
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.

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

De wielerrondes in Ospel horen 
tot een vergane traditie. De laat-
ste wielerronde was alweer begin 
jaren ’90. De gene die de sporti-
viteit en festiviteit van de Ronde 
van Ospel missen hoeven echter 
niet lang meer te treuren. Er komt 
namelijk weer een wielerronde in 
Ospel: EPO – Tour d’Oospel. EPO -
Tour d’Oospel vindt plaats op 2 en 
3 augustus. Het evenement krijgt 
een tweeledig karakter: ‘fietselijk’ 
en fieëstelijk’. EPO – Tour d’Oospel 
wordt een evenement voor jong en
oud, waar naast wielerfans, vooral 
lokale mensen centraal staan.

Fietselijk
De races, die allen op 3 augustus wor-
den verreden, zullen dan ook niet alleen 
voor wielrenners zijn, maar juist ook 
voor lokale mensen zonder wielrenerva-
ring. Er wordt op 3 augustus begonnen 
met de Dikke Bandenrace voor kinderen 
uit de gemeente. De laatste race die ver-
reden wordt is een KNWU-race waar 
alleen licentiehouders van de KNWU 
aan mee mogen doen: een ‘echte’ wie-
lerwedstrijd. Tussen de twee genoemde 
races vindt een derde race plaats: de 
Open Doospelse Kampioenschappen. 
Hier kan iedereen mee doen die geen 
kind meer is maar ook geen licentie bij 
de KNWU heeft. Racefiets, omafiets of 
bakfiets; het maakt bij de Open Doos-
pelse Kampioenschappen niet uit.

EPO steunt het wielrennen
In tegenstelling tot andere wielerron-

EPO - Tour d’Oospel:

Nieuw wielerevenement in Ospel
des, kan deze wielerronde niet bestaan 
zonder EPO – Egg Products Ospel. De 
organisatie, stichting Tour d’Oospel, wil
met EPO als hoofdsponsor het doping-
gebruik bij het wielrennen optimaal 
op de korrel nemen, aangezien de be-
kendste wielerdoping ook ‘EPO’ is. EPO 
zal Tour d’Oospel op een eerlijke en 
positieve manier steunen om het eve-
nement tot een groot succes te maken. 

Fieëstelijk
Voor de gene die wat meer van de feest-
sport houdt is EPO – Tour d’Oospel 
ook zeker geschikt. Op vrijdagavond 
2 augustus zal het evenement feeste-
lijk worden ingeluid met de allround 
coverband ‘De Spikes’. Hiernaast zul-
len ook ‘The Deejays’ deze avond aan-
wezig zijn om te zorgen dat het een 
flink feestje wordt. Kaarten voor deze 
avond kosten in de voorverkoop slechts 

€�5,- en zijn verkrijgbaar bij:
- Café De Prins, Ospel
- Kapsalon Ans, Ospel
- Café De Kleine Winst, Ospel
Aan de deur bedraagt entree € 7,50.
Op zaterdag 3 augustus zal gedurende 
de KNWU race al begonnen worden 
met livemuziek van F.A.R.T. zodat er 
dan al een ontspannen sfeertje ont-
staat. Na de prijsuitreiking zullen ‘The 
Deejays’ weer de sterren van de he-
mel draaien om er een onvergetelijke 
avond van te maken! Op 3 augustus is 
toegang tot de tent gratis.

Schrijf je nu in voor de Dikke Banden 
Race of de Open Doospelse Kampi-
oenschappen via www.tourdoospel.nl! 
Inschrijvingen zijn geopend tot 20 juli. 
Andere informatie vind u ook op de 
website van EPO - Tour d’Oospel en op 
de Facebookpagina.

Naast de bands Color of ABBA 
(België) en rock a billy sensatie 
The Lennerockers (Duitsland), is 
er ook deze editie weer een grote 
inbreng van Nederweert artiesten.
Vorig jaar genoten meer dan 2000 
bezoekers van het Festeynder
Plein programma en er was veel 
waardering voor de Nederweerter
inbreng. Daarom heeft de organi-
satie besloten om dit ook in deze 
vierde editie in te passen.

Steady State
Festeynder Plein zal om 19.30 uur 
geopend worden door de Midden-
Limburgse band STEADY STATE, met 
daarin de Nederweertenaren Hub 
Verdonschot en Hans Sieben. Men
heeft zich toegelegd op het authen-
tiek spelen van muziek uit de sixties, 
The Rolling Stones, The Beatles, The 
Byrds en The Kinks behoren tot hun 
favoriete bands. De band is een vaste 
gast op diverse feesten en festivals en 
hun eerste optreden was al in 1986 in 
S’61, de voorloper van poppodium 
de Azijnfabriek in Roermond. Samen 
met wereldvermaarde bands als Mid-
dle of the Road, The Fortunes en The 

Hollies verzorgden ze menig sixties 
evenement. Men zal ook de drie Ne-
derweerter Local Vocals die optreden 
begeleiden.

Maikel van Bogget
Maikel van Bogget is geboren in Neder-
weert op 28-03-1975 en speelt +/- 20 
jaar mondharmonica. Hij heeft o.a. ge-
speeld bij Starfish Bowl, T-bird Rhythm 
(met leden van Texan Tail), Lost in the 
blues, en heden bij de Dead Revils (met 
de leden van Starfish Bowl). Met deze 
formatie’s onder andere gespeeld op
Moulin Blues, Bospop, Bluesrock Te-
gelen en Blues Maestricht. Als gast bij 
diverse binnen en buitenlandse act’s, 
onder andere El Fish, Big Pete and the 
backbones, Vibrotones, Michael Katon
en Last Call etc. 

Sylvia Verdonschot
Zoals bij zoveel muzikanten het geval 
is, is muziek bij haar met de paplepel 
ingegeven. Al jong begonnen met 
blokfluitlessen en pianolessen, om
vervolgens te ontdekken dat het toch 
zingen moest worden. 

Vervolg op pagina 3

Veel Nederweerter artiesten 

Vierde Festeynder plein op 10 augustus

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

Maikel van Bogget

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

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

TIJDENS DE 
BOUWVAK 

ZIJN WIJ GESLOTEN 
VAN 15 JULI T/M 

2 AUGUSTUS.
WIJ WENSEN U EEN 
PRETTIGE VAKANTIE!

VOOR DRINGENDE ZAKEN KUNT 
U BELLEN MET 0495 631 224

Dhr. J.J.J. Smeets:

“Dank zij de perfecte zorg en de 
goede poetsadviezen is mijn gebit 
er erg op vooruitgegaan.
Met dank aan Brigitte.“

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.

Steady State

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

’Ik mis hem heel erg... 

toch was het 

een mooie dag 

toen papa 

een sterretje werd.’

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

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

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

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

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

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)

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

Sterk groeiend bedrijf zoekt
samenwerking met gemotiveerde

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

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.
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Meijelsedijk 19 Ospel, tel (0495) 64 12 35

www.donkersfiets.nl

O.L. Vrouwestraat 67A Ospel - Tel. 0495 - 631099
www.kapsalonans.nl

Fysiotherapie Derks Ospel
Aerthijsplein 5 | 6035 AS Ospel | Tel. 0495 625400

www.fysiotherapiederksospel.nl

- (Kinder)fysiotherapie
- Manuele Therapie

- Oedeemtherapie
- Vaattraining

- Sportfysiotherapie

De opdrachtbemiddelaar voor
hoogopgeleide Interim Financials

Luc Stultiens uut d’Oospel
Tel. 06 - 38 91 70 75
info@financials4u.eu

Buizerdstraat 2, 6035 GG Ospel - Tel 0495 632454 - Gsm 0644117939

RONDJE OSPEL

Het programma van Tour d’Oospel
Vrijdag 2 augustus
Tentfeest met muziek van ‘De Spikes’ en ‘The Deejays’
Kaartjes VVK € 5,- DVK € 7,50
Tent open vanaf 19.30

Vrijdag 3 augustus
14.30 Dikke Banden Race voor kinderen van 7 tot 11. 

Aansluitend prijsuitreiking.
15.30 Open Doospelse Kampioenschappen
18.45 KNWU Criterium + muziek van F.A.R.T.
21.00 Prijsuitreiking van ODK en KNWU criterium en feestavond met muziek 

van ‘The Deejays’. Entree is gratis.

Meer info: www.tourdoospel.nl

Brandstoffen
& smeermiddelen

Venloseweg 1
6031 ST  Nederweert
Telefoon 0495-631220
Telefax 0495-625528
www.roost.nl
olie@roost.nl
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gebbelsweg 26
6035 Ea  ospel

Tel: 0495-632840
Fax: 0495-634055

info@alubouwmichiels.nl
www.alubouwmichiels.nl

Gebbelsweg 14, 6035 EA Ospel 
Tel. 0495 631993 - Fax 0495 634016
info@vanmeelmetaal.nl - www.vanmeelmetaal.nl

van meel
metaaltechniek

Aerthijsplein 12  6035 AS Ospel - Tel. 0495 631 449
www.vandenboomschoenen.nl

Kuilstraat 1, 6035 AW Ospel
Tel. 0495-632546 - Fax. 0495-633379

www.autobedrijfspitters.nl

Autobedrijf H. SpittersAutobedrijf H. Spitters
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Meer info: www.tourdoospel.nl

Ronde van Ospel 12 juli 1981: Aspiranten

Antoon Timmermans na winst in Ronde van Ospel 1968



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!
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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!

●
●
●
●
●
●

Openingstijden: 
Ma. - vrij. 08.00-18.00u 

Zat. 08.00-17.00u, 
wij eten van 12.30-13.00u 

Houtsberg 16 6091 NA Leveroy
Tel. 0495 651450 

Fa H. Heijnen en Zn.

Tijdens de bouwvak 
gewoon geopend! 

Geldig van 18/07 tot en met 20/07
Wij zijn gesloten van 22/07 tot en met 05/08 (week 30 en 31)

LEKKER VERS:
Blinde vinken
(gekruid gehakt met een mager varkenslapje) ....................................................5 stuks  € 5,50
Kalkoen chipolata (gekruid kalkoen worstje) ...........................100 gram  € 1,10

SPECIAL VAN DE WEEK:
Zonnesteak (gemarineerd varkensfilet).............................................. 100 gram   € 1,15

GEMAK VAN DE WEEK:
Slagers dagschotel 
(kipfilet met aardappeltjes en groenten in saus) ..........................................400  gram € 4,80

VLEESWAAR TOPPER:
Rookvlees (uit eigen worstmakerij)............................................................150  gram € 2,58

Al ons vlees komt uit de buurt (Weert, Nederweert)
Waarom ver weg halen als het dicht bij beter is.

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

Samenwerking UPC en Expert Lambers

De samenwerking tussen UPC en Ex-
pert Lambers is nog intensiever door 
digitale kabel tv & radio van UPC per 
3 april. Met digitale Kabel tv & radio 
is geen nieuw kastje of een andere 
kabel nodig. Alle klanten die nu ana-
loge tv kijken  bij UPC  ontvangen het 
digitale signaal kosteloos. Wie al digi-
tale TV kijkt, kan nu op alle daarvoor 
geschikte tv`s in huis genieten van 
beeld. In perfecte digitale kwaliteit. 
Dat is het grootste voordeel van Digi-
tale TV: betere beeldkwaliteit.

Wat moet u als bestaande klant 
doen?
Als u niets doet blijft alles zoals het nu 
is. Voor digitale beeldkwaliteit hoeft 
u op een tv met geschikte DVB-C tu-
ner alleen de zenders opnieuw in te 
stellen. Hiervoor biedt UPC standaard 
en ongecodeerd de 29 populairste 
zenders en twaalf regionale en lo-
kale zenders digitaal aan. Waaronder  
Weert TV. Nederland 1 2 en 3 biedt 
UPC daarnaast in High Definition 
(HD)- kwaliteit aan. Het kost niets ex-
tra én er zijn geen extra kabels of af-
standsbediening voor nodig. Weet u 
niet hoe u de zenders opnieuw moet 
instellen? Maak dan nu een afspraak 
bij Expert  Lambers

Wat biedt UPC nieuwe klanten?
Analoge en digitale tv voor alle tv`s 
in huis voor slechts 18,20 euro per 
maand. Ook is er al een alles-in-een 
pakket vanaf 39,50 euro. “De UPC al-

les-in –een pakketten verkopen zeer 
goed ,digitale kabel tv en radio, inter-
net en telefonie in één zeer voordelig 
pakket op één factuur. Veel klanten 
ontvangen hierdoor sneller internet, 
beter beeld  en een lagere maande-
lijkse factuur, aldus Kim Lambers.
Sinds vorig jaar levert Expert Lam-
bers ook UPC installatiepakketten uit 
voorraad. Al eerder kon de klant in 
de winkel op de Sint Lambertusstraat 
10 in Nederweert. Terecht voor het 
afsluiten van UPC abonnementen. De 
samenwerking met UPC begon ruim 
3 Jaar geleden  en werd ingegeven 
door de gezamenlijke wens van  UPC 
en Expert Lambers om sneller en ef-
ficiënter te kunnen opereren.
Kim Lambers: “Als officieel UPC-uit-
giftepunt voor de regio, kan Expert 
Lambers one-stop-shopping bieden: 
een nieuwe tv kopen en dan meteen 
het digitale abonnement afsluiten, 
de bijbehorende ontvangstappara-
tuur meenemen én kunnen rekenen 
op technische ondersteuning.
Ook voor wie al klant is van UPC  
loont het de moeite langs te komen 
in de winkel.
We kunnen een bestaand abonne-
ment oversluiten, waarbij de klant 
profiteert van het actievoordeel  én 
de technische verbeterpunten.
Kim Lambers benadrukt dat Expert 
Lambers een open UPC dealer is.
Iedereen kan bij ons terecht, ook de-
gene die hun apparatuur niet bij ons 
hebben gekocht.

NEDERWEERTS
VERLEDEN

Stichting Geschiedschrijving Nederweert
www.nederweertsverleden.nl  contact@nederweertsverleden.nl

Aflevering 72

Rozengeur en maneschijn
Van oudsher wordt het door linden- en kastanjebomen omgeven wandelpad langs de 
kanaaloever tussen Biesterbrug en Stadbrug in Weert in de volksmond het Verliefden-
laantje genoemd. Dat is natuurlijk niet voor niets; vele verliefde stelletjes maakten (en 
maken nog steeds) gebruik van de romantische ambiance die dit pad biedt. Nederweert 
kende vroeger maar liefst twee van dergelijke paadjes.

Het bekendste romantische paadje in 
Nederweert was ongetwijfeld het Beulder-
spaedje. Hoewel het oorspronkelijke pad niet 
meer bestaat, is de ligging nog vrij goed aan 
te duiden. Sinds de jaren vijftig van de vorige 
eeuw bevindt zich op die plek de Beulders-
weg. Het trottoir van die weg aan de zijde van 
de Kerkstraat heeft nog exact de breedte en 
dezelfde kromming als die van het oude pad. 
Vroeger werd dit pad omgeven door beuken-
hagen en vormde het de begrenzing van de 
diepe tuinen van de herenhuizen in de Kerk-
straat. Kerkgangers uit de omgeving van de 
buurtschappen Staat en Brugstraat gebruik-
ten het om ’s ochtends naar de vroegmis te 
gaan. Maar ook in de avonduren werden het 
pad intensief gebruikt…. Oud-gemeente-
secretaris Jan Biezenaar omschreef het zo: 
“Des avonds bloeide er voor menig paartje 
de liefde even mooi als de klaprozen en ko-
renbloemen die het paadje omzoomden”. En 
zo was het; buiten het zicht van ouders en 
familie deed de jeugd hier in het licht van de 
maan haar eerste ontdekkingen op wat men 
bijna letterlijk ‘het pad der liefde’ zou mogen 
noemen. Ook in een andere bron wordt er 
naar het Beulderspaedje verwezen, maar niet 
zo romantisch als Biezenaar deed: “as-dejje 
dao saovus leeptj mos-je good oetkieeke dejje 
neet struikeldje over ‘e bein”.

Er was nog zo’n liefdespaadje in de dorps-
kern van Nederweert. Het begon in de Kerk-
straat langs het huis van fietsenmaker Tjeu 
van Siem en liep in een flauwe boog naar de 
winkel van ‘De Hoed’ op de hoek van de Moe-
semansstraat. In de zeventiende eeuw waren 

alle tuinen en landerijen in dit gebied eigen-
dom van de schatrijke familie Mooren. Jacob 
Mooren trad in 1699 in het huwelijk met de 
16-jarige Maria Rosa de Haes, dochter van 
de schout. Een broer van Maria Rosa was 
pastoor in Nederweert en de andere broer 
was gemeentesecretaris. Nooit eerder waren 
kerkelijk en wereldlijk gezag zo intens door fa-
miliebanden vervlochten als in die jaren. Ma-
ria Rosa de Haes (1682-1769) noemde zich 
na haar huwelijk domicella (jonkvrouw) Rosa 
Mooren. Zij stichtte aan het uiteinde van haar 
tuin, bij de Moesemansstraat, een kapelletje 
ter ere van Onze Lieve Vrouw. Elke dag liep zij 
vanuit haar huis in de Kerkstraat over het pad 
naar haar eigen kapel om daar te bidden. Ook 
dit door beukenhagen omzoomde weggetje 
werd vaak gebruikt door verliefde stelletjes. 
In 2012 kreeg het nog bestaande gedeelte 
van het paadje de naam Rosa Moorenpad. 
Zo leeft iets van de sfeer van rozengeur nog 
steeds voort in de vorm van een straatnaam.

Alfons Bruekers

Straatnaambordje Rosa Moorenpad achter woon-
zorgcentrum Domus Bona Ventura. 

Foto: Alfons Bruekers.

KVW
Beste jongens en meisjes van Ne-
derweert.
Vanwege organisatorische redenen 
zijn wij genoodzaakt de groepen voor 
maandag 5 aug. vooraf in te delen. Dit  
heeft te maken met de groepsvorming 
bij Break Out en de verzekering van de 
bussen, hiervoor zijn wij genoodzaakt de 
groepsindeling ruim voor 5 aug. bij hun 
aan te leveren. Wij streven er naar om in 
de groepen zoveel als mogelijk kinderen 
van de zelfde school te plaatsen!!!

Voor het bezoek aan Klein Zwitser-
land mogen jullie zelf de groepen 
maken, ±12 kinderen in een groep.
Je gaat dan,  als groep,  de gehele 
dag onder begeleiding van 3 vrij-
willigers het park bezoeken. Even 
voor alle duidelijkheid, alleen 
rond rennen in Klein Zwitserland 
doen we niet!!!

Hopelijk hebben we jullie voldoende 
geïnformeerd.

Groetjes, Bestuur KVW Nederweert

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

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

KVW
Beste mensen,

Hartelijk dank voor de vele Knex 
die u ons aangeboden heeft.
Wij hebben voldoende en zijn er 
prima mee geholpen!!!!!

Tjeu Stultiens
Voorzitter KVW Nederweert

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

Vierde Festeynder plein op 10 augustus
Vervolg van pagina 1

Op de middelbare school volgt al snel 
het eerste (school)bandje. Verdere 
muzikale ontplooiing ontstaat tijdens 
de opleiding muziektherapie, waar 
saxofoon-, gitaar-, piano-, percussie- 
en zanglessen worden gevolgd. Van 
schoolbandje…naar big band (Only for 
Pleausure),… naar pop-rock formatie 
(Big Fun), naar BLIMP! Met deze laat-
ste formatie wordt nagenoeg ieder po-
dium in Nederland en België betreden. 
Ook Duitsland en Luxemburg worden 
vele malen bezocht. 

Saskia Verdonschot
Het begint met blokfluit, piano, mi-
niconcertjes en playbackshows. Op 
de middelbare school kiest ze muziek 
als eindexamenvak, volgen er meer 
voorspeelmomenten en een rol in de 
schoolmusical. 
Dan wordt ze gevraagd als zangeres 
bij de pop/rockformatie Big Fun. Ze 
zingt favoriete damesrock van Anouk, 
K’s Choice en Krezip. Als ‘vaste’ inval-
ster bij de powerbluesrockband Palace 
of the Brave gaat ze los op het ruigere 

werk van Sass Jordan en Jan James. 
Gastoptredens bij PROMS en familie-
aangelegenheden passeren de revue. 
Naarmate de jaren voorbij gaan, ver-
andert ook de muzieksmaak enigszins; 
Adèle, Alicia Keys en Katie Melua. 

Al met al reden genoeg om Festeyn-
der Plein vanaf het begin te bezoeken, 
omdat de sets met de Nederweerter 
inbreng tussen 19.30 en 21.15 uur zijn 
gepland. Festeynder Plein is geopend 
vanaf 19.00 uur en de entree is zoals 
voorgaande jaren gratis. Alle info vindt 
u op: www.festeynderplein.nl

Saskia Verdonschot
Foto: Smile Fotografie



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

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Abrikozen+slagroom ...................................€ 10,75
Multigranen .............................................................€ 1,95
Witte bollen..............................................10 voor € 2,95
Kroketbroodje .......................................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.

Hallo... gae spraekt mèt: 
Dao es völ geldj gestopt in ongerzeuke en 
mer wachte, wachte.....
De burger meldje zich jaore mèt zien klachte.....
De wet-haojer haaj de weetenschap: det 
heet geine zin, niks aan te doon....
Mer fijnstof maete....... det doo-je simpel 
met eure iPhone!
Fijn hè.....

Tuut...tuut..tuut....
MK

PINKE

Topzwemster Marleen Veldhuis
gezicht nieuwe Laco-campagne

Marleen Veldhuis, Olympisch en we-
reldkampioen zwemmen, is het gezicht 
van de nieuwe Laco-campagne. De top-
zwemster is het boegbeeld van de Laco 
Sportieve Startweek, die begint na de 
zomervakantie. Als geen ander weet
Marleen hoe belangrijk het is om fit en 
in vorm te zijn. ‘Bewegen en gezond 
blijven telt voor iedereen’, aldus Mar-
leen. 

Alle Laco-vestigingen doen in september
mee aan de Laco Sportieve Startweek. Een 
week waarin jong en oud wordt aange-
spoord om na de zomervakantie weer goed 
van start te gaan met bewegen en sporten. 
Marleen Veldhuis ondersteunt de Start-
week, in woord en daad.

De zwemster heeft in het verleden enkele 
jaren bij Laco Borne getraind. Vorig jaar 
sloot ze met twee Olympische medailles in 
Londen een indrukwekkende sportcarrière 
af, waarin ze meerdere medailles won op 
WK’s, EK’s en Olympische Spelen. Ze is be-
kend als de ’snelste zwemmoeder ter we-
reld’ en haalde ook na de geboorte van haar 
dochter twee jaar geleden nog diverse podi-
umplaatsen. Haar zoontje werd dit voorjaar 
geboren. Naast het zwemmen rondde Mar-
leen twee studies af. 

Startschot
In september begint Marleen Veldhuis aan 
een nieuwe baan. Dan gaat voor haar als 
ex-topsporter een nieuwe levensfase be-
ginnen. De Laco Sportieve Startweek geeft 
hiervoor het ‘startschot’.‘Ik moet een nieuw 
ritme vinden, net als iedereen na de vakan-
tie. Het is belangrijk om tijd te maken voor 
bewegen, voor sporten. In een half uurtje 
op een avond kun je al heel veel doen.’
Al 25 jaar beheert en exploiteert Laco Re-
creatie goed uitgeruste accommodaties met 
een breed aanbod aan sport- en vrijetijdsac-
tiviteiten. Zo’n veertig sport- en vrijetijds-
centra in heel Nederland vallen onder de 
Laco-vlag. Het hoofdkantoor is gevestigd in 
Hilvarenbeek.

Voorbereiding seizoen 2013/2014

Zondag 21 juli ’13 1ste training selektie 11.00 uur
Dinsdag 23 juli’13 Trainen selektie 19.30 uur
Donderdag 25 juli’13 Trainen slektie 19.30 uur

Mededelingen
Loting KNVB beker
Eindse Boys, BEVO,Lottum en Helenaveen

Voor overig nieuws en wijzigingen raad-
pleeg onze  website www.eindseboys.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag.
Op de Limburgse Kampioenschappen voor 
veteranen en vrije tijd schutters te Hunsel 
op 27 juni 2013 behaalde Ruud Westerveen 
in de klasse B 221 punten en daarmee de 1e 
plaats.
Proficiat!

Programma
Het Thuisblijverstoernooi vindt plaats op 
vrijdag 2 augustus. Aanvang 19.30 uur.
Opgave is niet verplicht, maar wel gewenst 
i.v.m. inkopen van de  prachtige prijzen.

Zomerstop voor de jeugd: t/m 12 augus-
tus 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

Paardensportvereniging
Nederweert

RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

Neer 6 – 7 juli pony’s
Kars de Louw met Chapeaux, 5e prijs 
in de klasse DE-L springen
Suze van Horrik met Ramon, 3e prijs 
in de klasse DE-B springen

Jong Nederland Budschop was op 
Zomerkamp!

Dit jaar streek het grote zomerkamp van 
Jong Nederland neer in het pittoreske 
Meijel. Midden in de bossen bij de crossbaan 
werden onze tenten neergezet met behulp 
van de leiding, ouders, oudleiding en het 
oudercomité, waarvoor nogmaals dank!

De groepen J24, M24, G23, M22 en J22 gin-
gen mee op groot kamp, J21 ging alleen op 
kamp en wel naar Groningen. De leiding van 
de minioren ging mee als kookstaf en zorg-
de iedere dag voor een heerlijke, gezonde 
maaltijd. Waarvoor ook dank!

De weergoden waren ons dit jaar goed ge-
zind. Een beetje regen hoort er immers bij! 
De groepen ondernamen allerlei leuke en
stoere dingen! Er werd in tenten geslapen, 
gezwommen, gebowld, er was een heuse 
klopjacht, boerenfrisbee werd uitgeprobeerd 
en er werd graffiti gespoten en natuurlijk als 
afsluiting een groot waterfestijn voor alle 
leden en er werden acts gedaan bij het ge-
zamenlijk kampvuur. Tijdens dit kampvuur
kregen we hoog bezoek,namelijk van Prinses 
Beatrix,Koning Willem-Alexander en Konin-
gin Maxima. Kijk hieronder maar op de foto!
 Met de fiets over de crossbaan was ook een 
grote favoriet. Ook de minioren kwamen een 
dagje kijken wat kamp precies was, zij mogen 
volgend jaar namelijk ook mee als G25!

Zoals jullie lezen is het zomerkamp weer 
goed geslaagd voor zowel leden en leiding! 
Op naar het nieuwe seizoen!

Wil jij in september ook lid worden van Jong 
Nederland Budschop? Neem dan vrijblijvend 
eens contact op en stuur een mailtje naar 
jongnederlandbudschop@gmail.com

Vlaai van de week:
Kent U ook iemand die een vlaai ver-
dient…….?
Ja, zeker kennen wij zo iemand.
Jack werd tijdens de repetitie door het WTV 
team verrast. 
Hij was medeoprichter van de activiteiten-
commissie van de schutterij en al vele jaren 
de voorzitter. Toen hij enkele maanden ge-
leden kenbaar maakte dat hij de voorzit-
tershamer over wilde dragen aan iemand an-
ders, werd het idee geopperd om voor Jack 
de vlaai van de week aan te vragen. Het team 
van WTV heeft onze aanvraag gehonoreerd.
De leden van de activiteitencommissie mo-
gen nog altijd een beroep doen op Jack, 
maar door het vele werk als secretaris van 
de vereniging en om vaker bij zijn gezin te 
kunnen zijn respecteren ze de gemaakte 
keuze van Jack.
Namens de schutterij bedankte de voorzit-
ter Jack voor zijn inzet bij de schutterij en de 
activiteitencommissie en sprak de hoop uit 
dat wij nog lang van zijn diensten gebruik 
mogen maken. Onder luid applaus ontving 
Jack uit handen van dhr. Tinus Stienen (lid 
sinds de heroprichting van de schutterij)
de vlaai, beschikbaar gesteld door bakkerij 
Korsten uit Weert.
De echtgenote van Jack kreeg een mooi 
boeket bloemen overhandigd.
Team WTV en bakkerij Korsten, hartelijk be-
dankt voor jullie medewerking.
Jack, Anita, Sharon en Kevin, smullen maar…….

AGENDA JULI - AUGUSTUS
30 juli Bijeenkomst schuttersfeestcommis-
sie 20.00 uur - Clubgebouw
03 aug. Proefschieten 19.00 uur Clubgebouw
10 aug. Afhalen wandelaars wandelvier-
daagse 14.00 uur
10 aug. Helpen Festeynderplein
11 aug. IJsverkoop en optocht Festeynder
Wk. 33 Opbouwen feestterrein
17 aug. Sponsor- en dorpsschuttersfeest 
14.00 uur, Feestlocatie Visdijk/Steutenweg
18 aug. Bondsschuttersfeest,  Opening 
12.45 uur Feestlocatie Visdijk/Steutenweg
Wk 34 Gedeeltelijk opruimen en herinrich-
ting feestterrein i.v.m. personeelsfeest
25 aug. Organisatie Personeelsfeest
Feestlocatie Visdijk/Steutenweg
26/27 aug. Opruimen feestterrein
31 aug. Bondskampioenschappen EMM 
Swartbroek
01 sept. Bondsfeest St. Cornelius Swartbroek

Wij wensen iedereen een fijne vakantie!!

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

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

Donderdag 8 augustus HPT
RKSVO 1 - Wilhelmina 1 19.30

Zaterdag 10 augustus HPT
RKSVO 1 - Veritas 1 18.00

Week 33
Start trainingen A-B en C-jeugd

Dinsdag 13 augustus HPT
FC Oda 1 - RKSVO 1 19.30

Week 34
Start trainingen D-E en F-jeugd
RKSVO wenst iedereen een fijne en zon-
nige vakantie

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO: Sanitair & Tegel-
centrum Weert

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. 

Vrijwilligersdag 19 oktober 2013 
Vrijwilligerswerk is belangrijk en 
verdient waardering. Om alle vrijwil-
ligers te bedanken voor hun inzet in 
de Nederweerter samenleving, orga-
niseert Vorkmeer ook dit jaar weer 
een vrijwilligersdag, in opdracht van 
de gemeente Nederweert. 
De vrijwilligersdag wordt gehou-
den op zaterdag 19 oktober 2013 en 
vindt plaats op het sportcomplex van 
voetbalclub RKSVO in Ospel. Hier zijn 
geen deelnamekosten aan verbon-
den. Vrijwilligers zijn welkom vanaf 
13.30 uur. Het officiële programma 
start om 14.00 uur en rond 18.00 uur 
zal de afsluiting plaatsvinden. 
Ook dit jaar is een werkgroep aan de 
slag geweest met het samenstellen 
van een leuk en gezellig programma. 
De vrijwilligers kunnen genieten van 
muzikale en vermakende optredens 
en er zullen diverse activiteiten en
demonstraties verzorgd worden. 
Voor een lekker hapje en een drankje 
wordt gezorgd en leuke prijzen zijn te 
winnen met de gratis loterij.

Opgave voor vrijwilligersdag
Bent u actief als vrijwilliger in de 
gemeente Nederweert? Meld u dan 
aan voor de vrijwilligersdag middels 
het opgaveformulier. Dit formulier is 
te downloaden vanaf onze website 
www.vpnederweert.nl of op te vra-
gen via email info@vpnederweert.
nl en telefoonnummer 0495-688249. 
Een formulier kan ook afgehaald 
worden bij het kantoor van Vorkmeer 
in de Pinnenhof in Nederweert en bij 
de accommodatie van voetbalclub 
RKSVO in Ospel. Dit vrijwilligersfeest 
wilt u toch niet missen? Er is ruimte 
voor 300 personen en vol=vol. Dus 
meld u snel aan! Aanmelden kan tot 
uiterlijk 22 september a.s.

Maatjesproject: 
fietsvrijwilliger gezocht! 
Voor een 31-jarige cliënt van de or-
ganisatie PSW zoeken we een vrijwil-
liger die samen met hem ’s ochtends 

naar zijn werk wil fietsen en aan 
het einde van de middag weer naar 
huis. We zoeken een vrijwilliger die 
één keer in de week op de dinsdag, 
woensdag of donderdag beschikbaar 
is. Afhankelijk van de dag betekent 
dit ’s ochtends vanuit Nederweert 
naar Leveroy of Weert fietsen en ’s 
middags weer terug. Verkeersregels 
kent hij wel, maar het is fijn/nodig 
dat een vrijwilliger hem helpt en een 
beetje aanstuurt. Wilt u iets voor 
deze man betekenen en hem helpen 
om naar meer zelfstandigheid toe te 
werken? Neem dan contact met ons 
op! Neem ook gerust contact op voor 
meer informatie over deze oproep. 

Vacature van de week: gastlessen 
geven voor het zorro project
De organisatie Groene Kruis Vrijwil-
ligerszorg en Mantelzorgondersteu-
ning zoekt vrijwilligers om gastlessen 
te geven aan groep 8 van de verschil-
lende basisscholen in Nederweert. 
Het doel van de gastlessen is om het 
thema mantelzorg bij jongeren onder 
de aandacht te brengen. Om de gast-
lessen te kunnen verzorgen ontvangt 
de vrijwilliger eerst informatie en de 
lessen worden samen met een andere 
vrijwilliger gegeven. Werkt u graag 
met kinderen en jongeren, kunt u
goed informatie overbrengen aan 
deze doelgroep en bent u bevlogen 
en creatief? Dan bent u misschien wel 
de vrijwilliger die we zoeken! Neem 
bij interesse in dit vrijwilligerswerk 
contact met ons op! 

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.

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. 

Speurtocht het Roverspad

In De Peelstreek woont de Ruige 
Roversbende De Zwarte Raven. 
Voor hun baas, Graaf de Zwarte 
Raaf, gaan ze op zoek naar de 
schat van de Peel. Wil jij ze hel-
pen met hun zoektocht? Kom 
dan op zondag 21 juli  naar Bui-
tencentrum De Pelen en ga op Ro-
verspad! Starten tussen 13.00 en 
15.00 uur bij het Buitencentrum 
aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 
De speurtocht duurt ongeveer 
één uur en deelname kost € 2,50 
per persoon (volwassenen en
kinderen).  Aanmelden via: 0495 
– 641 497 of per mail: depelen@
staatsbosbeheer.nl

Graaf De Zwarte Raaf heeft alles wat 
zijn hartje begeert. Alles … behalve 
het Zwarte Goud! Daarom heeft hij 
rover Robin, Rikus, Raphael, Rocco, 
Romeo, Remy en Rombout van zijn 
Roversbende De Zwarte Raven op 
pad gestuurd om het goud te zoe-
ken. Ben jij nieuwsgierig en dapper 
genoeg om het peelmoeras te ver-
kennen? Ga dan ook op zoek naar 
die felbegeerde schat. Je (groot)ou-
ders mogen ook mee. Als ze durven 
tenminste! Op de route, die wordt 
aangegeven met ravenpijlen, staan 
zeven schatkisten met aanwijzingen. 
Door ze uit te voeren kom je er ach-
ter wat het Zwarte Goud is en waar 
je het kunt vinden. Gelukkig zijn er 
ook tips en trucs voor Rovers om je 
te helpen.

Actief de natuur ontdekken 
Het Roverspad is een spannende en
unieke speurtocht in De Groote Peel. 
Staatsbosbeheer heeft deze tocht 
speciaal ontwikkeld om kinderen in 
aanraking te laten komen met de 
natuur en te zorgen dat ze er leuke 
ervaringen in hebben. Het Roverspad
staat een paar keer per jaar in het 
activiteitenprogramma van Buiten-
centrum De Pelen. De tocht kan ook 
aangevraagd worden als bedrijfsuitje 
of als feestelijk schooluitstapje. 

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 elke dag geopend 
van 10.00 tot 18.00 uur. Voor meer 
informatie: www.buitencentra.nl of
www.np-degrootepeel.nl 

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Op bezoek bij 
Zorgboerderij Bosserhof

Yes vakantie!! Dat betekent de hele 
dag naar de BSO. Vandaag gaan we 
een bezoekje brengen bij de zorg-
boerderij. Om 10.15 uur worden we 
verwacht. De koekjes en ranja staan 
klaar en we maken aan tafel een 
praatje met de ouderen. Dat is heel 
gezellig! Daarna gaan we met z’n al-
len een wandeling maken door de 
tuin. In de rolstoel zitten of op de 
rollator dat willen we natuurlijk ook 
proberen. We wandelen langs een
prachtige tuin met veel bloemen, 
ezels, geitjes, kippen en er is zelfs een 
pad door het bos. Als we naar de kip-
pen gaan kijken zien we dat er eitjes 
liggen. We helpen de ouderen mee 
en samen brengen we de eitjes naar 
binnen. Nog even met de hond spe-
len en dan is het alweer tijd om terug 
naar de BSO te gaan. Bedankt dat we 
een kijkje mochten nemen!

Groetjes BSO IK OOK! www.ik-ook.nu

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

Predikaat Topzorg voor 
SJG Weert 

SJG Weert heeft het Topzorg 
predikaat gekregen voor de be-
handeling van liesbreuken. Zorg-
verzekeraar Menzis heeft het pre-
dikaat verstrekt op basis van de 
kwaliteit van de dienstverlening, 
de wachttijd en de informatie-
voorziening van het ziekenhuis. 

Korte wachttijd
Doordat een goede samenwerking
tussen de betrokken afdelingen wor-
den patiënten met een liesbreuk snel 
geholpen in SJG Weert. Na verwijzing 
van de huisarts kan een patiënt, in-
dien deze daar prijs op stelt, binnen 
een week terecht op de poli in het 
ziekenhuis. De chirurg bespreekt dan 
de mogelijke behandelingen. De zo-
genaamde preoperatieve screening 
volgt aansluitend op de afspraak met 
de chirurg, op dezelfde dag dus. “Nie-
mand komt voor z’n lol naar het zie-
kenhuis, dus is het prettig als je het 
aantal bezoeken kunt verminderen”, 
licht chirurg Jeroen van Essen toe: 
“De eerstvolgende keer dat we de 
patiënt daarna zien is tijdens de ope-
ratie. Dat is - behalve in de vakantie-
periode - meestal binnen twee weken 
nadat we de patiënt hebben gezien.” 
In Weert worden liesbreuken zoveel 
mogelijk middels een kijkoperatie 
verholpen.

Topzorg
Het predikaat Topzorg wordt gege-
ven op basis van eisen en wensen die 
zorgverzekeraar Menzis samen met 
patiëntenverenigingen opstelt. Een
van de eisen is dat patiënten snel ge-
holpen worden. Volgens Menzis is er 
daarnaast bij SJG Weert ook ruimte 
voor begrip en een luisterend oor 
voor wat de mens achter de patiënt 
doormaakt bij de behandeling en is 
er gerichte aandacht en zorg voor 
kinderen en hun ouders. 

Lekker eten
ook pannenkoeken bij 
de Brabander 

Sluis XIII.
Tel. 0495-663466



Schemerwandeling in De Groote Peel Voetbalweek Eindse Boys 
Op zaterdag 20 juli kan je genie-
ten van een sfeervolle Schemer-
wandeling in Nationaal Park De 
Groote Peel! De excursie is onge-
veer zeven kilometer lang, duurt 
2 uur en start om 19.30 uur bij de 
ingang van Buitencentrum De Pe-
len aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Na afloop brandt de vuurkorf en 
is een glaasje wijn of streeksapje 
met iets lekkers voor de deelne-
mers. Deelname kost € 10,- voor 
volwassenen en € 7,50 per kind. 
Er kunnen max. 20 deelnemers 
meedoen en vol is vol! Aanmel-
den is noodzakelijk op: 0495 – 641 
497 of per mail: depelen@staats-
bosbeheer.nl 

Nationaal Park De Groote Peel is een 
weids en uitgestrekt hoogveenge-
bied op de grens van Brabant en Lim-
burg. Je kunt er heerlijk rustig wan-
delen. Zeker ’s avonds! Op zaterdag 
20 juli starten we als het licht is en 
eindigen we als het bijna donker is. In 
de avonduren verandert er van alles 
in de natuur. Dieren die overdag ac-

Van 1 juli t/m 5 juli heeft weer een 
geslaagde voetbalweek plaatsge-
vonden bij de Eindse boys. Met 
ideaal voetbalweer zijn 250 jonge 
voetballers en 39 leiders actief ge-
weest. Ook waren er dagelijks en-
thousiaste toeschouwers aanwe-
zig. Voor de vele opa’s en oma’s 
met hun tuinstoelen was het een 
waar uitje. Het is een genot om je 
kinderen of kleinkinderen op een 
sportieve manier in actie te zien. 
In zo’n voetbalweek worden de 
jeugdige spelers door ervaren lei-
ders getraind op techniek en be-
hendigheid zowel als speler als in 
het team. Deze ervaring zal goed 
van pas komen als de competitie 
weer van start gaat.

De keeperstraining was nieuw dit jaar 
en zal vanwege het grote succes vol-
gend jaar zeker weer op het program-
ma staan. Ondanks het mindere weer 
op woensdagochtend was iedereen 
toch bijzonder actief en enthousiast. De 
sfeer tijdens de hele voetbalweek was 
erg goed, ondanks de vermoeidheid die 
een week lang actief sporten met zich 
meebrengt is alles zeer sportief ver-
lopen. Op de afsluitende dag zag een 
overvolle tribune Stef Luijten de win-
nende strafschop scoren voor de penal-
tybokaal. Ook de huldiging van de prijs-

tief zijn maken zich op voor de nacht. 
De meeste vogels zingen nog een 
laatste avondserenade en komen dan 
tot rust. Veel kleine zoogdieren voe-
len zich onbespied en sluipen voor-
zichtig uit bosjes en holen tevoor-
schijn op zoek naar voedsel. Als het 
helemaal donker is worden de dieren 
van de nacht actief. Ze zijn aangepast 
aan het leven en jagen in het donker 
en hebben een goed ontwikkeld ge-
hoor, tast- en/of reukvermogen. 

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

Na afloop brandt de vuurkorf en is het 
heerlijk samen nagenieten bij het knis-
perend vuur. Met een glaasje streek-
wijn of sap en iets lekkers erbij wordt 
het echt zomers genieten in de Peel!

winnaars van alle groepen ging onder 
een geweldig gejuich van het publiek.

Stef Luijten winnaar penaltybokaal

We zijn alle leiders en vrijwilligers 
dankbaar die dit voetbalfeest moge-
lijk hebben gemaakt. Veel ouders en 
andere bezoekers hebben een com-
pliment gemaakt aan de organisatie 
en de perfecte accommodatie waarin 
dit alles mogelijk was. We hopen dat 
het voor de deelnemers een plezie-
rige en leerzame week is geweest en 
willen jullie graag het volgend jaar 
weer begroeten bij de Eindse Boys.
Bestuur VV de Eindse Boys

Winnaars alle groepen

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.

Zomers kindertheater bij De Pelen 
Voorstellingen in Amfitheater van 
het Buitencentrum
Nationaal Park De Groote Peel or-
ganiseert deze zomervakantie drie 
verschillende Kindertheatervoorstel-
lingen in het overdekte Amfitheater 
van Buitencentrum De Pelen. Telkens 
op een dinsdag. De eerste keer  is op 
dinsdag 23 juli. Dan speelt Theater Lu-
mière de voorstelling Kierewiet. Er zijn 
twee voorstellingen; om 11.00 en om 
13.30 uur. Kaartjes kosten € 5,- voor 
volwassenen en € 3,50 voor kinderen. 
Reserveren kan telefonisch op num-
mer: 0495 – 641 497 of per mail via: 
depelen@staatsbosbeheer.nl Het Bui-
tencentrum ligt aan de Moostdijk 15 te 
Ospeldijk.

Theater Lumière met de voorstel-
ling Kierewiet
In het bos loopt een mal dametje. 
Haar naam is Roosje en ze is dol op de 
natuur. Ze houdt vooral veel van vo-
gels en kan zelfs met ze praten. Roos-
je heeft een droom. Ze zou zelf wel 
een vogel willen zijn en kunnen vlie-
gen boven het bos. Of zelfs nog veel 
hoger. Maar veel tijd om te dromen 
heeft ze niet want ze beleeft allerlei 

grappige en spannende avonturen. 
En dan is er ook nog de vos… O jee! 
Ook dat nog! Maar oh, dat vliegen. 
Zou het haar dat ooit lukken? Kom 
kijken en je weet het!

Nog meer kindertheater in De Pelen 
De andere twee voorstellingen deze 
zomervakantie zijn: op dinsdag 30 juli 
De Struiner met  de voorstelling ‘Bos-
wachter Beer’ en dinsdag 6 augustus 
Poppentheater De Kleine Zon met ‘Pas 
op Wolletje Tim’. Kijk voor meer infor-
matie op www.np-degrootepeel.nl 

Let op: Wees er tijdig bij want vol = 
vol! Gereserveerde kaarten kunnen 
tot uiterlijk 15 minuten voor de voor-
stelling worden afgehaald bij de balie 
van het buitencentrum!

Het definitieve ontwerp voor de herin-
richting van de Kerkstraat en het Lam-
bertushof is grotendeels klaar. Betrok-
ken partijen hebben meegedacht over 
de nieuwe invulling. Volgend voorjaar 
gaat de schop in de grond!

Het opknappen van dit gedeelte van 
het centrum maakt deel uit van het 
masterplan voor Nederweert en Bud-
schop. 

Informatieavonden
De afgelopen maanden vond een aan-
tal informatieavonden plaats waar het 
eerste ontwerp van het project is ge-
presenteerd. Ondernemers, bewoners 
en andere belanghebbenden dachten 
mee en gaven hun mening over het 
ontwerp. Bij de inrichting is de archi-

tect aan een aantal kaders gebonden. 
Zo is het instellen van eenrichtingsver-
keer en de keuze van de rijrichting al 
eerder door de gemeenteraad vastge-
steld.

Van concept naar definitief ontwerp
De aanbevelingen en opmerkingen van 
alle belanghebbenden zijn zo goed 
mogelijk verwerkt. Het definitieve 
ontwerp is nu voor 90% gereed. Er 
wordt nog onderzocht of het financieel 
mogelijk is om de hele rijbaan in klin-
kers uit te voeren. Tijdens de informa-
tieavonden is hierom gevraagd. 

Marie Katrien en details
In overleg met de maker van het beeld 
Marie Katrien is besloten om het 
kunstwerk een plaats te geven aan de 

overzijde van het pand van Dokter van 
de Wouw. Op Lambertushof moeten 
ook nog een paar kleine details worden 
aangepast in verband met de ligging 
van kabels en leidingen en de bescher-
ming van de geldautomaat. Volgens de 
projectleiding is het mogelijk dat er bij 
de technische uitwerking op detail nog 
wijzigingen plaatsvinden. 

Digitale nieuwsbrief 
De start van de herinrichting staat 
gepland in het voorjaar van 2014. Uiter-
aard houden we u op de hoogte. Op 
nederweert.nl vindt u het nieuwe ont-
werp, verslagen van de informatieavon-
den en de gehouden presentaties. Het 
laatste nieuws in uw mailbox? Abon-
neer u dan via onze site op de digitale 
nieuwsbrief over dit onderwerp.

Herinrichting start in voorjaar 
Ontwerp Kerkstraat en Lambertushof krijgt vorm

Donderdag 18 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
Parkeren kan weer
De vernieuwde parkeerplaats aan de 
Loverstraat is klaar. De afgelopen weken 
hebben stratenmakers de klinkers aan-
gebracht. Op maandag 8 juli is de bin-
nenring geasfalteerd. De parkeerplaats 
is met ongeveer vijftig vakken uitge-
breid. Hiermee neemt de parkeerdruk in 
de omgeving af. Na de bouwvak wordt 
nog een aantal lichtmasten geplaatst. 
De bomen  en het overige groen worden 
in het najaar geplant. 

grondse bak vol zit. Of neem u afval 
mee naar een andere locatie in de 
buurt.

Als de proef slaagt, bekijken we of deze 
stok bij meerdere bakken gebruikt kan 
gaan worden.

Doorduwstok?
Ja, u leest het goed. Hiermee gaan we 
proberen om het bijplaatsen van afval 
bij de verzamelcontainers voor kunststof 
te voorkomen. 

In de afgelopen periode hebben we 
vaker klachten/opmerkingen ontvan-
gen over kunststofafval dat langs de 
verzamel bakken staat. 

Niet goed vol
Uit eigen controle en ervaring blijkt 
echter dat de beschikbare containers 
niet altijd vol zitten. De ondergrondse 
bakken voor kunststof worden niet altijd 
volledig benut en in de bovengrondse 
bakken duwen gebruikers het afval niet 
goed genoeg door. De container lijkt 
dan vol, maar is het niet. Hierdoor wordt 
er dus onnodig kunststofafval langs de 
bakken geplaatst. 

Capaciteit beter benutten
Door medewerkers van de buitendienst 
is nu een zogenaamde doorduwstok 
gemaakt. Deze stok hangt bij de kunst-
stofcontainer bij de Emté. Hiermee kunt 
u de kunststof in de container doordu-
wen, zodat u dit niet met de hand hoeft 
te doen. De capaciteit van de bak kan zo 
beter benut worden. Uiteindelijk moet 
dit ertoe leiden dat er geen afval meer 
langs de containers wordt geplaatst. 

Maak uiteraard ook gebruik van de 
ondergrondse containers als de boven-

Een blik op de toekomst: het nieuwe Lambertushof na de herinrichting. (Impressie: Adviesbureau Brouwers)



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 18 tot en met 27 juli 2013 

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. 

ZONDAG 21 JULI
Zestiende zondag door het jaar 
09.30 Hoogmis (zang herenkoor, lector W. 
Engelen) – Hubertus Theodorus van den 
Berk.

MAANDAG 22 JULI
Gedachtenis van H.-Maria Magdalena
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

DINSDAG 23 JULI
Feest van H.-Birgitta, kloosterlinge, patrones 
van Europa
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 24 JULI
Gedachtenis van H.-Charbel Makhlüf priester
Geen rozenkransgebed en geen avondmis.

DONDERDAG 25 JULI
Feest van H.-Jacobus, apostel
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 26 JULI
Gedachtenis van H.-Joachim en Anna, ouders
van de heilige maagd Maria
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 27 JULI
Gedachtenis van Z.-Titus Brandsma, priester 
en martelaar - vooravond van de 17de zon-
dag door het jaar 
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantantes, lec-
tor mevr. L. Roost) – Zeswekendienst Wiel 
van de Kruijs, jaardienst en verjaardag Christ 
Steijvers en tevens voor An Steijvers-Ko-
nings, Harrie Hoeben (vanwege verjaardag).

Overleden
Vorige week woensdag was de uitvaartmis 
voor Jo Bijlmakers, waarna de begrafenis op 
het parochieel kerkhof plaats vond. Jo Bijlma-
kers, oud-docent van de Mavo-Nederweert, 
was 84 jaar en woonde in de Antoniusveste. 
Hij was driekwart eeuw lid van een kerkkoor 
van onze parochie, eerst van een jeugdkoor 
daarna vele jaren van het herenkoor. Hij di-
rigeerde lange tijd de volkszang in de kerk.
Wij bidden voor zijn zielenrust en voor zijn 
kinderen en kleinkinderen.

Ook condoleren we pastoor Schuffelers met 
het overlijden van zijn vader op dinsdag 9
juli. Wij wensen de pastoor en zijn familie 
sterkte toe. Pauli Schuffelers was 88 jaar.
Afgelopen zaterdag was voor hem de uit-
vaartmis in de Sint-Jozefkerk te Belfort-
Maastricht.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage:  Rabo rek. 1355.09.246
 ING rek. 2943427

ZONDAG 21 JULI
10.00 uur H. Mis – overleden ouders Eckers-
Schroeten, zonen Wub en Sjef, dochter 
Truke en schoondochter Gertruda Eckers-
Wagemans.

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

20 t/m 27 juli  2013.

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

ZATERDAG 27 JULI: 19.15 uur H. Mis, koor 
De Leeuwerik, jaardienst voor vader en moe-
der Vaes-Seuren, voor Herman v.d. Pasch 
voor zijn verjaardag en voor dochter Truus.

LEZERS: zaterdag 20 juli Annie Jonkers, za-
terdag 27 juli Marjo Timmermans.

MISDIENAARS: zaterdag 20 juli Valerie 
Beerens en Jarno Bongers, zaterdag 27 juli
Ester Boonen en Luc Weekers.

“De eerlijkheid van de vinder ligt dikwijls in 
de aard van de vondst” 

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 20 – 27  juli. 

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

ZONDAG 21 JULI, 17e zondag door het jaar, 
10.00 (Samenzang) voor eigen intenties.

Dinsdag 23 juli  en donderdag 25 juli geen
avondmis.

ZATERDAG 27 JULI, Z. Titus Brandsma, 
priester en martelaar, 19.00 (Samenzang) 
Jaan, An en Harrie Mackus, ghm Joseph van 
Laer en Henrica Meevis, ghm Nel Donkers en 
overleden ouders. 

ACOLIETEN: za.20 juli 19.00 : Harry Geer-
lings, Kathy Geerlings; zo. 21 juli 10.00 :
Mathijs van Lierop, Edwin van Rooijen; za. 
27 juli 19.00 : Victor Köster, Cas Schonkeren. 

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!

OVERLEDEN:  Op 8 juli jl. overleed Jan Tim-
mermans, 75 jaar, Windestraat 26. Moge hij 
rusten in vrede.

Pastoor A. Koumans.

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  21 juli 2013. H. Mis om 11.00 uur
H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen en Francine
Smeets
Collectant: Piet Wullems

Overleden
Dinsdag 9 juli jl is de heer P. Schuffelers, 
vader van Pastoor Schuffelers, overleden
op 88-jarige leeftijd. Dat hij moge ruste in 
vrede. Wij wensen pastoor Schuffelers veel 
sterkte met het verwerken van dit verdriet. 

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van  20 juli 2013 – 27  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
parochiezaken. Op feestdagen is het 

parochiebureau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 21 juli 9.30 uur:
Als jrgt. voor Pierre van Ool en Angelina van 
Ool-Lenders, Als jrd. voor Lucie Coenen-Ge-
raats, Bér en An Frenken-Kuepers en tevens 
voor zoon Peter, Als hgm. uit dankbaarheid 
v.w. beider verjaardag (volkszang)

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.

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert

Geboren
6 juli 2013

Imme
dochter van 

Luuk van Veldhoven
en Esther Vossen

Urnenstraat 18,
6034 PP  Nederweert-EindDankbetuiging

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden van 
mijn lieve man, “oos” pap en opa 

Wiel van de Kruijs
wil ik u, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen bedanken voor 

de kaarten, lieve brieven, bloemen en aanwezigheid. Het is voor ons een grote 
troost te weten hoe geliefd hij was en hoe hij werd gewaardeerd.

Leen van de Kruijs – Op Heij
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst voor Wiel zal plaatsvinden op zaterdag 27 juli om 18.00 uur 
in de St. Lambertuskerk te Nederweert.

De organisatie van een
uitvaart verdient zorg, tijd en
aandacht. In korte tijd moet er
veel geregeld worden. Onze
dienstverlening is direct en
persoonlijk; wij zijn 24 uur
per dag bereikbaar om ervoor
te zorgen dat alles goed
geregeld wordt. Maar vooral
om de uitvaart tot een waardig
menselijk afscheid te maken.
U kunt uw nabestaanden veel
werk en vragen uit handen
nemen door nu alvast uw
wensen vast te leggen in de
wilsbeschikking.

De brochure “Wilsbeschikking“
is gratis bij ons verkrijgbaar.

Uitvaartverzorging Strijbos
Tel. 0495 543521 - e-mail p.strijbos@hetnet.nl

Postbus 524 - 6000 AM  Weert

Zichtenzondag
Op Eynderhoof is al vele jaren het 
oude gebruik van Zichtenzondag 
in ere hersteld.

Deze traditie is zeker in het kerkdorp 
Eind bij de ouderen inwoners bekend, 
maar ook door de inwoners van de 
Biest in Weert werd Zichtenzondag ge-
houden.

Het museum Eynderhoof is de aange-
wezen plaats om een dergelijk gebruik 
te blijven vieren.

Zondagmiddag 21 juli a.s. is het 
weer zover, de processie vertrekt 
circa 14.00 uur vanaf de boerderij 
van Lieberte Gon via de Kerkepaát 
naar de achterliggende graanakker.
Pastor Frans Janssen opend de stoet, 
gevolgd door de zanggroep “Met Be-
zêj” o.l.v Jos van de Wouw, de maai en 
dorsgroep van het museum, de koren-
bindsters en eventueel kinderen met 
de ronde broden in hun mandje.

De Pastoor begint met de oogst en zich-
tenzegening, gevolgd door de brood-
zegening. Tussen door afgewisseld met 
zang. Nadat de maaiers een “aanwerk” 
hebben gemaakt, gaan de bindsters 
de schoven binden en in hopen zetten. 
Dan is het tijd voor de koffie, ook dat is 
een traditie koffie op het veld.

Woensdag 25 juli is het Kinder 
volksspelen op Eynderhoof.
Wie kent ze nog stelt lopen, touwtje 
springen, hoepelen, rijpen en een ritje 
met de vliegende hollander. Vandaag 
kunnen de kinderen as deze oude 
volksspelen zelf doen op Eynderhoof. 
Ze kunnen zien en beleven hoe de kin-
deren zich rond 1900 amuseerden en
bezig hielden.

Het museum is geopend van 13.00 uur 
tot en met 17.00 uur en gelegen aan de 
Milderspaát 1 in Nederweert-Eind.

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

Cocon

Vakantiesluiting van 11 juli t/m 9
augustus 2013.

Aanmelden via 
cursussen@coconnederweert of via
www.coconnederweert.nl

Fuchsia’s in de sprookjestuin

De sprookjestuin (8000 m2) van Ma-
ria en Leo Koppens (Karissteeg 4A 
- Nederweert) telt momenteel meer
dan 100 soorten bloeiende fuchsia’s. 
Daarnaast bevat deze bostuin een 
grote waterval, ontelbare sprook-
jesachtige figuren langs slingerende 
paden met bamboes, rotsblokken, 
beekjes en moerassen. In het bos is 
een wijnkelder gebouwd, waar u de 
zelfgemaakte wijnen kunt proeven. 
Speciaal is de Afrikaanse straat in het 
bos, gemaakt van dode palmen.

Er is tevens een doorlopende voor-
stelling van audiovisuele shows van 
tuin en natuur., waarbij u  dansende 
fuchsia’s in de tuin op groot scherm 
kunt bewonderen.  Vanwege de 
weelderige fuchsiabloei is de tuin 
open op de zondagen  21 en 28 juli
van 10 tot 17 uur. De entree bedraagt 
€ 2,50 (incl. koffie en wijn proeven).

Meer informatie en een routebe-
schrijving van de tuin kunt u vinden 
op www.sprookjestuin.eu. 

Weert Televisie

Sinds 1 juli is Weert Televisie niet 
meer te ontvangen in het analoge 
pakket van UPC.

Programma’s van Weert TV worden 
wel via UPC digitaal uitgezonden. UPC 
heeft dit besluit genomen om het di-
gitale pakket zodoende aantrekkelij-
ker en interessanter te maken.

Helaas heeft UPC verzuimd om haar 
abonnees hiervan in kennis te stel-
len, zodat veel analoge kijkers ver-
rast werden door een zwart scherm. 
Zowel Weert TV als de gemeente 
hebben geen enkel aandeel in dit be-
sluit. Zij betreuren de gang van zaken 
en de wijze van communiceren. UPC 
biedt haar abonnees excuses aan voor 
het ontstane ongemak en ergernis.

Weert TV beschikt inmiddels wel over 
een actuele nieuwssite waar alle jour-
naal-uitzendingen via “uitzending ge-
mist” te volgen zijn. www.weerttv.nl

WTV is in Nederweert en Ospel te 
ontvangen op kanaal 34.

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

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

Geniet van jullie vakantie
Het bestuur.

Stichting Platform 
Gehandicapten Nederweert.
Bij navraag bij Veilig Verkeer Limburg zijn de 
scootmobiel en rolstoelgebruikers het toege-
staan het eenrichtingsverkeer in de Brugstraat 
en Kerkstraat van de richting bij het rode bord 
met witte streep met bordje uitgezonderd 
fietsen en bromfietsen te mogen inrijden.

Trouw kaarten? 
Drukkerij van Deursen bv 

 Pannenweg 231 Nederweert


