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

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen

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

Apotheek Nederweert B.V.
Kerkstraat 42, tel. 63 26 96

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 8.30-18.30 uur
Zaterdag: 10.00-14.00 uur

Buiten deze tijden belt u voor spoed-
recepten 63 26 96
of het centrale apotheeknummer

54 97 20

AUTORIJSCHOOL

Paulus Holtenstraat 4
6031 CS  Nederweert
tel. (0495) 62 46 13 

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

Tel. 0495–461222 Tel. 0475–357900  infogezelschapsdieren@lintjeshof.com

Een professioneel ervaren team staat 
24/7 klaar voor u en uw huisdier.

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

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

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

Kunststof  ramen & deuren met gepatenteerd veiligheidssysteem

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

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.

‘Er gaat geen dag voorbij 

dat ik niet 

aan mijn vader denk. 

Maar dankzij Van Deursen 

is ook zijn afscheid 

een mooie herinnering.’

Biest 32A 6001 AR Weert - T 0495 - 63 13 63 - I www.vandeursen-uitvaart.nl

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

de polisvoorwaarden. U bent 
dus vrij om ons als uitvaart-

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

Fabiënne van Heesewijk en 
Mayra Salimans:

“Wij als beste vriendinnen doen alles 
graag samen.
Net zoals naar tandarts Spauwen gaan.
En zelfs dat vinden wij gezellig!”

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.

Uniek festival met o.a. :
• historisch-folkloristische optocht
• oude ambachten 
• straattheater (nieuw) 
• kinderfesteynder (nieuw) 

Thema “ De vier jaargetijden “
“Wat een weer vandaag.” Dat klinkt 
ons niet vreemd in de oren, want het 
weer bepaalt onze stemming. Iedere 
dag weer opnieuw. Dat zien we terug 
in ons dagelijks leven. En al die dagen 
zijn verankerd in lente, zomer, herfst 
en winter. Ieder jaar weer opnieuw. 
Ook al kan het weer even niet mee-
zitten. Ons leven is gewoonweg afge-
stemd op het ritme van de 4 jaarge-
tijden. Dat zag je vroeger misschien 
meer dan nu. Dat willen we op onze 
manier laten zien door een terugblik 
op de vorige eeuw. Met de nadruk 
op het dagelijkse leven van boeren 
en ambachtslieden, van boerinnen en
huisvrouwen, van jeugd tot volwas-
senen. Dit alles met de inzet van vele 
vrijwilligers.

Historisch-folkloristische optocht. 
“De vier jaargetijden” zullen zich 
vooral presenteren tijdens een van 
de hoogtepunten van Festeynder n.l.
de historisch-folkloristische optocht. 
Deze zal vanaf 13.30 uur door de 
kern van Nederweert-Eind trek-
ken. Met seizoensgebonden tafere-
len over het dagelijkse leven in onze 
streken. Met taferelen over het leven
in en rond de boerderij waarbij paar-
den, koeien en schapen niet mogen 
ontbreken. Maar ook met tafere-
len die het dagelijks leven een extra
kleur geven. Zoals lentekriebels en
Moederdag; oogstdankfeest en dans; 
herfst en jachthoornblazers; oudjaar 
en “vastelaovendj”  En vanzelfspre-

kend ook schutterijen en gilden, 
volksdansgroepen en straatartiesten. 
Beleef alle jaargetijden op één 
dag. Dat maak je niet iedere dag 
mee.

Oude ambachten en folklore in en 
rond het Limburgs openluchtmu-
seum Eynderhoof
Het Limburgs openluchtmuseum Eyn-
derhoof is het decor voor het dage-
lijks leven uit de jaren 1900 tot 1950 in 
het gebied tussen de Peel en de Maas. 
Stokoude boerengebruiken, gezeg-
des en springlevende ambachten pas-
seren de revue, met verve uitgebeeld 
en uitgevoerd door honderden vrij-
willigers. Allen gekleed in de kleder-
dracht van toen.

De 38editie van Festeynder heeft 
2 geheel nieuwe elementen. De 
stands hobby en kunst zijn daar-
door vervallen.

Straattheater 
Een geheel nieuw element tijdens 
Festeynder 2013 is het straattheater. 
Clowns, levende standbeelden, klein-
kunst, wagenspel,  steltenlopers en 
tal van andere straattheateracts zul-
len doorlopend te zien en horen zijn 
tijdens Festeynder.

KinderFesteynder, een paradijs
voor kinderen
Het ‘Festeyn’ begint bij de entree, 
want die is gratis voor kinderen t/m 
12 jaar (mits onder begeleiding van 
een volwassenen ). 

Kinderen (en hun ouders/begelei-
ders) kunnen doorlopend genieten
van:
• Nostalgische kermis, met carrousel 

en traditionele schommels [gratis]
• Kindervolksspelen: steltlopen, hoe-

pelen, foekepotten, knikkeren en
tollen

• Clowns.
• Poppenspelers, natuurlijk met Jan 

Klaessen en zijn Katrijn.
• Poppentheater
• Wagenspel.
• Kinderboerderij
• En nog veel meer…
• Alles gratis.

KinderFesteynder: 
dat mag je niet missen!

TOT ZONDAG 11 AUGUSTUS 2013

38ste editie Festeynder

Afscheid juf Gonnie
Vrijdag 27 juni, de laatste dag van 
het schooljaar, hebben we op de 
Bongerd juf Gonnie uitgezwaaid. 
Na meer dan 40 jaar kleuterjuf 
te zijn geweest heeft juf Gonnie 
besloten (na lang nadenken) met 
pensioen te gaan. 

’s Morgens om 07.00 uur  stond het 
ontbijt voor juf Gonnie en haar ge-
zin op de bongerd klaar. Ook al haar 
collega’s (die allemaal in het rose, de 
lievelingskleur van juf Gonnie, ge-
kleed waren) mochten mee-eten.

Om half negen kwamen de kinderen 
binnen, ook allemaal zoveel moge-
lijk met rose kleding.  Juf Kristel en 
Henk  Jabben (raad van bestuur) 
hielden een korte toespraak. Ook 
Dorothé, lid van de oudercommissie,
wilde even de microfoon. Dorothé 
had haar broer en haar dochtertje 
meegenomen op het podium. Doro-
thés  broer was leerling van juf Gon-
nies eerste professionele jaar en haar 
dochtertje zat in het laatste jaar van 
juf Gonnie.

Hierna kon het feestprogramma voor 
de kinderen beginnen.  Er was een 
korte quiz over juf Gonnie en Taco, 
een leerling van juf Gonnie, had de 
meeste vragen over zijn juf goed 

beantwoord. Aansluitend deden de
kinderen van Gonnies klas nog een 
musical. Iedereen in het Kitske vond 
het optreden van deze kleuters su-
per, geweldig en schattig.

En precies op tijd waren de ergste 
regenbuien overgetrokken en kon
de vossenjacht beginnen. De kinde-
ren gingen in gemengde groepjes 
van jong tot oud en onder bege-
leiding van een ouder, op pad. Alle 
leerkrachten (nog steeds in het rose 
gekleed, dus makkelijk herkenbaar) 
waren vos. Bij elke vos kon je leuke 
opdrachten doen. 

In de middagpauze had de ouder-
commissie voor een lekkere lunch 
gezorgd met broodjes knakworst 
en broodjes gezond.  De kinderen 
mochten met zijn allen in het Kitstke 
en in de verwerkingsruimtes picknic-
ken.

Als afsluiting waren er nog een paar 
leuke optredens van kinderen. Juf 
Gonnie hield zelf ook nog een korte 
toespraak en daarna was er nog een 
receptie voor alle ouders die waren 
toegestroomd en die haar nog wil-
den bedanken voor alle goede zor-
gen voor hun kinderen.

Wij hebben met alle collega’s nog het 
glas op Gonnie geheven; we wensen 
haar een hele fijne na schoolse peri-
ode samen met haar man en kinde-
ren!

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

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

0495-625647

1 ste week bouw vakantie geopend
van 9.00 tot en met 12.30

2 de en 3 de week 22 juli tot en met
3 aug. Gesloten.

DIVERSE OPRUIMINGS ARTIKELEN
TEGEN HOGE KORTINGEN

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540



Doe
de postcode-

check op onze
website.

Wanneer
wordt

uw woning
aangesloten?

Zo sluit u het aan.
Met alleen het glasvezelmodem van Reggefiber in uw woning bent u er nog niet. Om gebruik te kunnen
maken van supersnel internet en tv met superieur beeld en geluid, hebt u een abonnement nodig bij een
serviceprovider die glasvezeldiensten aanbiedt. De serviceprovider activeert de glasvezelaansluiting en zorgt
ervoor dat u daadwerkelijk gebruik kunt gaan maken van de glasvezeldiensten. Via het glasvezelmodem kunt
u, afhankelijk van de door u gekozen serviceprovider, het volgende aansluiten: analoge tv en radio, telefoon,
internet, routers en digitale tv. Voor het glasvezelmodem dient u zelf voor een stopcontact te zorgen.

HET IS ZOVER.
GLASVEZEL IN
UW WONING.

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

Adres.
Brugstraat 31-33, 6031 EE in Nederweert

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

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

‘De werkzaamheden verlopen voorspoedig,
we zijn ongeveer halverwege. Er ligt nu
ruim 120 kilometer glasvezel in de grond,
alle vier wijkcentrales zijn geplaatst en we
hebben ruim 1.000 woningen aangesloten
op de toekomst. Nu zijn de werkzaamheden
in de kern Nederweert in volle gang. Nog
vijf maanden en dan hebben alle woningen
binnen het aansluitgebied van Nederweert
glasvezel! Wilt u weten wanneer uw
woning aan de beurt is? Doe dan de
postcodecheck op onze website.’

Lees verder op
www.eindelijkglasvezel.nl /nederweert.

Bouwnieuws Glasvezel Nederweert

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

Tot € 150,- voordeel 
bovenop uw zorgverzekeraar!

 etc.

Vertrouwd & Duurzaam

Waarom nu zonnepanelen?

Bel voor info of een 

Landelijke subsidieLandelijke 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
Nederweert - Kleine Steeg 2a

Voorheen Reemers Elektro montage

Praktijk In Balans
Voeding, 
Gezondheid  en 
Levenswijze

Wandeling op 10 juli 

”BIJZONDER LEVEN” fair 
op 1 september

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

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

2013

Het Weekblad feleciteert alle geslaagden!
Jarenlang leren, lezen, huiswerk-
opdrachten maken, proefwerken, 
stage lopen en uiteindelijk de 
examens. Veel leerlingen uit de 
gemeente Nederweert ontvingen 
de afgelopen weken het verlos-
sende telefoontje dat ze geslaagd 
zijn! Het felbegeerde diploma 
is binnen en nu is het tijd om te 
gaan genieten van de vakantiepe-
riode. Welke opleiding deed men? 
Wat gaat de jeugd in de vakantie 
doen en aan welke opleiding be-
ginnen ze na de zomer? Hieronder 
zijn een aantal geslaagden kort 
maar krachtig aan het woord.

THOM DOENSEN

Woonplaats: Nederweert. 
Leeftijd: 16 jaar.
Welke opleiding aan welke school 
heb gevolgd? VMBO Gemengd The-
oretisch op het Citaverde College in 
Nederweert.
Waar liep je stage en waaruit be-
stond je stageopdracht?
Verzinkerij van Aert met als doel het 
bedrijf te leren kennen.
En dan nu vakantie! Wat zijn je 
plannen voor de zomer?
Werken, uiteraard relaxen en lekker 
op vakantie gaan.
Aan welke opleiding begin je in 
het nieuwe schooljaar?
MBO Accountancy op het Gilde te 
Weert.
Wat zou je later graag willen wor-
den?
Gelukkig.

RENS DE WAAL

Woonplaats: Nederweert-Eind.
Leeftijd: 18 jaar.
Welke opleiding aan welke school 
heb gevolgd? Detailhandel op het 
Gilde te Weert.
Waar liep je stage en waaruit be-
stond je stageopdracht?
Ik heb bij Intertoys, Hema en Shoe-
time stage gelopen als verkoopmede-
werker. 
En dan nu vakantie! Wat zijn je 
plannen voor de zomer?
Leuke dingen ondernemen met vrien-
den zoals voetballen, uitgaan, films 
kijken enz.

Aan welke opleiding begin je in 
het nieuwe schooljaar?
Ik blijf op dezelfde school en ga nu 
beginnen aan de opleiding ‘commer-
cieel’.
Wat zou je later graag willen wor-
den?
Ik zou graag een commerciële functie 
bij Drukkerij van Deursen willen.

DAPHNE VEREIJKEN

Woonplaats: Ospel
Leeftijd: 16 jaar.
Welke opleiding aan welke school 
heb gevolgd? VMBO theoretisch op 
het Kwadrant in Weert.
Waar liep je stage en waaruit be-
stond je stageopdracht?
Bij deze opleiding was dit nog niet 
van toepassing. 
En dan nu vakantie! Wat zijn je 
plannen voor de zomer?
Werken en natuurlijk ook genieten.
Aan welke opleiding begin je in 
het nieuwe schooljaar?
Verkoopspecialiste niveau 3 bij Gilde 
Opleidingen.
Wat zou je later graag willen wor-
den?
Het lijkt mij leuk om manager van een 
winkel te worden of een eigen bedrijf 
op te richten.

JAY STALS

Woonplaats: Nederweert-Eind
Leeftijd: 17 jaar.
Welke opleiding aan welke school 
heb gevolgd? Aan het Citaverde Col-
lege, VMBO Gemengd Theoretisch.
Waar liep je stage en waaruit be-
stond je stageopdracht?
Er was helaas niet veel plek om sta-
ge te lopen. Uiteindelijk kon ik bij 
McDonalds beginnen. 
En dan nu vakantie! Wat zijn je 
plannen voor de zomer?
Geld verdienen dus dat betekent veel 
werken. Natuurlijk wil ik ook uitgaan.
Aan welke opleiding begin je in 
het nieuwe schooljaar?
Ik ga naar het CIOS in Sittard.
Wat zou je later graag willen wor-
den?
Dit weet ik nog niet precies maar het 
zal iets in de sport zijn. Misschien wel 
gymleraar!

Bij Installatiebedrijf Wiel Coolen

Installatiebedrijf Wiel Coolen Peelsteeg 7a, Nederweert tel. 0495 - 631927 www.wielcoolen.nltel. 0495 - 631927 |  www.wielcoolen.nl

Wiel CoolenWiel CoolenWiel Coolen
Actie

Gratis
regen-
douche

Nú bij aankoop
van een badkamer

Wiel Coolen

Wiel Coolen is aangesloten bij Bad in Beeld 

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

t.w.v.395,-*

    Moderne showroom  
    Ruim assortiment sanitair producten 

    Erkend installatiebedrijf 

van een badkamer

  Kijk op onze site voor de aangepaste openingstijden  
  tijdens de bouwvakvakantie.  
  Kijk op onze site voor de aangepaste openingstijden  

   Wij wensen u een fi jne  

    & zonnige vakantie toe!  

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

Makelaardij
  Taxaties

  Verzekeringen
 Hypotheken

www.jacobsgijsen.nl

Uw adres voor:

Voor ons volledige woningaanbod zie:

‘Eigen’ Kermis voor Leveroy 

Wij zoeken…

Een muzikaal feest in de buiten-
lucht, diverse activiteiten en gra-
tis entree!

Dat het met de leefbaarheid in Le-
veroy wel goed zit, bewijst de werk-
groep die de traditionele ‘Leivere 
kermis’ weer nieuw leven in blaast. 
Door bezuinigingen van de gemeen-
te Nederweert leek de dorpskermis 
verloren te gaan. In november 2012, 
tijdens een bijeenkomst tussen de ge-
meente 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 voor-
avond 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.

Voor de boekenmarkt van 8 sep-
tember 2013, die wij samen met 
ZijActief  St. Martha organiseren, 
zoeken wij: Boeken, puzzels, spel-
len, LP’s en CD’s. U kunt deze inle-
veren op onderstaande adressen.

Dit is de laatste boekenmarkt die wij 
organiseren. Wij zoeken daarom een 
vereniging/stichting die de boeken en 
andere materialen van ons wil overne-
men en daarna zelfstandig verder wil 
gaan met de boekenmarkt. Gegadig-
den kunnen zich voor meer inlichtingen 
wenden tot de secretaris van Stichting 
Boekenmarkt Ospel, Herman Frenken.
(hfrenken@planet.nl of 632909)

U kunt uw boeken etc. inleveren bij 
onderstaande adressen:
•	 Annie van Roy, Dorpstraat 20,

6091 NK Leveroy. telf. 651687
•	 Wilma Sieben, Bernhardstraat 9,

6031 AW Nederweert-Budschop. 
telf. 633248

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 geor-
ganiseerd. Aansluitend kan men een 
dansje wagen bij Café-zaal Wetemans. 
De kermis zal worden afgesloten met 
een Duitse Avond onder muzikale be-
geleiding van DJ Otto Wunderbar, dé 
Après-ski DJ uit Duitsland. 

Kortom een gevarieerd programma 
voor jong en oud!
Kijk voor meer informatie en aan-
vangstijden op www.kermisleveroy.nl!

•	 Truus Kirkels, Gutjesweg 1, 6031 ET
Nederweert-Budschop. telf. 633618

•	 Jac. Wering, Nieuwe Baan 18,
6035 RD Ospeldijk. telf. 641598

•	 Tjeu Tinnemans, Geer 14, 6031 GC
Nederweert. telf. 633421

•	 Frans Stultiens, Jasmijnstraat 17,
6031 TC Nederweert. telf. 632730 
of 06-53333887

•	 Fam. Loijen-Hermans, Kruisstraat
35 , 6034 RH Nederweert-Eind. telf. 
631243

•	 Ook kunt u deze inleveren bij de
bekende verzamelplaatsen van oud 
papier van Harmonie Melodie der 
Peel te  Ospel, op elke 2e zaterdag 
van de maand, of bij de bestuursle-
den van de Stichting Boekenmarkt 
Ospel:
Dirk. van IJzendoorn- 626200, 
Ton van Heugten- 625502 of 
Herman Frenken- 632909.

Grotere partijen worden door ons, in 
overleg, opgehaald.

SKO
Bergetappe

Als er ìets is
waar ik met de beste wil 
van de wereld
niet naar kan kijken,
waar ik geen greintje
medelijden mee heb, 
waar ik vooral ook geen promieltje 
sex-appeal  in ontdek

dan is het wel:
een uitgemergelde wielrenner
na de finish,
zijn gezicht op halfdood
zijn stem nog slechts
een uh uh uh
zijn lijkenwit en knokig lichaam
verpakt in een deprimerende
schreeuwerig gekleurde folie
die sportoutfit heet
en landen verder nog 
walmt zijn dierlijk oud zweet
door mijn tv-scherm heen, 
als mist in mijn huiskamer 

Nee, de Tour de France
is niet bepaald
mijn hoogtepunt
van het jaar

Karin Vossen

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.



Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Kersen+slagroom............................................€ 10,75
Vital ................................................................................€ 1,95
Notenvruchtenbol..............................per stuk € 0,60
Kaasbroodje............................................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.

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

OPRUIMING
Restant badgoed

nachtgoed
ondergoed 5 euro
voor dames en heren

BH’s, slips en strings HALVE PRIJS
GOEDE 
VRIJDAG 
geen koopavond

Culinair weekend
Vrijdag 19 juli en zaterdag 20 juli
Keuken geopend vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur.

Zondag 21 juli 
Keuken geopend vanaf 16.00 uur tot 21.00 uur.

Keuze uit diverse voorgerechten, soepen, 
hoofdgerechten en nagerechten.

Kom gezellig dineren bij ons: 
eetcafé  Het Peeljuweel  Ospel

Tel.: 0495 – 634080

Reserveren is gewenst julijuli

Culinair weekend

Hillbilly Hayride in De Groote Peel
In de zomer is er niet alleen veel te 
zien en te ontdekken Buitencentrum 
De Pelen, er is ook veel muziek! De 
muzikanten komen allemaal uit de di-
recte omgeving van De Groote Peel. 
Daarbij is het Amfitheater van De 
Pelen het decor. Op zondag 14 juli is 
Hillbilly Hayride te gast met vrolijke 
bleugrass en hillbilly. Ze spelen om 
13.30 en om 15.00 uur. Entree is gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage welkom! 
Buitencentrum De Pelen ligt aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Wie op zondag 14 juli naar het Am-
fitheater van De Pelen komt hoeft 
geen liedjes in het dialect en ook geen 
turfstekersmartlappen te verwachten. 
Deze middag geen jeugdherinnerin-
gen over opgroeien in de peelstreek 
of meezingers uit grootmoeders tijd. 
Toch komt de band die in het Amfithe-
ater speelt uit de Streek en past hun 
traditionele muziek hartstikke mooi in 
het Peeldecor. 

Hillbilly Hayride speelt voornamelijk 
hillbilly en bluegrass. Met meerstem-
mige vocalen maken ze het typische 
geluid van de combinatie contrabas, 
mandoline, banjo en gitaar, helemaal 
compleet. Sinds kort nemen ze ook re-

gelmatig een ukelele- en een lapsteel-
speler mee! Ook al zitten de teksten vol 
gebroken harten en ander levensleed, 
de liedjes zijn vrolijk en snel. Deze mu-
ziek pakt gelijk! De band speelt covers 
van onder andere Dolly Parton, Flatt 
& Scruggs en The Dillards. Naast deze 
‘old time originals’ laten ze ook liedjes 
horen van hedendaagse artiesten als 
de Hackensaw Boys, de Hillbilly Gipsies 
en Old Crow Medicine Show. 

Nog meer muziek in het Buitencen-
trum! 
Het doel van deze muziekoptredens 
is voor Staatsbosbeheer vooral om de 
binding met de Streek te versterken. 
Muziek en natuur hebben namelijk al-
lebei dezelfde eigenschappen: het ver-
bindt mensen. En het mooiste is dat er 
dan geen verschil is of je jong of oud 
bent, voor iedereen is er iets te bele-
ven. Alle muziekvoorstellingen zijn 
gratis, maar een vrijwillige bijdrage is 
welkom. Zo kan het Peelpodium blij-
ven bestaan!

Het complete programma staat op: 
www.buitencentra.nl Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen met 
het Buitencentrum: 0495 – 641 497 of 
per mail:  depelen@staatsbosbeheer.nl 
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Zelf CUPCAKES maken!

Fondant of marsepein

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

3+1 
GRATIS

Fondant of marsepein

en en/of dr kfofoof uten.250 g. Vanaf 2,10 €

Meest Patiëntvriendelijke Ziekenhuis
SJG Weert is vrijdag 21 juni ge-
kozen tot Meest Patiëntvriende-
lijke ziekenhuis van Nederland. 
Dat blijkt op basis van de waar-
deringen op ZorgkaartNeder-
land. SJG Weert scoorde daarbij 
een gemiddelde waardering van 
8,4. Patiënten blijken vooral erg 
positief over de zorgvuldige be-
handeling en de goede ontvangst 
van de verpleging. De prijs werd 
overhandigd door Wilna Wind, al-
gemeen directeur van patiënten-
federatie NPCF aan algemeen di-
recteur Hans de Jong en manager 
bedrijfsvoering Theo Goertz.

Jury-oordeel
De jury oordeelde als volgt over SJG 
Weert: “Artsen verstaan hun vak en 
ze doen het uiterste om de juiste op-
lossing te vinden. Daardoor hebben
patiënten echt het idee dat ze in goe-
de handen zijn. Het verplegend per-
soneel stelt mensen op hun gemak 
en zorgt ervoor dat zij niet worden 
behandeld als nummer.” Algemeen
directeur Hans de Jong is erg blij met 
de titel: “Blij is te zwak uitgedrukt. Ik 
ben enorm trots. Ik ken en prijs de be-
trokkenheid van onze medewerkers 
en specialisten, maar ja, ik ben wel-
licht niet objectief. Dat je eigen pati-
enten dat gevoel dan op deze manier 
bevestigen is geweldig.” 

Het is de tweede keer dat een derge-
lijke prijs in Nederland wordt uitge-
reikt. “Ook dit jaar was het weer een 
nek-aan-nek race,” zegt Wilna Wind.

Openheid
SJG Weert roept zijn patiënten al eni-
ge tijd actief op om waarderingen in te 
vullen op www.zorgkaartnederland.
nl. Hans de Jong: “Transparanter dan 
dat kunnen we niet zijn. We vragen 
patiënten om hun mening te geven op 
een onafhankelijke website. Natuurlijk 
zijn we blij met positieve beoordelin-
gen, maar ook als iemand minder te-
vreden is, horen we dat graag.”

Beoordelingen
Alle ziekenhuizen met meer dan 100 
waarderingen op ZorgkaartNeder-
land.nl maakten kans op de prijs van 
Meest Patiëntvriendelijke Ziekenhuis
van Nederland. Om te komen tot de 
uiteindelijke ranking van de zieken-
huizen is gekeken naar aspecten als de 
accommodatie, de informatievoorzie-
ning en de behandeling. 

Winnaars
Vorig jaar won het Ikazia ziekenhuis 
uit Rotterdam de prijs voor meest pa-
tiëntvriendelijke ziekenhuis. Dit jaar 
bestond de top tien uit:
1. SJG Weert
2. Máxima Medisch Centrum
3. Refaja Ziekenhuis
4. Deventer Ziekenhuis
5. Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers 

Ziekenhuis
6. Havenziekenhuis en Instituut voor 

Tropische Ziekten
7. Leids Universitair Medisch Centrum
8. Ikazia Ziekenhuis
9. Rijnstate Arnhem
10.Rijnland Ziekenhuis 

Voor een zonnige zomervakantie, alles voor 
heren: shorts, shirts, singlets, slippers enz. 

Dames zomercollectie 
nu in prijs verlaagd

G-STARG-STAR

TWINLIFETWINLIFE

P.M.E.P.M.E.

10 FEET10 FEET

FORNARINAFORNARINA

D.E.P.T.D.E.P.T.

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

Groep 8 De Bongerd op het podium

Uit de luidsprekers klonk de muziek 
van Grease. Het allerlaatste liedje 
werd ingezet. En daar stonden ze 
dan, de achtstegroepers van BS De 
Bongerd. ‘We will always be toge-
ther, we will always be together…
’werd luidkeels meegezongen. Dit 
was de afsluiter van een fantasti-
sche afscheidsavond. 

De 38 leerlingen van groep 8 hadden de 
ouders, broertjes en zusjes dinsdag 25
juni getrakteerd op een prachtige voor-
stelling. Het ene na het andere talent 
kwam voorbij. Ludieke toneelstukjes, 
mooie zang, snelle rap, moderne dans 
en playback… ze hadden echt vanalles 
in huis. Het was leuk om te zien dat ie-
dereen zijn of haar best deed om er een 
mooi afscheid van te maken. We heb-
ben er echt van genoten!

Op kamp in Herkenbosch
Ze waren de week al begonnen met 
een afscheidskamp. Vrijdag 21 juni 
vertrok de groep met de bus naar Her-
kenbosch. Al maanden hadden ze hier
naar toe geleefd. Met z’n allen een lang 
weekend op pad. Ze waren bijna niet 
meer te houden! Er waren veel ouders, 
broertjes en zusjes gekomen om hen uit 
te zwaaien. Het vertrek van de bus was 
voor een enkeling toch een klein beetje 
een emotioneel momentje. Maar dit 
was alweer snel voorbij… 

Lijken uit de kast…
Voor ons als ouders was het ook wel 
even wennen. Het was ineens zó stil
in huis. Hoe anders was dat in Herken-
bosch! Juf Henny en haar ‘kampteam’ 

hadden de handen vol. Ze hadden een
uitgebreid programma samengesteld. 
Van levend Stratego tot De Weer-
wolven van Wakkerdam, van buiten 
zwemmen tot een spannende spook-
tocht; vanalles hebben ze gedaan. Bij 
de spooktocht had de leiding zelfs hun 
eigen familieleden ingeschakeld om te 
figureren. Als zwijgende monnik, enge 
dwerg, waarzegster en zelfs als lijk! Dit 
maakte het natuurlijk extra spannend 
voor de kinderen.

Hechte klas
’s Maandag hebben de kinderen wel 
even bij moeten slapen. Maar de verha-
len die daarna verteld werden, waren 
zó enthousiast. Ze hebben samen ont-
zettend veel plezier gehad. 
Juf Henny kwam hier in haar toespraak-
je tijdens de afscheidsavond nog even 
op terug. Ze gaf een korte terugblik op 
het afgelopen schooljaar. “Je zou zeg-
gen dat 38 leerlingen in één klas erg 
veel is. Maar met deze groep kinderen 
heeft ons dat totaal geen moeite ge-
kost. Het was een hele leuke, gezellige 
en hechte klas,” volgens juf Henny.

En nu zit de lagere schooltijd er voor 
hen op en gaan alle achtstegroepers 
naar de middelbare school. Voor alle-
maal een nieuwe start en een nieuwe 
uitdaging. Ze hebben er zin in!

Leerkrachten van BS De Bongerd, 
bedankt voor alles! 

En alle achtstegroepers heel veel suc-
ces gewenst!

Jessica Vossen

Woensdag en zaterdag brooddag

WIJ ZOEKEN HULP IN HUIS,
VOOR HALVE DAG PER WEEK

IN OSPEL.
INTERESSE???

BEL 0495 633899 OF 0651833475

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

GROTE MAGAZIJN- EN
SHOWROOM OPRUIMING. 

Wij moeten plaats maken voor de
nieuwe kollektie.

Kortingen tot 90% op=op
KÖMHOFF SANITAIR

Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert



Sinds 2012 controleert de gemeente 
Nederweert strenger op afgesproken 
tegenprestaties in het buitengebied. 
Tegenprestaties moeten worden ge-
leverd bij het vergroten, veranderen 
of aanpassen van een functie van een 
bedrijf  of gebouw in het buitengebied. 
De afspraken tussen ondernemer of 
particulier en de gemeente zijn vooraf 
samen gemaakt. De controleronde van 
dit jaar laat zien dat niet alle deelne-
mers de afspraken volledig nakomen. 

Op dit moment zijn er in Nederweert 
met 95 bedrijven en particulieren die 
vergunning hebben gekregen om te 
bouwen in het buitengebied, tegen-
prestaties afgesproken. Het gaat met 
name om de aanplant van groen ter 
compensatie van de uitbreiding of 
verandering van een functie van een 
bedrijf of een gebouw. 

Controles in 2013
Het merendeel van de tegenprestaties 
heeft te maken met de uitbreiding of 
nieuwbouw van agrarische bedrijven. 
Maar er zijn ook overeenkomsten ge-
sloten met particulieren in het buiten-
gebied. In 2013 waren er 33 afgespro-
ken tegenprestaties controleerbaar. 
Een deel hiervan betrof bedrijven die 
vorig jaar hun afspraken nog niet vol-
ledig waren nagekomen.

Volledig
Het blijkt dat 39% van de overeen-
komsten volledig zijn uitgevoerd zoals 
is afgesproken. Dit zijn de voorbeelden 
zoals de gemeente ook had bedoeld 
bij het invoeren van de systematiek 
van tegenprestaties. Het realiseren van 
de tegenprestatie betekent niet dat de 
controle is afgelopen. Ook het in stand 

houden ervan hoort tot de afspraak. 
Hierop wordt ook gecontroleerd. 

Gedeeltelijk of niet
46% van de tegenprestaties is gedeel-
telijk uitgevoerd. Een enkele keer 
komt dit door andere werkzaamheden 
op het perceel, waardoor aanplant 
nog niet mogelijk is. Grotendeels zou-
den deze plannen echter al moeten 
voldoen aan de overeenkomst. In 15% 
van de gevallen is helemaal geen te-
genprestatie uitgevoerd. Deze mensen 
zijn de afspraken dan ook niet nage-
komen. In een aantal gevallen was er 
een aannemelijke reden voor het niet 
nakomen van de overeenkomst. In 
dat geval zijn er nieuwe afspraken op 
maat gemaakt.

Nog één kans
Alle controleerbare deelnemers zijn 
geïnformeerd over de uitkomst van de 
controle. Degenen die niet voldoen 
(deels of helemaal niet), krijgen nog 
één keer de kans om aan de eisen te 
voldoen. In de praktijk betekent dit 
grotendeels dat voor het aanbrengen 
van beplanting nog één plantseizoen 
mag worden meegerekend. 

Als deelnemers dan nog niet voldoen 
aan de afgesproken tegenprestaties, 
zal in de meeste gevallen een boete 
worden opgelegd. Deze boete is op-
genomen in de overeenkomst tussen 
de aanvrager en de gemeente en zal 
daadwerkelijk worden opgeëist als de 
afspraken niet nagekomen worden. 
Voor een aantal bedrijven die in 2012 
al in gebreke zijn gesteld, betekent dit 
dat ze meteen na het einde van het 
plantseizoen (1 december aanstaande) 
een boete krijgen van € 25.000,-.

BOM+regeling
In de Nota kwaliteitsbijdrages is opgeno-
men welke kwaliteitsbijdrage geleverd 
moet worden bij nieuwe bebouwing in 
het buitengebied. Voor agrarische bedrij-
ven geldt de zogenaamde ‘Bouwblok op 
Maat-plus’ (BOM+) regeling. Op grond 
van deze regeling wordt bij uitbreiding 
van agrarische bedrijven maatwerk gele-
verd bij het bepalen van een kwaliteits-
bijdrage. In de praktijk is er behoefte 
om deze regeling te objectiveren, zodat 
vooraf makkelijker te bepalen is welke 
omvang de kwaliteitsbijdrage moet 
hebben. Hiervoor heeft de raad de Nota 
kwaliteitsbijdrages in 2012 gewijzigd. Er 
is een rekenmethode opgenomen om de 
hoogte van een deel van de kwaliteitsbij-
drage te bepalen. 

Basispakketten
De BOM+regeling gaat uit van een 
basispakket dat voor elk bedrijf geldt 
(landschappelijke inpassing van het to-
tale bedrijf en afkoppeling van hemel-
water). Daarnaast moeten soms op maat 
afspraken worden gemaakt volgens een 
basispakket Extra en een basispakket 
Plus. Deze pakketten worden toegepast 
in agrarische gebieden met waarden en 
bij vergroting van een bouwblok boven 
1,5 hectare. Tegenprestaties in deze pak-
ketten zijn bijvoorbeeld de aanplant van 
een boomgaard, de aanleg van poelen, 
een wandelpad over boerenland en een 
extra aanplant bij een bos. 

Informatie
Wilt u meer weten over de BOM+regeling? 
Kijkt u dan op onze website onder Plan-
nen en projecten>Ruimtelijke plannen> 
Structuurvisies. Ook kunt u terecht bij 
Joyce Dirkx van het team Ruimtelijke 
Ontwikkeling.

Hebt u interesse om deel te nemen, geef 
dit dan door aan de projectgroep Keur-
merk Veilig Ondernemen. U kunt zich aan-
melden bij Pascalle Mommers via info@
nederweert.nl of telefonisch via 677111. 

Controles in buitengebied
Tegenprestaties in uitvoering, maar nog niet allemaal... 

Donderdag 11 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

Veilige bedrijven en bedrijventerreinen 
in onze gemeente. Dat is waar de on-
dernemers, samen met de gemeente, de 
brandweer en de politie, voor gaan. 

Brandpreventie, het voorkomen van 
criminaliteit, aandacht voor beheer en 
onderhoud. Vele initiatieven op het ge-
bied van veiligheid van de projectgroep 
Keurmerk Veilig Wonen zijn sinds 2005 al 
opgepakt.

Gratis veiligheidsscan
Nu is er weer een nieuw initiatief: de 
gratis veiligheidsscan voor kleine bedrij-
ven. Via de Veiligheid Kleine Bedrijven-
regeling (VKB-regeling) kunnen on-
dernemers meer en betere preventieve 
maatregelen nemen. De scan is bedoeld 
voor bedrijven met maximaal vijf vesti-
gingen met ieder maximaal tien mede-
werkers (fte’s). 

Vergoeding tot maximaal 1.000 euro
Ondernemingen die op basis van de 
scan willen investeren in veiligheids-
maatregelen, kunnen vervolgens kiezen 
uit speciaal geselecteerde pakketten 

in vier categorieën: organisatorische, 
bouwkundige, elektronische of digitale 
maatregelen of combinaties daarvan. Wil 
een ondernemer investeren, dan wordt 
dit vergoed tot een maximum van 1.000 
euro. De vergoeding wordt toegekend op 
basis van de inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel. 

Direct advies
Volgens Pascalle Mommers, ambtenaar 
Openbare Orde en Veiligheid, helpt de 
veiligheidsscan kleine ondernemers bij 
het veiliger maken van hun zaak. “In 
ongeveer anderhalf uur onderzoekt een 
erkende adviseur een bedrijf op zwakke 
plekken in de organisatorische, bouwkun-
dige en elektronische veiligheidsmaat-
regelen. Het kost ondernemingen niets, 
alleen een half uurtje van hun tijd om de 
uitkomsten te bespreken.” Volgens Mom-
mers krijgen ondernemers direct concrete 
adviezen om de veiligheidsrisico’s binnen 
hun onderneming te verkleinen.

Aanmelden
Voor meer informatie en de voorwaarden 
kijkt u op www.hoeveiligisuwzaak.nl.

Op de website...
Gemeentegarage tijdens bouwvak 
’s middags dicht en ‘s morgens 
beperkt  bezet. Bel 677111 voor 
meer informatie als u in de ochtend 
een bezoek wilt brengen
Kijk op onze evenementenkalender 
voor alle activiteiten in Nederweert!
Tips om stankoverlast van duobak 
in zomer te voorkomen

www.nederweert.nl

Nieuwe uitdaging
Renée Wernink (VVD) heeft het college 
van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad van Nederweert laten 
weten dat ze dit najaar afscheid neemt 
als wethouder. 

Renée Wernink (55) is de eerste vrouwelij-
ke wethouder van de gemeente Neder-
weert. Ze gaat na haar afscheid aan de 
slag als beleidsadviseur Maatschappelijke 
Opvang bij de gemeente Venlo. 

Oriënteren op toekomst
Zelf zegt de wethouder het volgende over 
haar besluit. “Ik heb altijd het voornemen 
gehad om niet langer dan twee periodes 
het wethouderschap te vervullen. Om 
die reden ben ik mij korte tijd geleden 
gaan oriënteren op mijn toekomst na de 
verkiezingen van maart 2014. Veel sneller 
dan verwacht heb ik een nieuwe uitda-
ging gevonden bij mijn vorige werkgever, 
de gemeente Venlo. Dat is de reden dat ik 
mijn afscheid nu al aankondig.” 

Portefeuilles
Renée Wernink is onder andere ver-
antwoordelijk voor de portefeuilles 
Financiën, Economische Bedrijvigheid, 
Plattelandsvernieuwing en Toerisme en 
Recreatie. Sinds februari 2013 maakt 
mevrouw Wernink deel uit van Provinciale 
Staten van Limburg. Deze functie blijft ze 
bekleden. 

De overheid verwacht van de gemeente 
dat er nieuw beleid wordt geformuleerd. 
Dit betekent dat we de huidige Verorde-
ning winkeltijden Nederweert moeten 
aanpassen. 

Samen 
Beleid maken we zoveel mogelijk samen 
met belanghebbenden en betrokkenen. 
Er zal daarom eerst gesproken worden 
met de betrokken ondernemers- en 
horecaverenigingen en het centrum-
management om te horen wat hun visie 
is. Afzonderlijke ondernemers worden 
daarnaast via het centrummanagement 
benaderd om hun mening kenbaar te 
maken. 

Uw mening
Maar ook u kunt een bijdrage leveren. 
Hebt u als burger een mening over de 
winkeltijden in Nederweert? Laat ons 
weten waar u behoefte aan heeft. Dit 
kan t/m 31 juli via het e-mailadres info@
nederweert.nl. Na een goede afweging 
van alle belangen zal het college van 
burgemeester en wethouders in de 
raadsvergadering van 3 september een 
voorstel doen aan de gemeenteraad. 

We wensen iedereen veel plezier van 
zaterdag 13 t/m dinsdag 16 juli! Kijk 
voor meer informatie en aanvangstijden 
op www.kermisleveroy.nl.

Zondags winkelen?
Tijden veranderen. Winkeltijden veran-
deren mee. Mogen winkels elke zondag 
open zijn Nederweert? Wat vindt u ervan?

Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer 
ingestemd met een wetsvoorstel om de 
winkeltijden te veranderen. Daardoor 
wordt het mogelijk dat winkels elke zon-
dag open kunnen zijn. 

Eén ontheffing
Op basis van de oude Winkeltijdenwet 
mochten winkels twaalf keer per jaar op 
vastgestelde koopzondagen geopend 
zijn. Daarnaast kon er, op basis van het 
inwoner aantal, één ontheffing worden ver-
leend aan een supermarkt voor de zondag-
avondopenstelling van 16.00 tot 20.00 uur. 

Roulatiesysteem
Samen met de supermarkten is destijds 
gekeken naar de behoefte en wensen om 
hier invulling aan te geven. Drie winkels 
hadden interesse om tijdens de zondag-
avondopenstelling open te gaan. Er is 
toen gekozen voor een roulatiesysteem. 
Op dit moment maakt Emté, als laatste 
van de drie geïnteresseerde supermarkten, 
gebruik van de ontheffing. 

Nieuw beleid
Nu de nieuwe Winkeltijdenwet door de 
Eerste Kamer is goedgekeurd, ontstaat 
een nieuwe situatie. 

Investeren in veiligheid
Gratis advies, maatregelen deels vergoed

Het belooft een mooie kermis te worden 
in Leveroy. De gemeente is verheugd dat 
er zoveel inwoners hard gewerkt heb-
ben om deze te behouden voor de kern!

In november vorig jaar is tijdens een 
bijeenkomst tussen de gemeente en de 
inwoners het initiatief ontstaan om zelf 
de kermis te organiseren als resultaat 
van de bezuinigingsmaatregelen.

Attracties
En dat is meer dan gelukt. De werk-
groep Kermis Leveroy heeft ervoor 
gezorgd dat ook dit jaar iedereen weer 
kan genieten van een aantal attracties. 
Zo kunnen bezoekers touwtje trekken , 
schieten en ook de draaimolen, de auto-
scooters, de bank, de grijpers en het rol-
balspel staan op het terrein. Daarnaast 
is er een feestelijk programma samen-
gesteld met veel muziek, dans en leuke 

activiteiten voor jong en oud. Elders in 
het weekblad leest u er alles over. 

Verkeersmaatregelen
Van woensdag voor tot woensdag na 
de kermis wordt een aantal straten 
afgesloten voor alle verkeer behalve 
voetgangers: de Dorpstraat tussen 
Liesjeshoek en Sillenhoek; de Kerkstraat 
tussen Reulisweg en Dorpstraat; de 
Liesjeshoek tussen Concordiastraat en 
Kerkstraat; de weg Haveshof en het 
parkeerterrein bij de voetbalvelden. 
Er komt een betonnen afzetblok bij de 
kruising Dorpstraat, voor de aansluiting 
met de Sillenhoek.

Het verkeer wordt via borden omgeleid, 
komend vanuit Heythuysen via Reulis-
weg, Huitje, Sillenhoek en Kapelstraat. 
Komend  vanuit Nederweert leiden we het 
verkeer om via Luitstraat en Heerbaan. 

Zwieren en zwaaien in Leivere!

De aanleg van een wandelpad over boerenland is een voorbeeld van een tegenprestatie. (Foto: internet)



Prima parkeren.
50 vakken extra aan de Loverstraat.
Fantastisch. 
Nu nog even de langparkeerders daarheen 
en dan komt er meer ruimte bij een bezoek 
aan de huisartsenpraktijk.

J.S.

PINKe

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag 3D toernooi te Wanroy op 30 juni
Heren recurve: 
Sjoerd Heijnen  396 p.
Ronnie Gielen  495 p.
Heren recurve jeugd: 
Tim Vaes  456 p.
Heren Longbow: 
Eric Winkelmolen  375 p. 

Programma
Veteranenwedstrijd te Roggel: 11 juli. 
Opgave via Ruud Westerveen: rwester-
veen@gmx.net
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

einduitslag butlercompetitie;
A-lijn;
1 Bart Klomp-Tjeu Tinnemans    104 Pnt.
2 Jan Brinkmans-Harrie Nijssen  92 Pnt.
3 Theo v. Brussel-Hein Sieben      65 Pnt.
B-lijn;
1 Marion Houappel-Huib Houtappel  106 Pnt.
2 Ria Bocken-Thea Mirck   77 Pnt.
3 Henny Koppens-Nellie Nieskens  70 Pnt.
C-lijn;
1 Mia Driessen-Hub Poell     68 Pnt.
2 Mia Pellemans-Nettie Pleunis  57 Pnt.
3 Toos Rijntjes-Mia v. Otterdijk     49 Pnt.

Momenteel zijn wij gestart met de Zomer-
laddercompetitie.
Deze zal op maandagavond worden ge-
speeld in de maanden.
Juli en Augustus in zaal  Pinnenhof geduren-
de deze maanden zijn ook gastspelers van 
harte welkom om mee te spelen.
Niet leden betalen dan een kleine bijdrage 
van 1 euro per persoon.
Voor aanmelden kunt u contact opnemen 
met de wedstrijdleider,
Tjeu Tinnemans tel.nr. 0495-633421

HARMONIe ST. JOSePH

Genieten van de vakantie:
We genieten nu van onze vakantie. Onze re-
petities beginnen weer in week 33.

Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds:
Van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvan-
gen we een subsidie van 2.124,- euro voor 
de aanschaf van een nieuwe saxofoon. Dit 
is 50% van de aanschafprijs. De subsidie van 
het Anjerfonds is 1.062,- euro (25%) maar dit 
bedrag wordt verdubbeld omdat de Provincie 
Limburg heeft besloten om de komende vier 
jaar in totaal 1 miljoen euro extra te besteden 
aan bijdragen voor instrumenten en kleding.

Serenade bruidspaar van den Dungen-
Stultiens:
Op vrijdag 12 juli trouwen onze klarinet-
tiste Nicole Stultiens en Michiel van den 
Dungen. Wij feliciteren hen natuurlijk met 
muziek en brengen een serenade om 19.15 
uur in Zaal Centraal.

Intocht Jeugdwandelvierdaagse:
Op zaterdag 10 augustus begeleiden we 
met muziek de laatste kilometers van de 
Jeugdwandelvierdaagse. We vertrekken om 
14.00 uur vanaf parkeerplaats naast het 
gemeentehuis (Raadhuisplein/Burge-
meester Hobusstraat). Er zijn dan nog men-
sen op vakantie maar wij rekenen op degenen 
die wel kunnen zodat we ons toch fatsoenlijk 
kunnen presenteren! 

Opening brug 15:
Op vrijdag 23 augustus (de vrijdag voor 
Nederweert-kermis) wordt om 19.00 uur de 
vernieuwde Brug 15 op een feestelijke wijze 
geopend. En daarbij zal Harmonie St. Joseph 
samen met Harmonie Pro Musica voor de fees-
telijke muziek zorgen.

Concerten Vakantieorkest Ad Hoc:
Een aantal van onze muzikanten speelt deze 
vakantie weer in Vakantieorkest Ad Hoc dat 
dit en volgend jaar onder leiding staat van 
onze eigen dirigent Jos Zegers. Ad Hoc stelt 
elk jaar een orkest samen dat slechts tien da-
gen bestaat en waarmee Ad Hoc de Neder-
landse blaasmuziekcultuur in het buitenland 
wil promoten. Daarnaast wordt gestreefd 
naar culturele uitwisseling in het buitenland. 
Het orkest bestaat uit jonge muzikanten, af-
komstig uit heel Nederland, die in zes inten-
sieve repetitiedagen, met behulp van profes-
sionele repetitoren, worden klaargestoomd 
voor drie concerten in Nederland en een daar-
op aansluitende concertreis. Na succesvolle 
reizen naar Sardinie (2010), het Gardameer in 
Italie (2011) en de Provence (2012) heeft Ad 
Hoc dit jaar opnieuw de Provence als reisdoel. 
Wil je Jos Zegers, Moniek Verhijden, Maureen 
Poell, Suzanne Smeets, Sandra Leurs en Bas 
van Eck in actie horen en zien? Dat kan op:
-  woensdag 24 juli op de Grote Markt in 

Breda. Het concert begint om 20.00 uur. 
-  donderdag 25 juli in het Ginneken in Bre-

da. Bij mooi weer spelen ze voor de Lauren-
tiuskerk, bij slecht weer in Zaal Vianden (Vi-
andenlaan 5, Breda). Ook dit concert begint 
om 20.00 uur.

-  vrijdag 26 juli in Kerkrade op het WMC 
(Wereld Muziek Concours) om 15.00 uur.

Inzamelen oud papier:
elke tweede zaterdag van de maand za-
melen wij oud papier in op het St. Anto-
niusplein in Nederweert en het Rochus-
plein op Budschop. De opbrengst is voor 
uw harmonie. Steun uw harmonie en 
breng oud papier op zaterdag 13 juli tus-
sen 9.00 tot 12.00 uur naar de inzamel-
punten. Onze dank daarvoor!
St. Antoniusplein: Frans Cuijpers en Leny 
Berben
Rochusplein: Henk van Diepen, Anja Engels-
Gielen, Judith van der Heijden en Esther 
Geuns-van de Goor. 
Volgende maand (10 augustus) zijn aan de 
beurt: Hans Hoeben, Renée Knapen, Guus 
van Cruchten, Yvonne Verstappen, Maril Bor-
renbergs en Fleur Gijsen.

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

Met muzikale groeten,
Het bestuur

Hobbymarkt, tafelverkoop en 
dorpsschieten op zondag 14 juli 2013

Drumband & Schutterij St. Odilia organiseert 
op zondag 14 juli a.s. diverse activiteiten.
Van 10:00 tot 17:00 vindt er een hob-
bymarkt en tafelverkoop plaats met een 
diversiteit aan kraampjes waar hobbyisten 
hun zelfgemaakte spullen tentoon stellen 
en verkopen. We zijn er in geslaagd om een 
gevarieerd aanbod van hobbyisten samen 
te stellen. Ook worden er 2de handsspullen 
verkocht bij de diverse tafels. 
Verder zullen er diverse demonstraties ge-
geven worden van o.a. kantklossen, man-
denvlechten, stoelenmatten, tollendraaien 
en 4kantengatenboren.
Zoals u ziet is er voor iedereen wel wat 
te beleven.
Enkele van onze leden zullen voor de catering 
zorgen en ze bakken verse wafels.
Tevens is hier verkrijgbaar het inmiddels weer 
op voorraad zijnde “Doospels Dubbel”.

Om 13:00 starten wij met het dorpsschie-
ten met de grote OLS buks. U kunt dan pro-
beren om de bölkes zoals die geschoten wor-
den op het OLS te raken onder deskundige 
leiding van onze buksmeesters. U kunt deel-
nemen met 6tallen, 3tallen of persoonlijk.

De locatie waar dit alles plaats vindt is Zwar-
teboordweg 5 6035 SN te Ospeldijk.

Voor al deze activiteiten geldt dat de en-
tree gratis is en er voor voldoende parkeer-
gelegenheid is gezorgd.

Parkeren op eigen terrein is mogelijk, in-
dien hier geen plaats meer is dan is er een 
tweede parkeerterrein aan de Anselberg 
geregeld. Dit is gelegen op circa 200 meter 
van de locatie waar alle activiteiten zullen 
plaats vinden.

Nederweerter libre kampioenschappen 
‘t Vlegelke 2013

Deze worden voor de 6e maal gehouden,en 
wel in cafe-zaal ‘t Vlegelke, en start op vrij-
dag 30 augustus. Er wordt gespeeld met 
het knock-out systeem. Iedereen met een 
betrouwbaar gemiddelde kan hieraan deel-
nemen. Maximaal 32 spelers.
De 1ste prijs is, Wisselbeker Gemeente Ne-
derweert + Standaard (Herinnering) + 50% 
van het Inleggeld.
Inschrijven voor vrijdag 16 augustus, de lo-
ting voor de 1ste ronde is maandag 19 au-
gustus in café ‘t Vlegelke, om 20.30 uur.
Aanvang wedstrijden 19.30 uur.

Voor inlichtingen en inschrijving,
Mat Janssen (0495)633443
m.janssen35@chello.nl
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Hout- en bouwmaterialenhandel

Bezoek 
onze

showroom!

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

zaterdag 7.00-13.00 u.

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

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

AKTiePrijZen
op onze voorraad en showveld 

trampolines

Openingstijden 
tijdens de bouwvakvakantie: 

week 29, 30 en week 31 ma. 
t/m vrij. van 9.00 - 16.00 uur.

Zaterdag gesloten

Magazijn
koopjes!

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

KinderVakantieWerk
Wanneer Wat Voor wie Waar

Maandag 5 augustus Break Out Groep 5 t/m 8 Raadhuisplein Gemeentehuis
8.15 tot 17.00 uur LeT OP!!! Nederweert

Dinsdag 6 augustus Klein Zwitserland Groep 1 t/m 4 Raadhuisplein Gemeentehuis
8.15 tot 17.00 uur   LeT OP!!! Nederweert

Woensdag 7 augustus  Breek het record! Groep 1 t/m 3 St. Rochusplein, 
9.00 tot 12.00 uur  bij de kerk op Budschop

Woensdag 7 augustus  In 3 uur de Groep 4 t/m 8 St. Rochusplein, 
13.00 tot 16.00 uur wereld rond  bij de kerk op Budschop

Donderdag 8 augustus  De test Groep 4 t/m 8 St. Rochusplein,
9.00 tot 16.00 uur van je leven! Budschop bij de kerk op 

Vrijdag 9 augustus  Zo wordt je Groep 1 t/m 3 St. Rochusplein,
9.00 tot 16.00 uur  “Euronaut”  bij de kerk op Budschop

Avondwandel4daagse
Wanneer Starttijden Startlocatie

Woensdag 7 augustus 18.15 – 18.45 uur Gemeentewerf
12,5 km tot 18.30 uur Gutjesweg 2 te Budschop

Donderdag 8 augustus 18.15 – 18.45 uur Openluchtmuseum Eijnderhoof
12,5 km tot 18.30 uur Milderspaad te Nederweert-Eind

Vrijdag 9 augustus 18.15 – 18.45 uur Aerthijsplein
12,5 km tot 18.30 uur Nabij Haazehoof te Ospel

Zaterdag 10 augustus 12,5 km tussen 11.00 – 11.30 uur Raadhuisplein
10 km tussen 11.45 – 12.15 uur te Nederweert
7 km tussen 11.45 – 12.15 uur 

De zomervakantie staat weer voor de 
deur en dat betekent dat KinderVa-
kantieWerk er weer aan zit te komen. 
Dit jaar met als thema:

“De wereld van KVW draait door”

Hallo jongelui, ouders en wandelaars
Kinderen en Ouders denk aan goed 
schoeisel tijdens de gehele Kin-
dervakantiewerk week, dus geen 
slippers of sandalen maar dichte 
schoenen met een stevige zool.

We zullen nog even de activiteiten op 
een rij zetten:

Dus heb je zin om mee te doen met het 
Kindervakantiewerk ga dan snel naar 
een van de volgende inschrijfpunten. 
•	 De	Toverbal,	Kerkstraat	14,	Neder-

weert, tel: 624700
•	 Johan	 Winters,	 St.	 Rochusstraat

8a, Nederweert, tel: 625351 
•	 Kapsalon	 Ans,	 O.L.Vrouwenstr.

67A, Ospel, tel: 631099

Inschrijven voor de Wandelvierdaag-
se is ook mogelijk bij deze inschrijf-
punten. Verder is er op de woensdag 

voor de start de mogelijkheid tot in-
schrijven. Daginschrijvingen zijn ook 
mogelijk, de kosten hiervan bedra-
gen € 2,- per dag.

Wil je nog meer informatie kijk dan 
op www.kvwnederweert.nl 

Tot ziens tijdens de KinderVakantie-
Werk week van 5 t/m 9 augustus 2013

Groetjes Bestuur Stichting KinderVa-
kantieWerk Nederweert

EIND 61 • 6034 SM NEDERWEERT-EIND • TEL. 0495-626673 
GSM 06-50290664 • e-mail: info@matkoppendakwerken.nl

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

Lekker wandelen in De Groote Peel 

Nationaal Park De Groote Peel is 
een gebied met een rijke cultuur-
historie. Vooral de periode van de 
grootschalige turfwinning heeft 
een belangrijk stempel op het ge-
bied en de streek gezet. Ook de 
benamingen in het veld hebben 
hun oorsprong in het verleden. 
Veldnamen en cultuurhistorie zijn 
het thema van het  ‘Rondje om ’t 
elfde’ op zondag 14 juli. De wan-
deling is ongeveer elf kilometer 
lang en start om 11.00 uur bij de 
balie van Buitencentrum De Pe-
len aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Deelname kost € 5,-  per persoon 
en opgave is gewenst op: 0495 
– 641 497 of per mail: depelen@
staatsbosbeheer.nl.

De gevolgen van de turfstekerperi-
ode zijn heden ten dage nog goed te 
zien in het landschap van De Groote 
Peel. Het meest opvallend zijn de 
grote waterplassen die achterbleven 
na het uitbaggeren en het steken van 
het veen. Maar ook de veenputjes en 

de peelbanen of vaartjes waarover 
het gedroogde veen als turf vervoerd 
werd zijn sporen uit het verleden. 
Vaak hebben die landschappelijke 
sporen ook een naam. Op die manier 
kon men vroeger een bepaalde plek 
in het landschap aanduiden. Veel van 
die veldnamen – oftewel toponiemen 
– van de Peel zijn uitgezocht en vast-
gelegd. Ze vormen de rode draad tij-
dens de excursie Rondje om ’t Elfde. 
Een excursie voor iedereen die graag 
wandelt en nieuwsgierig is. 

Let op: Tijdens deze excursie wordt er 
geluncht in het open veld. Neem dus 
een eigen lunchpakket en voldoende 
drinken mee.

Het Rondje om ‘t Elfde start bij Bui-
tencentrum De Pelen, de toegangs-
poort tot Nationaal Park De Groote 
Peel. Het Buitencentrum is elke dag 
geopend tussen 10.00 en 18.00 uur. 
Voor meer informatie, een compleet 
activiteitenoverzicht en een routebe-
schrijving: www.buitencentra.nl

Rijvaardigheidscursus 50+

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

Inlichtingen en aanmelden:
Vóór 1 juli 2013
Vorkmeer Nederweert
Kapelaniestr.4
Gemeenschapshuis de Pinnenhof
tel. 626235
André Hermans

•	 Gehoortest
•	 Bewegingsles
•	 Test	verkeersregels
•	 Autorit	in	eigen	auto	met	rij-
 instructeur

Vrijdag 20 september 2013
Gemeenschapshuis de Pinnenhof
Aanvang: 13.00 uur

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

CITAVeRDe College
Schooljaar 2012-2013

Na een schooljaar van keihard werken 
hebben onze leerlingen hun examens 
voor VMBO T (=mavo) succesvol afge-
sloten.
De resultaten van  de examenleer-
lingen van het CITAVERDE College 
Nederweert waren ook dit school-
jaar uitzonderlijk goed.  Met gepaste 
trots presenteren we ons slagingsper-
centage van 98%.  We feliciteren dan 
ook alle geslaagden met het behalen 
van hun diploma.

Nadere bestudering van alle examen-
cijfers geeft  aan dat we terug kunnen 
kijken op een succesvol examenjaar 
De resultaten, niet alleen van de in-
dividuele leerlingen waren erg goed, 
maar alle onderstaande vakken:
Nederlands  Engels, Duits, Wiskunde, 
Natuurkunde, Scheikunde , Biologie 
,Aardrijkskunde en Economie zaten 
boven het landelijke gemiddelde.
Een bijzondere vermelding heeft Lars 
Mueters verdiend. Hij scoorde op het 
centraal eindexamen Engels een 10!

Alle kandidaten gefeliciteerd.

B. Fijen
Directeur CITAVERDE College,
Locatie Nederweert

Resultaten 
bevolkingsonderzoek 

Van 05-12-2012 t/m 05-02-2013 heeft 
Bevolkingsonderzoek Zuid in Ne-
derweert het bevolkingsonderzoek 
borstkanker uitgevoerd. Voor dit 
onderzoek zijn alle vrouwen tussen 
50 en 75 jaar uit Nederweert met de 
postcodes 6031, 6034, 6035, 6091 en 
6092 uitgenodigd. Er zijn 2787 vrou-
wen uitgenodigd en er hebben 2468 
vrouwen deelgenomen aan het on-
derzoek. Dit betekent een opkomst-
percentage van 88,5%. Er zijn 80 
vrouwen doorverwezen voor nader 
onderzoek, omdat er een verdachte 
afwijking is gevonden. Pas na verder 
onderzoek in het ziekenhuis zal blij-
ken of het gaat om een goedaardige 
of kwaadaardige afwijking. 
Door het bevolkingsonderzoek kan 
borstkanker in een vroeg stadium 
ontdekt worden. Dit verhoogt de 
kans op genezing. Bovendien is vaker 
een borstsparende operatie mogelijk
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

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

Lekker eten
ook pannenkoeken bij 
de Brabander 

Sluis XIII.
Tel. 0495-663466

Smolenaers 
Parket

Voor het leveren en leggen 
van houten vloeren, 

laminaat  en onderhoud

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



REGIONIEUWS
Zomer-Opruiming

Marie Méro     Basler    Taifun    Faber    Michèle    Rabe    Seda    
Sommerman    Gollehaug    Olsen    Lucia    Toni

damesmode
Stationsstraat 18a Heythuysen  - Tel. 0475 - 49 72 93

Wilt u verse biologische
producten die niet alleen

heerlijk zijn maar ook eerlijk?
Kom dan naar

Ook DE bestemming voor al 
uw allergievrije voeding!

De Tamboer 2, 6093 EB  Heythuysen
0475-440501

Het Natuurhoekje

Vergaderen in 
authentieke retrostijl

Cultuurboerderij 

Op Kapittelsbos
Jackie Smeets 

& Simon Hamstra

Bosstraat 3
6096 AM Grathem 

0475 452586
06 53894045

info@opkapittelsbos.nl 
www.opkapittelsbos.nl

: @Kapittelsbos
: Op Kapittelsbos

c.a. 50 occasions op voorraad 
alle merken en prijsklassen. 
Kijk op de website voor ons actuele aanbod.

Café-Restaurant 

de Molshoof
Rijksweg Zuid 3

6037 RD KELPEN-OLER

tel. 0495 - 65 12 12

info@demolshoof.nl

www.demolshoof.nl

Leuk familierestaurant
met vele mogelijkheden

ruime parkeer-
gelegenheid

Waardevol en voordelig 
investeren in uw woning 

Neuhof-Haans Spouwmuurisolatie is zowel particulieren als

zakelijke klanten van dienst met kwaliteitsoplossingen op het ge-

bied van na-isolatie. Onze na-isolatiespecialisten hebben ruime er-

varing in het na-isoleren van woningen en garanderen u een juiste 

uitvoering en een goed eindproduct. Om dit te onderstrepen zijn 

wij gecertificeerd lid bij het IKOB BKB.

Het aanbrengen van HR++ isolatie wordt eenmalig uitgevoerd voor
de levensduur van de woning, met behoud van de isolerende eigen-
schappen. Na-isolatie is uitermate geschikt voor woningen gebouwd 
tussen 1930 tot 1980. Bij woningen gebouwd voor 1930 of tussen 
1980 en 1990 zijn de isolatiemogelijkheden meestal beperkt. Onze 
adviseur vertelt u graag wat er voor uw woning mogelijk is. 

Isolatie loon
Ongeachte of u nu kiest voor onze spouwmuur-, dak- of vloerisolatie, 
u bespaart direct op uw energiekosten. Het is de meest snelle en 
rendabele manier om woningen voor 1980 beter te isoleren. Een 
goed geïsoleerde woning levert u direct wooncomfort op. En boven-
dien realiseert u door een gunstigere energielabel een waardeverho-
ging van uw woning en draagt u ook nog eens bij aan het verbeteren 
van het milieu. Uw investering verdient zich binnen 3 tot 4 jaar terug.

Maatwerk
Het na-isoleren is maatwerk. Het is dan ook belangrijk dat wanneer 
u uw woning  wilt gaan na-isoleren , er  eerst een grondig onderzoek 
plaats vindt om te beoordelen wat de mogelijkheden van na-isolatie 
zijn en welke keuzes er gemaakt kunnen worden in de toe te passen 
producten. Onze isolatie adviseurs kunnen u hier een goed en geheel 
vrijblijvend advies in geven.

Uw voordelen:
• VERLAAG UW ENERGIELASTEN
• VERHOOG UW WOONCOMFORT
• VERHOOG DE WAARDE VAN UW WONING
• GOED VOOR HET MILIEU

Wij bieden:
• GRATIS ADVIESGESPREK
• BINNEN 1 DAG GEÏSOLEERD
• RUIME  VAKKENNIS & ERVARING
• VOLLEDIG GECERTIFICEERD
• 10 JAAR GARANTIE 
• BESTE KWALITEIT VOOR BESTE PRIJS

Zomeractie: Betaal tijdelijk geen BTW!
Deze zomeractie is geldig tot en met 1 september 2013. 

Neuhof-Haans BV
Windmolenbosweg, 6081 PE Haelen

T 0475 59 20 41 - F 0475 59 76 29

E info@neuhofhaans.nl - W www.neuhofhaans.nl

Leudal

WWW.BCSMEBO.NL

Autocenter MEBO bv
Bevelantstraat 20a  I  Roggel  
Tel. 0475 44 07 70
info@autocentermebo.nl

oorjaar in. t ik mijn air
door mijn Bosch Car Service autobedrijf

AutAutocenter MEBO bv
Bevelantstraat 20a  I  Roggel  
Tel. 0475 44 07 70
info@autocentermebo.nl

Ik ga graag fris en opgeruimd 
de vakantie in.

Dus laat ik mijn airco checken 
door mijn Bosch Car Service 
autobedrijf



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: administra-
tie@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 11 tot en met 20 juli 2013 

DONDERDAG 11 JULI
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
13.30 uur Huwelijk Michiel van den Dungen 
en Nicole Stultiens.
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis met daarin H. Doopsel, eer-
ste H. Communie en H. Vormsel van Teddy 
van der Velde (volwassenendoop).

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, 
jaardienst Pierre van den Hurck, jaardienst 
Harrie Hoeben,  Lisette Gubbels-Jacobs (van-
wege verjaardag) en Nellie Jacobs-Hendrikx, 
Jan Cuijpers, dochter Maria en zoon Thijs en 
familie Cuijpers-van den Kerkhof.

ZONDAG 14 JULI
Vijftiende zondag door het jaar 
09.30 Hoogmis (zang herenkoor, lector
mevr. H.  Dielissen) – Tjeu Claessens (van-
wege verjaardag).

MAANDAG 15 JULI
Gedachtenis van H.-Bonaventura, bisschop 
en kerkleraar
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

DINSDAG 16 JULI
Feest van Heilige Maagd Maria van de berg 
Karmel
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 17 JULI
Geen rozenkransgebed en geen avondmis.

DONDERDAG 18 JULI
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 19 JULI
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 20 JULI
Gedachtenis van H.-Apollinaris, bisschop en 
martelaar - vooravond van de 16de zondag 
door het jaar
18.00 uur H. Mis – (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. T. Kessels) – Wiel en Mientje 
Tinnemans-Kirkels (vanwege verjaardag va-
der), Drees Horyon en Lies Horyon-Geelen. 

Orgelconcert 9 augustus
in Sint-Lambertuskerk
Het jaarlijks orgelconcert in de Sint-Lam-
bertuskerk vindt plaats op vrijdagavond 9
augustus. Organist is Jean-Pierre Steijvers 
uit Heythuysen. Hij verzorgt orgelconcerten 
in vele landen zoals Japan, Amerika en vele 
Europese landen.

Als ’extra’ tijdens het orgelconcert treedt op 
violist Lei Wang, onder meer eerste concert-
meester van het Limburgs Symfonie Orkest, 
gastconcertmeester van het Filharmonisch 
Orkest van Luik en plaatsvervangend con-
certmeester in het Brussels Filharmonic (het 
Vlaams Radio Orkest).

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage:  Rabo rek. 1355.09.246
ING rek. 2943427

Zondag 14 juli
10.00 uur H. Mis – tot bijzondere intentie. 

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 13 – 20 juli. 

ZATERDAG 13 JULI, H. Henricus, 19.00 
(Samenzang) Wiel en Pieter Piepers en
schoonzoon Albert, An Lemmen-Cromvoets 
en Geertje Lemmen (verjaardag), Jan Nies 
(verjaardag), Jan Kessels (verjaardag), Theu 
Pellemans en Marie Pellemans-Lenders, jrd
Karin Lena, zwd Pierre Hermans.

ZONDAG 14 JULI, 15e zondag door het jaar, 
10.00 (Samenzang) Mia Jacobs-Weekers 
(verjaardag), jrd Theu Bijlmakers en zoon 
Albert. 

DINSDAG 16 JULI, 19.00 voor de zieken. 

DONDERDAG 18 JULI, H. Odilia, maagd en 
martelares, 19.00 voor eigen intenties. 

ZATERDAG 20 JULI, 19.00 (Kerkelijk zang-
koor Gregoriaans) voor het welzijn van de 
parochie. 

ACOLIETEN: za. 13 juli 19.00: Victor Köster, 
Cas Schonkeren; zo. 14 juli 10.00 : Richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen; za.20 juli 19.00: 
Harry Geerlings, Kathy Geerlings. 

DOOPSEL: Door het Sacrament van het 
H. Doopsel is Bren van Gemert, Schansstraat 
13a, in onze geloofsgemeenschap opgeno-
men. We wensen dopeling en ouders een 
proficiat en een goede toekomst. 

GEEN AVONDMIS: De avondvieringen ver-
vallen op di.23 / do.25 / di.30 juli / do.1 / di.6 
augustus. Op zaterdag 3 augustus is er geen 
avondmis !

VRIENDEN VAN DE PAROCHIE: De Vrien-
den van de Parochie ontvingen weer de 
opbrengst van de flessenautomaat bij Coop 
Phicoop, een bedrag van € 265,45 aan sta-
tiegeld ! Zo blijven velen betrokken bij het 
wel en wee van de parochie en dragen zij 
een steentje bij voor bijzondere voorzienin-
gen. Hartelijk dank aan Coop Phicoop en 
alle milde gevers.

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

13 t/m 20 juli  2013.

ZATERDAG 13 JULI; 19.15 uur H. Mis.

ZATERDAG 20 JULI: 19.15 uur H. Mis,  zes-
wekendienst voor Wup Beerens.

LEZERS: zaterdag 13 juli Nelly Stienen, za-
terdag 20 juli Annie Jonkers

MISDIENAARS: zaterdag 13 juli Ayla en 
Loïs Beerens, zaterdag 20 juli Valerie Bee-
rens en Jarno Bongers

“Het leven wordt niet rijker door vrij te zijn 
van emoties. Wel door vrij met emoties om 
te gaan.”

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van  13 juli 2013 – 20  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 an-
dere parochiezaken. Op feestdagen is het 

parochiebureau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Kermiszondag 14 juli 9.30 uur:
Bij deze nodigen wij iedereeen van harte 
uit voor de kermishoogmis die zal worden 
opgeluisterd door onze beide koren. U bent 
allen van harte welkom.

Als hgm. voor pastoor Nijhof v.w. zijn ver-
jaardag,  Als jrd. voor Liny v. Roij-Leunissen, 
Sjoerd v.d. Winkel, Ben Geraets en tevens 
voor Annie Geraets-Nijskens, Chris Voorter 
en Nel Verlaek, Als jrgt. voor Lies Reijnders-
Wijen, Als hgm. voor ouders Schreurs-Ver-
stappen, Sjra, Nicolaas, Elisabeth en Harrie 
Schreurs, Mia Steijvers-Vermeulen, pater 
Tjeu Baetsen, Als hgm. uit dankbaarheid 
b.g.v. een 40-jarig huwelijk en voor de over-
ledenen van de fam. Wolters-Goertz, Als 
maandd. voor Pierre Wijers en Mia Wijers-
Baetsen.

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 14 juli 2013. H. Mis om 11.00 uur
H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. Zeswekendienst voor Sjef 
Pellemans

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Jan Kuepers

Overleden:
Dhr. J.A.H. Janssen,  Harrie, geboren 4 au-
gustus 1928 te Nederweert, overleden op 
maandag 1 juli 2013. De begrafenis heeft 
plaatsgevonden op zaterdag 6 juli in de St. 
Rochuskerk, Budschop Nederweert.
Dat hij moge ruste in vrede.

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

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
Hallo dames,

In de maand augustus hebben we vakantie. 
Maar toch wil ik jullie aandacht even vesti-
gen op het volgende:de L.K.V vrouwen va-
kantieweken in Valkenburg.

De 1e week is van maandag 30 september t/m 
vrijdag 4 oktober. De 2e week is van maan-
dag 7 oktober t/m vrijdag 11 oktober. Prijs 
per persoon is € 220,00 volpension. Voor een 
1persoonskamer is de toeslag  € 30,00.  Het
aantal 1 persoonskamers is beperkt. Opge-
ven voor 1 augustus en alleen schriftelijk of 
via het e-mail adres: lkv@online.nl  Geef dui-
delijk aan welke week u wilt gaan. Geeft u
zich op dan ontvangt u nadere informatie in 
september. Er worden geen uitstapjes van te 
voren geregeld. Ter plekke kan dit soms wel.

Geniet van jullie vakantie
Het bestuur.

Dankbetuiging
Er is geen toekomst zonder hoop.

Geen verleden zonder tranen.
Geen afscheid dat te vroeg komt.

Geen vaarwel waarbij niemand moet gaan.

Wij bedanken iedereen voor de belangstelling, bloemen, fijne brieven 
en de vele kaarten die we hebben gekregen na het overlijden van 
ons pap, opa en superopa

Pierre Hermans
Met trots kijken wij terug op die mooie en waardige afscheidsdienst
in de kerk. Met speciale dank aan Pastoor Koumans, de Peelklanken
voor de mooie zang en Roland van de Boom voor de fijne begeleiding.

Ospel, juli 2013
Riek Hermans-Sieben, 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Gezinsfietstocht
Venezuela Werkgroep

Fiets mee! Houd de aarde draaiend.
Woensdag 17 juli 2013
Startplaats bij café Le-Nie Nederweert-Eind
Vanaf 14.00/ tot 19.00 uur
kosten € 2.50 p.p. kinderen gratis

Wij nodigen u graag uit en heten u van harte 
welkom op de gezinsfietstocht. Het succes 
van vorige jaren heeft ons doen besluiten 
van deze fietstocht een jaarlijkse traditie 
te maken. Deze fietstocht is uitgezet in een 
mooi natuurgebied dicht bij huis. Ook uitste-
kend geschikt voor kinderen. Keuze uit een 
korte +/- 25 km en een lange +/- 46 km route

Op de pauzeplaats van de fietstocht, koffie/
thee met lekkere zelfgebakken vlaai/wafels.
Ook broodjes kaas/ worst en soep te verkrijgen.

De stichting Venezuela werkgroep hoopt 
u met vele te mogen begroeten door mee 
te fietsen ondersteund u verschillende van 
onze vele projecten.

Tot 17 juli 2013!

Vriendelijke groet de Venezuela Werkgroep
Toos Verkooijen, 0495-641170

Ouderenvereniging 
St. Rochus Budschop

KIENEN  VRIJDAG 12 juli  2013
De eerstvolgende kienavond is op vrijdag 
12 juli 2013 in de zaal van de Kerkvoorzie-
ning Budschop,  Rochusplein 1 in Budschop 
Nederweert. Aanvang: 20.00 uur. De zaal is 
open om 19.00 uur.

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

Het  bestuur.

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

De Zonnebloem
Afdeling Nederweert

Wie heeft er een bolletje garen over?
Het mag bekend verondersteld worden dat 
de Zonnebloem Welfare van onze afdeling 
om de 14 dagen op de maandagmiddagen in 
de Sint Antoniusveste handenarbeid verrich-
ten. Op deze middagen wordt er gehaakt, 
gebreid, geknipt en geplakt en gezellig 
met elkaar een praatje gemaakt. Het is een 
lust voor het oog om te zien hoe deze da-
mes hun creativiteit benutten om een mooi 
werkstuk te maken. Het is ook een lust voor 
het oog te zien hoe trots de maker zelf is.
In september zal ook op de dinsdagmiddagen 
deze activiteiten plaats gaan vinden in het 
gloednieuwe verzorgingshuis Sint Joseph. 
Ook hier zal dit onder leiding en met behulp 
van vrijwilligers van de Zonnebloem Welfare 
deze activiteiten plaatsvinden. 

Doordat wij zoveel ijverige dames hebben, 
beginnen we aardig door onze garenvoor-
raad heen te raken. Vandaar dat wij naarstig 
op zoek zijn naar mensen die hier of daar 
nog een bolletje garen over hebben en daar 
geen bestemming voor hebben. Het maakt 
niet uit of dit garen dik of dun is, grof of fijn 
is en of de kleur wit, zwart paars of blauw is, 
we kunnen alles gebruiken. Omdat onze ac-
tiviteiten zich in september uitbreiden, zoals 
gezegd naar het nieuwe verzorgingshuis Sint 
Joseph is er nog meer behoefte aan garen.

Mocht iemand garen over hebben, neem 
dat contact op met:
Mia Smeets, Thieu Gielenstraat 11 te Neder-
weert  telefoon 0495-633399  of met
Betty Seijkens, Bremstraat 11 te Nederweert 
telefoon 0495-632338

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

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

TE HUUR

OPSLAGRUIMTE
ca. 12 x 2.50 mtr

Hoogers, tel. 631115

Kofferbakverkoop

C.V. de Bengels organiseren een koffer-
bakverkoop (voorheen  rommelmarkt 
zomerfeesten) op 18 augustus 2013.

Waar???
Sportveld ”de Bengele” Nederweert-
West. Verkoop begint om 09.00 tot 
15.30 uur. Voor meer informatie en 
inschrijfformulier kijk op onze site 
www.cvdebengels.nl

Open eettafel Leveroy

Op donderdag 18 juli is weer open 
eettafel, aanvang 12.00 uur. Vaste be-
zoekers afmelden voor woensdagmid-
dag 10 juli 11.00 uur. Nieuwe bezoe-
kers aanmelden tot dat zelfde tijdstip.

Tel. 651501; 652274; 651633

Eynderhoof dit weekend in de bloemen

Bewonder, beleef en ontdek de 
schoonheid van een ouderwetse 
bloem, de prachtige gekleurde 
bellen die het oude ambacht weer 
nieuw leven brengen. Alle gebou-
wen, terrassen, paden en wegen
zullen versierd worden met vele 
fuchsia’s. Een entourage waar je al-
leen van kunt dromen. Het wordt in 
Eynderhoof een bloemenparadijs.

Het liedje van “ja zuster nee zuster”, 
een stekkie van de fuchsia, wordt 
deze dag weer in herinnering ge-
bracht. Het zal de bezoeker een heer-
lijk gevoel van nostalgie geven.

Het wordt vandaag op Eynderhoof 
een groot feest. Alle ambachten zijn 
deze dagen vol in bedrijf. Er wordt 
door onze bakkers op traditionele wij-

ze, echte Limburgse vlaai gebakken, 
maar ook de over bekende Eynder-
hoof knapkook rolt uit de met hout 
gestookte bakovens van Eynderhoof.

Woensdag 17 juli is het op Eynder-
hoof, gidsen met de kids.
Vandaag gaan de kinderen samen 
met onze gidsen kijken wat ons mu-
seum allemaal te bieden heeft. De 
gidsen vertellen over de ambachten
en over de gebouwen die in ons mu-
seum staan. Maar ook oude gebrui-
ken krijgen de aandacht.

Eynderhoof vind je aan het Milder-
spaat 1 te Nederweert-Eind

Wil je meer weten over dit unieke 
museum ga dan naar: www.eynder-
hoof.nl

Kringloop Jo Jo
Klaarstraat 20 Ospel  

Open ma t/m vrijdag 13.00 tot 18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur .
Ophaalservice 06 53 27 66 76 (Theo)

Sterk groeiend bedrijf zoekt
samenwerking met gemotiveerde

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

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

repareren en leveren van 
Wasmachines Drogers
Vaatwassers Ovens
Stofzuigers Strijkijzers

etc.
www.petereilerswitgoedservice.nl

Peter
Eilers

witgoedservice


