nl 
staat een compleet activiteitenoverzicht en meer
informatie.

BBeelleeeef Nf Naattiioonnaaaal Paarrk Dk De Gre Grooootte Peeeel l 
vvaannaaf Bf Buuiitteenncceennttrruum Dm De Peelleenn!!



Paardensportvereniging Nederweert
RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

Helden 19 mei paarden
Miriam Severijns met Duranka, 5e prijs in de 
klasse B dressuur

Helden 20 mei pony’s
Lisan van de Kruijs met Breezer, 1e prijs in de 
klasse C-M/Z springen

Nederweerter 
Golfkampioenschap 2013

Op zaterdag 18 mei werd op de prachtig ge-
prepareerde golfbaan Het Woold in Asten, 
voor de tweede keer dit kampioenschap ge-
speeld. Maar liefst 35 deelnemers begonnen 
onder een grijs wolkendek aan hun ronde, 
maar geleidelijk aan werd het weer beter, 
en eindigde de dag met stralende zonne-
schijn. Na afloop was er een mooi verzorgd 
hapje en drankje, en konden we nagenieten 
[en natuurlijk alle fouten analyseren] op het 
terras. Jammer was het wel, dat een aantal 
Nederweertenaren verhinderd waren door 
andere verplichtingen, zo kon de winnaar 
van 2012 zijn titel niet komen verdedigen.
Desalniettemin een geweldige golfdag, die 
op Pinksterzaterdag 2014 opnieuw georga-
niseerd zal worden op Het Woold.
Uitslagen: Heren Geel, Dames Rood.
Dames longest drive: Francien Jacobs
Heren longest drive: Nico Korsten [260 mtr.]
Neary: Hans Houtman
Putt wedstrijd: Tjeu Bongers [31 putts]

Nederweerter Kampioenschap:
1e Tjeu Bongers [74 slagen][bruto 85]
2e Chris Geugies [77 slagen]
3e Nico Korsten [78 slagen]
4e Fred Timmermans [81 slagen]
5e Thijs Schreurs [84 slagen]
Ex: Frans Frenken [84 slagen]
Ex: Francien Jacobs [84 slagen]

Rest ons, alle sponsoren en personeel van Het 
Woold, zeer hartelijk te bedanken voor hun 
bijdrage aan een prachtig kampioenschap.

Namens de organisatie,
Thijs Schreurs, Tjeu Bongers

Op zaterdag 11 mei hebben onze Open wa-
ter cursisten met succes hun laatste buiten-
duiken afgerond bij onze partner Enjoy Di-
ving in Oolderhuuske. Weer, wind en regen 
werden getrotseerd en na twee geweldige 
duiken waren Kenny, Rob, Helena, Aldo, 
Caroline en Johan geslaagd voor hun PADI 
Openwater brevet. Proficiat!!! Met name 
onze jongste Junior Open Water Kenny 
heeft zich dapper gedragen en alle oefenin-

Examenduiken wederom succesvol

gen foutloos gedaan. Met dank aan instruc-
teurs Lilian & Henri2 en Pim, Henri1 en alle 
DIO’s voor de begeleiding. 

In september starten we weer met de nieu-
we snorkelopleiding (Skindiver) en duikop-
leidingen. Als je interesse hebt meld je dan 
aan via info@duikteamnederweert.nl . Ver-
dere informatie kun je vinden op onze web-
site www.duikteamnederweert.nl

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

Programma
Zaterdag 1 juni 2013
Gemengd 17+
NTC 1 – Blerick 2
Grootveld 1 – NTC 2
NTC 3 – ELTV 5
NTC 4 – Rulec 1
NTC 5 – Helenaveen 1
Dorplein 1 – NTC 6 
Heren 17+
Meijel 1 – NTC 1
Kaetelberg 4 – NTC 2
Heren 50+
Blerick 2 – NTC 1
Dames 17+
NTC 1 – Kessel 1
  
Zondag 2 juni 2013
Gemengd t/m 14
Meijel 1 – NTC 1 
Gemengd t/m 17
NTC 1 – Meijel 1
NTC 2 – Someren-Eind 1

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

Van 10 t/m 16 juni zijn de clubkampioen-
schappen enkel weer. Je kan weer inschrij-
ven via toernooi.nl  voor zondag 2 juni !  

C.W.T.

SV Leveroy neemt met een reünie na 40 
jaar definitief afscheid van haar “HEN-
SEVELD”
 
Ruim 40 jaar heeft SV Leveroy gevoetbald 
op de mooie accommodatie HENSEVELD die 
mooi centraal gelegen was in Leveroy.
In 2012 is het idee ontstaan om een reünie te 
organiseren die in het teken zal staan van 40 
jaar HENSEVELD. Deze reünie zal gehouden 
worden op zaterdag 1 juni en de aanvang 
is 16.00 uur op onze accommodatie aan de 
Graanmolen. Er zal worden gevoetbald, 
beelden en foto’s van de afgelopen 40 jaar 
worden getoond en er is een sprankelend 
optreden van onze eigen Martijn Crins en 
kornuiten. Iedereen (met name oud le-
den) is welkom op deze dag. 

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

Uitslagen:
Zaterdag 18 Mei René Janssen mee aan de 
Nederlandse kampioenschappen aspiranten 
11/12 jarige

Aan deze wedstrijd die georganiseerd werd 
door  De Zwartmikkers in Middelbeers in op-
dracht van de Nederlandse Handboogbond 
deden 32 aspiranten mee. Er werd gescho-
ten op 18 meter en de schutters mochten 5 
proefpijlen schieten en daarna 25 tellende 
pijlen. René Janssen schoot 226 punten  dit 
is een gemiddelde van 9.04 per pijl.
Met dit resultaat wist René Janssen zich naar 
de 2e plaats te schieten

De podium plaatsen  waren voor 
Damian Vaes Strijd in Vrede 
Beek en Donk  231 punten
René Janssen Willem Tell 
Nederweert   226 punten
Niek Verhaegh OVU 
Grashoek 224 punten

Wij van Handboogvereniging Willem Tell 
zijn steeds op zoek naar mensen die inte-
resse hebben in handboogsport schroom 
niet om eens binnen te lopen. Iedereen is 
van harte welkom vanaf  10 jaar tot … jaar. 
Handboogsport is een sport voor jong en 
oud.
Wij hebben bogen waarmee we u kunnen 
leren schieten. Het is geen gevaarlijke sport 
zoals ook nog wel eens mensen denken. 

Voor de kleinste hebben we apparte  trai-
nings tijden zodat we aan iedereen aan-
dacht kunnen geven.

Wilt u eens kennis maken met de handboog-
sport of wilt u eens als familie vriendengroe-
pen of bedrijven eens een gezellige schiet-
avond met verschillende spellen, neem dan 
eens contact op met Eric of Edith Janssen. Dus 
iedereen die interesse heeft is welkom. Kijk 
op onze website voor de foto’s en openings-
tijden. Tot ziens in onze accommodatie aan de 
Beatrixstraat 47a Nederweert-Budschop en 
laat eens weten wat u er van vindt door een 
berichtje in ons gastenboek achter te laten.

Kennis maken met de Handboogsport 
op ….
Maandag en Woensdag avond
Aspiranten en Jeugd 19.00 uur tot 20.00 uur
Volwassenen 20.00 uur tot 23.00 uur
Zondag morgen
Van 10.00 uur tot 13.00 uur

INFO.
Secretariaat:
Bas Akkerman
secretariaat@willemtellnederweert.nl 
Over het Handboogschieten
Eric en Edith Janssen 0495-631182
Paul Hermans 0495-625663
Internet : 
www.willemtellnederweert.nl
info@willemtellnederweert.nl 

Handboogvereniging “Willem Tell“

Sportnieuws HBS Wilhelmina
Aan de Nationale kampioenschappen aspi-
ranten t/m 10 jaar te Middelbeers op 18 mei, 
werd deelgenomen door Sven de Wit. Hij 
behaalde 193 punten en eindigde daarmee 
op de 5e plaats.

Uitslag Koningschieten1e Pinksterdag
Na 30 schot
1 Ruud Westerveen  278
2 Luc van de Loo  275
3 Ronnie Gielen  274
4 Jack Meevis  270
5 Tim v/d Waarenburg  266
6 Martijn Geuns  264
7 Riny Vaes  259
8 Rick de Wit  259
9 Fried op ‘t Root  254
10 Harrie de Wit (Lem)  252
11 Frans van Nieuwenhoven  252
12 Thijs van de Loo 251
13 Ber de wit  251
14 Anke Vaes  251
15 Marlies Hekers  242
16 Chantal Hekers  241
17 Wim v/d Waarenburg  239
18 Giel Hekers  232
19 Peter Stienen  229
20 Henk de Wit  226
21 Harrie Hermans  226
22 Eric Winkelmolen 209
23 Piet van Hoeij  173

Compound  
1 Johan de Wit 286
2 Tim Vaes 277
3 Jeroen Fiddelaers 269
4 Stephanie van Boxtel 189

Uitslag kavelen met 12 schot na           
   30p 12p Totaal
1 Ronnie Gielen  274 112 386 
2 Ruud Westerveen 278 107 385
3 Luc van de Loo 275 102 377
4 Jack Meevis  270 106 376
5 Tim v/d Waarenburg 266 99 365
6 Martijn Geuns  264 97 361

Einduitslag:
Koning Ronnie Gielen
Onderkoning Ruud Westerveen
Hoogste dame Riny Vaes-Klompen
Hoogste veteraan Ruud Westerveen
Hoogste junior Anke Vaes
Meest gelijke 
zonder 9 en 10 Frans van Nieuwenhoven

Programma
8-9 juni Veldwedstrijd te Cadier en Keer
15 juni Allround Jeugdcup Fitawedstrijd

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

In Poule A was het spannend tot de laatste 
wedstrijd maar hierin was Dick toch net iets 
beter dan Jan en zodoende pakte Dick den 
Heijer naast Math Koppen die al reeds  door 
was het tweede ticket voor de finales. In Pou-
le B was de spanning te snijden  tot het laat-
ste moment Peter Poel was door en de vol-
gende spelers konden nog door gaan maar 
daar stak Harrie Tullemans een stokje voor en 
won met prima spel van Theu vd Kruijs met 
3.00 tegen 2.00 voor Theu en dat hield nu 
in dat niet Theu maar Jaap Blok verrassend 
de andere finales haalde. De Finales worden 
dinsdag gehouden in Cafe T Vlegelke.

Veel Succes LB

Wedstrijdschema HV Merefeldia

Zaterdag 1 juni 2013
Nederweert, de Bengele
DC1 Merefeldia C1 – Swift 2000 C2 19:00u
DB2 Merefeldia B2 – Swift 2000 B1 20.00u

Zondag 2 juni 2013
Nederweert, de Bengele
DA1 Merefeldia A1 – Vios A1  9.55u
DS1 Merefeldia 1 – Vios 1 11.00u

Wedstrijdbal wordt deze week geschonken 
door: Jan Meeuws Decoraties

Afhalen communicanten Basisschool 
“de Tweesprong”.
Beste jongens en meisjes van de groepen 3 en 4,
Na een maandenlange voorbereiding, sa-
men met jullie leerkrachten, jullie ouders en 
de oudervereniging van jullie school is het 
nu bijna zover. Nog enkele dagen en dan 
is het jullie “grote dag”. Ook wij willen ons 
steentje bijdragen om er voor jullie een on-
vergetelijke dag van te maken. De schutterij 
zal jullie samen met je familie begeleiden 
naar de kerk. Hartelijke gelukswensen voor 
de communicanten, ouders en familie en 
een “super” dag gewenst.
Alle geüniformeerde leden worden om 
10.30 uur verwacht bij café Minten.

Bondsfeest St. Paulus Roggel:
Op zondag 9 juni organiseert schutterij St. 
Paulus uit Roggel het 363ste bondsfeest.
Wij hebben optochtnummer 1. Dit wil zeg-
gen dat we deelnemen aan de openingsce-
remonie. Alle leden worden om 12.00 uur 
verwacht op het feestterrein, gelegen aan 
de Berkenlaan 6088 AM Roggel..

Graveren bekers:
Willen de leden die nog bekers thuis hebben 
die ingegraveerd dienen te worden, deze 
zo spoedig mogelijk inleveren bij Willem v. 
Gog. 
Uiterlijke datum: zaterdag 8 juni a.s.
Bij voorbaat dank
 
AGENDA MEI- JUNI:
28 mei Activiteitencommissie aanv. 19.30 
uur Clubgebouw
31 mei Slaapfeest jeugdleden (zie uitnodi-
ging)
01 juni Tinus Stienen beker-  aanv. 19.00 uur 
(Clubgebouw)
02 juni Afhalen communicanten
08 juni Exercitie en schietoefening – aanv. 
19.00 uur (Clubgebouw
09 juni Bondsfeest St. Paulus Roggel (nr.1)
15 juni Schietoefening aanv. 19.00 uur 
(Clubgebouw)
18 juni Bijeenkomst schuttersfeestcommis-
sie – 20.00uur (Clubgebouw)
22 juni Exercitie en schietoefening- aanv. 
19.00 uur  (Clubgebouw)
23 juni Bondsfeest St. Severinus Grathem 
(nr.21) vooraf deelname marswedstrijd 
12.50 u.
29 juni Lindeboombeker – organisatie St. 
Martinus Maasbree
30 juni Tinus Stienen beker

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

Deze maand is er ook weer een speler van 
de maand bekend gemaakt, dit is even de 
laatste van dit seizoen. Maar niet getreurd 
volgend jaar zal het weer terug komen, dus 
misschien wordt jij het dan wel! 

Het schouderklopje van deze maand gaat 
naar een speler uit de U10. Het is Indra Hed-
dema geworden. Deze basketbalspeelster is 
8 jaar. Door de week gaat ze in Nederweert 
naar de bassischool ‘de Klimop’. In de klas 
kregen alle leerlingen, een briefje met ver-
schillende sporten erop, toen Indra basket-
bal zag staan, dacht ze meteen daar wil ik 

op! Samen met Ilja heeft ze zich toen bij 
Jumping Giants aangemeld. 
Indra zit nu ongeveer een half jaar op bas-
ketbal, haar coaches, Sanne, Mike, Manon, 
Dennis en Laura, zagen haar een grote groei 
doormaken in haar balvaardigheid en in 
haar schot. Ze schiet ze steeds vaker erin met 
één hand. Als Indra heeft gescoord krijgt ze 
het gevoel van ‘’Yesss, ik heb gescoord!’’
Indra is een speler die altijd vol goede moed 
elke training gemotiveerd begint. Ze is altijd 
blij en werkt hard. 

Het allerleukste van basketbal vindt ze 
‘shoot-out’ en het spel ‘ratten en raven’. De 
lay-ups vindt ze soms wat minder leuk. Maar 
deze zijn natuurlijk wel erg belangrijk bij 
basketbal om blessures tegen te gaan. 

Omdat Indra speler van de maand is gewor-
den, heeft ze een bal en een Jumping Giants 
pet gekregen. Ze heeft thuis een basket, dus 
kan ze daar nog extra veel oefenen om nog 
beter te worden.

Wanneer jij ook een keer speler van de 
maand wil worden, probeer dan iets extra´s 
te doen bij de club en misschien ben jij de 
volgende keer aan de beurt. 
Nog maar een paar nachtjes slapen, dan is 
het 8 juni dan begint ons spetterend gezel-
lige pleintjestoernooi en aansluitend BBQ. 
Hopelijk heeft iedereen er net zoveel zin in 
als Indra. 

Verder vindt Indra basketballen gewoon een 
superleuke sport!

Jumping Giants Let’s go win!

Speler van de maand

Donderdag 30 mei:
KNVB DMO15 – training 19.00

Vrijdag 31 mei:
Doospelse derby 19.00

Zondag 2 juni:
Toernooi Fortutas op veld RKSVO 10.00

Vrijdag 7 juni:
Receptie Kampioenen RKSVO F4 en F5 19.00

Zaterdag 8 juni:
Feestvergadering Jeugdleiders 20.30

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Manege “de Jasmijnhoeve”
Manege “de Jasmijnhoeve” te Neder-
weert-eind is verkozen tot de Leukste 
Manege van Limburg en is nu in de race 
bij zoektocht naar de Leukste Manege 
van Nederland

Elke manege is uniek. Maar wat is vol-
gens de tienduizenden paardenliefheb-
bers nu de aller-leukste manege van 
Nederland? Bij de Verkiezing van het 
Leukste Manege kan er nu gestemd wor-
den op Manege “de Jasmijnhoeve” te 
Nederweert-eind via www.leukstema-
nege.nl. Bij het uitbrengen van een stem 
maken stemmers direct kans op leuke 
prijzen zoals een mooie tablet, luxe ho-
telovernachting of een dagje wellness. 

Goed doel
Er kan tot en met 30 april 2013 worden 
gestemd op Manege “de Jasmijnhoeve”te 
Nederweert-eind  via www.leukstemanege.
nl  Stemmen is kosteloos. Iedere stem waar-
bij toestemming wordt gegeven voor het 
ontvangen van de nieuwsbrieven van de 
partners levert € 0,05 op voor KWF Kanker-
bestrijding.

Rapportcijfers
Bij het stemmen kan men cijfers geven voor 
onder meer sfeer, klantvriendelijkheid, 
prijs/kwaliteitverhouding en de service. In 
iedere provincie zijn er na 30 april 2013 twee 
titels te vergeven: de manege met de mees-
te stemmen en de manege met de hoogste 
waarderingscijfers.

Organisatie
De verkiezing wordt georganiseerd in sa-
menwerking met onder meer KWF Kanker-
bestrijding, Leuk voor Jou en Wij Willen 
Sport. De organisatie is in handen van Vote 
Company.

Te koop gevraagd:
kanaries, grasparkieten, 
valkparkieten, zebra’s, 

diamantduifjes

Op Heij
Nederweert

0495-634283 / 06-18039690

SJG Weert

Artrose in heup of knie, ben ik 
aan een prothese toe?

Woensdag 12 juni a.s. organiseert 
SJG Weert een informatiebijeen-
komst over artrose van de knie of 
heup en gewrichtsvervangende 
protheses. De informatieavond 
vindt plaats tussen 19:00 en 21:00 
uur in het Auditorium van SJG 
Weert, Vogelsbleek 5. 
De toegang is gratis. 
Aanmelden via het inschrijf-
formulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of tele-
fonisch bij de afdeling Patiënten-
voorlichting: 0495 - 57 22 05.

De orthopedisch chirurg, fysiothera-
peut en een verpleegkundige geven 
uitleg over de ‘versleten’ knie en heup, 
behandelingsmogelijkheden, soorten 
protheses, het plaatsen van een pro-
these en de revalidatieperiode. Er is 
ruim gelegenheid om vragen te stellen.

 Leefbaar buitengebied
Nederweert

Trendbreuk intensieve veehoude-
rij Nederweert
Onlangs nam de raad van Neder-
weert unaniem het voorstel van B&W 
aan, om de geurverordening te wijzi-
gen. De verlaging van de geurnorm 
van 14 naar 10 odeur in een straal van 
1500 meter vanaf de kernen, naast 
een aantal kleinere aanpassingen, is 
een heuse daad van de politiek.
Vreemd, dat het CDA, die het voor-
stel ook steunde, naderhand deels 
afstand daarvan deed, door te stel-
len, dat dit niet de oplossing is voor 
de geurproblematiek  in het buiten-
gebied. Zeker de met geur belaste 
woonsituatie zal niet onmiddellijk 
verbeteren, maar op de wat langere 
termijn zal dit zeker z’n effecten heb-
ben. In het bijzonder met verlaging 
van fijnstof- en ammoniakuitstoot, 
die daarmee nauw  in verband staan. 
De verlaging is een goede stap op 
weg naar een geurnorm van 6 odeur. 
Die staat, volgens Europese richt-
lijnen en de GGD,  garant voor een 
goed leefklimaat. Wat zeker helpt 
tegen de geuroverlast, zoals ook het 
CDA aangeeft, is een weloverwogen 
bedrijfsvoering van de ondernemer. 
Blijft de starre houding van een aan-
tal doordouwers binnen de sector, 
die nagenoeg alleen gevoelig zijn 
voor regelgeving, met daarbij con-
trole en handhaving. Hopelijk komt 
bij die groep ook meer dynamiek.

Andere manier van denken
Een feit is, dat er een transitie gaande 
is bij de landbouw. Een andere ma-
nier van denken. Agrarische belangen 
blijven belangrijk, maar staan niet 
langer meer pal tegenover burgerbe-
langen. Middels innovatie, gericht op 
duurzaamheid, gaan beide belangen 
op termijn hand in hand in het verwe-
vingsgebied van Nederweert. Milieu-
vriendelijk ondernemen staat voor-
op, met zo weinig mogelijk overlast 
voor mens, dier en natuur. Ook voor 
de sector is dit uiteindelijk de enige 
manier om te overleven. Een zienswij-
ze o.a. van de stichting Leefbaar Bui-
tengebied Nederweert. Vooralsnog 
zet de stichting in dialoog met de po-
litiek een grote stap in een leefbaar 
en daardoor gezond leefklimaat voor 
eenieder. Een schouderklopje waard?

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

Witgoed
de beste merken wasmachines, 

condensdrogers, koelkasten enz. 
met garantie

openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

Graafschap Hornelaan 118h Weert
Tel. 0495-534434 / 06-41826841
www.goedgebruiktgoed.com

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484


