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

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen

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

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Sjeng Vaasstraat 3
6031 HE Nederweert
0495 - 624607
info@adriaensbouwkunst.nl
www.adriaensbouwkunst.nl

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Incl. gratis halen/brengen!
6dgn/week een service-auto

in Nederweert/Ospel

Inclusief poetsen!

Nu! €29.95

in Nederweert/Ospel

Postelstraat 36 Someren Tel. 0493-494610

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts Pim van Boxel

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Kam Yan You

Ons inpandig tandtechnisch laborato-
rium Jasper van den Brandt verzorgt al 
uw (spoed-) reparaties aan kunstgebit 

of prothese. Vaak klaar terwijl u wacht. 
Ook voor klikgebit op implantaten 

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

DYNAMISCHE
YOGALESSEN

GRATIS PROEFLES!
Meld je nu aan voor een

Power Yoga
Easy Flow Yoga
Hatha Flow Yoga
Ashtanga Yoga (Mysore Stijl)

Voor meer informatie:
www.yogaweert.nl of bel 0031 6 51631444

Yogastudio Yoga Weert • Graafschap Hornelaan 136E • Weert
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Hout- en bouwmaterialenhandel

AKTIE-PRIJZENop onze voorraad en showveld trampolines

Dealer van
stijlvolle Albo

binnen- en
buitendeuren

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

zaterdag 7.00-13.00 u.

Voor o.a.
•	Nu	ook	lariks/douglas/

eiken/bankirai/okan/Zweeds 
rabat redceder

•	Plafonds,	deuren
•	Beton-	en	gebakken	klinkers
•	Schuttingen	en	poorten
•	Trampolines	

(High Flyer 430 €	295,-)	

stijlv

b

Kom ook
naar onze
showroom!

Mevr. van Geneygen- Kanders:

“Vanmorgen zei ik met een zuinig 
lachje: ik moet naar de tandarts. 
Na een pijnloze behandeling ging ik 
met een brede lach er weer vandaan.”

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.

‘Mijn vrouw was 

bijzonder levenslustig . 

Een sombere uitvaart 

paste dan ook 

totaal niet bij haar.

Dat begreep Van Deursen 

helemaal .’

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 ".

Bij het Nederweerter Timmerbe-
drijf Caris Karel B.V. gaat per 1
januari 2014 de deur op slot. Jos 
Vossen en Wil Knapen hangen ha-
mer en duimstok aan de wilgen. 
Opgeteld 100 jaren timmervak-
werk behoren vanaf volgend jaar
tot het verleden.

Wil Knapen (van Hales Hein) staat al 
52 jaren in de werkplaats van Caris 
Karel B.V. Hij startte direct na de Lts 
bij het timmerbedrijf van Karel Ca-
ris. Een gesprek met pa Knapen was 
voldoende om de jonge Wil (15 jr.) 
in dienst te nemen. Vier jaren later 
verging het Jos Vossen (van Harrie 
Vossen van de Kampersweg) het-
zelfde. Ook hij werd met pa Vossen 
ontboden bij Karel. Enkele uren later 
behoorde Jos tot de werknemers van 
de vrijgezelle  timmerman Caris aan 
Strateris in Nederweert. 
Karel Caris (Bates Karel) had al vroeg 
gezien dat hij jongens had aangeno-
men die een neus hadden voor het 
timmerwerk. In 1978 deed hij de zaak 
over aan hen en Sjaak Roost, die er ja-
ren eerder in dienst kwam. In 1991 na-
men Wil en Jos de zaak volledig over. 
Sjaak werkte er nog tot 1994, het jaar 
waarin Karel Caris stierf en het duo 
Vossen-Knapen het pand kocht. 

De beide kapiteins op het schip heb-
ben elkaar altijd goed aangevuld. Wil, 
rustig en ingetogen, is van de werk-
plaats. Samen met ‘de jongens’, zoals 
ze hun medewerkers noemen, heeft 
hij tig  trappen en kozijnen gemaakt. 
Het mooiste werk is volgens Wil het 
maken van een grote partij kozijnen. 
Meters maken, ambachtelijk goed 
werk leveren, maatwerk, dat is waar 
Wil voor gaat. 
Jos, vrolijk en opgeruimd van aard, is 
het liefst op de bouw. Van Maastricht 
tot Eindhoven en verder. Een gezel-

Bedrijfsbeëindiging Timmerbedrijf Caris Karel B.V. 

100 jaren dienstbaar aan de klant

lige babbel en een goed oog voor 
strakke lijnen, maken hem tot vak-
man en vertegenwoordiger van Caris 
Karel B.V. Jarenlang reed het gezin 
Vossen op zondag langs de projecten. 
Een dak dat er strak bij ligt, daar kan 
Jos trots op zijn. Het bedrijf heeft niks 
op met prefab. Caris Karel BV staat 
voor het échte timmervakwerk. 

Dat beide heren nog ‘aan de vrouw’ 
zijn gekomen, mag een wonder he-
ten. Volgens eigen zeggen werkten
zij zes dagen in de week, van zes ’s 
ochtends tot negen ’s avonds. Iedere 
dag start met het aanzetten van de 
radio in de werkplaats. Altijd. Iedere 
dag. Wil werkt alleen met de radio 
aan. Zelfs in de pauze, op de fiets 
naar huis, ging de radio mee. Jos is ie-
dere dag als tweede in de werkplaats. 
In die vroege momenten nemen zij de 
dag van gisteren en die van vandaag 
door en worden huiselijke beslomme-
ringen besproken. Daarna gaat ieder 
zijns weegs. De een in de werkplaats, 
de ander op de baan. Het werd al 
bezongen door de band Het Goede 
Doel: “Een mooiere vriendschap kon 
er in mijn ogen niet bestaan.” En
waarachtig. 

Door de samenwerking met bouw- 
en metselbedrijven was er altijd veel 
werk, wat resulteerde in lange werk-
dagen en weinig tijd voor thuis. Alles 
voor de klant, daar ging niets boven. 
Wellicht dat daarom advertentiever-
kopers nooit ook maar een kwartje 
hebben verdiend aan dit bedrijf. Voor 
sponsoring kon men er echter wel 
aankloppen. 

Enige tijd geleden werd Jos als door 
een mokerslag getroffen door de on-
voorspelbaarheid en feilbaarheid van
het leven. Hoewel Jos goed opknapte 
van zijn lichamelijke letsel, voelde hij 
dat hij niet meer volledig de oude 
was. Autorijden gaat niet meer en 
lezen is moeilijk. Ondernemen werd 
daardoor onmogelijk.  Samen met 

Wil en beider partners hakten ze 
daarom na lang en zorgvuldig beraad 
de knoop door. Na een leven lang 
samenwerken onder Caris Karel B.V. 
houden Jos en Wil het voor gezien. 
Timmerbedrijf Caris Karel B.V.begint
aan de laatste etappe. Het valt het 
duo zwaar afscheid te nemen van 
hun levenswerk, de enige baan die ze 
ooit hadden, en van hun trouwe me-
dewerkers met wie zij iedere dag met 
plezier werkten. Graag hadden Jos en 
Wil het bedrijf nog enige tijd voort-
gezet en het daarna overgedaan aan 
één van hun medewerkers of aan een 
andere geïnteresseerde, maar tijden 
zijn daarvoor te onzeker.  Een van 
Wils favoriete popsongs van The Dire 
Straits doet hier opgeld: The Walk Of 
Life is onverbiddelijk.

Namens Timmerbedrijf Caris Karel
B.V., danken Jos Vossen, Wil Knapen 
en hun echtgenotes iedereen - klan-
ten,  medewerkers  en ondernemers 
- voor het vertrouwen en de samen-
werking in de afgelopen jaren.

F. Bruekers

Jos Vossen 1964 
Ambacht school Caris Karel

Will Knapen 
op de ambacht school Caris Karel

Jos en Wiel - Caris Karel BV

‘Goed Leven Fair’ op 1 september
Graag willen we u verklappen dat 
er voor zondag 1 september een 
‘Goed Leven Fair’ in Nederweert 
gepland staat.

U vindt er vele activiteiten voor groot 
en klein, téveel om op te noemen.
Een tipje van de sluier willen we u
graag oplichten: Gezonde Voeding, 
Creativiteit, Kookstudio, Kinderacti-
viteiten, Live Muziek, Dans, Massage, 
Spiritualiteit, Kunst en Cultuur, Zelf 
bier maken, Informatie over: Work-
shops/Lezingen, Gezond Verstand 
Activiteiten, Coaching, Natuurlijk 
Beeld-Bouwen en nog veel meer…!

De ‘Goed Leven Fair’ zal plaats 
vinden bij familie Wilmsen, Ger-
risstraat 2 te Nederweert. Van 
11.00 tot 17.00 uur is de ‘Goed 

Leven Fair’ te bezoeken. Wij 
hopen u al vast nieuwsgierig 
gemaakt te hebben, graag tot 
ziens!



    13e Countryfestival Sluis 13

Het 13e countryfestival wordt dit jaar 
voor het eerst niet alleen op de zon-
dagmiddag gehouden maar organi-
seren wij ook op de zaterdagavond 
een open air cd-avond.
Dit om tegemoet te komen aan de 
wensen van de vele bezoekers, om 
nog meer te kunnen genieten en 
dansen op het intieme en gezelligste 
countryfestival van het zuiden.
Het festival  vind plaats op 17 en 18 au-
gustus en wordt georganiseerd door 
The White Horse Countrydancers. 
Het festivalterrein is door de leden en 
vele vrijwilligers omgebouwd tot een 
uniek voor Nederland  mooi en sfeer-
vol westerndorp. Voor de linedancers 
ligt er een prachtige laminaat dans-
vloer van maar liefst 200m2. Op zater-
dagavond is er de open air cd-avond 
met DJ Marie-Louise. De aanvang is 
om 19.00 uur en duurt tot 23.30 uur 
de entree bedraagt € 3,-.
Op zondag is de opening om 12.00 
uur met een demo door the White 
Horse Countrydancers. 

De entree op zondag is € 5,-. 
De entree voor beide dagen is € 6,-.
De livemuziek wordt dit jaar verzorgd 
door het nieuwe duo uit Belgie: Mis-
ter P &Nicky. Ze spelen voor de be-
zoekers zowel de prachtige country 
originals als moderne linedance mu-
ziek.
De verzoekjes worden verzorgd  
door DJ Charl/Crazy Horses. Tevens 
wordt er een nieuwe dans uitgelest 
door Marie-Louise die Danny en 
Winnie(bekend van o.a. Amsterdam 
Moonlight) speciaal voor dit festival 
geschreven hebben. Tevens is er  een 
westernmarkt met prachtige coun-
try en western artikelen. Ook aan 
de inwendige mens is gedacht: Er is 
een broodjesbar met diverse soor-
ten broodjes. Het festivalterrein is 
gelegen aan de Landbouwstraat 5  
te Someren-Eind (bij Sluis 13). Langs 
de weg van Helmond naar Weert de 
N266. Voor meer info en sfeerbeel-
den van voorgaande jaren zie:  www.
white-horse.nl

Opruiming
nog t/m 20 augustus

70% korting

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.n l

Kom ook kijken naar de nieuwe collectie!
Modeshows 

woensdag 4 september.

Bloeiende fuchsia’s in de sprookjestuin

Op veler verzoek wordt  de sprookjes-
tuin (8000 m2) van Maria en Leo Kop-
pens (Karissteeg 4A - Nederweert) 
open gesteld op zondag 18 augustus 
van 10 tot 17 uur.  Naast meer dan 
100 soorten bloeiende fuchsia’s  kunt 
u via slingerende paden vele  sprook-
jesachtige, fantasierijke figuren be-
wonderen. In de wijnkelder in het 
bos staat de zelfgemaakte wijn klaar.  
Speciaal is de Afrikaanse straat in het 

bos, gemaakt van 20 dode palmen. 
Tijdens open dagen worden korte 
films vertoond over het tuingebeu-
ren, o.a. de lentebeleving, dansende 
fuchsia’s en het sprookjestuinvolk in 
de “ privébioscoop”. 
De entree bedraagt € 2,50 (incl. kof-
fie/ thee, wijn proeven en films).

Meer informatie kunt u vinden op 
www.sprookjestuin.eu.

Wegens vakantie gesloten
19 augustus 2013 t/m 7 september 2013

Lochtstraat 2, 6035 BN Ospel, tel. 0495-632428

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket
De Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) heeft als doel dat 
iedereen mee moet kunnen doen 
in de samenleving. Niet ieder-
een heeft daarbij hulp nodig. De 
meeste mensen kunnen zichzelf 
prima redden, maar er zijn ook 
groepen mensen die wél wat hulp 
kunnen gebruiken. 

Het Wmo-platform Nederweert ad-
viseert het college van burgemees-
ter en wethouders gevraagd en on-
gevraagd over alles wat met de Wet 
maatschappelijke ondersteuning te 
maken heeft. Elk lid van het Wmo-
platform vertegenwoordigt een be-
paalde doelgroep binnen de Wmo. 

Het is belangrijk dat burgers kun-
nen meepraten over zaken die hen 
aangaan. Als vragen en behoeften 
van mensen beter bekend zijn, dan 
kan het beleid van de gemeente dat 
gemaakt wordt daar beter op afge-
stemd worden. Het Wmo-platform 
is geïnteresseerd in de mening en er-
varing van inwoners van Nederweert 
met betrekking tot de Wmo. 

Resultaten onderzoek 
Het Wmo-platform wilde graag weten 
hoe de dienstverlening van het Wmo-
loket in de gemeente Nederweert 
wordt ervaren. In het voorjaar van dit 
jaar heeft het platform daarom een 
tevredenheidsonderzoek gehouden 
onder gebruikers van het Wmo-loket. 
Uit dit onderzoek is naar voren geko-
men dat de dienstverlening van het 
Wmo-loket door gebruikers als positief 
wordt ervaren. Het platform heeft het 
college een adviesrapport aangebo-
den met daarin ook enkele belangrijke 
aanbevelingen, die het platform bij de 
gemeente onder de aandacht wil bren-
gen. Kort samengevat is het van belang 
om de kwaliteit van de dienstverlening 
hoog te houden en periodiek onder-
zoek te doen naar de dienstverlening. 

Wilt u meer weten over het Wmo-
platform of heeft u een vraag of sig-
naal dat u wilt bespreken? Neem dan 
gerust contact op met een lid van het 
Wmo-platform of welzijnsorganisatie 
Vorkmeer Nederweert. Meer infor-
matie en gegevens vindt u op de web-
site van de gemeente Nederweert. 

Vorkmeer Nederweert 
In de gemeente Nederweert is 
Vorkmeer dé welzijnsorganisatie. 
Vorkmeer wil een bijdrage leveren 
aan het welzijn van mensen. De 
organisatie heeft diensten op het 
gebied van vrijwilligerswerk, wel-
zijn ouderen, jongeren, leefbaar-
heid en sport. 

MAATJESPROJECT: gezellige vrij-
willigster gezocht! 
Voor een vrouw van 50 jaar woon-
achtig in Nederweert zijn we op zoek 
naar een vrijwilligster die wat gezel-
ligheid kan bieden. Mevrouw heeft 
een klein wereldje, voor haar zou het 
heel fijn zijn om samen met iemand 
af en toe iets leuks te ondernemen. 
Hierbij moet u denken aan samen er-
gens een kopje koffie drinken, gezel-
lig een praatje maken en samen cre-
atief bezig zijn. Wilt u iets voor een 
ander betekenen? Neem dan contact 
met ons op! Ook voor meer informa-
tie kunt u contact met ons opnemen.

MAATJESPROJECT: fietsvrijwil-
liger gezocht! 
Voor een 31-jarige cliënt van de or-
ganisatie PSW zoeken we een vrijwil-
liger die samen met hem ’s ochtends 
naar zijn werk wil fietsen en aan 
het einde van de middag weer naar 
huis. We zoeken een vrijwilliger die 
één keer in de week op de dinsdag, 
woensdag of donderdag beschikbaar 

is. Afhankelijk van de dag betekent 
dit ’s ochtends vanuit Nederweert 
naar Leveroy of Weert fietsen en ’s 
middags weer terug. Verkeersregels 
kent hij wel, maar het is fijn/nodig 
dat een vrijwilliger hem helpt en een 
beetje aanstuurt. Wilt u iets voor 
deze man betekenen en hem helpen 
om naar meer zelfstandigheid toe te 
werken? Neem dan contact met ons 
op! Neem ook gerust contact op voor 
meer informatie over deze oproep. 

MAATJESPROJECT: samen naar 
voetbalwedstrijd! 
Vorkmeer is op zoek naar een vrijwil-
liger (man of vrouw) voor een man 
die woonachtig is in Nederweert. Zijn 
grote hobby is voetbal en hij vindt 
het gezellig om samen met iemand 
een kopje koffie te drinken. We zoe-
ken een vrijwilliger die af en toe met 
meneer op zondag een voetbalwed-
strijd in Nederweert (of omgeving) 
wil bezoeken. Bent u de vrijwilliger 
die hem een leuke middag kan bezor-
gen? 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. 

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Wandel in het spoor van de boswachter

Avondexcursie in Nationaal Park 
De Groote Peel
Op zaterdag 17 augustus kan je, in het 
spoor van de boswachter, genieten 
van een sfeervolle Avondwandeling 
in Nationaal Park De Groote Peel! De 
excursie is ongeveer zeven kilometer 
lang, duurt 2 uur en start om 19.00 
uur bij de ingang van Buitencentrum 
De Pelen aan de Moostdijk 15 te Os-
pel. Na afloop brandt de vuurkorf 
en is een glaasje wijn of streeksapje 
met iets lekkers voor de deelnemers. 
Deelname kost € 10,- voor volwas-
senen en € 7,50 per kind. Er kunnen 
max. 20 deelnemers meedoen en vol 
is vol! Aanmelden is noodzakelijk op: 
0495 – 641 497 of per mail: depelen@
staatsbosbeheer.nl 

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

de natuur. Dieren die overdag actief 
zijn maken zich op voor de nacht. De 
meeste vogels zingen nog een laat-
ste avondserenade en komen dan tot 
rust. Veel kleine zoogdieren voelen 
zich onbespied en sluipen voorzichtig 
uit bosjes en holen tevoorschijn op 
zoek naar voedsel. Als het helemaal 
donker is worden de dieren van de 
nacht actief. Ze  zijn aangepast aan 
het leven en jagen in het donker en 
hebben een goed ontwikkeld ge-
hoor, tast- en/of reukvermogen. 

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

Na afloop brandt de vuurkorf. Met 
een glaasje streekwijn of sap en iets 
lekkers erbij wordt het echt zomers 
genieten in de Peel!

Wil je verhalen uit je leven achter-
laten voor je kleinkinderen, een 
rode draad in je levensverhaal 
zoeken of vind je het gewoon 
leuk om te schrijven: een portret 
maken van je eigen leven, leidt al-
tijd naar jezelf. 

Schrijfervaring is daarvoor niet no-
dig. In deze cursus gaat het niet om 
grammatica of literaire teksten, het 
gaat om herinneren en ontdekken 
wat schrijven voor jou doet. Schrijf-
docent Esther van der Werf bege-
leidt je door oefeningen waarmee je 
fragmenten uit je leven herontdekt. 

Het is inspirerend en leuk om in een 
groep te schrijven en je verhalen te 
delen.  Door de oefeningen die je 
meekrijgt voor thuis, bepaal je zelf 
de intensiteit van je cursus.

Maandagochtend 19 augustus en 
woensdagavond 21 augustus star-
ten in Roermond nieuwe cursussen 
‘Schrijf het portret van je leven’. De 
cursus bestaat uit zes lessen van 2,5 
uur.  Heb je interesse om mee te 
schrijven, meld je dan aan via: es-
ther@zozieje.nl. Voor alle data, deel-
namekosten en meer informatie: 
zozieje.nl.

Schrijf aan je eigen leven!

Geboortekaartjes?
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

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

De brochure “Wilsbeschikking“ 
is gratis bij ons verkrijgbaar.

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

Postbus 524 - 6000 AM  Weert
www.gravendienststrijbos.nl



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

YOGA
op maandagochtend
en woensdagavond

Nederweert
0495-530752
Mia de Vries

Erkend Yoga-docente
Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert

Telefoon 0495-625785
weert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

VVeel zonnebrilleneel zonnebrillen
tot 40% kortot 40% korting

nederweer
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al bouw
Voor aL uw raMEn, 

dEurEn, VEranda’S

En gEVELbEkLEdIng

gebbelsweg 26

6035 Ea  ospel

Tel: 0495-632840

Fax: 0495-634055

info@alubouwmichiels.nl

www.alubouwmichiels.nl

De specialist voor zonne-energie

Alles in bedrijfdag speciaal!

Zondag 18 augustus worden de 20 
levende ambachten in het museum 
extra in het zonnetje gezet, door de 
zanggroep Met Bezê-j, een dialect 
zanggroep uit Nederweert, die met 
hun repertoire ieder ambacht zal 
bezingen. Over hun gebruik, het ge-
reedschap en zijn eigenaardigheden. 
Het is heel bijzonder en uniek om 
het oud plat Neeweeërts hier te ho-
ren, maar zeker de lofuitingen naar 
de ambachtsman, dat maakt hem of 
haar ambacht weer speciaal.
De thema expositie “De vier jaargetij-
den” geeft een mooi beeld over het 
leven en werken rond 1900 met beeld 
en voorwerpen is het genieten, in de 
mooi ingerichte expositieruimte in de 
oude boerenschuur.

Woensdag 21 augustus is er we-
ven en breien.
De textielgroep demonstreert oude
weef- en breitechnieken. De kinderen
worden in de gelegenheid gesteld

om zelf te weven en te breien. De zelf 
gemaakte werkstukjes kunnen tegen 
een kleine vergoeding mee naar huis 
worden genomen.

Aanvang 13.00 – 17.00 uur. Voor meer 
info: www.eynderhoof.nl

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

Vakantiefoto Wedstrijd 
bij DAP Lintjeshof

Deze zomer organiseren we weer 
onze fotowedstrijd ! We zijn opnieuw 
op zoek naar mooie, schattige, grap-
pige, doldwaze vakantiefoto’s!
Ga je ver op reis, of blijf je gewoon in 
eigen land?  Wat je ook doet, maak 
een te gekke foto van je huisdier  en 
maak kans op leuke en gezonde prijs. 
(zie website www.lintjeshof.com) 
De winnaars  krijgen bovendien  een
eervolle vermelding op onze website 
en  facebookpagina.

Stuur je foto vóór 30 september naar 
infogezelschapsdieren@lintjeshof.
com, met vermelding van je naam,
adres en telefoonnummer, en natuur-
lijk de naam van je huisdier. Je mag 
wel maar 1 foto insturen per gezin, 
dus kies zorgvuldig!

Uit alle inzendingen selecteren we de 
leukste vakantiefoto in de categorie 
hond, kat en konijn  of knaagdier. 
Op  4 oktober Werelddierendag ma-
ken we de winnaars bekend! 

Succes!
Let ook op onze maand- actie voor 
augustus: korting  op vlo- en teken-
producten voor de hond en kat.

Team Lintjeshof
Over de uitslag kan niet worden ge-
correspondeerd.

Peelbelevingstocht met picknick 

Zin in een bijzondere natuurbele-
ving? Doe dan mee met de Peelbe-
levingstocht op zondag 18 augus-
tus  in Nationaal Park De Groote 
Peel. Je geniet niet alleen van de 
natuur, maar  ook van een peel-
picknick in het open veld. De tocht 
start om 11.00 uur bij Buitencen-
trum De Pelen en duurt tot 14.00 
uur.  Deelname kost € 12,50 per 
volwassene en € 10,- per kind, in-
clusief picknicktas. Er kunnen max.
20 deelnemers meedoen. Opgave 
kan (tot uiterlijk vrijdag 16 augus-
tus 17.00 uur) via: 0495 – 641 497 
of per mail: depelen@staatsbosbe-
heer.nl Het Buitencentrum ligt aan
de Moostdijk 15 te Ospeldijk.

De natuur prikkelt al je zintuigen. 
Behalve te zien is er ook van alles te 
horen, te voelen en zelfs te proeven is 
in de natuur. Het is de combinatie van 
al die zintuigen die je natuurbeleving 
compleet maakt. Toch ben je je vaak 
niet bewust van al die geuren, kleu-
ren, texturen en smaken in de natuur. 
Om bewuster te beleven met al je zin-

tuigen kun je eenvoudige opdrachten 
doen. Tijdens de Peelbelevingstocht
laten Peelgidsen van Staatsbosbe-
heer je ervaren hoe dat werkt. Zo
word je helemaal ondergedompeld
in de natuur en zet je al je zintuigen 
op scherp! Het leuke is dat je die er-
varing ook toe kan passen tijdens an-
dere natuurwandelingen. Laat je ver-
rassen en geniet! 

Halverwege de tocht wordt er een 
mooi plekje gezocht voor de picknick 
in het open veld. Zo vijzel je je ener-
gie weer op voor de rest van de tocht. 
Dat is puur genieten in de Peel! 

Buitencentrum De Pelen
Het Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel is de toegangs-
poort tot Nationaal Park De Groote 
Peel. Hier starten alle activiteiten. Het 
Buitencentrum is van maart t/m okto-
ber elke dag geopend van 10.00 tot 
18.00 uur. Voor meer informatie, een 
compleet activiteitenoverzicht en een
routebeschrijving: www.buitencen-
tra.nl of www.np-degrootepeel.nl 

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen

DPL-lichttherapie

Spot-Away-behandeling

Lichaamsmassage

Sportmassage

Hot Stone massage

Spa behandelingen

Leveroy te koop
haard- c.q. kachelhout

uit 2010/2011/2012
prima droog, kant en klaar

€ 50,- p/m3

tel. 0495-651754 of 06-10671200

Borstvoeding ‘Een goed 
begin is het halve werk’

Op donderdag 22 augustus a.s. 
organiseert SJG Weert samen met
de GGD Noord een informatie-
avond over het geven van borst-
voeding. De bijeenkomst vindt 
plaats van 20:00 en 22:00 uur in 
het Auditorium van SJG Weert, 
Vogelsbleek 5. De toegang is gra-
tis. Aanmelden via het inschrijf-
formulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of bij de 
afdeling Patiëntenvoorlichting: 
0495 – 57 22 05.

Lactatiekundige en kinderverpleeg-
kundige Willy Gielen geeft samen 
met een verpleegkundige van de 
GGD Noord uitleg, praktische in-
formatie en tips over het geven van 
borstvoeding. Er is ruime gelegen-
heid voor het stellen van vragen. De 
borstvoedingsorganisatie VBN is met 
een stand aanwezig. De informatie-
bijeenkomst vindt 8 x per jaar plaats.

Borstvoedingcafé 
Het Borstvoedingcafé is een ontmoe-
tingsplek waar moeders die borst-
voeding (gaan) geven, ervaringen 
uitwisselen. De bijeenkomsten zijn 
kosteloos en vrij toegankelijk. Ze vin-
den wekelijks op woensdag plaats 
van 10:00 - 12:00 uur in La Place -
V&D, Weert.
Meer informatie over het borstvoeding-
café vindt u op www.borstvoeding.nl 

Zomeravonddansen

Dansavond voor alle senioren Ne-
derweert e.o
Donderdag 15 augustus is er weer 
dansen in Café – Zaal Bi-j Le-nie, 
Kruisstraat 53 te Nederweert-Eind.
Binnenkomst aan achterzijde, tevens 
parkeergelegenheid. We beginnen om 
20.00 uur en eindigen om 24.00 uur.
In de pauze is er een gratis loterij.
www.cafezaalbijlenie.nl/55+



De voorbereidingen van het 365e bonds-
feest zijn inmiddels in volle gang.
Op het feestterrein aan de Visdijk/Steuten-
weg herrijzen de tenten en schietbomen.
De leden en een aantal vrijwilligers zullen er 
zorg voor dragen dat het voor de schutters, 
muzikanten en bezoekers een aangenaam 
te vertoeven feestterrein zal worden in het 
weekend van 17 en 18 augustus. 
Op 17 augustus wordt het feestweekend om 
14.00 uur geopend, waarna de sponsoren de 
gelegenheid krijgen om met zelf samenge-
stelde drietallen in de huid van een “echte 
schutter” te kruipen en het schuttersge-
voel te ervaren. Er wordt gestreden om een 
mooie wisseltrofee. 
Voor de jeugd is er een springkussen aanwe-
zig en kunnen ze onder begeleiding schie-
ten met de windbuks. 
Tegelijkertijd met de sponsoren zal het 
dorpsschuttersfeest aanvangen.
Ook hier krijgen de samengestelde drietal-
len de mogelijkheid om mee te dingen naar 
de dorps-wisselbokaal. Rond de klok van 
18.00 uur staat een live-optreden gepland.

PARKEREN: Op het feestterrein.

Zondag 18 augustus worden de genodigden 
om 12.00 uur verwacht in de feesttent. 
Na de officiële opening vertrekken de 25 
deelnemende schutterijen in een bonte 
stoet door de Eindse straten. Met de bord-
jesdragers voorop, de tambour-maîtres,  
marsmuziek , marketentsters, konings- en 
keizersparen, commandant en de schutters 
mooi in het gelid.
Optochtroute: Visdijk, Steutenweg, Ahrens-
burgerstraat, Rendierenlaan, Past. Brand-
straat waar ook het defelé wordt afgenomen, 
Mr. Peetersstraat, Steutenweg, Feestterrein 
met ontbinding van de optocht.
Op de feestlocatie zullen de deelnemende 
schutterijen door een deskundige jury beoor-
deeld worden in diverse onderdelen. Mars-
wedstrijden, Koningsparen, Vendelen, Mar-
ketentsters en Soetelaarsters en Exercitie.
Na de openingsschoten kunnen de buks-
meesters de buksen in gaan schieten.
In de feesttent zal de sfeer verhoogd wor-
den door optredens van Blaoskracht 11 en 
een D.J.

DUS KOM……………EN BELEEF HET MEE
ENTREE VOOR EEN SCHUTTERSPRIJS: GRATIS

AGENDA AUGUSTUS:
Wk. 33 Opbouwen feestterrein
17 aug. Sponsor- en dorpsschuttersfeest 
14.00 uur, Feestlocatie Visdijk/Steutenweg
18 aug. Bondsschuttersfeest, Opening 
12.45 uur Feestlocatie Visdijk/Steutenweg
Wk 34 Gedeeltelijk opruimen en herinrich-
ting feestterrein i.v.m. personeelsfeest
25 aug. Organisatie Personeelsfeest   
Feestlocatie Visdijk/Steutenweg
26/27 aug. Opruimen feestterrein
31 aug. Bondskampioenschappen EMM 
Swartbroek
01 sept. Bondsfeest St. Cornelius Swartbroek
02 sept. Aanvang repetities voor klaroen-
korps en majorettes

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

Pien en Pleun Beerens jeugdlid van het 
jaar 2012-2013 bij VC Fortutas

Pien en Pleun Beerens zijn tijdens de Idols 
verkiezingen samen jeugdlid van het jaar 
geworden.
Zij zijn er altijd bij trainingen en wedstrij-
den, hebben een positieve uitstraling, willen 
altijd helpen om te tellen of in te vallen bij 
wedstrijden. Komend seizoen komen zij uit 
in de C-klasse.
 
Op maandag 19 augustus beginnen de trai-
ningen van VC Fortutas weer in de sporthal 
aan de Bengele.
 

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Programma
Veteranenkampioenschap van de beide 
Limburgen. 
Dit vindt plaats op 21 september te Geverik. 
Opgave via Ruud Westerveen, Zuster Arman-
dastraat 12, rwesterveen@gmx.net.

1e en 2e Indoor bij de Grensschutters te Reu-
ver op 20-21-22 september
1e BW bij Ontspanning te Tungelroy op 26-
28-29 september

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

Zaterdag 17 augustus:
RKSVO 1 - DVS 1 18.00

Zondag 18 augustus:
RKSVO 2 - UNA 5 11.30
RKSVO da.1 - WK bij MMC Weert 11.00

Woensdag 21 augustus:
Eindse Boys A1 - RKSVO A1 19.30

Zaterdag 24 augustus:
RKSVO A1 mini toernooi bij Eindse Boys 15.00
RKSVO B1 - MMC Weert B1 15.00
RKSVO C1 - RKHVC C1 14.00
HEBES C2 - RKSVO C2 11.30
RKSVO D1 - SSE D1 12.00
Maasgouw 1 - RKSVO 1 18.00
RKSVO 7 - Merefeldia Vet. 17.00

Zondag 25 augustus:
SV Laar 4 - RKSVO 2 12.30
RKSVO 3 - Panningen 2 13.00
RKSVO da.1 - RKMSV da.1 11.00

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

Voorbereiding seizoen 2013/2014

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

Programma Za. 17 aug Senioren 
Eindse Boys 1 - Arnhemia 1 16.00 uur

Programma wo. 21 aug Junioren Beker
Eindse Boys A1 - RKSVO A1 19.30 uur

Mededelingen
Op dinsdag en donderdag trainen aanvang 
19.30 uur. Voor laatste nieuws en eventu-
ele gewijzigde of ingelaste wedstrijden zie 
www.eindseboys.nl

Paardensportvereniging Nederweert
RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

Stramproy 3 augustus pony’s
Suze van Horrik met Ramon, 3e prijs in de 
klasse D-L2 dressuur

Stramproy 4 augustus paarden
Adrienne Dings met Chapeau D, 4e prijs in 
de klasse M2 dressuur
Rik van de Kruys met Gaudi H, 8e prijs in de 
klasse L springen
Rik van de Kruys met Winsor, 2e prijs in de 
klasse B springen

Hilvarenbeek 4 augustus paarden
Mieke Kessels met Sybren H, 1e en 3e prijs in 
de klasse M2 dressuur

Het enige dat mis is met het zebrapad 
bij de Domus Bona Ventura is, dat het 
er niet is.

J.B.

PINKE
Programma SV Leveroy
Zaterdag 17 augustus
Linne 1 - Leveroy 1    19.30 uur.
 
Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Aanvang trainingen
Merefeldia 3-4-5-7 donderdag 15 augustus
Merefeldia 6 vrijdag 16 augustus
Merefeldia A1 dinsdag 13 augustus
Merefeldia A2 woensdag 21 augustus
Merefeldia B1 maandag 12 augustus
Merefeldia B2 maandag 19 augustus
Merefeldia MB1 maandag 19 augustus
Merefeldia C1 maandag 12 augustus
Merefeldia C2 woensdag 21 augustus
Merefeldia C3 maandag 19 augustus
Merefeldia D1 dinsdag 13 augustus
Merefeldia D2 dinsdag 20 augustus
Merefeldia D3 maandag 19 augustus
Merefeldia D4 woensdag 21 augustus
Merefeldia MB1 maandag 19 augustus
Merefeldia E1 dinsdag 20 augustus
Merefeldia E2 maandag 19 augustus
Merefeldia E3 woensdag 21 augustus
Merefeldia E4 maandag 19 augustus
Merefeldia E5 woensdag 21 augustus
Merefeldia E6 woensdag 21 augustus
Merefeldia E7 woensdag 21 augustus
Merefeldia F1 dinsdag 20 augustus
Merefeldia F2 maandag 19 augustus
Merefeldia F3 donderdag 22 augustus
Merefeldia F4 maandag 20 augustus
Merefeldia F5 maandag 20 augustus
Merefeldia F6 vrijdag 23 augustus
Merefeldia F-mini vrijdag 23 augustus

Oefenprogramna Jeugd
Zaterdag 17 augustus
FC Maasgouw B1 – Merefeldia B1 12:30/14:00

Oefenprogramma Senioren
Dinsdag 13 augustus
Merefeldia 1 – Brevendia 1  19:30

Donderdag 15 augustus
Merefeldia 2 – SHH 2  20:00

Zaterdag 17 augustus
Merefeldia 2 – Someren 3  18:00

Dinsdag 20 augustus
Merefeldia 1 – Veritas 1  19:30

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

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

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

Reddingshonden komen 
naar Nederweert!!

Reddingsbrigade Nederweert heeft voor 
zondag 15 september K9 Lifesaving Club 
uit Brasschaat uitgenodigd om naar Neder-
weert te komen. 
Deze bijzondere Belgische Reddingsbrigade 
bestaat uit leden die werken met 
grote reddingshonden zoals de Newfound-
lander en de Landseer.
De Landseer is de zwart-wit versie van de 
Newfoundlander. Beiden zijn ze van het-
zelfde formaat en toegerust met een spe-
ciale dubbele vacht en zwemvliezen tussen 
de tenen.

Gedurende eeuwen waren de Newfound-
lander en de Landseer het belangrijkste red-
dingsmiddel dat men ter beschikking had 
voor het redden van drenkelingen. Velen 
hadden hun leven te danken aan deze dap-
pere redders, die nooit terug deinsden voor 
stormachtig weer. De prijs die betaald werd 
voor hun trouw en loyaliteit was hoog. Vele 
honden moesten de reddingspoging met 
hun leven bekopen. 

Met de komst en het gebruik van nieuw 
en beter reddingsmateriaal door goed ge-
trainde redders werden de reddingshonden 
steeds minder ingezet. 
De instinctieve kwaliteiten van de honden 
werden alleen nog maar beproefd bij spor-
tieve waterwedstrijden. Maar op die manier 
zijn bij deze rassen de instinctieve redders-
kwaliteiten wel bewaard gebleven.

In 1999 richtte een groepje redders de “In-
ternational Water Rescue Dog Academy 
vzw” op. Het was en is hun doelstelling om 
de instinctieve redderscapaciteiten van de 
Newfoundlander en de Landseer te herstel-
len en verder te ontwikkelen.
Hiervoor worden de reddingshonden inten-
sief getraind.
De Academy ontwikkelde met steun van 
de Belgische Reddingsfederatie een aantal 
cursussen met bijbehorende brevetten. Als 
een heus reddingsteam “Water Rescue Dog 
Team” leert de Newfoundlander of Land-
seer hoe hij zijn baasje ( die een gediplo-
meerde Bootredder is) de benodigde steun 
kan verlenen tijdens een reddingsactie. 

De zwemkwaliteiten van zowel de New-
foundlander als de Landseer zijn zeer spe-
cifiek en opmerkelijk. Ze kunnen meer dan 
twee kilometer zwemmen en een slachtof-
fer gedurende een uur drijvende houden. 
Ze kunnen drijvende voorwerpen zoals 
reddingsgordels, boeien, touwen tot bij de 
drenkeling brengen. Bewusteloze drenkelin-
gen worden zachtjes bij de pols genomen en 
naar de oever of reddingsboot getrokken. 
Boten met tien personen erin worden moei-
teloos voortgetrokken. Koud tot ijskoud 
water is voor de vierpotige redders daarbij 
geen probleem.

Wilt u deze viervoeters met hun baasjes aan 
het werk zien?

Kom dan op zondag 15 september naar Brug 
15 en wandel aan de Steer-kant door naar 
de werkplek van K9 Lifesaving Club.
Ze begroeten u graag!

Onze graszoden 
worden bij u aan 

huis geleverd!
www.tindemansgraszoden.nl

0636419667

ZAAGSEL EN HOUTVEZELS
Het hele jaar door scherp leverbaar:
 Losgestort Verpakt
 Vuren zaagsel 1e soort wit zaagsel
 Dennen zaagsel 2e soort zaagsel
 Populieren zaagsel 1e soort houtvezelbalen

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175

Nieuwe seizoen Duikteam Nederweert

De meesten hebben hun zomervakantie 
erop zitten, sommigen moeten nog gaan, 
Duikteam Nederweert bereidt zich echter 
al volop voor op de start van het nieuwe 
zwembadseizoen. Opleidingen stromen vol, 
nieuwe lesplannen worden geschreven en 
stevige conditietrainingen worden opgezet. 
Kortom, een drukte van jewelste, zo net 
voor de start van het nieuwe seizoen.

Op 24 augustus a.s. zullen onze nieuwe op-
leidingen starten en op 7 september trap-
pen de instructeurs af met hun eerste in-
structeursvergadering en voor de leden een 
conditietest (even kijken hoe de vlag er bij 
hangt na de vakanties), waarna we kunnen 
stellen dat het seizoen weer in volle gang is.

Mocht je nog interesse hebben in een (ver-
volg)opleiding of een lidmaatschap bij onze 
vereniging kijk dan snel op www.duikteam-
nederweert.nl of stuur een mail naar info@
duikteamnederweert.nl 

Natuurlijk ben je ook van harte welkom om 
eens een kijkje te komen nemen bij een van 
onze opleidingen of trainingen, waar ver-
schillende instructeurs/begeleiders je van 
alle benodigde informatie kunnen voorzien.

Een splinternieuw seizoen bij 
DéDé Danceballet!

In de week van 19 augustus a.s. starten 
we met een splinternieuw balletseizoen van 
DéDé Danceballet.  Danceballet is een dy-
namische vorm van modern ballet. Verschil-
lende dansstijlen worden gemixt waardoor 
het dynamisch, fel en energiek is! For kids, 
teens & grown-ups.

Een les van een uur bestaat uit twee gedeeltes:
De eerste helft bestaat uit een warming-up, 
conditietraining, slow-down (een oefening 
voor je houding met basistechnieken uit 
klassiek ballet), spierverlengende (lenig-
heids-) oefeningen en spierversterkende 
oefeningen in een body-mix.

In de tweede helft van een les wordt er ge-
danst. In een lesprogramma van ruim tien 
weken leer je een complete choreografie op 
een lekker dansnummer. Van klassiekers uit 
de 80’s tot de meest swingende nummers 
uit de actuele charts. Danceballet is geen 
streetdance, geen jazzballet, geen modern 
ballet, het is een nieuwe vorm van ballet 
met veel power! Dit zul je uiteindelijk ook 
laten zien door optredens, demonstraties 
en shows te geven! Natuurlijk dans je dan in 
prachtige kostuums! Per leeftijdscategorie 
wordt de les aangepast.

In het komende seizoen gaan we werken 
aan de 27 theatershows die we gaan ge-
ven in het voorjaar van 2014, genaamd; 
D- Dazzled! Een show die oogverblindend 
mooi wordt…Tijdens de voorstellingen 
doen alle leerlingen mee. Ze krijgen prach-
tige kostuums aan, ze worden opgemaakt 
door een visagiste, er komt een spetterend 
decor etc. etc. Een heuse show dus!

In Nederweert geven we les bij Sportcen-
trum De Bengele op:
Donderdag  18.30-19.30 uur 11-15 jaar (NIEUW!)
Zaterdag 9.00-10.00 uur 3-6 jaar
Zaterdag 10.00-11.00 uur 7-10 jaar

Nieuwsgierig? Volg gerust vrijblijvend een 
gratis proefles. Kinderen t/m 6 jaar mogen 
zelfs 3 gratis proeflessen volgen om uit te 
proberen of ze het leuk vinden!

Meer info? 
www.dededanceballet.nl - 040 2544052 
(Hoofdkantoor).

Langdurig applaus na 
orgelconcert 

Ruim tweehonderd bezoekers hebben 
vrijdagavond genoten van het orgel-
vioolconcert in de Sint-Lambertuskerk. 
Zij beloonden Jean-Pierre Steijvers en 
violiste Lei Wang na afloop met een 
langdurig staand applaus. De toehoor-
ders ”dwongen” beide musici van het 
oksaal bij het orgel naar beneden in 
de kerk te komen. Al die tijd hield het 
klaterend applaus aan. Voorzitter Jos 
Hendrikx van het organiserende comi-
té sprak het tweetal waarderend toe.
Het jaarlijks orgelconcert gaat uit van 
de Stichting Orgelkring Nederweert, 
aangesloten bij de overkoepelende 
provinciale Stichting Orgelvrienden Lim-
burg (SOL). Het doel van de stichting is 
het waardevolle Clerinxorgel in stand te 
houden en dienstbaar te maken voor de 
gemeenschap van Nederweert. Daartoe 
is de ”Vrienden van het Clerinxorgel” 
in het leven geroepen en om financiën 
bijeen te brengen voor het orgel, dat 
binnen enkele jaren een grondige res-
tauratie moet ondergaan. “Vrienden” 
ontvangen ieder jaar een persoonlijke 
uitnodiging voor het concert.

AKTIE WANDKLOSETCOMBINATIE  
MET GEBERIT INBOUWRESERVOIR 
-wandkloset+softclose/quickrelease 

zitting Nu € 315,-    
KÖMHOFF SANITAIR

Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540
Maan- en dinsdag altijd gesloten

AKTIE meubel 80 cm breed 3 kleuren 
met spiegel en verlichting € 795,- 

Met spiegelkast € 895,- Ook in 100 en 
120 verkrijgbaar tegen AKTIE PRIJZEN 

DIVERSE OPRUIMINGS ARTIKELEN 
TEGEN HOGE KORTINGEN   

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Maan- en dinsdag altijd gesloten

2500 bezoekers en een supergezellige sfeer tijdens Festeynder Plein

Het vierde Festeynder Plein af-
gelopen zaterdag, zal de boeken 
ingaan als druk en supergezel-
lig. Ondanks dat de band Color 
of Abba de verwachtingen niet 
helemaal waar maakte, was het 
een fantastische avond. Steady 
State met de Local Vocals Sylvia 
Verdonschot, Saskia Verdonschot 
en Maikel van Bogget openden 
de avond op een meer dan voor-
treffelijke manier. Afsluiter The 
Lennerockers zette het Festeyn-
der Plein helemaal op z’n kop en 
moesten maar liefst 3 keer terug-
komen voor een toegift.

Uiteraard ben je als organisator van 
een openlucht evenement behoorlijk 
afhankelijk van het weer, maar de 
kwaliteit van de bands en de sfeer 
zijn een meer dan belangrijk onder-
deel. Tijdens het vierde Festeynder 
Plein viel alles op zijn plaats, een ge-
weldige sfeer, prima weer en enkele 
fantastische bands. De bezoekers wa-
ren vooral zeer enthousiast tijdens de 
optredens van Steady State, de Local 
Vocals en The Lennerockers. Al met al 
kijkt de organisatie terug op een zeer 
geslaagd evenement en waren de re-
acties van de vele bezoekers vooral 
positief.

UITSLAG LOTERIJ T.B.V. ALPE 
D’HUZES 
Tijdens Festeynder Plein werd ook 
de uitslag bekend gemaakt van de 
Goede Doelen loterij t.b.v de Alpe 
d’HuZes actie van de Gemeenteamb-
tenaren van Nederweert. De loterij is 
zeer succesvol verlopen en het juiste 
bedrag zullen we binnenkort bekend 
maken. De hoofdprijs, een volledig 
verzorgd arrangement voor 6 perso-
nen bij Chi-Chi’s texmex restaurant 
& bowlingcentrum, werd gewonnen 
door mevrouw Gielen-Vaes uit Ospel. 
Ze kreeg de prijs uitgereikt door Da-
niel Dol van Chi-Chi’s. 

De uitslag: 1e prijs-822, 2e prijs-773, 
3e prijs-402, 4e prijs-134, 5e prijs-1179, 
6e prijs-194, 7e prijs-1055, 8e prijs-152, 
9e prijs-1904, 10e prijs-1529. De prij-
zen kunnen worden afgehaald na 
een telefonische afspraak, 0495-
633522 of stuur even een mailtje, 
jmgstultjens @hotmail.com

Zeer druk, maar vooral super gezellig tijdens Festeynder Plein 
 (Foto Harold Kuepers, Nederweert24)

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 
 voor bedrijven en particulieren
- voor renovatie en nieuwbouw
- hardglazen deuren en puien
- dag- en nachtservice

Speerstraat 4, 6034 PS Nederweert-Eind
Tel. (0495) 62 55 10 
Fax (0495) 84 11 21
Tel. 0653 - 746669

EHBO Nederweert start nieuw cursusseizoen
Vanaf 5 september start het nieuwe 
seizoen voor EHBO-cursussen. Naast 
de reguliere EHBO-opleiding die op 7 
november start, zijn er ook cursussen 
Reanimatie/AED, Sportletsels en een 
speciale cursus voor EHBO aan ouderen 
en aan kinderen, waarmee het seizoen 
gestart wordt.
EHBO cursus Eerste hulp aan Kinderen.  
Op donderdag 5 september start on-
der leiding van zeer enthousiaste in-
structeurs in “de Pinnenhof”,  de cur-
sus Eerste Hulp aan Kinderen. 
Kinderen zijn vliegensvlug en als het 
dan eens misgaat, dan wilt u toch de 
juiste eerste hulp kunnen verlenen. 
Ook kan het zijn dat u bedrijfsmatig 
de cursus gaat volgen. Misschien werkt 
u op een kinderdagverblijf of in een 
peuterspeelzaal, op een school, of als 
gastouder en heeft u veel kinderen om 
u heen.

Cursusdata zijn: 5, 12, 19, 26 sep-
tember, 3, 10, 24, 31 oktober en 7 
november.
Cursuslocatie: “de Pinnenhof”, Kapela-
niestraat 4  6031 BX Nederweert.
Cursusduur: 9 lessen van 2¼  uur excl. 
examen (inclusief ziektes, specifieke 
kinderreanimatie/AED).
Kosten: € 97,50 inclusief studie mate-
riaal, examen en administratie kosten 
e.d. (min. leeftijd 16).

Aanmelden kan via secretariaat@
ehbo nederweert.nl. De kosten wor-
den door een aantal zorgverzekeraars 
(deels) vergoed. Een EHBO diploma is 
niet vereist.    

“Op internet kunt u leren welke de 
juiste handelingen zijn maar in een 
cursus leert u pas of uw handelingen 
juist zijn”



De gemeente Nederweert en de provin-
cie Limburg zetten in op de verbetering 
van de verbinding A2, N275 en N266. 
Het effectenonderzoek (planMER) naar 
de verschillende alternatieven voor de 
N266 is bijna afgerond. Op woensdag 
28 augustus vindt een openbare thema-
raad plaats over het project. Iedereen 
is welkom om daarbij aanwezig te zijn. 
De themaraad vindt plaats in gemeen-
schapshuis De Pinnenhof en start om 
19.30 uur. 

Het verbeteren van de huidige verbin-
ding A2-N275-N266 leeft al een lange 
tijd en wordt door veel partijen ge-
dragen. Een verbetering is niet alleen 
verkeerstechnisch nodig, maar ook om 
een aantal gebiedsontwikkelingen in 
de regio mogelijk te maken en om de 
leefbaarheid in de kernen Nederweert/
Budschop te verbeteren. 

Oplossingen vinden
Het afgelopen jaar is door een project-
groep en een werkgroep van belang-
hebbenden (stakeholders) bekeken 
welke oplossingen mogelijk zijn. Er zijn 
zes alternatieven benoemd die op een 
groot aantal aspecten zijn onderzocht 
waaronder verkeer, natuur, landschap, 
cultuurhistorie, archeologie, ruimte, 
milieu, leefbaarheid en kosten. 

Presentatie alternatieven 
De zes alternatieven zijn in 2012 gepre-
senteerd in zaal Centraal. Iedereen kon 
vervolgens zijn mening geven op deze 
alternatieven. Er kwamen 118 ziens-
wijzen binnen. Mede op basis van deze 

zienswijzen is geoordeeld dat de twee 
West-alternatieven van dat moment te 
dicht bij elkaar lagen en daardoor te 
weinig onderscheidend waren van el-
kaar. Met andere woorden, ze leverden 
geen wezenlijke bijdrage aan de discus-
sie over de gewenste oplossingsrichting. 

Samenvoegen tot nieuw alternatief 
Beide alternatieven zijn toen samenge-
voegd tot één alternatief. Een aantal 
zienswijzen had betrekking op het 
ruimtebeslag van de weg en het aantal 
doorsnijdingen van bestaande weg-
structuren. Er is toen gekeken of er een 
alternatief mogelijk was waarbij deze 
aspecten minder speelden. Op basis 
daarvan is besloten een West-alternatief 
dichter bij de kern te leggen. Daarna 
zijn de onderzoeken gestart. 

Er is nog geen keuze gemaakt
Tegen dit laatste alternatief, het kern-
alternatief, neemt de weerstand toe. 
Een aantal bewoners vreest dat de 
keuze al gemaakt is. Dat is op dit mo-
ment echter niet aan de orde. Alle voor- 
en nadelen van de zes alternatieven zijn 
in beeld gebracht. Aan de hand van de 
voor- en nadelen wordt een advies uit-
gebracht aan Gedeputeerde Staten over 
de meest geschikte oplossingsrichting. 
Er wordt daarbij een zorgvuldig proces 
doorlopen met informatie- en inspraak-
momenten. 

Werkgroep stakeholders
De provincie en gemeente werken in 
het project zoals gezegd samen met 
een werkgroep stakeholders. In de 

werkgroep zitten vertegenwoordigers 
van buurtverenigingen, belangenorga-
nisaties, e.d. Bij deze mensen is speci-
fieke kennis aanwezig over het gebied 
en over relevante zaken waaronder 
milieu, landbouw, verkeer, enz. De 
werkgroep heeft vorige week tijdens 
een inloopmiddag de projectleiding 
kunnen be vragen over de onderzoe-
ken. Vervolgens zullen zij op donder-
dag 15 augustus een advies uitbrengen 
over de verschillende alternatieven. Dit 
advies weegt zwaar mee in de besluit-
vorming door Provinciale Staten.

28 augustus: openbare themaraad
Tijdens de themaraad op woensdag 
28 augustus in gemeenschapshuis De 
Pinnenhof wordt de gemeenteraad 
geïnformeerd over de resultaten van 
de onderzoeken en het advies van de 
werkgroep stakeholders. Er is geko-
zen voor De Pinnenhof omdat we veel 
publiek verwachten. In het tweede 
deel van de themaraad is er voldoende 
ruimte om vragen te stellen en het ge-
sprek met elkaar aan te gaan. Iedereen 
is welkom op deze bijeenkomst. De 
themaraad start om 19.30 uur. 

Volgende week leest u meer over het 
vervolg van het project. Wilt u nu al 
meer weten, meldt u zich dan aan 
voor de digitale nieuwsbrief over de 
N266 op www.nederweert.nl. Op de 
website www.limburg.nl vindt u ook 
alle achterliggende documenten. 
Type daarvoor in het zoekvenster n266. 
Reacties kunt u ook sturen naar n266@
prvlimburg.nl.

 

Themaraad Randweg N266
Samen verbinding verbeteren

Donderdag 15 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 weke lijks 
in een duidelijk pdf-overzicht op de website 
geplaatst; het moment van plaatsing wordt ook 
via social media verspreid. 

Het overzicht wordt geprint en bij de receptie 
van het gemeentehuis neergelegd. Burgers kun-
nen een exemplaar mee naar huis nemen.

Het overzicht wordt in de publicatiekast aan de 
voorzijde van het gemeentehuis gehangen.

In de hal van het gemeentehuis staat een 
computer , zodat iedereen in de gelegenheid  is 
om de bekendmakingen  digitaal in te zien.

Inwoners die niet over internet beschikken en 
een fysieke beperking hebben, kunnen op ver-
zoek het overzicht per post toegestuurd krijgen. 

GemeenteContact

Vanaf maandag 19 augustus gaan 
controleurs in de gemeente Nederweert 
weer huis-aan-huis controleren op het 
bezit van honden. Dit gebeurt ieder 
jaar. Voor de uitvoering van de controle 
is het Velpse bureau LEGITIEM BV in de 
arm genomen. De controleurs zullen 
voor een periode van 3 tot 4 weken bij 
alle inwoners van de gemeente aanbel-
len om het hondenbezit te inventari-
seren. Deze controleurs kunnen zich 
legitimeren, vraag daarnaar. 

Ieder die één of meer honden houdt 
is automatisch belastingplichtig en is 
wettelijk verplicht hiervan aangifte te 
doen. Het aantal honden op een adres 
bepaalt de hoogte van de aanslag. 
Het tarief in 2013 bedraagt € 50,- per 
hond/per jaar. Het tarief voor een ken-
nel bedraagt € 200,-.

Aangiftebiljet
Als bij controle een hond wordt aan-
getroffen waarvoor geen belasting 
wordt betaald, vullen de controleurs 
van LEGITIEM BV een aangiftebiljet in. 
Is de bewoner niet thuis en heeft de 

controleur het vermoeden dat er één 
of meer honden gehouden worden, 
dan ontvangt de bewoner een aan-
giftebiljet met een retourenvelop. De 
bewoner is verplicht het aangifte biljet 

Op de website...
Wilt u meer weten over de rand-
weg N266, de herinrichting Kerk-
straat en Lambertushof of de raads-
vergaderingen, abonneer u dan op 
onze digitale nieuwsbrieven.
Feestelijke opening Brug 15, Brug-
straat en Geenestraat 
op vrijdag 23 augustus.

www.nederweert.nl

Feestelijke opening
Op vrijdag 23 augustus vindt de officiële 
opening plaats van Brug 15, de Brugstraat, 
de Geenestraat en het horecaplein. Elders 
in het Weekblad en op www.nederweert. nl 
leest u alles over het feestprogramma.

Buurtbemiddeling
In onze gemeente is het prettig wonen, 
werken en recreëren. Inwoners waarde-
ren de leefomgeving, de verenigingen, de 
activiteiten en de faciliteiten. In uitzon-
derlijke gevallen gaat het soms even wat 
minder in de persoonlijke relaties tussen 
buren of buurtgenoten. Dan is het goed 
dat de hulp van buurtbemiddeling kan 
worden ingeroepen. 

In november 2011 is onze gemeente 
gestart met buurtbemiddeling als een 
samenwerkingsproject tussen gemeente, 
politie, Woningvereniging Nederweert en 
Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-
Limburg. Het project functioneert naar 
tevredenheid van alle partners. Dat is de re-
den om buurtbemiddeling voort te zetten. 

Respect
Iedereen kan wel eens last hebben van zijn 
buren. Denk maar eens aan een te hoog 
geluidsniveau van de stereo bij de buren, 
overhangende takken, stankoverlast, pes-
terijen, vernieling, verschillende leefwijzen 
of misverstanden. Als er sprake is van 
overlast, kan buurtbemiddeling worden 
ingeschakeld. Gelukkig komen dergelijke 
situaties niet vaak voor in onze gemeente. 
In 2012 werd  slechts 12 keer een beroep 
gedaan op de hulp van buurtbemiddeling. 
Het is natuurlijk beter om het niet te laten 
escaleren. Het gesprek aangaan en respect 
opbrengen voor elkaar is nog steeds de 
beste remedie om escalatie van irritaties te 
voorkomen.

Buurtbemiddeling
Het inschakelen van politie of andere 
instanties zonder dat men eerst zelf 
pogingen heeft ondernomen om tot een 
oplossing te komen, is meestal niet de 
basis voor een goede verstandhouding op 
korte en op langere termijn. Als het de 
bewoners zelf niet lukt om tot een goed 
gesprek of een oplossing te komen, dan 

kan buurtbemiddeling worden ingescha-
keld. Bij buurtbemiddeling gaat het om 
het bemiddelen van conflicten tussen 
buren of wijkbewoners onder leiding van 
één of meer maatschappelijk werkers. Ze 
helpen partijen om met elkaar in contact 
te komen en samen een oplossing te 
vinden voor de overlast of ruzie. 

Afspraken
Vaak komen klachten van bewoners te-
recht bij de politie en woningcorporaties. 
Dat kan nog steeds. Buurtbemiddeling 
biedt politie en woningcorporaties echter 
ontlasting van deze taak. Nu kunnen ze 
- als de klachten niets met criminaliteit, 
verslaving, psychiatrische problematiek 
of het gehuurde huis te maken hebben - 
doorverwijzen naar buurtbemiddeling. 

Buurtgenoten zijn aan zet
Buurtgenoten zijn altijd als eerste aan 
zet om te proberen via één of meerdere 
gesprekken met elkaar de overlast op te 
lossen. Lukt dat aantoonbaar niet, maar 
willen beide partijen echt tot een oplos-
sing komen, dan kan buurtbemiddeling 
worden ingeschakeld door contact op te 
nemen met het Algemeen Maatschappe-
lijk Werk via het algemene telefoonnum-
mer 088-6560600. Geef dan aan dat het 
om buurtbemiddeling Nederweert gaat.

Controle hondenbelasting
binnen veertien dagen ingevuld terug 
te sturen. Gebeurt dit niet, dan krijgt 
het adres speciale aandacht en kan de 
gemeente een aanslag hondenbelas-
ting opleggen.

Voorkom een boete
De gemeente adviseert hondeneige-
naren die één of meer hond(en) niet 
hebben aangegeven, dit zo spoedig 
mogelijk te doen. Daarmee voorkomt u 
onnodige boetes. Als tijdens de controle 
blijkt dat de houder van één of meer 
honden geen aangifte heeft gedaan, 
dan loopt deze het risico dat een boete 
wordt opgelegd. Het te betalen belas-
tingbedrag kan dan worden verhoogd 
met 100%.

Aangifte via internet 
U kunt uw hond aan- of afmelden via 
de website www.belastingenneder-
weert. nl. Ook wijzigingen in het aantal 
honden kunt u hier doorgeven. De mel-
ding is dan direct geregeld. Hebt u geen 
toegang tot internet, dan kunt u een 
aangiftebiljet aanvragen via de belas-
tingtelefoon: 088 - 8420388 (toets keuze 
1 en vervolgens keuze 4). Medewerkers 
van de belastingtelefoon zijn van maan-
dag tot en met vrijdag bereikbaar van 
08:30 tot 17:00 uur.

Meer informatie over de (controle) hon-
denbelasting is te lezen op de website 
www.nederweert.nl en www.belastin-
gennederweert.nl.

Samen werken aan een betere verbinding van de A2 met de N275 en N266 (foto: gemeente Nederweert)

Open tijdens kermis
Van vrijdag 23 t/m dinsdag 27 augustus is 
het kermis in Nederweert. De dienstver-
lening van de gemeente draait intussen 
gewoon door. Ook het gemeentehuis is 
volgens de reguliere tijden geopend. 

'Beter een 
goede buur dan een

verre vriend!



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 15 tot en met 24 augustus 2013 

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

VRIJDAG 16 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.Stefanus van Hongarije
12.00 uur Huwelijksmis voor Jack Naus en 
Teddy van der Velden (Hoebenstraat).
18.30 uur Rozenkrans 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-Ver-
steden, jaardienst Gerrit Kessels (tevens 
vanwege verjaardag), jaardienst Sjeng van
Riet, tevens voor Lies van Riet-van de Kruijs, 
jaardienst Sjeng van Deursen tevens voor 
verjaardag, overleden familie Smeets-Ver-
donschot.

ZONDAG 18 AUGUSTUS
Twintigste zondag door het jaar 
09.30 Hoogmis (zang herenkoor, lector
mevr.T.Kessels) Jaardienst ouders Zeg-
veld-Bloemers, Herman Geraats vanwege 
verjaardag, ouders Mertens-Bongers en
overleden familieleden, broers en zussen 
familie Camp-Jonckers, Jan Stockmans van-
wege verjaardag en voor zoon Theu, Onze 
Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.

MAANDAG 19 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.Johannes Eudes, priester.
Geen rozenkransgebed en avondmis.

DINSDAG 20 AUGUSTUS
Gedachtenis van H Bernardus, abt en kerk-
leraar.
Geen rozenkransgebed en avondmis.

WOENSDAG 21 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.Pius X, paus
Geen rozenkransgebed en geen avondmis.

DONDERDAG 22 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.Maagd Maria, koningin
Geen Uitstelling, rozenkransgebed en avond-
mis.

VRIJDAG 23 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.Rosa van Lima, maagd, 
Dominicanes.
Geen rozenkransgebed en avondmis.

ZATERDAG 24 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.Barelomeus, apostel
Vooravond van de 21ste zondag door het 
jaar
18.00 uur H. Mis – (dameskoor Cantantes, 
lector mevr. L.Caris) – Jaardienst Kees Ver-
hoef, overleden familie Veugelers-de Wit. 

Overleden
Op 7 augustus is overleden Wiel Roost, Hoe-
benstraat 15, in de leeftijd van 84 jaar.
De uitvaart was 12 augustus en hij is begra-
ven op het parochiekerkhof.
Moge hij ruste in vrede.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage:  Rabo rek. 1355.09.246
ING rek. 2943427

ZONDAG 18 AUGUSTUS
10.00 uur H. Mis – Voor overleden ouders 
Eckers-Schroeten, zonen Wub en Sjef, doch-
ter Truke en schoondochter Truda Eckers-
Wagemans.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van  17 aug. 2013 – 24 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 18 AUG. 9.30 UUR:
Viering Maria-Ten-Hemel-Opneming
Als jrgt. voor Frans Reijnders en Annie Re-
ijnders van den Berg, Franciscus Vermeulen 
en Elisabeth Janssen, Als jrd. voor Neelke 
Vissers-Schreurs, Als maandd. voor Pierre 
Wijers en Mia Wijers-Baetsen, Overleden
ouders Schreurs-Verstappen, Nicolaas, Eli-
sabeth, Harrie en Sjra Schreurs (volkszang)

Mededeling:
•	In het weekend van 24 – 25 aug. wordt de	

kerkdeurkollekte voor de MIVA gehouden 
die wij van harte aanbevelen.

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 15 - 24 augustus. 

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

ZATERDAG 17 AUGUSTUS, 19.00 (Samen-
zang) Giel de Bruin en ouders Stien en Joep 
de Bruin, jrd Truus Slaats-Zegveld en Wiel 
Slaats, jrd Thea Jacobs-van Gog, jrd Frits 
van Cranenbroek, ghm overleden familie 
Swaans-Leenders en gezusters Leenders. 

ZONDAG 18 AUGUSTUS, 20e zondag door 
het jaar, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Grego-
riaans) jrd Annie van Kimmenade-Duijkers, 
overleden familie van Kimmenade-Duijkers, 
ouders Op ’t Root-Keulen, ghm Lieske 
Schroijen. Jan en Thea Wilmsen.

DINSDAG 20 AUGUSTUS, H. Bernardus, abt 
en kerkleraar, 19.00 voor de zieken. 

DONDERDAG 22 AUGUSTUS, H. Maagd 
Maria, Koningin, 19.00  voor eigen intenties. 

ZATERDAG 24 AUGUSTUS, H. Bartolomeüs, 
apostel, Gezinsviering bij het begin van het 
nieuwe schooljaar, 
19.00 (Kinderkoor De Rikrakkers) Bèr Kiggen 
en zwd Lien Kiggen-Nouwen, voor het wel-
slagen van het nieuwe schooljaar.

ACOLIETEN: za. 17 aug. 19.00 : Victor 
Köster, Cas Schonkeren; zo. 18 aug. 10.00 :
Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen; za. 24
aug. 19.00 : Harry Geerlings, Kathy Geer-
lings. 

PROFICIAT: We feliciteren onze dorpsge-
noot Ruud Westerveen met zijn Koninklijke 
onderscheiding vanwege zijn talrijke ver-
diensten voor de Nederweerter en Ospelse 
gemeenschap. Jarenlang zette en zet hij zich 
in voor het algemeen Nederweerter belang, 
het Ospelse verenigingsleven en ook voor 
onze parochie.

Pastoor A. Koumans.

Sint Rochusparochie 
Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2  Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie: 

135506824 of  Giro 1836498.

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

ZONDAG  18 augustus 2013.  H. Mis om 
11.00 uur
H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. Jaardienst voor Broer en 
Zus Smolenaers

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen en Francine
Smeets
Collectant: Jan Kuepers

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

17 t/m 24 augustus  2013.

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

ZATERDAG 24 AUGUSTUS: 19.15 uur 
H. Mis.

OVERLEDEN; op zondag 4 augustus is over-
leden mw. Nellie Poell-Heijmans in de leef-
tijd van 85 jaar, dat zij mag rusten in vrede.

LEZERS: zaterdag 17 augustus Piet van Gog, 
zaterdag 24 augustus Jolanda Wijen.

MISDIENAARS: zaterdag 17 augustus 
Valerie Beerens en Luc Weekers, zaterdag 24 
augustus Esther Boonen en Jarno Bongers.

“Woorden van zegen openen een wereld 
van leven en liefde.” 

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.

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.

‘De Maatschappij & jij’
Schrijven over  je eigen leven

Wat is er in deze workshop zo bij-
zonder aan het schrijven over je 
eigen leven? Het antwoord is een-
voudig: Je plaatst de herinnerin-
gen waarover je schrijft tegen het 
licht van de samenleving waarin 
je herinnering zich afspeelt. In
de workshop ‘Maatschappij & jij’ 
schrijf je over delen uit je eigen 
leven na uitleg over de tijdgeest 
van die momenten.

Het maakt verschil of je geboren bent 
in de jaren direct na de tweede we-
reldoorlog, toen Nederland moest 
worden opgebouwd, of dat je een 
kind bent van de jaren negentig toen 
de bomen tot in de hemel groeiden. 
Het maakt verschil of je wieg op het 
platteland stond, of in een grote stad. 
Je wordt mede gevormd door om-
standigheden die je niet direct zelf 
in de hand hebt: de maatschappelijke 
ontwikkelingen en gebeurtenissen.

Geest van de tijd
In de workshop worden, in hoofdlij-
nen, verschillende maatschappelijke 
thema’s in verschillende perioden van 
de Nederlandse geschiedenis belicht. 
Daarna wordt met een schrijfop-
dracht ingezoomd op je eigen leven. 
Je plaatst zo aspecten van je eigen le-
ven in de geest van de tijd waarin ze 
gebeurden.
De workshop ‘De maatschappij & jij’ 
wordt gegeven in openluchtmuseum 
Eynderhoof in Nederweert-Eind op
zaterdag 24 augustus van 10.00 tot 
17.00 uur.  De deelnamekosten voor 
deze workshop, inclusief de hele 
dag koffie & thee, een stuk vlaai bij 
ontvangst, lunch, cursusmateriaal en 
btw, bedragen € 77,50 per persoon. 
Bij deze workshop zijn twee begelei-
ders: een journalist om de geschiede-
nis en maatschappelijke thema’s in 
te leiden en een schrijfdocent om de 
schrijfopdrachten te begeleiden. 
Aanmelden kan tot 15 augustus bij 
schrijfdocent Esther van der Werf  via 
de mail: esther@zozieje.nl. Meer in-
formatie: zozieje.nl

Veel cabaret in het najaar
Boeiend programma Films
Op vrijdag 30 augustus is in de tuin van 
Jos en Riek Levels achter de Theater-
boerderij weer de traditionele buiten-
bios. Bij slecht weer worden de films in 
de Theaterboerderij vertoond. Ook dit 
jaar is het beide keren een verrassings-
film die door Filmhuis Weert is uitge-
zocht. Beide voorstellingen beginnen 
rond 21.30 uur. De entree bedraagt 3
euro voor donateurs en 5 euro voor 
andere belangstellenden. Reserveren
is niet mogelijk.

Belgisch cabaret
Op zaterdag 31 augustus  wordt het ei-
gen programma van Theaterboerderij 
Boeket voortgezet met NEDERBELGIE, 
een cabaretprogramma van Lennaert 
Maes. De charmante Vlaamse cabare-
tier Lennaert Maes verlengt zijn quees-
te om Nederland te veroveren. 
Lennaert Maes komt uit België. Maar is 
hij Belg? Of is hij Vlaming? Hoe lang zal 
zijn land van herkomst nog bestaan? 
Geven wij hem straks politiek asiel? 
Maes lijkt alleszins van plan om uit te 
wijken naar het noorden.
Lennaert Maes werd bekend als de 
frontman van de Belgische band Len-
ny & de Wespen. In 2011 kreeg hij het 
cabaretvirus helemaal te pakken en 
won met zijn knappe liedjes en fijne 
vondsten de publieksprijs van het Leids 
Cabaret Festival. Lennaert schrijft en 
zingt zoals hij gebekt is: in het Vlaams. 
Zijn teksten zitten knap in elkaar, doen 
je lachen en wenen tegelijkertijd en op 
het podium is hij een rasechte verteller 
met muziek als rode draad.
Aanvang 20.30 uur, entree 10 euro, re-
serveren via  j.levels3@kpnplanet.nl

Dagelijkse situaties
Op vrijdag 13 september is in de The-
aterboerderij Woord Houden te zien, 
een cabaretprogramma van Pieter Jou-
ke. De aanvang is 20.30 uur. De entree 
bedraagt 10 euro. Reserveren kan via
j.levels3@kpnplanet.nl.

Jouke (domineeszoon, 1973) begon
in 2000 aan een glansrijke carrière als 
comedian. Hij schrijft teksten voor ver-
schillende cabaretiers en voor vele ra-
dio- en tv-programma’s. Hij was te zien 
bij ‘CQC’, ‘Koppensnellers’, ‘De Staat 
van Verwarring’, ‘Het Gesprek’ en ‘Wat 
vindt Nederland’. Daarnaast loopt hij 
marathons, schrijft humoristische boe-
ken en is een van de drie breinen ach-
ter Burorenkema.nl.

De eerste avondvullende solovoorstel-
ling van Pieter Jouke ‘Nou Wordt Die 
Mooi!’ werd zeer enthousiast ontvan-
gen. Hij werd een veelbelovend en
groot talent genoemd. ‘Jouke is een ei-
genzinnige cabaretier met een fijn ge-
voel voor literair absurdisme, waar er 
(naast Wim Helsen) maar heel weinig 
van rondlopen’, aldus Patrick van den 
Hanenberg in Volkskrant.
Met zijn nieuwe programma ‘Woord 
Houden’ lost Jouke deze belofte meer 
dan in. Het is een programma waarin 
hij opportunisme bloot legt aan de 
hand van dagelijkse situaties. De bak-
ker, de slager, zijn vrouw en zijn kinde-
ren, allemaal beloven ze hem wel iets 
en hij houdt ze aan hun woord, des-
noods ten koste van alles.
Hij is actueler dan zijn schaduw, absur-
der dan de tafel van zeven. Hij denkt 
sneller dan hij kan praten, improviseert 
alsof het gedrukt staat en is bovenal 
origineel grappig. Voor een gering be-
drag laat hij uw jas aannemen, zal hij 
het licht voor u uit laten doen en zal 
hij u laten lachen. U bent er aan toe. En
anders hij wel.

Gerard van Maasakkers
Het seizoen van Theaterboerderij Boe-
ket wordt op 21 september afgesloten 
met een voorstelling van Gerard van 
Maasakkers. Deze voorstelling is al uit-
verkocht.

Theaterboerderij Boeket ligt aan de 
Rosselsweg 3 in Nederweert.

Meer weten?
Kijk voor meer
informatie over
deze én andere
vacatures op
www.dezorggroep.nl

Op zoek naar een uitdagende
baan als:

Huishoudelijke hulp 
in de thuiszorg
Regio Weert-Helden

Werkgebied Weert en Nederweert

Op oproepbasis

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

Tevens het adres voor het leegruimen 
van woningen en ophalen van al uw 

overbodige spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

Tel. 0653442320 
www.hhkoopjes.nl / info@hhkoopjes.nl

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)

Incl. gratis halen/brengen!
6dgn/week een service-auto

in Nederweert/Ospel

Inclusief poetsen!

Nu! €29.95

in Nederweert/Ospel

Postelstraat 36 Someren Tel. 0493-494610
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www.mackus.nl
Brugstraat 30, 6031 EG Nederweert • Telefoon 0495-632001 • E-mail: info@mackus.nl

Nederweert viert feest!
OPENING BRUG 15, BRUGSTRAAT EN GEENESTRAAT OP VRIJDAG 23 AUGUSTUS

INTERTOYS NEDERWEERT Geenestraat 8 • 0495-460168

*15% KORTING op 
het gehele speelgoed 

assortiment

*10% KORTING op 
spelcomputers, tablets 

en audio accessoires

15% KORTING*
    bij intertoys 
Nederweert

Alleen geldig op vrijdag 
23 en zaterdag 24 augustus 
2013 op artikelen met een 
oranje opruimingssticker!
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SCHMITZ
ENGELEN b.v.
INTERIEURSTOFFEN & ZONWERING

Succesvol met budgetlabel

RAAMDECORATIE... ONS VAK!

VOUWGORDIJNEN

ROLGORDIJNEN

PLISSÉ

ALU-JALOEZIEËN

DUO-ROLGORDIJNEN

HOUTEN JALOEZIEËN

WWW.SCHMITZ-ENGELEN.NL

NEDERWEERT
Brugstraat 3  -  Tel. 0495 - 622796

LEENDE
Langstraat 3, Hal 9
Tel. 040 - 2062822

OIRSCHOT
Rijkesluisstraat 43b
Tel. 0499 - 842337

Naam:
Theo Pleunis.

Ex-Eigenaar van: 
Pleunis mode.

Hoe lang zit u al met 
uw winkel aan de 
Brugstraat gevestigd?
126 jaar.

Waarin is uw winkel gespecialiseerd?
Damesmode.

De nieuwe Brugstraat is gereed. Bent u tevreden 
over het eindresultaat?
Ja, eindelijk klaar.

Een ander goed idee voor Nederweert zou zijn… 
Een grote parkeerplaats buiten het centrum b.v. bij 
de voormalige boerenbond.

Waar heeft u bewondering voor? 
Voor mijn vrouw want zij heeft de zaak groot 
gemaakt. Daarna is mijn dochter Micheline er mee 
doorgegaan.

Wie zou u graag eens willen ontmoeten? 
André Rieu.

Ik besteed mijn vrije tijd graag aan..
Lezen; Tuinieren; Harmonie; Fietsen.

Hoe zou u zichzelf in 3 woorden omschrijven? 
Optimistisch, eerlijk en betrouwbaar.

Welk advies heeft u als ondernemer voor de 
startende  ondernemers in Nederweert? 
Vooral samenwerken met de rest van de onderne-
mers. Niet denken ‘’ik kan het wel alleen’’.

Tot slot; wat is uw lijfspreuk? 
Altijd positief denken.

Naam:
Marianne 
Koolen-Mackus.

Mede-eigenaresse van: 
Reisburo & 
Verzekeringskantoor 
Mackus.

Hoe lang zit u al met uw bedrijf aan de Brugstraat 
gevestigd? 
Sinds 1987.

Waarin is uw bedrijf gespecialiseerd? 
In het adviseren van reizen in de breedste zin 
van het woord. En in de zakelijke dienstverlening 
m.b.t. verzekeringen voor particulieren en MKB, 
hypotheken en financieringen

De nieuwe Brugstraat is gereed. Bent u tevreden 
over het eindresultaat? 
Het is prachtig geworden!!!

Waar heeft u bewondering voor? 
Voor ons Mackus-Team de samenwerking en het 
blijven steunen van elkaar. En natuurlijk iedere 
ondernemer die samen met zijn team probeert 
zijn onderneming goed en gezond draaiende te 
houden. 

Wie zou u graag eens willen ontmoeten?
Koningin Maxima, zij vertegenwoordigd het 
“vrouw-zijn” van deze tijd.

Ik besteed mijn vrije tijd graag aan..
Mijn gezin en familie, sporten en natuurlijk de 
wereld blijven ontdekken met reizen. 

Hoe zou u zichzelf in 3 woorden omschrijven?
Reislustig, familiar en sportief.

Welk advies heeft u als ondernemer voor de 
startende ondernemers in Nederweert?
Goed luisteren, kijken en vooral respect hebben 
voor je klanten en je collega-ondernemers.
Onderscheid je van de digitale wereld, want het is 
belangrijk om goed met elkaar te blijven praten en 
elkaar in de ogen aan te blijven kijken. 

Tot slot; wat is uw lijfspreuk?
Carpe Diem.

Naam:
Lonneke Willems.

Eigenaresse van:
Haar By Willems.

Hoe lang zit u al met 
uw bedrijf aan de 
Brugstraat gevestigd? 
Al 40 jaar.

Waarin is uw bedrijf gespecialiseerd? 
We zijn een vooruitstrevende en trendsettende 
kapsalon. We maken onze eigen collecties en maken 
hiervoor gebruik van de beste producten.

De nieuwe Brugstraat is gereed. Bent u tevreden 
over het eindresultaat? 
De Brugstraat is erg mooi geworden en is een aan-
winst voor Nederweert.

Waar heeft u bewondering voor? 
Mensen die het beste uit zichzelf en anderen 
kunnen  halen en daardoor succesvol zijn.

Wie zou u graag eens willen ontmoeten? 
Vivienne Westwood.

Ik besteed mijn vrije tijd graag aan.. 
De kinderen, tennis en hardlopen.

Hoe zou u zichzelf in 3 woorden omschrijven? 
Creatief, positief en een tikje eigenwijs.

Welk advies heeft u als ondernemer voor de 
startende  ondernemers in Nederweert? 
Blijf bij jezelf en durf anders te denken.

Tot slot; wat is uw lijfspreuk? 
Dromen, durven, doen!

Hoe lang zit u al met 

Brugstraat gevestigd?

Marianne 
Koolen-Mackus.

Mede-eigenaresse van: 
Reisburo & 
Verzekeringskantoor Hoe lang zit u al met 

Brugstraat gevestigd?

Theo Pleunis
Hoe lang zit u al met 

Brugstraat gevestigd? Brugstraat gevestigd? 

Lonneke WillemsMede-eigenaresse van: 

Verzekeringskantoor 

Naam:
Lonneke Willems.

Eigenaresse van:
Haar By Willems.

Hoe lang zit u al met 

Mede-eigenaresse van: 

kapsalon. We maken onze eigen collecties en maken 

Ondernemers aan het woord



Brugstraat 19
Tel. 0495-631715

Nederweert
info@haarbywillems.nl
www.haarbywillems.nl

Alle muziek 
ter Wereld.

In elke kamer.
DRAADLOOS!

Ontdek de mogelijkheden.

Iedere zaterdag kun je in onze 
winkel een demonstratie krijgen 
van alle mogelijkheden van de 
SONOS producten.

Iedere zaterdag Sonos demo bij Expert Nederweert

Aanbieding t/m 17 augustus

- - OOnze prnze prijswinnende ijswinnende kersenvkersenvlaailaai
nu extra feest aanbieding nu extra feest aanbieding .......................................... vvoor oor €€ 7,95 7,95

- - BosbessenvBosbessenvlaailaai met Vmet VERSE bosbessenERSE bosbessen
......................................................................................................... vvoor oor €€ 13,95 13,95

- - AAppelflappenppelflappen ......................................................3 + 1 gratis3 + 1 gratis

Sinds 1914

Meerderdereerderdereer e kerdere kere kerder en Ke keren Ken Ke ker ampioenampioenen Kampioenampioenen K
vlaaibakken en winnaarvlaaibakken en winnaar

lekkerste Limblekkerste Limburgsegseurgsegseur  vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Restaurant Diverso
Diverso staat voor borrelen , 
lunchen, dineren in een 
Mediterrane  sfeer. 
Wij zijn dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. 
In het restaurant en op het vernieuwde terras 
kun je genieten van lekker eten en drinken. 
Bubbels Buiten en Tafeltje Buiten bevelen we 
aan voor op het terras.

Gemeente Nederweert en aannemers 
willen we bedanken voor de vernieuwde 
Brugstraat!

Tot Diverso!

Caspar Kessels - John Beijes - Kitty Verspagen
Brugstraat 44     6031 EG Nederweert
Tel 0495-625000     www restaurantdiverso.nl

G&D Menswear – Brugstraat 11 – 6031 EE  Nederweert
Tel. 0495 626411 – www.gdmenswear.nl

!! LAATSTE RONDE !!

50% of meer korting 
op de 

gehele zomercollectie 

!! Alles moet weg !! 

Brugstraat 21, 6031 EE Nederweert
Telefoon 0495 - 631237

info@pleunismode.nl
www.pleunismode.nl

FEESTFEEST OPENING VAN 
DE BRUG EN DE BRUGSTRAAT

daarom op
vrijdag 23 en zaterdag

24 augustus

DUBBELE
SPAAR-

PUNTEN!!

Kermismaandag 26 en -dinsdag 27 augustus gesloten

dag
Brugstraat 20 Nederweert

T 0495-633378
info@kapsalonymfe.nl

www.kapsalonymfe.nl

Iedere vrijdag en 
zaterdag  kunt u 

genieten  van koffie /thee 
met vlaai van:

like us @
       @ymfekapsalon

De Asfaltfabriek 
Schipperswal 19

6041 TC Roermond

Postbus 127

6040 AC Roermond

T +31(0)475 51 80 30

www.deasfaltfabriek.nl

Sleestraat 14

6014 CA Ittervoort

Telefoon: 0475 - 56 1444

Telefax:   0475 - 56 1454

www.vanhooftbv.nl

info@vanhooftbv.nl

HOOFT

v
a
n

verkeerstechniek  wegbebakening&

ijssalon van het jaar

2013

ijssalon florence
Brugstraat 23 Nederweert

Tel. 0495 626 178
www.ijssalonflorence.nl

www.ziut.nl

Specialist in Licht,
Zicht en Mobiliteit

infrastructuur milieutechniek cultuurtechniekechniek recreatie bewegwijzering

Minderbroederssingel 15d

6041 KG Roermond

T: 0475 334 651

www.brouwers.com

www.sabo-elektrotechniek.nl

SABO ELEKTROTECHNIEK TEL: 046 - 426 26 16
HAVEN 20 / 6171 EG FAX: 046 - 426 25 11
STEIN INFO@SABO-ELEKTROTECHNIEK.NL

WWW.SABO-ELEKTROTECHNIEK.NL

Voor al uw 
elektro-

werkzaamheden.

T 088-3366333info@kragten.nlwww.kragten.nl

Kragten feliciteert de gemeente
Nederweert met de nieuwe brug!

Omgevings- en Vergunningenmanagement door:

Nederweert viert feest!

De Brugstraat is klaar en wat een resultaat

Ons pand ligt voortaan aan een prachtige nieuwe straat

Het is nu volop zomer en dus lekker heet

Het enigste nadeel is telkens dat gezweet

Daar kunnen de hoortoestellen nu net niet tegen

Om het op te lossen gaan wij u korting geven

Breng snel een bezoek aan de prachtig gerenoveerde Brugstraat

Een volledig automatisch hoortoestel droogbad

is er wat er voor u klaar staat

U had het misschien niet verwacht

Oorzaak heeft nog een leuke actie voor u bedacht

Een lekkere kop koffie met een

stukje vlaai lust u vast en zeker wel

Nederweert Staat 1
tel.nr. 0495 - 586506

Heythuysen Dorpstraat 15
tel.nr. 0475 - 480965

www.oorzaakhoorkliniek.nl

Muziek, kunstenaars en ballonen symboliserMuziek, kunstenaars en ballonen symboliseren het verbindenen het verbinden

Vrijdag 23 augustus opening Brug 15, Brugstraat en Geenestraat

Bezoekers aan het centrum van 
Nederweert kan het niet zijn ont-
gaan. Er is op korte tijd het nodi-
ge veranderd. Met name met het 
verbreden van Brug 15 gaat een 
lang gekoesterde wens van veel 
Nederweertenaren in vervulling. 
De oude verbinding was smal en 
vormde een barrière tussen de 
kern en Budschop. 

VVerbetering verblijfsfunctieerbetering verblijfsfunctieerbetering verblijfsfunctie
De nieuwe brug verhoogt de verkeers-
veiligheid voor fietsers en voetgan-
gers en zorgt voor een betere door-
stroom van het verkeer. De Brugstraat,
Geenestraat en horecaplein zijn zoda-
nig ingericht dat ze ook vriendelijker
zijn voor fietsers en voetgangers. Dit
komt de verblijfsfunctie ten goede.
We beseffen dat de nieuwe situatie
voor gemotoriseerd verkeer in het
begin wennen zal zijn. Om ze hierin
te ondersteunen is de bebording van
de parkeerroute ten behoeve van het
parkeren in het centrum aangepast,
waardoor gemotoriseerd verkeer nog
beter de weg vindt.

Historisch moment
De Brugstraat en Brug 15 waren ja-
renlang hetzelfde. Vanuit die optiek 
kan de verbreding en herinrichting 
gezien worden als een klein histo-
risch moment. Dat is de reden dat 
een aantal partijen heeft besloten de 
officiële opening groots uit te pak-
ken. Die partijen zijn het Centrum-
management, Dorpsraad Budschop, 
Dörpsoverlek Ni-jwieërt, Kinderva-
kantiewerk Nederweert, Scouting 
Nederweert, Jong Nederland Bud-
schop en de gemeente. 

Tip van de sluierTip van de sluier
De afgelopen maanden is een aan-
trekkelijk programma opgesteld. Er 
is gekozen voor vrijdag 23 augustus, 
de dag voor de kermis, omdat de ho-
reca dan al extra faciliteiten heeft in-
gehuurd. Inmiddels kunnen we ver-
klappen dat Harmonie St. Joseph en 
Harmonie Pro Musica hun medewer-
king verlenen, dat er een kunstwerk 
wordt onthuld, dat er een lint van 
kunstenaars aanwezig is en dat er 
een ballonnenwedstrijd plaatsvindt. 

Kinderen zullen een ballonnenlint 
vormen over Brug 15 om zo Bud-
schop met Nederweert te verbinden. 
Bij het officiële gedeelte zullen de 
ballonnen massaal de lucht ingaan.

Kermisexploitanten doen mee Kermisexploitanten doen mee 
De officiële openingshandeling staat
gepland om 19.30 uur. Bezoekers
vragen we om zich zoveel mogelijk
aan de kant van Budschop te verza-
melen. Kinderen kunnen zich vanaf
17.30 uur melden in het Julianapark
in Budschop voor de ballonnenwed-
strijd en het ballonnenlint. Ook de
kermisexploitanten doen aan de fees-
telijkheden mee. Zij zorgen dat na de
opening de attracties draaien en ver-
zorgen om 22.30 uur een spectaculai-
re vuurwerkshow in het Julianapark.

Programma: 
18.30 uur kinderen kunnen meehel-

pen Brug 15 met ballonen
te versieren

19.15 uur Harmonie St. Joseph trekt
vanaf horecaplein naar
Brug 15

19.15 uur Harmonie Pro Musica trekt
vanaf Vijfsprong naar
Brug 15

19.30 uur openingshandeling burge-
meester Evers en wethou-
der Mackus

20.00 uur Muzikale afsluiting
Kijk voor het meest actuele pro-
gramma op www.nederweert.nl

“De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan twee grote projecten
in de kern Nederweert. Inmiddels zijn de herinrichting van de Brug-
straat en Geenestraat, inclusief het horecaplein, en de verbreding
van Brug 15 een feit. Op vrijdag 23 augustus vindt de officiële ope-
ning plaats. Graag nodigen we iedereen uit om bij dit feestelijke
moment aanwezig te zijn.”

Namens burgemeester en wethouders,
H.F.M. Evers

Kunstlint
Tijdens het openingsfeest zullen
ruim twintig kunstenaars hun wer-
ken exposeren én aan het werk zijn
in de St. Rochusstraat en Brugstraat.
Het kunstlint is een idee van de
dorpsraad Budschop. Het initiatief is
door veel ondernemers omarmd. De
kunstwerken zullen tot twee weken
na de opening tentoongesteld wor-
den in de etalages van diverse win-
kels en andere zaken.

Brugstraat 31
6031 EE Nederweert
Tel. 06 13289330
www.lekkerthuis.nl

B
6031 EE N
T

Tijdens de opening van de Brugstraat:

VERRASSING 
bij besteding van € 15,- of meer.

Wethouder Mackus stak de handen uit de mouwen bij dit grote project.



Brugstraat 19
Tel. 0495-631715

Nederweert
info@haarbywillems.nl
www.haarbywillems.nl

Alle muziek 
ter Wereld.

In elke kamer.
DRAADLOOS!

Ontdek de mogelijkheden.

Iedere zaterdag kun je in onze 
winkel een demonstratie krijgen 
van alle mogelijkheden van de 
SONOS producten.

Iedere zaterdag Sonos demo bij Expert Nederweert

Aanbieding t/m 17 augustus

- - OOnze prnze prijswinnende ijswinnende kersenvkersenvlaailaai
nu extra feest aanbieding nu extra feest aanbieding .......................................... vvoor oor €€ 7,95 7,95

- - BosbessenvBosbessenvlaailaai met Vmet VERSE bosbessenERSE bosbessen
......................................................................................................... vvoor oor €€ 13,95 13,95

- - AAppelflappenppelflappen ......................................................3 + 1 gratis3 + 1 gratis

Sinds 1914

Meerderdereerderdereer e kerdere kere kerder en Ke keren Ken Ke ker ampioenampioenen Kampioenampioenen K
vlaaibakken en winnaarvlaaibakken en winnaar

lekkerste Limblekkerste Limburgsegseurgsegseur  vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Restaurant Diverso
Diverso staat voor borrelen , 
lunchen, dineren in een 
Mediterrane  sfeer. 
Wij zijn dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. 
In het restaurant en op het vernieuwde terras 
kun je genieten van lekker eten en drinken. 
Bubbels Buiten en Tafeltje Buiten bevelen we 
aan voor op het terras.

Gemeente Nederweert en aannemers 
willen we bedanken voor de vernieuwde 
Brugstraat!

Tot Diverso!

Caspar Kessels - John Beijes - Kitty Verspagen
Brugstraat 44     6031 EG Nederweert
Tel 0495-625000     www restaurantdiverso.nl

G&D Menswear – Brugstraat 11 – 6031 EE  Nederweert
Tel. 0495 626411 – www.gdmenswear.nl

!! LAATSTE RONDE !!

50% of meer korting 
op de 

gehele zomercollectie 

!! Alles moet weg !! 

Brugstraat 21, 6031 EE Nederweert
Telefoon 0495 - 631237

info@pleunismode.nl
www.pleunismode.nl

FEESTFEEST OPENING VAN 
DE BRUG EN DE BRUGSTRAAT

daarom op
vrijdag 23 en zaterdag

24 augustus

DUBBELE
SPAAR-

PUNTEN!!

Kermismaandag 26 en -dinsdag 27 augustus gesloten

dag
Brugstraat 20 Nederweert

T 0495-633378
info@kapsalonymfe.nl

www.kapsalonymfe.nl

Iedere vrijdag en 
zaterdag  kunt u 

genieten  van koffie /thee 
met vlaai van:

like us @
       @ymfekapsalon

De Asfaltfabriek 
Schipperswal 19

6041 TC Roermond

Postbus 127

6040 AC Roermond

T +31(0)475 51 80 30

www.deasfaltfabriek.nl

Sleestraat 14

6014 CA Ittervoort

Telefoon: 0475 - 56 1444

Telefax:   0475 - 56 1454

www.vanhooftbv.nl

info@vanhooftbv.nl

HOOFT

v
a
n

verkeerstechniek  wegbebakening&

ijssalon van het jaar

2013

ijssalon florence
Brugstraat 23 Nederweert

Tel. 0495 626 178
www.ijssalonflorence.nl

www.ziut.nl

Specialist in Licht,
Zicht en Mobiliteit

infrastructuur milieutechniek cultuurtechniekechniek recreatie bewegwijzering

Minderbroederssingel 15d

6041 KG Roermond

T: 0475 334 651

www.brouwers.com

www.sabo-elektrotechniek.nl

SABO ELEKTROTECHNIEK TEL: 046 - 426 26 16
HAVEN 20 / 6171 EG FAX: 046 - 426 25 11
STEIN INFO@SABO-ELEKTROTECHNIEK.NL

WWW.SABO-ELEKTROTECHNIEK.NL

Voor al uw 
elektro-

werkzaamheden.

T 088-3366333info@kragten.nlwww.kragten.nl

Kragten feliciteert de gemeente
Nederweert met de nieuwe brug!

Omgevings- en Vergunningenmanagement door:

Nederweert viert feest!

De Brugstraat is klaar en wat een resultaat

Ons pand ligt voortaan aan een prachtige nieuwe straat

Het is nu volop zomer en dus lekker heet

Het enigste nadeel is telkens dat gezweet

Daar kunnen de hoortoestellen nu net niet tegen

Om het op te lossen gaan wij u korting geven

Breng snel een bezoek aan de prachtig gerenoveerde Brugstraat

Een volledig automatisch hoortoestel droogbad

is er wat er voor u klaar staat

U had het misschien niet verwacht

Oorzaak heeft nog een leuke actie voor u bedacht

Een lekkere kop koffie met een

stukje vlaai lust u vast en zeker wel

Nederweert Staat 1
tel.nr. 0495 - 586506

Heythuysen Dorpstraat 15
tel.nr. 0475 - 480965

www.oorzaakhoorkliniek.nl

Muziek, kunstenaars en ballonen symboliserMuziek, kunstenaars en ballonen symboliseren het verbindenen het verbinden

Vrijdag 23 augustus opening Brug 15, Brugstraat en Geenestraat

Bezoekers aan het centrum van 
Nederweert kan het niet zijn ont-
gaan. Er is op korte tijd het nodi-
ge veranderd. Met name met het 
verbreden van Brug 15 gaat een 
lang gekoesterde wens van veel 
Nederweertenaren in vervulling. 
De oude verbinding was smal en 
vormde een barrière tussen de 
kern en Budschop. 

VVerbetering verblijfsfunctieerbetering verblijfsfunctieerbetering verblijfsfunctie
De nieuwe brug verhoogt de verkeers-
veiligheid voor fietsers en voetgan-
gers en zorgt voor een betere door-
stroom van het verkeer. De Brugstraat,
Geenestraat en horecaplein zijn zoda-
nig ingericht dat ze ook vriendelijker
zijn voor fietsers en voetgangers. Dit
komt de verblijfsfunctie ten goede.
We beseffen dat de nieuwe situatie
voor gemotoriseerd verkeer in het
begin wennen zal zijn. Om ze hierin
te ondersteunen is de bebording van
de parkeerroute ten behoeve van het
parkeren in het centrum aangepast,
waardoor gemotoriseerd verkeer nog
beter de weg vindt.

Historisch moment
De Brugstraat en Brug 15 waren ja-
renlang hetzelfde. Vanuit die optiek 
kan de verbreding en herinrichting 
gezien worden als een klein histo-
risch moment. Dat is de reden dat 
een aantal partijen heeft besloten de 
officiële opening groots uit te pak-
ken. Die partijen zijn het Centrum-
management, Dorpsraad Budschop, 
Dörpsoverlek Ni-jwieërt, Kinderva-
kantiewerk Nederweert, Scouting 
Nederweert, Jong Nederland Bud-
schop en de gemeente. 

Tip van de sluierTip van de sluier
De afgelopen maanden is een aan-
trekkelijk programma opgesteld. Er 
is gekozen voor vrijdag 23 augustus, 
de dag voor de kermis, omdat de ho-
reca dan al extra faciliteiten heeft in-
gehuurd. Inmiddels kunnen we ver-
klappen dat Harmonie St. Joseph en 
Harmonie Pro Musica hun medewer-
king verlenen, dat er een kunstwerk 
wordt onthuld, dat er een lint van 
kunstenaars aanwezig is en dat er 
een ballonnenwedstrijd plaatsvindt. 

Kinderen zullen een ballonnenlint 
vormen over Brug 15 om zo Bud-
schop met Nederweert te verbinden. 
Bij het officiële gedeelte zullen de 
ballonnen massaal de lucht ingaan.

Kermisexploitanten doen mee Kermisexploitanten doen mee 
De officiële openingshandeling staat
gepland om 19.30 uur. Bezoekers
vragen we om zich zoveel mogelijk
aan de kant van Budschop te verza-
melen. Kinderen kunnen zich vanaf
17.30 uur melden in het Julianapark
in Budschop voor de ballonnenwed-
strijd en het ballonnenlint. Ook de
kermisexploitanten doen aan de fees-
telijkheden mee. Zij zorgen dat na de
opening de attracties draaien en ver-
zorgen om 22.30 uur een spectaculai-
re vuurwerkshow in het Julianapark.

Programma: 
18.30 uur kinderen kunnen meehel-

pen Brug 15 met ballonen
te versieren

19.15 uur Harmonie St. Joseph trekt
vanaf horecaplein naar
Brug 15

19.15 uur Harmonie Pro Musica trekt
vanaf Vijfsprong naar
Brug 15

19.30 uur openingshandeling burge-
meester Evers en wethou-
der Mackus

20.00 uur Muzikale afsluiting
Kijk voor het meest actuele pro-
gramma op www.nederweert.nl

“De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan twee grote projecten
in de kern Nederweert. Inmiddels zijn de herinrichting van de Brug-
straat en Geenestraat, inclusief het horecaplein, en de verbreding
van Brug 15 een feit. Op vrijdag 23 augustus vindt de officiële ope-
ning plaats. Graag nodigen we iedereen uit om bij dit feestelijke
moment aanwezig te zijn.”

Namens burgemeester en wethouders,
H.F.M. Evers

Kunstlint
Tijdens het openingsfeest zullen
ruim twintig kunstenaars hun wer-
ken exposeren én aan het werk zijn
in de St. Rochusstraat en Brugstraat.
Het kunstlint is een idee van de
dorpsraad Budschop. Het initiatief is
door veel ondernemers omarmd. De
kunstwerken zullen tot twee weken
na de opening tentoongesteld wor-
den in de etalages van diverse win-
kels en andere zaken.

Brugstraat 31
6031 EE Nederweert
Tel. 06 13289330
www.lekkerthuis.nl

B
6031 EE N
T

Tijdens de opening van de Brugstraat:

VERRASSING 
bij besteding van € 15,- of meer.

Wethouder Mackus stak de handen uit de mouwen bij dit grote project.



Nederweert viert feest!

Strukton Civiel dankt de gemeente Nederweert en 
haar bewoners voor een harmonische samenwerking 
en wenst veel plezier met de nieuwe Brug 15!

’Wij zijn trots dat wij met onze winkel aan de mooie Brugstraat liggen 
en we willen Nederweert feliciteren met deze prachtig heringerichte 
straat’’.

Echte Bakker Bongers, al sinds 1914 een begrip in Heythuysen, is sinds 
januari ook gevestigd aan de Brugstraat in Nederweert. Met een ruim 
assortiment dagverse produkten proberen ze zich iedere dag weer te 
onderscheiden. Samen met hun toegewijde medewerkers proberen ze 
iedereen naar tevredenheid te helpen met een ruime keus voor een 
heerlijk ontbijt, smakelijke lunch of een geslaagd feest. Iedere dag zijn 
er speciale aanbiedingen en acties zodat iedereen er van kan genieten.
Onder de diverse prijswinnende produkten vallen vooral de vlaaien als 
specialiteit op. Twee keer op rij Limburgs kampioen, één keer tweede en 
diverse eerste en tweede prijzen. Maar vooral trots zijn ze op het winnen 
van de wedstrijd ‘’Lekkerste Limburgse Vlaai’’ die dagblad de Limburger 
heeft gehouden door in de bakkerswinkels een vlaai te kopen en deze 
door consumenten te laten keuren. Deze beoordeelden de vlaai van 
Echte Bakker Bongers als lekkerste. Met de spaarkaart van Echte Bakker 
Bongers kan iedereen sparen voor een gratis vlaai en genieten van deze 
lekkernij.

De droom van de burgemeester
door Alfons Bruekers

In de zomer van 1821 startten in Nederweert de voor-
bereidingen voor de aanleg van de Zuid-Willemsvaart. 
De aanleg van deze rigoureuze doorsnijding van het 
dorp werd aanvankelijk met de nodige scepsis beke-
ken. De door landmeters uitgezette eindeloze rij piket-
paaltjes werd door de inwoners uit burgerlijke onge-
hoorzaamheid regelmatig gesaboteerd. Desondanks 
kwam het kanaal er. De aanvankelijke scepsis sloeg 
om in enthousiasme over de kansenrijke situatie die 
het kanaal voor de plaatselijke economie werd geacht 
op te leveren.

Dat enthousiasme was niet in de laatste plaats de 
verdienste van de jonge en ambitieuze burgemees-
ter Adriaan Vullers. Hij was op het einde van de 18de 
eeuw in Rotterdam geboren en was daar in zijn jeugd 
doordrenkt met on-Nederweertse beelden van steden-
bouw, brede straten en bruggen en natuurlijk… een 
haven. En terwijl de graafwerkzaamheden voor het ka-
naal in de jaren 1823-1825 werden uitgevoerd, ontwik-
kelde burgemeester Vullers zijn eigen plannen. Met 
steun van de gemeenteraad zocht en kreeg hij draag-
vlak bij de gouverneur van Limburg, Rijkswaterstaat en 
zelfs Koning Willem I. Vullers’ droom bestond uit drie 
delen: een brug, een boulevard en een haven.

Brug
Aanvankelijk was het de bedoeling dat er in Neder-
weert slechts één kanaalbrug zou komen, en wel ter 
hoogte van de Winnerstraat. Vullers vocht die keuze 
met veel geestdrift aan. Het was volgens hem op de 
eerste plaats planologisch gezien een domme keuze. 
Reizigers van Leveroy, Ospel en Eind zouden dan een 
veel te grote omweg moeten maken om naar kerk en 
het raadhuis in Nederweert te gaan. Bovendien woon-
den in de omgeving van de St. Rochusmolen en St. Ro-
chuskapel op Budschop tal van winkeliers die hun cli-

entele in de dorpskern hadden en daar door het kanaal 
rigoureus van gescheiden werden. En tenslotte lagen 
de rijkswegen naar Venlo en Roermond hier vlakbij. 
Vullers’ redenering sneed hout en het resultaat van zijn 
campagne overtrof alle verwachtingen. Nederweert 
kreeg in 1825, na intensieve lobby, maar liefst twee 
bruggen. Eén kwam bij Sluis 14 en de andere bij (de 
oude) Sluis 15, ter hoogte van de molen en kapel van 
Budschop. Een smalle brug werd voldoende geacht, 
want wegverkeer was er nog maar weinig in die tijd. 
Tussen beide bruggen, ter hoogte van de Winnerstraat, 
kwam een veerpontje. Het eerste deel van de droom 
van Vullers was werkelijkheid geworden.

Boulevard
Het tweede bestanddeel in de visie van Adriaan Vul-
lers was een mooie, brede en rechte boulevard die 
het dorpscentrum verbond met de nieuwe brug en 
Budschop. Die zou moeten leiden tot “een aanzien-
lijke verfraaijing aan dat gedeelte des dorps”. Tot dat 
moment lag daar een smal kronkelweggetje dat leidde 
naar de gemeentelijke wasplaats op Budschop. Door 
de kanaalaanleg was de wasplaats drooggevallen en 
had zij haar functie verloren. Vanaf het huis van ge-
meente-secretaris Trouwen (“Gieëne, nu het Horeca-
plein aan de Geenestraat) werd een brede en vrij rech-
te verbindingsweg aangelegd naar de brug. Van de 
aangrenzende grondeigenaren werden grondstrook-
jes onteigend. De kosten van onteigening en aanleg 
samen bedroegen in 1825 in totaal 228 gulden en 6 
cent. Ook het tweede deel van de droom kwam uit.

Haven
In de plannen voor het kanaal was geen plaats inge-
ruimd voor een haven en dat was een gemiste kans in 
de ogen van de burgemeester. Vullers wendde zich tot 
de koning en pleitte voor een haven ‘tot vertoeving, 
lossing en lading der aankomende schepen’. Als die 
er zou komen, zou dat ‘den bloei en welvaart van alle 
ingezetenen en neringdoende lieden bevorderen’. De 
burgemeester als centrum-manager! De ambitie werd 
helaas wat getemperd; een haven was teveel gevraagd. 
Het Rijk wilde slechts toestemmen in een plaatselijke 
verbreding van het kanaal, vanaf de kanalenkruising 
tot aan de locatie van de latere Boerenbond. Een los- 
en laadwal, ‘bassin’ genaamd, dus. Het gemeentebe-
stuur moest de extra kosten van 1195 gulden dragen 
en in 1827 werd het karwei voltooid. Daarmee werden 
alle drie de onderdelen van de droom van burgemees-
ter Vullers realiteit. 

Blijvertjes?
Hoe ging het verder. Waren het eendagsvliegen of blij-
vertjes, de initiatieven van burgemeester Vullers?
De brug bestaat nog steeds, al heeft zij in de loop van 

de jaren gedaantewisselingen ondergaan. De ophaal-
brug werd omstreeks 1923 samen met de oude Sluis 
15 gesloopt. De sluis werd verplaatst naar de huidige 
locatie op Roeven maar de brug bleef ‘Aan Vijftien’ he-
ten. De toen geplaatste stalen nieuwe brug overleefde 
grote oorlogsschade in mei 1940 en bleek ook in 2013 
nog steeds geschikt voor het zware moderne verkeer. 
Maar waar in 1825 nog bewust werd gekozen voor een 
smalle brug, is zij nu ruimschoots verbreed.

De Boulevard is er ook nog altijd en heet tegenwoordig 
Brugstraat. Maar waar de oude brug smal mocht zijn 
en pas in 2013 verbreed werd, ging het bij de boule-
vard net omgekeerd. Die was aangelegd als een brede 
weg, maar werd bij de reconstructie in 2013 aanzienlijk 
versmald en tot éenrichtingsverkeer omgebouwd. 
De los- en laadwal? Grote vrachtschepen meren al de-
cennialang niet meer aan bij de Boerenbond. Het bas-
sin bij de Boerenbond werd gedempt en de aanlegwal 
werd verplaatst naar de betoncentrale van Kalle en 
Bakker. Daarvoor in de plaats kwam, veel later en op 
de andere kanaaloever, een passantenhaven voor de 
recreatieve pleziervaart.

Tijd ver vooruit
Het project van brug, boulevard en haven was de 
droom van een ambitieuze en visionaire burgemeester, 
Adriaan Vullers. Met zijn visie op het gebied van dorps-
ontwikkeling, planologie en bevordering van de lokale 
economie was hij zijn tijd ver vooruit. Bijna tweehon-
derd jaar later lijken zijn visie en plannen niets aan ac-
tualiteitswaarde ingeboet te hebben. Daarvan getuigt 
de officiële ingebruikname van de verbrede brug en 
vernieuwde Brugstraat op 23 augustus 2013. Een grote 
jachthaven voor de waterrecreatie en de pleziervaart, 
bijvoorbeeld bij de kanalenviersprong, lijkt nog steeds 
een brug te ver. Maar ook anno 2013 moet een mens 
iets hebben om van te dromen, nietwaar?

De oude brug Aan Vijftien, met uitzicht op de windmo-
len en St. Rochuskapel van Budschop, omstreeks 1915. 
Foto’s: archief Stichting Geschiedschrijving Nederweert.

Er waren in feite twee bruggen achter elkaar: aan de 
dorpzijde bevond zich de sluis met ophaalbrug, en aan 
de Budschopzijde een draaibrug. Ten noorden van de 
sluis mondde de Noordervaart uit in de Zuid-Willems-

Echte Bakker Bongers 
dubbel trots


