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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

Vakantiegevoel oprekken met zo-
mers theater voor jong en oud 
Het vakantiegevoel oprekken met 
een bijzonder buitenfestival? Dat 
kan, van woensdag 7 tot en met zon-
dag 11 augustus. Het 31ste LMBG 
FSTVL zit boordevol theatertochten, 
straattheater en bijzonder theater 
op bijzondere locaties: dit jaar in fa-
briekshallen, boerderijen, schuren, 
kerken, in en op de Maasplassen en 
in onze prachtige Midden-Limburgse 
natuur. Vijf dagen lang voorstellin-
gen bezoeken die u zelden of nooit 
in Limburg aantreft. U wordt verrast 
met meer dan 100 voorstellingen, op 
meer dan 40 locaties in Midden Lim-
burg. Kijk voor het programma op: 
www.limburgfestival.nl.

Het LMBG FSTVL is erg blij dat de ge-
meente Nederweert wederom het 
festival in de armen sluit. Het festival 
strijkt neer in de schuur van Boerde-
rij Boeket. Daar speelt Sandman het 

Een lekker festivalsfeertje en ge-
nieten van een drankje en mooi 
weer.. Hiervoor hoeven we niet 
ver meer te gaan deze zomer! 10 
en 11 augustus is het namelijk 
weer zo ver bij café de Prins: The 
Source of Summer!

Net als vorig jaar zullen verschillende 
optredens ervoor zorgen dat het een 
groot feest wordt in de buitenlucht! 
Op zaterdag 10 augustus vanaf 
13.00 uur barst het feestje los met 
PURESANG, RENE KUPPENS, House 
Bastards, DJ Uri, Robin Rox en MC 
Boogie. Om het helemaal compleet 
te maken is er een mogelijkheid om 
te bbq-en en te genieten van een 
drankje van de cocktailbar. Vanaf 
21.30 zullen The Deejays het feestje 
binnen voortzetten. Kaarten in de 
voorverkoop kosten € 12,50 en zijn 
€ 16,- aan de deur. 

Het weekend is na deze spetterende 
zaterdag gelukkig nog niet afgelo-
pen! En al zeker niet bij Café de Prins! 
Zondag 11 augustus gaan we name-
lijk vrolijk verder met THE JOËL BO-
RELLI SHOW! Ook hij zal op deze dag 
een buitenoptreden verzorgen vanaf 

LMBG FSTVL terug in Nederweert! 

The Source Of Summer – The Joël Borelli Show 

stuk That’s it. Waar dromen eindigen 
en de realiteit begint. De jonge be-
loftevolle choreografe en danser Sa-
bine Molenaar verleidt haar publiek 
stukje bij beetje. Met elke beweging 
en met elk gebaar een beetje meer, 
totdat ze oog in oog komen te staan 
met hun grootste vrees: dat niets is 
wat het lijkt. Molenaar liet zich voor 
That’s It inspireren door haar fasci-
natie voor dromen. De voorstelling 
wordt gecombineerd met de gelijk-
namige korte film That’s It. Een film 
die dans en fotografie in elkaar doet 
versmelten. Op woensdag 7 augustus 
om 21u30 en op vrijdag 9 augustus 
om 19u30 is de voorstelling te bekij-
ken in Nederweert in Boerderij Boe-
ket aan de Rosselsweg 3.

Naast dit moois in Nedeweert, kunt u 
de actieradius uitbreiden tot het ge-
hele hart van Limburg. Pak het mee: 
een hele dag gratis straattheater in 
De Gekleurde Stad Roermond, wan-

15.00 uur. In de voorverkoop voor 
The Joel Borelli show kost een kaartje 
€ 10,- en aan de deur € 12,50.

Voor maar € 20,-  ontvang je een pas-
se-partout en heb je toegang tot The 
Source of Summer outdoor party op 
10 augustus en voor The Joel Borelli
Show op 11 augustus. Kaarten zijn te 
krijgen bij Eetcafé de Kleine Winst, 
Kerkstraat 2 in Nederweert en na-
tuurlijk bij Café de Prins, Onze Lieve 
Vrouwestraat 81 in Ospel. 

del mee met Ommetje Opera in Bug-
genum of Roermond of fiets mee op 
de Natuurlijk…Theater-gezinstoch-
ten in Leudal, Roerdalen/Wassenberg 
of Echt/Susteren met zes theater-pit-
stops onderweg. 

Essent Power Cycle Tour 
Extra tip is de unieke openingstocht 
van het LMBG FSTVL in Maasgouw: 
de Essent Power Cycle Tour. Een echte 
gezinstocht op 7 augustus met zes 
theaterstops op verschillende mooie, 
verborgen locaties in Maasgouw. De 
tocht voert - zeer uitzonderlijk - een 
kilometer over het terrein van de 
Clauscentrale Maasbracht, waar u 
een ‘geluidsbelevenis’ ondergaat. 

Programma en kaartverkoop
Voor informatie en eventuele last mi-
nute programma-wijzigingen, raad-
pleeg onze website www.limburgfes-
tival.nl. Voor gratis voorstellingen en 
de fietstochten hoeft u niet vooraf te 
reserveren.

Download ook de speelschema’s op 
deze site. U kunt tot enkele uren voor 
de voorstelling kaarten reserveren via 
de button: Reserveer uw ticket. Daar-
naast kunt u aan de kassa kaarten 
kopen of bellen met Theaterhotel De 
Oranjerie Roermond, tussen 9u00 en 
23u00: 0475-391491. Festivalmagazi-
nes kunt u ophalen bij De Oranjerie 
of bij het plaatselijke gemeentehuis, 
de VVV-kantoren of folderposten. 

Steun
Onze dank gaat uit naar de Provincie 
Limburg en naar alle gemeenten, or-
ganisaties, instellingen en Vrienden 
zonder wie we het festival niet zou-
den kunnen organiseren. 

Nog één datum om te onthouden…
12 Oktober speelt The Bruceband bij 
Cafe de Prins! Deze is in 2003 opgericht 
en inmiddels uitgegroeid tot een van 
de beste Bruce Springsteen Tribute-
bands met een indrukwekkende staat 
van dienst en met optredens in binnen- 
en buitenland. Meer info volgt!

Like ons op Facebook – www.face-
book.nl/cafedeprins - en blijf op de 
hoogte van onze activiteiten! In ieder 
geval tot 10 en 11 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

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

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

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)

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Foto: Henk Roemen

’Dankzij Van Deursen 

hebben  we 

geheel in onze eigen stijl 

afscheid kunnen nemen

van onze lieve moeder.’

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

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

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

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

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

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen en

borstelen van uw hond door onze
gediplomeerde medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Geboorte-
kaartjes???
Drukkerij van Deursen bv

Pannenweg 231 Nederweert

Dhr. Jan Peerlings uit Weert:

“Met tandarts Luuk Spauwen samen 
op de foto, een teken van tevreden-
heid over de behandeling van de 
implantaten , het gebit en de nazorg.
Dit geldt ook voor Léon Vaes!
Ze hebben er allebei veel aandacht 
aan besteed voordat het klaar was.
Ik ben super tevreden!”

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.



ME RA
sieraden  horloges  lederwaren  accessoires

meora trendstore@meoratrendstore

Kerkstraat 47  6031 CE Nederweert  T. (+31)-495-84 31 07 i n f o@m e o r a . n l   w w w . m e o r a . n l

al uw goud en zilver reparaties
horlogebandjes, ruime keuze op voorraad
horlogebatterijen
horloge en klokken reparaties
graveren

Ook uw adres in voor:

Dit alles wordt uitgevoerd door deskundige 

medewerkers, met meer dan 30 jaar ervaring 

in het juweliersvak bij o.a. Juwelier Mink!

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

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

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

67A, Ospel, tel: 631099

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

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

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

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

Groetjes Bestuur Stichting Kinder-
VakantieWerk Nederweert

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

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

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

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

zondag 11 augustuszondag 11 augustus  

ZATERDAG 10 AUGUSTUS - 19.00 UUR
Pastoor Maesplein - Nederweert-Eind

Gratis entree

drukkerijvandeursen

WWW.FESTEYNDERPLEIN.NL

Color of ABBA (België)

DANCING QUEEN 
– MAMMA MIA - 
WATERLOO enz.

THE LENNEROCKERS (Duitsland)

DÉ ROCK 
A BILLY 
SENSATIE VAN 
EUROPA

STEADY 
STATE
(Nederland)
BACK TO THE 
SIXTIES

MET GASTOPTREDENS VAN SYLVIA VERDONSCHOT, 
SASKIA VERDONSCHOT  &  MAIKEL VAN BOGGET

UNIEK FESTIVAL MET:   
• OUDE AMBACHTEN 
• THEMA-EXPOSITIE 
•  HISTORISCH-

FOLKLORISTISCHE 
OPTOCHT, START: 
13.30 UUR 

• STRAATTHEATER 
• KINDERFESTEYNDER 

Nieuw
Het festival duurt van 12.00 tot 18.00 uur
Entree: € 7,-
Kinderen t/m 12 jaar, entree gratis
www.festeynder.nl
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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.

MAATJESPROJECT: spontane vrij
willigster gezocht!
Voor een meid van 27 jaar zijn wij op
zoek naar iemand die samen met haar
leuke activiteiten wil ondernemen,
zoals sporten, winkelen, wandelen,
koken en creatief bezig zijn. Zelf con-
tacten leggen gaat niet altijd even ge-
makkelijk en daarom zoeken we een
gezellige en spontane vrijwilligster
die één keer in de week ’s middags of
’s avonds op bezoek wil komen. Ver-
der gaat de voorkeur uit naar een vrij-
willigster van ongeveer dezelfde leef-
tijd, mag gerust wat jonger of ouder
zijn. Interesse? Neem dan contact met
ons op! Neem ook gerust contact op
voor meer informatie.

MAATJESPROJECT: enthousiaste
vrijwilliger gezocht!
Voor een man van 38 jaar woonachtig
in Nederweert zoeken we een vrij-
williger (m/v) om samen leuke acti-
viteiten te ondernemen. Meneer zijn
hobby’s zijn tafeltennis, wandelingen

maken, muziek en tentoonstellingen
bezoeken. Hij zou het leuk vinden als
een vrijwilliger bijvoorbeeld één keer
in de week bij hem op bezoek komt
en samen met hem een gezellige ac-
tiviteit onderneemt. Het contact met
een vrijwilliger betekent erg veel
voor hem. Bent u de enthousiaste vrij-
williger die zich wil inzetten voor een
ander? Neem dan contact met ons
op! Ook voor meer informatie kunt u
contact opnemen.

MAATJESPROJECT: samen naar de
dansschool
Voor een gezellige 31-jarige vrouw
uit Nederweert zoeken we een vrij-
willigster die het leuk vindt om sa-
men met haar iets te ondernemen.
Ze vindt het leuk om te dansen en we
zoeken iemand die samen met haar
naar de dansschool wil gaan. Bent u
de enthousiaste vrijwilligster die we
zoeken? Neem dan contact met ons
op! Neem ook gerust contact met ons
op voor meer informatie.

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.

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

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



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

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

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

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

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

FysioFitnessNederweert, de Pluspraktijk van Nederweert en Weert

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

Een hele middag Streekmuziek bij De Pelen!

Boordevol programma met streek-
muzikanten 
Wie van gezellige Streekmuziek 
houdt kan op zondag 4 augustus zijn 
hart ophalen bij Buitencentrum De 
Pelen. Na een hele week natuuractivi-
teiten wordt de Peelweek afgesloten 
met iets waar Peelbewoners dol op 
zijn. Muziek! Het programma is goed 
gevuld met Brabantse en Limburgse
muzikanten die allemaal uit de direc-
te omgeving van De Groote Peel ko-
men. De optredens zijn afwisselend 
in het Amfitheater, op het voorter-
rein van De Pelen en bij de Peelboer-
derij. Entree tot dit muziekfestijn is 
gratis, maar een vrijwillige bijdrage 
welkom! Buitencentrum De Pelen ligt 
aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Muziek door en voor de streek!
De muzikale aftrap is om 12.00 uur 
met het Seniorenorkest Cranendonck.
Deze enthousiaste muzikanten spelen 
al meer dan 10 jaar samen blazersmu-
ziek. Vervolgens zingt Toffel Vier uit
Asten. Ze brengen een breed reper-
toire aan liederen en zingen onder 
meer in het Brabants dialect. Daarna 
de Coconblazers. Dit Nederweerter 
orkest speelt naast instrumentale 
blaasmuziek, ook populaire gezongen 
nummers van Ernst Mosch en andere 
bekende componisten. Na een korte 
pauze sluit het Seniorenorkest weer 
aan en brengen ze samen met de Co-
conblazers een aantal nummers. 

Dan is het tijd voor iets heel anders. 
Theatergroep Tierelantijn brengt
‘visuele poëzie’. Vrolijk uitgedost als 
kleurrijke fantasie figuren duiken ze 
steeds op tussen het aanwezige pu-
bliek. Een verrassende act van deze 
Weerter theatermakers. Shantygroep 
Aan Paol 60 uit Nederweert  is zoals 
gewoonlijk de hekkensluiter. Ze spe-
len en zingen stoere zeemansliede-
ren en toveren daarmee het Buiten-
centrum voor een paar uurtjes om tot 
Havenkroeg. 

In de Peelboerderij, het voormalige 
bezoekerscentrum vooraan in het ge-
bied, speelt Muzikaal Verteltheater 
Frans & Henk. Ze brengen ondeugen-
de levensliedliedjes afgewisseld met 
korte verhalen. Ook bij de Peelboer-
derij een optreden van troubadour 
Mart Vervoort uit America.  Mart 
begeleidt zichzelf op zijn accordeon 
en zingt aanstekelijke liedjes die voor 
veel mensen herkenbaar zijn. Meezin-
gen gewenst!

Turfstekers route in De Groote 
Peel 
Ook de wandelaar komt zondag 4 au-
gustus aan zijn trekken. Op de gele 
route - 2 km en verhard, dus ook ge-
schikt voor rolstoelen -  vertellen Peel-
gidsen aan langskomend publiek over 
turf en turfsteken. Starten voor deze 
Turfstekersroute kan vanaf 13.00 uur
en deelname is gratis!

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

ME RA
sieraden  horloges  lederwaren  accessoires

meora trendstore@meoratrendstore

Kerkstraat 47  6031 CE Nederweert  T. (+31)-495-84 31 07 i n f o@m e o r a . n l   w w w . m e o r a . n l

2 HALEN = 1 BETALEN
Op diverse geselecteerde artikelen van o.a. TOV sieraden, Exoal, Fossil, Zinzi, 

Esprit tassen en portemonnees. Kijk in de winkel voor nog veel meer SALE artikelen.SALE

25% KORTING op Converse en Eastpak tassen.BACK TO SCHOOL ACTIE

Trimsalon Snoetje

-  Honden trimsalon voor alle rassen
-  Uw hond vakkundig getrimd 

(gediplomeerd)
-  Haal- en brengservice mogelijk
-  Uitsluitend 

op afspraak

Tichelveld 21 • Nederweert
Tel. 06-29420034

info@trimsalonsnoetje.nl
www.trimsalonsnoetje.nl

Het adres voor uw hond

Bordeaux moet
op zijn tellen

passen
5,95    4,45

Grand
Seigneur 2006

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

S

Vraag wat voor u mogelijk is. Waar andere 
stoppen gaan wij verder.

Kerkstraat 71  Kerkstraat 71  I  6031 CG Nederweert    6031 CG Nederweert  I  T 0495-625785    T 0495-625785  I  www.eyecentre.nl   www.eyecentre.nl 

•	Nachtlenzen
•	Lenzen
•	Multifocale	lenzen	
•	Leesbrillen

•	Computerbrillen
•	Sportbrillen
•	Gepersonaliseerde
	 brillenglazen

Krijgen uw ogen de rust 
die ze nodig hebben?

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.
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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!

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.

KVW
Heel Nederweert hapt naar…
Kom op woensdag 7 augustus 2013 
om 11.30 uur naar het Rochusplein.
Hap met ons mee en verbreek samen
met KVW Nederweert het grote 
Nederweerter peperkoekhaprecord.
Dit alles onder toeziend oog van wet-
houder de heer  H. Mackus.
Doe met ons mee, kom happen bij 
KVW!

TE KOOP:

BOSBESSEN,
zelf plukken, omg. Ospel

E. Duijts, 
tel. 641309 of 06-22284221

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel:	0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Aanbieding 
t/m 3 augustus
GRATIS BROOD naar keuze 

bij aankoop van een  appelvlaai

Bosbessenvlaai
met verse bosbessen € 13,95
Tarwebollen

4 + 2 GRATIS
✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

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

Heythuysen

Sinds 1914
Diverse keren 

KampioenKampioen Limburgse vlaai  Limburgse vlaai 
en bekroond tot 

lekkerste Limburgselekkerste Limburgse vlaai. vlaai.

Afvallen met Ooracupuntuur
Aanmeten en leveren

van
TEK - Steunkousen
CEP – Sportkousen

Voetreflex – Therapie
St.Willibrordusstraat 10
6031 CZ  Nederweert

0495-622450
06-12247515

www.feetandwellnesspraktijk.nl



Voorbereiding seizoen 2013/2014
Do. 1 aug. Trainen selektie 19.30 uur
Di. 6 aug. Trainen selektie 19,30 uur
Do. 8 aug. HAF PeetersTournooi 19.00 uur

Eindse Boys 1 – MMC Weert 1

Mededelingen
Loting KNVB beker Eindse Boys,  BEVO, Lot-
tum en Helenaveen
1ste Bekerronde  Eindse Boys 1 - Helenaveen 1

Voor overig nieuws en wijzigingen raadpleeg 
onze  website www.eindseboys.nl

Aanvang trainingen
Merefeldia 3-4-5-7 donderdag 15 augustus
Merefeldia 6 vrijdag 16 augustus
Merefeldia VR1 vrijdag 2 augustus
Merefeldia A2 woensdag 21 augustus
Merefeldia B1 maandag 12 augustus
Merefeldia B2 maandag 19 augustus
Merefeldia MB1 maandag 19 augustus
Merefeldia C1 maandag 12 augustus
Merefeldia C2 woensdag 21 augustus
Merefeldia C3 maandag 19 augustus
Merefeldia D1 dinsdag 13 augustus
Merefeldia D2 dinsdag 20 augustus
Merefeldia D3 maandag 19 augustus
Merefeldia D4 woensdag 21 augustus
Merefeldia MB1 maandag 19 augustus
Merefeldia E1 dinsdag 20 augustus
Merefeldia E2 maandag 19 augustus
Merefeldia E3 woensdag 21 augustus
Merefeldia E4 maandag 19 augustus
Merefeldia E5 woensdag 21 augustus
Merefeldia E6 woensdag 21 augustus
Merefeldia E7 woensdag 21 augustus
Merefeldia F1 dinsdag 20 augustus
Merefeldia F2 maandag 19 augustus
Merefeldia F3 donderdag 22 augustus
Merefeldia F4 maandag 20 augustus
Merefeldia F5 maandag 20 augustus
Merefeldia F6 vrijdag 23 augustus
Merefeldia F-mini vrijdag 23 augustus

Oefenprogramma
Dinsdag 8 augustus
VV GKC 1 – Merefeldia 1 19:30
Zaterdag 10 augustus
MMC Weert 1 – Merefeldia 1 18:00
Dinsdag 13 augustus
Merefeldia 1 – Brevendia 1 19:30
Zaterdag 17 augustus
Merefeldia 2 – Someren 3 18:00
Dinsdag 20 augustus
Merefeldia 1 – Veritas 1 19:30
Donderdag 22 augustus
Merefeldia 2 – SHH 2 19:30

Oefenprogramma
Kijk voor het complete oefen- en bekerpro-
gramma van alle teams ter voorbereiding op 
het seizoen 2013/’14 op www.merefeldia.nl.

Uitreiken clubeigendommen
Op vrijdag 16 augustus wordt er vanaf 19:00 
uur aan alle begeleiders de sleutels, materialen, 
spelerspassen en kleding volgens onderstaand
schema uitgereikt.
19:00 uur: F-jeugd
19:30 uur: E-jeugd
20:00 uur: C- en D-jeugd
20:30 uur: A- en B-jeugd en senioren

Kennismaking pupillen (D-E-F)
Zaterdag 17 augustus
F-jeugd, kennismaking F-teams met begelei-
ding en kennismaking ouders van spelers met 
jeugdcommissie,  Aansluitend training 09:30
E-jeugd, kennismaking E-teams met begelei-
ding en kennismaking ouders van spelers met 
jeugdcommissie, Aansluitend training 11:00
D-jeugd, kennismaking D-teams met begelei-
ding en aansluitend training 13:30

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

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

Reddingsbrigade Nederweert
Nederweert is op zondag 15 september 
wederom de Place te Be!!
Zondag 15 september 2013 zal het goed toeven 
zijn in Nederweert. De middenstand van Ne-
derweert, Neejwieert on Wheels en Reddings-
brigade Nederweert hebben de handen in el-
kaar geslagen en gezorgd voor een gevarieerd 
programma aan activiteiten.

De middenstand zet haar deuren open en 
heeft mooie aanbiedingen. De horeca zorgt 
voor gezellige terrassen. Neejwieert on Wheels 
stelt verfraaide auto’s op in de winkelstraten. 
Reddingsbrigade Nederweert organiseert de
cursus Auto te Kanaal en tot slot is er de mo-
gelijkheid om de kerktoren te beklimmen en 
Nederweert van bovenaf te bekijken. 

Vorig jaar werd deze gezellige koopzondag al 
druk bezocht maar dit jaar zijn er nog meer re-
denen voor. 
Reddingsbrigade Nederweert heeft K9 Lifesa-
ving Club Brasschaat namelijk bereidt gevon-
den om met hun reddingshonden demonstra-
ties te komen geven. 

Daarnaast zal een SIGMA-team haar tent op-
zetten bij het kanaal en tekst en uitleg geven 
over hun activiteiten.

Is uw interesse gewekt en wilt u er zondag 15 
september ook bij zijn?
Maak dan alvast een notitie in uw agenda!

We hopen u te mogen begroeten

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Victoriavlaai.........................................................€ 10,75
Nederweert Speciaal .........................................€ 1,95
Croissants.....................................................2 voor  € 1,20
Saucijzenbroodje ................................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.

SCHIETSPORTCENTRUM “KRAAN”

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

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

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. Bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

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

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.

Van vlas tot linnen

In het Limburgs Openlucht Mu-
seum Eynderhoof in Nederweert-
Eind vindt op zondag 4 augustus 
de jaarlijkse Vlasdag  plaats. 

Op deze dag kunt U zien hoe intensief 
de verwerking van het vlas tot uitein-
delijk een gesponnen linnen draad is. 
De Textielgroep laat, samen met Twan 
Brouwers, alle bewerkingen zien, van 
het repelen, roten, zwingelen en he-
kelen, tot het vlas tenslotte gespon-
nen wordt tot een linnen draad.

Deze gesponnen draden worden  ver-
werkt in een weefsel, bv. voor kle-
ding. De vlasplant wordt voor vele 
doeleinden gebruikt. De zaden in 
de bolletjes is het lijnzaad, dat erg 

gezond is voor de darmen. Het zaad 
kan men persen tot  lijnolie. In de 
stengels zitten de uiteindelijke vezels, 
die men kan spinnen. Tegenwoordig 
wordt ook vlas verwerkt in de auto- 
en vliegtuigindustrie.

Woensdag 7 augustus is het kin-
derbakdag op Eynderhoof.
De kinderen kunnen dan, onder be-
geleiding van onze bakkers, zelf bak-
ken. Wat je hebt gebakken mag voor 
€ 1,00 meenemen naar huis.

Het Openlucht Museum is open van 
13.00 uur tot 17.00 uur en is gelegen 
aan het Milderspaât 1 in Nederweert-
Eind. Bezoek ook eens onze website 
www.eynderhoof.nl

AGENDA JULI -   AUGUSTUS
30 juli Bijeenkomst schuttersfeestcom-

missie 20.00 uur – Clubgebouw
03 aug. Plaatsen schietbomen op het 

feestterrein
03 aug. Proefschieten 19.00 uur Clubge-

bouw
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 herin-
richting feestterrein i.v.m. perso-
neelsfeest

25 aug. Organisatie Personeelsfeest 
Feestlocatie Visdijk/Steutenweg

26/27 aug. Opruimen feestterrein
31 aug. Bondskampioenschappen EMM 

Swartbroek
01 sept. Bondsfeest St. Cornelius Swart-

broek
02 sept. Aanvang repetities voor klaroen-

korps en majorettes

Volgende week meer over het aankomende 
bondsfeest!!

Wij wensen iedereen een fijne vakantie!!

Met schuttersgroet. Het bestuur.

Nederweerter Libre Kampioenschappen
‘T Vlegelke 2013
Opgeven kan nog voor vrijdag 16 augustus a.s.
Iedereen met een betrouwbaar gemiddelde
kan hieraan meespelen. Er wordt gespeeld 
met het knock-out sijsteem. Maximaal 32 spe-
lers. Loting is maandag 19 aug.,waarna iedere 
speler bericht ontvangt wanneer en tegen wie 
gespeeld moet worden. Start 1ste ronde, vrij-
dag 30 aug. Aanvang wedstrijden 19.30 uur. 
Dit alles in Café=Zaal ‘t Vlegelke
1ste Prijs: Wisselbeker Gemeente Nederweert 
+ Standaard (herinnering)+50% van het Inleg-
geld. Inleggeld € 5,-- p.p.

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

ZOMERPROGRAMMA 2A 013
ICE BAR

DE VANGRAIL
donderdag  1 aug. ROOIE OORTJTJJT ES  AV  AVV  A OND

(ouderwets gezellige herenavond)

vrijdag 2 aug. DJ COR COOLDOWN CAFÉ
(hits: Hee, Hoo en We gaan beginnen)

zaterdag 3 aug. BEACHPAHPAAHP RTY
SUMMER OF 2013
(groot strand, bbq, dj, tapeiland, alles buiten)

zondag 4 aug. BEACHVOLLEYBAL
14.00uur Bur EACHVOLLEYTOERNOOI
Recreatief: Te: Tee: T ams 4 spelers zie info
Opgeven aan de bar
VoVooV or de kids een springkussen

www.cafedevangrail.nl

Zomers theater bij De Groote Peel 
Poppentheater de Kleine zon
speelt bij De Pelen 
In de zomervakantie zijn er drie ver-
schillende Kindertheatervoorstel-
lingen bij Buitencentrum De Pelen. 
Op dinsdag 6 augustus is de laatste 
voorstelling in deze zomerse theater-
reeks. Poppentheater De Kleine Zon 
speelt de schattige voorstelling ‘Pas op 
Wolletje Tim’. Er zijn twee voorstellin-
gen: om 11.00 en om 13.30 uur. Kaart-
jes kosten € 5,- voor volwassenen en 
€ 3,50 voor kinderen. De voorstelling 
is geschikt voor kinderen van 2,5 tot 
8 jaar. Reserveren kan telefonisch op 
nummer: 0495 – 641 497 of per mail
via: depelen@staatsbosbeheer.nl Het 
Buitencentrum ligt aan de Moostdijk 
15 te Ospeldijk.

Frouke van Zomeren van De Kleine 
Zon komt al jaren met haar poppen-
theater bij Buitencentrum De Pelen. 
Ze is een zeer gedreven en enthousiast 
theatermaker en speelt al meer dan 
vijfentwintig jaar poppenkast. En elke 
keer als ze speelt zijn niet alleen de 
kinderen geboeid. Ook volwassenen
laten zich meeslepen en ontroeren
door haar voorstellingen. Zeker door 
het verhaal van Wolletje Tim. 

Als in het voorjaar moeder schaap ge-
schoren moet worden, blijft Wolletje
Tim, het lammetje, achter in de pop-
penkast. Buurvrouw koe zou oppassen, 
maar helaas, ze is er nog niet. Wat nu?
Gelukkig zijn er nog andere dieren op 
de boerderij die elk, op hun eigen ma-
nier, de oppastaak voor hun rekening 
willen nemen. Samen met de dieren 
beleeft Wolletje Tim allerlei avonturen. 
De voorstelling wordt gespeeld in het 
overdekte Amfitheater van Buitencen-
trum De Pelen, dus ook bij warmte of 
regen een beschutte plek.

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!

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert

Elke woensdag gezinstochten bij De Pelen

Samen met een Peelgids op pad in 
De Groote Peel 
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 inspi-
rerende doe- en ontdekdingen in Na-
tionaal Park De Groote Peel. Zo ook 
op woensdag 7 augustus. De Zin in 
Zomertocht 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 het is lek-
ker druk in Buitencentrum De Pelen. 
Veel vakantiegangers komen genie-
ten van de natuur en van de vele ac-
tiviteiten die Staatsbosbeheer vanuit 
het Buitencentrum biedt. Zo hebben 
inmiddels al veel (groot)ouders en 
kinderen ontdekt hoe leuk het is om 
op Zin in Zomertocht te gaan in Nati-
onaal 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)ou-
ders en kinderen lekker samen aan 
de slag gaan in de natuur. Samen 
waterdieren scheppen en bekijken, 
samen een boommobile maken van 
materialen die gezocht worden op 
het scharrelpad en samen een mo-
ment van stilte genieten om naar de 
vogels luisteren. Maar vooral, samen 
een heerlijke middag in De Groote 
Peel beleven! 

Voor of na de tocht kan je op de gro-
te picknickweide van het Buitencen-
trum nog lekker spelen en picknicken. 
Hiervoor zijn bij het Buitencentrum 
verschillende picknickspullen en sma-
kelijke Streekproducten verkrijgbaar. 
Buitencentrum De Pelen biedt alles 
om je natuurbeleving compleet te 
maken.  Het buitencentrum is elke 
dag geopend van 10.00 tot 18.00 uur. 

Voor meer informatie, een compleet 
activiteitenoverzicht en een routebe-
schrijving: www.buitencentra.nl of
www.np-degrootepeel.nl



Hoe veilig vindt u onze gemeente 
en hoe veilig is uw buurt? Bent 
u de afgelopen twaalf maan-
den slachtoffer geweest van een 
inbraak of een misdrijf? En hoe 
tevreden bent u over het contact 
met de politie en de wijkagenten? 
Dit zijn enkele van de vragen die 
inwoners de komende tijd gesteld 
worden in het kader van de Veilig-
heidsmonitor. Ruim 300 willekeuri-
ge inwoners worden benaderd om 
mee te doen aan de enquête. Maar 
ook u kunt een bijdrage leveren 
aan het verbeteren van de veilig-
heid. 
 
De Veiligheidsmonitor is een onder-
zoek naar criminaliteit, onveiligheid, 
overlast in de buurt, en het optreden 
van gemeente en politie. Dit onderzoek 
wordt op gemeentelijk en op landelijk 
niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk 
onderzoek begint op 9 augustus 2013. 
De resultaten worden in maart 2014 
verwacht. 

Vanaf 1 augustus is de gemeente 
Nederweert ook bereikbaar via tele-
foonnummer 14 0495. Voor vragen 
aan de gemeente kunt u vanaf dan 
ook bellen naar telefoonnummer 
14 0495. Dit nummer, 14 plus het 
netnummer van de gemeente, is 
eenvoudig te onthouden. Deze ver-
eenvoudiging past bij het verbeteren 
van onze dienstverlening.

Het 14+netnummer is een landelijk initia-
tief vanuit de overheid waar gemeenten 
bij aansluiten. Al zo’n  250 gemeenten 
zijn aangesloten bij het 14+netnummer. 
Ook de Rijksoverheid is bereikbaar op 
een nummer dat met 14 begint, namelijk 
telefoonnummer 1400.

Wat verandert er voor u?
Om de gemeente te bereiken, kunt u 
voortaan ook 14 0495 bellen. Het tele-
foonnummer 14 0495 is niet bereikbaar 
vanuit het buitenland en via sommige 
modems. De gemeente Nederweert blijft 
ook bereikbaar via het telefoonnummer 
(0495) 677 111. 

Veiligheidsbeleid
De gemeente gebruikt de uitkomsten 
van dit vier jaarlijks terugkerende on-
derzoek bij het vormgeven van haar in-
tegrale veiligheidsbeleid. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door I&O Research, in 
nauwe samenwerking met het Centraal 
Bureau van de Statistiek. 

Ervaringen 
Burgemeester Evers is verantwoordelijk 
voor de openbare orde en veiligheid. 
Hij benadrukt het belang van de Veilig-
heidsmonitor: “Het is essentieel dat we 
weten wat de inwoners van de veiligheid 
en leefbaarheid in onze gemeente en 
regio vinden. Daarmee kunnen we ons 
beleid beter afstemmen op hun wensen 
en ervaringen.”

Weten wat er speelt
De burgemeester hoopt dat inwoners 
die worden benaderd voor het onder-
zoek ook deelnemen. Hij zegt daar 
het volgende over: “Onze wijkagenten 
kennen de samenleving en weten wat 

Hoe werkt het? 
Als u 14 0495 belt, wordt u welkom 
geheten door een bandje. Omdat ook 
Weert, Cranendonck en een deel van 
Leudal tot het netnummergebied 0495 
behoren, vraagt de computer u om de 

er speelt. Ook binnen onze organisatie 
zijn medewerkers op de hoogte van wat 
er leeft. We zijn van buiten naar bin-
nen gericht. Dat neemt niet weg dat de 
monitor een belangrijk instrument is. 
Alleen bij hoge deelname ontstaat een 
goed beeld van de veiligheidssituatie in 
onze gemeente.” 
 
Ook een bijdrage leveren? 
Deelnemers aan het onderzoek krij-
gen per post een uitnodiging van I&O 
Research  om de vragenlijst van de Veilig-
heidsmonitor in te vullen, dat kan schrif-
telijk of via een link op internet. Inwoners 
die geen vragenlijst krijgen, kunnen toch 
een bijdrage leveren. Ze kunnen ervarin-
gen en tips gedurende de onderzoekspe-
riode doorgeven aan de ambtenaar open-
bare orde en veiligheid, mevrouw Pascalle 
Mommers, via info@nederweert.nl. 
 
In 2013 doen 151 gemeenten mee aan 
het onderzoek van de Veiligheidsmoni-
tor. Meer informatie is ook te vinden op 
www.veiligheidsmonitor.nl 

gemeentenaam van uw keuze in te 
spreken. De computer verbindt u ver-
volgens door met de juiste gemeente. 
Een medewerker van het KCC van de 
betreffende gemeente neemt uw tele-
foongesprek aan en helpt u verder.

 

Hoe veilig vindt u onze gemeente?
Veiligheidsmonitor 2013 in Nederweert van start

Gemeente ook bereikbaar via 14 0495

Donderdag 1 augustus 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
Afsluiting Brug 15
De verbreding van Brug 15 heeft de 
laatste fase bereikt. Van maandag 
29 juli op dinsdag 30 juli arriveert 
het nieuwe brugdek. Daarvoor is de 
provinciale weg N266 vanaf circa 
22.00 uur deels afgesloten. Van dins-
dag 30 juli op woensdag 31 juli gaat 
het werk verder. Opnieuw wordt de 
weg deels afgesloten zodat bouw-
kranen ruimte krijgen om de tijde-
lijke brug te verwijderen. 

De brug is tijdens deze werkzaamheden 
slechts beperkt toegankelijk voor fietsers 
en voetgangers. Iedereen wordt ge-
vraagd de aanwijzingen van het aanwe-
zige personeel te volgen en te respecte-
ren. Na deze nacht zullen voetgangers 
en fietsverkeer de brug via het nieuwe 
wegdek kunnen oversteken. 

In de nacht van donderdag 8 augustus 
op vrijdag 9 augustus worden de dekde-
len op de definitieve locatie geplaatst. 
Ook hier gelden weer omleidingen en 
(gedeeltelijke) afsluitingen van de pro-
vinciale weg.

Afbouw 
Na deze laatste nacht heeft Brug 15 
weer een volledig dek en kan de afbouw 
beginnen. Een van de laatste handelin-
gen is het aanbrengen van asfalt op de 
brug. Dit staat gepland op 13 augustus. 

derom verleiden met haar voorstelling. 
Op zondag 11 augustus vindt de 38ste 
editie van Feysteynder plaats. Een uniek 
festival opgezet door de vele vrijwilligers 
van het Limburgs openluchtmuseum 
Eynderhoof. Onder het thema “de vier 
jaargetijden” kunt u genieten van een 
historische-folkloristische optocht, oude 
ambachten, straattheater (nieuw) en 
kinderfesteynder (nieuw).

Laat u verrassen door het straattheater  
programma! Meer informatie is te 
vinden  op www.theateropstraat.com, 
www.limburgfestival.nl en www.eynder-
hoof.nl .

Op deze dag ondervinden voetgangers 
en fietsers hinder door de werkzaamhe-
den. Ook verkeer op de provinciale weg 
moet rekening houden met afzettingen. 

Straattheater
Op 7, 8, 9 en 11 augustus kan 
iedereen in de regio genieten van 
straattheater. Het Centrummanage-
ment Nederweert en Weert presen-
teren van 7 t/m 9 augustus samen 
‘Theater op Straat’. Verder is er nog 
‘Theater op Locatie’ van het Lim-
burg Festival. Tenslotte zijn tijdens 
de 38ste editie van Festeynder op 
11 augustus in Nederweert-Eind 
straattheateracts actief.

Op woensdag 7 augustus start in the-
aterboerderij Boeket om 21.30 uur de 
voorstelling van Sandman - That’s It, 
een stuk waarin niets is wat het lijkt. 
Deze voorstelling wordt aangeboden 
door het Limburg Festival. Donderdag 8 
augustus kan iedereen deelnemen aan 
de fietstocht ‘Theater op Straat’. De 
circa 30 kilometer lange route brengt 
u langs groene plekjes van Nederweert 
en Weert. Er zijn zes stopplaatsen met 
internationale theateracts. Opstap-
pen kan o.a. tussen 10.00-12.00 uur 
bij Daatjeshoeve, Heugterbroekdijk 34 
Nederweert.

Mocht u op 7 augustus de voorstelling 
That’s It hebben gemist dan heeft u op 
9 augustus nog een kans. Om 19.30 uur 
zal Sabine Molenaar alle bezoekers we-

Wijkagent Ivo Kwantes (r) en burgemeester Evers spreken regelmatig burgers over hun veiligheidsgevoel. 

Laat u verbazen door de veelzijdigheid van het 
straattheater.

We werken constant aan het verbeteren van de dienstverlening. Foto: gemeente Nederweert

Festeynder weekend
van en voor alle Nederweertenaren

10 en 11 augustus Nederweert-Eind



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 1 tot en met 10 augustus 2013 

DONDERDAG 1 AUGUSTUS
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 2 AUGUSTUS
15.00 uur Huwelijk van Willy Bruijnen en 
Renate Maas
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 Ver-
heijen en Dina Verheijen-Horijon (vanwege 
verjaardag), Mia Haenen-Teeuwen, ouders 
Emans-Bongers.

ZONDAG 4 AUGUSTUS
Achttiende  zondag door het jaar 
09.30 Hoogmis (zang herenkoor, lector
mevr.T.Kessels– Henricus Stoutemans en 
Gertruda Konings en zoon Jan, Henricus 
Cuijpers en Maria Konings, Wilhelmina Vul-
lers, ouders Verheijen-van den Kerkhof..

MAANDAG 5 AUGUSTUS
Gedachtenis van de kerkwijding Basiliek van 
Maria de Meerdere.
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

DINSDAG 6 AUGUSTUS
Gedaanteverandering van de Heer.
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 7 augustus
H. Cajetanus, priester.
Geen rozenkransgebed en geen avondmis.

DONDERDAG 8 AUGUSTUS
H. Dominicus, priester.
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 9 AUGUSTUS
H. Teresia Benedicta van het kruis (Edith Stein)
Geen rozenkransgebed en avondmis
20.00 uur Orgelconcert

ZATERDAG 10 AUGUSTUS
H. Laurentius, diaken en martelaar.
Vooravond van de 19de zondag door het jaar.
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantantes, 
lector mevr. H.Dielissen)- Jaardienst Leny 
Frenken-Deckers, jaardienst Sjeng van Riet 
tevens voor Lies van Riet -van de Kruijs, jaar-
dienst Leen Moonen-Steuten en tevens voor
verjaardag, Martinus Wijen vanwege ver-
jaardag, Piet Steuten vanwege verjaardag.

Overleden
Op zaterdag 13 juli was de uitvaart voor de 
heer Pauli Schuffelers, de vader van onze 
pastoor, Hij is overleden in de leeftijd van 88 
jaar. Een week later een nieuwe klap voor 
de familie toen de zwager van pastoor, Jean 
Wernè in de leeftijd van 64 jaar overleed. De 
uitvaart voor hem was 24 juli. We leven mee 
met de pastoor en zijn familie en wensen 
hen veel sterkte toe.
Mogen de overledenen ruste in vrede. 

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage:  Rabo rek. 1355.09.246
ING rek. 2943427

ZONDAG 4 AUGUSTUS
10.00 uur H. Mis – Voor overleden Harrie 
Schepers jaardienst

MAANDAG 5 AUGUSTUS
Uit dankbaarheid b.g.v. het 60 jarig huwelijk 
van Harrie Roost en Nel van Riet.

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  04 augustus 2013.  H. Mis om 
11.00 uur
H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. Jaardienst voor Lies Schroij-
en-De Wit en tevens voor haar verjaardag.
Jaardienst voor Thieu Knapen

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen en Francine
Smeets
Collectant: Hein Nieskens

Overleden
Op 20 juli jl is de heer Herman Vossen van de 
Beatrixstraat overleden. De uitvaart heeft 
plaatsgevonden op donderdag 25 juli in de 
St. Rochuskerk te Budschop. Dat hij moge 
ruste in vrede. Wij wensen zijn vrouw en 
kinderen veel sterkte met de verwerking
van dit verdriet.

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

3 t/m 10 augustus  2013.

ZATERDAG 3 AUGUSTUS: 19.15 uur H. Mis 
ter ere aan de H. Gerardus.

VRIJDAG 9 AUGUSTUS: 19.00 uur H. Mis, 
pastoor Jan Verboogen, t.g.v. de opening van 
het Festeynder 2013 in openluchtmuseum 
Eynderhoof m.m.v. het koor De Leeuwerik.

ZATERDAG 10 AUGUSTUS: i.v.m. het Fest-
eynder weekend géén dienst.

LEZERS: zaterdag 3 augustus Jolanda Wij-
en, vrijdag 9 augustus opening Festeynder

MISDIENAARS: zaterdag 3 augustus Tom 
van Horik, vrijdag 9 augustus Ayla en Lois 
Beerens.

“Het zijn niet de dingen van de wereld waar-
door wij van slag zijn, het zijn de gedachten 
daarover.”

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 3 – 10 augustus. 

Zaterdag 3 augustus geen avondmis !!!

Zondag 4 augustus, 18e zondag door het 
jaar, 10.00 (Samenzang) voor het welzijn van 
de parochie. 

Dinsdag 6 augustus geen avondmis. 

Donderdag 8 augustus, 19.00 voor de zieken. 

Zaterdag 10 augustus, 19.00 (Zanggroep 
Ospel) jrd Leo Verkoijen, ghm Drika Caris-
Kessels (verjaardag), ghm Cornelis Kuepers, 
echtgenote en familie.

ACOLIETEN: zo. 4 aug 10.00 : Harry Geer-
lings, Kathy Geerlings; 10 aug. 19.00 : Ma-
thijs van Lierop, Edwin van Rooijen. 

GEEN AVONDMIS: De avondviering op
dinsdag 6 augustus vervalt nog.

OVERLEDEN: Op 19 juli jl. overleed Pierre 
Linders, 93 jaar, Meijelsedijk 68. Moge hij 
rusten in vrede.

VAKANTIE-EINDE: Het einde van de 
schoolvakantie nadert. De laatste week 
breekt aan, geniet er dus nog even van, b.v. 
van het Kindervakantiewerk, dat vanaf a.s. 
maandag 5 augustus t/m vrijdag 9 augus-
tus geboden de schooljeugd wordt of van 
de Avondwandelvierdaagse van 7 t/m 10 
augustus. Ik wens iedereen veel plezier en 
wandelgenot. 

Pastoor A. Koumans.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van  3 aug. 2013 – 10 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 4 aug. 9.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als jrd. voor Grietje 
Verstappen en tevens voor Luci Verstap-
pen-Roost, Clim Goertz, Als hgm. voor Jo 
Op Heij-van Appeven v.w. haar verjaardag 
(volkszang)

Rectficatie

Een zeer deskundig persoon uit Ospel 
die liever niet heeft dat ik zijn naam 
noem, maakte mij erop attent dat er 
een aantal mogelijkheden zijn om 
Weert TV te ontvangen.
1. Op mijn type televisie is WTV te 

ontvangen op kanaal 719 zoals 
door mij beschreven. Het signaal is 
echter voor mijn televisie van een 
verkeerd formaat, dus niet te ont-
vangen.

2. Bij mijn type televisie is het echter 
mogelijk om een tussenkastje te 
kopen en kan na aankoop WTV wel
worden ontvangen.

3. Bij een ander type televisie is Weert 
TV standaard wel te ontvangen op 
kanaal 34. Veel lezers blijken dit 
type televisie te hebben.

4. Dan is er de mogelijkheid om Weert 
TV te ontvangen door een duurder 
abonnement te nemen. Dan wordt 
(of werd) de benodigde omvormer 
gratis geleverd.

5. Tot slot is er de mogelijkheid na-
tuurlijk om over te gaan op glasve-
zel en kunt u WTV (waarschijnlijk 
wel) ontvangen.

Mijn excuses voor alle verwarring 
waaraan ik heb bijgedragen maar die 
door een betere voorlichting vooraf 
was voorkomen.

Sjra Vossen, Budschop.

Pinnenlandtoernooi 
NTC 72 van start gegaan

Met 175 inschrijvingen is dit populaire 
tennistoernooi weer helemaal volge-
boekt. Op tennispark de Bengele, 
wat helemaal in tropische sferen is 
aangekleed, zal deze week het 35+ 
toernooi worden afgewerkt. Het slot-
stuk op zaterdag 3 augustus zijn de 
kwart en halve finales en de finales 
op zondag 4 augustus.

De Carribean Disco feestavond wordt 
ook dit jaar weer een van de andere 
hoogtepunten met de huis-djs Mies 
en Schum en de hoofdact die mo-
menteel in Mallorca zijn centen aan 
het verdienen is naast Afrojack. DJ 
Alphabeat zal dit jaar het feest ko-
men opluisteren welke helemaal in 
het teken zal staan van het thema van 
het toernooi.

Kom voor een glaasje Sangria en de 
gezelligheid even langs op tennispark 
de Bengele in Nederweert. 

Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

Kiest u voor gebaande paden of vaart u uw eigen koers ?

Geuns Uitvaartbegeleiding heeft oor voor uw wensen en oog voor details. Bent u alternatief of traditioneel, modern of klassiek:
samen geven we de uitvaart de ‘kleur’ die u wenst. Wij blijven onafhankelijk, want… waar u ook verzekerd bent, u kunt altijd 
een beroep op ons doen. We bespreken, verzorgen en begeleiden persoonlijke uitvaarten en alle formaliteiten eromheen.

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV Ospel

Cliënten Service Dienst

Voor al uw hulpvragen op het gebied 
van verzorging, verpleging en huis-
houden. 
Tevens uitleen vanuit Thuiszorg 
St. Joseph, St. Josephstraat 8 van 
verpleegartikelen, zoals rolstoelen, 
hoog/laagbedden, matrassen, douche-
stoelen.

Openingstijden van 11.00 tot 
13.00 uur tijdens werkdagen. Buiten
deze openingstijden bent u welkom
bij Medicura, Maaspoort 64 in Weert 

Voor uitleen vanaf Aan Stad-thoês 
te Ospel kunt u dagelijks terecht van 
12.00 tot 15.00 uur.

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

Wij helpen u ook graag met uw 
aanvraag voor zorgverlening bij het 
Centrum Indicatiestelling Zorg.

    ZWANGER, 
      neem dan contact 

    op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

Loverstraat 8, 6031 VD  Nederweert
tel: 06-10644332 www.lenie-chantal.nl
Spreekuur op di.-avond en za.-ochtend

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

Tel. 088 – 656 06 00
Dagelijks van 08.30-17.00 uur

Bureau Weert:
Vogelsbleek 10, 6001 BE Weert
Spreekuur dagelijks van 09.00-10.00 uur
-------------------------------------------
Bureau Nederweert:
Hogeweg 13, 6031 CA Nederweert
Spreekuur dinsdag van 09.00-10.00 uur

In crisissituaties buiten kantoortijden:
SOS Telefonische Hulpdienst: 
(077) 35 48 888

ZWANGER!
van harte gefeliciteerd!

voor begeleiding van uw 
zwangerschap, bevalling 
en/of kraambed

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

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

Flexibele afspraaktijden

Nederweert-Ospel | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

uitvaartbegeleiding

van den Boom
Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 

persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.

ZijActief St. Catharina
Nederweert-Eind

Aan de leden,

Festeynder 2013
Op11 aug is weer de grote dag van de Fes-
teynder. Dit jaar hebben we weer op twee 
plaatsen een stand. Bij de Reigershorst en in 
de wei achter Eynderhoof. Indien er leden
zijn die zich nog niet hebben opgegeven, 
maar toch willen helpen geef dit aub door 
aan het bestuur. Wij zijn blij met ieder uur-
tje hulp, dus heb je nog een klein momentje 
vrij!!! kom ons dan helpen, het komt tenslot-
te ten goede aan jullie allemaal. De leden die 
zich al hebben opgegeven kunnen zich op 
het door hun aangegeven tijdstip melden bij 
de stand in de wei. Wij zouden het zeer op 
prijs stellen als iedereen een zwarte rok en 
een witte blouse met mouwtjes zou dragen. 

Vele handen maakt licht werk. 

Voor deelnamebewijzen a.u.b. contact op-
nemen met Wilhelmien Schreurs 625193 of 
06-50283436.

Met vriendelijke groeten, Het bestuur
www.zijactieflimburg.nl

Bobo kindercentra heet vanaf nu:

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

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

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

2-4 jaar (voorheen peuterspeelzaal)

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

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

HOERA….peuterprogramma ‘light’ 

Peuterspeelzaal in de zomerva-
kantie????? Ja hoor bij HOERA 
KINDERCENTRA kan dit…..

Normaal gesproken is het peuterpro-
gramma (peuterspeelzaal) bij Hoera
kindercentra 40 schoolweken per
jaar. De peuterprogramma peuters 
hebben dan de schoolvakanties vrij. 
Maar dit jaar kregen wij de vraag van 
enkele ouders: kunnen we de peuters 

enkele weken extra laten komen?  Op 
dit verzoek zijn we ingegaan en het 
is ontzettend goed bevallen. Daarom 
heeft Hoera besloten dit voortaan ie-
dere keer te gaan doen. 

Dus…..tijdens de vakanties draaien we 
een peuterprogramma ‘light’. Ouders 
die hiervoor interesse hebben kunnen 
contact opnemen met s.seerden@
hoerakindercenta.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

Grootste Clerinxorgel in Sint-Lambertuskerk

Burgemeester Henk Evers
opent orgel-vioolconcert 
Burgemeester Henk Evers opent het 
orgel-vioolconcert op vrijdagavond 
9  augustus in de Sint-Lambertuskerk. 
Het concert, dat om acht uur begint. 
wordt gegeven door Jean-Pierre Steij-
vers aan het orgel en Lei Wang, viool.

Jean-Pierre Steijvers bespeelt in de 
Lambertuskerk het Clerinxorgel. 
In ons land zijn nog drie Clerinxor-
gels, waarvan die in Nederweert het 
grootste is. Uit cultuurhistorisch oog-
punt wordt dit orgel als belangrijk en 
zeer waardevol aangemerkt.
Orgelbouwer Arnold Clerinx uit het 
Belgische Sint-Truiden bouwde het mo-
numentale orgel in 1849 voor de toen 
pas verbouwde Sint-Lambertuskerk.

Het instrument had 26 stemmen ver-
deeld over het grand orgue en het 
positief. Tijdens oorlogshandelingen 
in september 2944 liep het orgel zwa-
re schade op door vallend gesteente 
bij de beschieting van de kerktoren. 
Het pijpwerk van het rugpositief 
was vrijwel geheel vernield. Van het 
hoofdwerk was een aantal registers, 
waaronder de pedaalregisters, niet 
meer te herstellen. Na een gedwon-
gen rustperiode werd het orgel in 
1954-1956 gerestaureerd door or-

gelbouwer Vermeulen in Weert. Het 
oude pijpwerk werd vervangen, deels
door andere stemmen. Ook werden
de pedaalregisters vervangen en uit-
gebreid van 18 naar 30 tonen.

Pijpen
Het Clerinxorgel in Nederweert heeft 
twee manualen, pedaal en drie ma-
nuaal/pedaalkoppels. In totaal heeft 
het orgel in de huidige dispositie ook 
weer 26 stemmen. Het aantal pijpen 
is 1663, waarvan er 771 nog afkomstig 
zijn uit het oude instrument uit 1849.
De overige 892 pijpen zijn tijdens de 
restauratie in 1956 vervangen.

Het orgel is nu weer aan een gron-
dige restauratie toe. Niet nu meteen, 
maar wel binnen afzienbare tijd. Dat 
kost geld. De Stichting Orgelkring 
Nederweert probeert fondsen te 
werven. Gerekend wordt op subsidie 
van Monumentenzorg. Bedrijven en
particulieren worden benaderd om
een bijdrage te leveren. Het verzoek 
is een bedrag tussen 35 en 50 euro te 
doneren. Op de avond van het con-
cert liggen achter in de kerk formu-
lieren voor aanmelding bij dit fonds.
Voor het orgel-vioolconcert wordt 
geen toegang geheven. Wel wordt 
verzocht bij de uitgang een bijdrage 
te geven in de mandjes.

Het Clerinxorgel in de Sint-Lambertuskerk. Er zijn nog drie Clerinxorgels in ons 
land, waarvan het orgel in Nederweert het grootste is. Foto Jell Vissers


