
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

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

www.tindemansgraszoden.nl
0636419667

Tijdens Festeynder Plein op zater-
dag 10 augustus, kun je o.a., hele-
maal gratis, genieten van de Bel-
gische band “Color of ABBA”. De 
band vertelt in een wervelende 
show de muzikale geschiedenis 
van de Zweedse superformatie. 
Alle hits vanaf Waterloo, waar-
mee ABBA in 1974 het Eurovisie 
Songfestival won, zullen de re-
vue passeren. Het podium zal 
zowel qua uiterlijk als muzikaal, 
een 70er jaren sfeer uitstalen en
de hits vliegen je om de oren. 
Mamma Mia, Fernando, Dancing 
Queen, SOS enz., genieten voor
de liefhebbers. 

Het live gedeelte van Festeynder Plein 
start om 19.30 uur met de Midden-
Limburgse band STEADY STATE, met 
daarin de Nederweertenaren Hub 
Verdonschot en Hans Sieben. Men
speelt op een authentieke manier de 
heerlijke muziek uit the sixties, The 
Rolling Stones, The Beatles, The Byrds 
en The Kinks behoren tot de favorie-
te bands. De band zal tevens de Ne-
derweerter LOCAL VOCALS Sylvia 

Color of ABBA op Festeynder Plein

Verdonschot, Saskia Verdonschot 
en Maikel van Bogget begeleiden. 
Afsluiter van de avond is de Duitse 
Rock a Billy sensatie THE LENNE-
ROCKERS, welke met hun show al 
in meer dan 20 landen op de plan-

ken stonden. Het is een mengeling 
van dampende boogie, aardse blues, 
een scheutje country en skiffle Music, 
overgoten met een stevige lading on-
vervalste rock ’n roll. 
Info: www.festeynderplein.nl

Loop eens met  je blote voeten 
door het veen, probeer geblind-
doekt een boom te herkennen, 
luister naar de stilte en ervaar zo 
de natuur met al je zintuigen. Tij-
dens de  Peelbelevingstocht op 
zondag 9 juni in De Groote Peel 
beleef je het allemaal. Dit feest 
voor de zintuigen wordt helemaal 
compleet met een peelpicknick 
in het open veld. De tocht start 
om 11.00 uur bij Buitencentrum 
De Pelen en duurt tot 14.00 uur.
Deelname kost € 17,50 per volwas-
sene en € 12,50 per kind, inclusief 
Peelpicknick van streekproducten. 
Er kunnen max. 20 deelnemers 
meedoen en opgave is noodzake-
lijk op: 0495 – 641 497 of per mail: 
depelen@staatsbosbeheer.nl Het 
Buitencentrum ligt aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk.

De natuur prikkelt al je zintuigen. 
Behalve te zien is er ook van alles te 
horen, te voelen en te proeven is in 
de natuur. Het is de combinatie van 
al die zintuigen die je natuurbeleving 
compleet maakt. Toch zijn we ons 
vaak niet bewust van al die geuren, 
kleuren, geluiden, texturen en sma-
ken in de natuur. Om bewuster te be-
leven met je zintuigen kun je eenvou-
dige opdrachtjes doen. Op zondag 9
juni laten Peelgidsen van Staatsbos-
beheer je ervaren hoe dat werkt en 

word je helemaal ondergedompeld
in de natuur! Dus laat je verrassen 
en luister naar een oorverdovend na-
tuurconcert, maak een ‘parfum natu-
rel’ van besjes en gras en bagger op 
blote voeten door het veen. Gewoon 
doen! 

Halverwege de tocht wordt het pick-
nickkleed gespreid en de goed gevul-
de picknickmand uitgepakt. Belegde 
broodjes, streekwijn, streeksapjes en 
fruit, er is voor elk wat wils en genoeg 
lekkers om de energie weer op te vij-

zelen voor de rest van de tocht. Puur 
genieten in de Peel! 

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

Peelbelevingstocht met picknick in Nationaal Park De Groote Peel 

Puur genieten in de Peel!

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

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts Pim van Boxel

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Miranda Kursten

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

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

in Nederweert/Ospel

Inclusief poetsen!

Nu! €29.95

in Nederweert/Ospel

Postelstraat 36 Someren Tel. 0493-494610

Color of ABBA (België)

Sfeerfoto Festeynderplein 2012

PANNENWEG 117  NEDERWEERT
T (0495) 631 224 | WWW.KESSELS-INSTALLATIES.NL

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

Spauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Dhr. en mevr. van Gemert- Kanders:

Wij weten dat we hier beter naar buiten
gaan dan we binnen kwamen, wat onze 
tanden betreft. We zijn al heel lang bij u.
Ik was een  keer een afspraak vergeten.
U kwam me onderweg naar huis op de
brug tegen en zei: Ik ga met u mee terug!
U heeft me toen alsnog geholpen.
We hebben een prima tandarts!

‘Ik weet zeker dat mijn 

moeder onder de indruk 

was geweest van haar 

eigen uitvaart. 

Dankzij Van Deursen 

kwam haar persoonlijkheid

perfect tot uiting.’

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 ".

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

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

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen en

borstelen van uw hond door onze
gediplomeerde medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 

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

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



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

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

OPRUIMING
tot

50% ECHTE 
KORTING

parkeerterrein
bereikbaar

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.n l
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kpn winkel Weert | kpn.com/glasvezel | 0800 0404

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

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

Supersnel internetten met 100 Mbit/s

Glasvezel
Alles-in-één

Standaard met 
Interactieve TV

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

Makelaardij
  Taxaties

  Verzekeringen
 Hypotheken

www.jacobsgijsen.nl

Uw adres voor:

Voor ons volledige woningaanbod zie:

Geldig van 06/06 tot en met 12/06

LEKKER VERS:
Houthakkersteak 
(in boullion gegaard varkenslapje met ontbijdspek)................100 gram  € 1,35
India reepjes 
(kalkoenreepjes met kerrie marinade) .................................................100 gram  € 1,20

SPECIAL VAN DE WEEK:
Slaburgers (hamburger omwikkeld met spek) .........................5 stuks € 5,75

GEMAK VAN DE WEEK:

Belgisch stoofpotje 
(varkensvlees gegaard in donkerbier) ..................................................500  gram € 4,95

VLEESWAAR TOPPER:
Leverkaas.........................................................................................................150  gram € 1,69

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

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

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
DPL-lichttherapie

Spot-Away-behandeling
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

Lustrum: 
15de ondernemerscafé

Op maandag 10 juni aanstaande 
organiseert Rabobank Weerter-
land en Cranendonck alweer het
15de ondernemerscafé. Deze keer
in bijzondere samenwerking met 
het Bibliocenter.

Tijdens deze avond staan het “verbin-
ding maken” en “netwerken” centraal.
Daarnaast heeft u de gelegenheid 
om een presentatie van enkele lokale 
ondernemers bij te wonen.

Datum: Maandagavond 10 juni 2013
Locatie: Bibliocenter, Wilhelmina-
singel 250 in Weert
Kijk op www.rabobank.nl/weert voor 
meer informatie en aanmelden.

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.

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

Kartelmessen Scharen
Tuingereedschap Messen
veescheermessen enz.

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

Bordeaux moet
op zijn tellen

passen
5,95    4,45

Grand
Seigneur 2006

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

S

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)



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

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

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

Voor afhalen in juni Elke zaterdag,
zondag en de

feestdagen
lopend buffet

tussen 17.00 en 22.00 uur. 

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

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

kinderen tot 4 jaar GRATIS.

Catering vanaf 20 personen
op gewenste locatie.

Reserveer voortijdig

Chinees Specialiteiten restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)

◆	 Tomatensoep
◆	 Babi Pangang
◆	 Kipfilet in Balisaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (6 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 15,50
Maandmenu (voor 2 à 3 personen)

◆	 Babi Pangang
◆	 Geb. visballetjes
◆	 Kipfilet in Balisaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (8 stuks)
◆	 Gebakken banaan (4 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 19,00

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

De gehele maand juni actie bij Eyecentre Nederweert

Bij aankoop van een complete bril 
een cheque t.w.v. € 100,- cadeau
* Vraag naar de voorwaarden * 

w w ww w w . d p s f. d p s f a s h i o n . n la s h i o n . n l

S TA R T
U I T V E R K O O P
KOrTINGeN TOT 70%
Guess Only Supertrash G-star Sandwich Dept
Angels  Anna Scott  Expresso  Street One   etc.

Kerkstraat 6 Nederweert

Kampsteeg 11 Meijel - Tel. 06-26916965

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

Sterke perkplanten en geweldige 
hangmanden uit eigen kwekerij.
Verder o.a groente- en vaste planten.

ZONDAG 9 JUNI
VASTE PLANTEN SHOW

open van 9.30-16.00 uur

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

Raamdecoratie wordt steeds meer onderdeel van het 
interieur. Door de vele verschillende stijlen, kleuren en 

dessins is het in vele woonstijlen in te passen. U 
profiteert de komende weken van 25% korting 

op raamdecoratie van bécé, dus grijp uw 
kans en verwen uw interieur!

Actie geldt 3 t/m 15 juni 2013.

Vraag naar de voorwaarden.

OP RAAMDECORATIE
MODE VOOR JE  RAAM

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

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING    ANTI AGING    ONTHAREN

JeunesseHuidverzorgingsinstituut JeunesseJeunesse

SPRAY TANNING
Een mooie egale bruine huid met spray tanning

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

DAAROM SPRAY TANNING 
√ Direct een gebruinde huid

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

√ Het is snel, spray tanning duurt 10 minuten

√ Natuurlijk resultaat

√ Goed voor je huid!
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Hout- en bouwmaterialenhandel

Bezoek 
onze

showroom!

Juni zaterdag open tot 16.00 uur

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

zaterdag 7.00-13.00 u.

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

bankirai/okan/Zweeds rabat 
redceder

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

(Hi-Flyer 430 € 295,-) 

TUINHOUT aanbieding
(in de maand juni)

Noord europees vurenhout
geïmpregneerd 18x145mm

€ 1.50 per meter
inclusief BTW

Magazijn-

koopjes!

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Sinds 1914

Aanbieding
t/m 8 juni
Abrikozenvlaai € 8,95
Victoriavlaai € 13,95
Puddingbroodje € 1,00
Ham-aspergebroodje

 1 + 1 GRATIS
✂

✂

Wegens moeilijke bereikbaarheid 
4,50 euro korting 

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

Geldig t/m 16 juni.

Ook de Apeköpkes vieren feest!

Wij  hebben bij de Apeköpkes volop 
aandacht besteed aan onze nieuwe 
naam: 
Hoera kindercentra, en een van onze 
peuters heeft het naambordje ver-
vangen.

Ouders en peuters zijn getrakteerd 
op lange vingers met muisjes en de 
peuters hebben een eigen tas met 
het nieuwe logo gepimpt. Ons lokaal 
werd mooi versierd en we hebben na-
tuurlijk heel hard HOERA geroepen. 

OPeN dAG
TuINPArK LAMerShOf 

zONdAG 9 juNI A.S.
VAN 13.00 - 17.00 uur.

Altweerterkapelstraat 3B
6006 PB Weert

RascalFest 2013 
een groot succes

Nederweerter festival krijgt ver-
volg in 2014 
Met ongeveer 1450 bezoekers, een 
gezellige sfeer en goed gestemde 
weergoden kijkt de organisatie van 
RascalFest tevreden terug op festival 
dat afgelopen weekend in Nederweert 
plaatsvond. De organisatie komt met 
de mededeling dat in 2014 een vervolg 
komt op deze succesvolle eerste editie. 
Op 30 en 31 mei zal RascalFest 2014 
plaatsvinden.

Gemoedelijke en gezellige sfeer
Op vrijdagavond wisten ongeveer 450 
muziekliefhebbers hun weg te vinden
richting het festivalterrein aan De Ben-
gele in Nederweert. Het dagvullende 
programma op zaterdag wist 1000 be-
zoekers te verwelkomen. Met uitzon-
dering van enkele pleisters en kleine 
voorvallen kan zowel EHBO als beveili-
ging spreken van een “gemoedelijk en 
verstandig festival”. Een markante be-
wijsvoering voor deze uitspraak is het 
feit dat in de speciaalbierenbar in totaal 
1 glas sneuvelde en 1 glas zoekraakte.

Nieuwe editie
De nieuwe editie vindt plaats op 30 en 
31 mei volgend jaar. De organisatie ver-
klapt dat het zowel qua locatie als op-
zet wil vasthouden aan de 2013-editie. 
De Nederweerter band Skyway Ave-
nue, die wegens samenloop van om-
standigheden haar optreden op vrij-
dagavond vroegtijdig moest afbreken, 
is reeds benaderd voor een optreden.

Organisatie
Aan de basis van RascalFest staat 
stichting Nederweert Live, die na het 
geroemde Nederweert Live Open Air 
met RascalFest een nieuwe weg is in-
geslagen. Met meer focus op gezel-
ligheid en gitaarmuziek worden mu-
ziekliefhebbers en levensgenieters uit 
de regio aangesproken. Behalve de 
stichting werkten tijdens de afgelopen 
editie een 60-tal vrijwilligers mee aan
de voorbereiding en het verloop. Met 
steun van enkele sponsoren en de ge-
meente Nederweert kon een sterk fun-
dament gelegd worden.

Voor meer informatie en foto’s zie 
de website www.rascalfest.nl of 
bezoek onze Facebookpagina.



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

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Appelcitroenbavaroise................................€ 10,75
Fjord...............................................................................€ 1,95
Bananensoezen.......................................2 voor  € 2,65
Kampioentjes............3 halen -  2 BETALEN
Dinsdag en woensdag: BROODDAG
2 broden naar keuze ...voor slechts € 3,70
Ook voor cadeaubonnen kunt u bij ons terecht!

Voor onze extra aanbiedingen: kijk in de winkel.

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Berberisstraat 27, Nederweert 

met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1983, opp. perceel ca. 210 m2 inhoud woning 350 m3.
Begane grond: hal met tegelvloer, trapkast, meterkast (5 groepen/
aardlekschakelaar) en toiletruimte met wandcloset en fontein; door-
zonwoonkamer met tegelvloer; open keuken met tegelvloer en keu-
kenopstand; vanuit de keuken is er toegang tot de achtertuin.
1e Verdieping: overloop; drie slaapkamers waarvan 1 met laminaat-
vloer; badkamer met douche, wastafel, toilet en witgoedaansluiting.
2e Verdieping: vaste trap naar voorzolder met opstelplaats Radson
combi cv-ketel, witgoed en mechanische ventilatie-unit; bergzolder
met dakraam.
Algemeen: aanpandige garage met kantelpoort en wastafel; volle-
dig geïsoleerd; voortuin met oprit; achtertuin voorzien van diverse
terrassen, vijverpartij en erfafscheiding (hout).
.

Vraagprijs € 154.500,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 14 juni 2013.

Voorwaarde is dat gegadigden een woning van WvN vrijmaken
of starter op de woningmarkt zijn.

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Draaiorgel festival in 
Openluchtmuseum

Draaiorgel festival in Openlucht-
museum Eynderhoof Nederweert 
Eind zondag 9 juni 2013
Een hobby die zijn weerga niet kent. 
Van speeldoos tot kistdraaier. Papa 
kun jij een fluitje voor mij maken. Zo
begon het verhaal van een hobby-
orgeldraaier. Deze zelfbouwers tonen 
hun kunnen van precisiewerk, geduld 
en vakmanschap. Zie voor meer info 
www.hobbydraaiorgel.nl

Deze draaiorgelclub, een groepje 
mannen en vrouwen die liefhebber
zijn van muziek en muziekinstrumen-
ten maken, geven deze dag demon-
stratie van hun kunnen.

Verder is alles in bedrijf, meer dan 40 
vrijwillige ambachtslieden laten hun 
kunnen zien en maken een praatje 
met de bezoekers. Er kan gebeugeld 
worden. Een oude volkssport die in 
Eynderhoof weer tot leven komt. 
De 2de zondag van juni was het al-
tijd Eindkermis. Eynderhoof laat dit 
dorpsgebeuren niet vergeten en no-
digt iedereen uit op de heerlijke ker-
misvlaai uit het bakhuis.

Alles begint om 13.00 uur en eindigt 
om 17.00 uur.

Spelen als in de prehistorie
Leren spelen en spelend leren
Op woensdagmiddagen richt Eynder-
hoof zich speciaal op de jeugd. Op 12 
juni staat vanaf 13.00 uur de archeolo-
gie centraal. De werkgroep neemt de 
kinderen mee naar de prehistorie en 
laat zien wat daar gebeurde. Om kin-
deren voor te bereiden op hun leven 
in de natuur werden er allerlei spelen 
gedaan om hun talenten te ontwikke-
len en hen zo voor te bereiden op hun 
harde leven als volwassenen.

Spellencircuit
Alle kinderen zullen een speelkaart 
ontvangen waarop hun resultaten bij 
de diverse spelen en opdrachten zul-
len worden vastgelegd. Zo zal er ring-
werpen plaatsvinden, lopen over een
evenwichtsbalk en een snelheidsspel.
Maar ook aan het oefenen voor de 
jacht wordt gedacht met boogschieten 
en speerwerpen. Deze spelen zullen 
buiten plaatsvinden in een omgeving
die er uitziet als een prehistories dorp 
zoals dat ongetwijfeld in de omgeving 
van Eynderhoof heeft gelegen.

Buiten en binnen
Vaste bezoekers van Eynderhoof we-
ten dat er een permanente tentoon-
stelling archeologie is in de kelder on-
der de herberg van Eynderhoof. Ook 
aan de jeugdige bezoekers wil de ar-
cheologiegroep deze mooie expositie
laten zien. De nadruk zal nu liggen 
op de ijzertijd omdat ook uit deze 
tijd allerlei vondsten uit de omgeving 
in de tentoonstelling te zien zijn. De 
mensen leefden in de ijzertijd op hun 
eigen manier met de spullen die ze in 
hun omgeving tegenkwamen. Hun
kinderen leerden ze allerlei vaardig-
heden om te kunnen overleven in en 
met de natuur rondom.

Doen
Als uw kinderen op woensdag 12 juni 
deze middag willen meemaken dan 
bent u welkom in het openluchtmu-
seum. Open van 13.00 uur tot 17.00 
uur en Openluchtmuseum Eynder-
hoof is gelegen aan de Milderspaat in 
Nederweert-Eind
Meer info www.eynderhoof.nl

Prijswinnaar Hubo Duijts/Duijts Zonwering

Op 17 mei 2013 was er het jaarlijkse 
“Lentefestijn” in de winkelstraten 
van Nederweert. 
De Kerkstraat was leuk aangekleed 
met marktkramen en er waren veel 
leuke aanbiedingen van diverse Ne-
derweerter ondernemers. Er was 
zelfs live muziek geregeld door het 
leukste winkeltje van Nederweert: de 
Toverbal.

Op deze dag was ook onze nieuwe 
Koningin Maxima jarig. Zij vierde 
haarde 42e verjaardag. Hubo Duijts/ 
Duijts Zonwering wilde graag met 
haar meevieren en had leuke Konink-
lijke aanbiedingen in haar markt-
kraam en een bijenquiz voor alle be-
zoekers van het Lentefestijn. Helaas 
waren de weergoden niet goed ge-
zind en viel de regen er met bakken 
uit. Maar later op de avond was het 
toch nog even droog…… 

Ondanks de regen zijn er toch nog 
veel bezoekers die mee hebben ge-
daan aan de bijenquiz.
De antwoorden van de bijenquiz zijn 
als volgt:

1. Wespen kunnen maar een keer in 
hun leven steken. Is deze stelling 
waar of niet waar?
Niet waar

2. Kunnen hommels bijten?
Ja

3. Dazen en horzels hebben een angel? 
Nee

4. Hoe worden dazen ook wel ge-
noemd? 
Paardenvliegen

5. Waarom kunnen bijen maar één 
keer steken?
Omdat ze een angel hebben 
met weerhaken. Als ze gesto-
ken heeft, gaat ze dood.

Ook moest de volgende slagzin afge-
maakt worden: 
Bij Hubo Duijts / Duijts Zonwering 
kom ik graag….

Marion Duijts-Wijen heeft de cadeau-
cheque t.w.v. 100 euro en een lekkere 
snoepzak uitgereikt aan de prijswin-
naars: Susan Nabuurs en haar twee 
jarige dochter Tess Nabuurs wonende 
te Nederweert in de nieuwbouwwijk 
Houbenakker. Zij waren de enige die 
alle vragen van de bijenquiz goed 
hadden ingevuld.
Bovendien hadden ze de slagzin origi-
neel afgemaakt: 
Bij Hubo Duijts/Duijts Zonwering
kom ik graag iedere week, 
hopelijk zonder bijen- of wespen-
steek!

Tess en Susan van harte gefeliciteerd 
met jullie prijs. Als het zonnetje gaat 
schijnen dan komt deze cadeauche-
que zeker van pas voor horren, bui-
tenzonwering of rolluiken. En Tess 
heeft al genoten van de heerlijke 
snoepzak!

Kampsteeg 11 Meijel - Tel. 06-26916965

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

Sterke perkplanten en geweldige 
hangmanden uit eigen kwekerij.
Verder o.a groente- en vaste planten.

ZONDAG 9 JUNI
VASTE PLANTEN SHOW

open van 9.30-16.00 uur

Kunststof  ramen & deuren met gepatenteerd veiligheidssysteem

Raoul de Kan, Winnerstraat 26 G, NEDERWEERT, Tel. 0495 840982 / 06 40920405
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Maximaal inbraakwerend
Met Gayko kozijnen van Noralux maakt u het inbrekers wel héél moeilijk. Met onze veilighidsvoorzieningen realiseert u veiligheid op het hoogste 
niveau. Dankzij innovaties als GAYKOESP en GAYKOGVS wordt bijvoorbeeld het lichten van de kozijnvleugels (de meest voorkomende inbraakme-
thode) onmogelijk. Met extra sluitpunten, veiligheidsbeglazing en afsluitbare grepen zijn uw deuren en kozijnen maximaal inbraakwerend. In onze 
showroom hebben we een testopstelling gemaakt waarmee u de inbraakveiligheid van onze ramen kunt ervaren. Een bezoek aan onze showroom is 
dus zeker de moeite waard. Wij nemen uitgebreid de tijd voor u zodat u een goed beeld krijgt van onze producten en service. Wij helpen u dan ook 
graag in de juiste keuze te maken die past bij uw woning. U bent van harte uitgenodigd het aanbod van Noralux te komen ervaren!

SJG Weert

Onbegrepen lichamelijke klach-
ten bij kinderen

Op dinsdag 18 juni a.s. organi-
seert SJG Weert een informatie-
avond over onbegrepen lichame-
lijke klachten bij kinderen. Deze 
bijeenkomst wordt verzorgd door
de kinderpsychologen Joyce van
Leendert en Elke de Ruijter van 
SJG Weert en pedagoog en kin-
dertolk Meta Kierkels van Linde-
kracht. Er is ruime gelegenheid 
om vragen te stellen.

De bijeenkomst vindt plaats van 20:00 
- 22:00 uur in het Auditorium van SJG 
Weert, Vogelsbleek 5. De toegang is 
gratis. Aanmelden via het inschrijffor-
mulier op de website: www.sjgweert.
nl (zie: Agenda) of bij de afdeling 
Patiëntenvoorlichting: 0495 - 57 22 05.

Soms hebben kinderen onbegrepen
lichamelijke klachten zoals buikpijn, 
hoofdpijn en vermoeidheid. De arts 
kan geen lichamelijke oorzaak vinden 
en toch heeft het kind echt klachten. 
Moeilijk voor ouder en kind. Hoe ga 
je hiermee om?

Bobo kindercentra heet vanaf nu:

Hoera Nederweert, locatie IKC de Kerneel:
* Dagopvang 0-4 jaar 

(incl.VVE peuter programma 2-4 jaar,
voorheen peuterspeelzaal).

* Buitenschoolse opvang 4-13 jaar.
OOK FLEXIBELE OPVANG IS MOGELIJK!
Hoera Nederweert, locatie Budschop:
* VVE Peuterprogramma voor kinderen van 

2-4 jaar (voorheen peuterspeelzaal)

Meer informatie:
077-3589797
info@hoerakindercentra.nl 
www.hoerakindercentra.nl

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. 

BINNENJOP NEDERWEERT ZOEKT 
VRIJWILLIGERS 
In de Binnenjop in Nederweert kun-
nen jongeren terecht om leeftijdsge-
noten te ontmoeten en leuke activi-
teiten te doen. De Binnenjop is open 
op maandag- en donderdagavond
van 18.30 tot 21.30 uur. Je kunt in de 
Binnenjop andere jongeren ontmoe-
ten, gezellig met vrienden afspreken 
en leuke activiteiten doen, zoals poo-
len, tafelvoetballen en tv kijken. In de 
Binnenjop is tegen een kleine vergoe-
ding een glaasje fris en wat lekkers te 
krijgen. 
Een jongerenwerker van Vorkmeer is
’s avonds aanwezig om het contact 
met de jongeren te onderhouden. 
We zijn op zoek naar vrijwilligers 
die willen helpen in de Binnenjop. 
Van een vrijwilliger wordt verwacht 
dat hij/zij één avond in de twee we-
ken aanwezig is in de Binnenjop, 
een praatje met de jongeren maakt 
en eventuele hand- en spandiensten
doet. Daarnaast zijn we ook op zoek 
naar vrijwilligers die activiteiten voor 
de jeugd in Nederweert willen orga-
niseren. Een vrijwilliger kan rekenen 
op de ondersteuning van de jonge-
renwerker. Spreekt dit vrijwilligers-
werk jou aan? Laat het ons weten! 
Waarom zal je vrijwilliger worden?
•	 De jeugd is de toekomst
•	 Je kunt op een positieve manier

iets voor de jeugd betekenen
•	 Je behoort tot een leuk team vrij-

willigers
•	 Ieder jaar gaan we met alle vrijwil-

ligers een dagje er op uit 
•	 Het opdoen van werkervaring
•	 Het ontwikkelen van vaardigheden.
Alle jongeren tussen de 12 en 24 jaar 
zijn van harte welkom in het jonge-
rencentrum. Wil je als ouder ook eens 
een kijkje komen nemen? Dat kan na-
tuurlijk! 

Meer informatie over de Binnenjop 
of vrijwilliger worden? Neem dan 
contact op met de jongerenwerker
van Vorkmeer Nederweert: Michel 
Geurtjens, tel. 06-11762760, mail
m.geurtjens@vorkmeer.nl en Face-
book Jongerenwerk Nederweert.

VACATURE VAN DE WEEK: begelei-
den van een Vriendenkring
Voor de organisatie MEE zijn wij op 
zoek naar vrijwilligers die een Vrien-
denkring willen begeleiden. Een 
Vriendenkring is een groep mensen
bestaande uit 2 tot 6 personen die 
minimaal 1 keer in de maand en maxi-
maal 1 keer per week bij elkaar ko-
men en samen leuke activiteiten on-
dernemen. De Vriendenkring wordt 
gevormd op basis van hobby’s en in-
teresses. De vrijwilliger zal samen met 
de deelnemers activiteiten organise-
ren. Het vrijwilligerswerk is voor een 
bepaalde tijd. Het uiteindelijke doel is 
dat de Vriendenkring zonder vrijwil-
liger verder kan. Spreekt dit vrijwilli-
gerswerk u aan? Laat het ons weten! 

MAATJESPROJECT: enthousiaste 
vrijwilliger gezocht! 
Voor een man van 38 jaar woonachtig 
in Nederweert zoeken we een vrij-
williger (m/v) om samen leuke acti-
viteiten te ondernemen. Meneer zijn 
hobby’s zijn tafeltennis, wandelingen 
maken, muziek en tentoonstellingen 
bezoeken. Hij zou het leuk vinden als 
een vrijwilliger bijvoorbeeld één keer 
in de week bij hem op bezoek komt 
en samen met hem een gezellige ac-
tiviteit onderneemt. Het contact met 
een vrijwilliger betekent erg veel 
voor hem. Bent u de enthousiaste vrij-
williger die zich wil inzetten voor een 
ander? Neem dan contact met ons 
op! Ook voor meer informatie kunt u
contact opnemen. 

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

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

CDA

Algemene Ledenvergadering en
openbare fractievergadering CDA 
Nederweert
Op dinsdag 11 juni  aanvang 19.30u 
bespreekt het CDA in zaal Centraal 
(ingang Wups Pub) de raadsagenda 
van dinsdag 18 juni. Aansluitend 
vindt de Algemene Ledenvergade-
ring plaats, waarvoor alle leden in-
middels de uitnodiging  met agenda 
hebben ontvangen

In de openbare fractievergadering
worden ondermeer de volgende on-
derwerpen besproken:

• Wijzigingverordening winkel-
tijdenwet

•	 Extra investeringen voor Basis-
scholen

Voorgesteld wordt om in de toe-
komst Peuterprogramma binnen de 
scholen mogelijk te maken en bij 
toekomstige bouwwerkzaamheden
rekening te houden met het Frisse-
School-concept.
•	 Vaststelling jaarrekening 2012
Met de programmarekening 2012 
wordt door het College verantwoor-
ding afgelegd over de uitvoering van 
de programmabegroting 2011. De pro-
grammarekening bestaat uit het voor-
geschreven jaarverslag en -rekening
en is in opzet gelijk aan de program-
mabegroting. De rekening sluit met 
een voordelig saldo van € 533.000.

Algemene ledenvergadering
Omstreeks 20.30u is de aanvang van 
de Algemene Ledenvergadering, 
waar volgens de agenda o.a. de lijst-
trekker voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2014 wordt bekend 
gemaakt.

Tot dinsdag 11 juni

CDA Nederweert



De ontwikkelingen in het buitengebied 
volgen elkaar snel op. Agrarische bedrij-
ven willen ontwikkelen en investeren in 
nieuwe technieken. Burgers willen een 
prettig woon- en leefklimaat en de recre-
ant moet vooral kunnen genieten. Het 
gemeentebestuur heeft alle ontwikke-
lingen in kaart gebracht en een plan van 
aanpak opgesteld waarmee meer balans 
moet ontstaan tussen de verschillende 
belangen. “Samenwerken is belangrijk, 
niet alleen met overheden maar ook met 
kennisinstellingen, belangengroeperin-
gen en gebruikers”, aldus verantwoorde-
lijk wethouder Renée Wernink.

Jarenlange ervaring 
Petra Philips en Joyce Dirkx zijn al 
jarenlang werkzaam voor de gemeente 
Nederweert. Ze hebben veel te maken 
met onderwerpen over het buitenge-
bied. Denk onder meer aan het bestem-
mingsplan Buitengebied, het integrale 
plan Sarsven en de Banen en de dialoog 
met de LLTB Weerterland en de Stichting 
Leefbaar Buitengebied Nederweert. 
Petra en Joyce kennen de belangengroe-
pen, de agrariërs, de adviseurs en de 
omwonenden. Ze weten wat er leeft.

Veranderingen 
De afgelopen jaren zagen zij de regels 
regelmatig veranderen. Ook de rol van 
belanghebbenden is anders. Binnen dit 
complexe speelveld is het haast onmogelijk 
om het overzicht en de regie te houden. 

Gemeente, provincie, Rijksoverheid, Europa; 
op het buitengebied heerst de wet van 
communicerende vaten. Als één overheids-
orgaan iets wijzigt, heeft dat vrijwel auto-
matisch gevolgen voor anderen. Vanuit die 
optiek is nu geprobeerd alles op een rij te 
zetten. Geen eenvoudige klus.

Wegen van verschillende belangen 
Volgens Petra Philips zijn het telkens 
verschillende belangen die afgewogen 
moeten worden. “De wet- en regel-
geving die in het buitengebied van 
toepassing is, is divers en niet altijd op 
elkaar afgestemd. Naast de gemeente is 
er een groot aantal andere actoren die 
in het buitengebied een rol spelen. Niet 
alleen overheden zoals provincie en Rijk, 
maar ook belangengroeperingen zoals 
de LLTB, Stichting Leefbaar Buitengebied 
Nederweert en vele anderen zijn betrok-
ken bij het buitengebied.”

Alles op een rij
“In het plan van aanpak majeur pro-
gramma ‘Buitengebied in Balans’ zijn 
alle regels, belanghebbenden (actoren), 
activiteiten en belangen in het buitenge-
bied samengebracht”, aldus Joyce Dirkx. 
Er is ook een voorstel aan de gemeente-
raad opgesteld om uitvoering te geven 
aan het plan van aanpak.“Uit het plan 
blijkt hoe complex het beleid voor het 
buitengebied is. Het is ook duidelijk dat 
de gemeente dit niet alleen kan aanpak-
ken. Samenwerking is nodig.” 

Samenwerken 
Het gemeentebestuur heeft samenwer-
ken hoog op de agenda staan. In het 
geval van het buitengebied gaat het vol-
gens verantwoordelijk wethouder Renée 
Wernink niet alleen om samenwerking 
met andere overheden maar ook met 
kennisinstellingen, belangengroeperin-
gen en gebruikers van het buitengebied. 
Wethouder Wernink beseft dat niet 
alles in een keer opgepakt kan worden. 
“In het plan van aanpak is een priorite-
ring opgenomen. Het komende jaar zal 
vooral de proeftuin Nederweert in het 
kader van Zo Ziet Limburg Dieren vorm 
krijgen." 

Proeftuin
Joyce Dirkx: "De proeftuin houdt in 
dat de gemeente samen met andere 
partijen gaat bekijken hoe zaken in het 
buitengebied anders kunnen worden 
aangepakt. Dat ‘anders’ heeft te ma-
ken met het voeren van de dialoog op 
bedrijfs- en buurtniveau. Maar ook met 
onderzoek naar aanpassing van wet- en 
regelgeving, zodat er meer op maat 
beleid kan worden gevoerd. Voor dat 
laatste is medewerking van provincie en 
Rijk nodig.”

Op dinsdag 18 juni behandelt de gemeente-
raad het majeur programma ‘Buiten gebied 
in Balans’. U bent van harte welkom om bij 
de behandeling van het plan van aanpak 
aanwezig te zijn!

Vanaf medio juni is de inhoud ook te 
downloaden van sarsvenendebanen. nl. 
De eigenaren worden schriftelijk op de 
hoogte gesteld en uitgenodigd voor 
de inloopmiddagen . Daarnaast bestaat 

Joyce Dirkx (links) en Petra Philips kennen het buitengebied van Nederweert als geen ander. (Foto: gemeente Nederweert)

Buitengebied in Balans
“Het is belangrijk om te weten wat er leeft”

Donderdag 6 juni 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 staat een 
computer , zodat iedereen in de gelegenheid  is 
om de bekendmakingen  digitaal 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

Afgelopen oktober werd al een stalen kunstwerk onthuld dat refereert aan historische taferelen uit het gebied. 
De smedengroep van Eynderhoof werkte hieraan mee. (Foto: John Linders) 

Achter de schermen wordt hard gewerkt 
aan de voorbereiding van de uitvoe-
ringsprojecten in Sarsven en de Banen. 
Dit alles met de bedoeling om bezoekers 
nog meer te laten genieten van al het 
moois in dit natuurgebied. Een van de 
belangrijkste onderdelen is een herver-
kaveling van de gronden waardoor deze 
op de goede plek komen te liggen.

Onlangs stelde de Bestuurscommis-
sie Sarsven en de Banen hiervoor het 
concept-ruilplan vast. 

Bijpraten
Tijd om u bij te praten over een aantal 
zaken. Daarom is er een informatie-
bijeenkomst op dinsdag 11 juni om 20.00 
uur in café zaal Bi-j Le-nie, Kruisstraat 
53 in Nederweert-Eind. Dienst Landelijk 
Gebied (DLG) en het Kadaster verzorgen 
dan een korte presentatie over het plan 
en de procedure die daarbij hoort. De 
inhoud wordt op deze dag niet gepre-
senteerd. De avond is bedoeld voor alle 
belanghebbenden en geïnteresseerden 
uit de streek. De bestuurscommissie stelt 
uw aanwezigheid zeer op prijs!

Inzien
Van 17 juni t/m 29 juli kunt u het ontwerp-
ruilplan komen inzien in de gemeente-
huizen van Nederweert en Leudal en is 
het mogelijk een zienswijze in te dienen . 

Op de website...
Voordrachten Koninklijke onder-
scheiding t.g.v. Koningsdag 2014 
voor 15 juli indienen
Omvangrijke (weg)werkzaam-
heden volgen? Kijk op Werk 
in uitvoering 

www.nederweert.nl

Sarsven en de Banen weer stappen verder
Infoavond op dinsdag 11 juni; ontwerp-ruilplan ter inzage

Veilig vallen
Kinderen moeten veilig buiten kunnen 
spelen en ravotten. Veilige toestellen in 
speeltuintjes zijn dan ook niet meer dan 
vanzelfsprekend. Als gemeente zijn we 
hier verantwoordelijk voor. Om te voldoen 
aan de eisen, ligt er valbodemzand onder 
een aantal speeltoestellen. Dit zand wordt 
gebruikt om de val te breken. Helaas zien 
we nu dat er op een aantal locaties kuilen 
en gaten in de valbodemzand worden 
gegraven waardoor er een onveilige situ-
atie ontstaat. De val kan dan namelijk niet 
meer gebroken worden en ook kunnen 
speeltoestellen scheef zakken. Wij willen 
u daarom vragen erop toe te zien dat uw 
kind niet gaat graven in deze ondergrond. 
Zo zorgen we er samen voor dat veilig 
spelen mogelijk blijft! Voor meer informa-
tie kunt u bellen met de gemeente. 

Aan de slag met ontwerp
met enkele belangrijke uitgangspunten 
die door de raad zijn vastgesteld in het 
masterplan en het Beleidsplan Verkeer 
en Vervoer Nederweert 2008. Zo is er al 
een verkeersbesluit genomen voor het 
opheffen van de parkeerplaatsen op 
en ter hoogte van het Lambertushof en 
het instellen van eenrichtingsverkeer. 
Deze kaders zijn bepalend voor de 
herin richting. 

Ontwerp
Op basis van de uitgangspunten is een 
voorlopig ontwerp gemaakt en gepre-
senteerd aan alle belanghebbenden. Het 
ontwerp wordt nu definitief gemaakt 
en op korte termijn op de site geplaatst. 
Daarna gaan we beginnen met de tech-
nische uitwerking. 

detailuitwerking van beken die worden 
verlegd en de aanleg van een nieuw 
wandelpad op eigendom van Staatsbos-
beheer.

Ook de uitwerking van het gebied 
Leemkuilen als mensgerichte natuur 
staat op het programma. Hierbij is de 
eerste uitwerking gemaakt door leerlin-
gen van de basisschool in Nederweert-
Eind. Na de zomervakantie gaan we 
aan de slag om met inwoners van het 
dorp dit gebied verder vorm te geven. 
Hierover krijgt u in september meer 
informatie.

Meer weten? Kijk op onze site en op 
sarsvenendebanen.nl.

In 2014 wordt de Kerkstraat, tussen de 
Burgemeester Greijmansstraat en het 
horecaplein, en het Lambertushof her-
ingericht. De voorbereidingen van het 
project zijn gestart. 

Op nederweert.nl zijn de verslagen te 
lezen van de eerste bewonersavonden. 
U kunt zich daar ook aanmelden voor 
een digitale nieuwsbrief, zodat u per 
mail automatisch op de hoogte wordt 
gehouden van nieuwe ontwikkelingen.

Uitgangspunten
Het verfraaien van de Kerkstraat en 
het plein bij het Lambertushof maakt 
deel uit van het masterplan voor het 
centrum van Nederweert en Budschop. 
Voor het ontwerp hebben we te maken 

voor hen de mogelijkheid tot een indivi-
duele toelichting. 

Vaststellen
Het plan bestaat uit twee delen: de 
lijst van rechthebbenden en het plan 
van toedeling. Het plan van toedeling 
beschrijft de nieuwe kavelindeling. De 
bestuurscommissie behandelt alle tijdig 
ingediende zienswijzen en zal daarna 
het definitieve ruilplan vaststellen. Dit 
gebeurt in de tweede helft van het jaar.

Toelichtingsessies 
Behalve de informatieavond organiseert 
de commissie ook een aantal individuele 
toelichtingsessies. Belanghebbenden 
krijgen een uitnodiging per brief. De be-
stuurscommissie en het Kadaster geven 
dan een persoonlijke toelichting op de 
stukken die ter inzage liggen en in het 
bijzonder de eigen inbreng en toedeling.

Lopende projecten
U hebt het al kunnen lezen: een aantal 
projecten nadert de uitvoering. Behalve 
de herverkaveling wordt er ook gewerkt 
aan het plaatsen van het laatste stalen 
cultuurhistorisch kunstwerk (dat nu nog 
bij Eynderhoof te bewonderen is), de 
uitwerking van nieuwe natuurgebieden, 
de verbreding van de Leveroysebeek, de 

Themaraad
Op maandag 10 juni wordt in een thema-
raad de eerste bestuursrapportage van 
2013 besproken, ook wel Berap 2013-I 
genoemd. De Berap is een instrument om 
tussentijds te rapporteren over afwijkin-
gen van de programmabegroting. De 
rapportage ondersteunt het college van 
burgemeester en wethouders bij haar 
verantwoordingsfunctie en de raadsle-
den bij hun controlerende taak. In de 
vergadering krijgt de raad op hoofdlij-
nen informatie van het management-
team, met de nadruk op grote projecten, 
waarbij het accent ligt op het sturen op 
afwijkingen. 

Iedereen is welkom om te komen luiste-
ren, om 19.30 uur in de raadzaal.



RKSVO dames vierde zaterdag 25 mei dub-
bel feest. Op pinkstermaandag werd in Ge-
mert overtuigend de Limburgse bekerfinale 
gewonnen door Excellent dames met maar 
liefst 7-0 te verslaan.

RKSVO dames pakken de dubbel

Op zaterdag 25 mei op de RKSVO familiedag 
werd in een zeer druk bezochte beslissings-
wedstrijd het kampioenschap binnen ge-
haald door met 2-0 FC Cranendonck dames 
te verslaan.

Sportnieuws 
HBS Wilhelmina

Programma
8-9 juni Veldwedstrijd te Cadier en Keer
15 juni Allround Jeugdcup Fitawedstrijd
Zomerstop voor de jeugd: 21 juni 2013 
t/m 12 augustus 2013.
Jeugdkamp 9-10 en 11 augustus te Mun-
ster Geleen

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

Math Koppen  Kampioen 
Groot Biljarten T, Vlegelke.

Na een mooi seizoen zit het erop voor de 
spelers. In de halve finales werd er flink ge-
streden om een plek in de finales.
Jaap Blok verloor van Math Koppen en Peter 
Poell verloor van Dick den Heijer en zo kon-
den we genieten van een spannende finale 
die in het voordeel van Math Koppen uitviel. 
Met een  prachtige serie in de tweede beurt 
van 54 was de toon gezet en moest  Dick alle 
zeilen bijzetten om nog kans te maken om 
de wedstrijd nog te winnen. Na 11 beurten 
was het gedaan en won Math Koppen met 
het prachtige gem van 9.60 .Dick den Heijer 
haalde ook een goed gem van 6.60 maar 
niet genoeg om te winnen.

Eindstand 1.   Math Koppen.
 2.   Dick den Heijer.
 3.   Peter Poell.
 4.   Jaap Blok.

SchietSportcentrum “Kraan”

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

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

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. Bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

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

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.

Paardensportvereniging Nederweert
RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

Echt 25 - 26 mei paarden
Rik van de Kruys met Gaudi H, 7e prijs in de 
klasse L springen
Rik van de Kruys met Winsor, 3e prijs in de 
klasse B springen

Asten 26 mei pony’s
Kars de Louw met Chapeaux, 4e prijs in de 
klasse DE-L springen

Einduitslag parencompetitie 2013  
A-lijn;
1    Hub Kessels-Albert Kneepkens  57,67%
2    Bart Klomp-Tjeu Tinnemans     55,65%
3    Jan Brinkmans-Harrie Nijssen  52,90%
4    Theo v.Brussel-Hein Sieben       52,79%
5    Chris Frerker-Thieu Wijen        51,62%

B-lijn;
1 Bèr Jacobs-Mathieu Timmermans 54,58%
2 Franka Bergmans-Francien Jacobs 53,60%
3 Theu Nies-Corine Hansen                51,50%
4 Yvonne Theelen-Pierre v.d.Boom 51,38%
5 Nellie Ebus-Toos Stultiens 51,03%

C-lijn;
1 Marione Houtappel-Huib Houtappel 55,12%
2  Henny Koppens-Nellie Nieskens 52,31%
3 Ria Bocken-Thea Mirck                     51,75%
4  Wilma Rasters-Larry Rasters             51,64%
5 Theo Verlinden-Margriet Verlinden 51,05%

D-lijn;
1 Mary Hamaekers- Petra Pustjens 54,76%
2 Mia Driessen-Hub Poell 53,56%
3 Wilhelmien v.Houten-Wim v.d.Vleuten 53,40%
4 Toos Brangers-Winand Beenders 53,22%
5 Will Haex-Johanna Hoogers 52,49%

Info tel.0495-633343

HV Merefeldia viert 50 jarig bestaan!

Met een spetterend optreden door Irene 
Dings (finaliste The Voice Kids), zal het 
50-jarig jubileumfeest van Handbal Ver-
eniging Merefeldia zaterdag 8 juni a.s. ge-
opend worden. 

Het middagprogramma beloofd met spel en 
entertainment voor alle mini’s, jeugdleden 
en hun ouders een waar festijn te worden. 
Tijdens de aansluitende feestavond zal aan 
volwassen-leden, ere-leden en betrokkenen 
een heerlijk diner worden aangeboden. 

Met het enorme animo voor deze jubileum 
dag bewijst onze vereniging dat zij een ac-
tieve vereniging is met Nederweerter en re-
gionale uitstraling. De vereniging heeft veel 
aandacht voor haar jeugd en draagt actief 
bij aan het promoten van handbal op scho-
len onder andere d.m.v. handballessen op 
de basisscholen.

Toelichting programma:
Datum:  zaterdag 8 juni
Locatie:  sporthal De Bengele Nederweert
Aanvang: 14.30 uur

Muzikale opening met Irene Dings van The 
Voice Kids! In de middag is er voor de aller-
kleinsten entertainment en alle jeugdleden 
(t/m B-jeugd) en hun ouders een spellen-
middag met o.a. een jungle run. De middag 
wordt door alle jeugdteams afgesloten met 
friet, snack en ijs.

Vanaf 18.00 wordt er aan alle A-jeugd, seni-
oren, kaderleden, sponsoren en ouders
van jeugdleden een diner aangeboden. 
Aansluitend zal tijdens een gezellige feest-
avond menig herinnering uit de afgelopen 
50 jaar opgehaald kunnen worden.

HV Merefeldia
Handbalvereniging Merefeldia staat voor 
prestatie, plezier en saamhorigheid.
Een club die in 2013 haar 50-jarig bestaan 
viert. Handbal Vereniging Merefeldia is 
opgericht op 14 januari 1963. Voortgeko-
men uit de gelijknamige voetbalvereniging 
heeft HV Merefeldia zich ontwikkeld tot 
een vooraanstaande club in de gemeente 
Nederweert.

Wij bieden jong en oud de mogelijkheid om 
in teamverband prestatief of recreatief de 
handbalsport te beoefenen. Dit is mogelijk 
door de inzet van vele vrijwilligers. Samen 
zorgen we ervoor dat we een gezonde en 
gezellige vereniging zijn en blijven.

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

Op maandag 10 juni houden we ons invita-
tietoernooi. De bedoeling van dit toernooi 
is dat iedereen iemand mag meenemen om 
samen tegen andere koppels te spelen.
Je mag 1 persoon meenemen: een vriend of 
vriendin, broer of zus, vader of moeder, opa 
of oma, neef of nicht, collega, echtgenoot, 
baas, buurman of buurvrouw.  
Om alles in goede banen te leiden willen we 
graag weten wie er allemaal komen. Je kunt 
dit doorgeven door een je aan te melden via 
mail: fredtimmermans@home.nl

We gaan spelen in 2 groepen en je kunt je 
opgeven om te spelen van:
18.00 tot 19.30 uur of van 19.30 tot 22.00 
uur. Geef dit aub door aan Fred.

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 moge-
lijk gemaakt door:
Leeters Accountants + Adviseurs
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.
KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

Vrijdag 24 mei startte de jaarlijkse wrak-
duik cursus op het wrak van Thorn. Na een 
theorieles gingen 7 cursisten op zaterdag 
en zondag 4 duiken maken in en rond het 
wrak van Thorn. Op zondag 26 mei was de 
meest bijzondere duik waarbij we het wrak 
ook van binnen gingen bekijken. Na deze 
actie waren ALLE cursisten geslaagd. Mien, 
Stefan, Johan, Peter, Kees, Rob en Frank: 
PROFICIAT!! Instructeurs en DIO’s bedankt 
voor jullie inzet. Ook onze DIO’s Eddy, Kees, 

Cursus bij Duikteam Nederweert

Stefan en Kees moesten in dat weekend nog 
een paar opdrachten uitvoeren  zoals 800 
meter snorkelen binnen een bepaalde tijd. 
Ook dat hebben zij met succes uitgevoerd. ( 
DIO = Divemaster in opleiding )
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

HARMONIE ST. JOSEPH

De harmonie komt naar je toe deze zomer!
Het Zomeravondconcert, waarmee we dit 
seizoen afsluiten, vindt plaats op donderdag 
20 juni in Domus Bona Ventura. Ook dit jaar 
doen weer alle geledingen van onze harmo-
nie mee. Er zijn dus optredens van de jeugd-
harmonie (onder leiding van dirigent Jos Ze-
gers), de slagwerkgroep/drumband (onder 
leiding van instructeur Jo Beckers) en het 
harmonie-orkest (onder leiding van dirigent 
Jos Zegers). Een gevarieerd programma dus. 
De entree is gratis. We bedanken de bewo-
ners van Domus Bona Ventura alvast voor de 
gastvrijheid.
Het concert heeft als motto ´de harmonie 
komt naar je toe deze zomer´ in de hoop dat 
het dan ook zomer zal zijn geworden en be-
gint om 19.30 uur. De muzikanten van het 
harmonie-orkest om 19.00 uur verwacht om 
in te spelen. We spelen niet in uniform maar 
in onze eigen (hopelijk zomerse) kledij. 

Communicanten:
Onze zondagen staan ook in de maanden 
mei en juni grotendeels in het teken van de 
communicanten van de vier Nederweerter 
scholen. Het is namelijk een goede traditie 
hen met de harmonie en feestelijke muziek 
naar de kerk te begeleiden. Op zondag 9 
juni begeleiden we de laatste groep com-
municanten en wel van Basisschool De 
Kerneel. We vertrekken om 9.00 uur vanaf 
Zaal Centraal.
We dragen het uniform met de strik voor 
de dames en de stropdas voor de heren. De 
jeugdleden die nog geen uniform hebben 
dragen de harmoniesweater met ene blau-
we spijkerbroek en zwarte schoenen.

Onze activiteitenkalender:
15 juni  Serenade gouden bruiloft 

Mia en Theo Pleunis
15 juni Peeltoernooi Meijel (slag-

werkgroep)
20 juni Zomeravondconcert
23 juni  Opluisteren Eucharistieviering 

Budschop (jeugdharmonie)
12 juli  Serenade huwelijk Nicole 

Stultiens en Michiel van den 
Dungen

7 september Repetitiedag (slagwerkgroep)
22 september Districtsfestival Geleen (slag-

werkgroep)
27 september Serenade huwelijk Roy Kuij-

pers en Henri Verstappen
31 oktober Openbaar D-examen Sandra 

Leurs en concert harmonie
9 november Generale repetitie (slagwerk-

groep)
10 november Bondsconcours in Neder-

weert (slagwerkgroep)
30 november Caeciliafeest

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

Inzamelen oud papier:
Elke tweede zaterdag van de maand 
zamelen wij oud papier in op het St. 
Antoniusplein in Nederweert en het Ro-
chusplein op Budschop. De opbrengst is 
voor uw harmonie. Steun uw harmonie 
en breng oud papier op zaterdag 8 juni 
tussen 9.00 tot 12.00 uur naar de inza-
melpunten. Onze dank daarvoor!
St. Antoniusplein: Ruud Bergh en Ilse 
Beenders
Rochusplein: Frank van de Heuvel, Marlie 
Princen, Brenda Rijkers en Nicole Lempens.
Volgende maand (13 juli) zijn aan de beurt: 
Frans Cuijpers, Leny Berben, Henk van Die-
pen, Anja Engels, Judith van der Heijden en 
Esther Geuns. 

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

Met muzikale groeten,
Het bestuur

RKSVO Nieuws

Donderdag 6 juni:
Beslissingswedstrijd kampioenschap
RKSVO 3 - MMC Weert 5 19.30
Sponsoren wedstrijdbal:
Jan Huijerjans en Henk Nabben (Coop)

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 & Tegel-
centrum Weert

  

VELDPROGRAMMA
 
ZATERDAG 8 JUNI
Sporthal De Bengele Nederweert
D. Ospel D1 - NOAV D1         10.00u.
B. Ospel B1 - EUTOTECH/BEVO B5 11.00u.
Jo Gerrishal (V) Roermond
C. SWIFT 2000 C2 - Ospel C1      10.55u.
 
ZONDAG 9 JUNI
Sporthal De Driesprong Maasbree
DS. BSAC DS2 - Ospel DS1           14.00u.
 

Wedstrijdschema HV Merefeldia

Zondag 9 juni 2013
Susteren, Coppelweide Sportveld
DC1 Noav C4 – Merefeldia C1 11.00u
Maasbree, De Driesprong Sportveld
DB1 BSAC B1 – Merefeldia B1 12.45u
DS1 BSAC 1 – Merefeldia 1 14.00u
Meerssen, Marsana
DA1 Marsna A1 – Merefeldia A1 16.50u

Wedstrijdbal wordt deze week geschonken 
door: Mackus Verzekeringen en Reizen

Vierkamp:
Op zaterdag 25 mei j.l. werd bij de schutters-
accommodatie van schuttersgilde St. Lucie 
geschoten voor de gemeente beker.
Dit jaar waren het de schutters van schutte-
rij St. Odilia uit Ospel-dijk die de gemeente 
trofee mee naar Ospel mochten nemen.
Hartelijk Gefeliciteerd!!!

Uitslagen bondsfeest Meijel:
Mooiste geheel 1e pr.  2e pl.
Bordjesdrager 2e pr. gedeelde 1e pl.
Beste commandant 1e pr. 6e pl.
Beste vaandeldrager 2e pr. 4e pl.
Beste defilé 1e pr. 5e pl.
Beste houding 2e pr. 3e pl.
Tamb. Maître (optocht) 3e pr. 6e pl.
Tamb. Maître 
(marswedstrijden) 2e pr.  6e pl.
Marswedstrijden 1e pr. 5e pl.
Koningspaar 1e pr.  9e pl. 

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 JUNI:
08 juni  Exercitie en schietoefening – aanv. 

19.00 uur (Clubgebouw)
09 juni Bondsfeest St. Paulus Roggel (nr.1)
11 juni Bijeenkomst activiteitencommissie 

19.30 uur (Clubgebouw)
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 marswed-
strijd 12.50 u.

29 juni Lindeboombeker – organisatie St. 
Martinus Maasbree

30 juni Tinus Stienen beker

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Afvallen met Ooracupuntuur
Aanmeten en leveren

van
TEK - Steunkousen
CEP – Sportkousen

Voetreflex – Therapie
St.Willibrordusstraat 10
6031 CZ  Nederweert

0495-622450
06-12247515

www.feetandwellnesspraktijk.nl

Trimsalon Snoetje

-  Honden trimsalon voor alle rassen

-  Uw hond vakkundig getrimd 

 (gediplomeerd)

-  Haal- en brengservice mogelijk

-  Uitsluitend 

 op afspraak

Tichelveld 21 • Nederweert

Tel. 06-29420034

info@trimsalonsnoetje.nl

www.trimsalonsnoetje.nl

Het adres voor uw hond

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)

Nieuwste Philips LED TV 
bij Stevens 

Op 30 mei is de nieuwste Philips LED 
TV serie geïntroduceerd. De PDL8908 
Designline is een fraai vormgegeven 
televisie. De voorzijde van de HD TV 
bestaat uit een naadloze vierkante 
glasplaat die onderaan transparant 
begint en naar boven toe steeds don-
kerder wordt. Deze televisie wordt 
leverbaar in twee beelddiagonalen, 
direct in 55 inch (140cm) en over een 
ruime maand ook in 46 inch (117cm).

De Designline heeft de kenmerken 
van lichtheid en transparantie in 
zich:
een televisie zonder hals, zonder 
voet, zonder zichtbaar frame, slechts 
een glazen paneel dat tegen de muur 
staat. In de standby-stand loopt het 
transparante glas geleidelijk over in 
diep zwart. Het onderste deel wordt 
“onzichtbaar” zodra de tv wordt in-
geschakeld.

De driezijdige Ambilight XL-techno-
logie versterkt het “zwevende ef-
fect” van het scherm. Aan de zijkan-
ten en de bovenkant van het scherm 
wordt de wand achter de tv verlicht 
met dezelfde kleuren als op het 
scherm zelf, wat het tv-kijken ruim-
telijker en rustiger maakt. Dit biedt 
u een intense kijkervaring die u niet 
meer wilt missen.

De Philips Designline televisie is ont-
worpen zonder concessies te doen 
aan de beeldkwaliteit. Het toestel 
heeft een Perfect Pixel HD engine 
beeldprocessor. Tesamen met de 
1400 Hz Perfect Motion Rate zorgt 
het voor scherpe en natuurlijke ac-
tiebeelden. Het kleurbereik wordt 
verbeterd met Micro Dimming en 
Local Contrast technologie. 3D Max 
met actieve 3D-technologie maakt 
de ultieme kijkervaring compleet.

De Smart TV-functies van de tv zijn 
gemakkelijk te gebruiken via Wifi 
met de dubbelzijdige afstandsbedie-
ning die, naast de gangbare functies, 
uitgerust is met een volledig toetsen-
bord en een aanwijsfunctionaliteit. 
Het toestel is voorzien van een dual-
coreprocessor en heeft onder andere 
diverse HDMI en USB aansluitingen. 

Nieuwsgierig geworden? U kunt het 
toestel in deze regio bewonderen en 
aanschaffen bij Stevens Televisies, 
Grootschoterweg 105-107 te Budel-
Schoot (NL), zie www.stevensbudel-
schoot.nl

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

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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



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

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

Liturgische kalender
van 6 tot en met 15 juni 2013 

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 
vrijdag van de maand
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis 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) – jaardienst Jos 
Saes, ouders Konings-Veugen en Bertine,
Petrus Hubertus Verheijen, ouders Feijen-
van Ratingen, kinderen en tante, Sjeng Coo-
len en zoon Thijs.

ZONDAG 9 JUNI
Tiende zondag door het jaar 
09.30 uur/eerste H. Communie van basis-
school De Kerneel – Frans van Riet (vanwege 
verjaardag), Guul Verheijen en Hubertina
Petronella-Bruekers, voor opa De Jong.

MAANDAG 10 JUNI
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

DINSDAG 11 JUNI
H. Barnabas, apostel
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 12 JUNI
Geen rozenkransgebed en geen avondmis.

DONDERDAG 13 JUNI
Gedachtenis van H.-Antonius, priester en 
kerkleraar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 14 JUNI
Gedachtenis van H.-Liduina van Schiedam, 
maagd
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 15 JUNI
Vooravond van de elfde zondag door het
jaar
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantantes, lec-
tor mevr. T. Kessels) – zeswekendienst Truus 
Peeters, Michel Vossen (vanwege verjaardag).

Misdienaars
Zaterdag 9 juni 10.00 uur: Borbin en Benke 
Roost.

Overleden
Op vrijdag 31 mei was de uitvaart voor Harry 
Freij, hij overleed in de leeftijd van 83 jaar en 
woonde Brugske 18.
Moge hij ruste in vrede.

Zes priesterstudenten uit India naar Rolduc
Deze zomer beginnen zes nieuwe semina-
risten uit India aan hun priesteropleiding in 
Rolduc. Ze zijn allemaal rond 25 jaar en heb-
ben hun studie filosofie in hun thuisland al 
gedaan. In hun eerste voorbereidende jaar 
zullen zij zich vooral met de Nederlandse 
taal bezig houden. Daarna  volgen zij de 
theologische opleiding om na hun wijding
als priester in het bisdom Roermond te gaan 
werken. In het bisdom zijn al enkele jaren 
Indiase priesters werkzaam.

De komst van de studenten is mogelijk 
dankzij de goede contacten van bisschop 
Wiertz met bisschoppen in India. Eerder dit 
jaar was de bisschop aanwezig bij de wijding 
van twee priesters in India.

Naast de zes studenten komen in september 
drie studenten van de internationale katho-
lieke missionaire beweging van de Neocate-
chumenale Weg en nog een Indiase student 
naar Rolduc voor zijn eerste jaar.

Met de komst van toekomstige priesters 
uit India wil mgr. Wiertz het priestertekort 
in zijn bisdom verminderen. Hij haalt liever 
priesters van verre dan kerken sluiten.

Op bedevaart naar Lourdes vanuit Limburg
De eerste van drie groepsreizen, die in mei/
juni van Limburg naar Lourdes gaan, is te-
ruggekeerd met goede herinneringen. In 
totaal gaan in deze periode 1700 pelgrims 
naar het bedevaartsoord, waar Maria in 
1858 verscheen aan de 14-jarige Bernadette 
Soubirous.

In september zijn er weer bedevaartsreizen 
van de Limburgse Bedevaarten naar Lour-
des. Er gaan maar liefst vier keer nacht-
treinen, bussen en vliegtuigen. Informatie: 
www.bedevaarten.com.

Informatiedag theologisch instituut Rolduc
Op zaterdag 15 juni is er in Rolduc een infor-
matiedag van het Theologisch Instituut Rol-
duc. Dit instituut verzorgt opleidingen tot 
permanent diaken, priester, pastoraal wer-
ker, geestelijk verzorger, godsdienstleraar 
en diverse cursussen voor geïnteresseerden. 
De dag begint om 10.00 uur met kennisma-
king en een kopje koffie en duurt tot on-
geveer 13.00 uur. Voor meer informatie en 
aanmelding kunt u zich wenden tot rector 
Jan Vries, rector@rolduc.nl of 045-5466810.

Kapel O.L. Vrouw van 
  Lourdes in Schoor

Zondag 9 juni
10.00 uur H. Mis – tot bijzondere intentie.

Gedoopt
Door het sacrament van het doopsel is onze 
geloofsgemeenschap opgenomen 
Jens Op ’t Root  St. Gerardusstraat 25, Ne-
derweert-Eind. Wij wensen ouders en dope-
ling,  peetoom en peettante proficiat, veel 
geluk en Gods rijkste zegen voor een goede 
toekomst.

Liturgische viering in
zorgcentrum De Wei-jer

(St. Joseph)

Vrijdag 7 juni 18.30 uur,  muziek: samen-
zang.

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

8 t/m 15 juni  2013.

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

ZATERDAG 15 JUNI: 19.15 uur H. Mis, koor 
De Leeuwerik, jaardienst voor ouders van 
Eijk-van Dijk, jaardienst voor Harrie en Nel 
Jacobs-Vaes, voor Peter Jan Beerens voor 
vaderdag, jaardienst voor ouders Coolen en
Peeters en zoon Ger.

LEZERS: zaterdag 8 juni Piet van Gog, zater-
dag 15 juni Nelly Stienen.

MISDIENAARS: zaterdag 8 juni Tom van 
Horik, zaterdag 15 juni Valerie en Lois Bee-
rens.

“Spreek de waarheid met hart en lippen.” 

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van  8 juni 2013 – 15 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 9 juni 9.30 uur:
Als jrd. voor Lenie Fermont-Korten, Als hgm. 
voor Grietje Verstappen, Als hgm. uit dank-
baarheid (Canticum Novum)

Mededeling:
•	 De pinkstercollecte voor onze eigen mis-

sionarissen heeft € 132,75 opgebracht. 
Namens het kerkbestuur onze hartelijke 
dank.

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

135506824 of  Giro 1836498.

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, Budschop 6, telf.  632821.
U kunt ook per e-mail de intenties opge-
ven op het adres: gubbels@kpnplanet.nl 
en het bedrag van € 20,00 overmaken op 
rek.13.55.06.824 van de St. Rochusparochie 
Budschop of op Giro 1836498. Een andere 
mogelijkheid is het bedrag van € 20,00 in een 
envelop af te geven bij Mia Gubbels, met ver-
melding van uw naam, adres en telefoonnum-
mer 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 9 juni 2013.  H. Mis om 11.15 uur.
Koor: Sint Rochuskoor
H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie. H. Mis voor de ouders 
Linders-Houben, Bob en Willemien Driessen-
Linders. Jaardienst voor Pierre Van Nieuwen-
hoven en ouders Van Nieuwenhoven-Pepels. 
Jaardienst voor Pierre Smolenaers

Lector: Lies Evers
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Jan Kuepers

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 8 -15 juni. 

ZATERDAG 8 JUNI, Onbevlekt Hart van
Maria, 19.00 (Samenzang) ouders Duijts-
Peeters, overleden kinderen, kleinkinderen
en schoonzoon, jrd Gerrie Knoops, jrd Harrie 
Driessen, zwd To Sonnemans-Daems. 

ZONDAG 9 JUNI, 10e zondag door het jaar, 
10.00 (Samenzang) jrd Mart Janssen, Frans 
Loijen, verjaardag, ghm Anna Loijen-van
Nieuwenhoven (verjaardag). 

DINSDAG 11 JUNI, H. Barnabas, apostel, 
19.00 voor de zieken. 

DONDERDAG 13 JUNI, H. Antonius van Pa-
dua, priester en kerkleraar, 19.00 voor eigen 
intenties. 

ZATERDAG 15 JUNI, 19.00 (Zanggroep Os-
pel) Jan Duijts (vaderdag), Jan Haazen (va-
derdag), ghm Wim Douven. 

ACOLIETEN: za. 8 juni 19.00 : Victor Köster, 
Cas Schonkeren; zo. 9 juni 10.00 : Richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen; za. 15 juni 19.00: 
Harry Geerlings, Kathy Geerlings. 

DOOPSELS: Door het Sacrament van het H. 
Doopsel zijn Isa Ruijgers, Lambertushof 16 
en Enzo Schreurs, Beuldersweg 1, in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen. We wen-
sen dopelingen en ouders van harte profi-
ciat en een goede toekomst.

KERKHOFONDERHOUD: Ook dit voor-
jaar ziet het parochiekerkhof is verzorgd 
uit met goed verzorgde bloemen, planten 
en paden. Dat is niet zonder moeite : een 
groep(je) vrijwilligers pakt de begraafplaats 
na de winter flink aan en het resultaat mag 
er zijn. Zij verzorgen ook het onderhoud van 
de tuin van de pastorie. Namens het kerkbe-
stuur en de parochianen hartelijk dank. 
Maar ……… het groep(je) is wat klein ge-
worden door ontslagname vanwege leef-
tijd. Voor de overigen kan het bij afwezig-
heid van de een voor de anderen net wat 
veel worden. Daarom een vriendelijk ver-
zoek : zijn er nog krasse helpers die de groep 
willen versterken ? Het werk is heel flexibel 
uit te voeren en ook nog in de buitenlucht. 
Meld je even bij Ton Geurtjens, Lemmen-
hoek 70, tel. 626389, ook voor informatie.

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

ZWANGER!
van harte gefeliciteerd!

voor begeleiding van uw 
zwangerschap, bevalling 
en/of kraambed

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

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

Flexibele afspraaktijden

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.

Ook voor koffietafel
een vertrouwd adres.
< 120 plaatsen

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

grond in restaurant,
rolstoelopgang via serre

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

L.K.V. Ospel
Beste leden,

Dinsdag 11 juni gaan we wandelen in het 
Leudal o. l. v. een gids. We vertrekken met 
auto’s om 13.00 uur vanaf het Aerthijsplein.

Groetjes, het bestuur

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.

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Verwenmiddag voor 
mantelzorgers

Maandag 10 juni 13:30 – 16:00 uur
Alles wordt in het werk gesteld om 
u deze middag heerlijk te laten ont-
spannen. Even uw zorgen vergeten
wanneer u op de massagestoel zit 
of uw handen laat masseren waar-
na uw nagels mooi gelakt worden. 
Misschien wel een voetmassage of 
schoonheidsbehandeling.

Deze welnessmiddag is uitermate ge-
schikt voor de dames, maar ook man-
nen zijn welkom! Inclusief koffie/
thee/sap en gezonde lekkernijen. 
U kunt zich aanmelden t/m 6 juni en 
hopen u te mogen begroeten op deze 
verwenmiddag.

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

8-6-2012 8-6-2013

De daag woord aovendj,
de aovendj nacht.

Bi-j edere nôwe mêrrege
hebbe vae aan uch gedachtj.

Het is alweer een jaar geleden dat wij met pijn in ons hart
afscheid moesten nemen van oos pap en opa

Harrie Jacobs
Harrie van Bieële Sjang

Wij herdenken hem, samen met mam en oma, 
tijdens de jaardienst op zaterdag 15 juni om 19.15 uur

 in de parochiekerk van de H. Gerardus Majella te Nederweert-Eind.

Els en Wiek, Daan, Neeltje en Paul, Koos
Jan en Anja, Chantal en Guus, Nicole
Anita en Robert, Marieke, Bart, Juul, Amy
Peter

tuin • dier • bakplezier

AVEVE NederweertAVEVE NederweertVEVE NederweertA
Voorheen SAVoorheen SAoorheen SAV WIN - BoerenbondWIN - BoerenbondenbondWIN - Boer
Staat 40 - 6031 EM Nederweert
Tel: 0495 7Tel: 0495 7el: 0495 7T 45031 el: 0495 745031 45031 el: 0495 7

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

A2

Ospel

Rijksweg Zuid

Someren

NEDERWEERT

WEERT MeijelRandweg Zuiduid

A
CT

IE
Ge

ld
ig

 va
n 0

6-
06

t/m
 12

-0
6-

20
13 GARANTIE-

VERDUBBELING* 
Van 2 naar 4 jaar

+ OMRUILKORTING**

op WOLF grasmaaiers!
BTW gratis op Ambition en Blue Power

*Exclusief voor My AVEVE kaarthouders.

**Bij omruilen van een oude grasmaaier voor een WOLF grasmaaier.

Culinair weekend
Vrijdag 14 juni en zaterdag 15 juni

Keuken geopend vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur.

Keuze uit diverse voorgerechten, soepen, 

hoofdgerechten en nagerechten.

Kom gezellig dineren bij ons: 

eetcafé  Het Peeljuweel  Ospel

Tel.: 0495 – 634080

Reserveren is gewenst junijuni

Culinair weekend

OPEN EETTAFEL BUDSCHOP
Volgende week donderdag open eet-
tafel aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdagmiddag 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot 
datzelfde tijdstip.
Tel. 633104; 632332; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

ZAAGSEL EN
HOUTVEZELS

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

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175



NIEUW in Nederweert!!
Vierkante balenpers (Krone) + wikkelaar

Bij Stockmans Loonwerken
06-53533865

Europees landbouwfonds 
voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn 
platteland !

Bibliocenter deelt uit 

Bibliotheken in Limburg starten
loyaliteitsprogramma voor leden 

Vanaf 1 juni is het bibliotheekabon-
nement nog aantrekkelijker. Leden 
van Bibliocenter krijgen nu ook kor-
ting op een dagje of avondje uit. De 
korting geldt niet alleen in Limburg, 
in acht Nederlandse provincies krij-
gen bibliotheekleden voordeel met
hun biebpas.
Bibliocenter is nu aangesloten bij 
het landelijke loyaliteitsprogramma 
‘Voordeel met je Biebpas’.  De leden 
van de bibliotheek krijgen korting 
bij uiteenlopende instellingen op het 
gebied van kunst & cultuur, recreatie, 
educatie, sport, wellness en natuur. 
Op de website www.bibliocenter.
nl/actueel/voordeel-met-je-biebpas
staan alle voordelen.

Gevarieerd aanbod 
Met zo’n vier miljoen leden zijn de 
gezamenlijke bibliotheken een inte-
ressante partij voor organisaties die 
actief zijn op het gebied van kunst 
& cultuur, recreatie, educatie, sport, 
wellness en natuur. Voor de biblio-
theekleden betekent dit een gevari-
eerd aanbod aan deelnemende orga-
nisaties, zoals theaters, dierenparken, 
musea, pretparken, festivals en de bi-
bliotheken zelf. Bibliocenter deelt uit 
en spreekt hiermee haar waardering 
uit voor haar loyale leden.

Bibliocenter is helemaal bij de tijd
De bibliotheek is een plek waar je 
boeken kunt lenen en een prima 
plek waar je kunt studeren en andere 
mensen ontmoet. Daarnaast worden 
er regelmatig activiteiten georgani-
seerd. Door deelname aan het loya-
liteitsprogramma Voordeel met je 
Biebpas wordt het nu nog aantrekke-
lijker om lid te zijn van de bibliotheek.

Bibliocenter gaat met de tijd mee en 
koestert haar leden. Bibliocenter is 
op zoek naar extra waarde voor de 
leden. Door met veel verschillende 
organisaties samen te werken kan Bi-
bliocenter een aantrekkelijk kortings-
programma bieden in acht provincies. 
Nog meer redenen om lid te worden 
en een biebpas te nemen. Informeer 
bij de bibliotheken in Leudal, Maas-
gouw, Nederweert en Weert of kijk 
op de website www.bibliocenter.nl 

Het Duitse familiecircus Bossle,
van de gelijknamige familie, zet 
van 5 t/m 9 juni haar tenten op 
in Nederweert. Op het terrein bij
Sporthal de Bengele wordt de cir-
custent gedurende deze periode 
opgebouwd en zullen er dagelijks 
shows gegeven worden.

Het circus heeft een programma voor 
de gehele familie met onder andere 
paardendressuren, acrobatiek op de 
rola rola, razendsnelle tempojong-
leurs, hoola-hoopartieste en Clown 
Otto zorgt voor de lach in de voor-
stelling.

Het circus speelt in de periode 5 t/m 
9 Juni dagelijks om 16:30 uur, behalve 
op zondag dan speelt het circus om 
14:00 uur.

Het circus hanteert lage entreeprijzen 
zodat het voor iedereen betaalbaar 
blijft. U koopt uw kaartjes aan de cir-
cuskassa, Dagelijks voorverkoop tus-
sen 10 en 12 uur en één uur voor aan-
vang van de circusvoorstelling. 

Kijk voor meer informatie ook op 
www.circus-bossle.de 
Wij zien u graag terug bij één van 
onze voorstellingen.

Circus Bossle in Nederweert

Sint Jans Gasthuis Weert

Thema-avond
Borstkankervereniging

Workshop Pilates
Op donderdag 13 juni a.s. organi-
seert het B-actief netwerk Weert 
van Borstkankervereniging Ne-
derland een workshop Pilates. De 
bijeenkomst vindt plaats in het 
Auditorium van SJG Weert van 
19:00 tot 21:00 uur. 

Hoewel het niet noodzakelijk is, 
verzoeken wij u om u vóór 10 
juni a.s. aan te melden voor deze 
workshop bij Henny Brandwijk: 
wgb.brandwijk@gmail.com , tele-
foon: 0495 - 54 83 09.

Hannie Huber van Many Moves, 
gediplomeerd sportlerares met als 
specialisatie Pilates, laat de aanwe-
zigen kennis maken met de Pilates 
Methode, een oefenmethode voor 
het gehele lichaam. In deze methode 
wordt gewerkt aan het vinden van 
een ultieme balans tussen mind en 
body en de samenhang tussen kracht, 
souplesse en controle. Hannie houdt 
rekening met de eventuele beperkin-
gen van een ieder! Pilates kan een 
uitstekende manier zijn om eventuele 
klachten, ontstaan na de behande-
ling van borstkanker, zoals krachtver-
mindering en pijn in de arm, te ver-
beteren.

Mega Uitverkoop: 
“Kortingen tot wel 70%”

Kessels Mannenmode is gestart met een mega uitverkoop. 
Vanwege  leeftijd en gezondheidsredenen van de uitbaters Jos en 

Alda Kessels  hebben zij besloten het wat rustiger aan te gaan 
doen. Een winkel van deze omvang is momenteel een te grote 

belasting en zij beraden  zich nog of ze in  een kleinere of andere 
vorm de naam Kessels Mannenmode voortzetten.

Zij hebben gekozen voor een uitverkoop van de complete voorraad 
met SUPER KORTINGEN TOT WEL 70%!

Alles moet weg van pantalons, colberts, hemden tot kostuums.
Wees er snel bij want  Op=Op!!

Kerkstraat 18 • 6031 CH  Nederweert • T 0495 631285

Rest partijen 
hortensia’s. 
3 voor € 25,=. 

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

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

Te huur 
Woonhuis 

Merefeltstraat 21 Nederweert, 
4 slaapkamers en 

Leliestraat 22 Maarheeze,  
4 slaapkamers, 

0654773773

Zangvereniging St. Caecilia Ospel 

Bart en Miet Vossen-Broens zijn 
beiden al 50 jaar lid van onze 
Gemengde Zangvereniging St. 
Caecilia te Ospel. Ze werden afge-
lopen dinsdag, 28 mei 2013, dan 
ook eens flink in het zonnetje ge-
zet. 

Een kleine samenvatting van hun acti-
viteiten binnen het koor:

In de jaren vijftig namen Bart Vossen 
en Miet Broens, ieder afzonderlijk, 
het besluit om lid te worden van een 
koor. Daar leerden zij elkaar kennen. 
Doch onze pastoor dacht slim te zijn, 
de repetitie was voor de dames 15 mi-
nuten eerder afgelopen dan voor de 
heren. Zo kon er niks gebeuren.
Arme pastoor, de jeugd was slimmer 
dan hij, een kwartier wachten op ie-
mand die je leuk vond was geen straf. 
Bart en Miet kregen dus verkering, er 
werd getrouwd en er kwam een baby. 
Ze namen enkele jaren een rustpauze, 
maar in 1978 werden ze samen weer 
lid van het koor.

Miet heeft enkele jaren zitting ge-
nomen in het bestuur. Zij heeft heel 
lang gezongen bij de sopranen maar 
toen de alten versterking nodig had-
den begon ze met zingen bij de alt-
partij. Het overstappen van sopraan 
naar alt was best pittig.
Alle stukken die zij had ingestudeerd 
als sopraan moesten nu anders. Ze 
doet dit sindsdien zo goed dat zelfs 

haar stemgeluid wordt gemist wan-
neer ze afwezig is. Gelukkig komt dat 
niet vaak voor.

Sinds 2003 is Bart de voorzitter van 
onze zangvereniging St. Caecilia en 
dat doet hij prima. Het besluit om 
voorzitter te worden nam hij niet zo-
maar. Hij schaatste van de Niesakker-
brug naar de Roggelsebrug en terug
alvorens een besluit te nemen. Geluk-
kig lag er ijs op het kanaal anders had 
hij moeten zwemmen.

Beiden zetten zich voor 100% in om 
alles in goede banen te leiden. Hier is 
onze zangvereniging hen zeer dank-
baar voor!

Een klein voorbeeld: Bart zit voor zijn 
pc, typt de nieuwsbrieven en alles 
wat de leden dienen te weten netjes 
uit. Dan springt Miet op haar stalen 
ros en in no-time ligt de post bij de 
leden op de mat. Is dat geen team-
work?
Zo kunnen we nog wel even door 
gaan, maar al met al zijn Bart en Miet 
al 50 jaar een aanwinst voor ons koor. 
Ze horen thuis in de rij van zeer trou-
we leden.
Zij werden dan ook tijdens de jaarver-
gadering op 28 mei jongsleden ver-
rast door Weert TV met de vlaai van 
de week.

Namens Bestuur en Leden van
Zangvereniging St. Caecilia Ospel 

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

www.tindemansgraszoden.nl
0636419667

Trouwkaartjes??

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

Help Alzheimer  
over winnen. Dan  
hoeft niemand  
zichzelf te verliezen.
www.alzheimer-nederland.nl


