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Postbus 2724
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Adviseur:
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Bloemist Johan Winters, Budschop
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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

Parochie Ospel bestaat volgend 
jaar 150 jaar. Dit wordt uitge-
breid gevierd in het weekend
van 31 mei en 1 juni 2014. Het 
comité, bestaande uit vertegen-
woordigers van het kerkbestuur 
en de dorpsraad, heeft contact 
gezocht met andere Ospelse or-
ganisaties. Daardoor kunnen de 
krachten worden gebundeld om
er een écht dorpsfeest van te
maken.

Het programma is in hoofdlijnen 
bekend. 

Zaterdag 31 mei: 
•	 Sfeervol ‘Hemels Concert’ in de	

O.L. Vrouwekerk in Ospel m.m.v. 
Harmonie Melodie der Peel. 
Het kerkorgel krijgt daarin een be-
langrijke partij. Dit orgel is aan res-
tauratie toe. 
Met uw steun klinkt het orgel tij-
dens het ‘Hemels Concert’ als van-
ouds.

Zondag 1 juni:
•	 H. Mis, gevolgd door een receptie	

in Zaal Peeljuweel 
•	 Een cultureel, historisch en actief	

middagprogramma is in voorberei-
ding. 

•	 Expositie ‘Kunst van het Geloven’:
Historische attributen uit Ospels 
kerkbezit
Foto’s 150 jaar Ospel
Kunstexpositie met werken van 
(voormalige) Ospelse kunste-

150 jaar Parochie Ospel

Een Doospelse bundeling!

naars en creatieven, met verlo-
ting van een aansprekend kunst-
werk aan het eind van de dag 

Lesprogramma over Ospel
Natuurlijk worden ook de kinderen 
betrokken bij het Ospels parochieju-
bileum. Via een lesprogramma ont-
dekken zij het ontstaan en opbouw 
van de parochie en de kerk in Ospel. 
De lessen worden verzorgd in samen-
werking met basisschool De Schrank. 

Ospel in gedichten gevat
De organisatie heeft de Schrijvers-
kring Ospel bereid gevonden het Os-
pels maatschappelijk leven in gedich-
ten te beschrijven. Deze gedichten 
worden in 2014 in boekvorm uitge-

bracht, voorzien van foto’s van aller-
lei Ospelse activiteiten, evenementen
en het dagelijks leven. 

Ook u kunt een foto indienen, of een 
gedicht schrijven. 
Een werkgroep maakt uiteindelijk 
een keuze uit het ingeleverde dicht- 
en fotomateriaal.
Mail uw tekst en/of foto naar 
150jaarparochieospel@gmail.com. 

Meer informatie
Via Ospel Actueel en het Weekblad 
voor Nederweert houdt het comité u 
op de hoogte van de ontwikkelingen. 
Heeft u een vraag of een suggestie, 
mail het naar 150jaarparochieospel@
gmail.com. 

Laco bereikt in het zilveren jubi-
leumjaar een bijzondere mijlpaal: 
750.000 uitgereikte zwemdiplo-
ma’s van de Nationale Raad Zwem-
diploma’s. Dit enorme aantal is 
de optelsom van 25 jaar veilig, 
professioneel, goed en plezierig 
zwemonderwijs. Laco, al 25 jaar 
hét beste adres voor zwemles.

In Nederweert hebben de afgelopen
25 jaar ruim 25 duizend kinderen en 
volwassenen hun diploma gehaald.
Hiermee heeft de accommodatie 
zichtbaar bijgedragen aan het totaal 
van 750.000 zwemdiploma’s van Laco.

Koploper in vernieuwingen
In al die jaren is Laco koploper ge-
bleven als het gaat om vernieuwin-
gen in het zwemonderwijs. In 1987 
begonnen met 1 zwembad, telt Laco 
nu ruim 40 accommodaties waar ruim 
1000 medewerkers actief zijn. ‘Als ou-
der kun je er van op aan dat het Laco 
Zwem ABC, erkend door de Nationale
Raad Zwemdiploma’s, je kind een
kwalitatief goed diploma biedt. Wat 
betreft techniek, conditie en ervaring; 
het is allemaal top’, aldus directeur
Bert Lavrijsen. 

De jarenlange ervaring van Laco ga-
randeert zwemlessen die kinderen
plezier bieden en tegelijk professio-
neel van opzet zijn. Mascotte Krokobill
begeleidt de kinderen bij het 10-stap-
penplan dat alle belangrijke facetten 
bevat van het leren zwemmen. De 
vorderingen bij het zwemmen kunnen 

thuis bekeken worden via het online 
leerlingvolgsysteem. Voor de aller-
jongsten is er het Laco Knuffelzwem-
men (tot 4 jaar) en ook na het Zwem 
ABC zijn er allerlei vervolgtrajecten.

Uniek concept
Na 750.000 zwemdiploma’s weet Laco	
exact wat de wensen van kinderen
en ouders zijn. Onlangs nog is het 
lesprogramma aangepast; de lessen 
duren langer en bieden ruimte aan 
ouders/verzorgers om de kinderen
weg te brengen tot aan de rand van 
het zwembad. Aan het einde van de 
zwemles is opnieuw tijd vrijgemaakt 
voor een overdrachtsmoment waarbij 
ouders en de zweminstructeur recht-
streeks contact kunnen hebben. Een
uniek concept voor Nederland, aldus 
directeur Bert Lavrijsen. ‘De respons	
hierop is geweldig. We merken dat 
onze openheid en de betrokkenheid 
van de ouders bij de lessen enorm 
worden gewaardeerd.’ Met 25 jaar	
ervaring op zak, is Laco klaar voor de 
toekomst.

750.000 zwemdiploma’s; 

25 jaar het beste adres voor zwemles

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

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

Lisette Coppen-Verhijden uit Weert:

“Na een geweldig mooi herstel van 
mijn gebit door tandarts Spauwen, 
ben ik heel blij dat Hetty er voor zorgt 
dat alles gezond en mooi blijft.”

Spauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweert
Brugstraat 8, Nederweert, tel. 634227 
Buiten praktijkuren bij spoed tel. 460765

www.tandartsnederweert.nl

• Orthodontie voor kinderen 
èn volwassenen.

• Implantaten met kroon of 
brug of met een klikgebit.

• inpandig laboratorium voor 
snelle service.

’Mijn verdriet valt met 

geen pen te beschrijven.

Gelukkig stond ik er niet 

helemaal alleen voor.’

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 ".

Medewerkers 
gevraagd

Horecamedewerkers (M/V) gevraagd 
voor loketverkoop in het voetbalstadion 
van MVV Maastricht en andere evene-
menten in Ned., B. en Dld.
•  Het zijn ± 20 wedstrijden op vrijdag, 

zaterdag of zondag van augustus 
2013 t/m mei 2014

• Naast een 20-tal wedstrijden in het 
MVV-stadion te Maastricht, zijn er vele 
andere evenementen.

•  De loketverkoop bestaat uit het berei-
den en verkopen van drank en eten.

•  Enige horeca-ervaring is gewenst, 
minimumleeftijd 19 jaar.

•  Het vertrek is vanuit Nederweert op 
industrieterrein Pannenweg 318.

Voor meer informatie kunt u bellen of 
mailen naar
• Huub Engelen 06-53400246
• Juan Engelen 06-20417897
• info@ibis-catering.com

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

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
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Hout- en bouwmaterialenhandel

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0031 493 491419
www.amaas.nl

Hoogwaardige producten voor
zakelijke en particuliere sector!

Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers

Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.
zaterdag 7.00-13.00 u.

Voor o.a.
• Keralit gevelpanelen
• Laminaat, plafonds,

wanden en deuren
• Beton- en gebakken klinkers
• Tuinhuisjes en tuinhout
• Schuttingen en poorten
• Trampolines

Hout en Plaatmaterialen
Stenen en dakpannen

Diverse bouw en afbouw materialen
Kunststof / alu. / houten kozijnen

Buiten en binnendeuren
Deurklinken hang & sluitwerk

Plafonds • Laminaat

Bezoek 
onze

showroom!

Magazijn
koopjes!
Zaterdag 

geopend
van 7.00 tot 

13.00 uur

hout en plaatmaterialen
stenen en dakpannen

diverse bouw- en afbouwmaterialen
kunststof / alu. / houten kozijnen

buiten- en binnnendeuren
deurklinken, hang- en sluitwerk

plafonds, laminaat

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

zaterdag 7.00-13.00 u.



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

WWW.LEON-DE-WIT.NL

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

Aircoservice • APK • Uitlijn en bandenservice • Diagnosespecialist 

De zomer komt eraan 
en wij zijn er klaar voor! 

U  ook? 

GRATIS AIRCOCHECK
+ STRANDBAL
KADO!!!*

* Zolang de voorraad strekt

!!!*
* Zolang de voorraad strekt

*
* Zolang de voorraad strekt

Waarom nu zonnepanelen?

Bel voor info of een 

Landelijke subsidieLandelijke subsidieLandelijke subsidieLandelijke subsidieLandelijke subsidieLandelijke subsidieLandelijke subsidieLandelijke subsidieLandelijke subsidieLandelijke subsidieLandelijke subsidie

Steeds stijgende energiekostenSteeds stijgende energiekostenSteeds stijgende energiekostenSteeds stijgende energiekostenSteeds stijgende energiekostenSteeds stijgende energiekostenSteeds stijgende energiekostenSteeds stijgende energiekostenSteeds stijgende energiekostenSteeds stijgende energiekosten

www.remozon.nl

Vertrouwd & Duurzaam

Voorheen Reemers Elektro montageVoorheen Reemers Elektro montage

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

ZEILMAKERIJ

OSPEL
MIA PELLEMANS

HET ADRES VOOR

VERANDAZEILEN

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

www.verandazeilen.eu

Natuursteen Limburg Ospel

Grafmonumenten

Wij leveren alle modellen graf-

monumenten, ook eigen ontwerpen.

Door lage overheadkosten en 

rechtstreekse import zijn wij sterk 

concurrerend.

Vraag om een vrijblijvende kosten-

opgave, ook als u reeds elders een 

offerte heeft aangevraagd. 

Bouwsector

Wij leveren  voor zowel de particulier alsook 

de bouwsector tegen scherpe prijzen:

- Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.

- Belgische en Ierse hardsteen geschuurd 

en gezoet.

- Vele soorten graniet, marmer en travertin.

- Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.

- Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.

- Composiet van het bekende merk Diresco

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

Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156  

mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl 

Ieder project, klein of groot,
krijgt bij ons de aandacht 

die het nodig heeft!die het nodig heeft!die het nodig heeft!die het nodig heeft!

T +31 (0)495-843607 • M +31 (0)6-53838159
E info@verkennisadvies.nl • I www.verkennisadvies.nl

Ook geld verdienen?

www.lenssenadvies.nl

Veel ondernemers
betalen te veel

aan de
Belastingdienst

Doe de
GRATIS quickscan

bij Lenssen.

Bel 0495 85 13 70
voor een afspraak.

GENEIJGENGENEIJGEN
elektro bvelektro bv

InstallatieInstallatie
ReparatieReparatie

OnderhoudOnderhoud
StoringenStoringen

van bedrijfs- en agro-installatiesvan bedrijfs- en agro-installaties

Elektrakeuring volgens NEN 3140Elektrakeuring volgens NEN 3140

Plattepeeldijk 10 Plattepeeldijk 10 • 6035 RP  Ospel 6035 RP  Ospel
Mobiel: 06-533 942 24 Mobiel: 06-533 942 24 • E-mail: geneijgenelektro@gmail.com E-mail: geneijgenelektro@gmail.com

Brigitte Verheijen
Uw persoonlijke reisadviseur... Thuis in de 
hele wereld

T 0495 84 06 81
E brigitte@travelcounsellors.nl
W www.travelcounsellors.nl/brigitte

Stelt u zich eens voor...
dat u over uw eigen 
reisadviseur beschikt

Lastminutes, 
strandvakanties, 
stedentrips, cruises, reizen 
op maat, trouwen in het 
buitenland, vluchten en 
zoveel meer...

Bizz’Cu-nakomelingen 
door samenwerking

Al een jaar na de start van het ondernemersnetwerk Bizz’Cu was daar 

de eerste nakomeling. Twee ondernemers startten samen een nieuw 

bedrijf. Zij noemen zich Plusbewind Zuid. Ook andere ondernemers die 

met elkaar kennismaakten bij een Bizz’Cu-bijeenkomst hebben al de 

eerste stappen gezet naar een nieuw samenwerkingsverband. De pre-

sentatie hiervan vindt plaats tijdens een ondernemersbijeenkomst in 

het voorjaar van 2014. 

Zo zijn er nog meer  ontmoetingen te noemen die zijn uitgemond in een of 

andere vorm van samenwerking. Juist de combinatie van diverse disciplines 

kan leiden tot unieke nieuwe concepten. Maar ook de bundeling van gelijk-

gestemden kan resulteren in succesvolle resultaten. 

In een veranderende omgeving van fysiek naar digitaal, zien bedrijven zich 

genoodzaakt via digitale dienstverlening tegemoet te komen aan de ver-

anderende wens of eis van de klant. Maar de concurrentie is moordend. 

Volgens velen is er maar één oplossing: samenwerken en investeren in de 

belevingswaarde van het product, winkel of bedrijf. Diversen schreven er al 

over. Her en der worden er bijeenkomsten over georganiseerd. Hoe treden 

ondernemers de toekomst tegemoet? Een belangrijke vraag. Niet alleen op 

grote schaal, maar ook voor kleine en/of lokaal werkende bedrijven. 

Samenwerking was al eerder een item bij Bizz’Cu-bijeenkomsten. Gastspre-

ker en creatieve denker Sjra Puts noemde het al. Ook de gast Harry Smits 

ging in op samenwerking, maar dan met non-profitorganisaties. Ingaan op 

dit thema tijdens de zomerbijeenkomst lijkt een herhaling van zetten, maar 

niets is minder waar. Ditmaal geen gastspreker; de ondernemers komen zelf 

aan bod. Kort en krachtig kennismaken is het motto. De aanstaande bijeen-

komst staat in het teken van snelheid en feedback met een zomerse bedrijfs-

presentatie en veel nieuwe of hernieuwde contacten. 

Tot slot is er een verrassing voor uzelf! Dit moet u zien én hebben! Alleen 

bij Bizz’Cu.

Op 28 augustus zijn we te gast bij Theeschenkerij De Turfstaeker in Ospel.

Aanvang 20.00 uur. Inloop 19.30 uur.  



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

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Sinds 1914

Aanbieding 
t/m 6 juli
Abrikozenvlaai € 8,95
Rijstevlaai met slagroom

€ 13,95
Appelflappen € 1,25

Wij hebben vakantie van 8 t/m 20 juli 
en daarom voor iedere klant een 

GRATIS HAM-ASPERGEBROODJE (op=op)

✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

€ 2,50 korting 
op vlaai naar keuze 
m.u.v. aanbiedingsvlaai. 

Kan ik als starter een woning kopen? 

Maandagavond  17 juni was het 
druk bij de Rabobank in Neder-
weert . Meer dan 50 “starters op 
de woningmarkt” kwamen sa-
men om antwoord te krijgen op 
de vraag: “Kan ik als starter een 
woning kopen ?” 

De Rabobank gaf, tijdens de woon-
bijeenkomst, samen met een aantal 
relevante partijen antwoorden op 
allerlei soorten “Woonvragen”. De 
opkomst was boven verwachting. 
Niet alleen een Financieel adviseur 
van de Rabobank was aan het woord, 
maar ook een makelaar en een nota-
ris gaven tips en relevante uitleg aan 
de jonge bezoekers. Dat je je woon-
wensen kenbaar kunt maken middels 
www.woonwensendichterbij.nl  werd  
uitgelegd tijdens de  presentatie van 
Vastgoed Ontwikkeling Zuid. Om het 
plaatje compleet te maken was er aan 
het einde van de avond de mogelijk-
heid om te laten berekenen wat je als 
starter maximaal kunt lenen.

“Het geeft een goed gevoel te zien dat 
starters, ondanks een aantal onzeker-
heden die de huidige tijdsgeest met 
zich meebrengt, toch bereid zijn een 

woning te kopen”, aldus Marc Janssen, 
manager Financieel Advies van Rabo-
bank Weerterland en Cranendonck. 

“Er zijn nog steeds mogelijkheden, 
maar een goed Financieel Advies is 
momenteel belangrijker dan ooit. 
Een advies dat breder adviseert dan 
alleen het stukje hypotheken. Ook 
vragen als “wat gebeurt er als ik mijn 
baan verlies?” en “wat als één van 
ons ziek wordt?” worden meegeno-
men in dit verhaal. De antwoorden 
op deze vragen, in combinatie met de 
huidige lage hypotheekrente en het 
grote aanbod in woningen zorgden 
ervoor dat vele starters deze avond 
de vraag “Kan ik als Starter een 
woning kopen” konden beantwoor-
den met:  Ja dat kan….!

Woonbijeenkomsten voor starters 
op de woningmarkt worden meer-
dere malen per jaar georganiseerd 
door  Rabobank Weerterland en Cra-
nendonck. De avond werd door de 
bezoekers beoordeeld met een 8! 
Mocht je interesse hebben om een 
woonbijeenkomst bij te wonen, stuur 
dan een mail naar: Financieeladvies@
weert.Rabobank.nl 

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

Tot € 150,- voordeel 
bovenop uw zorgverzekeraar!

 etc.

Nederweert klaarstomen voor de toekomst
Een kwestie van gewoon doen!
Tijdens de behandeling van de kader-
nota op 26 juni jl. heeft het CDA twee 
thema’s uitgelicht.  

Leefbaarheid en verkeersveiligheid
Het rijksbeleid heeft tot gevolg dat al-
les niet meer zo vanzelfsprekend door 
anderen geregeld wordt. Van onze 
burgers wordt veel gevraagd en het 
CDA vindt dan ook dat burgerinitiatie-
ven moeten worden omarmd. Bijvoor-
beeld op het gebied van verkeersvei-
ligheid. Op initiatief van het CDA is 
een motie ingebracht welke raads-
breed is gesteund. Aan het college is 
gevraagd om serieus om te gaan met 
onderbouwde initiatieven vanuit de 
samenleving, ook als deze niet geheel 
aansluiten bij het bestaande beleid. 
Door goed te luisteren naar de ver-
keersbeleving van onze inwoners, kan 
de verkeersveiligheid én de beleving 
ervan beter worden geborgd.  

Toerisme en recreatie
De open landschappen met de vele 
wandel- en fietsroutes maken dat ons 
mooie buitengebied aantrekkelijk is 
voor onze inwoners én onze bezoe-
kers. De vele charmante initiatieven 
zoals onder meer de theetuinen, 

boerderijwinkels met hun streekpro-
ducten en hoogwaardige horeca zijn 
hier een absolute aanvulling op. Als 
CDA vinden we dat onze regio een 
betere promotie verdient, locale ini-
tiatieven moeten hier nadrukkelijker 
bij betrokken worden. De voltallige 
raad heeft eerder een door onze frac-
tie ingediende motie gesteund. In het 
najaar wordt de begroting voor 2014 
vastgesteld en zal de verdeling van de 
subsidie voor regiopromotie opnieuw 
door de raad worden vastgesteld. 

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

Geldig van 04/07 tot en met 10/07

LEKKER VERS:
Varkenslapje dijon
(malse varkensfricandeau met mosterd marinade) ....................................100 gram  € 1,12
Zomerse wokschotel
(kalkoenreepjes met perzikken).................................................................................100 gram  € 1,10

SPECIAL VAN DE WEEK:
Slagersvink
(heerlijk gekruid gehakt omwikkeld met ontbijtspek)..................................4 stuks   € 5,50

GEMAK VAN DE WEEK:
Varkenshaas in roomsaus (alleen even opwarmen) ....500  gram € 4,99

VLEESWAAR TOPPER:
Boterhamworst (met goud bekroond, de lekkerste)...............150  gram € 1,15

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

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

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)

OPRUIMING
nu nog goedkoper

ALLES HALVE PRIJS
of minder

parkeerterrein
bereikbaar

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.n l

‘Eigen’ Kermis voor  Leveroy
Een muzikaal feest in de buiten-
lucht, diverse activiteiten en gra-
tis entree van zaterdag 13 t/m 
dinsdag 16 juli!
Dat het met de leefbaarheid in 
Leveroy wel goed zit, bewijst de 
werkgroep die de traditionele 
‘Leivere kermis’ weer nieuw leven 
in blaast. Door bezuinigingen van 
de gemeente Nederweert leek de 
dorpskermis verloren te gaan. In 
november 2012, tijdens een bij-
eenkomst tussen de gemeente en 
de inwoners van Leveroy, is het 
initiatief ontstaan om de kermis 
zelf te organiseren. Nu, ruim een 
half jaar later, staat Leveroy aan 
de vooravond van haar ‘eigen’ 
kermis. Het belooft een gezellig 
feest te worden!

Aftrap met ‘Street Race’
De kermis start op zaterdag 13 juli om 
17:00 uur met een ‘Street Race’. Al fiet-
send over een parcours rondom het 
kermisterrein moeten de deelnemers 
enkele hindernissen trotseren. Een 
fiets (mountainbike) die tegen een 
stootje kan is dan ook geen overbo-
dige luxe. Uiteraard zijn de kermisat-
tracties op het plein vanaf dat moment 
geopend. ’s Avonds staat de coverband 
Riverside op het podium om de eerste 
dag spetterend af te sluiten.

Veel muziek!
Op zondagmorgen staat het traditio-
nele kermisconcert van Fanfare Con-
cordia op het programma, waarna 
Die Original Maaskapelle uit Wessem 
de middag muzikaal zal invullen. Tij-
dens de avonduren komen The Dee-
jays met hun drive-in show de boel 
op stelten zetten. De maandag staat 
in het teken van de jeugd waarbij di-
verse activiteiten voor hen worden 
georganiseerd. Het muzikale feest-
programma zal ’s avonds een vervolg 
krijgen zodra de coverband Tilt het 
podium verschijnt.

Veel activiteiten laatste dag
De laatste dag, dinsdag, is deels be-
steed aan de ouderen. In samenwer-
king met de Open Eettafel Leveroy 
zal er een gezamenlijk diner worden 
georganiseerd. Aansluitend kan men 
een dansje wagen bij Café-zaal We-
temans. De kermis zal worden afge-
sloten met een Duitse Avond onder 
muzikale begeleiding van DJ Otto 
Wunderbar, dé Après-ski DJ uit Duits-
land. 

Kortom een gevarieerd programma 
voor jong en oud!

Kijk voor meer informatie en aan-
vangstijden op www.kermisleveroy.nl 

KVW NEDERWEERT ZOEKT KNEX!
Voor augustus 2013 is KVW Nederweert opzoek 
naar Knex voor een leuke leerzame activiteit. 
Heeft u nog Knex liggen en zou u het willen 
doneren aan KVW Nederweert, neem dan 
contact op via 0495-547113.

REVALIDEREN BIJ U OM DE HOEK
Wij zijn er trots op bij 3 landelijke Netwerken fysiotherapie te zijn aangesloten. 

Deze netwerken zijn opgericht om de zorg rondom deze patiënt-categorieën 
te optimaliseren door intensiever samen te werken en kennis en kunde beter 

op elkaar af te stemmen. Allereerst Claudicationet, waarbij cliënten met 
vernauwingen in de slagaders van de benen looptraining onder begeleiding 

van een gespecialiseerde therapeut uitvoeren. 
Verder zijn wij partner van Parkinsonnet en sinds kort ook van MS Zorg. 
Hierin gaan onze geriatrie fysiotherapeuten samen met een neuroloog, 

een logopediste en ergotherapeute de zorg rondom deze cliënten verbeteren.
Bij FysioFitnessNederweert bent u altijd op het juiste adres.

FysioFitnessNederweert, de Pluspraktijk van Nederweert en Weert

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



St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

GOEDE 
VRIJDAG 
geen koopavond

OPRUIMING
Restant badgoed

nachtgoed 5 euro
ondergoed
voor dames en heren

BH’s, slips, strings HALVE PRIJS

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Ananasbavaroise .............................................€ 10,75
Prohart .........................................................................€ 1,95
Gesorteerde broodjes ...... 4 halen - 3 betalen
Curryworstbroodje ............................per stuk € 1,20

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.

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

Slaapstoornis
Slapeloosheid kan vele oorzaken 
hebben: psychosociale, emotionele 
en lichamelijke factoren kunnen 
van invloed zijn. Pijn of ongemak in 
het lichaam kunnen het slapen be-
moeilijken. Soms is dan behandeling 
van deze lichamelijke pijn noodza-
kelijk voor een goede nachtrust.
Langdurige stress, kan invloed uitoe-
fenen op met name de buikorganen. 
Ze worden zo in hun functioneren 
beïnvloed dat ze minder beweeglijk 
worden. Hierdoor worden de banden
en vliezen rond deze organen stijver. 
Deze stijfheid kan er weer voor zor-
gen dat er pijn ontstaat en een ver-
minderd goed functioneren van de 
organen. Mensen voelen letterlijk 
dat ze “niet lekker in hun vel” zitten. 
Ze worden prikkelbaarder, zwaar-
moediger en gevoeliger  voor stress. 
Lichaam en geest zijn één. Osteopa-
thie onderkent deze eenheid. Door 
met de handen het lichaam te on-
derzoeken op vastzittende organen, 
spieren, gewrichten en het zenuw-
stelsel voelt de osteopaat waar het 
probleem vandaan komt. Denk maar
aan uitdrukkingen in de Nederlandse 
taal als ‘iets op de lever hebben’ of 
‘de buik ergens van vol hebben’. Juist 
de lever en de darmen zijn vaak aan-

grijpingspunten voor de osteopaat 
om slapeloosheid ‘te lijf te gaan’. Ook 
de soepelheid van de schedel speelt 
vaak een belangrijke rol bij het sla-
pen. Mensen die ‘veel in hun hoofd 
zitten’ krijgen een minder soepele 
schedel. Dit is een voorwaarde voor 
het goed functioneren van de herse-
nen. Als de schedel niet soepel is, dan 
kan ook slapeloosheid ontstaan. 
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 informatie-
filmpjes op onze website: 
www.vaneldijk.com
Voor verder informatie mag u telefo-
nisch contact opnemen met:

Osteopathie van Eldijk, Weert-
Heythuysen-Nederweert
Sint Willibrordusstraat 10, 
6031 CZ Nederweert. 
Tel: 0495-634376

Dicht bij elkaar zorg voor elkaar 
Vrijwilliger zijn is ……… weten dat 
er iemand naar je uitkijkt!

Om nog meer te kunnen beteke-
nen voor mensen die ziek, ver-
standelijk en/of lichamelijk ge-
handicapt zijn, zijn we op zoek 
naar vriendelijke en zorgzame 
vrijwilligers met HART VOOR DE 
ZORG . 

Vrijwillige thuishulp
Gemiddeld 1 keer per week onder-
steunt u mensen in de thuissituatie 
door samen een activiteit te onderne-
men bv. samen boodschappen doen, 
een wandeling maken of biedt u ge-
zelschap in huis door bv een kaartje 
te leggen en een praatje te maken. 
U ondersteunt daarmee ook de man-
telzorger. Tevens kunnen mensen
hierdoor langer in hun vertrouwde 
omgeving blijven wonen. U kunt zelf 
aangeven welke hulpvraag het best 
bij u past.

Vrijwilliger Hulp bij Dementie
Gemiddeld 1 keer per week onder-
steunt u mensen in de thuissituatie 

die kampen met geheugenproble-
men. (zie ook hierboven)

Vrijwilliger Palliatieve Zorg
Gemiddeld  2 keer per week onder-
steunt u mensen die ernstig ziek zijn.

Heeft u interesse en wilt u meer in-
formatie over ons vrijwilligersbeleid 
en/of ondersteuning? Neem contact 
op met Hetty Callens 06 – 44 35 12 43 
of Josefien Hoeben 06 – 44 34 98 10 
Coördinatoren Groene Kruis Vrijwil-
ligerszorg of via Klantenservice 088 -
61 08 861. E-mail: thuishulpcentrale@
dezorggroep.nl

Iets voor U? . Mocht u geïnteresseerd 
zijn om als vrijwilliger  voor een ander 
wat te willen betekenen, neem dan 
contact met me op. Hebt u interesse 
of wilt u meer informatie neem dan 
contact op met Yvonne Dijk. 
Tel. 06-48 59 39 96  of  088-6108861 
of mail naar Yvonne.dijk@dezorg-
groep.nl

Voor meer informatie kijk op www.
dezorgondersteuner.nl

Bestaat de peuterspeelzaal nog?

Bestaat de peuterspeelzaal nog in 
Nederweert??? Jazeker, het heeft 
alleen een andere naam gekregen, 
namelijk peuterprogramma. Bij o.a. 
Hoera Kindercentra kunt u hier-
voor terecht. Hier kunnen kinderen
van 2 tot 4 jaar elkaar ontmoeten 
en samen spelend leren. Een prima 
manier om nieuwe ervaringen op te 
doen, los van papa en mama of de 
vertrouwde oppas, en spelenderwijs
voorbereid te worden op de basis-
school. Uw peuter leert er luisteren
naar de “juf” en went aan een groep. 
Er is veel aandacht voor zijn of haar 
ontwikkeling en voor het aanleren 
van vaardigheden die de overgang 
naar de basisschool soepeler maken. 
Het peuterprogramma is minimaal 2
dagdelen in de week (een morgen en 
een middag),5.5 uur per week 40 we-
ken lang (schoolvakanties vrij). Is het 
peuterprogramma duur??? Valt reuze 
mee! Iedere ouder krijgt of via de be-
lastingdienst een deel terug of via de 
gemeente Nederweert.
De keuze van deze dagdelen mogen 
ouders zelf invullen.

Het VVE (voor en vroegschoolse edu-
catie) peuterprogramma heeft een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van 
kinderen. Alle pedagogische mede-

werkers zijn VVE geschoold. Zij zor-
gen ervoor dat kinderen, indien no-
dig, b.v. extra taalaanbod krijgen in 
de vorm van educatieve programma’s. 
Op die manier wordt al vroegtijdig ge-
werkt aan het terugdringen van een 
mogelijke (taal) achterstand. In nauw 
contact met het basisonderwijs wordt 
alles in het werk gesteld om kinderen 
zo optimaal mogelijk aan hun school-
loopbaan te laten beginnen.

Bij Hoera Kindercentra hebben we 2
peutergroepen. De 2 jarigen zitten bij 
Eigenwijsje. Hier staat vooral het sa-
men spelen, samen delen en omgaan 
met elkaar centraal. Het programma 
dat in deze groep wordt aangeboden 
hoort bij deze leeftijdscategorie. Als 
een peuter 3 jaar wordt stroomt hij of 
zij door naar ‘Upke Dupke’. Het pro-
gramma dat hier wordt aangeboden 
sluit meer aan bij de basisschool.

Ook als uw peuter bij een gastouder 
zit of bij een ander kinderdagverblijf, 
kan het toch een aanvulling zijn om 
uw kind te laten deelnemen aan het 
peuterprogramma! Door uw peuter 
kennis te laten maken met het pro-
gramma, leert het de basisvaardig-
heden die nodig zijn voor een goede 
start op de basisschool.

Taxus inzamelactie
Al jaren zamelen wij snoeisel in van 
de Taxus baccata voor een genees-
middel tegen o.a eierstok-, borstkan-
ker en prostaatkanker. 

De inzamelactie loopt van:
13 juni tot en met 27 september.

Met een kleine moeite kunt u de kan-
kerpatiënten helpen met hun gevecht 
tegen deze zware ziekte !! 
SAMEN STOPPEN WE KANKER

Enkele tips voor het schoon-
houden van het snoeisel:
opvangen met lakens, dekens of an-
der materiaal zoals worteldoek;
het snoeisel in de schaduw leggen;

Nooit toedekken met plastic of in 
plastic zakken doen, dit i.v.m. broei;
i.v.m. de versheid van het snoeisel 
kunt u het beste ± 1 uur voordat u
stopt met snoeien, contact met ons 
opnemen. Wij halen het snoeisel dan 
binnen 24 uur bij u op.

Groenservice Kees Nijs
Moeselschansweg 33 
6005 NA WEERT
Tel. 0495-542731
mobiel. 06-20656377

In de toekomst willen wij u via e-mail
op de hoogte houden, graag uw e-
mail adres (indien u dit heeft) door-
geven aan: k.nijs@kpnplanet.nl.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Het zijn weer
Zomerspaarweken!

Spaar € 750 en krijg een volleybal*

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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Leën Assurantiën B.V.
Smisserstraat 20
6031 AE NEDERWEERT
T (0495) 63 18 39
E info@leenassurantien.nl
I www.leenassurantien.nl

Zondag 7 juli Dag van de Smaak

Hoe smaakt de regio, vandaag op 
Eynderhoof te Nederweert-Eind, 
in de dag van de smaak 

Het bakhuis in bedrijf en de geur van 
het lekkerste gebak zal iedereen la-
ten smullen, van vele soorten eigen 
gemaakte Limburgse vlaaien, pud-
dingbroodjes en de over bekende 
kapkoek. Een sneetje speltbrood met 
eigen gemaakt Eynderhoof stroop is 
de lekkernij van 2013 met gebakken 
appelschijven uit de pan. 

Frank’s Farm is deze dag aanwezig, 
beter bekend als Boer Frank en Anita 
met geitenkaas en zelf gemaakt ijs. 
Tamara Winters, de keukenprinses, is 
ook aanwezig.

Bij de brouwers en de bottelaars kunt 
u proeven van de Limburgse Gou-
verneur en Alt bier. Het wijngilde is 
eveneens aanwezig met een info-
stand. Ernie met heerlijke likeur en 
Coen van de Dorpsherberg met Doos-
pels dubbelbier.

Verder is vandaag het hele museum 
in bedrijf.

Woensdag  10 juli is het spring-
touw draaien op Eynderhoof.
Vandaag is de touwslager actief. 
Hij laat zien hoe je een springtouw 
maakte vroeger. De kinderen kunnen 
deze dag touwtje springen met de 
gemaakte springtouwen.

U vindt openluchtmuseum Eynder-
hoof aan het Milderspaat te Neder-
weert- Eind. Het museum is vanaf 
13.00 uur geopend

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
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DUCK
natuurvoeding
Diepvriesvlees  
voor de hond 

Vanaf 3,15 €
Zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of drukfouten.



Begin juni vond op verzoek van buurtver-
eniging Bosserstraat een extra informa-
tieavond plaats over de aanleg van de 
nieuwe randweg N266. De bijeenkomst 
was bedoeld voor buurtbewoners van en 
rondom de Bosserstraat. De aanwezigen 
kregen een toelichting op de te onder-
zoeken alternatieven aan de westzijde. 
Inmiddels is het effectenonderzoek (plan-
MER) naar de verschillende varianten voor 
de N266 afgerond en gepresenteerd aan 
de werkgroep van stakeholders. 

Provincie Limburg, gemeente en belang-
hebbenden werken samen aan een duur-
zame verbetering van de verbinding van 
de A2 met de N275 en N266.

Zes alternatieven 
De zes alternatieven die de afgelopen 
maanden door Bureau Kragten zijn 
onderzocht, zijn op te splitsen in drie 
categorieën , te weten west, oost en via het 
bestaande wegennet. Drie varianten be-
vinden zich aan de westkant van de kern 
Nederweert, waarbij er één dicht langs de 
kern gaat, de andere met een ruime bocht 
om de kern en het derde alternatief direct 
aansluit op de A2. Bij de twee varianten 
die via de bestaande wegen structuur 
van de N275 en N266 lopen, is het grote 
verschil dat één alternatief uitgaat van 
een verdiepte aanleg van de weg en het 
andere van een knelpuntgerichte aanpak 
van de huidige weg. De laatste van de zes 
varianten bevindt zich aan de oostkant 
van Budschop. Op onze site vindt u een 
overzicht van alle alternatieven.

Westvariant 
Tijdens de informatieavond op dinsdag 
4 juni wilden de bewoners van de omge-

ving Bosserstraat vooral een toelichting 
op de te onderzoeken alternatieven aan 
de westzijde, en met name het alterna-
tief dat dicht langs de kern loopt. Een 
groot aantal aanwezigen vroeg zich af 
waarom deze alternatieven zijn gewij-
zigd ten opzichte van de presentatie 
op maandag 5 november 2012 in zaal 
Centraal. 

Onderscheidend
Provinciaal projectleider, de heer Gaston 
Graaf, legde uit dat deze wijzigin-
gen zijn aangebracht naar aanleiding 
van de inspraakreacties op de Notitie 
Reikwijdte  en Detailniveau. De in deze 
notitie voorgestelde alternatieven 
bleken voor wat betreft de ligging ten 
opzichte van de kern, en daarmee de 
te verwachten effecten op de kern én 
het buitengebied, te weinig onderschei-
dend. Een aanpassing van twee van 
deze alternatieven levert wel de juiste 
informatie voor een goede afweging 
voor de toekomstige ligging van de 
N266.

Informatie
De aanwezigen dankten de buurtver-
eniging, die ook zitting heeft in de 
werkgroep van stakeholders, voor het 
organiseren van de informatievond. 
Het projectteam heeft toegezegd bij dit 
soort wezenlijke wijzigingen in de on-
derzoeksaanpak actiever met de omge-
ving te communiceren. Een belangrijke 
bron van informatie is ook de digitale 
nieuwsbrief waarop u zich kunt abon-
neren via www.nederweert.nl. Maar het 
is uiteraard ook mogelijk om contact op 
te nemen met leden van de werkgroep. 
Zij vormen een belangrijke schakel in 

het hele proces. U vindt de ledenlijst op 
onze website.

Effectenonderzoek
Inmiddels is het onderzoek naar de 
effecten van de zes alternatieven 
afgerond. De eerste resultaten van de 
studie zijn op maandag 24 juni aan 
de werkgroep Stakeholders gepre-
senteerd door bureau Kragten dat de 
onderzoeken uitvoerde. Alle gegevens 
worden op dit moment verwerkt in 
een (concept)rapportage die vervol-
gens aan de stakeholders beschikbaar 
wordt gesteld. 

Overleggen 
Op donderdag 8 augustus vindt voor de 
stakeholders een inloopmiddag plaats. 
Daar kunnen ze met al hun (technische) 
vragen terecht bij de onderzoekers. 
Een week later staat een nieuw over-
leg met de werkgroep gepland. Deze 
bijeenkomst is bedoeld om een advies 
te formuleren richting Gedeputeerde 
Staten van de provincie en het college 
van burgemeester en wethouders van 
Nederweert. In week 35 bespreekt de 
gemeenteraad de resultaten van het 
rapport tijdens een themaraad in het 
gemeentehuis. 

Nota’s en documenten 
Alle actuele informatie en achterliggen-
de documenten, zoals de Notitie Reik-
wijdte en Detailniveau en de vastgestel-
de Nota van Zienswijzen, die horen bij 
het project Randweg N266 Nederweert, 
zijn te vinden op de website van de 
provincie www.limburg.nl (typ N266 in 
het zoekvenster). Reacties kunt u ook 
sturen naar n266@prvlimburg.nl.

afvoeren van asbest. Alleen bedrijven met 
een agrarisch inkomen (minimale stan-
daardopbrengst 25.000 euro) komen in 
aanmerking voor de subsidie. Voorwaarde 
is ook dat er een minimumoppervlakte 
van 400 m² asbestdak moet worden gesa-
neerd. Sanering van asbestdaken van ge-
bouwen die voor nevenfuncties in gebruik 
zijn is mogelijk, mits op hetzelfde bouw-
vlak. In totaal kan per aanvrager maximaal 
€ 7.500,- subsidie verstrekt worden.

Zonnepanelen plaatsen
De aanvrager moet in de subsidieaanvraag 
wel kunnen aantonen dat hij zonnepane-
len op het dak laat plaatsen. Een duur-
zame investering dus. Ook hiervoor zijn 
fiscaal aantrekkelijke regelingen, zoals 
de MIA, VAMIL en EIA. Er is verder een 
minimumeis van 15 kW piek geïnstalleerd 
vermogen. Plaatsing op een ander dak 
dan het gesaneerde dak is mogelijk, op 
voorwaarde dat het gebouw zich op het 
bouwvlak uit de aanvraag bevindt. 

Rapport 
De uitvoering van de regeling loopt tot 
31 oktober 2014. Agrariërs kunnen tot 1 

september volgend jaar een aanvraag bij 
de provincie indienen, mits het subsidie-
plafond nog niet is bereikt. De aanvrager 
kan ook een asbestinventarisatierapport 
laten opstellen. Asbestdaken worden 
naar verwachting in 2024 definitief ver-
boden.

Info
Kijkt u voor alle informatie en de aan-
vraagformulieren op asbestvanhetdak. nl. 
Hier kunnen geïnteresseerden ook 
terecht om zich aan te melden voor de 
digitale nieuwsbrief. Bellen kan met de 
Helpdesk, tel. 079-3252385.
 

Samen werken we aan een betere verbinding van de A2 met de N275 en N266. (Foto: gemeente Nederweert)

Op weg naar de nieuwe N266
Effecten van alternatieven gepresenteerd aan stakeholders

Donderdag 4 juli 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

Dat is in het kort de bedoeling van een 
nieuwe provinciale subsidieregeling 
voor agrarische bedrijven die op 1 juli is 
ingegaan. 

Zowel de verwijderingskosten als de 
gezondheidsrisico’s nemen toe met de 
ouderdom van het asbest. Door het invoe-
ren van deze regeling wordt het saneren 
van asbestdaken gestimuleerd. De twaalf 
provincies hebben hiervoor een conve-

nant gesloten met het Rijk. In Limburg is 
voor dit project in totaal € 1,3 miljoen ter 
beschikking gesteld. 

Asbest verwijderen
De regeling richt zich op sanering van 
asbestdaken op agrarische bedrijven, in 
combinatie met het plaatsen van zonne-
panelen. De subsidie bedraagt € 3,- per 
m² asbestdak. Dit is ongeveer een derde 
van de kosten van het verwijderen en 

Op de website...
Milieustraat uur eerder dicht op 
werkdagen vanaf 1 augustus
Gemeente geeft geen gids uit. 
Ben dus alert op verzoeken tot 
adverteren!
A2 gedeelte van de dag afgesloten 
op zaterdag 6 en zondag 7 juli
Locaties nieuwe afvalbakken 
voor hondenpoep bekend 

www.nederweert.nl

Denkt u mee?
Nederweert is volop bezig haar (digi-
tale) dienstverlening door te ontwik-
kelen. Wij horen graag uw meningen en 
wensen hierover. Mogen wij u daarom 
vier tot zes keer per jaar vragen om met 
ons mee te denken? Via e-mail sturen 
wij u dan een link naar een vragenlijst, 
over uw ervaringen, wensen en ideeën 
met betrekking tot onze dienstverle-
ning. De resultaten van elke vragenlijst 
worden aan de deelnemers teruggekop-
peld. Deelname is uiteraard volledig 
vrijblijvend. Bent u ouder dan 18 jaar en 
inwoner van Nederweert? Meldt u zich 
dan aan voor ons digitaal burgerpanel. 
Alvast hartelijk dank! 

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Susanne Courtens van het team Commu-
nicatie, telefonisch of via burgerpanel@
nederweert.nl. 

Verkeersveiligheid 
Verkeersveiligheid bevordert de leef-
baarheid. De raad verzocht het college 
om in de toekomst kleinschalige en 
goed onderbouwde burgerinitiatieven, 
die de verkeersveiligheid en leefbaar-
heid bevorderen, te ondersteunen. 

Financiële middelen
Een financieel robuust en degelijk 
beleid; dat is waar de gemeente voor 
staat. De afgelopen jaren is er op tal 
van fronten bezuinigd. Daarbij zijn 
burgers zoveel mogelijk ontzien. In 
relatie tot de financiële onderzeker-
heden voor de toekomst is het zaak om 
vast te houden aan de uitgangspunten 
zoals het gemeentebestuur en de raad 
die met elkaar hebben afgesproken. 
Sober en doelmatig vormen daarbij de 
leidraad. De raad gaf te kennen geen 
voorstander te zijn van het verhogen 
van de OZB. Wethouder Wernink liet 
weten dat de gemeente een eventuele 
extra verhoging van de OZB of andere 
lokale heffing pas in overweging neemt 
als andere maatregelen niet toereikend 
blijken te zijn. 

Strategische visie
Nederweert heeft een strategische visie 
die de koers op hoofdlijnen t/m 2020 be-
schrijft. De gemeente opereert volgens 
de hoofdlijnen van deze visie. Gelet op 
de vele maatschappelijke en economi-
sche veranderingen én ook omdat er in 
2014 gemeenteraadsverkiezingen zijn, 
willen we de visie het komend jaar actu-
aliseren. De raad kon zich hierin vinden.

In debat
De gemeenteraad heeft op woensdag 
26 juni de kadernota voor 2014 t/m 2017 
behandeld en vastgesteld. 

Tijdens de algemene beschouwingen gaven 
de vier fracties hun mening over het finan-
ciële beleid en de koers van de gemeente. 
Er waren positieve reacties op de projecten 
die op dit moment gerealiseerd worden. 
Daar waar veel gemeenten krimpen, in-
vesteert en groeit Nederweert nog steeds. 
Maar er zijn ook zorgen. Bijvoorbeeld over 
het takenpakket dat gemeenten erbij gaan 
krijgen in het kader van de drie decentra-
lisaties. 

Thema's
Na de beschouwingen volgde een raads-
breed debat over een aantal thema’s die 
de fracties hadden benoemd. Onderstaand 
vindt u een samenvatting. 

Drie decentralisaties
Kern van de drie decentralisaties is dat er 
een groot beroep wordt gedaan op het 
zelfoplossend vermogen van mensen en 
dat er een vangnet blijft bestaan voor 
mensen die echt hulp nodig hebben. Maar 
ook de omgeving wordt gevraagd om 
te helpen. Het is niet meer vanzelfspre-
kend dat de overheid altijd klaarstaat. De 
voorbereidingen op deze kanteling zijn in 
volle gang. Een voorbeeld van het bevor-
deren van de zelfredzaamheid is de manier 
waarop burgers in Leveroy aan de slag zijn 
gegaan met het behouden van de leef-
baarheid. De raad gaf aan het belangrijk 
te vinden om de nieuwe manier van doen 
en denken nu al uitgebreid naar burgers te 
communiceren. 

Toerisme en recreatie
Nederweert bezit een aantal prachtige 
natuurgebieden. Vooral voor wandelaars 
en fietsers zijn er veel faciliteiten. De toe-
ristische kleinschaligheid kan een aantrek-
kende werking hebben. De raad vindt het 
belangrijk dat de mogelijkheden goed 
onder de aandacht worden gebracht door 
middel van promotie. Daarbij is samenwer-
king met het centrummanagement en de 
ondernemers een must. Het afgelopen jaar 
is een onderzoek gedaan naar de mogelijk-
heden om Nederweert beter op de kaart te 
zetten. De aanbevelingen uit dit onderzoek 
zullen voor de begrotingsbehandeling ver-
werkt worden in een plan van aanpak. 

Asbest eraf, zonnepanelen erop
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Kortingen
tot wel

75%!!
op topmerken

Grote opruiminG bij meeuwis in meijel
- damesschoenen - herenschoenen
- kinderschoenen - sportschoenen 
- berg- en wandelschoenen o.a. Meindl en Lowa

- dameskleding  - herenkleding
- jeans  - zomerjacks
- shorts

Zomer-
kinderschoenen

nu voor
1/2 prijs

Heldensedijk 32 • Meijel
Tel. (077) 466 17 17

www.meeuwis-meijel.nl
6 Dagen per week geopend • Donderdag koopavond tot 20.00 uur • Zaterdag geopend tot 16.30 uur

Veel mensen willen graag een 
bank in de buurt. Om gewoon 
even binnen te kunnen lopen 
voor een vraag of een goed ad
vies. Een kantoor om de hoek, 
met een bekend gezicht, waar ze 
hun geldzaken regelen zoals zij 
dat willen. RegioBank is een bank 
waarbij dit kan. Wilt u ook een 
bank die dichtbij u staat? Dan is 
RegioBank een aanrader. Nu he
lemaal, want u krijgt tijdens de 
Zomerspaarweken een volleybal 
cadeau als u € 750 spaart*. 

Klanten kiezen zelf hoe ze hun 
geldzaken regelen
‘Iedereen kan bij RegioBank binnen-
lopen. Wij zijn het kantoor om de 
hoek. Bij ons kunnen klanten hun 
geldzaken regelen zoals zij dat wil-
len. Op kantoor, thuis via internet of 
onderweg via onze Mobiele App. En 
dat kost de klant niets extra’s. Ook 
niet voor papieren bankafschriften 
of overschrijfkaarten. Klanten kun-
nen bij ons terecht voor betalen, 
sparen, alles. We nemen de tijd voor 
persoonlijke aandacht. Gewoon, een 
goed gesprek met een kop koffie. Op 
deze manier kunnen we echt advies 
op maat geven.’ zegt Hein Leën, Zelf-

standig Adviseur van RegioBank in 
Nederweert.

Spaar € 750 en krijg een volleybal 
cadeau
Tijdens de Zomerspaarweken is het 
extra aantrekkelijk om bij RegioBank 
te sparen. Hein Leën: ‘Als een klant 
nu € 750 bij ons spaart, krijgt hij een 
unieke volleybal cadeau. En natuurlijk 
altijd een aantrekkelijke rente.’ 

Gewoon binnenlopen
Bent u nieuwsgierig naar de persoonlij-
ke bank bij u in de buurt en wilt u meer 
weten of vrijblijvend kennismaken? 
Loop dan binnen bij Leën Assurantiën, 
Smisserstraat 20 in Nederweert. U kunt 
natuurlijk ook bellen via 0495 63 18 39.

Leën Assurantiën is als Zelfstandig 
Adviseur van RegioBank een onaf-
hankelijke tussenpersoon. Naast de 
producten van RegioBank adviseren 
en bemiddelen zij ook in producten 
van andere aanbieders. Behalve voor 
spaar- en betaalproducten; daarin be-
middelen zij exclusief voor RegioBank.

* Deze actie loopt t/m 31 juli 2013. 
Vraag naar de voorwaarden of kijk op 
www.regiobank.nl . Op = op.

Zomerspaarweken bij RegioBank

Puur genieten in de Peel!

Peelbelevingstocht met picknick 
in Nationaal Park De Groote Peel 
Zin in een bijzondere natuurbeleving? 
Doe dan mee met de Peelbelevings-
tocht op zondag 7 juli  in Nationaal 
Park De Groote Peel.  Je geniet niet 
alleen van de natuur, maar  ook van 
een peelpicknick in het open veld. De 
tocht start om 11.00 uur bij Buitencen-
trum De Pelen en duurt tot 14.00 uur.  
Deelname kost € 12,50 per volwassene 
en € 10,- per kind, inclusief picknick. Er 
kunnen max. 20 deelnemers meedoen. 
Opgave kan (tot uiterlijk vrijdag 5 juli 
17.00 uur) via: 0495 – 641 497 of per 
mail: depelen@staatsbosbeheer.nl Het 
Buitencentrum ligt aan de Moostdijk 
15 te Ospeldijk.
 
De natuur prikkelt al je zintuigen. Be-
halve te zien is er ook van alles te ho-
ren, te voelen en zelfs 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, 
texturen en smaken in de natuur. Om 
bewuster te beleven met al je zintui-

gen kun je eenvoudige opdrachten 
doen. Tijdens de Peelbelevingstocht la-
ten Peelgidsen van Staatsbosbeheer je 
ervaren hoe dat werkt. Zo word je he-
lemaal ondergedompeld in de natuur 
en zet je al je zintuigen op scherp! En 
het leuke is dat je die ervaring ook toe 
kan passen tijdens andere natuurwan-
delingen. Laat je verrassen en geniet! 
 
Halverwege de tocht wordt het pick-
nickkleed gespreid en de picknick-
tasjes uitgepakt. Zo kun je je energie 
weer opvijzelen voor de rest van de 
tocht. Dat is nog eens 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 

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

Poetswerk gezocht 
Voor op maandag en dinsdag

 in de middag ± 3 uren. 

Meer informatie: 06-16355585

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. 

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND: 
Doortje van Nieuwenhoven 
Vorige maand is mevrouw Doortje 
van Nieuwenhoven uitgeroepen tot 
vrijwilliger van de maand. Doortje 
is een zeer actieve vrijwilligster die 
zich vele jaren heeft ingezet en nog 
steeds klaar staat voor diverse vereni-
gingen, o.a. voor de KBO Ospel en de 
gymclub, waar ze nog steeds lid van 
is. Nietsvermoedend ging Doortje 
naar de ouderengym in Haaze-Hoof, 
waar ze vervolgens in het zonnetje is 
gezet en is verrast met een oorkonde 
en een heerlijke taart. Doortje be-
dankt voor je onvoorwaardelijke in-
zet en gezelligheid! 

VACATURE VAN DE WEEK: lees
vrijwilliger
De organisatie PSW in Nederweert is 
op zoek naar een leesvrijwilliger (m/v) 
voor een 5-tal cliënten. De bedoeling 
is om als leesvrijwilliger ongeveer een 
half uurtje één-op-één met de cliënt 
te lezen, om begrijpend lezen te oe-

fenen. Het is belangrijk affiniteit te 
hebben met de doelgroep mensen 
met een beperking. Uiteraard wordt 
gezocht naar een vrijwilliger die het 
zelf ook leuk vindt om te lezen. Tij-
den zijn in overleg, wel graag in de 
avonduren. Spreekt dit vrijwilligers-
werk u aan? Kijk dan op onze website 
voor meer informatie en om u aan te 
melden als vrijwilliger! 

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

MAATJESPROJECT: gezellige vrij
willigster gezocht! 
Voor een vrouw van 50 jaar woon-
achtig in Nederweert zijn we op zoek 
naar een vrijwilligster die wat gezel-
ligheid kan bieden. Mevrouw heeft 
een klein wereldje, voor haar zou het 
heel fijn zijn om samen met iemand 
af en toe iets leuks te ondernemen. 
Hierbij moet u denken aan samen er-
gens een kopje koffie drinken, gezel-
lig een praatje maken en samen cre-
atief bezig zijn. Wilt u iets voor een 
ander betekenen? Neem dan contact 
met ons op! Ook voor meer informa-
tie kunt u contact met ons opnemen.

In verband met de vakantieperiode is 
de Vrijwillige Hulpservice niet bereik-
baar in de periode van 11 juli t/m 9 
augustus 2013.

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. 

Sterk groeiend bedrijf zoekt
samenwerking met gemotiveerde

en ambitieuze personen. m/v
40+ welkom. Info: Tel 0495-626486

Heb jij ook zo’n zin in Zomer?
Elke woensdag ontdektochten bij 
Buitencentrum De Pelen 
Heb je ook zin in Zomer? Kom dan 
Nationaal Park De Groote Peel. Daar 
zijn elke woensdag in de zomervakan-
tie Zin in Zomertochten voor het hele 
gezin. De Zin in Zomertocht is niet zo-
maar een excursie, het is een actieve 
tocht vol doe- en ontdekdingen. Op 
woensdag 10 juli start er een tocht om 
11.00 uur, maar als je wil uitslapen kun 
je ook nog om 14.00 uur op pad. Ver-
trek vanaf de balie in Buitencentrum 
De Pelen aan de Moostdijk 15 te Os-
pel. Deelname kost € 5,- voor volwas-
senen en € 3,50 per kind, inclusief een 
leuke dierenpin voor de kinderen. Op-
gave via:  0495 – 641 497 of per mail: 
depelen@staatsbosbeheer.nl

In de zomer is er veel te zien en te 
ontdekken in de natuur. Het zomer-
seizoen lokt iedereen naar buiten om 
te genieten van alle zomerse geuren 
en kleuren. Staatsbosbeheer biedt 
in de zomervakantie een begeleide 
gezinstocht boordevol speelse op-
drachten. Actief, gevarieerd, uitda-
gend en boordevol natuurbeleving. 
Het leuke aan de Zin in Zomertocht  
is dat (groot)ouders en kinderen lek-

ker samen aan de slag gaan in de na-
tuur. Samen waterdieren scheppen 
en bekijken, samen een boommobile 
maken van materialen die gezocht 
worden op het scharrelpad en samen 
een moment van stilte genieten om 
naar de vogels luisteren. Maar vooral, 
samen een heerlijke middag in De 
Groote Peel beleven! 

Voor of na de tocht kan je op de gro-
te picknickweide van het Buitencen-
trum nog lekker spelen en picknicken. 
Hiervoor zijn bij het Buitencentrum 
zijn verschillende picknickspullen en 
smakelijke Streekproducten verkrijg-
baar. Buitencentrum De Pelen biedt 
alles om je natuurbeleving compleet 
te maken.  

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

Dieren spot je in de schemering

Avondwandeling met de boswach
ter door De Groote Peel
Op zaterdag 6 juli kan je, in het spoor 
van boswachter Piet Zegers mee op 
een avondwandeling in Nationaal Park 
De Groote Peel! Wat je tegenkomt en 
welke route hij kiest, dat is een verras-
sing. De excursie is ongeveer zeven km 
lang, duurt drie uur en start om 20.00 
uur bij de ingang van Buitencentrum 
De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Na afloop brandt de vuurkorf en is er 
een glaasje wijn, peelneut of warme 
chocolademelk. Deelname kost € 10,- 
voor volwassenen en € 7,50 per kind. Er 
kunnen max. 20 deelnemers meedoen 
en vol is vol. Aanmelden is noodzakelijk 
op: 0495 – 641 497 of per mail: depe-
len@staatsbosbeheer.nl 
 
Een avondwandeling in de natuur is 
heel bijzonder. Zeker als je in het spoor 
loopt van een echte boswachter. Hij 
kent zijn gebied als geen ander en 
weet de plekjes waar de kans op ont-
moetingen met dieren het grootste is. 
We starten als het nog licht is en dui-

ken dan langzaam het donker in. De 
schemering is de beste tijd om dieren 
te spotten. Als de zon plaats maakt 
voor het licht van de maan verandert er 
van alles in de natuur. Dieren die over-
dag actief zijn maken zich op voor de 
nacht. Veel vogels zingen nog een laat-
ste avondserenade en komen dan tot 
rust. Reeën, vossen en andere kleine 
zoogdieren voelen zich onbespied en 
sluipen voorzichtig uit bosjes en holen 
tevoorschijn op zoek naar voedsel. Als 
het helemaal donker is worden de die-
ren van de nacht actief. Ze  zijn aange-
past aan het leven en jagen in het don-
ker en hebben een goed ontwikkeld 
gehoor, tast- en/of reukvermogen. 
 
Ook de deelnemers aan deze excursie 
zullen deze aanpassing van de zin-
tuigen ervaren. Als het zicht minder 
wordt ga je automatisch beter luisteren 
en zelfs voelen (met je voeten) waar je 
loopt. Tijdens deze verrassende avond 
vol natuurbeleving kan je het allemaal 
beleven. Een ervaring om nooit te ver-
geten!

Schutterij St. Antonius
Zondag 7 juli neemt Schutterij St. An-
tonius deel aan het OLS 2013. Na het 
behalen van deze titel in 2006 en de 
organisatie in 2007 en daarna 6 jaar 
niet meer mee mocht strijden om 
“D’N Um” mag de vereniging dit jaar 
weer mee strijden om de titel. Om 
deze titel te kunnen behalen dient 
men ook flink te oefenen. Dit zal ge-
beuren op de volgende data:

• Dinsdag 2 juli tegen St Petrus 
Kelpen-Oler aan eigen boom aan-
vang 19.00 u

• Woensdag 3 juli tegen St Joris Wes-
sem in Wessem aanvang 19.00 u 

• Donderdag 4 juli tegen St Lucie Ne-
derweert-Eind in Nederweert-Eind 
aanvang 19.00 u

• Vrijdag 5 juli tegen St Petrus Kelpen-
Oler in Kelpen-Oler aanvang 19.00 u

• Zaterdag 6 juli tegen St Lucie Neder-
weert-Eind aan eigen boom 16.00 u

Tevens is er op zaterdag 6 juli voor ie
dereen oefenen exercitie met instru-
menten aanvang 18.30 u. Indien 
verhinderd op tijd afmelden bij de 
commandant.

Na deze oefening is er nog een 
schiet oefening voor iedereen.

Hierbij delen we mede dat diegenen 
die met de bus mee gaan de bus om 
11u vertrekt bij “Le Winne”.
Voor supporters die met de bus mee 
willen kan dat tegen een geringe ver-
goeding van € 5, - pp. Indien u hiervan 
gebruik wil maken gelieve voor vrij-
dag 5 juli dit door te geven via e-mail: 
secretariaat@schutterijantonius.nl 

Voor de thuis blijvers willen we mel-
den dat we in de optocht nummer 30 
hebben en dat we schieten aan boom 
15 rechts.

Vrijdag 9 augustus a.s. om 20.00 uur

KERKORGELCONCERT 
in de st. Lambertuskerk Nederweert.



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 4 tot en met 13 juli 2013 

DONDERDAG 4 JULI
Gedachtenis van H.-Elisabeth van Portugal
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 5 JULI
Gedachtenis van H.-Antonius Maria Zaccaria, 
priester
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 6 JULI
Gedachtenis van H.-Maria Goretti, maagd en 
martelares - vooravond van de 14de zondag 
door het jaar
18.00 uur H. Mis – (samenzang, lector mevr. 
T. Kessels) –Zeswekendienst Ben Sonnemans, 
jaardienst Wiel Stultjens en Anna Stultjens-
Strijbos, jaardienst Mien Neijnens-Lenders, 
jaardienst Tinus Geurts, Wiel Mooren van-
wege verjaardag, Mia Haenen-Teeuwen. 

ZONDAG 7 JULI
Veertiende zondag door het jaar 
09.30 Hoogmis (zang herenkoor, lector mevr. 
L. Caris) – jaardienst Lies Peters, Clementine 
Niessen, ouders en Catharina Manders.

MAANDAG 8 JULI
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

DINSDAG 9 JULI
Feest van Heilige Martelaren van Gorcum
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 10 JULI
Geen rozenkransgebed en geen avondmis.

DONDERDAG 11 JJLI
Feest van H.-Benedictus, patroon van Europa
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 12 JULI
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H.Mis met daarin;  de Doop, 1 ste 
H. Communie en H.Vormsel van Teddy van 
der Velde (volwassenedoop).

ZATERDAG 13 JULI
Gedachtenis van H.-Henricus - vooravond 
van de 15e zondag door het jaar 
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantantes, lec-
tor mevr. L Roost) – jaardienst Lei Geurts, 
jaardienst ouders Berben-Bukkens, tevens 
vanwege verjaardag en voor zoon Wiel, Li-
sette Gubbels-Jacobs (vanwege verjaardag) 
en Nellie Jacobs-Hendrikx, Jan Cuijpers, 
dochter Maria en zoon Thijs en familie Cuij-
pers-van den Kerkhof.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage:  Rabo rek. 1355.09.246
ING rek. 2943427

ZONDAG 7 JULI
10.00 uur H. Mis –  Jaardienst Theu Moonen 
en familie Moonen-Frencken.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van  6 juli 2013 – 13 juli 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 pa-
rochiezaken. Op feestdagen is het parochie-

bureau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 7 juli 9.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als hgm. voor  Neelke 
Vissers-Schreurs v.w. haar verjaardag, Als 
hgm. voor Thieu Korten v.w. zijn verjaardag, 
Als jrd. voor Annie v.d. Kruys-Triepels en te-
vens voor Wiel Triepels en Wim Triepels, Nic 
en Nel Janssen-Sillekens (Canticum Novum)

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

6 t/m 13 juli  2013.

ZATERDAG 6 JULI: 19.15 uur H. Mis, koor de 
Leeuwerik, voor Paul Beelen en fam. Beelen-
Schulte, voor Toon Schroën voor zijn verjaar-
dag, jaardienst voor Anny Weekers-Vaes.

ZATERDAG 13 juli; 19.15 uur H. Mis.

LEZERS: zaterdag 6 juli Maria van Nieuwen-
hoven, zaterdag 13 juli Nelly Stienen.

MISDIENAARS: zaterdag 6 juli Tom van 
Horik, zaterdag 13 juli Ayla en Loïs Beerens.

“Pas wanneer je leert te luisteren om te be-
grijpen, in plaats van te luisteren om te rea-
geren, ontstaat er echt contact.” 

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

135506824 of  Giro 1836498.

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

ZONDAG  07 juli 2013.  H. Mis om 11.00 uur. 
Pater Sjaak Kuepers, 50 jaar Priester.
Koor: St. Rochuskoor
Plechtige H. Mis ter gelegenheid van het 
50-jarig priesterfeest van Pater Sjaak 
Kuepers.

H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. H. Mis voor bijzondere inten-
tie. H. Mis voor Jan en Toos de Win-Heijnen

Lector: Lies Evers
Misdienaar: Thum Vossen/Bert Verheggen
Collectant: Jan Kuepers/Hein Nieskens

Na de mis is er gelegenheid om pater Sjaak 
Kuepers te feliciteren. Hiervoor zijn alle 
parochianen van harte uitgenodigd in het 
zaaltje van de kerk voor een kop koffie of 
thee met iets lekkers en een borrel.

OASEMORGEN
Maandag 8 juli 2013 is er bijeenkomst van de 
OASE-groep in de kerk in Budschop. De vie-
ring begint om 09.00 uur.  Tijdens de pauze 
is er koffie en thee. Iedereen is van harte 
welkom om tijdens deze morgen binnen te 
lopen en samen te bidden.

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 5 - 13 juli. 

Vrijdag 5 juli, 1e vrijdag van de maand, zie-
kencommunie.

Zaterdag 6 juli, H. Maria Goretti, maagd en 
martelares, 19.00 (Kerkelijk zangkoor Gre-
goriaans) Lei Vaes (verjaardag), jrd Andrees 
Meevis en Toos Meevis-van den Boom, jrd 
Bèr Zegveld en overleden familie. 

Zondag 7 juli, 14e zondag door het jaar, 
10.00 (Samenzang) ouders Salimans-Her-
mans en zoon Peter, 

Dinsdag 9 juli, HH Martelaren van Gorcum, 
19.00 voor de zieken. 

Donderdag 11 juli, H. Benedictus, abt, pa-
troon van Europa, 19.00 voor eigen inten-
ties. 

Zaterdag 13 juli, H. Henricus, 19.00 (Sa-
menzang) Wiel en Pieter Piepers en schoon-
zoon Albert, An Lemmen-Cromvoets  en
Geertje Lemmen (verjaardag), Jan Nies 
(verjaardag), Theu Pellemans en Marie Pel-
lemans-Lenders, zwd Pierre Hermans.

ACOLIETEN: za. 6 juli 19.00 : Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 7 juli 10.00: 
Richard Köster, Koen Coumans; za. 13 juli
19.00: Victor Köster, Cas Schonkeren. 

OVERLEDEN: Op 18 juni jl. overleed Robert 
Jacobs, 44 jaar, O.L. Vrouwestraat 2. Moge 
hij rusten in vrede. 

DOOPSELS: Door het Sacrament van het 
H. Doopsel is Lynn van Moorsel, Hennesweg 
11, in onze geloofsgemeenschap opgeno-
men. We wensen dopeling en ouders profi-
ciat en een goede toekomst. 

KERMIS-MIS: De gezinsmis met kermis 
werd een fijne viering met medewerking 
van de Jeugdharmonie JeHaDo en leer-
lingen van De Schrank, onder wie vele 1e 
communicanten. Hartelijk dank, ook aan de 
werkgroep Gezinsviering en aan iedereen
die meegewerkt heeft aan de vieringen in 
het afgelopen schooljaar. Vele (groot)ou-
ders namen deel aan de viering. Alle kinde-
ren kregen een penning voor een kermisat-
tractie. 

GEEN AVONDMIS: Naar gelang de omstan-
digheden wil ik eind juli of begin augustus en-
kele dagen vakantie nemen. Daarom verval-
len de avondvieringen op di. 23 / do. 25 / di. 30 
juli en do. 1 / di. 6 augustus. De weekenddien-
sten gaan gewoon door, behalve op zaterdag 
3 augustus, dan vervalt de avondmis.

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 
12.00 tot 15.00 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.

LKV afd. Nederweert
Hallo dames,

Op dinsdag 9 juli is onze fietstocht. We ver-
trekken vanaf de Rabobank om 13.30 uur. 
We gaan naar de tuin Hoop op Zegen. Op-
geven tot en met 5 juli bij Bets van Mierlo. 
We vragen een eigen bijdrage van € 2,00 
per persoon te betalen bij vertrek.
We wensen iedereen veel fietsplezier. Dit is 
onze laatste bijeenkomst voor de vakantie.
In september starten we weer met onze 
kienavond.

Het bestuur.

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.

Rijvaardigheidscursus 50+
De rijvaardigheidsrit is bedoeld om automobilisten van 50 jaar 
en ouder inzicht te verschaffen in hun eigen verkeersgedrag en 
vrijblijvend adviezen voor eventuele verbeteringen aan te reiken. 
In een ontspannen sfeer gaan de rij-instructeurs met de cursisten 
ongeveer een half uur rijden in hun eigen auto. Het gaat daarbij 
nadrukkelijk niet om een examen of test. 

➢ Ogentest
➢ Gehoortest
➢ Bewegingsles

➢ Test over de verkeersregels
➢ Autorit in eigen auto met rij-instructeur

Inschrijving is verlengd 
t/m 5 juli 2013

Vorkmeer Nederweert
Kapelaniestr.4

Gemeenschapshuis de Pinnenhof
tel. 626235

André Hermans

Vrijdag 
20 september 2013
Gemeenschapshuis 

de Pinnenhof
Aanvang: 13.00 uur

Bijdrage: € 20, - p.p.
incl. koffie/thee

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

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Open Eettafel
Budschop

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

www.budschopactueel.nl

DANKBETUIGING

In dankbaarheid en blijdschap
mochten wij ons

50 jarig huwelijksfeest vieren.

U die hieraan meewerkten
en voor de vele felicitaties,

bloemen en kado’s;

HARTELIJK DANK

Sjra en Toos Wullems-Cuypers
Kinderen en Kleinkinderen

Rest partijen 
hortensia’s. 
3 voor € 20,=. 
De Boer Natuur. 

Beatrixlaan 56 Asten. 
www.deboernatuur.nl  

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

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

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 juli 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 tienkruidensaus
◆	 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
◆	 Koe Loe Kai
◆	 Kipfilet in tienkruidensaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (8 stuks)
◆	 Gebakken banaan (4 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 19,00

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

TE HUUR

OPSLAGRUIMTE
ca. 12 x 2.50 mtr

Hoogers, tel. 631115

Lekker eten
ook pannenkoeken bij 
de Brabander 

Sluis XIII.
Tel. 0495-663466

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert



De harmonie komt naar je toe deze 
zomer,
Dat was de slogan.
En het klopte van alle kanten:
Ze kwamen inderdaad naar mij toe,
en de zomer mocht er ook zijn.
Een genoeglijke muziekavond voor 
elk wat wils.
Maar voor mij was het laatste nummer
het einde! Met Prestige werd deze
avond op een prestigieuze manier af-
gesloten!
Ik was er zeer blij mee!
Dank mensen van St. Joseph.

Jo Kneepkens

PINKe

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.

Nieuwe groep G25!!!
Vanaf september start een nieuwe groep 
bij Jong Nederland Budschop. De minioren 
stromen door naar G25. De G staat voor ge-
mengd. Het wordt dus een gemengde (jon-
gens en meisjes) groep voor de kinderen in 
de leeftijd 7, 8 en 9!
Dus ben jij 7, 8 of 9 jaar oud, en heb je nog 
niks te doen op donderdagavond van 18.15 
tot 19.45, dan ben je vanaf donderdag 5 
september welkom op onze blokhut op de 
Ospelseweg 15A!
Nu wil je natuurlijk ook weten wat we zoal 
doen op een groepsbijeenkomst? Nou we 
knutselen, sporten, lopen tochten, sjorren, 
bakken, zingen, springen, en doen spelletjes 
en nog veeeeel meer! Ook hebben we ie-
der jaar een overnachting op de blokhut en 
gaan we ieder jaar een week op kamp met 
de hele vereniging!

Hebben jij, of je ouders nog vragen? Dan 
mogen ze die gerust mailen naar een van de 
leidsters van de nieuwe groep G25: maud.
giesendorf@hotmail.com

Tot 5 september!

Groetjes de leiding van G25: Danny, Daniek 
en Maud

Limburgse A kampioenschappen 
synchroonzwemmen.

De kampioenschappen zijn over 2 dagen ver-
deeld. De eerste dag zwemt ieder meisje haar 
techniek (figuren), en de tweede dag worden 
de uitvoeringen(dansjes)gezwommen. 
Voordat de techniekwedstrijd begon wer-
den de medailles uitgereikt van de 4 com-
petitiewedstrijden die het afgelopen jaar 
zijn gezwommen. Hiermee behaalde Alice 
winkelmolen een 3e plaats in categorie ju-
nioren, en Carmen Brauer de 3e plaats in 
catagorie age 1. Hierna werd nog een dans 
uitgevoerd door meiden van verschillende 
clubs die dit jaar hebben mee gedaan aan 
de clinique. Ook voor de techniekwedstrijd 
vielen we in de prijzen. Carmen Brauer be-
haalde de 3e plaats, en Alice Winkelmolen 
de 2e plaats. 
De 2e dag was het erg spannend. Dit kwam 
omdat na een tijdje de muziek onderwa-
ter het niet meer deed. Gelukkig werd dit 
opgelost. Ook deze dag behaalde we ver-
schillende prijzen. Carmen Brauer behaalde 
als soliste een 2e plaats bij categorie age 
1, Alice Winkelmolen behaalde als soliste 
een 2e plaats bij categorie junioren, Alice 
Winkelmolen en Lisa Truijen Behaalde met 
hun duet een 3e prijs bij categorie junioren.                                                                                                                                        
Melissa Scheerman, Mieke Truijen, Lisa Truij-
en, Alice Winkelmolen en Josien Breukers 
behaalde de 3e plaats als groep in de cater-
gorie junioren en Saskia Aertssen, Anoek 
Aertssen, Simone Vervoordeldonk, Laura 
Scheerman, Anne Gähler en Laura Gähler 
behaalde de 3e plaats als groep in de cate-
gorie senioren. 
We willen onze trainers Ilse Hoeben, Tjeu 
Hoeben, Karina Vervoordeldonk, Franska de 
Rijk en onze supportster Daniek de Leeuw 
bedanken voor wat ze het afgelopen jaar 
voor ons hebben gedaan, bedankt!

Geweldig gedaan dames en trainers.
Bedankt voor jullie inzet dit seizoen en deze 
wedstrijd

2 Zwemsters van de maand Mei 
bij ZPC Nederweert

 

Dit keer 2 zwemster van de maand bij ZPC. 
Waarom 2 zwemster. Dat is heel makkelijk. 
Beide fanatiek, ze willen graag allebei nog 
beter worden, je kunt ze altijd vragen om te 
assisteren bij activiteiten en trainingen.  Dit 
vonden hun trainers zeer goede argumen-
ten om deze 2 dames zwemster van de 
maand te maken. De tweeling maakt al 9 
jaar deel uit van de wedstrijdploeg.
 
De zwemster van de maand zijn Jenny 
en Chantal Smeets uit Nederweert.
Voor de uitroeping hebben we hun ouders 
op de hoogte gebracht. Er moest even uit-
gezocht worden wanneer de dames allebei 
op de training zouden zijn. Dit was nog een 
hele klus omdat de meiden allebei druk zijn 
met studie en sport natuurlijk. Maar het is 
de ouders gelukt.  Na een training werden 
de dames verrast door trainer Johan. De 
reactie was prachtig. Ze schrokken er toch 
wel wat van en keken elkaar meteen aan. Ze 
kregen van alle leden en toeschouwers een 
groot en welverdiend applaus.

een kort verslagje van wie nu eigenlijk 
onze zwemster Jenny en Chantal zijn.
Jenny is de oudste van de 2. Ja ja ze heeft 
een voorsprong van 10min. Jenny traint 4x 
per week. Ze gaat nu starten met de oplei-
ding sport en educatie. Ze heeft haar a,b,c 
diploma en de zwemvaardigheidsdiploma’s 
1,2 en 3. Borstcrawl vindt ze het leukste om 
te zwemmen. Maar schoolslag daarin gaat 
ze het meeste vooruit. Lowie is haar favo-
riete trainer. De leukste wedstrijd vindt ze 
de LK-B. Haar doel: sneller worden en nog 
lang lid blijven van ZPC.
 
Chantal, traint 3x per week. Is al een jaartje 
bezig met haar opleiding sporeto( sport/ re-
creatie en toerisme) ze geeft wekelijks trai-
ning aan de zwemsters die bezig zijn om het 
zwemvaardigheids 2 diploma te halen. Zelf 
heeft Chantal de diploma’s a,b,c en zwem-
vaardigheid 1,2,3.  Dit doet ze super goed. 
Haar favoriete trainer is Johan. De favoriete 
slag van Chantal is borstcrawl en hierin gaat 
ze ook het meest vooruit. Haar leukste wed-
strijd is de Splash. Het doel van Chantal is om 
nog sneller te worden en ze wil graag mee 
activiteiten gaan organiseren.
 
Chantal een Jenny gefeliciteerd. Jullie ver-
dienen het. Jullie inzet voor onze vereniging 
is TOP!!!
 
Bestuur en Kader ZPC Nederweert

Communicanten brengen bezoek aan 
schuttersaccommodatie:
Op maandagmiddag 24 juni j.l. bezochten 
de jongens en meisjes van de groepen 3 en 
4  onze schuttersaccommodatie. Onder het 
genot van een beker frisdrank en een versna-
pering kregen zij door de voorzitter op een 
leuke manier uitleg over het schutterswezen.
Hoogtepunt voor de kinderen was het ko-
ningspaar. Schutterskoningin Chantal met 
aan haar zijde hun eigen meester (koning)  
Juul. Nadat ze vol bewondering de konings-
platen hadden geïnspecteerd werd er met 
de commandant gemarcheerd. Ook kon de 
jeugd kennismaken met het schieten op de 
bölkes. Enkele leden gaven de kinderen uit-
leg over het trommen en trompetten.
Natuurlijk vonden de communicantjes het 
leuk voor zelf te trommen of geluid uit de 
trompet te krijgen. Vooral de meisjes von-
den het draaien (twirlen) met de majoret-
tebaton interessant.
Rond de klok van 15.00 uur werden de kin-
deren weer opgehaald met een lekkere 
snoepzak en een schutterservaring rijker.
Dank voor alle leden die zich hebben inge-
zet voor deze leuke middag.

O.L.S. 2013:
Op zaterdagmiddag 6 juli zal de laatste 
schietoefening zijn voor O.L.S. schutters. 
Vanaf 16.00 uur wordt er geschoten met de 
schutters van zustervereniging St. Antonius 
uit Nederweert in Nederweert.
Vanaf 19.00 uur kunnen alle leden nog 
schieten bij onze schietaccommodatie. Ook 
is er de mogelijkheid om uniformen, mu-
ziekinstrumenten en andere benodigde 
spullen voor het O.L.S. naar het clubgebouw 
te brengen.
Op zondagmorgen 7 juli vertrekt de bus om 
9.15 uur vanaf café Bi-j Le-nie.
Leden en supporters die met de bus mee-
gaan dienen tijdig aanwezig te zijn.
Leden die op eigen gelegenheid naar Stram-
proy gaan: Wees op tijd bij de materiaalwa-
gen en hou rekening met de grote drukte. 
Optochtnummer 67.
De marswedstrijd staat gepland om 13.15 
uur. Veel succes!!!

Als voorbereiding van het O.L.S. hebben we 
gebruik mogen maken van het voetbalveld 
van Eindse Boys, wij zijn het bestuur en leden 
hier zeer erkentelijk voor. Een dikke merci.

Op maandag 24 juni j.l. herdachten  onze 
leden Jan en Anja dat ze vijfentwintig jaar 
geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt.
Wij feliciteren het zilveren bruidspaar en 
hun dochters.

Inmiddels heeft theeschenkerij “Hof van 
Schoor” hun eerste lustrum gevierd.
Onze hartelijke felicitaties.

AGeNDA  JULI:
06 juli Vanaf 19.00 uur  proefschieten voor 
leden – Clubgebouw
07 juli O.L.S. Stramproy – vertrek bus 9.15 
uur vanaf Minten
Informatie op de repetitie.
08 juli Laatste repetitie voor de vakantie
09 juli Bestuursvergadering 20.00 uur – 
Clubgebouw
15 juli Ledenvergadering komende festivi-
teiten en uitleg werkschema bondsfeest.
Aanvang 20.00 uur – Clubgebouw.

Wij wensen iedereen een fijne vakantie!!

Sportnieuws HBS Wilhelmina
 
Uitslag Rayon Kampioenschappen Veld 
te Ysselsteyn op 23 juni
Ronnie Gielen (Heren recurve)   
 285 punten 3de plaats
Eric Winkelmolen (Heren senior barebow)  
 239 punten 4de plaats

Uitslag Limburgse Kampioenschappen 
individueel te Hunsel op 23 juni
Rick de Wit (Heren Klasse 1)   
 231+227   5de plaats
Marlies Hekers (Dames Klasse 3)  
 204+214 2de plaats
Riny Vaes (Dames Klasse 3)   
 214+199 3de plaats

Rick heeft zich hiermee als 6de geplaatst in 
het Limburgs team (heren). Riny Vaes heeft 
zich als 6de geplaatst (2de reserve) in het 
Limburgs team (dames) en Marlies Hekers 
als 8ste (4de reserve) in dezelfde klasse.

Programma
Veteranenwedstrijd te Roggel: 11 juli.
Zomerstop voor de jeugd: 21 juni 2013 
t/m 12 augustus 2013.
Rayon kampioenschap FITA outdoor te 
Hoensbroek: 11 augustus (aanmelden voor 
1 augustus)
Jeugdkamp 9-10 en 11 augustus te Munster 
Geleen

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

Afgelopen woensdag en vandaag werden 
de Clubkampioenschappen van GV Wils-
kracht geturnd.
Woensdag deden dat de recreatie groepen en 
de turnontmoeting wedstrijdgroep in Sport-
centrum de Bengele. Vandaag turnde de wed-
strijd haar wedstrijd in de turnhal in Budel.

De uitslag van de recreatiegroepen:
Groep 1 1e en clubkampioene Jetske Op 
den Buijsch, 2e Anouk Kessels en 3e Bente 
Gijzen en Evelien Kessels
Groep 2 1e Jill Jacobs, 2e Esmee Rutjens, 3e 
Pleun Sieben

De uitslag van de Turnontmoeting wed-
strijdgroep:
1e Susan Janssen, 2e Charlotte Schroën, 3e 
Anouk Beris

De uitslag van de wedstrijdgroep:
Niv D2 1e Myron Beijes, 2e Bente Peerlings, 
3e Eva Kluskens
Niv 7-8 verplichte oefenstof 1e Zoë Thie-
lens, 2e Femke Pijs, 3e Judith van de Kerkhof

Clubkampioenen bij GV Wilskracht

Niv 6-7-8 1e Fabiënne van Lieshout, 2e Irene 
Mansvelt, 3e Sanne van Roij
Niv 5 1e en Clubkampioene Shayenne 
Geuns, 2e Giny Duits, 3e Nikki Thielens

Voor de 13e keer wordt dit jaar de voetbal-
week (VSN voetbaldagen)  georganiseerd 
op sportpark Op de Hooven te Nederweert-
Eind. Eindse Boys is er trots op dat we dit 
jaar weer 250 jeugspelers van maandag 1 
t/m vrijdag 5 juli op onze accommodatie 
mogen ontvangen. Dat de voetbalweek in 
Nederweert-Eind ontzettend populair is in 
de regio dat bewees ook dit jaar weer de su-
per korte voorinschrijving: binnen 2 dagen 
volgeboekt!

Dagelijks worden de jeugdige voetbaltalen-
ten ontvangen om 9.00 uur en hebben ze 
een gevarieerd programma tot 16.00 uur. 
Moe en voldaan kunnen ze dan weer thuis 
uitrusten om de volgende dag er weer flink 
tegenaan te gaan. Naast techniektraining, 
behendigheid- en teamactiviteiten voor 
de voetballers, is dit jaar gekozen voor een 
nieuwe opzet voor de keepers. Alle deelne-
mende keepers krijgen op woensdag een 
volledige keepersdag onder leiding van VSN 
keeperstrainer Ingmar Bergmans.

De voetbalweek is bij de Eindse Boys een be-
grip waar veel jeugdleiders en vrijwilligers 
met veel plezier de handen uit de mouwen 
steken om de jeugd weer een actieve en 
sportieve week te bezorgen. Velen van hen 
hebben zelf in het verleden ook deelgeno-
men aan de voetbalweek en weten wat deze 
week voor de voetballertjes betekent. Naast 

Voetbalweek eindse Boys 

de 39 jeugdleiders die actief zijn met de 
begeleiding zijn er zo’n 50 vrijwilligers die 
rollen vervullen op het vlak van de lunch-
bereiding, EHBO, accommodatiebeheer en 
coördinatie.

Dat de vele magen gevuld moeten worden 
en de deelnemers ook regelmatig iets wil-
len drinken is duidelijk. In deze week wor-
den door de vrijwilligers 2.500 broodjes 
gesmeerd en zo’n 1.500 snacks gebakken. 
Daarnaast worden dagelijks 500 flesjes AA 
aan de deelnemers verstrekt, waarvoor af-
hankelijk van het weer regelmatig drink-
pauzes worden ingelast. Ook de vrijwilli-
gers worden natuurlijk niet vergeten, ook 
zij worden voorzien van eten en drinken.

Uiteraard hopen we als Eindse Boys op een 
gezellige sportweek met weeromstandighe-
den die de goede prestaties niet in de weg 
staan. Ook de toeschouwers zijn van harte 
uitgenodigd; mis de geweldige mogelijk-
heid niet om je zoon of dochter (of kleinkin-
deren) in actie te zien. Zeker bij de opening 
als de teams worden gepresenteerd en de 
afsluiting van de week als spelers hun penal-
ty’s beproeven op Roel Meijers (keeper van 
1e klasser Nieuw Woensel) en de resultaten 
bekend worden gemaakt.
 
Tot ziens in Nederweert-Eind bij de voetbal-
week 2013.

8 juli t/m 12 juli 
D t/m A voetbalkamp te Lierop
Zondag 4 augustus:
Start trainingen selectie 11.00
Dinsdag 6 augustus:
Start trainingen lagere teams 19.30
Woensdag 7 augustus:
Start trainingen Dames 19.30
Week 33
Start trainingen A-B en C-jeugd  
Week 34
Start trainingen D-E en F-jeugd

RKSVO wenst iedereen een fijne en 
zonnige vakantie

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO: Sanitair & Tegelcen-
trum Weert

Duikteam Nederweert 
weer 2 eFR Instructors rijker!!

Opleidingen staan bij Duikteam Nederweert 
hoog in het vaandel. Ook voor onze instruc-
teurs en begeleiders. Ook deze blijven zich 
constant bijscholen om op deze manier  de 
leden en cursisten te kunnen voorzien van 
de juiste opleiding/ training. Deze keer gin-
gen twee assistent instructeurs voor hun EFR 
brevet. Dit is een soort EHBO opleiding. In 
deze opleiding leren ze o.a. hoe ze cursisten 
bepaalde vaardigheden moeten bijbrengen 
zoals reanimeren met en zonder behulp van 
de AED,  gebruik van zuurstofkoffer, ver-
binden van verwondingen etc. etc. Pim en 
Henry hebben beide de opleiding met suc-
ces afgerond. Heren succes met jullie brevet 
en dat wij als vereniging nog veel gebruik 
mogen maken van jullie kennis!

Wil je informatie over een duikopleiding , 
snorkelopleiding of zwembadtrainingen, 
kijk dan voorr verdere info  op www.duik-
teamnederweert.nl of stuur een mail naar 
info@duikteamnederweert.nl 

Martin en Monique Meijsen hebben onlangs 
trainingspakken gesponsord aan RKSVO D1. 
De spelers hebben deze pakken meteen aan 
kunnen doen naar een D1-toernooi in Losser 

Indoorsoccer sponsort rksvo d1

(Oldenzaal) in het weekend van 1 en 2 juni jl. 
Martin en Monique, heel hartelijk dank voor 
jullie sponsoring. De D1 ziet er ook in het 
nieuwe seizoen “pico bello” uit!    pk
 
 

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

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

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

kvw nederweert Zoekt knex!
Voor augustus 2013 is KVW Nederweert opzoek 
naar Knex voor een leuke leerzame activiteit. 
Heeft u nog Knex liggen  en zou u het willen 
doneren  aan KVW Neder weert, neem dan 
contact op via 0495-547113.


