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

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen

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

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

Festeynder Plein “t fieëst vör ee-
derein” gaat ook dit jaar weer op. 
GRATIS ENTREE, een ABBA revival, 
een duitse Rock a Billy sensatie, 
een van Nederlands beste sixties 
bands en drie van de betere Local 
Vocals moeten het Pastoor Maes-
plein weer vol laten stromen. Een 
evenement waar herkenbare en ui-
teraard live muziek de boventoon
zou voeren, dit voor een brede
doelgroep en in combinatie met 
een gezellige sfeer. Dat was de in-
steek van de organisatie en afgelo-
pen jaar viel alles op zijn plek, het 
weer was prima, de muziek en de 
sfeer waren optimaal en er waren 
meer dan 2000 bezoekers.

Inmiddels is de naam Festeynder Plein 
een begrip geworden en weten de be-
zoekers wat ze kunnen verwachten. 
De organisatie heeft gekozen voor een 
evenement met zeer goede tribute 
bands, live muziek welke je bijna ner-
gens meer kon horen. Het blijkt een 
gouden greep te zijn, want ondanks 
de regen kwamen de eerste twee ja-
ren ook al meer dan 1000 bezoekers. 
Festeynder Plein staat na drie jaar waar 
het wilde zijn, mede mogelijk gemaakt 
door veel vrijwilligers en mensen wel-

ke voor hun verenigingskas wat willen 
verdienen. De bezoekers kunnen naast 
het muziekgebeuren uiteraard ook te-
recht voor een natje en een droogje. 
Er zijn diverse tappunten, een aparte 
wijnstand en men kan bij een uitge-
breide barbecue terecht voor het ver-
sterken van de inwendige mens. Als 
nu het weer nog mee wil werken, dan 
zal ook de vierde editie van Festeynder 
Plein op 10 augustus a.s. beslist weer 
een succes worden. De eerste reacties 

op de bands voor Festeynder Plein 
2013 zijn zeer positief. Met Color of 
ABBA (België), de Rock a Billy sensatie 
The Lennerockers (Duitsland) en Mid-
den Limburgs populairste sixties band 
Staedy State, staat er een geweldige 
line up. Daarnaast zullen de Neder-
weerter Local Vocals, Sylvia Verdon-
schot, Saskia Verdonschot en Maikel 
van Bogget zorgen voor een aanspre-
kende plaatselijke inbreng.
Info: www.festeynderplein.nl 

ABBA revival en Rock a Billy sensatie

Festeynder Plein 2013

Optochtthema “De vier jaargetijden”, KinderFesteynder en straattheater 

Festeynder met drie nieuwe onderdelen
Op zondag 11 augustus 2013 vindt 
voor de 38e maal het jaarlijkse his-
torisch Festeynder plaats. Ditmaal 
staat alles in het teken van de vier 
jaargetijden, die het boerenleven
kenmerken en kenmerkten. Met de 
bekende succesvolle programmaon-
derdelen de oude ambachten en de 
historische folkloristische optocht. 
Nieuw dit jaar is het KinderFesteyn-
der en Straattheater.  Kinderen t/m 
12 jaar hebben gratis entree. 

Historische folkloristische optocht
“De vier jaargetijden” zullen zich 
vooral presenteren tijdens de histo-
risch-folkloristische optocht. Deze zal 
vanaf 13.30 uur door de kern van Ne-
derweert-Eind trekken. Met seizoens-
gebonden taferelen over het dagelijk-
se leven in onze streken. Met taferelen 
over het leven in en rond de boerderij 
waarbij paarden, koeien en schapen 
niet mogen ontbreken. Maar ook met 
taferelen die het dagelijks leven een 
extra kleur geven. Zoals lentekriebels 
en Moederdag; oogstdankfeest en 
dans; herfst en jachthoornblazers; 
oudjaar en “vastelaovendj” (Limburgs 
voor carnaval). En vanzelfsprekend 
ook schutterijen en gilden, volksdans-
groepen en straatartiesten. Beleef alle 
jaargetijden op één dag. 

Oude ambachten en folklore in 
en rond het Limburgs openlucht-
museum Eynderhoof
Het Limburgs openluchtmuseum Eyn-
derhoof is het decor voor het dagelijks 
leven uit de jaren 1900 tot 1950 in het 

gebied tussen de  Peel en de Maas. 
Stokoude boerengebruiken, gezegdes 
en springlevende ambachten passeren
de revue, met verve uitgebeeld en uit-
gevoerd door honderden vrijwilligers. 
Allen gekleed in de klederdracht van 
toen. Ook de expositie in het museum 
gaat terug in de tijd en is gericht op de 
vier jaargetijden. 

KinderFesteynder (nieuw)
Het ‘Festeyn’ begint bij de entree, 
want die is gratis voor kinderen t/m 12 
jaar !(mits onder begeleiding). Kinde-
ren (en hun ouders/begeleiders) kun-

nen doorlopend genieten van voor-
stellingen van clowns, poppentheater 
en nog veel meer straattheateracts 
evenals nostalgische kermisattracties, 
kindervolksspelen en veel groot en
klein vee. Alles gratis.

Straattheater (nieuw)
Een 2de geheel nieuw element tijdens 
Festeynder is het straattheater. Clowns, 
standbeelden, poppentheater, stelten-
lopers en tientallen straattheateracts 
zullen doorlopend te zien en te horen 
zijn tijdens Festeynder.

Vervolg op pagina 3

Saskia Verdonschot foto: Smile Fotografie Sylvia Verdonschot

The Lennerockers, dé Rock a Billy sensatie uit Duitsland, te bewonderen op 
Festeynder Plein 2013.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

n u m m e r 3 2 • j a a r g a n g 8 7 • 8 a u g u s t u s 2 0 1 3

Janine Sieben-Kierkels:

“Mijn glimlach is nu een “big smile”.

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.

In deze uitgave: 

Festeynder-
bijlage

’Ik was zo bang dat ik 

iets zou vergeten.

Gelukkig dacht 

Van Deursen 

zelfs aan het 

kleinste detail .’

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 ".

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

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Kunststof  ramen & deuren met gepatenteerd veiligheidssysteem

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

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

van eiken meubels,
antiek, Lodewijkstijl, Barok, 

leren bankstellen en modern.
Partijgoed, witgoed en

kleingoed enz.

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

Graafschap Hornelaan 118h Weert
Tel. 0495-534434 / 06-41826841
www.goedgebruiktgoed.com

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



Bezoekadres:
Sonnemans Slaapfabriek
Kerkstraat 30/ingang Loovebaan
5711 GW  Someren
tel: 0493-890 100

Wegens rigoreuze verbouwing van onze buurman Lidl Supermarkt en de komst 
van een tweede supermarkt Jan Linders moet onze beddenoutlet helemaal leeg. 

BEKENDE MERKEN, BOXSPRINGS vanaf 199.-, MATRASSEN vanaf 39.-
DEKBEDDEN EN OPLEGMATRASSEN. ALLES MOET WEG! SERTA-SHOWROOM 
MOET LEEG. DE COMPLETE COLLECTIE LIVINGBED EN ZELFS HET LUXE

Burg Hobusstraat 2 - 6031 VA  Nederweert
Tel 0495-625540 - www.salonjeunesse.nl 

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING    ANTI AGING    ONTHAREN
•	Gezichtsbehandelingen
•	Pedicure
•	Permanente make-up
•	Injectables
•	Kruidenstempelmassage
•	Hot Stonemassage
•	Ontharen

(vergoeding via zorgverzekeraar mogelijk)

• Acnebehandeling
• Microdermabrasie
• T-Away behandelen van o.a.

- pigmentvlekken
- couperose
- spider neavi

• Spray Tan
• Zonnestudio

JeunesseHuidverzorgingsinstituut JeunesseJeunesse

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

Makelaardij
  Taxaties

  Verzekeringen
 Hypotheken

www.jacobsgijsen.nl

Uw adres voor:

Voor ons volledige woningaanbod zie:

Geldig van 06/08 tot en met 14/08
LEKKER VERS:
Ui Burger
(Heerlijk gekruide Limousin burger met uitjes) ..................... 4 stuks   € 4,80
Zomersteak (Kalkoenbief gekruid met citroen peper) ..............100 gram  € 1,25
SPECIAL VAN DE WEEK:
Varkensrolletjes (Varkensschnitzel met feta) ........................... 100 gram    € 1,45
GEMAK VAN DE WEEK:
Kip in Satésaus 
(kipfilet in heerlijke satésaus, alleen even opwarmen).............................500  gram € 3,95
VLEESWAAR TOPPER:
Achterham met goud bekroond (uit eigen worstmakerij)

................................................................................................. 200 gram halen, 100 gram betalen!
Al ons vlees vlees komt uit de buurt (Weert, Nederweert)

Waarom ver weg halen als het dichtbij beter is.

Eind 12 
6034 SN  Nederweert-Eind
Tel. 0495-430851
Fax. 0495-634490
www.slagerijkuepers.nl

Openingstijden:  di. 13.00 tot 18.00. wo., do., vr. 8.30 tot 18.00. Zat. 8.30 tot 16.00 uur

De 4 jaargetijden 2013  

Limburgs openluchtmuseum Eyn-
derhoof
Zondag 11 aug. van 12.00 tot 18.00 
uur, entree € 7.-  kinderen t/m 12 jaar 
gratis. 
Historische optocht en tentoonstel-
ling bij het Limburgs Openluchtmu-
seum Eynderhoof -Nederweert Eind
Bij de ingang van de tentoonstelling 
staat een heksenbezem. De tentoon-
stelling en de optocht zijn samenge-
steld uit de gegevens uit de Limburg-
se Almanak: “ De hele santenkraam”. 
Geschreven en verzameld door  Annie 
Schreuders-Derks. 

De themagroep van Eynderhoof heeft  
deze tentoonstelling ontworpen, uit-
gevoerd en ingericht met de hulp 
van diverse vrijwilligers. De meeste 
voorwerpen die gebruikt zijn, komen 
uit het depot van ons  museum.  De 
expositie is verdeeld in 4 seizoenen; 
lente, zomer, herfst en winter.

In elk jaargetijde is een korte film van 
ca. 2 minuten te zien. Deze films zijn 
gemaakt door Peter van Diepen en 
Pedro Vaes  en laten het werk zien van 
dat seizoen uit de jaren ’60. Verder 
ziet u foto’s met  teksten over folklore 
en gebruiken die verdwenen zijn tot 
de jaren ‘60 van de vorige eeuw. De 
voorwerpen die gekozen zijn, hebben 
te maken met dat gebruik.

In een nagebouwde eetkeuken ziet 
men de gedekte tafel. Zij wordt in 

ieder jaargetijde anders gedekt met 
andere eetgewoonten. Een mooi ge-
decoreerd  fornuis met ovens en een 
rood geëmailleerde pannenset  ver-
siert deze keuken. 

Dit jaar wordt in Noord- en Midden-
Limburg aandacht besteed aan de 
streekgerechten onder het thema: 
“Hoe smaakt de regio”. Eynderhoof 
is hier ook deelnemer met eigen pro-
ducten en zal de bezoekers deze da-
gen de kans geven om te proeven. 
De tentoonstelling en optocht geeft 
veel herinneringen, en laat oude ge-
bruiken weer herleven. Ook de weer-
spreuken geven weersvoorspellingen 
zoals vroeger.
Voor openingstijden museum, zie 
www.eynderhoof.nl
www.festeynder.nl 

Woensdag 14 augustus is er op Eyn-
derhoof voor de kinderen en hun ou-
ders of begeleiders, Speurtocht met 
verrassingen. Vandaag is er voor de 
kinderen de gelegenheid om te speu-
ren naar het verleden. Hierbij komen 
ze een aantal verrassingen tegen. We 
verklappen niet welke, daavoor moet 
je deze dag meedoen. De speurtocht 
vindt plaats onder begeleiding van 
deskundigen.

U vindt openluchtmuseum Eynder-
hoof aan het Milderspaat1 te Neder-
weert-Eind. Het museum is van 13.00 
tot 17.00 uur geopend.

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

SKO

Gedicht.

Soms zoek ik in mijn zakken
in het diepste van mijn tas
naar een papiertje, een velletje maar
gebruikt, misschien geleend
omdat ik al die woorden
niet wil verliezen, woorden 
die als een blauwe lijn drijvend
een pad gronden door mijn geest
al die woorden die dreigen
achtergelaten te worden in
duisternis en vergeten.

Tijd die verloren voelt

Soms 
wil ik woorden bewaren
om los te kunnen laten dat ik ze ooit 
bezat.

Annie Kessels

Van der AsdonkVan 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

Rijbewijskeuringen

Op woensdag 29 augustus is er weer 
afspraakspreekuur voor de verplichte 
rijbewijskeuring voor senioren in het 
Ontmoetingscentrum van Stichting 
Welzijn Ouderen ‘De Roos’ aan de 
Beekstraat 29 in Weert. De kosten be-
dragen 30 euro en aanmelden kan via 
06-40683173. Het keuringsformulier, 
de zogenaamde Eigen Verklaring, is 
verkrijgbaar bij de gemeente en via 
internet op mijn.cbr.nl. De volgende 
keuring is op woensdag 25 september.

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv 
Pannenweg 231 Nederweert

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33



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

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

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

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

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

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

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

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

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Aanbieding
t/m 10 augustus
GRATIS BROOD naar keuze 

bij een  abrikozenvlaai

Kersenvlaai
met slagroom € 13,95
Zachte witte puntjes

4 + 2 GRATIS
✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

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

Heythu

Sinds 1914
Diverse keren 

KampioenampioenKampioenampioenK  Limburgse vlaai gse vlaai urgse vlaai gse vlaai ur
en bekroond tot 

lekkerste Limblekkerste Limburgseurgsegseur  vlaai. vlaai.

Festeynder met drie nieuwe onderdelen
Vervolg van pagina 1

Culinair verleden
Op de gezellige terrassen kunt u 
naast een dorstlesser bij vele kraam-
pjes oude gerechten zoals balkenbrij,
zult, bloedworst, spek, pannenkoe-
ken, poffertjes, maar ook op een ou-
derwetse manier gebakken brood en 
vlaai proeven. 

Tijdens uw wandeling door de dorps-
kern ervaart u op geheel eigen wijze 
de culturele kant van vroeger. 

Exposities.
In het  Limburgs Openluchtmuseum 
Eynderhoof kunt U genieten van de 
tentoonstellingen: “De 4 jaargetij-
den“ en “Terug in de Tijd”.  

ENTREE (inclusief Eynderhoof)
Volwassenen en jeugd vanaf 12 j. 
€ 7.00, kinderen  t/m 12 jaar gratis 
(mits onder begeleiding).
Duur Festeynder: 12.00 u. – 18.00 uur, 
er zijn fietsenstallingen en voldoen-
de parkeergelegenheid voor auto’s 
aanwezig. Info: www.festeynder.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

Van boôr tot bekker
(Doospelse meuledaâg)

Teêge ein strakke blauwe locht,
zuût hae de wieke drei-jje.
De boôr stieët bi-j ut koôreveldj
en keurtj de volle aore.

Al dan het koôre es gedörse,
gemaâle weurdj ut goudgeil graan.
Bekkers di-e inne vreuge mêrrege,
al aan ut wêrrek gaon.

En veur ut krej-je vanne haan,
heet hae ut broeët gebakke
en al di-j vörse waâre
al inne rekke staon.

Zoeë gieët det vanaâf vreuger tiêd.
De wieke dre-jje nog eur baan.
De Korenbloem, de Molenaars
bezeukers koôme aaf en aan.

Kieke verwongerdj bi-j ut gemaâl
nao ut zoeëve vanne meulenwieke
en wi-j de meule door dun tiêd
in ut landjschap nog es bliêve staon.

Mia Frenken

POETSWERK GEZOCHT 
Voor op maandag en dinsdag

 in de middag ± 3 uren. 

Meer informatie: 06-16355585 Badmintonclub

”van half twee tot drie”

Maak van sporten een hobby!
Wie graag badminton wil spelen of leren spelen is welkom op onze
wekelijkse donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in sporthal 
“De Bengele” in Nederweert.

Dames en heren, kom gerust eens naar de sporthal op donderdag-
middag, misschien is dit wel de sport die je zoekt om de vrije tijd
wekelijks sportief in te vullen. Vanaf 15 augustus bent u welkom.

Wij zijn een recreatieve club van 20 spelers, zowel dames als he-
ren, met gevarieerde leeftijden.

Voor inlichtingen over onze badmintonclub
“van half twee tot drie” kunt u contact opnemen met onder-
staand persoon:

Jan van Deursen, tel. 631392

Alles op het gebied van 
tegels, natuursteen en hout

Pannenweg 100 
6031 RK Nederweert 

T: 0495 63 20 19

Openingstijden showroom: 
di t/m vr 9.00 - 17.30 uur

en za 9.00 - 16.00 uur

D E M A N N E N  V A N  W I J E N

VANAF 5 AUGUSTUS STAAN WIJ
WEER KLAAR VOOR AL UW 
TEGEL EN HOUT WENSEN

Z I J N W E E R  G O E D  U I T G E R U S T !

w w w. w i j e n t e g e l s . n l

Dezelfde
glasvezel
maar dan 
supervoordeli

Alles-in
Basis

telfort.nl/glasvezel
088 1200 000

    Elke maand

45,-

Alles-in-1 
Basis
TV
Internet
Bellen



Festeynder

Rôndj um verweerdje boôrderi-je
op de vertrouwdj boôre-erve
huuër ich ut zoeme  vanne bi-jje
ut hinneke van ut Belse paêrd.
Ich zeen ut mos op hieël aoj moôre
huuër nog ut ruusele van ut koore
ut knapperendj hout in eigen haêrd.

M.F.

Onder vermelding van “Auto te Kanaal RB Nederweert”

Naam : ____________________________________________________________________

Geboortedatum : ____________________________________________________________________

Adres : ____________________________________________________________________

Postcode : ____________________________________________________________________

Telefoon : ____________________________________________________________________

Mobiele telefoon : ____________________________________________________________________

E-mailadres : ____________________________________________________________________

Opmerkingen : ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Inschrijving is pas geldig na betaling via banknummer 13.55.12.077 t.n.v. Auto te Kanaal RB Neder-
weert. Leden van Reddingsbrigade Nederweert krijgen € 7,50 korting op de cursus.
Inschrijven voor deze cursus kan tot 1 september 2013 (vol is vol)

PINKE

RKSVO Nieuws
Start trainingen Jeugd RKSVO
RKSVO A1 Dinsdag 13 augustus 18.15
RKSVO A2 Maandag 12 augustus 19.30
RKSVO B1 Dinsdag 13 augustus 18.15
RKSVO B2 Maandag 12 augustus 19.30
RKSVO C1 Dinsdag 13 augustus 18.15
RKSVO C2 Dinsdag 13 augustus 18.15
RKSVO C3 Maandag 12 augustus 18.15
RKSVO D1 Maandag 19 augustus 18.15
RKSVO D2 Maandag 19 augustus 18.15
RKSVO D3 Maandag 19 augustus 18.15
RKSVO E1 Woensdag 21 augustus 19.00
RKSVO E2 Woensdag 21 augustus 19.00
RKSVO E3 Woensdag 21 augustus 18.00
RKSVO E4 Woensdag 21 augustus 19.00
RKSVO F1 Woensdag 21 augustus 19.00
RKSVO F2 Woensdag 21 augustus 18.00
RKSVO F3 Woensdag 21 augustus 18.00
RKSVO F4 Woensdag 21 augustus 18.00
RKSVO F5 Woensdag 21 augustus 18.00

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
Dinsdag 13 augustus: HPT
FC Oda 1 - RKSVO 1 19.30
Zaterdag 17 augustus:
RKSVO 1 - DVS 1 18.00

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl

Harmonie St. Joseph
Genieten van de vakantie:
We genieten nu nog van onze vakantie. Onze 
repetities beginnen volgende week weer.

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

Opening brug 15:
Op vrijdag 23 augustus (de extra kermis-
dag) wordt om 19.00 uur de vernieuwde Brug 
15 op een feestelijke wijze geopend. En daar-
bij zal Harmonie St. Joseph samen met Har-
monie Pro Musica voor de feestelijke muziek 
zorgen.

Inzamelen oud papier:
Elke tweede zaterdag van de maand 
zamelen wij oud papier in op het St. 
Antoniusplein in Nederweert en het Ro-
chusplein op Budschop. De opbrengst is 
voor uw harmonie. Steun uw harmonie 
en breng oud papier op zaterdag 10 au-
gustus tussen 9.00 tot 12.00 uur naar de 
inzamelpunten. Onze dank daarvoor!
St. Antoniusplein: Hans Hoeben en Renée 
Knapen
Rochusplein: Guus van Cruchten, Yvonne Ver-
stappen, Maril Borrenbergs en Fleur Gijsen. 
Volgende maand (14 september) zijn aan de 
beurt: Roy Kuijpers, Silvia Bours, Hanneke 
Feijen, Anke van der Salm en Joost Verheijen.

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

Met muzikale groeten, Het bestuur

Uitnodiging
Op zondag 15 september 2013 is het goed 
toeven in Nederweert. Neejwieert on 
Wheels zal tijdens die koopzondag overal in 
de winkelstraten prachtig verfraaide auto’s 
opstellen. Reddingsbrigade Nederweert or-
ganiseert de cursus Auto te Kanaal. 
De cursus zal plaatsvinden ter hoogte van 
Steer bij brug 14 – 15 aan en in de Zuid Wil-
lemsvaart. Zowel het theorie als het prak-
tijkgedeelte zullen ongeveer 90 minuten 
in beslag nemen en de kosten zijn € 42,50. 
Dit is inclusief lunch. Als 4 personen zich 
inschrijven als groep krijgen ze een korting 
van € 5,-- p.p en bedragen de cursuskosten 
nog maar € 37,50 p.p inclusief lunch.

Net als in vorige jaren gaat er gewerkt wor-
den met tijdsblokken van 4 uur. De organisatie 
deelt de blokken in met aangemelde groepen 
aangevuld met individuele aanmeldingen. Bij 
aanmelding kan iedereen een voorkeur aan-
geven voor een blok waarmee zoveel moge-
lijk rekening zal worden gehouden.

Verdere informatie;

Wat heeft u nodig ?
Zwem- en gewone kleding waarmee u in 
een auto te water gaat

Wat zijn de vereisten?
Goede gezondheid en beheersing van de 
zwemkunst. Minimum leeftijd; 18 jaar

Wat bieden wij?
Maximale groepsgrootte per blok van 6 per-
sonen.
Theorieblok; met o.a. wat moet ik doen bij 
auto te water?”, omgang met autogordelmes, 
veiligheidsinstructie en persluchtoefening
Praktijkblok; met 2 tewaterlatingen. Een bo-
venwater ontsnapping en een onderwater
ontsnapping. 

Begeleiding door ervaren instructeurs en 
ondersteuning tijdens het praktijkgedeelte 
door duikers

Alle lessen van GV Wilskracht beginnen 
weer vanaf 12 augustus. De turnafdeling 
van onze vereniging gaat te maken krijgen 
met nieuwe oefenstof. Van recreant tot wed-
strijdturnster, er zijn nieuwe reglementen 
gekomen bij de KNGU die wij gaan hanteren.
Het wordt dus een super spannend jaar!

Op de foto:
1e rij v.l.n.r.
Giny Duits, 3e div: 2e finale NK , ½ fin NK 
en LK, 1e District, vloer LK en ½ fin LK, 3e 
sprong LK; Nikki Thielens, 3e div: 1e LK, 
sprong en balk LK, 2e District en brug LK, 
3e ½ fin LK; Maudi Op den Buijsch, 4e 
div: 3e LK; Femke Pijs, 3e div: 3e brug LK; 
Evelien vd Kerkhof, 5e div: 3e finale en ½
fin LK, 2e vloer LK

Kleutergym op zaterdag
Kleutergym is de basis van alle sporten.
Voor wie?  Voor kinderen van 3 tot 6 jaar. 
Wanneer? Op zaterdag van 09.00 – 10.00 uur.
Waar? In Gemeenschapshuis de Reigershorst, 
Pastoor Maesplein 13 in Nederweert-Eind.
Wat doen we? Klein materiaal: ballen, pitten-
zakjes, parachute enz. 
Spel: overloopspelen, kringspelen, vrije spelen 
enz.
Toestellen: rollen, klimmen en klauteren, glij-
den, balanceren, springen, heffen, duwen enz.

Interesse? Kom gratis 3 proeflessen meedoen.
Voor informatie: bel 06 29404418, Marita Vaes 
of mail info@wilskracht-nederweert.nl

2e rij v.l.n.r.
Fabiënne van Lieshout, 4e div: 3e District 
en LK; Zoë Thielens, 4e div: 2e plaatsings-
wedstrijd en LK, 3e ½ fin LK; Judith vd Kerk-
hof, 3e div: 13e Districtswedstrijd; Jessie
Tillemans, 3e div: 1e LK clubteams niv. 6; 
Ilona Moonen, 6e div: 1e LK, plaatsings-
wedstrijd, LK clubteams niv. 6 en balk LK, 2e 
½ fin LK, 3e sprong en vloer LK; Sanne van
Roij, 6e div: 2e vloer LK
3e rij v.l.n.r.
Janou Soers, 4e div: 1e LK clubteams niv. 5; 
Marieke Geven, 4e div: 1e LK clubteams niv. 
5; Shayenne Geuns, 4e div: 3e LK en 1e LK 
clubteams niv. 5; Irene Mansvelt, 5e div: 1e 
LK clubteams niv. 6; Lisan Moonen, 5e div: 
1e finale LK en LK clubteams niv 6., 2e sprong 
LK, 3e plaatsingswedstrijd en ½ fin LK

Voorbereiding seizoen 2013/2014
Programma Do. 8 aug Senioren Haf Peeters 
Eindse Boys 1 - MMC Weert 1 19.00 uur

Programma Za. 10 aug Senioren Haf Peeters
Roggel 1 - Eindse Boys 1 19.00 uur

Programma Di. 13 aug  Senioren Haf Peeters
Eindse Boys 1 - SVVH 1 19.00 uur

Programma  Do. 15 aug Senioren Vriendsch.
Eindse Boys 2 - RKVB 2 19.00 uur

Mededelingen
Op dinsdag en donderdag trainen de spelers 
die niet aan de wedstrijd deelnemen, aanvang 
19.30 uur
Voor laatste nieuws en eventuele gewijzigde  of 
ingelaste wedstrijden zie www.eindseboys.nl

NIEUW NIEUW NIEUW

Reddingshonden

Dit jaar zal voor de eerste keer de K9 Lifesaving 
Club uit Brasschaat ( België ) aanwezig zijn met 
hun reddershonden. Deze honden hebben
geleerd om personen in nood in het water te 
benaderen en naar de kant te brengen.

SIGMA-team

Een SIGMA-team zal haar tent opzetten bij 
het kanaal en tekst en uitleg geven over hun 
activiteiten

Vragen of onduidelijkheden
Neem dan contact op met Rolf Lempens
tel. : 0495-626470 / 06-53487028
e-mail: r.lempens3@chello.nl

Interesse ?
Vul dan het inschrijvingsformulier in op onze 
website; www.rb-nederweert.nl of stuur de 
aanmeldingsstrook hieronder op naar
R. Lempens   Dr Poelsstraat 3  6034 SL Neder-
weert-Eind.

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Ananasvlaai met slagroom ......................€ 10,75
Fjord...............................................................................€ 1,95
Kaiserbroodjes ........................ 4 halen, 3 betalen
Boerensnack ...........................................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.

NEDERWEERTS
VERLEDEN

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

Aflevering 73

Lang en kort
Maria Catharina van den Boogaert-Tegelaers (1866-1945), beter bekend als Merie-
Ketrien , gaat door als Nederweerts recordhoudster lange-afstandslopen. Als koerierster 
tussen Nederweert en omliggende plaatsen legde zij naar schatting meer dan 10 maal 
de aardomtrek (in totaal zo’n 400.000 km) af. Een bronzen beeld in de Kerkstraat, van de 
hand van kunstenaar Jack Poell, herinnert aan deze vrouwelijke ondernemer.

Enkele Nederweerter geestelijken kunnen, 
binnen hun ambt, ook als recordhouder
worden gezien. Pastoor Lambertus Stoute-
mans werd in 1716 geboren op de boerderij
“Stoutemus” op de Waatskamp. Hij was een 
van de twee zonen uit het gezin. Na voltooiing
van zijn priesterstudie en een kapelaan-
schap werd hij in 1747 door de bisschop van 
Roermond benoemd tot pastoor van de St. 
Lambertusparochie in Nederweert. In 1765 
volgde zijn benoeming tot deken van het de-
kanaat Weert. Beide ambten zou hij tot aan 
zijn dood in februari 1795 vervullen. Met een 
ambtsperiode van 47 jaar maakte hem dat tot
de langst op één standplaats in functie zijnde
parochieherder van de Nederweertenaren.
Dit record is door geen enkele andere pas-
toor meer geëvenaard. Lambertus Stoute-
mans werd opgevolgd door zijn jongere neef
en brouwerszoon Michael Stoutemans. Zo
geliefd als Lambertus moet zijn geweest, zo 
omstreden was neef Michael. Bij zijn aan-
treden in 1795 was er al sterke oppositie 
geweest. Grote strubbelingen met inwoners 
en gemeentebestuur over zijn religieus fana-
tisme gaven aanleiding tot zijn overplaatsing 
naar Neer in 1817. Maar los daarvan hebben 
de beide Stoutemansen maar liefst 70 jaar 
lang aan één stuk door de pastorale zorg 
in Nederweert voor hun rekening genomen. 
Ook dat is een record.

Een heel ander record werd door één van 
Stoutemans’ voorgangers neergezet. Pere-
grinus Vogels was pastoor van Nederweert 
van 1608 tot 1621. Hij had godgeleerdheid 
gestudeerd aan de universiteit van Leuven. 
Als pastoor van zijn eerste standplaats, de 
St. Lambertusparochie, bemoeide hij zich in-
tensief met de herbouw van de in 1592 door

brand totaal verwoeste parochiekerk. Ook 
handelde hij in onroerend goed. Na zijn pas-
toorschap in Nederweert (waar hij trouwens 
ook tot deken van het dekanaat Weert werd 
benoemd) nam zijn carrière een grote vlucht. 
In 1629 werd hij kanunnik van het kapittel van 
Onze Lieve Vrouw in Aken en president van 
de kerkelijke rechtbank. In 1649 werd hij door 
Philips IV, koning van Spanje, benoemd tot
bisschop van Roermond. Door allerlei twis-
ten en gekonkel bestond daar al tien jaar een 
vacature. Nog voordat de pauselijke benoe-
mingsbrief van Vogels op de deurmat viel, 
werd hij ziek en op 4 oktober 1649 overleed 
hij in de bisschopsstad Roermond. In zijn tes-
tament had hij bepaald dat hij een eenvou-
dige begrafenis wenste ‘zonder pomperijen
en brasserijen’. Vogels werd begraven in de 
Roermondse kathedraal, waar de latijnse
inscriptie op zijn grafzerk nog steeds herin-
nert aan ‘Peregrino Vogels decano in Neder-
weert’. Zonder ook maar één dag effectief in
functie te zijn geweest, gaat deze pechvogel 
door als de houder van het record van kortst-
regerende bisschop van Roermond.

Alfons Bruekers

In de binnenstad van Roermond herinnert een 
straatnaam aan Peregrinus Vogels.

 Foto: Alfons Bruekers.

Start van nieuwe seizoen

Auto te Kanaal 2013

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert

Dat wordt trappen!

Fietsers en bromfietsen mogen ook
sneller rijden.

Jan Schuurmans

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

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

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



Vertrouwd & Duurzaam

Waarom nu zonnepanelen?

Bel voor info of een 
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www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

Voorheen Reemers Elektro montage

Uit landelijke cijfers blijkt dat steeds 
meer mensen met financiële proble-
men kampen. Niet elke schuld is echter 
een probleem. Een situatie wordt 
problematisch als mensen geen enkel 
vermogen achter de hand hebben, 
langdurig rood staan en al meer dan 
twee maanden zaken als huur, energie-
rekeningen en zorgverzekeringen niet 
kunnen betalen.

Schulden kunnen isolement en angst 
veroorzaken en zo, emotioneel en 
fysiek, diepe sporen nalaten. Wat nu als 
je in dat soort problemen komt? Hoe 
pak je zoiets aan? Het vereist vaak hulp 
om daaraan niet kopje onder te gaan.

Verantwoordelijk
De gemeente is verantwoordelijk voor 
het verlenen van hulp aan inwoners 
die hoge schulden hebben. Daarom 
kunnen wij u helpen een problemati-
sche schuldsituatie op te lossen of in 
de toekomst te voorkomen. Naast de 
gemeente zijn er ook andere instanties 

waar u terecht kunt voor een oplossing 
voor uw geldproblemen. 

Goede begeleiding
Voor mensen met schulden is het van 
groot belang dat ze goed begeleid 
worden. Een schuldprobleem heeft vaak 
te maken met andere problemen en dat 
maakt de situatie al gauw ingewikkeld. 
Daarom is het beter om de schuldhulp-
verlening integraal aan te pakken. Dit 
betekent dat niet alleen de gemeente, 
maar ook andere instanties betrokken 
worden bij de hulpverlening. Zo kan 
elke instantie gespecialiseerde hulp 
geven. 

Samenwerking
Wij werken samen met het Algemeen 
Maatschappelijk Werk (AMW) en de 
professionele schuldhulpverlenings-
instantie Plangroep. Het AMW helpt 
bij budgetbegeleiding. Ook helpen ze 
bij psychische problemen die vaak de 
oorzaak of het gevolg zijn van pro-
blematische schulden. Het maken van 

afspraken met schuldeisers is een taak 
van Plangroep. 

We kunnen u dus helpen, maar het is 
niet zo dat wij het financiële probleem 
voor u oplossen. 
U zult zelf moeten meewerken. Dit 
is niet altijd even gemakkelijk. In de 
praktijk blijkt dat mensen regelmatig 
afhaken omdat ze bijvoorbeeld inzage 
moeten geven in hun inkomsten en 
uitgaven. Of omdat ze hun uitgavenpa-
troon moeten veranderen. Maar als u 
bereid bent om er zelf iets voor te doen, 
helpen wij u graag.

Contact 
Heeft u hulp nodig? Neemt u dan zo snel 
mogelijk contact op met het Wmo-loket 
van de gemeente. Elke werkdag ge-
opend van 9.00 tot 12.30 uur en verder 
op afspraak. Op www.nederweert.nl on-
der Sociale Zaken staat meer informatie. 
U vindt er o.a. een zgn. ‘zelftest’ waar-
mee u eenvoudig kunt bepalen of het 
verstandig is om direct hulp te zoeken. 

Schulden, verdrink er niet in!
Vraag om hulp als u er zelf niet uitkomt

Donderdag 8 augustus 2013

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 0496 677111 of 14 0495
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
Afsluiting Brug 15
Eind juli is het nieuwe brugdek gear-
riveerd voor de verbreding van Brug 15. 
Fietsers en voetgangers maken inmid-
dels gebruik van het nieuwe wegdek. 

In de nacht van donderdag 8 augustus 
en op vrijdag 9 augustus is de brug 
opnieuw tijdelijk afgesloten in verband 
met het hijsen van de dekdelen naar de 
definitieve locatie. Na deze nacht heeft 
Brug 15 weer een volledig dek en kan 
de afbouw beginnen. Het aanbrengen 
van het asfalt op het brugdek staat 
gepland voor dinsdag 13 augustus. 
Op deze dag ondervinden voetgangers 
en fietsers hinder door de werkzaam-
heden. Ook verkeer op de provinciale 
weg moet rekening houden met afzet-
tingen. 

de betreffende gemeente neemt uw 
telefoongesprek aan en helpt u verder.

Gemeente bereik-
baar via 14 0495
Sinds 1 augustus is de gemeente Ne-
derweert ook bereikbaar via 14 0495. 
Dit nummer, 14 plus het netnummer 
van de gemeente, is eenvoudig te ont-
houden. Deze vereenvoudiging past 
bij het verbeteren van onze dienstver-
lening.

Het 14+netnummer is een landelijk 
initiatief vanuit de overheid waar 
gemeenten bij aansluiten. Al zo’n 250 
gemeenten zijn aangesloten bij het 
14+netnummer. 

Wat verandert er?
Om de gemeente te bereiken, kunt 
u voortaan ook 14 0495 bellen. De 
gemeente Nederweert blijft daarnaast 
bereikbaar via het telefoonnummer 
(0495) 677 111. Vanuit het buitenland 
en via sommige modems kunt u ons 
niet via 14 0495 bereiken. 

Hoe werkt 14+
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 gemeentenaam in te spreken. De 
computer verbindt u vervolgens door 
met de juiste gemeente. Een medewer-
ker van het Klant Contact Centrum van 

Foto: Gemeente Nederweert

Op de website...
Hoebenakker geeft schatten prijs
Theater op straat op 7, 8, 9 en 11 
augustus in Nederweert en Weert

www.nederweert.nl

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.
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: enthousiaste 
vrijwilligster gezocht!
Voor een mevrouw van 44 jaar uit 
Nederweert zoeken we een vrijwillig-
ster voor gezellig contact. We zoeken 
iemand die samen met haar zo nu en 
dan iets leuks wil doen. Mevrouw is 
erg creatief, is gek op dieren en vindt 
het leuk om te wandelen en op het 
terras een kopje koffie te drinken. 
Het zijn de kleine dingen waar je 
mevrouw erg blij mee kunt maken, 
het persoonlijke contact is voor haar 
heel waardevol. Wilt u iets beteke-
nen voor deze mevrouw? Neem dan 
contact met ons op! Neem ook gerust 
contact op voor meer informatie.

MAATJESPROJECT: samen erop uit 
gaan! 
Voor een gemoedelijke man van 50 
jaar woonachtig in Nederweert zoe-
ken we een vrijwilliger. Hij heeft hu-
mor en is een echte dierenvriend. Voor 
meneer is het heel waardevol als een 
vrijwilliger samen met hem af en toe 

erop uit wil gaan. Hierbij moet u den-
ken aan samen wandelen, ergens een 
kopje koffie drinken of een dierenpark 
bezoeken. We zoeken een vriendelijke 
vrijwilliger die zich wil inzetten voor 
deze meneer en hem daarmee een 
groot plezier doet. Bent u de vrijwilli-
ger die we zoeken? Neem dan contact 
met ons op! Ook voor meer informatie 
kunt u contact opnemen.

MAATJESPROJECT: gezellige vrij-
williger gezocht! 
Voor een 67-jarige man zijn we op 
zoek naar een vrijwilligster die af en 
toe een bezoek aan meneer wil bren-
gen. Meneer kampt met lichamelijke 
problemen en is veel thuis. Graag zou 
meneer wat meer leuke dingen wil-
len ondernemen. Hij zou graag met 
iemand in contact komen om gezel-
lig een praatje te maken, een kopje 
koffie te drinken en samen een keer 
ergens naar toe gaan. Wilt u iets voor 
deze meneer betekenen? Neem dan 
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. 

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

T. (0495) 63 14 03
F. (0495) 62 68 45

www.carisrth.nl

Toe aan een nieuw interieur? Wij adviseren u 
graag bij het kiezen van de juiste producten. 

Kom snel naar de winkel en profiteer 
tot en met 24 augustus 2013 van hoge 
kortingen op gordijnen en diverse vloeren 
van Desso, Bonaparte en Parade. 

Actie geldt 13 t/m 24 augustus 2013.

Vraag naar de voorwaarden.

OP VLOEREN & GORDIJNEN

Kerkstraat 19, 
6031 CE Nederweert
Telefoon (0495) 63 18 61
E-mail poell@colorsathome.nl



Sportnieuws 
HBS Wilhelmina

Uitslag
In Walferdange (Luxenburg) werd op 27 en 
28 juli door 3 schutters van Wilhelmina aan 
een wedstrijd deelgenomen.
Ronnie Gielen, Heren Recurve, 255 en 250 
punten. Sjoerd Heijnen, Junioren Recurve, 
203 en 214 punten. Eric Winkelmolen, 
Veteranen Long Bow, 67 en 50 punten.

PROGRAMMA
Cloud schieten.
Wat is Cloud schieten?
Hierbij wordt geprobeerd zo dicht mogelijk 
bij de roos op de grond te schieten op een 
afstand van 125 meter. Graag willen we we-
ten of er interesse is om dit een keer te doen.

Zomerstop voor de jeugd: t/m 12 augus-
tus 2013.
Rayon kampioenschap FITA outdoor te 
Hoensbroek: 11 augustus (aanmelden voor 
1 augustus)
Jeugdkamp 9-10 en 11 augustus te Mun-
ster Geleen
Veteranenkampioenschap van de beide Lim-
burgen. Dit vindt plaats op 21 september te 
Geverik. 
Opgave via Ruud Westerveen, Zuster Ar-
mandastraat 12: rwesterveen@gmx.net,

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

WANDELVIERDAAGSE:
Op woensdag 7 augustus zal de wandelvier-
daagse weer van start gaan.
Bij de laatste kilometers die de wandelaars 
op zaterdag 10 augustus afleggen worden 
ze muzikaal begeleid naar het gemeente-
huis. Schutterij St. Lucie  zal hier ook een 
bijdrage aan leveren. Alle geüniformeerde 
leden worden om 14.00 uur verwacht bij 
café het Vlegelke in Nederweert.
Wij wensen de organisatie veel succes, en de 
wandelaars goede weersomstandigheden.

FESTEYNDERPLEIN en FESTEYNDER:
In het weekend van 10 en 11 augustus waant 
oos dörpke aan de Noordervaart zich weer 
in vroegere tijden. Op zaterdag wordt het 
rond en op het kerkplein een muzikale 
avond georganiseerd die inmiddels bij velen 
bekend is. De organisatie heeft ook dit jaar 
weer gezorgd voor leuke muziekbands.
Leden en vrijwilligers van het schuttersgilde 
zullen op deze dag en avond de buffetten 
bemannen. Alle leden hebben inmiddels 
een werkschema ontvangen.

Zondag 11 augustus zal schuttersgilde St. 
Lucie de folkloristische optocht openen. Alle 
geüniformeerde leden worden om uiterlijk 
12.45 uur bij café Minten verwacht. Leden 
die buiten Eind wonen dienen rekening te 
houden met eventuele omleidingen. Leden 
en vrijwilligers die helpen met de ijsverkoop 
hebben inmiddels hun schema ontvangen.

Organisatoren en vrijwilligers heel veel 
succes. Hopelijk mag het Festeynder dat van 
2012 evenaren.

AGENDA AUGUSTUS:
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

Met schuttersgroet. Het bestuur.

Op 17 & 18 augustus, “het kleine zusje 
van het O.L.S.”
In het weekend van 17 & 18 augustus a.s. or-
ganiseert schuttersgilde St.Lucie in samen-
werking met de Kantonale schuttersbond 
E.M.M. het 365e  bondsfeest op het feest-
terrein hoek Steutenweg/Visdijk.

Zaterdag 17 augustus  vanaf 14.00 uur gaan 
de sponsoren en begunstigers strijden om 
sponsorenwisselbokaal. Tevens kan men 
deelnemen aan het dorpsschuttersfeest. 
Er wordt geschoten met drietallen. Kaar-
ten zijn te koop tot 17.00 uur, maar let op: 
OP IS OP. 
Om 17.00 uur begint het kavelen.

Iedereen die belangstelling heeft of de 
schutters wil aanmoedigen is van harte wel-
kom. In de feesttent wordt gezorgd voor 
live muziek. Voor de jeugd is er schieten met 
de windbuks onder deskundige begeleiding 
en er  is een springkussen aanwezig.

Op zondag 18 augustus wordt het bonds-
feest om 12.45 uur geopend door de voor-
zitter van de organiserende vereniging en 
afgevaardigden van het bondsbestuur en de 
gemeente Nederweert.

Vanaf 13.00 presenteren 25 schutterijen zich 
tijdens de optocht die door de straten van 
Eind trekt. 
Optochtroute: Na het verlaten van het 
feestterrein Steutenweg – Ahrensburger-
straat – Rendierenlaan – Past. Brandstraat 
(waar ook het defilé wordt afgenomen) Mr. 
Petersstraat – Steutenweg/Visdijk. 

Na de ontbinding van de optocht op het 
feestterrein zullen o.a. de koningsparen, 
marketentsters, soetelaarters de marswed-
strijden en  vendeliers beoordeeld worden 
door een deskundige jury. Om 15.00 uur zul-
len enkele genodigden de openingsschoten 
voor de schietwedstrijden verrichten.

Blaoskracht 11 uit Nederweert zal in tent 
zorgen voor diverse optredens. Zoals u wel-
licht weet hebben de muzikanten de capaci-
teit om voor een geweldige sfeer te zorgen.
De jeugd kan zich vermaken met windbuks-
schieten onder begeleiding en……..????

Het bestuur en leden nodigen u van harte 
uit op het feestterrein ………..bij het jon-
gere zusje van het O.L.S.
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat 
dit stukje cultuur zeker niet verloren gaat.

Beleef het mee in Eind……

Programma SV Leveroy

Zondag 11 augustus
Leveroy 1 - Maasgouw 1  aanvang 12.00 uur

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

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

Lisette Sickmann al 30 jaar actief
Vele dames uit Nederweert hebben 
sinds 1983  sportlessen gekregen van 
Lisette Sickmann. In dat jaar startte ze 
met haar wekelijkse uurtjes voor de re-
creatieve damesgroepen en tot op de 
dag van vandaag wordt er iedere week 
weer met veel enthousiasme gesport. 
Er zijn zelfs dames die vanaf het eerste 
jaar onafgebroken hebben deelgeno-
men!

Actief bewegen is belangrijk.
Natuurlijk is er sinds 1983 ook veel veran-
derd. Actief bewegen is een belangrijk on-
derdeel geworden van ons dagelijks leven. 
Er is veel kennis gekomen over specifieke 
trainingsvormen en door de continue bij-
scholing zijn deze vernieuwingen ook in de 
lessen van Lisette Sickmann verwerkt. Daar-
naast heeft Lisette Sickmann altijd ook in 
haar lessen zoveel mogelijk andere invloe-
den verwerkt zoals elementen van (ashtan-
ga-)yoga, steps, pilates, callanetics, werken 
met gewichtjes etc.
Na het voltooien van haar studie aan de Aca-
demie voor Lichamelijke Opvoeding in Am-
sterdam, gaf Lisette lichamelijke opvoeding 
op scholen en jazz/ en aerobic-lessen in der 
regio Amsterdam. Ze verhuisde in april 1983 
van Amsterdam naar Weert en startte in 
mei enkele proeflessen in Nederweert naast 
haar baan als lerares lichamelijke opvoeding 
op enkele scholen. Omdat het animo dusda-
nig groot was, begon ze in augustus 1983 
met vaste uren aerobic. Op dat moment 
leidde ze ook de eerste aerobic/docenten 
van Limburg op en verzorgde ze namens de 
gymnastiekbond (toen nog KNGV) de oplei-
ding tot aerobicdocente(e) in Kerkrade. 

Lisette, actief als beleidsmedewerker sport 
in de gemeente Weert, heeft altijd veel 
waarde gehecht aan verder ontwikkeling en 
veelzijdige bijscholing. Naast de Academie 
voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam 
en de opleiding tot aerobic-docente heeft 
Lisette zich in allerlei andere richtingen be-
kwaamd. Vanaf 2000 heeft Lisette zich ook 
bekwaamd in Neuro-Linquistisch Program-
meren. Ze heeft inmiddels haar Europese li-
centie als trainer en mag nu zelf ook coaches 
opleiden. In 2009 heeft ze de poweryoga-
docenten-opleiding gedaan. In 2012 heeft 
ze de opleiding tot Ashtangayoga-docente 
afgerond.

“Ik vind de sportlessen een heerlijke afwis-
seling, naast mijn kantoorbaan van 24 uur in 
de week. In die baan ben ik schrijf ik plan-
nen schrijf en ontwikkel ik projecten om de 
burgers van Weert in beweging te krijgen. 
In mijn lessen kan ik dit in Nederweert ook 
daadwerkelijk in de praktijk toepassen. Bo-

vendien houd ik zo feeling met de praktijk 
en bovendien houd ik mijn eigen conditie 
op peil!. Doordat het maar een paar uurtjes 
per week zijn, blijft het inspirerend en kan 
ik ieder uur gemotiveerd brengen, ook na 
30 jaar ! “

Hoe zien de lessen er uit?
Lisette probeert in haar lessen aandacht te 
besteden aan conditie, flexibiliteit en kracht 
van de spieren. Na een korte warming-up 
wordt bij de uren “fit-gym” 30 minuten  
low-impact aerobics gedaan. Vervolgens 
worden ongeveer 20 minuten spierverster-
kende oefeningen gedaan met de nadruk 
op buik-, bil- en beenspieren. Het laatste ge-
deelte van de les wordt ingevuld met stret-
ches en lenigmakende oefeningen alsmede 
rustgevende oefeningen ontleend uit de 
yoga. De muziek ondersteunt de les.
Bij de “Body & Mind-workout wordt  me-
ditatieve warming-up gedaan, waarbij we-
kelijks een inspirerende NLP-boodschap 
centraal staat. Daarna volgen op ontspan-
nen muziek oefeningen, ontleend uit yoga, 
poweryoga, callanetics etc., om de kracht en 
de lenigheid van de spieren op peil te hou-
den. De laatste 10 minuten worden yoga-  
en ontspanningsoefeningen uitgevoerd. Dit 
uur op de donderdagavond is zwaarder dan 
de dinsdagmorgen. De dinsdagmorgen is 
vooral bestemd voor de iets oudere dame of 
de dames met blessures.  

De goede sfeer tijdens de lessen en de ple-
zierige band tussen Lisette en haar cursisten 
blijkt o.a. uit de jaarlijks fietstochten. “Wij 
sluiten het jaar in juni altijd af met een fiets-
tocht. Ook dat doen we al 30 jaar en jaarlijks 
is dat reuzegezellig!”

Actie voor nieuwe leden:
Alle niet-leden kunnen in augustus of sep-
tember een gratis proefles volgen. 
Als er dan nog plaats is, kunnen de lessen 
dan 2 maanden gecontinueerd  worden 
voor het lustrumtarief van  30 euro. Stuur 
een mail om een plaats te reserveren.

Voor leden en oud-leden:
Op dinsdag 27 augustus tussen 14.30 uur tot 
16.30 zijn alle leden en oud-leden welkom 
voor een high-tea bij Lisette thuis, om het 
30-jarig bestaan te vieren. Oud-leden wor-
den verzocht telefonisch of per mail door te 
geven als ze komen.

Vanaf 13 augustus beginnen de lessen weer 
in de yogastudio/dansstudio van sportcen-
trum de Bengele:
Dinsdagmorgen: 
9.30-10.30 fit-gym (low-impact aerobics met 
oefeningen)
10.30-11.30 body & mind workout
donderdagavond in het gymlokaal van Cita-
verde College:
19.30-20.30 fit-gym (low-impact aerobics & 
oefeningen)
20.30-21.30 body & mind workout (hier zijn 
nog enkele plaatsen vrij)

Meer informatie:
Neem een kijkje op de site: www.lisettesick-
mann.nl,  bel naar 0495 544537 of mail naar 
lisettesickmann@hotmail.com voor meer 
informatie.

Koninklijke onderscheiding voor Ruud Westerveen 
Op zaterdag 10 augustus aan-
staande, aansluitend aan de fees-
telijke intocht van de Wandelvier-
daagse, reikt burgemeester Evers 
van Nederweert de versierselen 
uit behorende bij de benoeming 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau aan de heer Ruud Westerveen 
(63 jaar) uit Ospel. De uitreiking 
vindt plaats omstreeks 16.00 uur 
in het souterrain van het gemeen-
tehuis, Raadhuisplein 1 te Neder-
weert.

De heer Westerveen uit Ospel zet zich 
al 46 jaar in voor de gemeenschap.
Van 1967 tot 1982 was hij bestuurs-
lid van de Handbalclub Ospel en met 
name verantwoordelijk voor het ma-
teriaalbeheer. Daarnaast was hij ac-
tief als trainer van jeugdteams en als 
scheidsrechter.

Al 40 jaar zet de heer Westerveen zich 
in als vrijwilliger bij de Wandelvier-
daagse/Kindervakantiewerk Neder -
weert. Hij was bovendien 20 jaar 
bestuurslid van Buurtvereniging De 
Locht waarvan twee jaar als vice-voor-
zitter en 18 jaar als voorzitter.

Van 1986 tot 1991 was hij voorzitter 
van de politieke groepering Jonge-
ren Akkoord Nederweert (JAN). Voor 
deze partij was hij van 1991 tot 1998 

en van 2002 tot 2013 gemeenteraads-
lid. In de periode 1998-2002 was hij 
burgerlid van de commissie Ruimte-
lijke Ordening. Tijdens zijn raadslid-
maatschap had hij uit dien hoofde 
zitting in het algemeen bestuur van 
De Risse.

In de periode 1988-1997 was hij be-
stuurslid van de Woningvereniging 
Nederweert.

De heer Westerveen is al vanaf 1970 
bloeddonor en vrijwilliger voor de 
Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ont-
vangen Ospel. Bovendien had hij ge-
durende vijf jaar zitting in het school-
bestuur van Ospel. Vanaf 2008 is hij 
belangeloos in touw om het speel-
veld aan de Waatskampzijweg orden-
telijk te houden.

Zin in Zomertochten tot eind augustus!

Elke woensdagmiddag met een 
Peelgids op pad in De Groote Peel 
De vakantie is bijna voorbij en, al is 
het nog volop zomer, de kinderen in 
Zuid moeten binnenkort weer naar 
school. Gelukkig zijn er nog de vrije 
weekenden en woensdagmiddagen 
om naar buiten te gaan! Bijvoorbeeld 
naar Nationaal Park De Groote Peel. 
Daar is elke woensdagmiddag een 
Zin in Zomertocht voor het hele ge-
zin.  Zin om mee te doen? Kom dan op 
woensdag 14 augustus om 14.00 uur 
naar Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost 
€ 5,- voor volwassenen en € 3,50 per 
kind, inclusief een leuke dierenpin. 
Opgave is gewenst via: 0495 – 641 
497 of per mail: depelen@staatsbos-
beheer.nl

Inmiddels hebben al veel (groot)ou-
ders en kinderen ontdekt hoe leuk 
het is om op Zin in Zomertocht te 
gaan in Nationaal Park De Groote 
Peel.  Mocht je nog geen tijd heb-
ben gehad om mee te doen, dan heb 

je gelukkig nog tot eind augustus 
de kans! Het leuke aan de Zin in Zo-
mertocht  is dat je lekker actief aan 
de slag gaat in en met de natuur. Wa-
terdieren scheppen, bodemreuzen 
zoeken, een boommobile knutselen, 
maar ook een paar minuten stil zijn 
om naar de vogels te luisteren. Je be-
leeft de natuur met al je zintuigen en 
ontdekt steeds weer wat nieuws! Dus 
kom naar Buitencentrum De Pelen en 
beleef samen met Staatsbosbeheer 
een heerlijke middag in De Groote 
Peel! 

Voor of na de tocht kan je op de gro-
te picknickweide van het Buitencen-
trum nog lekker spelen en picknicken. 
Hiervoor zijn in het Buitencentrum 
verschillende picknickspullen en sma-
kelijke Streekproducten verkrijgbaar. 
Buitencentrum De Pelen 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.

Zomerzalighedenwandeling

Wat zoemt, kwettert en fladdert 
er toch allemaal in De Groote Peel?
Wat is er in de zomer allemaal te zien 
en te ontdekken in De Groote Peel? Als 
je daar achter wil komen moet je ogen, 
oren, neus en handen goed de kost 
geven. En je voeten natuurlijk, want 
wandelend ontdek je veel meer  in de 
natuur. Op zondag 11 augustus, tij-
dens de Zomerzalighedenwandeling, 
worden al je zintuigen verwend. Ook 
je smaak, want na afloop krijg je een 
stuk Limburgse vlaai op je bordje. De 
excursie start om 11.00 uur bij Buiten-
centrum De Pelen aan de Moostdijk 15 
te Ospeldijk. Deelname kost € 10,- voor 
volwassenen en € 5,- per kind. Opgave 
via: 0495 – 641 497 of per mail: depe-
len@staatsbosbeheer.nl

Nationaal Park De Groote Peel is een 
hoogveengebied waar het in de zomer 
krioelt van het leven. Vooral insecten 
en vogels zijn er volop te zien en te 
horen. Tijdens een Peelwandeling zoe-
men en fladderen de vlinders, libellen 
en andere insecten voorbij. Soms zijn ze 
al weer verdwenen voordat je de kans 
krijgt om ze goed te bekijken. Om ook 
nog te ontdekken welke soort het is, 
is dan vaak lastig. Toch is het boeiend 

om meer te weten over al dat zomers 
leven in De Groote Peel. Je ontdekt het 
als je op pad gaat met een Peelgids van 
Staatsbosbeheer. Gewapend met een 
schepnet, zoekkaarten, loeppotjes en 
andere natuur-ontdek-materialen ga
je op pad. De wandeling is 2,5 km lang 
en gaat over knuppelbruggen en peel-
banen. Onderweg doe je opdrachten 
die je zintuigen prikkelen, maar ook 
je natuurkennis op zullen vijzelen. Van 
alles wat dus. Een zalige zomerwande-
ling voor het hele gezin. 

Na afloop van de excursie is het lek-
ker nagenieten met een streeksapje 
of kopje koffie en een stukje Lim-
burgse vlaai.  En als je meer wil weten 
over alles wat je ontdekt hebt buiten, 
struin je nog door de uitgebreide win-
kel van Buitencentrum De Pelen. Daar 
vind je natuurboeken, zoekkaarten 
en nog veel meer spullen om je na-
tuurbeleving compleet te maken.

Het buitencentrum is elke dag ge-
opend van 10.00 tot 18.00 uur. Voor 
meer informatie, een compleet activi-
teitenoverzicht en een routebeschrij-
ving: www.buitencentra.nl of www.
np-degrootepeel.nl

Schutterij St. Antonius bereidt zich voor 
op de laatste schuttersfeesten
De vakantie is voor de meeste van ons weer 
voorbij. Nu is het weer tijd voor het laatste 
gedeelte van het schuttersseizoen. 

Op zondag 13 okt. gaat onze schutterij een 
uitstapje maken naar de Oktoberfeesten te 
Sittard. Om 14u zullen we deelnemen aan 
de optocht en daarna gaan we gezellig de 
biertent bezoeken. Wij willen onze suppor-
ters de gelegenheid geven om voor € 20, - 
met ons met de bus mee te reizen. Vertrek 
s ’morgens om 11u de terug reis zal om 22u 
zijn. Indien er interesse is kan men zich vóór 
1 oktober opgeven via het volgende e-mail-
adres secretariaat@schutterijantonius.nl

KOMENDE ACTIVITEITEN:
•	Zaterdag 10 aug. Inhalen wandelaars. 

Bijeenkomst om 13.30u bij “’T Vlegelke” 
Aansluitend BBQ aan de schietboom. Ei-
gen bijdrage is € 10, -

Zaterdag 17 aug. Exercitie oefening vóór 
iedereen. Aanvang 18.30u. Aansluitend 
schieten.

zondag 18 aug 365e bondsschuttersfeest 
bij St Lucie Nederweert-Eind (nr. 20) aan-
vang 13.00 u

Bezoek ook onze site voor verdere informatie: 
http://www.schutterijantonius.nl

Kunstenaars veroveren Nederweert
Vrijdag 23 augustus as. met  de 
opening van de nieuwe brug zal 
er een keur  aan kunstenaars te 
bewonderen zijn op en rond de 
brug.  Het merendeel zijn eigen 
Nederweerter kunstenaars die 
hun werken aan u tentoonstellen. 

Ook zal  bij de opening Kunstenaar 
,,HERMAN JOOP,, te bewonderen 
zijn met z’n werken. Herman Joop is 
een ,,look a like,, van Herman Brood,  
in zijn werken zie je veel overeenkom-
sten. Herman Joop zal ter plaatse bij 
de brug schilderijen maken, zodat ie-
dereen getuigen kan zijn van het ma-
ken van een mooi kunstwerk.

Het is zeker de moeite waard om er 
een kijk je te komen nemen vanaf 
17:00 u zal deze happening plaatsvin-
den op vrijdag 23 augustus 2013.

De werken  van de Nederweerter 
kunstenaars zullen van 23 augustus 
tot 8 september te bewonderen zijn. 
Zij vormen een ,,KUNSTLINT,,  in sa-
menwerking met de middenstanders 
in de St. Rochusstraat en Brugstraat.

Werkgroep KUNSTLINT dorpsraad 
Budschop:
Lyan Timmermans
Johan Evers

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.



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 8 tot en met 17 augustus 2013 

DONDERDAG 8 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Dominicus, priester, 
stichter van de orde van de Dominicanen 
(Predikbroeders)
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 9 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Teresia Benedicta van 
het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, 
patrones van Europa
Geen rozenkransgebed en avondmis.
20.00 uur Orgelconcert door Jean-Pierre 
Steijvers met medewerking van violiste Lei 
Wang.

ZATERDAG 10 AUGUSTUS
Gedachtenis van 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 Leen Moonen-
Steuten en tevens voor verjaardag, Martinus 
Wijen (vanwege verjaardag), Piet Steuten 
(vanwege verjaardag).

ZONDAG 11 AUGUSTUS
Negentiende zondag door het jaar 
09.30 Hoogmis (zang herenkoor, lector
mevr.L. Caris) 

MAANDAG 12 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Johanna Francisca de 
Chantal, kloosterlinge
Geen rozenkransgebed en avondmis.

DINSDAG 13 AUGUSTUS
Gedachtenis van HH.-Pontianus, paus, en
Hippolytus, priester, martelaren
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 14 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Maximiliaan  Maria Kolbe, 
priester en martelaar
Geen rozenkransgebed en geen avondmis.

DONDERDAG 15 AUGUSTUS
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector W. Engelen) – voor de zielenrust 
van Harrie Jonckers; ter ere van Onze Lieve 
Vrouw van Altijddurende Bijstand.

VRIJDAG 16 AUGUSTUS
Gedachtenis H.-Stefanus van Hongarije
12.00 uur Huwelijksmis voor Jack Naus en 
Teddy van der Velden (Hoebenstraat).
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 17 AUGUSTUS
Vooravond van de 20ste zondag door het
jaar
18.00 uur H. Mis – (dameskoor Cantantes, 
lector mevr. H. Dielissen) –  jaardienst Toos 
Gielen-Loijen, jaardienst Ricky Bours-Verste-
den, jaardienst Gerrit Kessels (tevens van-
wege verjaardag),jaardienst Sjeng van Riet, 
tevens voor Lies van Riet-van de Kruijs.

Dankbaarheid
Graag wil ik iedereen, ook namens mijn fa-
milie, danken voor alle blijken van medele-
ven  bij het overlijden van mijn vader en mijn 
zwager.

Pastoor Schuffelers

Wereld Jongeren Dagen.
Het katholieke jongerentijdschrift Omega 
brengt dit jaar najaar een speciale uitgave 
uit, die terugkijkt op de Wereld Jongeren 
Dagen (WJD) in Brazilië. In deze glossy ko-
men verhalen over de WJD te staan, foto-
reportages en artikelen, als het ware een 
herinneringsboek. Tegelijkertijd wil het ma-
gazine een handreiking zijn aan jongeren 
om zich na de WJD met elkaar het geloof 
te verbinden. Jongerenactiviteiten die door
verschillende partijen georganiseerd wor-
den, worden in een apart gedeelte van het 
tijdschrift uitgelicht.

Niet-abonnees van Omega kunnen deze 
speciale editie, liefst (vóór 12 augustus) een 
mail te sturen naar administratie@omega-
magazine.nl. Vermeld in de mail naam, 
adres en het aantal exemplaren. De leve-
ringsdatum is 13 september. Het tijdschrift 
kost 7 euro inclusief verzendkosten. Bij een 
bestelling van tien exemplaren is de prijs 5
euro plus 5 euro verzendkosten.

Overleden
Op 24 juli overleed een dag voor haar 74ste 
verjaardag, Mia Timmermans-Lempens. Ze 
woonde Bloemerstraat 1b. Haar uitvaart 
heeft plaatsgevonden op 27 juli en ze is be-
graven op het parochiekerkhof.
Moge zij ruste in vrede.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage:  Rabo rek. 1355.09.246
ING rek. 2943427

Zondag 11 augustus
10.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van  10 aug. 2013 – 17 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 an-
dere parochiezaken. Op feestdagen is het 

parochiebureau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 11 aug. 9.30 uur:
Als hgm. uit dankbaarheid en tevens voor de 
overleden familieleden, Als hgm. voor onze 
parochiegemeenschap, Als hgm. voor alle 
overledenen van onze parochie, Als hgm. 
voor rector Lambert Gubbels en pater Crins 
(volkszang)

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 10 - 17 augustus. 

ZATERDAG 10 AUGUSTUS, H. Laurentius, 
diaken en martelaar, 19.00 (Zanggroep Os-
pel) jrd Leo Verkoijen, jrd Sjaak Kessels, ghm 
Drika Caris-Kessels (verjaardag), ghm Corne-
lis Kuepers, echtgenote en familie.

ZONDAG 11 AUGUSTUS, 19e zondag door 
het jaar, H. Clara, 10.00 (Zangkoor De Peel-
klanken) ghm Harrie Kuijpers en Anna Kuij-
pers-Moonen. 

DINSDAG 13 AUGUSTUS, 19.00 voor de 
zieken. 

DONDERDAG 15 AUGUSTUS, Hoogfeest 
van Maria Tenhemelopneming, 19.00  ter 
ere van Maria.

ZATERDAG 17 AUGUSTUS, 19.00 (Sa-
menzang) jrd Truus Slaats-Zegveld en Wiel 
Slaats, jrd Thea Jacobs-van Gog, ghm over-
leden familie Swaans-Leenders en gezusters 
Leenders. 

ACOLIETEN: za. 10 aug. 19.00 : Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 11 aug. 10.00: 
Richard Köster, Koen Coumans; za. 17 aug. 
19.00 : Victor Köster, Cas Schonkeren. 

OVERLEDEN: Op 27 juli jl. overleden Harrie 
Koppen, 93 jaar, Stad 4C, en Mien Broens-
Feijen, 88 jaar, St. Joseph, Meijel. Mogen zij
rusten in vrede.

HOOGFEEST Maria Tenhemelopneming: 
Donderdag 15 augustus is het Hoogfeest 
van Maria Tenhemelopneming, waarop
vroeger de zegening van kruiden plaats-
vond, die werden gebruikt om zegen te vra-
gen bij onheil en beperking van schade bij 
ziekte of natuurgeweld. De zegening vormt 
een voorbeeld van evangelisatie van voor-
christelijke riten en vormen van geloof. Hoe-
wel de zegening nog maar in weinig paro-
chies plaatsvindt wordt deze Maria feestdag 
nog vrij algemeen gevierd door gelovigen. U
bent dan ook van harte welkom. 

NIEUWE SCHOOLJAAR: En maandag 12 
augustus begint het nieuwe schooljaar. Na 
enkele dagen omschakeling en gewenning 
is iedereen weer vertrouwd met het leer-
programma van de diverse groepen. Ik wens 
leraren en leerlingen een goed jaar toe : suc-
ces bij de lesprogramma’s en vooral ook een 
fijne sfeer, waarin iedereen zich thuis voelt 
en kan genieten van elke nieuwe schooldag! 
Ik hoop ook het komende jaar met enige re-
gelmaat binnen te lopen bij De Schrank. 

TER HERINNERING: De 1e  H. Communie 
2013 is op Hemelvaartsdag donderdag 29 
mei en het H. Vormsel 2013 op vrijdag 16 
mei. 

Pastoor A. Koumans.
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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  11 augustus 2013.  H. Mis om 
11.00 uur
H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.Jaardienst voor Jan Klaver 
en tevens voor Sjaak Hendrikx

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

OASEMORGEN
Maandag 12 augustus 2013 is er bijeenkomst 
van de OASE-groep in de kerk in Budschop. 
De viering begint om 09.00 uur. Tijdens de 
pauze is er koffie en thee. Iedereen is van 
harte welkom om tijdens deze morgen bin-
nen te lopen en samen te bidden.

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

9 t/m 17 augustus  2013.

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

ZATERDAG 10 AUGUSTUS: i.v.m. het Fes-
teynder weekend géén dienst.

ZATERDAG 17 AUGUSTUS: 19.15 uur 
H. Mis, koor de Leeuwerik, , ter ere aan de 
H. Gerardus.

LEZERS: vrijdag 9 augustus opening Fest-
eynder, zaterdag 17 augustus Piet van Gog.

MISDIENAARS: vrijdag 9 augustus Ayla en 
Lois Beerens, zaterdag 17 augustus Valerie 
Beerens en Luc Weekers.

“Eerlijk duurt het langst, vandaar dat som-
mige mensen zo gauw klaar zijn.” 

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.

Trouw-
kaarten? 

Drukkerij van Deursen bv 
 Pannenweg 231 Nederweert

Groene Kruis gaat digitaal
Sinds kort is de Facebookpagina 
van Groene Kruis Vrijwilligers-
zorg en Mantelzorgondersteu-
ning in de lucht. Daar staat al 
het nieuws en een overzicht van 
activiteiten die georganiseerd 
worden voor onze vrijwilligers 
en voor mantelzorgers uit de ge-
meente Nederweert. 

Zo blijft u optimaal op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen. Daarnaast 
kunt u er ook polls invullen en nieuws 
zien van onder andere Mezzo, de 
landelijke vereniging voor mantelzor-
gers en vrijwilligers. Dit is onze link, 
dus deel en ‘like’ ons gerust! https://
www.facebook.com /GroeneKruis
VrijwilligerszorgMantelzorg

Daarnaast zijn we bezig met het op-
timaliseren van onze website. We 
hopen dat dit in september klaar is 
en dan kunt u ons ook bezoeken op 
www.groenekruis.nl

Omdat wij graag milieuvriendelijk 
werken, gaan wij onze nieuwsbrief 
digitaal uitbrengen. Mantelzorgers 
uit de gemeente Nederweert en vrij-
willigers van Groene Kruis Vrijwil-
ligerszorg kunnen zich aanmelden 
voor deze nieuwsbrief via de mail: 
thuishulpcentrale@dezorggroep.nl 
of telefonisch: (0475) 458 473. 

Triduüm en
dagbedevaart Banneux

Caritas Banneux N.D. Bisdom Roer-
mond organiseert een 5 daagse be-
devaart van 11 t/m 15 oktober 2013 
naar Banneux.

1 daagse bedevaart op 2 oktober 
2013.
Voor verdere inlichtingen kunt U
contact opnemen met Maria Vossen 
tel.06-50470103 of
Chrit Götzen tel. 0495-530282

Elektro - Loodgieter - Sanitair - C.V. - Service & Onderhoud
Pannenweg 117, 6031 RK Nederweert, tel: (0495) 63 12 24 

info@kessels-installaties.nl

Op 6 augustus 1973 trad als 16-jarig jongetje bij ons in dienst

Ton Klaessens
Gezien zijn lange staat van dienst, zijn voortreffelijke inzet en
betrokkenheid bij het bedrijf, bieden wij Ton een receptie aan.

Deze receptie zal gehouden worden op vrijdag 16 augustus 2013
van 18.30 tot 20.00 uur bij Café-Zaal Bi-j Le-Nie,

Kruisstraat 53, 6034 RJ  Nederweert-Eind.

Ton ziet er naar uit om al zijn klanten, vrienden, kennissen,
familie en collega's op deze avond te mogen begroeten.

Jan Kessels
Directeur

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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.

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)

 Festeynderweekend 2013
Opening Festeynder Weekend op 
vrijdag 9 augustus
Mede door de enorme inzet van vele 
vrijwilligers is Festeynder Weekend 2012 
zeer geslaagd. Momenteel maakt het 
Eind zich op voor het 38ste Festeynder 
Weekend. Ook dit Festeynder Weekend
willen we de bezoekers dezelfde sfeer 
weer laten proeven. Een van de doelen 
van het Festeynder Weekend is de on-
derlinge band tussen de vrijwilligers te 
verbeteren. Dit komt nergens beter tot 
zijn recht dan OP DE VRIJDAG.

PROGRAMMA VRIJDAG 9 AUG.

PLECHTIGE H. MIS 19.00 u. - 20.00 u.
m.m.v. gemengd koor “De Leeuwe-
rik” en Liturgische werkgroep.

DORPSMEETING 20.00 u. - 24.00 u.
Voor de kinderen kinderspelen.
Preuvenement. [gratis koffie en oude 
gerechten].

Dit alles vindt in Eynderhoof plaats. 
Natuurlijk is de entree gratis.

Vrijdag 9 augustus a.s. om 20.00 uur

KERKORGELCONCERT
in de St. Lambertuskerk Nederweert.

Cocon
Vakantiesluiting van 11 juli t/m 9
augustus 2013.

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



MolenrebussenMolenrebussen
Beste molenvrienden,

Inmiddels hebben Coen, Geert en Hans, de mole-
naars van “de Korenbloem”-molen te Ospel een 
puzzel bedacht en samengesteld. Deze keer hebben 
ze zich laten inspireren door het gegeven dat er in 
de Nederlandse taal nogal wat woorden bestaan die 
beginnen met “molen”. Bijvoorbeeld molenbeek, 
molenbouw, molenkap etc.

Ze hebben er 20 voor u uitgezocht en van elk woord 
een rebus gemaakt. U kunt de 20 oplossingen kwijt 
in het schema. Maar dan bent u er nog niet. U ziet 
ook nog 20 afbeeldingen die staan voor het gehele 
woord. Vul de letters van deze afbeeldingen in het 
schema in achter de betreffende woorden. Deze 
letters vormen dan, van boven naar beneden – en 
zonder – een uitdrukking die iets met molens heeft 
te maken. 

De gehele oplossing, dus niet alleen de uitdrukking, 
kunt u inleveren op de 3e zondag van augustus 
“Ospelse Molendag” (18 augustus)  in de molen “de 
Korenbloem”, tussen 13.00 en 16.00 uur.

1 molen
2 molen
3 molen
4 molen
5 molen
6 molen
7 molen
8 molen
9 molen
10 molen
11 molen
12 molen
13 molen
14 molen
15 molen
16 molen
17 molen
18 molen
19 molen
20 molen
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Oplossing:.

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Naam: ___________________________

__________________________________

Adres: ___________________________

Postcode: ________________________

Woonplaats: _____________________

Leeftijd:__________________________
Kosten: gratis

Bekendmaking op Limburgse 
molendag op 5 en 6 oktober 2013.
Tijd: tussen 13.00 en 16.00 uur."

"
"

Hoofdprijs: BROODBAKMACHINE
en 1 kg. tarwemeel
2e en 3e prijs: museum-molenboek en 
bakmeel
4e prijs: een gratis rondleiding tot in de kap.
5e prijs: een lekkere boterham met suiker
gebakken door de molenaar
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Interactieve HD TV, Internet, 
Bellen en o.a.:

ü 2 HD tv-ontvangers

ü  Supersnel internetten met 100 Mbit/s

ü Gratis Opnemen Pakket

/mnd*
45.-

De eerste
3 maanden

Glasvezel 
Alles-in-één 

met Installatie-
garantie



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

FESTEYNDER WEEKEND 10 & 11 AUGUSTUS - NEDERWEERT-EIND
2013 - EDITIE 38



Eind 12b, 6034 SN Nederweert-Eind
i www.autonieuwenhoven.nl t 0495 631462
e info@autonieuwenhoven.nl f 0495 626735

Eind 40 • 6034 SN  Nederweert-Eind 
Tel. 0495-631928

Voor meer informatie of openingstijden 
neem eens een kijkje op:

wwwwww.ijsboerderijgommers.nl

Ambachtelijk
  bereid
   roomijs, 

“Natuurlijk
    Lekker”

De Riet 8
6034 RM Nederweert-Eind

tel. 0495.633415
mob. 06-53354886

e-mail: Info@minicampingderiet.nl
www.minicampingderiet.nl

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

Pastoor Maesplein 11, 6034 TE Nederweert-Eind, 
Tel: 0495 633053 - www.cafetaria-dindj.nl

Voor al uw feesten en partijen

Café - zaal
Smolenaers
Pastoor Maesplein 1
6034 TE  Nederweert-Eind
Telefoon 0495 - 631720

stukadoorsbedrijf

Walk 1
6093 GS  Heythuysen
Tel. 0475 - 44 05 77
Mob. 06 - 504 259 83

▲ Pannendaken

▲ Platte daken

▲ Lood- en Zinkwerk

▲ Schoorsteenrenovatie

Mat Koppen Dakwerken
Eind 61 6034 SM  Nederweert-Eind Tel. 0495 - 626 673 Mob. 06 - 50290664 

E-mail info@matkoppendakwerken.nl www.matkoppendakwerken.nl

Eind 12, 6034 SN  Nederweert-Eind
Tel. 0495-430851  -  Fax. 0495-634490

www.slagerijkuepers.nl

Vers en (h)eerlijk vlees 
In eigen slagerij wordt het 
vlees op ambachtelijke wijze 
verwerkt tot fijne vleeswaren.
Tevens kunt u bij Versboerderij 
Thijs Kuepers terecht voor 
diverse  worstsoorten.
Vanuit onze boerderijwinkel 
vinden onze producten hun weg 
naar onze klanten in de regio.

Openingstijden:  di. 13.00 tot 18.00. wo., do., vr. 8.30 tot 18.00. Zat. 8.30 tot 16.00 uur

Kruiszijweg 6, 6034 RZ NederKruiszijweg 6, 6034 RZ Nederweert-Eind • Tweert-Eind • Tel. 06-22214158el. 06-22214158

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag: 9.00 u tot 12.30 u
zaterdag:  9.00 u tot 16.00 u

Hulsenweg 18 
6031 SP Nederweert
Tel. 0495-632 535
www.vangog-autos.nl

Wij zijn gespecialiseert in de verkoop van gebruikte auto’s en het
onderhouden/repareren van alle personenauto’s en lichte bedrijfs-
wagens, maar met name in de merken Volkswagen, Seat en Audi.

Houtsberg 7
6034 ST Nederweert-Eind
Tel: 06-53538739

FRANS KLUS- EN
MONTAGEBEDRIJF  V.O.F.

gas - water - cv - elektra

VVerhuur verhuur van tenten,an tenten, podia, podia,
marmarktkramen en toiletwktkramen en toiletwagensagensagens

Schuman Verhuur is dé verhuur-
specialist voor Limburg en Brabant.
Neemt u voor advies over het 
huren van partytenten/feesttenten,
marktkramen , podia en toilet-
wagens en voor aanverwante party/
evenement benodigdheden  gerust 
vrijblijvend contact met ons op.

Eindhovensebaan 7e, 6031 NB Nederweert
Tel: 0495-537350 / GSM: 06-27023901 / info@schuman-verhuur.nl

 CA CATERING & PTERING & PARARTYSERVICE
ZAAL EN KEGELBANEN

• Bruiloft
• Personeelsfeest
• Receptie

• Barbecue
• Jubilea
• Familietreffen

• Kegelen
• Thema-Avonden
• All-In-Arrangementen

Kraan 6, 6031 RX  Nederweert - Tel. 0495-632151 - www.brielsparty.nl

Verheijen
Leveroysedijk 5 Nederweert-Eind - Tel. 0495-652108

Houtsberg 16 6091 NA Leveroy - Tel. 0495 651450 

Fa H. Heijnen en Zn.

Eind 42 • 6034 SN  Nederweert-Eind
Tel. 0495-63 44 07 / 06 - 29 06 25 70

Bij cafe-zaal Bi-j Le-nie is een gezellige avond
gegarandeerd. Er wordt gebiljart, gedart of gezellig
aan de bar iets gedronken.

We hebben een grote zaal voor iedere gelegenheid
die u zich maar kunt bedenken.

“Zaal Bi-j Le-nie”, het regionaal bekende adres voor
feesten en partijen. Voor activiteiten van bedrijven
en verenigingen, koffietafels en andere gelegen-
heden hebben wij speciale arrangementen.
We kunnen ook een arrangement naar wens
samenstellen.

www.cafezaalbijlenie.nl

Kruisstraat 53 

6034 RJ Nederweert Eind 

Tel. 0495-631296 

info@cafezaalbijlenie.nl

Bouwservice 
Nederweert 
nieuwbouw en verbouw

Houtsberg 1-A Nederweert-Eind - Tel. 06-22 22 69 04 

Kruisstraat 42

6034 RL  Nederweert-Eind

Tel. 0495-631657

mail@koduservice.nl

www.koduservice.nl

• Kopieermachines*

• Drukwerk

• Kopieerwerk, ook in kleur

• Printers en faxen

• Reparaties

• Supplies

* Verkooppunt van Kyocera en 
Brother  met eigen servicedienst!

• Printers en faxen

• Reparaties

Interieurs op maat 
Baldessenweg 4 Nederweert

Email: info@roost-interieurbouw.nl
tel: 06-22687320 of 0495-634552

www. roost-interieurbouw.nl

Roost Meubel- en Interieurbouw

Reggefiber heeft zich ook dit
jaar weer verbonden als hoofd-
en podiumsponsor van het
Festeynder Weekend in Neder-
weert-Eind. Mede hierdoor
kan Festeynder enkele doelen
realiseren, waaronder vrij
entree voor bezoekers tijdens
Festeynder Plein. Reggefiber
voert campagne onder de
noemer ‘Eindelijk Glasvezel’, 
waarbij het doel is inwoners 
van Nederweert te informeren
waarom het belangrijk is te
kiezen voor een nieuw en toe-
komstvast netwerk.  Wat deze 
samenwerking met name uniek
maakt is dat Festeynder een blik
op het verleden werpt en Regge-
fiber zich op de toekomst richt.

Janneke Fijnvandraat, salesma-
nager bij Reggefiber zegt over de 
sponsoring van het festival door 
Reggefiber: “We vinden het be-
langrijk om ook iets terug te doen 
voor de inwoners van Nederweert. 
We graven dan wel snel en laten 
alles netjes achter, maar het kan 
toch voorkomen dat de inwoners 
van Nederweert overlast ondervin-
den van de aanleg van glasvezel. 
Om hen tegemoet te komen en om 
dit mooie festival te ondersteunen 
zijn wij met trots dit jaar wederom 
hoofdsponsor van het festival.” 

Waar veel organisaties het zonder 
subsidies niet redden, heeft de 
Festeynder Weekend organisa-
tie zich altijd staande weten te 
houden zonder subsidies. Dit was 
al de achterliggende jaren alleen 
mogelijk door de talloze inwoners 
van gemeente Nederweert, die 
zich belangeloos hebben ingezet 
voor het evenement. Door de 
toezegging van Reggefiber en een 
groot aantal vaste partners, kan 
men weer met vertrouwen het 
Festeynder Weekend van 9 tm 11 
augustus tegemoet zien.

Aanleg van glasvezel in
Nederweert
In Nederweert zijn de werkzaam-
heden rondom de aanleg van 
glasvezel in volle gang. Een aantal 
wijken zijn al aangesloten op 
glasvezel en de bewoners kunnen 
hier dan ook al even genieten van 
de voordelen van glasvezel. De 
aanleg verloopt geheel volgens 
planning en met weinig vertra-
gingen. Ook het straatwerk wordt 
naar tevredenheid van de bewo-
ners opgeleverd.

Naar verwachting worden de 
werkzaamheden eind 2013 afge-
rond en kunnen alle inwoners van 
het aansluitgebied gaan genieten 
van de voordelen van glasvezel.

Meer weten over glasvezel?
De medewerkers van Reggefiber 
staan u graag te woord in de glas-
vezelwinkel aan de Brugstraat 31 
in Nederweert. Of kijk voor meer 
informatie over glasvezel, de 
serviceproviders en de planning 
van de aanlegwerkzaamheden op 
www.eindelijkglasvezel.nl/neder-
weert. 

Reggefiber wederom hoofd- en podium-
sponsor Festeynder Plein Festival

Drie nieuwe thema’s Festeynder

Voor de regionale bezoeker is 
het dit jaar weer extra interes-
sant om Festeynder op zondag 
11 augustus te bezoeken. Met 
maar liefst 3 nieuwe unieke 
thema’s, zorgt de organisatie 
voor een totale nieuwe be-
leving van een van Limburgs 
meest veelzijdige evenemen-
ten. Met “De Vier Jaargetijden” 
als thema voor de historische 

folkloristische optocht, de Kin-
derFesteynder (met gratis en-
tree t/m 12 jaar, mits onder 
begeleiding) en een uitgebreid 
straattheatergebeuren, is er
veel nieuws te zien en te bele-
ven.  Daarnaast is ook Limburgs 
Openluchtmuseum Eynderhoof 
een onderdeel van het festival-
terrein. U waant zich een gehele 
dag in grootmoeders tijd.

Het totale programma:

12.00 uur: 
Opening Festeynder, u kunt op 
het gehele festivalterrein terecht
en genieten van het totale pro-
gramma aanbod. Daarnaast kunt 
u bij diverse stands terecht en 
genieten van het ``Culinaire ver-
leden` .̀ Les uw dorst op de ver-
schillende terrassen en geniet van 
oude gerechten zoals balkenbrij,
zult, bloedworst, spek, pannen-
koeken, poffertjes en op de oude 
manier gebakken brood en vlaai.

13.30 uur:
Start Folkloristische Historische op-
tocht, met als thema “De vier jaar-
getijden”. Men kan genieten van 
seizoensgebonden taferelen, waar-
onder lentekriebels, Moederdag, 
oogstdankfeest en dans, herfst 
en jachthoornblazers, oudjaar en 
“vastelaovundj” (carnaval). En na-
tuurlijk schutterijen en gilden, volks-
dansgroepen en straatartiesten.

12.00-18.00 uur:
KinderFesteynder (nieuw) te begin-
nen met gratis entree voor kinderen

t/m 12 jaar (onder begeleiding). 
Doorlopend genieten van clowns, 
straattheateracts, poppentheater, 
nostlgische kermisattracties, kinder-
volksspelen en veel groot en klein
vee (alles gratis).

12.00-18.00 uur:
Straattheater (nieuw) doorlo-
pend genieten van tientallen acts, 
standbeelden, clowns, steltenlo-
pers, clowns en uiteraard muziek.

12.00-18.00 uur:
Limburgs Openluchtmuseum 
Eynderhoof, waar het dagelijkse 
leven tussen Peel en Maas van 
begin vorige eeuw herleeft. Met 
oude ambachten, klederdrachten 
van toen en de doorlopende ex-
posities “De vier jaargetijden” en 
“Terug in de Tijd` .̀

Belangrijke gegevens:
Entree is € 7.00 voor volwasse-
nen en jeugd vanaf 12 jaar, kin-
deren t/m 12 jaar gratis (onder 
begeleiding). Fietsenstallingen 
en parkeergelegenheid zijn ruim 
voldoende aanwezig. 

10 en 11  augustus Nederweert -Eind

PROMOOT OOK UW EVENEMENT IN HET

Nostalgische kermis met draaimolen

Straattheater met Car o Chienno (België) Levende standbeelden
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   roomijs, 
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    Lekker”

De Riet 8
6034 RM Nederweert-Eind
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6031 EE  Nederweert

Tel. 06-54397476
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Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

Pastoor Maesplein 11, 6034 TE Nederweert-Eind, 
Tel: 0495 633053 - www.cafetaria-dindj.nl

Voor al uw feesten en partijen

Café - zaal
Smolenaers
Pastoor Maesplein 1
6034 TE  Nederweert-Eind
Telefoon 0495 - 631720

stukadoorsbedrijf

Walk 1
6093 GS  Heythuysen
Tel. 0475 - 44 05 77
Mob. 06 - 504 259 83

▲ Pannendaken

▲ Platte daken

▲ Lood- en Zinkwerk

▲ Schoorsteenrenovatie

Mat Koppen Dakwerken
Eind 61 6034 SM  Nederweert-Eind Tel. 0495 - 626 673 Mob. 06 - 50290664 

E-mail info@matkoppendakwerken.nl www.matkoppendakwerken.nl

Eind 12, 6034 SN  Nederweert-Eind
Tel. 0495-430851  -  Fax. 0495-634490

www.slagerijkuepers.nl

Vers en (h)eerlijk vlees 
In eigen slagerij wordt het 
vlees op ambachtelijke wijze 
verwerkt tot fijne vleeswaren.
Tevens kunt u bij Versboerderij 
Thijs Kuepers terecht voor 
diverse  worstsoorten.
Vanuit onze boerderijwinkel 
vinden onze producten hun weg 
naar onze klanten in de regio.

Openingstijden:  di. 13.00 tot 18.00. wo., do., vr. 8.30 tot 18.00. Zat. 8.30 tot 16.00 uur

Kruiszijweg 6, 6034 RZ NederKruiszijweg 6, 6034 RZ Nederweert-Eind • Tweert-Eind • Tel. 06-22214158el. 06-22214158

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag: 9.00 u tot 12.30 u
zaterdag:  9.00 u tot 16.00 u

Hulsenweg 18 
6031 SP Nederweert
Tel. 0495-632 535
www.vangog-autos.nl

Wij zijn gespecialiseert in de verkoop van gebruikte auto’s en het
onderhouden/repareren van alle personenauto’s en lichte bedrijfs-
wagens, maar met name in de merken Volkswagen, Seat en Audi.

Houtsberg 7
6034 ST Nederweert-Eind
Tel: 06-53538739

FRANS KLUS- EN
MONTAGEBEDRIJF  V.O.F.

gas - water - cv - elektra

VVerhuur verhuur van tenten,an tenten, podia, podia,
marmarktkramen en toiletwktkramen en toiletwagensagensagens

Schuman Verhuur is dé verhuur-
specialist voor Limburg en Brabant.
Neemt u voor advies over het 
huren van partytenten/feesttenten,
marktkramen , podia en toilet-
wagens en voor aanverwante party/
evenement benodigdheden  gerust 
vrijblijvend contact met ons op.

Eindhovensebaan 7e, 6031 NB Nederweert
Tel: 0495-537350 / GSM: 06-27023901 / info@schuman-verhuur.nl

 CA CATERING & PTERING & PARARTYSERVICE
ZAAL EN KEGELBANEN

• Bruiloft
• Personeelsfeest
• Receptie

• Barbecue
• Jubilea
• Familietreffen

• Kegelen
• Thema-Avonden
• All-In-Arrangementen

Kraan 6, 6031 RX  Nederweert - Tel. 0495-632151 - www.brielsparty.nl

Verheijen
Leveroysedijk 5 Nederweert-Eind - Tel. 0495-652108

Houtsberg 16 6091 NA Leveroy - Tel. 0495 651450 

Fa H. Heijnen en Zn.
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Bij cafe-zaal Bi-j Le-nie is een gezellige avond
gegarandeerd. Er wordt gebiljart, gedart of gezellig
aan de bar iets gedronken.

We hebben een grote zaal voor iedere gelegenheid
die u zich maar kunt bedenken.

“Zaal Bi-j Le-nie”, het regionaal bekende adres voor
feesten en partijen. Voor activiteiten van bedrijven
en verenigingen, koffietafels en andere gelegen-
heden hebben wij speciale arrangementen.
We kunnen ook een arrangement naar wens
samenstellen.

www.cafezaalbijlenie.nl

Kruisstraat 53 

6034 RJ Nederweert Eind 

Tel. 0495-631296 

info@cafezaalbijlenie.nl

Bouwservice 
Nederweert 
nieuwbouw en verbouw

Houtsberg 1-A Nederweert-Eind - Tel. 06-22 22 69 04 

Kruisstraat 42

6034 RL  Nederweert-Eind

Tel. 0495-631657

mail@koduservice.nl

www.koduservice.nl

• Kopieermachines*

• Drukwerk

• Kopieerwerk, ook in kleur

• Printers en faxen

• Reparaties

• Supplies

* Verkooppunt van Kyocera en 
Brother  met eigen servicedienst!

• Printers en faxen

• Reparaties

Interieurs op maat 
Baldessenweg 4 Nederweert

Email: info@roost-interieurbouw.nl
tel: 06-22687320 of 0495-634552

www. roost-interieurbouw.nl

Roost Meubel- en Interieurbouw

Reggefiber heeft zich ook dit
jaar weer verbonden als hoofd-
en podiumsponsor van het
Festeynder Weekend in Neder-
weert-Eind. Mede hierdoor
kan Festeynder enkele doelen
realiseren, waaronder vrij
entree voor bezoekers tijdens
Festeynder Plein. Reggefiber
voert campagne onder de
noemer ‘Eindelijk Glasvezel’, 
waarbij het doel is inwoners 
van Nederweert te informeren
waarom het belangrijk is te
kiezen voor een nieuw en toe-
komstvast netwerk.  Wat deze 
samenwerking met name uniek
maakt is dat Festeynder een blik
op het verleden werpt en Regge-
fiber zich op de toekomst richt.

Janneke Fijnvandraat, salesma-
nager bij Reggefiber zegt over de 
sponsoring van het festival door 
Reggefiber: “We vinden het be-
langrijk om ook iets terug te doen 
voor de inwoners van Nederweert. 
We graven dan wel snel en laten 
alles netjes achter, maar het kan 
toch voorkomen dat de inwoners 
van Nederweert overlast ondervin-
den van de aanleg van glasvezel. 
Om hen tegemoet te komen en om 
dit mooie festival te ondersteunen 
zijn wij met trots dit jaar wederom 
hoofdsponsor van het festival.” 

Waar veel organisaties het zonder 
subsidies niet redden, heeft de 
Festeynder Weekend organisa-
tie zich altijd staande weten te 
houden zonder subsidies. Dit was 
al de achterliggende jaren alleen 
mogelijk door de talloze inwoners 
van gemeente Nederweert, die 
zich belangeloos hebben ingezet 
voor het evenement. Door de 
toezegging van Reggefiber en een 
groot aantal vaste partners, kan 
men weer met vertrouwen het 
Festeynder Weekend van 9 tm 11 
augustus tegemoet zien.

Aanleg van glasvezel in
Nederweert
In Nederweert zijn de werkzaam-
heden rondom de aanleg van 
glasvezel in volle gang. Een aantal 
wijken zijn al aangesloten op 
glasvezel en de bewoners kunnen 
hier dan ook al even genieten van 
de voordelen van glasvezel. De 
aanleg verloopt geheel volgens 
planning en met weinig vertra-
gingen. Ook het straatwerk wordt 
naar tevredenheid van de bewo-
ners opgeleverd.

Naar verwachting worden de 
werkzaamheden eind 2013 afge-
rond en kunnen alle inwoners van 
het aansluitgebied gaan genieten 
van de voordelen van glasvezel.

Meer weten over glasvezel?
De medewerkers van Reggefiber 
staan u graag te woord in de glas-
vezelwinkel aan de Brugstraat 31 
in Nederweert. Of kijk voor meer 
informatie over glasvezel, de 
serviceproviders en de planning 
van de aanlegwerkzaamheden op 
www.eindelijkglasvezel.nl/neder-
weert. 

Reggefiber wederom hoofd- en podium-
sponsor Festeynder Plein Festival

Drie nieuwe thema’s Festeynder

Voor de regionale bezoeker is 
het dit jaar weer extra interes-
sant om Festeynder op zondag 
11 augustus te bezoeken. Met 
maar liefst 3 nieuwe unieke 
thema’s, zorgt de organisatie 
voor een totale nieuwe be-
leving van een van Limburgs 
meest veelzijdige evenemen-
ten. Met “De Vier Jaargetijden” 
als thema voor de historische 

folkloristische optocht, de Kin-
derFesteynder (met gratis en-
tree t/m 12 jaar, mits onder 
begeleiding) en een uitgebreid 
straattheatergebeuren, is er
veel nieuws te zien en te bele-
ven.  Daarnaast is ook Limburgs 
Openluchtmuseum Eynderhoof 
een onderdeel van het festival-
terrein. U waant zich een gehele 
dag in grootmoeders tijd.

Het totale programma:

12.00 uur: 
Opening Festeynder, u kunt op 
het gehele festivalterrein terecht
en genieten van het totale pro-
gramma aanbod. Daarnaast kunt 
u bij diverse stands terecht en 
genieten van het ``Culinaire ver-
leden` .̀ Les uw dorst op de ver-
schillende terrassen en geniet van 
oude gerechten zoals balkenbrij,
zult, bloedworst, spek, pannen-
koeken, poffertjes en op de oude 
manier gebakken brood en vlaai.

13.30 uur:
Start Folkloristische Historische op-
tocht, met als thema “De vier jaar-
getijden”. Men kan genieten van 
seizoensgebonden taferelen, waar-
onder lentekriebels, Moederdag, 
oogstdankfeest en dans, herfst 
en jachthoornblazers, oudjaar en 
“vastelaovundj” (carnaval). En na-
tuurlijk schutterijen en gilden, volks-
dansgroepen en straatartiesten.

12.00-18.00 uur:
KinderFesteynder (nieuw) te begin-
nen met gratis entree voor kinderen

t/m 12 jaar (onder begeleiding). 
Doorlopend genieten van clowns, 
straattheateracts, poppentheater, 
nostlgische kermisattracties, kinder-
volksspelen en veel groot en klein
vee (alles gratis).

12.00-18.00 uur:
Straattheater (nieuw) doorlo-
pend genieten van tientallen acts, 
standbeelden, clowns, steltenlo-
pers, clowns en uiteraard muziek.

12.00-18.00 uur:
Limburgs Openluchtmuseum 
Eynderhoof, waar het dagelijkse 
leven tussen Peel en Maas van 
begin vorige eeuw herleeft. Met 
oude ambachten, klederdrachten 
van toen en de doorlopende ex-
posities “De vier jaargetijden” en 
“Terug in de Tijd` .̀

Belangrijke gegevens:
Entree is € 7.00 voor volwasse-
nen en jeugd vanaf 12 jaar, kin-
deren t/m 12 jaar gratis (onder 
begeleiding). Fietsenstallingen 
en parkeergelegenheid zijn ruim 
voldoende aanwezig. 

10 en 11  augustus Nederweert -Eind

PROMOOT OOK UW EVENEMENT IN HET

Nostalgische kermis met draaimolen

Straattheater met Car o Chienno (België) Levende standbeelden
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