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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.

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

Voor de plus van het orgel-plus-
concert, dat jaarlijks in de Sint-
Lambertuskerk wordt gegeven, 
zorgt dit maal de violiste Lei Wang. 
Zij is eerste concertmeester van de 
nieuwe Philharmonie Zuid-Neder-
land.  De organist van het concert 
is Jean-Pierre Steijvers uit Heyt-
huysen.

Het orgel-plusconcert is op vrijdag-
avond 9 augustus, aanvang acht uur. 
De organisatie van het concert gaat uit 
van Stichting Orgelkring Nederweert, 
aangesloten bij de provinciale Stichting 
Orgelvrienden Limburg (SOL).
Op het programma staan werken van 
onder anderen Johann Sebastiaan 
Bach, Gustev Jensen, Théodore Dubois, 
Astor Piazzola (Ave Maria) en Serge 
Rachmaninoff.

Jean-Pierre Steyvers verzorgde al eer-
der een orgelconcert in de zomer-
maanden in de Sint-Lambertuskerk. Hij 
is al bijna tien jaar organiste-titulaire 
van de Sint-Christoffelkathedraal te 
Rodermond en van het orgel in de 
Caroluskapel van het voormalig Groot 
Seminarie van het bisdom Roermond. 
Daarnaast is hij docent orgel, piano 
en muziektheorie aan de Ecicultuur-
fabriek te Roermond.

Halve wereld
Steyvers reist de halve wereld rond om 
orgelconcerten te geven: in Europa, 
Japan en in Amerika. Hij geeft ieder 
jaar concerten in de belangrijkste con-
certzalen van Rusland. Hij treedt regel-
matig op met orkesten uit binnen- en 
buitenland en werkte daarin samen 
met gerenommeerde dirigenten als Ed 
Spanjaard, Vladimer Askenazy, Edo de 
Waard, Paul Goodwin, Rizzi Brignoli en 
Kynan Johns.

Als orgelduo met Hiriko Inoue (Osaka/
Kalinigrad) geniet Jean-Pierre Steyvers 
bekendheid in met name Rusland. In 
november 2011 werd hij benoemd tot 
’solist of the Philharmonic Society’ te 
Kaliningrad.

Chinese violiste
Violiste Lei Wang is afkomstig uit 
Shaoxing China. Voordat zij naar Eu-
ropa kwam, studeerde zij aan het 
Conservatorium van Shanghai. In 2004 
voltooide zij haar studie aan het Ko-
ninklijk Conservatorium in Brussel bij 
Katalin Sebestyen en Zygmunt Kowal-
ski met de grootste onderscheiding. In 
2007 verwierf zij onder leiding van de 
bekende violiste Mihaela Martin het 
diploma ’Konzertexamen’ aan de Mu-
sikhoch te Keulen. Daarna bekwaamde 

zij zich bij Boris Belkin, Salvatore Ac-
cordo en Augustin Dumay.
Haar nog jeugdige carrière bracht haar 
over de hele wereld. Zij nam deel aan 
talrijke masterclasses en muziekfesti-
vals in onder meer Zwitserland en Ja-
pan. Sinds 2004 is zij plaatsvervangend 
concertmeester in het Brussels Philhar-
monic (het Vlaams Radio Orkest) en 
gastconcertmeester in het Filharmo-
nisch Orkest van Luik.

Concertmeester
Drie jaar geleden werd Lei Wang aan-
gesteld als eerste concertmeester van 
het Limburgs Symfonie Orkest in Maas-
tricht. In diezelfde functie gaat ze door 
in de gloednieuwe Philharmonie Zuid-
Nederland.
Lei Wang is ook docent viool, aan het 
Lemmensinstituut te Leuven.

De Chinese violiste, die in België 
woont, speelt op een viool gebouwd 
door Ferdinando Gagliano in 1770 te 
Napels.

Het orgel-plusconcert is vrij toegan-
kelijk. Wel staan na afloop van het 
concert mensen van de Stichting Or-
gelkring Nederweert klaar met mand-
jes voor een bijdrage om de kosten te 
dekken.

Op vrijdag 9 augustus in Sint-Lambertuskerk

Violiste Lei Wang bij orgelconcert

Waardering voor betrokkenheid

Na 40 jaar een kroon op Annie’s werk
Annie Mennen-Smolenaers zet zich 
al 40 jaar met veel enthousiasme in 
voor de thuiszorg. Een bijzondere
mijlpaal en een bijzonder verhaal.

Deze week is het veertig jaar geleden dat 
Annie Mennen-Smolenaers begon bij de 
thuiszorg in Nederweert. De organisatie 
veranderde in de loop van de jaren van 
naam, net zoals het werk zelf regelmatig 
veranderde. Min of meer toevallig kwam 
ze als 17-jarige bij de thuiszorg in Neder-
weert terecht. Het aanpakken was ze ge-
wend want thuis op de boerderij moest 
men ook al vroegtijdig aanpakken. Dit 
alles werd uiteraard door haar ouders 
bij gebracht. Het was geen kleinigheid 
om op die leeftijd in een gezin met vijf 
kinderen te werken en ook nog eens je 
huiswerk te doen. De moeder van Annie 
was destijds ziek en alle mondjes moes-
ten toch elke dag gevuld worden zodat 
er ook regelmatig door Annie gekookt 
moest worden.

Annie heeft altijd haar best gedaan om 
op de hoogte te blijven van de laatste 
ontwikkelingen omtrent de thuiszorg.
Daarvoor volgde ze bijscholing zodat
ze altijd wist waar ze het over had. 
Ook deed ze veel aan persoonlijke 
verzorging wat tegenwoordig onder 
wijkverpleging valt. Het is belangrijk
dat mensen bij hun dagelijkse hulphou-
ding worden geholpen. Mensen wonen
steeds langer zelfstandig en dat is dus 

mogelijk door de hulp van mensen zo-
als Annie. Vroeger wisselden de mede-
werkers van thuiszorg om de 1 of 2 jaar 
van gezin wat tegenwoordig niet meer 
hoeft. Uiteraard is ook de communica-
tie in de loop der jaren helemaal veran-
derd. De computer is ook bij de thuis-
zorg een onmisbaar item geworden. 
Sinds kort werkt de thuiszorg ook met 
een proeftuin waarbij er veel overleg 
plaatsvindt tussen verschillende partijen
met maatschappelijke belangen. Annie 
vind het erg fijn om iets te betekenen 
voor mensen en de waardering voor 
de betrokkenheid is dan ook groot. Ze 
gaat nog altijd met ontzettend veel ple-
zier naar haar werk want het geeft veel 
voldoening als je gewaardeerd wordt 

voor je werk. Ondanks het feit dat ze 
zelfstandig bij de cliënten werkt is het 
goede contact met haar collega’s ook 
iets wat bijdraagt aan haar werkplezier. 
Alle leiders, leidsters, planners en mede-
werkers dragen hun steentje bij om alles 
zo goed mogelijk te laten functioneren.

Annie is iedereen dankbaar voor alle 
bloemetjes, kaarten en mailtjes die ze 
heeft mogen ontvangen nadat ze werd 
uitgenodigd om de inhuldiging van Ko-
ning Willem Alexander bij te wonen. 
‘’Het was een fantastische dag om nooit 
te vergeten. Daarmee heeft mijn 40 jaar 
dienstverband wel een hele bijzondere 
betekenis gekregen’’. Een kroon op
Annie’s werk.

‘Ik weet zeker dat mijn 

moeder onder de indruk 

was geweest van haar 

eigen uitvaart. 

Dankzij Van Deursen 

kwam haar persoonlijkheid

perfect tot uiting.’

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

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

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

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

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. C.  Diehl:

“Problemen zijn er al genoeg. 
Problemen  met mijn gebit helpt 
Brigitte  voorkomen.
Dank 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.

Kunststof  ramen & deuren met gepatenteerd veiligheidssysteem

Raoul de Kan, Winnerstraat 26 G, NEDERWEERT, Tel. 0495 840982 / 06 40920405

w w w. n    r a l u x . n l

H
ET

 G
R

Ü
N

D
LI

C
H

E 
K

O
ZI

JN

H
ET G

R
Ü

N
D

LIC
H

E K
O

ZIJN

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!

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

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

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

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

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

Jean-Paul Steijvers, organist op concert 
in Sint-Lambertuskerk

Lei Wang, Violiste tijdens orgelconcert op vrijdag 9 augustus

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .



•	Dag en nacht
bereikbaar

•	Persoonlijke
begeleiding

•	Meer dan 30 jaar
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijleigen stijlHYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

kpn doet ’t 
gewoon

De aanleg 
van glasvezel 

is gestart

Sorry voor de overlast.
Het is zover! De aanleg van glasvezel is in volle gang. Uiteraard proberen de mensen van Reggefi ber 

de overlast tot een minimum te beperken. Heb je je nog niet ingeschreven, het kan nog steeds! Je 

wordt dan snel aangesloten want het glasvezelnetwerk ligt er al bijna. Schrijf je daarom alsnog in voor 

een Glasvezel Alles-in-één Pakket*. Dan ervaar ook jij nu al de mogelijkheden van de toekomst.      

kpn winkel Weert | kpn.com/glasvezel | 0800 0404
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Nederweert

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

Streekmuziekfestival bij De Pelen

De Coconblazers en het SOC Cra-
nendonck te gast bij buitencen-
trum de pelen in Ospel 
Op zondag 4 augustus is er een
Streekmuziekfestival	 bij Buitencen-
trum De Pelen van Staatsbosbeheer.
De hele middag is er gezellige muziek
in het overdekte Amfitheater en op
het voorterrein van het Buitencen-
trum van Staatsbosbeheer.
Naast de Coconblazers uit Neder-
weert en het Seniorenorkest Cra-
nendonck uit Budel die ook een ge-
zamelijk optreden verzorgen treden
diverse andere groepen voor het

voetlicht zoals Theatergroep Tiere-
lantijn uit Weert, Shantygroep Aan
Paol 60 uit Nederweert, en Toffel vier
uit Asten,

Entree is gratis, maar een vrijwillige
bijdrage is welkom!

Voor mensen die even lekker de be-
nen willen strekken is er tussen 13.00
en 17.00 uur een Turfstekersroute uit-
gezet.
Op een route van 2 km – rolstoel-
vriendelijk – vertellen Peelgidsen van
alles over het verleden van de Peel.

●
●
●
●
●
●

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! 

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. 

BURENDAG 
Op 21 september 2013 is het weer Bu-
rendag, het jaarlijks terugkerend feest
dat je samen viert met je buren en de
buurt. Een dag waarop je gezellig sa-
men komt en waarbij veel mensen iets
goeds doen voor elkaar en de buurt.
In 2012 vierde Nederland massaal Bu-
rendag! In het hele land zijn duizen-
den ideeën uitgevoerd om de buurt
nog leuker en gezelliger te maken.
Van kunstwerken maken tot houten
banken plaatsen en van buurtmoes-
tuintjes aanleggen tot speeltuintjes	
opknappen.
Heb je samen met je buren een goed
plan voor de buurt? Doe dan mee en
vraag bij het Oranje Fonds een bijdra-
ge vanmaximaal 500,- aan voor jullie
Burendagactiviteit! De voorwaarden
en richtlijnen voor het aanvragen van
geld staan op het aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier moet uiter-
lijk 2 september om 12.00 uur bij het
Oranje Fonds binnen zijn. Kijk voor	
inspirerende Burendag ideeën, tips	
en informatie op www.burendag.nl.
Op deze website is ook het aanvraag-
formulier te vinden.

MAATJESPROJECT: enthousiaste 
vrijwilliger gezocht! 
Voor een 32-jarige man woonachtig
in Nederweert zoeken we een vrij-
williger om samen af en toe leuke
activiteiten te ondernemen. Het is

voor meneer erg waardevol om met
iemand contact te onderhouden. Me-
neer is een gezelschapsmens en vindt
het leuk om ergens naar toe te gaan,
bijvoorbeeld naar de bioscoop. Ook
kunt u meneer erg blij maken door
samen een kopje koffie te drinken.
We zoeken een sociaal en gezellig
iemand die het leuk vindt om contac-
ten aan te gaan en zich wil inzetten
voor een ander. Bent u de vrijwilliger
die we zoeken? Neem dan contact
met ons op! Wij geven u graag meer
informatie over deze oproep.

VRIJWILLIGER WORDEN? VRIJWIL-
LIGER GEZOCHT? 
Vorkmeer helpt organisaties en vereni-
gingenbij het zoekennaar vrijwilligers.
We gebruiken hiervoor onder andere
de digitale vacaturebank, deze vindt u	
op de website www.vpnederweert.nl.
Op de website kunnen organisaties en
verenigingen zich aanmelden en een
vacature opstellen. Ook vrijwilligers
schrijven zich in op de website en kun-
nen de geplaatste vacatures bekijken
en hierop reageren. De vacaturebank
biedt de mogelijkheid om zowel va-
catures voor onbepaalde tijd als korte
klussen te plaatsen en te zoeken. Wilt
u vrijwilligerswerk doen, zoekt u vrij-
willigers voor uw vereniging of heeft u	
vragen over vrijwilligerswerk? Bezoek
onze website of neem contact met ons
op.

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.

Zomers morgenrood

in het reine van het ochtendgloren                 
als de levenslucht nog is verkild
de aarde slaperig en verstild                                              
klautert de opkomende morgenzon
via een onzichtbare ladder
in een halfronde cirkelboog
langzaam tegen de aardbol omhoog
nog maar net boven de einder uit
laat ze al klauterend en klimmend 
haar gekleurde zonnestralen
in een waaier over de aarde dwalen
waardoor mens en natuur ontwaken
in een karmozijnrode gloed
met de belofte van een zomerdag 
zo lang als die dan duren mag
want  eer de avond is gevallen
zo luidt een opmerkelijke wijsheid
brengt het warme morgenrood
altijd weer water in de sloot
en eindigt verwachting in mineur

Resi Faessen



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

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

Vertrouwd & Duurzaam

Uw lokale specialist voor 
zonnepanelen én elektrotechniek

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

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

Voorheen Reemers Elektro montage
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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!

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 is weer begonnen
en dat betekent dat KinderVakantie-
Werk 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 ommee te doenmet 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 Kinder-
VakantieWerk Nederweert

Theater op Straat
Geniet tijdens de zonnige zomer 
van Theater op Straat. Elk jaar pre-
senteren de Limburgse plaatsen Ar-
cen, Baarlo, Reuver en Weert mid-
dels een samenwerkingsverband 
een gevarieerd theaterprogramma.

Centrummanagement Weert pre-
senteert in samenwerking met Cen-
trummanagement Nederweert een
vol programma met diverse verras-
sende internationale theateracts op
woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag
9 augustus 2013. Laat u verwonderen
door het straattheater van de editie
van deze zomer. Naast Theater op
Straat biedt Nederweert de liefheb-
ber nog een aanvullend programma
met het Limburg Festival.

Woensdag 7 augustus - centrum 
Weert
Het programma van 7 augustus vindt
plaats in het centrum vanWeert. Op de
Markt en Nieuwe Markt worden speci-
ale ‘arena’s’ opgebouwd, waar bezoe-
kers kunnen plaatsnemen om de diver-
se acts te bewonderen. Alle optredens
zijn tussen 13:00 en 17:00 uur. In de
buitenlucht en gratis toegankelijk.

Gelijktijdigmet Theater op Straat orga-
niseert Centrum Weert Promotion op
de Oelemarkt en Hoogstraat de jaar-
lijkse Kinderbraderie, speciaal aange-
vuld met vrolijk kinderentertainment.

’s Avonds eindigt het dagprogramma
met een theatervoorstelling in Thea-

terboerderij Boeket in Nederweert,
om 21:30 uur.

Donderdag 8 augustus - fietstocht 
door groene omgeving Weert/Ne-
derweert
Op 8 augustus genieten liefhebbers
van de jaarlijks terugkerende fietstocht
van Theater op Straat. Geschikt voor
de hele familie, vol afwisselend straat-
theater. De circa 30 kilometer lange
route brengt u langs de mooiste groe-
ne plekjes van Weert en Nederweert.
Er zijn zes stopplaatsen met verrassen-
de theateracts. Speciaal te vermelden
is dat de route dit jaar gebaseerd is op
de door de VVV gecreëerde Groenste
Route, waarmee Weert de titel Groen-
ste Stad van Nederland 2012 verdiende.

De route start tussen 10:00 en 12:00
uur vanaf de Daatjeshoeve, Heugter-
broekdijk 34 te Nederweert. Deel-
name kost voor volwassenen € 3,00,
voor kinderen t/m 12 jaar € 1,00.

Vrijdag 9 augustus – Nederweert
Voor de theaterliefhebber die er niet
genoeg van kan krijgen sluit in Thea-
terboerderij Boeket te Nederweert de
week afmet een optreden om 19:30 uur.

Benieuwd naar welke artiesten er dit
jaar in het programma van Theater op
Straat zijn opgenomen? Meer infor-
matie over aanvangstijden, locaties
en artiesten van Theater op Straat
2013 is te vinden op www.theater-
opstraat.com.

Sterk groeiend bedrijf zoekt
samenwerking met gemotiveerde

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

Taxus inzamelactie

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

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

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

Enkele tips voor het schoon-
houden van het snoeisel:
opvangen met lakens, dekens of an-
der materiaal zoals worteldoek;
het snoeisel in de schaduw leggen;
Nooit toedekken met plastic of in
plastic zakken doen, dit i.v.m. broei;
i.v.m. de versheid van het snoeisel
kunt u het beste ± 1 uur voordat u	
stopt met snoeien, contact met ons
opnemen. Wij halen het snoeisel dan
binnen 24 uur bij u op.

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

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

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

STEVENS
TELEVISIES

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

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

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

       UW LED-TV
          ADRES!!

In 95% de goedkoopste!!

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

Ouderwetse boerenmarkt in Eynderhoof.
Op zondagmiddag 28 juli is er 
weer de ouderwetse koopdag 
of boerenmarkt in het Limburgs 
openluchtmuseum Eynderhoof. 
Zoals veel musea bezig zijn met 
het “ontzamelen” ontkomt Eyn-
derhoof er ook niet aan. De op-
slagruimtes zitten tjokvol met 
antieke en oude spullen. 

Dus er is van alles te koop voor ver-
zamelaars en koopjesjagers. Onder
andere veel eigen gereden producten
als klompen enz. maar ook veel oude
bedrukte blikken, enkele klokken,
gipsen beelden, grote trekzagen, ge-
deelten van serviezen, weckglazen,
staande schemerlampen enz.enz. Te
veel om op te noemen. Theo Vermeu-
len en André Kiel, de bekende veiling-
meesters zullen de grotere spullen bij
opbod verkopen. En verder alles wat
ter tafel komt, want wemoeten plaats
gaan maken.

Speuren in de grond: 
Eynderhoof woensdag 31 juli
Archeologie: speuren naar sporen
Wie speurt vindt sporen. Dat is wat
de archeologie zoekt in de grond. Tij-
dens een avontuurlijke en leerzame
middag wordt in Openluchtmuseum

Eynderhoof onderzocht hoe de ar-
cheologie te werk gaat.

Vastebezoekers vanEynderhoofweten
dat er een permanente tentoonstelling
archeologie is in de kelder onder de
herberg van Eynderhoof, die dezemid-
dag ook bekeken kan worden. Maar er
moet ook worden gewerkt, want ar-
cheologen halen hun informatie over
vroegere tijden uit de grond door de
sporen die ze tegen komen te “lezen”.

Graven en zoeken
Op het terrein van Eynderhoof is een
mooi opgravingvlak gemaakt waarin
de jeugd naar hartelust kan graven
en zoeken naar vondsten. Wat gevon-
den wordt zal ook moeten worden
ingetekend zodat de resultaten voor	
verder onderzoek kunnen worden
gebruikt. Dit alles zal gebeuren met
de middelen die de archeoloog tradi-
tioneel ter beschikking staan.

Detector
De tijd staat echter niet stil en er
wordt ook gebruik gemaakt vanmeer
moderne hulpmiddelen. Een daarvan
is de metaaldetector. In een apart
vlak zal de detector worden gebruikt
om daarmee naar (metalen) schatten
te speuren. Ook deze zullen moeten
worden beschreven en ingetekend

Doen
Wilt u met uw kinderen een middag
actief zijn in deze vakantieperiode en
deze archeologiemiddag meemaken
dan bent u welkom in Eynderhoof op
31 juli. Open van 13.00 uur tot 17.00
uur en Openluchtmuseum Eynder-
hoof is gelegen aan de Milderspaat in
Nederweert-Eind.

organiseren 18 augustus  2013  Kofferbak Verkoop
voorheen rommelmarkt zomerfeesten

Waar ???  Sportveld de “ 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

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Sinds 1914

Aanbieding 
t/m 27 juli

Kersenvlaai € 8,95

Victoriavlaai € 13,95

Pizzabroodje € 1,25
✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

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

Gezocht: 
Actieve hulp voor allerlei 

klussen in het buitenleven.
Vergoeding in overleg. 

Reacties: brief onder nr. 714, 
bureau van dit blad

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

Informatieavond 
zwangerschap en bevallen

Op dinsdag 13 augustus a.s. orga-
niseert SJG Weert een informatie-
avond voor zwangere vrouwen 
- en hun partner - over bevallen 
in het ziekenhuis. De informatie-
avond vindt plaats tussen 19:00 en 
21:00 uur in het Auditorium van 
SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toe-
gang is gratis. Aanmelden via het 
inschrijfformulier op de website: 
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of 
telefonisch bij de afdeling Patiën-
tenvoorlichting: 0495 – 57 22 05.

De gynaecoloog, verloskundige en
een verpleegkundige geven informa-
tie over de zwangerschap, bevallen in
het ziekenhuis en het kraambed. Zo
mogelijk wordt een rondleiding over
de verpleegafdeling en de verloska-
mers verzorgd. Er is ruime gelegen-
heid om vragen te stellen.

Deze informatieavond wordt 6 x per
jaar aangeboden, de volgende is op
dinsdag 8 oktober a.s.

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 eten
ook pannenkoeken bij 
de Brabander 

Sluis XIII.
Tel. 0495-663466



Voorbereiding seizoen 2013/2014

Donderdag 25 juli’13 Trainen selektie 19.30 u.
Dinsdag 30 juli ’13 Trainen selektie 19.30 u.
Donderdag 1 aug’13 Trainen selektie 19.30 u.

Mededelingen
Loting KNVB beker
Eindse Boys, BEVO, Lottum en Helenaveen
1ste Bekerronde  Eindse Boys 1 - Helenaveen 1
Voor overig nieuws en wijzigingen raad-
pleeg onze website www.eindseboys.nl

HBS Wilhelmina

Uitslag wedstrijd Veteranen en Vrije tijd 
schutters bij Roos in Bloei Heibloem met 
schutters uit Nederland en België.
Ruud Westerveen in Klasse B 230 punten en 
een 1e plaats
Harrie de Wit (Le) in Klasse D 209 punten
Piet van Hoeij In Klasse D 165 punten

Uitslag Veldwedstrijd te St. Oedenrode op 
13 en 14 juli
Sjoerd Heijnen, Junior Recurve, zondag 225 punten
Anke Vaes, Cadet Recurve, zondag 248 punten 
en daarmee de groene en bruine Arrowhead-
speld behaald
Tim Vaes, Compound, zaterdag 351 punten, ge-
schoten van de rode post en heeft hiermee de 
zwarte Arrowheadspeld behaald. Zondag 332 
punten, totaal 683 punten.
Ron Gielen, Recurve Heren, zaterdag 304 pun-
ten, zondag 296 punten, totaal 600punten.
Eric Winkelmolen, Senior Barebow, zaterdag 250 
punten, zondag 209 punten, totaal 459 punten.
Joseph Jonkers, Heren Barebow, zaterdag 303 
punten, zondag 315 punten, totaal 618 punten.

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 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

RKSVO Nieuws

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
zonnige vakantie. Zie voor het laatste 
nieuws www.RKSVO.nl

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Belgische room.................................................€ 10,75
Tommie........................................................................€ 1,95
Tarwebollen ............................................10 voor  € 3,20
Frikandellenbroodje .........................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

De Peelweek komt eraan!

Elke dag gratis activiteiten in 
Nationaal Park De Groote Peel 
Van maandag 29 juli tot en met zon-
dag 4 augustus biedt het nationaal 
park een hele week GRATIS activi-
teiten in De Groote Peel.  Tijdens de 
jaarlijkse Peelweek zijn er, vanuit 
Buitencentrum De Pelen sPEELse ex-
cursies,  verrassende ontdekroutes, 
natuurworkshops en bijzondere the-
ater- en muziekvoorstellingen te be-
leven. Op zondag wordt de Peelweek 
muzikaal afgesloten met een Streek-
festival! Alle activiteiten starten bij 
het Buitencentrum aan de Moostdijk
15 te Ospeldijk. Op www.buitencen-
tra.nl staat het complete programma 
en informatie over aanmelden!

Een hele week lang GRATIS na-
tuuractiviteiten!
De Peelweek start op maandag met 
Peel Ontdektochten voor het hele 
gezin. Je ontdekt van alles over wa-
terdieren,  bodemreuzen en kriebel-
beestje. Op dinsdag worden je zin-
tuigen geprikkeld op het Zinderende 
Zintuigenpad. Ook op dinsdag kun 
je naar de voorstelling ‘Boswachter 
Beer’ in het overdekte Amfitheater. 
Als je op woensdag de ‘van mug tot 
veenmosroute’ loopt ontdek je van 
alles over planten en dieren. ’s Avonds 
is er een vleermuizentocht. Op don-
derdag kunnen dappere ouders (en 
kinderen) op Roverspad. Daarbij kom
je vast en zeker een paar rovers van 
de Zwarte Raven tegen! Theaterra-
barber vertelt avontuurlijke verhalen. 

Creatieve kinderen kunnen op vrijdag 
aan de slag. Nestkastjes timmeren, 
een natuurmobile maken en nog veel 
meer knutselplezier met en in de na-
tuur. Je kunt ook meedoen met een 
fotoworkshop. Bob Luyks leert je 
niet allen hoe je mooie foto’s maakt, 
hij vertelt je ook over de natuur. Op 
zaterdag kan je mee met een Snuf-
felstage Hulpboswachter, een Zin in 
Zomertocht en ’s avonds is er ook nog 
een Schemerwandeling. Het kan niet 
op!

Er is ook heel veel muziek in de 
Peelweek
Op vrijdagavond speelt  SuperNova, 
samen met twee ‘surprise guests’ de 
sterren van de Peelhemel. Tijdens hun 
optreden komen covers voorbij van 
o.a. Bettie Serveert, Oasis, Ferdinand, 
Stereophonics, Admiral Freebee en 
Zornik. Soms pop, soms rock maar al-
tijd SuperNova! Zoals elk jaar wordt 
de Peelweek op feestelijke wijze af-
gesloten met een Streekfestival. Op 
zondag 4 augustus vanaf 12.00 uur 
zijn er diverse optredens van Streek-
muzikanten bij het Buitencentrum. In 
De Groote Peel is een Turfstekerroute 
uitgezet waarbij je kennis maakt met 
het turfstekerverleden van het ge-
bied. 

Let op: Voor een aantal activiteiten 
geldt een beperkte deelname en 
vooraf telefonisch aanmelden via: 
0495 – 641 497 of per mail: depelen@
staatsbosbeheer.nl

34e Internationaal Historisch Festival 2013

Bert Poell 40 jaar lid ZPC Nederweert

De HMT (Historische Motoren en 
Tractoren vereniging) stelt zich ten
doel oude klassieke tractoren, sta-
tionaire motoren en werktuigen
te behouden uit het oogpunt van 
techniek en vormgeving. Om dit 
doel te bereiken organiseert de 
HMT dit jaar op zaterdag 27 en zon-
dag 28 juli al weer voor de 34e keer 
het Int. Historisch Festival. Een eve-
nement dat is uitgegroeid tot het 
grootste in zijn soort op het vas-
teland van Europa met een grote 
aantrekkingskracht op bezoekers 
en deelnemers uit binnen- en bui-
tenland. In 2011 alsmede 2012 wa-
ren er ruim 26.000 bezoekers over
twee dagen.

Op een terrein van 15 ha laten meer 
dan 1200 verzamelaars en hobbyisten 
uit verschillende landen u kennis maken 
met ons agrarisch verleden en de ma-
nier waarop de mechanisatie zich de af-
gelopen eeuw heeft ontwikkeld. Naast 
de meer dan 2000 tractoren en 400 sta-
tionaire motoren worden er ook stoom-
machines, auto’s, woonwagens, moto-
ren, bromfietsen, fietsen, werktuigen
en gereedschappen tentoongesteld.

“Dorsstraat”
Ook worden er in onze welbekende 
“dorsstraat” alle vormen van dorsen 
getoond. Men ziet hier hoe men vroe-
ger het koren dorste. Dit is leuk voor de 
degene onder ons die nog weten hoe 
hard werken dit was. Eerst met de dors-
vlegel of later met de dorskast. Bijzon-
der interessant voor de jeugd die hier 
kunnen zien hoeveel moeite het kostte, 
om via een gezaaide graankorrel, een 
geoogste korenschoof van het land en 
gedorste graankorrels, het meel voor 
hun brood te verkrijgen.

Markt en ambachten:
Ruim 50 marktkramen waar oa minia-
turen, kleding en caps met uw eigen 
tractormerk erop te verkrijgen zijn

Verder nog:
- boerenleven van vroeger met een 

hooiberg en koeien.
- Show van werkende nagebouwde mi-

niatuur oude machines en werktuigen.
- Diverse aanverwante werktuigen en 

machines die werkend gedemon-
streerd worden.

Bert is, als enige, lid vanaf de oprich-
ting van onze vereniging. Een hele pres-
tatie: 40 jaar lid.

Bert werd tijdens de jaarvergadering ge-
huldigd. Ook de recreantengroep had een 
kleine attentie voor Bert. Bert heeft nog 
een mooi aandenken gekregen van de ver-
eniging. 

Bert is altijd een actief lid geweest. Hij gaf 
vanaf de oprichting al training. Training ge-
ven doet Bert nog steeds. Als trainster Maria 
afwezig is neemt hij de training over. Bert is 
super fanatiek.

- Stoomtractoren en -walsen gestookt 
met hout en kolen.

- Speciale ring met één-assige (tuin-
bouw)tractoren.

- Aardappelteelt, oogstmachines en de-
monstraties.

- Demo’s grasmaaien met de vingerbalk
- Trekker-trek demo’s voor oude tracto-

ren.
- Oude ambachten zoals glasblazen, 

smeedwerk, kantklossen, enz. (ca. 40 
vormen van ambachten)

- Ca. 20 antieke gerestaureerde woon-
wagens.

- Antieke orgels (inclusief een stoom-
orgel) voor de muzikale aankleding.

- Radiografisch bestuurde minitrekkers 
en minitrekker pulling.

- Grote houtzaag- en bewerkingsmachi-
nes met demonstraties van boom tot 
timmerhout, inclusief stoomlocomo-
biel aangedreven zaagmachines.

- Na het succes van vorig jaar, opnieuw 
een melkstraat met demonstratie van 
koe tot kaas.

- Historische carrousel draaimolen, ezel-
tje rijden, springkussen, zandbak met 
miniatuur graafmachines, etc.
Demonstraties van Belgische Trekpaar-
den met toepasselijke werktuigen en 
achtspan ploegen.

- Voor de kinderen zijn er diverse acti-
viteiten zoals graven met miniatuur 
graafmachines in een zandbak, pony 
rijden en nog veel meer.

Locatie:
Ruiterterrein De Vosberg, Ninnes-
weg 176, 5981 PD Panningen. Volg de 
aanwijzingsborden voor de verschillen-
de categorieën.

Parkeren:
U kunt gratis parkeren op ruime par-
keerplaatsen in de omgeving van het 
showterrein. Volg de borden Parkeren.

Meer info op: www.hmtklep.nl 

Hij heeft altijd bij de recreanten gezwom-
men en Bert zwemt nog steeds. Met zijn 76 
jaar, 2x per week trainen is een hele pres-
tatie. Bert z’n favorieten slagen zijn borst-
crawl, rugcrawl en samengestelde rugslag. 

Wie is Bert:
Bert heeft een eigen schoenenzaak gehad
en hierna heeft hij op de legerplaats ge-
werkt. Bert is in 2002 met pensioen gegaan. 
Hij is getrouwd met Wil. Ze hebben 2 kin-
deren en 5 kleinkinderen. Hobby’s van Bert 
zijn o.a. wandelen, fietsen, voetbal kijken en 
kaarten. 
Bert heeft in Weert zwemmen geleerd, 
maar bij badmeester Van Amstel heeft hij 
zijn a-b-c gehaald. Hij heeft bij dhr. Van 
Amstel vrijwilligerswerk gedaan: hier gaf hij 
training aan de gehandicaptenzwemmers. 

Weetjes:
- Bert zorgde voor de klokken voor de tijd-

waarneming bij het wedstrijdzwemmen. 
Die huurde hij bij de legerplaats waar hij 
werkte.

- Ja, ja, Bert heeft tijdens zijn werkperiode 
1x per week getraind. Daarna heeft hij 
het weer opgepakt naar 2x per week.

- Bert vond het altijd geweldig om mee op 
zwemkamp te gaan. 

Bert:  Gefeliciteerd met je 40-jarig jubileum!
Hier mag je zeker trots op zijn. Wij zijn trots 
op jou en we vinden het geweldig dat je nog 
steeds  actief lid bent bij onze vereniging. 

Bestuur ZPC Nederweert

Oververhitting bij de hond
Wanneer de zon schijnt en de tem-
peratuur weer toeneemt, weet elke 
hondenbezitter dat een hond niet in 
de auto mag achterblijven, zelfs geen 
5 minuten of met de raampjes open. 
Maar ook buiten de auto kan een 
hond snel oververhit raken. Overver-
hitting kan plots optreden en een 
dodelijke afloop hebben. Het is dus 
belangrijk om op tijd de signalen te 
herkennen en meteen in te grijpen!

Wat is oververhitting? Honden kun-
nen alleen hun warmte kwijt raken via 
hijgen en slechts een beetje zweten via 
hun voetzooltjes. Bij inspanning (ren-
nen, fietsen, een intens spel) of wan-
delen op hete ondergrond (asfalt, zand 
of stenen) kunnen ze het daardoor snel 
warm krijgen. Wanneer een hond zijn 
warmte niet genoeg kwijt kan, raakt hij 
oververhit. Als er niet snel wordt inge-
grepen, kan de hond in coma raken en 
aan de gevolgen overlijden. Ook kunnen 
de organen blijvende schade oplopen 
tijdens de periode van oververhitting. 
Kortsnuitige rassen zijn uiterst gevoelig 
voor een warme zomerdag, omdat zij 
ook snel kortademig kunnen worden. 

Symptomen? Hard hijgen met de bek 
wijd open, kwijlen, plots braken of diar-
ree, aanvankelijk blauwe daarna bleke 
slijmvliezen en tong, suf worden, instor-
ten.

Hoe voorkomen? Laat uw hond niet te 
lang in de zon liggen, voorzie een plekje 
in de schaduw. Zorg altijd voor fris drink-
water. Vermijd inspanning op het mid-
den van de dag, ga liever wandelen in de 
ochtend of avond, wanneer het frisser is. 
In het bos is het ook lekker koel. Vermijd 
lopen op asfalt of zand, maar zoek liever 
plaatsen waar de hond op gras kan lopen 
Veel honden gaan helemaal op in hun 
enthousiast spel, wees wijzer en rem uw 
hond af of beëindig op tijd het spelen. Ga 
niet fietsen of trainen. Zwemmen is na-
tuurlijk wel verkoelend. Draai tijdens het 
rijden een raampje open en laat uw dier 
zeker nooit achter in de auto.

Wat te doen bij oververhitting? 
Wanneer een hond erg hijgt, maar ver-
der nog geen symptomen vertoont, is
het vaak afdoende een schaduwplek op
te zoeken, hem fris water te laten drin-
ken, en te koelen met een natte doek. Is 
de oververhitting ernstig, dan is het van 
levensbelang het dier snel af te koelen: 
in de sloot, met de tuinslang, onder de 
douche, met een emmer water. Gebruik 
wel lauw water, niet ijskoud, en laat het 
dier wennen door eerst met de handen
wat water over hem te gieten. Kale huid 
(lies, oksel, voetzool) kan je deppen met 
alcohol. Alcohol zorgt voor verwijding 
van de bloedvaten, waardoor warmte 
sneller afgevoerd kan worden. 

Oververhitting is een spoedgeval, neem 
zo snel mogelijk contact op met uw die-
renarts!

Team Lintjeshof.
0495-461222 of Lintjeshof.com. Volg ons 
op facebook en blijf op de hoogte.

Scheppen en scharrelen in De Groote Peel!
Elke woensdag Zin in Zomertochten 
bij Buitencentrum De Pelen
In de zomer is er veel te zien en te ont-
dekken in de natuur! Daarom houdt 
Staatsbosbeheer elke woensdag in de 
zomervakantie een excursie vol inspire-
rende doe- en ontdekdingen in Natio-
naal Park De Groote Peel. De Zin in Zo-
mertocht is geschikt voor het hele gezin 
en wordt twee keer op een dag gelopen. 
Je kunt starten om 11.00 of om 14.00 uur. 
Vertrek vanaf de balie in Buitencentrum 
De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Deelname kost  € 5,- voor volwassenen 
en € 3,50 per kind, inclusief een leuke 
dierenpin. Opgave via: 0495 – 641 497 of 
per mail: depelen@staatsbosbeheer.nl

De zomer is in volle gang en dat is te 
merken in Buitencentrum De Pelen. 
Het is lekker druk en van heinde en ver 
komen bezoekers om te genieten van 
de natuur en van alle activiteiten die 
Staatsbosbeheer vanuit het Buitencen-
trum biedt. Zo hebben Inmiddels al veel 
(groot)ouders en kinderen ontdekt hoe 
leuk het is om op Zin in Zomertocht te 
gaan in Nationaal Park De Groote Peel. 
Gelukkig gaan deze tochten nog door 
tot eind augustus. Volop kans dus om 
ook een keer mee te doen! Het leuke 
aan de Zin in Zomertocht is dat (groot)
ouders en kinderen lekker samen aan 

de slag gaan in de natuur. Samen wa-
terdieren scheppen en bekijken, samen
een boommobile maken van materialen 
die gezocht worden op het scharrelpad 
en samen een moment van stilte genie-
ten om naar de vogels luisteren. Maar 
vooral, samen een heerlijke middag in 
De Groote Peel beleven! 

Voor of na de tocht kan je op de grote 
picknickweide van het Buitencentrum 
nog lekker spelen en picknicken. Hier-
voor zijn bij het Buitencentrum verschil-
lende picknickspullen en smakelijke 
Streekproducten verkrijgbaar. Buiten-
centrum De Pelen biedt alles om je na-
tuurbeleving compleet te maken.  Het 
buitencentrum is elke dag geopend van 
10.00 tot 18.00 uur. Voor meer informa-
tie, een compleet activiteitenoverzicht 
en een routebeschrijving: www.buiten-
centra.nl of www.np-degrootepeel.nl.

Expositie “Geologie In Limburg” 

De Geologische Vereniging “Mente
et Malleo” en het Natuur- en Mili-
eucentrum “De IJzeren Man” no-
digen iedereen uit voor de nieuwe 
expositie “Geologie In Limburg”.

De diepe ondergrond van Limburg staat 
centraal. Onder onze voeten is in de 
afgelopen miljoenen jaren enorm veel 
gebeurd. Er valt daarom ook van alles te 
zien en te beleven.
Hoe oud zijn de gesteentelagen die we 
tegenkomen?; Hoe zag Limburg er toen 
uit?; Lag onze provincie wel altijd op de-
zelfde plek op aarde?; Welke gesteen-
ten en andere grondstoffen zijn er ont-
staan en hoe kunnen we ze herkennen?; 
Wat voor dieren en planten leefden er?; 
Wat voor zand vinden we in Weert?

In “Geologie In Limburg” worden deze 
vragen beantwoord! Rondom de kaart 
van Limburg met een doorsnede van de 
verschillende gesteentelagen wordt de 
bezoeker, jong en oud, meegenomen
in de interessante ondergrond van Lim-
burg. Verschillende gesteenten, fossielen
en grondstoffen zijn er te zien. Maar ook:
Bouw je eigen rivierdelta, doe een ste-
nenspeurtocht, zoek zelf naar mini-fos-
sieltjes. Het zijn een paar van de verschil-
lende activiteiten die gedaan kunnen 
worden.

De expositie “ Geologie In Limburg” is 
van 1 augustus tot 1 december 2013 te 
zien in:
Natuur- en Milieucentrum “De IJzeren 
Man”, Geurtsvenweg 4, 6006 SN Weert 
info: tel 0495-524893, 
info@natuurenmilieucentrumweert.nl
www.natuurenmilieucentrumweert.nl
of www.mente-et-malleo.nl

Het NMC is geopend: maandag t/m vrij-
dag 10.00 u – 17.00 u, zaterdag en zon-
dag van 13.00 u – 17.00 u
Voor schoolklassen is er een lesbrief 
beschikbaar. Groepen en klassen op af-
spraak.



Weert Televisie op kanaal 719
In het Weekblad voor Nederweert 
van 18 juli j.l staat een artikel dat 
per 1 juli Weert Televisie niet meer 
te ontvangen is in het analoge 
pakket van UPC maar voortaan di-
gitaal om dit pakket aantrekkelij-
ker te maken.

Dus zou WTV voortaan in Nederweert 
en Ospel digitaal te ontvangen zijn op 
kanaal 34. 
Niet beschreven staat hoe het digitale 
kanaal 34 geïnstalleerd moeten wor-
den.
Om dit pakket te kunnen installeren 
moet aan een aantal voorwaarden 
voldaan zijn.
1. Uw televisie moet van recente 

datum zijn en beschikken over 
de software (b.v. DVB-C) om digi-
tale zenders te kunnen installeren. 
Hiervoor moet u in het menu kie-
zen om de zenders opnieuw in te 
stellen en wel digitale zenders.

2. Vervolgens moet u weten welke 
netfrequentie door UPC gekozen
is, dit is 164.00

3. Vervolgens moet u weten dat de 
netwerk ID 43144 is.

Als u na de nodige vragen en keuzes 
tenslotte het digitale pakket geïn-
stalleerd heeft blijkt voor Budschop 
(maar waarschijnlijk ook voor Neder-
weert en Ospel) WTV te vinden zijn op 
kanaal 719 en niet op 34.

Het positieve resultaat is dat u hier-
door de beschikking hebt gekregen 
over meer zenders en enkele zelfs in 
HD. Bovendien een heleboel radio-
zenders.

Helaas had mijn televisie moeite met 
WTV op kanaal 719. Allereerst ver-
schijn te melding dat mijn televisie de 

zender aan het “zoeken” is. Dit duurt 
enige tijd. Vervolgens verschijnt de 
ene keer de melding “geen program-
ma beschikbaar” en bij andere pogin-
gen de melding “niet ondersteund 
videoformaat.” 
Alle coax-kabeltjes heb ik vervangen 
echter zonder resultaat dus het pro-
bleem zal mogelijk zitten in de UPC 
aansluitdoos?

Een andere mogelijkheid is dat UPC 
op dit kanaal een formaat geïnstal-
leerd heeft dat voor mijn TV niet het 
juiste beeldformaat is? Hopelijk is het 
voor u wel het juiste beeldformaat. Zo
ja dan zou ik het op prijs stellen welke 
ingreep ik op mijn televisie moet doen 
om dit aan te passen.

Tenslotte blijken de oude analoge 
kanalen nog steeds aanwezig te zijn 
vanaf kanaal 2001. B.v.: Nederland 1 is 
aanwezig op kanaal 1, kanaal 2001 en 
kanaal 71 (HD). 

Weert TV analoog is op kanaal 2031. 
Het enigste probleem is dat volgens 
correspondentie met UPC de Pro-
gramma-raad Weert besloten heeft 
dat het signaal van dit kanaal verwij-
derd moest worden. 

Ik zou het dus zeer op prijs stellen als 
de Programma-raad op deze beslis-
sing terugkomt en ook weer signaal 
zet op het analoge kanaal 2031 dan 
zou ik WTV toch kunnen ontvangen. 
Bij andere zenders blijkt dit ook mo-
gelijk te zijn. Helaas weet ik niet hoe 
de Programma-raad bereikbaar is.

Veel succes met de installatie van het 
UPC digitale (kennismaking) pakket.

Sjra Vossen, Budschop.

De gemeente Nederweert kan reke-
nen op een provinciale bijdrage van 
€ 140.538,- voor de restauratie en 
herbestemming van basisschool De 
Budschop in Nederweert en € 152.478,- 
voor de restauratie en herbestemming 
van basisschool De Tweesprong in 
Nederweert-Eind. 

Dat gebeurt in het kader van de subsi-
dieregeling ‘Restauratie en stimulering
herbestemming monumenten’.

Gemeentelijke monumenten
Beide scholen zijn gemeentelijke mo-
numenten. Het monumentale gedeelte
van De Tweesprong, de voormalige
kleuterschool, is ontworpen door de

Limburgse architect Pierre Weegels.
In de gevels zijn mozaïeken verwerkt, 
zoals Weegels dat vaker deed. Basis-
school Budschop heeft ook een karakte-
ristieke uitstraling. Uit onderzoek blijkt 
dat de waardevolle elementen zich 
vooral binnen in het gebouw bevinden. 

Beeldbepalende gebouwen
De scholen worden verbouwd. Volgens
de provincie gaat het om restaura-
tieprojecten waar het mes aan twee
kanten snijdt. Allereerst blijft hiermee
Limburgs erfgoed behouden en ten
tweede kunnen meer mensen straks
van deze prachtige beeldbepalende
gebouwen genieten. Het gaat om
twee typische schoolgebouwen uit de

herbouwperiode. Op veel plaatsen in
Nederland vallen deze gebouwen ten
prooi aan de slopershamer. 

In overleg
Na de verbouwing en deels herbestem-
ming blijven de karakteristieke kenmerken
van de gebouwen als waarde-element
behouden. De gemeente heeft daarvoor
nauw overleg gevoerd met de school-
leiding en enkele betrokkenen die zich
hebben ingezet voor het behoud van het
erfgoed.

Raadsvoorstel
Wethouder Mackus is verheugd met de
bijdrage. De totale kosten voor het ver-
bouwen van de twee gebouwen bedragen
circa € 2,5 miljoen euro. Op dit moment
worden de details uitgewerkt. Bijvoor-
beeld hoe om te gaan met vervangende
schoolruimten tijdens de verbouwing. In
oktober worden de definitieve plannen
aan de gemeenteraad voorgelegd.

Investeren in onderwijs in kernen
Provincie beloont monumentale waarde scholen

Donderdag 25 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 wekelijks
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
E-mailservice
Benieuwd of er in uw wijk bouwplan-
nen zijn? Of wilt u op de hoogte blijven 
als een bestemmingsplan vastgesteld 
wordt? 

Meldt u zich dan via onze website aan
voor de gratis ‘E-mailservice Bekend-
makingen’ en ontvang direct de meest
recente lokale en regionale bekendma-
kingen per e-mail. Aanmelden voor de
e-mailservice is eenvoudig. Ga naar www.
nederweert.nl>Actueel>Officiële bekend-
makingen, en schrijf u in met uw e-mail-
adres. Vervolgens ontvangt u de bekend-
makingen wekelijks via e-mail. U kunt
zelf uw interesseprofiel samenstellen.

23 augustus  al feest is, is besloten die 
avond het vuurwerk af te steken. 

Daarmee krijgt de kermis een knallend 
begin. Meer over het kermisprogramma 
leest u in een kermisspecial in week 34. 

Vuurwerkshow
Vanaf vrijdag 23 augustus tot met
dinsdag 27 augustus staat Neder-
weert in het teken van de jaarlijkse
kermis. Dat is een dag langer dan u
gewend bent. Reden daarvoor is de
feestelijke opening van Brug 15 en de
Brugstraat en Geenestraat op vrijdag
23 augustus.

Op dit moment wordt door een werk-
groep een aantrekkelijk openingspro-
gramma voorbereid. U leest daarover 
meer in het Weekblad van week 33. De 
kermisexploitanten delen mee in de 
feestvreugde. Na de opening van Brug 
15 zullen de attracties draaien én voor 
de tweede keer verzorgen de exploi-
tanten een knallend vuurwerk. 

In 2010 werd de kermis in Nederweert 
voor het eerst afgesloten met vuur-
werk. De show werd toen aangeboden 
door Woningvereniging Nederweert 
in het kader van het 40-jarig jubi-
leum. Twee jaar later organiseerden 
de kermisexploitanten de ‘knallende’ 
afsluiting. Beide keren trok de show 
veel publiek. Dat is de reden dat de 
exploitanten ook dit jaar een vuur-
werk aanbieden. Omdat het op vrijdag 

Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst. Foto: gemeente Nederweert.

TV zenders kennismakingspakket
ARD, kanaal 43 
ARD, kanaal 2023
ARD HD, kanaal 88 geen programma beschikbaar

AT5, kanaal 714
BBC 1, kanaal 50
BBC 1, kanaal 2021
BBC 2, kanaal 51
BBC 2, kanaal 2022
BBC 2 HD, kanaal 87 geen programma beschikbaar

BBC world news, kanaal 403
brava nl klassiek, kanaal 612 geen programma

beschikbaar

CNN, kanaal 401
CNN, kanaal 2026
Commedy C/ Kindernet, kanaal 16
Commedy C/ Kindernet, kanaal 2011
Discovery, kanaal 17
Discovery, kanaal 2016
Disney channel, kanaal 20
Disney channel, kanaal 2020
Dorcel XXX HD, kanaal 956 geen programma

beschikbaar

ENEWS, kanaal 2027
Eurosport, kanaal 201
Eurosport, kanaal 2019
L0 Veldhoven, kanaal 715 geen programma

beschikbaar

L0 Weert, kanaal 2029
L1, kanaal 713
L1, kanaal 2030 
MTV, kanaal 22
MTV, kanaal 2013
National Geografic, kanaal 18
National Geografic, kanaal 2017
Nederland 1, kanaal 1 
Nederland 1, kanaal 2001
Nederland 1 HD, kanaal 71
Nederland 2, kanaal 2 
Nederland 2, kanaal 2002 
Nederland 2 HD, kanaal 72
Nederland 3, kanaal 3 
Nederland 3, kanaal 2003 
Nederland 3 HD, kanaal 73
NET 5, kanaal 8 
NET 5, kanaal 2008 
Nickelodeon, kanaal 19

Nickelodeon, kanaal 2012
Omroep Brabant, kanaal 30
Omroep Brabant, kanaal 712
Omroep Flevoland, kanaal 706 
Omroep Gelderland, kanaal 705 
Omroep Helmond, kanaal 718 geen programma

beschikbaar

Omroep Zeeland, kanaal 711
Omrop Fryslan, kanaal 702 
RTL 4, kanaal 4 
RTL 4, kanaal 2004 
RTL 5, kanaal 5 
RTL 5, kanaal 2005 
RTL 7, kanaal 7 
RTL 7, kanaal 2007
RTL 8, kanaal 10
RTL 8, kanaal 2010
RTV Drenthe, kanaal 703 
RTV Noord, kanaal 701
RTV Noord-Holland, kanaal 707
RTV Oost, kanaal 704 
RTV Utrecht, kanaal 708 
SBS 6, kanaal 6 
SBS 6, kanaal 2006 
SIRIS, kanaal 717 geen programma beschikbaar

SLAM! TV, kanaal 608 geen programma beschikbaar

Studio 040, kanaal 715 geen programma beschikbaar

Testbeeld, kanaal 999
TLC, kanaal 21
TLC, kanaal 2018
TV Rijnmond, kanaal 710
TV West, kanaal 709 
TV5, kanaal 2028
Veronica/ Disney XD, kanaal 9 
Veronica/ Disney XD, kanaal 2009 
Video, kanaal 2000
VRT 1, kanaal 40 
VRT 1, kanaal 2014
VRT 2, kanaal 41
VRT 2, kanaal 2015
WDR, kanaal 2025
Weert TV, kanaal 719 niet ondersteund videoformaat

Weert TV, kanaal 2031 geen signaal

ZDF, kanaal 44 
ZDF, kanaal 2024 
ZDF HD, kanaal 89 geen programma beschikbaar

Radio zenders op TV
100 % nl, kanaal 1863 
3FM, kanaal 1844 
Arrow Classic Rock, kanaal 1852 
BNR Nieuwsradio, kanaal 1856 
Classic FM, kanaal 1855 
Concertzender, kanaal 1861
Efteling radio, kanaal 1862 
Fun X, kanaal 1857 
L0 Veldhoven Radio, kanaal 1881 zoeken
L1 Radio, kanaal 1874
NDR 1, kanaal 1899 zoeken
NDR 2, kanaal 1900 zoeken
NDR 3, kanaal 1901 zoeken
Omroep Brabant Radio, kanaal 1873 
Omroep Flevoland, kanaal 1868
Omroep Gelderland, kanaal 1871 
Omroep Zeeland, kanaal 1878 
Omrop Fryslan, kanaal 1867 
Peuter kleuterliedjes, kanaal 1801 
Q music, kanaal 1849 
Radio 1, kanaal 1842 
Radio 10 gold, kanaal 1851
Radio 2, kanaal 1843 

Radio 4, kanaal 1845 
Radio 5, kanaal 1846 
Radio 538, kanaal 1848 
Radio 6, kanaal 1858 
Radio 8 FM, kanaal 1865 
Radio decibel, kanaal 1860 
Radio M Utrecht, kanaal 1870 
Radio Noord, kanaal 1875
Radio Noord- Holland, kanaal 1869 
Radio Oost, kanaal 1877
Radio Studio 040, kanaal 1880 zoeken
Radio Veronica, kanaal 1850
Radio West, kanaal 1876 
RTV Drenthe, kanaal 1879 
RTV Rijnmond, kanaal 1872 
Sky Radio, kanaal 1847
Slam! FM, kanaal 1854 
Sublime FM, kanaal 1853 
Tweede Kamerlijn, kanaal 1866 
Ujala radio, kanaal 1859 
WDR 1, kanaal 1895 zoeken
WDR 3, kanaal 1897 zoeken
WDR 4, kanaal 1898 zoeken

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Geboortekaartjes??
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert



H.H. Missen in weekeinde

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

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

Liturgische kalender
van 25 juli tot en met 3 augustus 2013 

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 (samenzang, lector mevr. L. 
Roost) – zeswekendienst Wiel van de Kruijs, 
jaardienst en verjaardag Christ Steijvers en 
tevens voor An Steijvers-Konings, Harrie 
Hoeben (vanwege verjaardag), Jo Janssen, 
Hub Coenen en ouders Van de Kerkhof-
Simons, Nelly Stultjens-van Eijndhoven en 
ouders Stultjens-van Tongerlo en zonen Piet 
en Mies.

ZONDAG 28 JULI
Zeventiende zondag door het jaar 
09.30 Hoogmis (zang herenkoor, mevr. L. Ca-
ris) – jaardienst Dora Schouten-Doensen, 
jaardienst overledenen familie Bruekers-
Greijmans.

MAANDAG 29 JULI
Gedachtenis van H.-Marta
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

DINSDAG 30 JULI
Gedachtenis van H.-Petrus Chrysologus, bis-
schop en kerkleraar
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 31 JULI
Gedachtenis van Ignatius van Loyola, priester
Geen rozenkransgebed en geen avondmis.

DONDERDAG 1 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Alfonsus Maria d ’ Liguori, 
bisschop en kerkleraar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 2 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Eusebius van Vercelli, bis-
schop – eerste vrijdag van de maand, bijzon-
der toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus
15.00 uur Huwelijksmis voor Willy Bruijnen 
en Renate Maas (Gulikstraat, Weert)
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 3 AUGUSTUS
Vooravond van de 18de zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis – (samenzang, lector dhr. W. 
Engelen) – Petrus Hubertus Verheijen en Dina 
Verheijen-Horijon (vanwege verjaardag), Mia 
Haenen-Teeuwen, ouders Emans-Bongers.

Overleden
Op 20 juli was de uitvaarmis voor Toos Snel-
len-Knapen waarna de  begrafenis op het 
parochiekerkhof plaats vond. Zij overleed 
in de leeftijd van 62 jaar en woonde Eiken-
straat 63. Moge zij ruste in vrede. 

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van  27 juli 2013 – 3 aug. 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 28 juli 9.30 uur:
Als jrgt. voor Annie v.d. Kruys-Wijers, Als jrd. 
voor Mariet Brentjens-Niessen en tevens voor 
Harrie Brentjens en Agnes Verlaek (volkszang)

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage:  Rabo rek. 1355.09.246
ING rek. 2943427

ZONDAG 28 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 27 juli -  3 augustus. 

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. 

ZONDAG 28 JULI, 18e zondag door het jaar, 
10.00 (Samenzang) Leentje van den Berg 
(verjaardag). 

Dinsdag 30 juli  en donderdag 1 augustus 
geen avondmis.

Zaterdag 3 augustus geen avondmis!!!

ACOLIETEN: za. 27 juli 19.00 : Victor Köster, 
Cas Schonkeren; zo. 28 juli 10.00 : Richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen. 

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

DOOPSELS: Door het sacrament van het 
H. Doospel zijn Ivan Hermans, Past. Vullers-
straat 1a, en Tym Hermans, Moostdijk 2 in 
onze geloofsgemeenschap opgenomen. We 
wensen dopelingen en ouders proficiat en
een goede toekomst. 

OVERLEDEN:  Op 14 juli jl. overleed Tinus 
Vaes, 72 jaar, Stad 6R, en op 16 juli jl. Lien 
Kiggen-Nouwen, 87 jaar, Hornetrheide. Mo-
gen zij rusten in vrede.

Pastoor A. Koumans.

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

27 juli t/m 3 augustus  2013.

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.

ZATERDAG 3 AUGUSTUS: 19.15 uur H. Mis.

LEZERS: zaterdag 27 juli Marjo Timmer-
mans, zaterdag 3 augustus Jolanda Wijen.

MISDIENAARS: zaterdag 27 juli Ester Boo-
nen en Luc Weekers, zaterdag 3 augustus 
Tom van Horik.

“De stormen van het leven zijn de zegeningen 
voor onze groei” 

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

ZONDAG  28 juli 2013.  H. Mis om 11.00 uur
H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. Jaardienst voor Mart Kna-
pen en overleden familieleden van de fam. 
Knapen.

Lector: Lies Evers
Misdienaar: Bert Verheggen en Francine
Smeets
Collectant: Piet Wullems

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

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

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

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

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

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

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

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

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

Natuursteen Limburg

Na alle fijne jaren die wij met haar mochten beleven,
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen

van onze lieve moeder, oma en zus

Dora van de Kerkhof
Theodora Helena Maria

 Nederweert, 17 september 1937
† Weert, 8 juli 2013

Karin en Ton
Luc en Kim
Robbert

Wil

Henk en Els

Familie van de Kerkhof

Corr. adres : Dokter van de Wouwstraat 14,
6031 HC Nederweert

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van
Dora op zaterdag 13 juli.

Afscheid nemen is zachtjes,
wat voorbij is dichtdoen

en verpakken in goede gedachten

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)

VVan der Asdonkan der Asdonk

H
O

VE
NIERSBEDRIJF Hoveniersbedrijf van der Asdonk

Banmolen 19  Meijel
Tel 077-4662322 / 06-53475646 
www.vanderasdonk.nl

voor meer info: www.vanderasdonk.nl

Nu bij de aanleg en het onderhoud van uw tuin ouder dan 2 jaar
15% korting op onze arbeidskosten tot 1 maart 2014

• Snoei- en onderhoudswerkzaamheden • Sier- en natuursteenbestratingen

• Tuinontwerp en aanleg • Tuinadvies / begeleiding

• Tuinberegening / -verlichting • Onderhoudscontracten

• Machinaal gazons zaaien • Klein grondwerk

Kinderopvang ‘t Zonnetje

In de week van 8 t/m 12 juli stond 
er een springkussen bij kinderop-
vang “t Zonnetje”. De kinderen 
sprongen, rolden en speelden op 
het springkussen.

Het was een dolle boel. Met rode 
hoofdjes van inspanning, moe maar 
voldaan, kwamen de ouders de kin-
deren aan het einde van de middag 
ophalen. 

Natuurlijk waren er lekkere ijsjes als 
afsluiting. Deze laatste week voor de 
vakantie werd bij velen onder ons het 
vakantiegevoel geboren!

Wij willen van de gelegenheid ge-
bruik maken om iedereen een zon-
nige en vooral gezellige vakantie toe 
te wensen.

Team Kinderopvang “’t Zonnetje” 

Ouderenvereniging 
St. Rochus

KIENEN  BUDSCHOP 
Tijdens de zomervakantie is er geen kienen
in Budschop. De eerstvolgende kienavond is 
op vrijdag 23 augustus 2013 in de zaal van de 
Kerkvoorziening 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.

De Venezuela Werkgroep

Alle deelnemers bedankt voor uw 
steun!

De gezinsfietstocht van de Venezuela 
Werkgroep 17 juli jl. ‘Fiets mee houdt 
de aarde draaiend’ is dit jaar een ge-
weldig succes geweest.
Liefst 433 fietsers hebben er aan deel-
genomen.

De stichting Venezuela werkgroep 
dankt u hartelijk voor uw deelname 
en we mogen ruim € 2000.00 bijschrij-
ven om onze projecten te steunen.
We hopen dat wij u volgend jaar weer 
mogen begroeten op onze gezins- 
fietstocht.

De Venezuela Werkgroep
Toos Verkooijen
0495-641170

LKV Nederweert

Hallo dames,

In de maand augustus hebben 
we vakantie. Maar toch wil ik jul-
lie aandacht even vestigen op het 
volgende:de L.K.V vrouwen vakantie-
weken in Valkenburg.

De 1e week is van maandag 30 sep-
tember t/m vrijdag 4 oktober. De 2e 
week is van maandag 7 oktober t/m 
vrijdag 11 oktober. Prijs per persoon is 
€ 220,00 volpension. Voor  een  1 per-
soonskamer is de toeslag  € 30,00.  
Het aantal 1 persoonskamers is be-
perkt. 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 infor-
matie in september. Er worden geen 
uitstapjes van te voren geregeld. 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
toegestaan het eenrichtingsverkeer in de 
Brugstraat en Kerkstraat van de richting bij 
het rode bord met witte streep met bordje 
uitgezonderd fietsen en bromfietsen te mo-
gen inrijden.

Vrijdag 9 augustus a.s. om 20.00 uur

KERKORGEL-
CONCERT 

in de St. Lambertuskerk Nederweert.

Help Alzheimer  
overwinnen. Dan hoeft 
niemand zichzelf te 
verliezen.
1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan 
Alzheimer de meest voorkomende vorm is. 
www.alzheimer-nederland.nl


