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

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen

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

Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Peter Caris

Bosserstraat 10
6031 NS Nederweert
Tel. : (0495) 63 14 41
Fax  : (0495) 63 13 66

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports

Marly Brands uit Ospel viert het 
twintigjarig jubileum van Huid-
verzorgingsstudio Marly. Een des-
kundig advies, een verkwikkende 
huid- en schoonheidsbehandeling
en een prettige sfeer kenmerken
Studio Marly. “Een mooie huid, 
een leven lang” is dan ook niet 
voor niets haar motto.

Een jubileum moet gevierd worden. 
Daarom pakt zij groot uit met een 
Beauty Inspiration Day op zaterdag 7
september. 
Iedereen kan op deze open dag – van 
12.00 tot 18.00 uur - inspiratie opdoen 
tijdens de diverse workshops in de 
sfeervol ingerichte salon en tuin van 
Studio Marly in Ospel. 

Facelift op natuurlijke basis
Eén van de baanbrekende behande-
lingen van Huidverzorgingsstudio 
Marly is de facelift op natuurlijke ba-

sis, ofwel ‘Natural Face Lifting’. Die-
pe rimpels vervagen, kleine rimpels 
verdwijnen, oogcontouren worden
gladder. Inge Deceuninck, de Belgi-
sche grondlegster van deze behan-
delmethode voor dames én heren, is 
tijdens de open dag aanwezig om u 
deze behandelmethode gratis te la-
ten ervaren en toelichting te geven 
op de unieke verjongingskuur voor 
het gezicht, de hals en het decolleté.

Wellness en wellbeing tijdens 
Beauty  Inspiration Day 7 september
Hoe kunt u zich nog meer laten in-
spireren én verwennen op de Beauty 
Inspiration Day? 

•	Marly	 werkt	 met	 de	 kwalitatief	
hoogwaardige, biologische verzor-
gingsproducten van Rosel Heim. 
Deze brede productenlijn is geba-

seerd op het wetenschappelijk be-
wezen effect van zuivere en duur-
zaam geproduceerde cosmetica, 
gericht op de biologie van de huid. 
Tijdens de open dag kunt u terecht 
voor huidadvies en ontvangt u 20% 
korting op producten uit deze cos-
meticalijn. Wordt u klant bij Marly, 
dan ontvangt u bovendien een 
Beautypas waarmee u spaart voor 
korting.

•	 Bij de stand van Laviesage nutri
cosmetics kunt u een gratis huidscan 
laten maken en krijgt u toelichting op 
het gebruik van nutricosmetics. Dit 
zijn voedingssupplementen ter on-
dersteuning van processen in de huid. 
Hierdoor wordt huidveroudering en
rimpelvorming vertraagd. Ook Studio 
Marly past nutricosmetics toe. 

Vervolg op pagina 3

Twintig jaar Huidverzorgingsstudio Marly Ospel!

Beauty Inspiration Day luidt jubileum in 

Schietsportcentrum Kraan 25 jaar
Dit jaar bestaat schietsportcen-
trum Kraan in Nederweert 25 jaar. 
Begonnen als kleine schietbaan 
met 4 tien meterbanen, uitge-
groeid naar volwaardig schiet-
sportcentrum met  negen 12,5 me-
ter banen en twee 100 meter banen
volledig geautomatiseerd en over-
dekt.Tevens is er de mogelijkheid 
tot kruisboogschieten.  Sinds kort 
is het centrum uitgebreid met een
laser schietsimulator waarop di-
verse schiet- en jachtoefeningen 
kunnen worden beoefend.

In 1987 werd er gestart met de bouw 
van een eenvoudige schietbaan met 
kleine kantineruimte, ontstaan uit de 
hobby van de eigenaar. In 1988 werd 
de schietvereniging SV Kraan opge-
richt. Deze vereniging bestond uit 7 le-
den. In de beginjaren werd er gescho-
ten op vrijdagavond. De schietbaan 
werd gerund door de eigenaar en zijn 
vriendin. In gemoedelijke sfeer werd 
de schietsport beoefend.

In 1993 werd de accommodatie uit-
gebreid met een 50 meter baan en 
25 meter baan.  Al vlug kwam er de 

vraag van de leden voor een tweede 
avond in de week. In de loop der ja-
ren groeide de vereniging uit naar 
een bloeiende vereniging. Door dit 
stijgende aantal leden werd er in 
1999 besloten een compleet nieuw 
centrum te bouwen. Dit centrum be-
stond uit negen 12,5 meter banen en 
de bestaande 25 en 50 meter banen. 
Hierdoor werd het mogelijk om ook 
grotere groepen kennis te laten ma-
ken met de schietsport. Tevens ves-
tigde zich een tweede vereniging 
zich binnen het schietsportcentrum 
SV Surete. 

Buiten de verenigingschietsport or-
ganiseert het centrum ook diverse 
arrangementen om mensen kennis
te laten maken met de schietsport. 
Mensen kunnen onderbegeleiding
van deskundige instructeurs kennis 
maken met de sport. 
In 2004 werden de 25- en 50-me-
terbanen verlengd naar 100-meter
banen.  De banen zijn volledig ge-
automatiseerd en voor zowel voor 
liggende, knielende en staande dis-
ciplines geschikt. Door deze 100 me-
ter banen, kreeg het centrum al snel 

bekendheid bij jagers. Deze komen 
dan ook uit Nederland als ook uit de 
grensstreek Duitsland en België om 
het kogelgeweer in te schieten, dit 
onder vakkundige begeleiding. Ook 
zijn beginnende maar ook ervaren 
jagers welkom om de vaardigheid 
en omgang met het kogelgeweer op 
peil te houden. Dit kan met behulp 
van video-opnames.  

Sinds dit voorjaar beschikt het schiet-
sportcentrum ook over de nieuw-
ste ontwikkeling binnen de schiet-
sport, de laser schietsimulator. Met 
deze simulator kan men een grote 
verscheidenheid van programma’s 
simuleren, voor de sportschutter-
gezelschappen maar ook professio-
nele programma’s voor de jager.  

Het schietsportcentrum ”Kraan” no-
digt u graag uit om kennis te maken 
met ons schietsportcentrum in ons 
open weekend op zaterdag 31 au-
gustus en zondag 1 september 2013 
vanaf 13.00 tot 19.00 uur. Loop ge-
rust binnen op een van deze twee 
dagen.

Het schietsportcentrum is geves-
tigd op:
Kraan 18b (schoor)
6031 RX Nederweert

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

n u m m e r 3 4 • j a a r g a n g 8 7 • 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

Connie Janssens uit Amsterdam:

“Vertrouwen en vakmanschap is 
de reden dat ik al ruim 30 jaar bij 
tandarts Spauwen kom ondanks dat 
ik de laatste 20 jaar in Amsterdam 
woonachtig ben!”

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 verdriet valt met 

geen pen te beschrijven.

Gelukkig stond ik er niet 

helemaal alleen voor.’

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

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

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

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

Letsel opgelopen door 
toedoen  van een ander? 
Kijk voor meer info op: 

www.teunissenletselschade.nl
Teunissen Letselschade • Kraan 10a • 6031 RX  Nederweert
T: 06-57242417 • info@teunissenletselschade.nl

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Kunststof  ramen & deuren met gepatenteerd veiligheidssysteem

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

EIND 61 • 6034 SM NEDERWEERT-EIND • TEL. 0495-626673 
GSM 06-50290664 • e-mail: info@matkoppendakwerken.nl

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring
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

Smolenaers 
Parket

Voor het leveren en leggen 
van houten vloeren, 

laminaat  en onderhoud

Tel. 06-52 62 92 93
b.g.g. tel. 06-23 61 07 83

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

WITGOED
de beste merken wasmachines, 

condensdrogers, koelkasten enz. 
met garantie

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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



ZEILMAKERIJ

OSPEL
MIA PELLEMANS

HET ADRES VOOR

VERANDAZEILEN

Tel. +31 (0)495-641312   B.g.g. +31 (0)6-12185587

www.verandazeilen.eu

Importeur van industriële lijmen,
kitten en afdichtingen

Hylomar Universele Afdichting • Secondenlijmen 

• Epoxylijmen • 2-componentenlijmen

• Siliconen afdichtingen • Schroefdraadborgmiddelen

• MS Polymeren • Compleet programma technische sprays

LEVICOLEVICO
Magnesiumstraat 23 B2, 6031 RV  NederweertMagnesiumstraat 23 B2, 6031 RV  Nederweert

Tel. 0495-634574  •  Fax 0495-625075  •  info@levico.nl  •  www.levico.nlTel. 0495-634574  •  Fax 0495-625075  •  info@levico.nl  •  www.levico.nl

Vertrouwd & Duurzaam

Uw lokale specialist voor 
zonnepanelen én elektrotechniek

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

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

Voorheen Reemers Elektro montage

“Met de gratis tankpas van Roost Olie heeft u meer voordeel! 
Geen losse tankbonnen en handmatige kilometeradministratie meer.

De maandelijkse verzamelfactuur scheelt u administratiekosten en levert u 
gegarandeerde BTW-teruggave op. 

Bovendien betaalt u minder per liter brandstof.

Tanken met de tankpas van Roost Olie is efficiënt, 
veilig en betrouwbaar, overal in Nederland. 

U bent ready to go, 24 uur per dag.”

VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW - ALLROUND TIMMERWERK

VAKKENNIS, 
BETROUWBAARHEID  EN  
KLANTTEVREDENHEID 

HOOG IN HET VAANDEL!

WWW.SCHREVEN-PENDERS.NL 
0620627642 | NEDERWEERT

Houten en kunststof kozijnen,
ramen en deuren (KOMO KEUR)• alle soorten beglazing• overkappingen / carports /

daken / dakkapellen / dakramen• alle voorkomendetimmerwerken in nieuwbouw /
verbouwingen en onderhoudDenkt mee, ontwerpt,organiseert, ontzorgt uw project.

ASN Autoschade Service
Tindemans Weert

Stekshofweg 1
6004 RZ  Weert

T: 0495 53 44 86
F: 0495 53 58 31

I: www.asngroep.nl
E: tindemansweert@asnmail.nl

Autoschade Service
Tindemans Weert

Reneé Wernink: 
van wethouder naar beleidsmedewerker

Op welke datum Reneé Wernink het Nederweerter 
wethouderspodium zal verlaten is nog niet helemaal 
duidelijk. Zij zal in ieder geval niet meer verkiesbaar 
zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 
2014, wegens het aanvaarden van een beleidsfunctie 
bij de gemeente Venlo. Ondernemend en agrarisch 
Nederweert verliest daarmee een vooruitstrevend be-
stuurder. 

Reneé staat te boek als een échte VVD’er. Iemand met een duidelijke mening 
en een heldere visie. Iemand die kan doorpakken. Binnenkort verruilt zij het 
Nederweerter pluche tegen een Venloose bureaustoel voor de functie van be-
leidsmedewerker Maatschappelijke Opvang en Huiselijk Geweld. Een uitdagend 
beleidsveld waarbij steeds vaker een beroep wordt gedaan op zelfredzaamheid 
en het inzetten van het sociaal netwerk, boven leunen op de overheid. Een hou-
ding die past bij VVD’er Reneé. 

Voordat zij gestrikt werd voor het VVD-lidmaatschap in Nederweert, werkte zij 
bij de gemeenten Eindhoven en Arcen & Velden en runde zij een administratie-
kantoor in Ospeldijk. Na een korte raadsperiode schoof zij bij het college aan als 
wethouder Economische Zaken. “Het mooie van de politiek in Nederweert is dat 
ondanks de vermeende tegenstellingen, de verschillen eigenlijk niet zo groot 
zijn. Het gaat immers om het algemeen belang en dat houden de bestuurders 
goed voor ogen. Vaak wordt gedacht dat mijn portefeuille zwaar is. Eigenlijk valt 
dat wel mee als je het economisch belang van de gemeente voor ogen houdt én 
begrip hebt voor de belangen van de ondernemer. Door te denken in mogelijk-
heden in plaats van in beperkingen, de communicatie met partijen aan te gaan 
en soepel vergunningen te verstrekken, maak je van Nederweert een prettige 
vestigingsgemeente.”

De agrarische sector draagt zij in het bijzonder een warm hart toe. In de afge-
lopen jaren heeft zij een lans gebroken voor de versterking van het buitenge-
bied en de daarin gevestigde agrarische bedrijven. Ook hier weer luidt het credo 
‘communiceren en meedenken’. Reneé: “Het proces begint met de vraag: ‘Willen 
we dat bedrijf in die omgeving en zo ja, hoe kunnen we dat daar realiseren?’” De 
bestemmingsplanpuriteinen ten spijt, richt zij zich met haar ambtenaren op wat 
mogelijk is, in plaats van op wat niet mogelijk is. 

Volgens haar is dit ook het enige motto dat de detailhandel in stand kan houden. 
Als portefeuillehouder Economische Zaken is zij niet blind voor de gevolgen van 
de digitalisering binnen de detailhandel. Webshops hollen het fysieke onderne-
merschap in de winkelstraat uit. Daar staat echter tegenover dat juist nu onder-
nemers kansen moeten grijpen om hun winkelstraat aantrekkelijk te maken en 
hun aanbod te specialiseren. Daarin moeten zij samen werken om een goede 
balans te vinden tussen een digitaal en een fysiek producten- en dienstenaan-
bod. “Nederweert is een dorp om boodschappen te doen, niet voor een dagje 
winkelen. Dit betekent dat het aanbod en de infrastructuur daarop moeten wor-
den afgestemd. Met ruime parkeervoorzieningen, concentratie van winkels in de 
Kerkstraat in Nederweert, uitlopend naar horecavoorzieningen.“

Als bestuurlijk contactpersoon voor bedrijvigheid werd Reneé vanzelfsprekend 
uitgenodigd bij de kick-off bijeenkomst van Ondernemersnetwerk Bizz’Cu in ja-
nuari 2012. Daar sprak zij uit dat het haar verbaasde hoeveel zelfstandig onder-
nemers er zijn in Ospel en omgeving. “De ondernemerszin zal waarschijnlijk te 
maken hebben met de Peelroots. Het niet afhankelijk willen zijn van anderen. 
Men kiest hier niet voor een afhankelijkheidspositie, maar voor aanpakken. Dat 
manifesteert zich in het aantal zelfstandig ondernemers, maar ook erg sterk in 
de organisatie van evenementen. Noem een Tour d’Oospel, Oktoberfeesten of 
Moulin Blues. Allemaal vrijwilligersevenementen waarbij krachten en kennis ge-
bundeld worden tot een megasterk concept dat door iedereen wordt gedragen. 
Daarin is Ospel sterk!” 

Het duurt nog enkele weken voordat Reneé de sleutel van de achteringang van 
het gemeentehuis moet inleveren en de speciale privileges voorbij zijn. “Ik vind 
dat geen enkel probleem. Bestuurder zijn is ook gewoon een baan, waarin je 
hoofdzakelijk dienstbaar bent aan de inwoners. Na werktijd ben je gewoon één 
van die inwoners voor wie je het probeert zo goed mogelijk te organiseren. Ik ga 
ervan uit dat de bestuurlijke lijn die we hebben ingezet, voortduurt ten gunste 
van het ondernemersklimaat. Het is belangrijk dat bedrijven elkaar minder zien 
als concurrenten en meer als bron van kennis, zodat zij samen sterk staan en hun 
bedrijf op een gezonde manier kunnen voortzetten.”

Ondernemersnetwerk Bizz’Cu wenst Reneé Wernink veel succes in haar nieuwe 
werkomgeving. 

FBHet bier van Ospel

Verkrijgbaar bij horeca en slijterij

www.DoospelsDubbel.nl

Bruin                                                 6,5%

www.laco.eu



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

Beauty Inspiration Day luidt jubileum in 
Vervolg van pagina 1

•	Verwen uzelf met een mooie na-
zomerse make-up van Malu Wilz.
Rosita Abramsen adviseert u en laat
zien hoe u met make-up van Malu
Wilz het beste in uzelf naar boven
haalt.

•	 Jackie Rademakers Interieur Ontwerp
uit Weert zorgt met handige tips voor
balans in huis. Tijdens de open dag
geeft zij gratis miniconsulten over
Feng Shui en Nine Star Ki getallen.
Wat dit is en hoe u dit kunt toepas-
sen, legt zij u graag uit. Neem een
plattegrondje mee van uw woning en
ontdek de Ki-stromen in uw huis. On-
langs nog verzorgde zij de volledige
herinrichting van Marly’s studio.

•	 Menselijke vormen worden artistiek
ten toon gesteld door kunstenaar
Mark Beusen uit Den Bosch. Zijn wel-
gevormde objecten van hout met
titels als ‘Lady Lips’ en ’High Heeled
Lady’ vormen een inspirerende aan-
vulling op de Beauty Inspiration Day.

•	 Bij een jubileum hoort een toast. Een
drankje van Alex Storms en een hap-
je van catering Peter Pan staan voor
u klaar.

Diverse huidtypen, diverse behan-
delingen
De jubilerende schoonheidsspecialiste
neemt de zorg voor uw huid serieus.
Via cursussen en opleidingen bij onder
andere Anbos, de brancheorganisatie
voor schoonheidsspecialisten, heeft zij
zich verdiept in diverse behandelme-

thoden. Zij behaalde de niveau 4-sta-
tus en is geregistreerd huidverzorgen-
de en schoonheidsspecialiste.

Marly specialiseerde zich in huidbe-
handelingen zoals acné-treatments bij
jongeren en volwassenen, elektrisch
ontharen, ontharen met lichtbehan-
deling, het verwijderen van huidon-
effenheden en de natural facelifting.
Voor mensen met specifieke wensen
voor huidverjonging of huidverbete-
ring maakt zij behandelplannen op
maat. Marly: “Ik wil altijd het beste uit
de huid halen zonder daarbij de huid
te beschadigen. Je hebt meer aan een
huid die je leven lang mooi is, dan aan
kortetermijneffecten.”

Een mooie huid een leven lang
Huidverzorging begint al bij de jonge
volwassene. Marly: “Ook de jonge huid
is onderhevig aan verandering. Dit kan
positief worden beïnvloed door de
huid tijdig met de juiste producten te
verzorgen. In iedere levensfase ver-
andert de huid.” Studio Marly biedt
ook voor hen betaalbare producten,
adviezen en behandelingen om ver-
standig met de huid om te gaan.

Bezoek de Beauty Inspiration Day op za-
terdag 7 september en laat u verrassen
door de behandelingen, producten en
jubileumacties van Studio Marly (Stad
41 in Ospel). U bent er van harte wel-
kom van 12.00 – 18.00 uur. Geen entree.

www.studiomarly.nl

F. Bruekers

•	Dag en nacht
bereikbaar

•	Persoonlijke
begeleiding

•	Meer dan 30 jaar
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijleigen stijl

Geldig van 22/08 tot en met 28/08
LEKKER VERS:
Baklapjes
(Malse runderlapjes van het limousin rund)....................... 100 gram   € 1,39
Kalkoen mini rollade (Lekker gekruid) ........................................100 gram  € 1,10
SPECIAL VAN DE WEEK:
Steakau (Limousin bief lekker gekruid) .................................................. 100 gram    € 2,20
GEMAK VAN DE WEEK:
Satéspannetje 
(Gekruide kipfilet, 25 min, 170 graden in de oven)......................................100  gram € 1,65
VLEESWAAR TOPPER:
Boterhamworst (uit eigen worstmakerij)

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

Waarom ver weg halen als het dichtbij beter is.

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

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

Kermisaanbieding 
t/m 24 augustus

Princessenvlaai
€ 8,95

Skivlaai
€ 14,95

Witte puntjes
4 + 2 GRATIS

✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

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

Sinds 1914
Meerdere keren Meerdere keren 

Kampioen
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste  lekkerste winnaar
LimburgseLimburgse vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Alles in bedrijf

Zondag 25 augustus
In de tentoonstelling de “4 jaargetij-
den” wordt ook ingegaan op gebrui-
ken rond de oogst.

Het museum is in vol bedrijf. Er wordt
gezaagd, gesmeed, geschilderd en
gebakken. Alle ambachten zetten het
beste beentje voor, met een goede
uitleg. In de stroopmakerij, waar nog
geen fruit en bieten zijn, wordt een
film gedraaid over stroop maken.
Nieuw is de vlechtexpositie, waar
alle wetenswaardigheden te zien zijn
over wilgenteelt en verwerking.

Bij mooi weer wordt er gebeugeld op
de nieuwe beugelbaan Vanaf de ter-
rassen kan iedereen genieten van dit
oud volksspel.

Woensdag 28 augustus, Kinder-
doedag, met o.a. de kuiper. 
Je kunt op de foto met tonrok. Je
hoeft je niet speciaal aan te melden
om deel te nemen aan de activiteiten
van deze middag. En in het speel-
bos, bij de wasplaats, zijn nieuwe
speelmogelijkheden. Het museum is
geopend van 13.00 – 17.00 uur. Voor
meer info: www.eynderhoof.nl

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

8 kilo in 8 weken Fit & Slank
Al 15 jaar de specialist in afvallen 
en speciaal voor wie een stok ach-
ter de deur nodig heeft, start Anja 
Bastings vanaf 2 september  weer 
de groepscursus Fit & Slank “in 8 
weken” of de Personal Coaching 
in Eersel, Eindhoven, Heel, Heeze, 
Nederweert en nog in meer dan 
30 andere plaatsen.

Wil je aan je lichaam, conditie en
gezondheid werken? Kijk dan op de
website www.fit-slank.com en lees
het gastenboek en de succesverha-
len. De topper bij Anja is maar liefst
67 kilo afgevallen.

Fit & Slank is aangesloten bij de Be-
roepsvereniging Gewichtsconsulen-
ten Nederland en daarom komen de
kosten voor consulten en cursussen
in aanmerking voor vergoeding door
vele zorgverzekeraars (van € 50 tot	
€ 400 per jaar).

In samenwerking met RTL4 “Help,
ons kind is te dik” heeft Fit & Slank

in 2011 cursussen ontwikkeld speciaal
voor moeder en kids. Vanaf 5 septem-
ber zie je Anja wekelijks bij de AVRO
in het TV programma “Operatie NL
Fit”.

Geen pillen en poeders, maar inzicht
in jouw voedingsgewoonten, alles
over vitale en fatale voeding en hulp
bij het verbeteren van jouw eetpa-
troon en leefstijl. Dus als jij denkt ‘ik
wil meer weten over gezond eten’
geef je dan nu op. Een verandering
in gedrag is alleen mogelijk wanneer
je denk- en eetpatronen en gewoon-
tes doorbreekt. Jij ontwikkelt een
gezond eetpatroon waarbij je zelf
jouw keuzes maakt en leert jouw ei-
gen verantwoordelijkheid te nemen.
Ook geen weekmenu’s, maar “De Re-
gel van 3” en “De 7 afspraken”. Het
is fantastisch om te zien hoe mensen
elke week meer vertrouwen in zich-
zelf krijgen en leren te genieten van
eenvoudig en vitaal eten. Voor vra-
gen en verdere informatie www.fit-
slank.com tel. 0495-593760

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)

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

AKTIE WANDKLOSETCOMBINATIE
MET GEBERIT INBOUWRESERVOIR 
-wandkloset+softclose/quickrelease 

zitting Nu € 315,- 
KÖMHOFF SANITAIR

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

Brugstraat 7 - 6031 EE  Nederweert
Tel. 06-54397476  Fax 0495-519888

E-mail: info@hermansdakwerken.nl
www.hermansdakwerken.nl

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl



St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foundation - Lingerie - Badmode
www.tullemans-koppen.nl

LINGERIE IN MOOIE
NAJAARSKLEUREN

Marie Jo L’Aventure
Prima Donna Chantelle
Passionata Triumph
Sapph

KERMISWEEK
26 t/m 31 augustus
GESLOTEN

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Bienestich ..................................................................€ 9,95
Witte bollen..............................................10 voor € 2,95
Worstenbroodjes................... 4 halen, 3 betalen

Kermismaandag gesloten
Kermisdinsdag tot 13.00 uur geopend

Dinsdag en woensdag: BROODDAG
2 broden naar keuze ...voor slechts € 3,70
Ook voor cadeaubonnen kunt u bij ons terecht!

Voor onze extra aanbiedingen: kijk in de winkel.

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 geslotenTel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

repareren en leveren van 
Wasmachines Drogers
Vaatwassers Ovens
Stofzuigers Strijkijzers

etc.
www.petereilerswitgoedservice.nl

Peter
Eilers

witgoedservice

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

Wups Pub rocks the house
Café/zaal Wups Pub presenteert tij-
dens de Nederweerter kermis een
veelzijdig muzikaal programma: van
vrijdag 23 t/m maandag 26 augus-
tus zal het café het decor zijn voor 
(classic) rock, foute hits en andere 
kneppermuziek door Nederweerts 
bekendste raus-DJ’s, terwijl in de zaal 
op zaterdag 24 en zondag 25 augus-
tus stevige house muziek gedraaid 
zal worden door levende legende DJ 
The Darkraver, Nederweerts bekend-
ste dance-DJ-trio oDD, Vok & Ogre en 
andere regionale helden. Als klap op 
de vuurpijl zal op maandagavond, na
het ‘spek met eijer’ katerontbijt, in 
het café de film ‘What really happe-
ned that day’ worden vertoond, een 
terugblik op de memorabele laatste 
dag van het in 2011 gesloten rockcafé 
Santa Domingo. De entree is de ge-
hele kermis gratis voor zowel de zaal 
als het café.

Deze samenvoeging van schijnbaar 
tegengestelde muziekstijlen op 1 lo-
catie is toch al meer dan 10 jaar lang 
een beproefde succesformule geble-
ken, en doet terugdenken aan le-
gendarische kermisfeesten die in het 
vorige decennium in de Brugstraat te 
beleven waren. Het caféprogramma 
start op vrijdag om 19:00 met een 
Foute Avond, waar DJ Bèr de foutste 
hits en andere gekkigheid zal draai-
en. Op zaterdag vanaf 19:00 gaan alle 
remmen los met de allerbeste (classic) 
rockhits met DJ Rob Heijmans. De fa-
natiekelingen kunnen dan op zondag 
’s middags vanaf 14:00 beginnen om 
hun kater te verdrijven met DJ Bart 
op de Grote Doordraaidag; ‘s avonds 
neemt DJ Willem de koptelefoon van 
hem over.

Op zaterdag en zondag is er ook dit 
jaar in de zaal volgens goed gebruik 
weer een dikke knalparty met de bes-
te electro, house, jump, early rave en 
andere freestyle beats. Op zaterdag 
24 augustus gaan de deuren om 21:00 

open en zullen de fameuze (en be-
ruchte) lokale DJ’s oDD, Vok & Ogre, 
al meer dan 10 jaar lang de drie mus-
ketiers van de Nederweerter house 
scene, de avond op grootmoeders 
wijze via diverse genres en stijlen naar 
een muzikaal hoogtepunt brengen zo-
als alleen zij dat kunnen. Zondagavond 
de 25e is het tijd voor een andere 
echte kermistraditie: niemand minder
dan de wereldberoemde Haagse DJ 
Darkraver komt de pof uit de voegen 
blazen met zijn vrolijke harde beats 
en ludieke acties achter de draaitafels. 
Darkraver houdt van Nederweert en 
Nederweert houdt van hem, getuige 
het feit dat Darkraver vorig jaar na zijn 
set een ere-rondje door het publiek 
heeft gemaakt op de schouders van 
zijn grootste fans, gevolgd door een 
heuse breakdance battle. Als support-
acts staan twee oude bekenden uit 
het vak geprogrammeerd: D-lirious en 
The Unforgiven, die de feestbeesten 
zullen voorzien van een stevig staaltje 
hardstyle en freestyle. Ook brothers-
in-crime Vok & Ogre zullen acte de 
presence geven om (gewapend met 
luchthoorns en andere effecten) het 
publiek op haar wenken te bedienen 
met de beste dansbare beats van dit 
moment. 

Maandag is het ter afsluiting in 
het café traditioneel tijd voor het 
Rausfest, het ouderwetse katerbal. ’s 
Middags vanaf 12:00 zorgt Wups Pub 
met ‘spek met eijer’ voor een goed 
katerontbijt, bijgestaan door knep-
permuziek van DJ Bèr. Santa Domin-
go-liefhebbers moeten zorgen dat ze 
voor 18:00 aanwezig zijn, want dan 
wordt de film ‘What really happe-
ned that day’ vertoond op het grote 
scherm. Mocht iemand zich niet meer 
goed kunnen herinneren wat er toen
is gebeurd, dan is dit je kans om het 
terug te zien! 

Wups Pub is te vinden aan Kerkstraat 
61 in Nederweert, tegenover de kerk.

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

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

www.carisrth.nl

Feest in de tent met Meijel kermis
De mega feesttent verschijnt weer 
in Meijel, 5 dagen lang, op het 
oude, vertrouwde adres, Kerk-
straat 1, achter Café Parties. De 
vernieuwde opzet van vorig jaar 
wordt voortgezet en uitgebreid 
om 26 jaar feesttent Meijel ker-
mis te vieren. Zo is ook dit jaar 
het programma van vrijdag én za-
terdag verdeeld over 2 area’s. Dé 
eyecatcher van vorig jaar: ‘het ker-
miscafé’, komt natuurlijk weer te-
rug. Midden in de tent wordt een 
echte nostalgische carrousel opge-
bouwd, waarin zich een sfeervolle 
bar bevindt. Zo wordt binnen een 
gezellige pleinsfeer gerealiseerd.

Het vernieuwde kermis programma 
bestaat uit nationale en lokale DJ’s, af-
gewisseld met de beste rock- en feest 
bands. 

PROGRAMMA
We starten VRIJDAGAVOND 30 
AUGUSTUS met 2 totaal verschil-
lende shows. AREA 1 bevindt zich in 
de feesttent en ontpopt zich tot een 
echte dance-area. DJ team MENNY-
MORE trapt de kermis af, waarna een 
optreden volgt van VATO GONZALEZ. 
Deze DJ en producer is de maker van 
de ‘dirty house’. Binnen de huidige la-
tin- en electrohouse creëerde hij een 
substroming die volgens eigen zeggen
‘volledig de pan uit rockt’. Vato Gonza-
lez is te vinden in alle grote clubs en op 
vele festivals in Nederland, Europa en 
ver daarbuiten. En dan betreedt BILLY
THE KIT het podium in de feesttent. 
Deze DJ behoort al jaren tot de topar-
tiesten in de Nederlandse party scène, 
en is internationaal aan het doorbre-
ken met vele grote optredens in Ameri-
ka. Hij staat bekend om zijn energieke 
en charismatische live optredens. Kaar-
ten voor Vato Gonzalez en Billy the Kit 
zijn in de v.v.k. verkrijgbaar bij café De 
Vangrail, Café de Prins Ospel, Fun 8 So-
meren en de voormalige Musicstore/
telecom in Panningen, à 10 euro, op de 
dag zelf bedraagt de entree 12,50.

De mannen van CRAZY CHESTER 
bemannen dit jaar het podium van 
AREA 2, Café Parties, en verzorgen 
daar een avond vol blues en classics 
of rock. Zij spelen sixties en seventies 
covers van o.a. CCR, Johnny Cash,Pink 
Floyd, The Beatles, Bob Dylan en Tom 
Petty. Beide area’s zijn vrijdag apart 
bereikbaar, café Parties is deze avond 
gratis toegankelijk. 

ZATERDAG 31 AUGUSTUS heeft ook
dit jaar weer twee superacts. AREA 
1, de feesttent: hier bouwt de gezel-
lige, energieke partyband KHICK een
superfeestje. Deze 6 échte muzikanten 
uit Maasbree stonden al eerder op het 
podium tijdens Meijel kermis. Overal 
waar Khick op de planken staat gaat 
het dak eraf. Met de nodige dosis hu-
mor en zelfspot geven deze artiesten 

je in een avondvullende show de meest 
actuele hits, de beste klassiekers, de 
‘foutste’ disco, de lekkerste rock en 
de leukste partyplaten. DJ Walliez ver-
zorgt zaterdagavond de muziek in de 
tent. In AREA 2, Café Parties, gaat DJ
GIZMO zaterdagavond voluit. In de 
jaren 90 was hij hét Haagse gezicht 
van de ‘gabber’house. Inmiddels is hij 
van koers veranderd, maar Gizmo is 
de dansmuziek altijd trouw gebleven. 
Nu speelt hij Early Rave, Old skool, 
Hardcore en Hardstyle. Hij wordt za-
terdagavond bijgestaan door DJ team
MennyMore en DJ Yureka.
Beide area’s bevinden zich op hetzelf-
de terrein, te bereiken via de hoofdin-
gang, rechts langs Café Parties. Café 
Parties is zaterdag alleen bereikbaar 
via deze hoofdingang.

ZONDAGMIDDAG 1 SEPTEMBER van 
13.30u tot 15.30u ‘bodempje leggen’, 
lekker gratis spek met eieren eten in 
Café Parties, met aansluitend matinee: 
live on stage het duo van feestband 
ANDERKOVVER, Raymond en Roger, 
vergezeld door onze Meijelse rasartiest 
HANS SCHIJVEN. Voor de kinderen is 
er gratis ranja en chips.

ZONDAGAVOND gaat het kermispro-
gramma verder met MENTAL THEO op
het grote podium in de feesttent. Zijn 
reputatie bloeide op in de jaren 90, 
tijdens de ‘gabber’house, samen met
Charly Lownoise, en later op ’s werelds 
grootste evenementen. DJ-duo THE 
BEATBROTHERZ verzorgt de verdere 
muziek van deze kermismaandag. DJ’s 
Chris en Luuk uit Beringe staan samen 
voor megastrakke housesets van hard 
naar commercieel en actueel. 

MAANDAG 2 SEPTEMBER gaat het 
programma verder met de MEGA 
FEESTAVOND in de kermistent. Ver-
schillende optredens passeren deze 
avond de revu. Zo treedt W-DREEJ aan 
op het podium. Dit gelegenheidstrio 
won drie jaar op rij het LVK en krijgt 
iedereen van z’n stoel af met nummers 
als: ‘Höf de glazer in de lôch’, ‘Doot ’s 
gek’ en ‘Heej blief ik plekke’. Ook volgt 
er een gastoptreden van superenter-
tainer DE ZINGENDE SCHLAGER. Hij 
is de zanger van festivalband de Mem-
phis Maniacs en verzorgt maandag een 
feestelijk optreden. De muziek is deze 
avond in handen van het FLUGEL DJ 
TEAM, JAN SMIT EN FERRY S.

DINSDAG 3 SEPTEMBER sluit THE 
PARTY CIRCUS het kermis program-
ma van 2013 af. Deze nieuwe liveband 
brengt, samen met een DJ, dancemu-
ziek naar een heel ander niveau. The 
Party Circus bestaat uit muzikanten uit 
het nationale en internationale mu-
ziekcircuit, zoals artiesten uit Guido’s 
Orchestra van Symphonica in Rosso. De 
naam van de DJ wordt nog even ge-
heim gehouden (Ian van Dahl), maar 
deze heeft meerdere top 10 hitnoterin-
gen in binnen- en buitenland. The Par-
ty Circus staat garant voor een specta-
culaire show met video visuals, speciale 
artistieke performances en natuurlijk 
de lekkerste, vette party beats. Neer-
kants talent SHIRLEY VOLLENBERG 
verzorgt deze laatste kermisavond het 
voorprogramma en DJ Walliez zorgt 
voor de muziek. 

De feesttent achter Café Parties is
iedere avond vanaf 21.00u geopend. 

Billy the Kit

Aan Paol 60 in Domus Bona Ventura

Op woensdag 28 augustus zal 
Shantygroep Aan Paol 60 uit Ne-
derweert in samenwerking met 
dameszanggroep Timeless uit So-
meren een optreden verzorgen
in Domus Bona Ventura, Kapela-
niestraat 25 in Nederweert. Deze 
muzikale presentatie start om 
19.30 uur en de entree bedraagt 
€ 2,50.

Shantygroep Aan Paol 60 viert dit jaar 
haar 10-jarig jubileum. Met als thuis-
haven de plaats Nederweert zingen 
zij over het leven aan boord van de 
schepen die in het verleden de verre 
wereldzeeën bevoeren. De afgelopen
10 jaar heeft de shantygroep al veel 
optredens verzorgd in zowel Neder-
land als ook in het buitenland, vari-
erend van zeer kleine besloten optre-
dens tot deelname aan verschillende 
grote shantyfestivals en evenemen-
ten. Onlangs werd in de Pinnenhof 
in Nederweert onder zeer grote pu-
blieke belangstelling gedurende een 
tweetal avonden een muzikale we-
reldreis gepresenteerd waarbij een 

groot aantal nummers uit het brede 
repertoire ten gehore werd gebracht.

Ook dameszangroep Timeless uit So-
meren-Eind heeft haar sporen in de 
muzikale wereld inmiddels verdiend. 
De 30 dames onder leiding van diri-
gent Henk Baetsen hebben inmiddels 
meerdere CD’s op hun naam staan en 
zijn onder andere bekend van hun 
TV-optreden in het programma Ko-
renslag . Het zeer brede repertoire 
van dit koor bestaat uit nummers van 
onder andere Marco Borsato, Anouk, 
Madonna en vele anderen.

Tijdens deze avond op woensdag 28 
augustus kunt u dus twee totaal ver-
schillende muziekgenres verwachten
die zich toch tot één geheel laten com-
bineren. Dit hebben beide groepen
namelijk al eerder bewezen tijdens de 
presentatie van de kerst-CD van Time-
less waarbij Shantygroep Aan Paol 60 
als gastkoor de avond muzikaal heeft 
ondersteund. Wij willen u daarom van 
harte uitnodigen om deze avond naar 
ons te komen luisteren.

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert

Nog één keer Zin in Zomer
Gezinstocht met leuke opdrach-
ten vanaf Buitencentrum De Pelen
In het grootste deel van het land is 
de vakantie al voorbij en binnen-
kort moeten álle kinderen weer naar 
school. Gelukkig zijn er nog de vrije 
weekenden en woensdagmiddagen
om naar buiten te gaan! Bijvoorbeeld 
naar Nationaal Park De Groote Peel. 
Daar is deze zomervakantie nog één 
keer op  woensdagmiddag een Zin 
in Zomertocht voor het hele gezin. 
Ben je nog niet geweest? Kom dan 
op woensdag 28 augustus om 14.00 
uur naar Buitencentrum De Pelen aan
de Moostdijk 15 te Ospel en laat je 
verrassen! Deelname kost € 5,- voor 
volwassenen en € 3,50 per kind, in-
clusief een leuke dierenpin. Opgave 
is gewenst via: 0495 – 641 497 of per 
mail: depelen@staatsbosbeheer.nl

Inmiddels hebben al veel (groot)
ouders en kinderen ontdekt hoe 
leuk het is om op Zin in Zomertocht 
te gaan in De Groote Peel. Mocht je 
nog niet geweest zijn, dan is er nog 
één kans om mee te doen en dat is 
op woensdag 28 augustus! Het leuke 
aan de Zin in Zomertocht  is dat je lek-
ker actief aan de slag gaat in en met 
de natuur. Waterdieren scheppen, 
bodemreuzen zoeken, een boom-
mobile knutselen, maar ook een paar 
minuten stil zijn om naar de vogels te 
luisteren. Je beleeft de natuur met al 
je zintuigen en ontdekt steeds weer 
wat nieuws! Dus kom naar Buitencen-
trum De Pelen en beleef samen met 

Staatsbosbeheer een heerlijke mid-
dag in De Groote Peel! 

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

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

Noot voor de redactie: voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met Marijke Vaes-Schroën, beheerder
van Buitencentrum De Pelen
De meegestuurde foto kan gebruikt 
worden voor plaatsing bij het bericht 
© Marijke Vaes-Schroën/Staatsbosbe-
heer.

Vorkmeer Nederweert 
In de gemeente Nederweert is 
Vorkmeer dé welzijnsorganisatie. 
Vorkmeer wil een bijdrage leve-
ren aan het welzijn van mensen. 
De organisatie heeft diensten op 
het gebied van vrijwilligerswerk, 
welzijn ouderen, jongeren, leef-
baarheid en sport. 

VRIJWILLIGERSDAG 19 OKTOBER 
2013
Vrijwilligerswerk is belangrijk en 
verdient waardering. Om alle vrijwil-
ligers te bedanken voor hun inzet in 
de Nederweerter samenleving, orga-
niseert Vorkmeer ook dit jaar weer 
een vrijwilligersdag, in opdracht van 
de gemeente Nederweert. 

De vrijwilligersdag wordt gehou-
den op zaterdag 19 oktober 2013 en 
vindt plaats op het sportcomplex van 
voetbalclub RKSVO in Ospel. Hier zijn 
geen deelnamekosten aan verbon-
den. Vrijwilligers zijn welkom vanaf 
13.30 uur. Het officiële programma 
start om 14.00 uur en rond 18.00 uur 
zal de afsluiting plaatsvinden. 

Ook dit jaar is een werkgroep aan de 
slag geweest met het samenstellen 
van een leuk en gezellig programma. 
De vrijwilligers kunnen genieten van 
muzikale en vermakende optredens 
en er zullen diverse activiteiten en 
demonstraties verzorgd worden. 
Voor een lekker hapje en een drankje 
wordt gezorgd en leuke prijzen zijn 
te winnen met de gratis loterij.

Opgave voor vrijwilligersdag
Bent u actief als vrijwilliger in de 
gemeente Nederweert? Meld u dan 
aan voor de vrijwilligersdag middels 
het opgaveformulier. Dit formulier is 

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

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

INLICHTINGEN
Heeft u nog vragen of wenst u ver-
dere inlichtingen? Neem dan contact 
met ons op, Vorkmeer Nederweert, 
Kapelaniestraat 4, 6031 BX Neder-
weert, tel. 0495-688249, 
mail info@vpnederweert.nl of kijk op 
www.vpnederweert.nl.



Hij heeft een groot hart voor Hart voor 
Nederweert, maar nog een groter hart 
voor de medemens: Antoine Hekers uit 
Ospel. Op zondag 25 augustus stelt de 
Ospelnaar acht AED’s beschikbaar voor 
het levensreddende project. Het gemeen-
tebestuur is trots op Antoine die laat zien 
wat je met burgerbetrokkenheid allemaal 
kunt bereiken. Vanwege het speciale ka-
rakter van het initiatief nodigen we alle 
vrijwilligers van Hart voor Nederweert en 
belangstellenden uit om bij de overhan-
diging in Restaurant De Dorpsherberg 
aanwezig te zijn. 

Antoine Hekers (47) weet wat het is, hulp 
bieden aan iemand met hartcirculatie-
problemen. Als vrijwilliger bij het project 
Hart voor Nederweert kreeg hij meerdere 
malen een oproep. En hij redde samen 
met andere hulpverleners levens! Hekers 
blijft er ogenschijnlijk kalm onder als hij 
er over vertelt, maar onderhuids maakten 
de acties veel indruk. Het zette hem ook 
aan het denken over het netwerk van 
AED’s in het buitengebied. 

Als elke seconde telt
Het buitengebied rond Ospel is uitge-
strekt. Hekers constateerde dat er in dat 
buitengebied geen AED’s hangen. Zeker 
als er sprake is van een noodsituatie 
waarbij elke seconde telt, kan een AED, 
oftewel defibrillator, en enkele burger-

hulpverleners in de buurt het verschil 
maken. 

Veel steun
Met die wetenschap ging de hulpverlener 
de boer op. Hij benaderde particulieren, 
benaderde bedrijven, organiseerde extra 
informatiebijeenkomsten en vertelde zijn 
verhaal. Enthousiast en gedreven. Het 
effect van zijn persoonlijke campagne 
bleef niet uit. Een groot aantal bedrijven, 
verenigingen en burgers steunde hem en 
toonde zich bereid een bijdrage te leve-
ren. Er meldden zich ook circa 40 tot 50 
vrijwilligers die de cursus wilden volgen 
om hulpverlener te worden.

Acht nieuwe AED’s
Het resultaat is dat Antoine Hekers acht 
AED’s heeft kunnen aanschaffen die deel 
uit gaan maken van het netwerk Hart 
voor Nederweert! De gemeente Neder-
weert schonk de kasten voor de defibril-
latoren. Daarmee komt het totale aantal 
AED’s dat aangesloten is op het burger-
netwerk op 27. Hekers hoopt dat dit aan-
tal nog groeit. Op dinsdag 22 oktober is 
er een nieuwe informatiebijeenkomst in 
Ospel, maar iedereen kan zich uiteraard 
eerder melden. 

Enorm trots
Wethouder Frenken toont zich enorm 
trots op de bijzondere manier van 

burgerbetrokkenheid. “Nederweert, 
dat is samen groots!”, aldus de wet-
houder, “maar het initiatief van Hekers 
verdient extra aandacht.” Die aandacht 
komt er in de vorm van een ontmoe-
tingsdag voor alle vrijwilligers van Hart 
voor Nederweert op 25 augustus in 
Restaurant De Dorpsherberg, Casseweg 
1a in Ospel. 

Ervaringen delen 
De bijeenkomst kan gebruikt worden 
voor het delen van ervaringen, want 
daar hebben vrijwilligers behoefte aan, 
zo bleek uit een eerdere ontmoetings-
avond in Nederweert-Eind. Ook andere 
belangstellenden zijn van harte wel-
kom. Iedereen kan binnenlopen in De 
Dorpsherberg van 11.00 tot 13.00 uur. 
Ambulancezorg Limburg Noord en de 
gemeente Nederweert zijn aanwezig 
om informatie te verstrekken over Hart 
voor Nederweert. 

Overhandiging
Om 11.30 uur zullen de acht AED’s sym-
bolisch door Antoine worden overge-
dragen aan wethouder Frenken. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Antoine Hekers via 06 
53470980 of Ger Odekerken, gemeen-
telijk coördinator, tel. 14 0495 of 0495-
677111. 

Een groot hart 
Antoine Hekers stelt acht nieuwe AED’s beschikbaar

Donderdag 22 augustus 2013

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 0495-677111 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

Al ruim 46 jaar zet de heer Ruud Wester-
veen uit Ospel zich in voor onze gemeen-
te. Vele organisaties en verenigingen 
konden en kunnen een beroep op hem 
doen. Voor al zijn verdiensten werd hij op 
zaterdag 10 augustus in het gemeente-
huis onderscheiden tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

Burgemeester Evers reikte hem de bijbe-
horende versierselen uit na de feestelijke 
intocht van de Wandelvierdaagse, een 
evenement waar de heer Westerveen (63) 
al 40 jaar vrijwilliger is. 

Handbalclub
Voor Handbalclub Ospel was hij maar 
liefst 25 jaar actief. Hij was er bestuurslid 
van 1967 tot 1982 en met name verant-

woordelijk voor het materiaalbeheer. 
Ook trainde hij de jeugdteams en was 
hij scheidsrechter. Al 40 jaar zet de heer 
Westerveen zich in als vrijwilliger bij 
Kindervakantiewerk Nederweert. Hij was 
bovendien 20 jaar bestuurslid van Buurt-
vereniging De Locht waarvan twee jaar als 
vice-voorzitter en 18 jaar als voorzitter. 

JAN
Van 1986 tot 1991 was hij voorzitter van 
de politieke groepering Jongeren Akkoord 
Nederweert (JAN). Voor deze partij was 
hij van 1991 tot 1998 en van 2002 tot 2013 
gemeenteraadslid. In de periode 1998-
2002 was hij burgerlid van de commissie 
Ruimtelijke Ordening. Tijdens zijn raadslid-
maatschap had hij uit dien hoofde zitting 

Op de website...
Hoe veilig vindt u onze gemeente? 
Geef uw ervaringen en tips aan ons 
door
Genieten van prachtige bloemrijke 
akkerranden in het buitengebied
Gemeentehuis gewoon open 
tijdens  kermis

www.nederweert.nl

Feest!
De herinrichting van de Brugstraat en 
Geenestraat, inclusief het horecaplein, 
en de verbreding van Brug 15 is een feit. 
En dat mag gevierd worden! Op vrijdag 
23 augustus vindt de officiële opening 
plaats. Graag nodigen we iedereen uit om 
bij de feestelijkheden aanwezig te zijn.

De afgelopen maanden is een aantrekke-
lijk programma opgesteld. Er is gekozen 
voor vrijdag 23 augustus, de dag voor 
de kermis, omdat de horeca dan al extra 
faciliteiten heeft ingehuurd. Harmonie 
St. Joseph en Harmonie Pro Musica zullen 
hun medewerking verlenen, er wordt een 
kunstwerk onthuld, er is een lint van kun-
stenaars aanwezig en er vindt een ballon-
nenwedstrijd plaats. Kinderen zullen een 
ballonnenlint vormen over Brug 15 om zo 
Budschop met Nederweert te verbinden. 
Bij het officiële gedeelte zullen de ballon-
nen massaal de lucht in gaan.

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 verzamelen. Kinderen 
kunnen zich vanaf 17.30 uur melden 
in het Julianapark in Budschop voor de 
ballonnenwedstrijd en het ballonnenlint. 
Ook de kermisexploitanten doen aan 
de feestelijkheden mee. Zij zorgen dat 
na de opening de attracties draaien en 
verzorgen om 22.30 uur een spectaculaire 
vuurwerkshow in het Julianapark. 

Programma
 18.30 uur kinderen kunnen meehelpen 
om Brug 15 met ballonnen 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 wethouder Mackus

 20.00 uur muzikale afsluiting 

Kunstlint 
Tijdens het openingsfeest zullen ruim 
twintig kunstenaars hun werken expose-
ren én aan het werk zijn in de St. Rochus-

straat en Brugstraat. Het kunstlint is een 
idee van de dorpsraad Budschop. Het ini-
tiatief is door veel ondernemers omarmd. 
De kunstwerken zullen tot twee weken 
na de opening tentoongesteld worden in 
de etalages van diverse winkels en andere 
zaken. Op onze website staat een lijst van 
de locaties en de deelnemende kunste-
naars.

Meer informatie vindt u op nederweert.nl.

de provincie. Als blijkt dat een nieuwe 
weg de beste oplossing is, zal de infor-
matie gebruikt worden voor een aanvul-
ling op het Provinciaal Omgevingsplan 
Limburg (POL). Het POL is een provinciaal 
structuurplan dat is te vergelijken met 
het gemeentelijk structuurplan voor het 
buitengebied. In het POL staan onder 
andere ook belangrijke wegverbindingen 
opgenomen.

Inspraakmomenten 
In de planning staat het opstellen van de 
POL-aanvulling voorzien voor het najaar 
van 2013. Voor deze aanvulling wordt een 
juridische procedure gevolgd waarbij de 
mogelijkheid bestaat een mening (ziens-
wijze) in te dienen. Provinciale Staten stel-
len uiteindelijk de POL-aanvulling vast. De 
gemeenteraad zal in de raadsvergadering 
van december 2013 de POL-aanvulling 
bespreken en brengt dan een advies uit 
aan Provinciale Staten.

Welke verbetering?
Al deze procedures moeten er dan toe 
leiden dat Provinciale Staten van de pro-
vincie Limburg een weloverwogen besluit 
kunnen nemen over de voorgestelde 
verbetering van de verbinding tussen 
de A2-N275 en N266. Welke verbetering 
dit wordt? Daaraan werken, projectlei-
ding, stakeholders, B&W, gemeenteraad, 
Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, 
burgers en andere belanghebbenden op 
hun manier aan mee. Tussentijds houdt de 
projectleiding u zo goed mogelijk op de 
hoogte van de verschillende belangrijke 
momenten. 

Meer informatie vindt u op www.neder-
weert.nl en www.limburg.nl of meld u aan 
voor de digitale nieuwsbrief op onze site.

Ruud Westerveen koninklijk onderscheiden

in het algemeen bestuur van De Risse. 
Van 1988-1997 was hij ook bestuurslid 
van de Woningvereniging Nederweert. 

Ospel
De heer Westerveen is al vanaf 1970 
bloeddonor en vrijwilliger voor de Paro-
chie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen 
Ospel. Bovendien had hij gedurende vijf 
jaar zitting in het schoolbestuur van Os-
pel. Vanaf 2008 is hij belangeloos in touw 
om het speelveld aan de Waatskampzij-
weg netjes te houden.

Bestuur en medewerk(st)ers van de 
gemeente feliciteren de heer Ruud Wes-
terveen van harte met zijn Koninklijke 
onderscheiding.

Ook in het buitengebied moeten AED’s komen, is de boodschap die Antoine overbracht. En met succes!

Vervolgtraject van N266
Vorige week kon u lezen over het project 
om de verbinding tussen de A2, N275 en 
N266 te verbeteren. Op woensdag 28 
augustus  om 19.30 uur vindt hierover 
een themaraad plaats in gemeenschaps-
huis De Pinnenhof. In dit artikel leggen 
we het vervolgtraject uit. 

Op dit moment zijn er zes alternatieven 
bekend. Deze zijn op een groot aantal 
onderdelen onderzocht. In de themaraad 
wordt de gemeenteraad geïnformeerd 
over de resultaten van de onderzoeken 
en het advies van de werkgroep stake-
holders. De bijeenkomst vindt plaats in 
de Pinnenhof, omdat we veel publiek 
verwachten. In het tweede deel is er 
voldoende ruimte om vragen te stellen en 
het gesprek met elkaar aan te gaan. 

Financiering gemeentelijk aandeel 
Op dinsdag 3 september vergadert de 
gemeenteraad opnieuw. Eén van de 
agendapunten is de financiering van het 
gemeentelijk aandeel voor het verbeteren 
van de verbinding A2-N275-N266. Als de 
raad hierover een positief besluit neemt, 
kan de gemeente een aanvraag voor 
eenzelfde bedrag doen bij de Gebieds-
ontwikkeling Midden-Limburg. De nadere 
onderbouwing van de aanvraag voor een 
bijdrage uit het regiofonds moet worden 
ingediend voor 1 oktober 2013. Het is 
daarom niet mogelijk om de subsidieaan-
vraag uit te stellen totdat er een keuze 
gemaakt is voor een voorkeursalternatief. 

Aanvulling POL
De komende weken worden het ad-
vies van de werkgroep stakeholders, de 
uitkomsten van de onderzoeken en de 
bevindingen van het gemeentebestuur 
en de gemeenteraad beoordeeld door 

Burgemeester Evers speldt Ruud Westerveen de versierselen op. Zijn echtgenote Mia kijkt toe. 
(Foto: gemeente Nederweert)



EHBO Nederweert 
start nieuw cursusseizoen.

Vanaf 5 september start het nieuwe sei-
zoen voor EHBO-cursussen. Naast de regu-
liere 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, waar-
mee het seizoen gestart wordt.

EHBO cursus Eerste hulp aan Kinderen. 
Op donderdag 5 september start onder lei-
ding van zeer enthousiaste instructeurs in 
“de Pinnenhof”,  de cursus Eerste Hulp aan 
Kinderen. 

Kinderen zijn vliegensvlug en als het dan 
eens misgaat, dan wilt u toch de juiste eer-
ste 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.

Wat houdt deze cursus in: 
Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de ver-
schillen tussen zuigelingen, kinderen en 
volwassenen, die van belang zijn voor de 
eerstehulpverlening, zoals
- lichaamsbouw; 
- gedrag van zuigelingen en kinderen bij on-
geval en ziekte en de wijze waarop hierop 
het best kan worden gereageerd.

U leert hoe eerste hulp te verlenen aan zui-
gelingen en kinderen bij stoornissen in de vi-
tale functies en plaatselijke letsels, die veel 
bij zuigelingen en kinderen voorkomen. U 
krijgt inzicht in de gevaren die in het bij-
zonder zuigelingen en kinderen bedreigen 
en de wijze waarop deze kunnen worden 
bestreden.
Vanaf 1 januari 2010 moeten gastouders 
in het bezit zijn vaneen geregistreerd cer-
tificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het 
Oranje Kruis. Men kan dit aantonen door: 
een geregistreerd certificaat Eerste Hulp 
aan Kinderen van Het Oranje Kruis  of de 
registratie Eerste Hulp aan Kinderen op het 
geldige diploma Eerste Hulp van Het Oranje 
Kruis. Meer informatie kunt u lezen op pa-
gina 19/20 van de praktische handleiding 
Gastouderopvang of postbus 51.
Cursusdata zijn: 5, 12, 19, 26 september, 3, 
10, 24, 31 oktober en 7 november.
Cursuslocatie: “de Pinnenhof”, Kapela-
niestraat 4  6031 BX Nederweert.
Cursusduur: 9 lessen van 2¼  uur excl. exa-
men (inclusief ziektes, specifieke kinderre-
animatie/AED).
Kosten: € 97,50 inclusief studie materiaal, 
examen en administratie kosten e.d. (min. 
leeftijd 16).
Aanmelden kan via secretariaat@ 
ehbonederweert.nl. De kosten worden door 
een aantal zorgverzekeraars (deels) ver-
goed. 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”

Voor meer informatie verwijzen wij naar de 
website www.ehbonederweert.nl

TTCN’72 HAALT TOPTRAINER IN HUIS

Dat TTCN’72 aan de weg aan het timmeren 
is, mag wel duidelijk zijn. We hebben ons de 
laatste tijd goed laten zien in de media. Vorig 
jaar vierden wij nog ons 40 jarig jubileum en 
hebben heel wat in petto komend seizoen.

Aan het eind van het vorig seizoen had onze 
huidige trainer te kennen gegeven om te 
stoppen bij onze vereniging. Wij danken 
Thijs van Gemert voor de enorme inzet die 
hij geleverd heeft aan onze jeugd.

Zo hebben wij een “oud” gediende weten 
te strikken in de persoon van Wil Verspagen. 
In het verleden was hij al eens trainer van 
onze mooie vereniging. Wil is iemand die 
met passie en inzet jeugd naar een hoger 
niveau kan tillen en die jeugd kan motiveren 
om een stapje hoger te komen. Wil is trai-
ner geweest bij Megacles uit Weert, Helden 
en is momenteel ook trainer bij Armada te 
Horst. Wil heeft een TTCN’72 hart of wel 
een groen/zwart hart. Samen met ons wil hij 
gaan bouwen aan een groei aan jeugdleden.

LET OP!!: 
•	START	SEIZOEN	VOOR	JEUGD	IS	MAAN-

DAG	19	AUGUSTUS	
•	START	SEIZOEN	VOOR	SENIOREN	DON-

DERDAG	15	AUGUSTUS
•	START	 SEIZOEN	 VOOR	 RECREANTEN	

DONDERDAG	5	SEPTEMBER

Tijden:
Jeugd op maandag van 19.00 – 20.00 uur
Senioren op donderdag van 19.00 – 20.00 uur
Recreanten op donderdag van 20.00 -22.00 uur.

OPROEP: 
Beste jeugd van nederweert zo aan het 
nieuwe seizoen toe aan een nieuwe uitda-
ging en willen jullie kennis maken met onze 
mooie tafeltennissport?  En natuurlijk willen 
trainen van een leuke, gemotiveerde trai-
ner? Kom dan eens gezellig vanaf maandag 
19 augustus en daarna iedere maandag eens 
vrijblijvend kennismaken.

Tevens ook oproep aan onze 55+ ers kom eens 
gezellig vanaf donderdag 5 september en daar-
na iedere donderdagavond een balletje slaan. 
Onze recreantengroep is gezellig en gedreven.

Info: W.L.H. Engelen 06-21813476

TOT ZIENS OP EEN VAN ONZE TRAININGS-
AVONDEN!!!

A-jeugd TuS Ahrbach bezoekt Eindse Boys

Foto gemaakt tijdens bezoek A-jeugd teams aan Ruppach-Goldhausen augustus 2012.

Het jaarlijks treffen tussen de jeugd van Eindse Boys en TuS Ahrbach, dit jaar al voor de 33e 
keer, zal dit jaar ingevuld worden door de A-jeugd teams van beide verenigingen. TuS Ahr-
bach vormt samen met Girod en Heiligenroth een zgn. Spielgemeinschaft, de drie verenigin-
gen vormen samen de diverse teams, van de F-jes t/m de Alte Herren. Omdat TuS Ahrbach een 
goed grasveld heeft, wil men daar graag spelen.

Van vrijdag 23 t/m zondag 25 augustus is men te gast en er is een mooi programma samen-
gesteld. Op vrijdagavond is er een korte training en een 4 tegen 4 mixtournooi, waarbij de 
beide teams door elkaar gemixt zullen worden. Op zaterdagmorgen na het ontbijt wordt 
Weert bezocht, waarna in de middaguren een kleine competitie wordt gespeeld tussen TuS 
Ahrbach, RKSVO en Eindse Boys. In de avonduren gaat het gehele gezelschap zich amuseren 
op de kermis in Nederweert. Op zondag is om 11.30 uur de traditionele interland tussen de 
beide verenigingen, waarna men samen zal lunchen.
In de loop van de middag vertrekken de gasten, hopelijk voldaan, weer terug naar huis in 
het Westerwald. Al met al een geweldige toegevoegde waarde, dit jaarlijkse treffen met 
zustervereniging TuS Ahrbach en Eindse Boys. Normaal gesproken is iedere jeugdspeler van 
Eindse Boys minimaal een keer betrokken bij een uitwisseling. Er zijn al spelers binnen de 
beide verenigingen die tegen elkaar hebben gespeeld als jeugdlid en nu als Alte Herren/
veteranen elkaar weer treffen. Een mooi voorbeeld hiervan is Rudolf Bauch, in 1982 als A-
jeugdspeler te gast bij Eindse Boys en momenteel voorzitter en speler van de Alte Herren van 
TuS Ahrbach. Iets geweldig moois om samen in stand te houden en een van de extra dingen 
welke Eindse Boys hun leden te bieden heeft. Wil je ook graag lid worden, kijk dan op de site 
www.eindseboys.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag
Op de Rayonkampioenschappen Fita, welke 
gehouden werd op 11 augustus te Hoens-
broek, werd deelgenomen door:
Tim	 Vaes in de klasse heren cadet com-
pound zonder ster.
Hij behaalde:
Op 70 meter: 281 punten
Op 60 meter: 319 punten
Op 50 meter: 320 punten
OP 30 meter: 336 punten
Totaal  1256 punten en 7 Fitasterren 

Hierdoor werd hij kampioen in zijn klasse. 
Proficiat!

Ronnie	 Gielen in de klasse heren recurve 
zonder ster.
Hij behaalde:
Op 90 meter: 272 punten
Op 70 meter: 294 punten
Op 50 meter: 292 punten
Op 30 meter:  333 punten.
Totaal 1191 punten en 5 Fitasterren.

Hierdoor werd ook hij kampioen in zijn klas-
se. Proficiat! 

In Le Hardy (Borgloon, België) werd op 
10 en 11 augustus aan de veldwedstrijd 
deel genomen door:

Joseph	Jonkers	klasse heren Barebow

Zaterdag 267 punten
Zondag 285 punten
Totaal  552 punten

Eric Winkelmolen klasse Longbow veteraan

Zaterdag  91 punten
Zondag  98 punten
totaal 189 punten

Programma
Veldwedstrijden.
31 aug-1 sept. Someren
7-8 sept. Koningslust
14-15 sept. St. Oedenrode

Krekeltoernooi.
12 september in America.

Veteranenkampioenschap	van	de	beide	
Limburgen.
Op 21 september te Geverik.
Opgave via Ruud Westerveen, Zuster Ar-
mandastraat 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

RKSVO	Nieuws

Woensdag	21	augustus:
Eindse Boys A1 - RKSVO A1 19.30

Donderdag	22	augustus:
RKSVO 2 - MMC Weert 2 20.00

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 D-jeugd mixtoernooi 12.00
RKSVO E-jeugd mixtoernooi 09.30
RKSVO F-jeugd mixtoernooi 10.30
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
SV Laar 6 - RKSVO 5 12.30
RKSVO da.1 - RKMSV da.1 11.00

Dinsdag	27	augustus:
RKSVO 1 - Veritas 1 19.30

Woensdag 28 augustus:
Venlosche G.da.1 - RKSVO da.1 20.00

Donderdag	29	augustus:
RKSVO A1 - Maasgouw A1 19.00
RKSVO 2 - Helden 3 19.30
Helden 4 - RKSVO 3 18.45
Leidersoverleg senioren 21.30

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO: Sanitair & Tegelcen-
trum Weert
  

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

Programma	Za.	24	aug	Junioren	Beker
vv Kessl B1 - Eindse Boys B1 14.00m uur
Eindse Boys C1 - SHH C5 13.30 uur
SNA C1G - Eindse Boys C2M 13.00 uur
Eindse Boys MC1 - Bieslo MC1 11.00 uur

Programma	Za.	24	aug	Senioren	Beker
Eindse Boys 1 - Helenaveen 1 18.00 uur

Programma	Zo.	25	aug	Vrouwen	Beker
Eindse Boys VR1 - Volharding VR1 11.00 uur

Programma	Di.	27	aug	Senioren	Beker
Lottum 1 - Eindse Boys 1 18.45 uur

Programma	Wo.	28	aug.	Junioren	Beker
RKSVN A1 - Eindse Boys A1 18.30 uur
Eindse Boys B1 - Merefeldia B2 18.30 uur

Mededelingen
Op dinsdag 20/8  en donderdag 22/8 trainen 
aanvang 19.30 uur
Lottum: Accomodatie Oud Aast, Broekhui-
zerweg 47, 5973 NV, Lottum
Voor laatste nieuws en eventuele gewij-
zigde  of ingelaste wedstrijden zie www.
eindseboys.nl

Programma	SV	Leveroy
 
Donderdag	22	augustus
Leveroy 1 - MMC Weert 1 (beker) 20.00 uur
 
Zaterdag	24	augustus
Swalmen B1  - Leveroy B1 (beker) 14.30 uur
Leveroy E2 - VV GKC E2 (oefen) 9.30 uur
 
Zondag	25	augustus
Leveroy Vr.1 - Roggel Vr.1 (beker) 10.30 uur
 
Dinsdag	27	augustus
Roggel 1 - Leveroy 1 (beker)   18.45 uur
 
Woensdag 28 augustus
Leveroy B1 - SVC 2000 B3 (beker) 18.30 uur
Maasgouw E1- Leveroy E1 (oefen)  18.45 uur
 
Meer	nieuws	op	www.svleveroy.nl	

Paardensportvereniging Nederweert
RV	De	Peelrossen	–	PC	De	Ponyrakkers

Limburgse Kampioenschappen sprin-
gen Bocholtz
In het weekend van 10 en 11 augustus zijn in 
Bocholtz de Limburgse Kampioenschappen 
springen verreden.
Onze leden hebben daar super gepresteerd.

Lisan van de Kruijs met Breezer, 2e prijs in de 
klasse C-M pony’s
Suze van Horrik met Ramon, 5e prijs in de 
klasse D-B pony’s
Rik van de Kruys met Winsor, 7e prijs in de 
klasse B paarden
Rik van de Kruys met Gaudi H, 10e prijs in de 
klasse L paarden

Van harte gefeliciteerd!

Nieuwe	groep	G25!!!

Vanaf September start een nieuwe groep 
bij Jong Nederland Budschop. De minioren 
stromen door naar G25. De G staat voor ge-
mengd. Het wordt dus een gemengde (jon-
gens en meisjes) groep voor de kinderen in 
de leeftijd 7, 8 en 9!
Dus ben jij 7, 8 of 9 jaar oud, en heb je nog 
niks te doen op donderdagavond van 18.15 
tot 19.45, dan ben je vanaf donderdag 5 
september welkom op onze blokhut op de 
ospelseweg 15A!
Nu wil je natuurlijk ook weten wat we zoal 
doen op een groepsbijeenkomst? Nou we 
knutselen, sporten, lopen tochten, sjorren, 
bakken, zingen, springen, en doen spelletjes 
en nog veeeeel meer! Ook hebben we ie-
der jaar een overnachting op de blokhut en 
gaan we ieder jaar een week op kamp met 
de hele vereniging!

Hebben jij, of je ouders nog vragen? Dan 
mogen ze die gerust mailen naar een van de 
leidsters van de nieuwe groep G25: maud.
giesendorf@hotmail.com

Tot 5 september!

Groetjes de leiding van G25: Danny, Daniek 
en Maud

Aanvang trainingen
Merefeldia A2 woensdag 21 augustus
Merefeldia B2 maandag 19 augustus
Merefeldia MB1 maandag 19 augustus
Merefeldia C2 woensdag 21 augustus
Merefeldia C3 maandag 19 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 19 augustus
Merefeldia F5 maandag 19 augustus
Merefeldia F6 vrijdag 23 augustus
Merefeldia F-mini vrijdag 23 augustus

Oefenprogramna	Jeugd
Zaterdag	24	augustus
Merefeldia MB1 – FCV Venlo  13:30
Someren D1 – Merefeldia D1  10:15/12:30
Merefeldia D2 – Someren D2  12:15
Merefeldia D3 – Someren D3  12:15
Someren D4 – Merefeldia D4  09:30/10:30
Someren E1 – Merefeldia E1  09:30/10:30
Merefeldia E2 – Someren E2  11:00
Someren E3 – Merefeldia E3  09:30/10:30
Merefeldia E4 – Someren E4  11:00
Someren E5 – Merefeldia E5  09:30/10:30
Merefeldia E6 – Someren E6  10:00
Merefeldia F1 – Someren F1  10:00
Someren F2 – Merefeldia F2  08:15/09:15
Merefeldia F3 – Someren F3  09:00
Someren F4 – Merefeldia F4  08:15/09:15
Merefeldia F5 – Someren F5  09:00
Someren F6 – Merefeldia F6  08:15/09:15

Bekerprogramma	Jeugd
Zaterdag	24	augustus
Laar A1 – Merefeldia A1  13:45/15:15
Bieslo A2 – Merefeldia A2  13:45/15:00
Merefeldia B1 – Panningen B1  15:00
Merefeldia B2 – Swalmen B3  15:00
Merefeldia C1 – SHH C1  13:30
Koningslust C1G – Merefeldia C2  12:45/14:00
Boekoel C1 – Merefeldia C3  11:15/12:30

Woensdag 28 augustus
Merefeldia A2 – SVC 2000 A2  18:30
Eindse Boys B1 – Merefeldia B2 17:30/18:30
Merefeldia MB1 – Brevendia MB1 18:30

Bekerprogramma Senioren
Zaterdag	24	augustus
SVVH 1 – Merefeldia 1  16:45/18:00
Merefeldia 7 – SV Budel 7  18:00

Zondag	25	augustus
Merefeldia 2 – Someren 3  12:00
MMC Weert 3 – Merefeldia 3  10:45/12:00
EMS 2 – Merefeldia 4  10:15/11:30
Merefeldia 5 – SVC 2000 4  12:00
DESM 4 – Merefeldia 6  11:45/13:00
Vlodrop VR1 – Merefeldia VR1  09:45/11:00

Dinsdag	27	augustus
Merefeldia 1 – SVSH 1  18:45

Donderdag	29	augustus
Helden 2 – Merefeldia 2  17:30/18:45
Merefeldia 3 – HEBES 2  18:45

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

Eredivisie-basketball in Nederweert
Na deze heerlijke zomer is het weer tijd om in beweging te komen en de sportschoenen zelf 
aan te trekken. 

Op woensdag 4 september 2013 wordt door basketballvereniging Jumping Giants uit Neder-
weert een spannende en spectaculaire basketballwedstrijd georganiseerd tussen de eredi-
visieclub BSW Weert en het Belgische Cuva Houthalen spelend in de 2e Nationale . De wed-
strijd zal om 20.00 uur  beginnen in de Jumping Giants Arena van sporthal “de Bengele” in 
Nederweert.

Na een wisselend seizoen start BSW Weert weer vol goede moed onder leiding van oud spe-
ler en nu hoofdcoach Niels Vorenhout aan een nieuwe reeks oefenwedstrijden met als doel 
om zich weer in de strijd om het Nederlandse kampioenschap te mengen. Een mix van jonge 
Nederlandse talenten, mogelijk nog aangevuld met Amerikaanse explosiviteit,  zal het in 
Nederweert moeten opnemen tegen een gemotiveerde opponent.    

Steunpilaar binnen BSW is Nederweertenaar en erelid van onze basketballclub Jumping 
Giants , zoon van voormalig BSW-coach Ollie van Kempen, oftewel KENNETH VAN KEMPEN. 
Kenneth heeft na een moeilijk seizoen wegens blessures, zich ten doel gesteld om weer volop 
mee te doen voor de prijzen zoals het landskampioenschap.

U kunt tevens een bijdrage leveren aan deze oefenwedstrijd  door er duidelijk aanwezig te 
zijn. Wij hopen leden en hun familie, de vele oud-leden die de vereniging telt, begunstigers , 
sponsoren en verder iedereen die basketball-minded is op deze dag   te mogen begroeten en 
te laten genieten van een spannende wedstrijd. Kortom een sportieve bijdrage om de basket-
ballsport in Nederweert en de directe omgeving te promoten voor jong en oud.  

Tevens willen wij de aandacht vestigen op het teruglopend aantal sportende kinderen in 
onze huidige samenleving.  Kinderen bewegen steeds minder. Veel kinderen brengen veel 
tijd door met TV kijken, gamen en computers en bewegen dagelijks daardoor te weinig met 
alle mogelijke lichamelijke maar ook sociale risico’s.

Daarom zal er voor de wedstrijd een Basketball-clinic georganiseerd worden met professione-
le spelers om de jeugd uit de regio Nederweert voor het sporten in het algemeen en basket-
bal in het bijzonder te laten warmlopen . Als je tussen de 6 en12 jaar bent en je hebt interesse 
om eens te komen spelen in teamverband, dan is dit je kans.  Trek eens je sportkleren aan en 
kom eens basketballen bij de “gezelligste”club uit Nederweert. Er staan ervaren en enthousi-
aste trainers klaar om je een clinic (les) te geven. De sport levert een positieve bijdrage aan je 
gezondheid  en helpt je sociale interesses te verbreden. Je hoeft helemaal geen Kobe Bryant 
te zijn.  Essentie is spelend in teamverband te komen tot een zinvolle en gezonde vrijetijdsbe-
steding in een plezierige ambiance wat  onze vereniging Jumping Giants uitademt.  

Trek je stoute schoenen aan en bezoek onze clinic en maak kennis met de sport die je nog niet 
helemaal kent, of die altijd al eens had willen uitproberen. Interesse, meldt je en eventueel je 
vrienden aan. Jumping Giants heet je van harte welkom. 

De gratis clinic begint om 18.00 uur met als klap op de vuurpijl krijg je daarna ook vrije toe-
gang tot een oefenwedstrijd  van BSW tegen Cuva Houthalen, een wedstrijd met een inter-
nationaal karakter. 

Aanmelden dus via clinic@jumpinggiants.nl !  O ja, en denk eraan om sportkleding en zaal-
schoenen mee te nemen.

Voor toegang tot de wedstrijd zal een kleine bijdrage gevraagd worden van € 3,-  voor per-
sonen vanaf 13 jaar.

Wij, de profteams, de scheidsrechters en alle vrijwilligers eromheen hebben er enorm veel 
zin in. Dus tot dan!

En dan als laatste…
Jumping Giants let’s go win!

Duikopleiding	volgen	bij	Duikteam	
Nederweert!!!

Over niet al te lange tijd starten onze nieuw 
duikopleidingen weer en jij kan er nog net 
bij zijn. Heb je interesse in een duikopleiding 
zodat ook jij de volgende keer op vakantie 
lekker onder water kan kijken? Dat kan! Wij 
hebben nog enkele plaatsen vrij in ons op-
leidingsschema. Alle opleidingen die Duik-
team Nederweert verzorgt worden gegeven 
volgen het PADI-systeem, een wereldwijd 
erkend systeem. Met het behalen van een 
PADI-duikbrevet ben je er dus zeker van dat 
je overal ter wereld terecht kunt om een lek-
kere duik te maken. Ook ben je bij Duikteam 
Nederweert zeker van een kwalitatief hoog-
waardige opleiding, want wij zijn er alles aan 
gelegen om van jou een perfecte en goed 
getrainde duiker te maken, die geen enkel 
duikavontuur meer uit de weg gaat.
Ben je al in het bezit van een duikbrevet dan 
ook ben je bij Duikteam Nederweert aan 
het goede adres om vervolgopleidingen te 
volgen. Onze instructeurs geven met veel 
enthousiasme nagenoeg alle vervolgoplei-
dingen die in het PADI-systeem te vinden 
zijn, dus jezelf verder ontwikkelen als duiker 
is geen enkel probleem. Mocht je meer infor-
matie willen over onze opleidingen kijk dan 
snel op www.duikteamnederweert.nl, stuur 
een mail naar info@duikteamnederweert.
nl of breng een bezoek aan LACO Zwembad 
Merenveld te Nederweert op zaterdagavond 
(trainingsavond) waar één van onze vele 
instructeurs je ten alle tijden te woord kan 
staan om je van alle informatie te voorzien.

Tot snel bij de nieuwe duikopleidingen van 
Duikteam Nederweert!!!!

Heen en terug 
over de brug 

gaat weer vlug!
Feestboeket 

van e 15,- 
voor e 9,95St. Rochusstraat 8a 

Tel. 625351
bloemist@johanwinters.eu Geldig op vrij. 23 en zat. 24 aug. 2013

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.



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, 
kerkbijdrage, giften e.d. Rabobank rek.
nr. 1355.07.227 ten name van Kerkbestuur
Sint-Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender
van 22 tot en met 29 augustus 2013 

DONDERDAG 22 AUGUSTUS
Gedachtenis van Heilige Maagd, koningin
Geen uitstelling, rozenkransgebed en 
avondmis.

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

ZATERDAG 24 AUGUSTUS
Gedachtenis van H-.Bartolomeus, apostel -
vooravond van de 21ste zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis – (dameskoor Cantantes, 
lector mevr. L. Caris) – jaardienst Kees Ver-
hoef, Wiel Verdonschot vanwege verjaar-
dag, Mariet Smeets-Pöpping en ouders 
Smeets-van de Kruijs, overleden familie 
Veugelers-de Wit. 

ZONDAG 25 AUGUSTUS
Eenentwintigste zondag door het jaar 
09.30 Hoogmis (zang herenkoor, lector
mevr. T. Kessels) – Anna Maria Stals (van-
wege verjaardag), Gerard Haenen en Catho 
Stals, Uit dankbaarheid.

MAANDAG 26 AUGUSTUS
Geen rozenkransgebed en avondmis.

DINSDAG 27 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Monica.
Geen rozenkransgebed en avondmis.

WOENSDAG 28 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Augustinus, bisschop en
kerkleraar
Geen rozenkransgebed en avondmis.

DONDERDAG 29 AUGUSTUS
Gedachtenis van de marteldood van H.-Jo-
hannes de Doper
Geen Uitstelling, rozenkransgebed en 
avondmis.

VRIJDAG 30 AUGUSTUS
Geen rozenkransgebed en avondmis.

ZATERDAG 31 AUGUSTUS
Vooravond van de 22ste zondag door het
jaar
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantantes, lec-
tor mevr. H. Dielissen) – jaardienst ouders 
Veugen-Janssen, Tonny van der Sande-Jans-
sen vanwege verjaardag, overleden ouders 
Saes-Mertens.

Overleden
Donderdag 15 augustus is op het parochie-
kerkhof begraven Mies Smolenaars-Houtap-
pels, zij overleed in de leeftijd van 68 jaar en 
woonde in Ospel.
Moge zij ruste in vrede.

Misdienaar
Zaterdag 24 augustus 18.00 uur Britt Stienen

Gesloten
In verband met de kermis is maandag 26 au-
gustus het parochiecentrum gesloten..

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage:  Rabo rek. 1355.09.246
ING rek. 2943427

ZONDAG 25 AUGUSTUS
10.00 uur H. Mis – tot bijzondere intentie.

Parochie O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen Ospel

Pastoor A. Koumans, OMI Ospel
O.L. Vrouwestraat 53 6035 AN

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

Spreekuren :
pastoor: dinsdag + donderdag 10.30-12.00 
pastorie: maandag t/m vrijdag 10.30-12.00 

Rabo 14.03.00.511 - Giro 103.36.64
Gezinsbijdrage Rabo 14.03.01.879

KERKDIENSTEN 24 - 31 augustus. 

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.

ZONDAG 25 AUGUSTUS, 21e zondag door 
het jaar, 10.00 (Zanggroep Ospel) voor het 
welzijn van de parochie. 

DINSDAG 27 AUGUSTUS, H. Monica, 18.40 
bidden van het Rozenhoedje; 19.00 voor de 
vervolgde christenen. 

DONDERDAG 29 AUGUSTUS, Marteldood 
van de H. Johannes de Doper, 19.00  voor 
eigen intenties. 

ZATERDAG 31 AUGUSTUS, 19.00 (Friends 
with voices) ghm Stien de Bruijn-Rutjens, 
Joep de Bruin en zoon Giel, ghm Wiel Dae-
ms en Fientje Daems-van den Berg, ghm Giel 
Schreurs (verjaardag). 

ACOLIETEN: za. 24 aug. 19.00 : Harry Geer-
lings, Kathy Geerlings; zo. 25 aug. 10.00 :
Mathijs van Lierop, Edwin van Rooijen; za. 
31 aug. 19.00 : Victor Köster, Cas Schonkeren. 

DOOPSELS: Door het Sacrament van het H. 
Doopsel is Lieke Ransz, Baexem, in onze ge-
loofsgemeenschap opgenomen. We wensen
ouders en dopeling proficiat en een goede 
toekomst.

OVERLEDEN: Op 8 augustus jl. overleed 
Mies Smolenaers-Houtappels, 68 jaar, Locht-
straat 49. Moge zij rusten in vrede.
GEZINSMIS: Het nieuwe schooljaar is begon-
nen en daarom vieren we a.s. zaterdag de 
Gezinsmis om Gods zegen te vragen. “Aan 
Gods zegen in alles gelegen ……”, een oud 
gezegde, maar niet ouderwets. Veel ouders 
beseffen dat nog altijd en komen daarom 
met hun kind(eren) naar deze bijzondere 
viering, waarin de groep Rikrakkers de zang 
verzorgt. Zondag – Nederweerter kermis -
hervat de Zanggroep Ospel na de vakantie-
periode de verzorging van de zang.

Pastoor A. Koumans.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 
Tjongerstraat 3 tel. 626380

b.g.g. in spoedgevallen 06-22617907 
e-mail: hmackus@chello.nl

Postbank 1051421; Rabo 13.55.07.715

24  t/m 31 augustus  2013.

ZATERDAG 24 AUGUSTUS: 19.15 uur 
H. Mis, voor Frits Bongers.

ZATERDAG 31 AUGUSTUS: 19.15 uur 
H. Mis, koor De Leeuwerik, jaardienst voor 
Thieu Vaes, voor Sjeng en Truus Feijen-Op-
heij.

LEZERS: zaterdag 24 augustus Jolanda Wij-
en, zaterdag 31 augustus Maria van Nieu-
wenhoven.

MISDIENAARS: zaterdag 24 augustus Esther
Boonen en Jarno Bongers, zaterdag 31 augus-
tus Tom van  Horik.

KINDERWOORDDIENST: beste kinderen
nu de vakantie er op zit en de school weer 
begonnen, starten ook de kinderwoord-
diensten weer. Aanstaande  zaterdag 24 au-
gustus zijn jullie van harte welkom om 19.15 
uur in de sacristie.

“Niet iedere verandering is een verbetering, 
iedere verbetering is een verandering .” 

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van  24 aug. 2013 – 31 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 25 AUG. 9.30 UUR:
Als jrgt. voor overleden ouders Soentjens-
Tunissen en tevens voor Lies, Lei, Cor en Jan 
Soentjens, Mathieu Geurts, Gertrudis Op 
Heij, Maria Wijnen en Jel Nies, 
Als hgm. voor Wiel Tunissen v.w. zijn verjaar-
dag, Trui Opbroek-Weijers v.w. haar verjaar-
dag (volkszang)

Mededeling:
Na de eucharistieviering is er de kerkdeur-
kollekte voor de MIVA die wij van harte aan-
bevelen. 
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Sint Rochusparochie 
Budschop

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

135506824 of  Giro 1836498.

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

ZONDAG 25 augustus 2013.  H. Mis om 
11.00 uur
Koor: Zondagskoor

H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. H. Mis voor Harrie Sieben 
en Marha Sieben-Janssen Jaardienst voor
Johannes en Antonius Doré en Petronella 
en zoon.

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen en Francine 
Smeets
Collectant: Piet Wullems

Ouderenvereniging 
St. Rochus Budschop

KIENEN  BUDSCHOP 
Tijdens de zomervakantie is er geen kienen
in Budschop. De eerstvolgende kienavond
is op vrijdag 23 augustus 2013 in de zaal 
van de Kerkvoorziening Budschop,  Rochus-
plein 1 in Budschop Nederweert.
Aanvang: 20.00 uur.  De zaal is open om 
19.00 uur.

Het kienen is toegankelijk voor iedereen. 
U bent van harte welkom.
In de jackpot zit nu € 15,-- .

Het  bestuur.

St. Jans Gasthuis Weert

Artrose in heup of knie, ben ik 
aan een prothese toe?
Woensdag 11 september a.s. orga-
niseert SJG Weert een informatie-
bijeenkomst over artrose van de knie 
of heup en gewrichtsvervangende 
protheses. De informatieavond vindt 
plaats tussen 19:00 en 21:00 uur in 
het Auditorium van SJG Weert, Vo-
gelsbleek 5. De toegang is gratis. 
Aanmelden via het inschrijfformulier 
op de website: www.sjgweert.nl 
(zie: Agenda) of telefonisch bij de 
afdeling Patiëntenvoorlichting: 0495- 
57 22 05.

De orthopedisch chirurg, fysiothe-
rapeut en een verpleegkundige ge-
ven uitleg over de ‘versleten’ knie en 
heup, behandelingsmogelijkheden, 
soorten protheses, het plaatsen van 
een prothese en de revalidatieperio-
de. Er is ruim gelegenheid om vragen 
te stellen. 

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. 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.

DANK DANK DANK
De uitreiking op 10 augustus van de Koninklijke Onderscheiding,
door Burgemeester Evers op een bijzonder mooie wijze over-
handigd, is voor mij en mijn gezin ervaren als een echt feest.

De aanwezigheid van zo veel familie, vrienden en bekenden was 
hartverwarmend.

Maar ook de vele, vele reacties daarna d.m.v. kaarten, telefoontjes, 
mailtjes, bloemen, etc. maken dat we aan deze eervolle gelegen-
heid  nog vaak zullen terug denken.

Een speciaal woord van dank aan de jeugd uit de buurt die op eigen 
initiatief een spandoek en zelfs een loper naar de voordeur hadden 
gemaakt.

Nogmaals aan allen heel hartelijk dank.

Mai en Ruud Westerveen

We voelen leegte én vreugde om wie je was, bent en blijft

De vele blijken van medeleven na het overlijden van 
mijn lieve man, onze inspirerende vader en trotse opa

Leo Hermans
~Haves Lei~

hebben ons diep ontroerd.
Het zijn de mooie herinneringen die blijven.

Daarvoor onze grote dank.

Mien Hermans – Creemers
Kinderen en kleinkinderen.

Liesjeshoek 8, 6091 NT Leveroy

De herdenkingsdienst voor Leo wordt gehouden op zondag 15 september 2013 
om 09.30 uur in de H. Barbarakerk te Leveroy.

STEVENS
TELEVISIES

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

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

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

       UW LED-TV
ADRES!!

In 95% de goedkoopste!!

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

www.goedlevenfair.nl

WEEK
35

26 t/m 31
augustus

Abrikozenvlaai: € 8,95 half �€ 4,95
Kersenvlaai + GRATIS slagroom + GRATIS chocolade:
normaal € 15,75 nu voor € 11,45
Speldbrood: € 2,75
Frikandelbroodje per stuk: € 1,00
Onze winkel aan de Maaspoort 42 in Weert is weer open!

Waarom een 
Goed Leven Fair?

Het leven is mooi in alle opzich-
ten; iedereen kijkt er op zijn 
manier naar en geeft daar invul-
ling aan. Door middel van aller-
lei activiteit willen wij u kennis 
laten maken met disciplines die 
een aanvulling kunnen zijn op 
een Goed Leven-gevoel. Enkele 
steekwoorden zijn: gezelligheid, 
gezondheid, ontspanning en na-
tuurlijke voeding.

Deze Fair is voor jong en oud; er is 
voor een ieder wat te zien, te doen en 
te beluisteren. Kinderen kunnen naar 
hartenlust tekenen, springen én stok-
broodjes bakken op een traditionele 
manier. En onder het genot van een 
lekker hapje of drankje kan men ook 
genieten van mooie luisterliedjes ge-
speeld door Yasgur’s Farm en gedich-
ten voorgedragen door Karin Vossen. 
Met deze fair willen we u laten proe-
ven aan het (h)eerlijke leven in al zijn 
facetten.

Wij hopen van harte dat u erbij zult 
zijn op zondag 1 september!

Graag tot ziens,
Hinka van Haren, Petra Wilmsen en 
Bert Vossen
www.goedlevenfair.nl

Open Eettafel
Budschop

Volgende week donderdag open eet-
tafel aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 632332; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

Culinair weekend
Zaterdag 24 augustus en zondag 25 augustus

Keuken geopend vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur.

Keuze uit diverse voorgerechten, soepen, 

hoofdgerechten en nagerechten.

Kom gezellig dineren bij ons: 

eetcafé  Het Peeljuweel  Ospel

Tel.: 0495 – 634080

Reserveren is gewenst augustusaugustus

Culinair weekend

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert
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Kermis Nederweert start al op vrijdag!
Veelzijdig programma met loterij, een populaire GTST-acteur en vuurwerk. 

Openingstijden 
kermis

Vrijdag van 19.30 tot 24.00 uur

Zaterdag van 14.00 tot 24.00 uur

Zondag van 14.00 tot 24.00 uur

Maandag van 14.00 tot 24.00 uur

Dinsdag van 14.00 tot 24.00 uur

Horeca en eetzaken 

Tijdens de kermisdagen (van vrijdag op zaterdag, 

van zaterdag  op zondag, van zondag op maandag,

 van maandag  op dinsdag en van dinsdag op woensdag) 

mogen cafés en eetzaken in Nederweert tot 03.00 uur 

geopend  zijn. VVrijdag 23 augustusrijdag 23 augustusrijdag 23 augustus
Dit jaar start de kermis al op 
vrijdagavond om 19.30 uur. 
De exploitanten haken daar-
mee aan op de feestelijke 
opening van de heringerichte 
Burgstraat en Geenestraat 
en de verbrede Brug 15. Om 
de kermis gelijk knallend te 
beginnen vindt de vuurwerk-
show dit jaar op vrijdagavond 
plaats. Het vuurwerk zal 
omstreeks 22.30 uur worden 
afgestoken vanaf het Juliana-
park in Budschop.

ZaterZaterdag 24 augustusdag 24 augustus
Opening van de kermis
Ondanks dat de kermis op 
vrijdagavond al open was, 
vindt zaterdag om 14.00 uur 
de officiële opening plaats bij 
de autoscooters op het Raad-
huisplein. Kermiswethouder 
Renée Wernink zal daarbij 
worden bijgestaan door 
Clown Desalles. Tijdens de 
opening worden drie kermis-
strippenkaarten verloot. Met 
deze strippenkaart kan men 
gratis gebruik maken  van 
verschillende 

attracties op de kermis 
in Nederweert. Om in 
aanmerking te komen 
voor de kermisstrip-
penkaart vult u de 
bon op deze pagina 
in. Lever deze in bij 
de bus in het 
gemeente-
huis. 

Tijdens
het eerste
kwartier
dat de
kermis
open is zijn
de attracties

vrij toegankelijk!

Zondag 25 augustusZondag 25 augustusZondag 25 augustus
Familiedag
Zondag is traditioneel de 
familie dag. 

   Maandag    Maandag 
26 augustus 26 augustus 
Kermis loterij
Ook dit jaar is er weer
een kermisloterij met

prachtige prijzen.
De hoofdprijs

is een
reis naar
Disneyland
Parijs voor

vier per-
sonen.

Daar-
naast
worden

er ook
nog een

flatscreen TV en
een iPad mini
verloot. Om een
van die prijzen

te kunnen
winnen,
hoeft u
alleen
maar het

lot op deze
pagina in te

vullen en uit
te knippen.

U deponeert
dit lot dan op maan-
dag 26 augustus vóór
20.30 uur in de bus bij
de poffertjessalon op
het Rochusplein.

De trekking van de loterij is 
op maandagavond om 21.00 
uur bij de autoscooters op het 
Raadhuisplein. 

Alleen de mensen die aan-
wezig zijn, kunnen een prijs
winnen. Is de winnaar er
niet, dan wordt een nieuw
lot getrokken. Let verder
op de spelregels die op het
lot staan.

Dinsdag 27 augustusDinsdag 27 augustusDinsdag 27 augustusDinsdag 27 augustusDinsdag 27 augustusDinsdag 27 augustusDinsdag 27 augustusDinsdag 27 augustusDinsdag 27 augustus
Goede Tijden acteur
In navolging van de kermis 
in Ospel zal een acteur uit 
Goede Tijden een bezoek 
brengen aan de kermis in 
Nederweert. Wil je graag zijn 
handtekening of zelfs met 
hem op de foto? Kom dan 
kermisdinsdag om 19.00 uur 
naar het kermisterrein op het 
Raadhuisplein. 

Welke attracties 
staan waar?
Rochusplein: Rochusplein: 
Cake Walk, Poffertjessalon, Suikerspin/popcorn/noten, Gebak, Snoep, Big One, Mini zweefmolen, Time Trip, Disco Dancer, Grand Canyon, Beach Jumper XXL, Babysport Kids Fun, Beach Party.

Raadhuisplein en Geenestraat: 
Raadhuisplein en Geenestraat: Autoscooter/botsauto’s, Rupsbaan, Pusher, Polyp, Babyflug, Rolbalspel, Kanalenspel, Kamelenrace, Breakdance Part II, Walking Water Balls, Schietsalon, Eendjes vissen, Lijntrek, Draaimolen, Convoi, Grijpkranen, Tekenstudio, Aquablasta, Speedbooster, Suikerspin/popcorn/noten, Snoep, Gebak, Glazen Doolhof, Delicious food/American Hamburger, Visverkoop, Spaanse Churros. 
isverkoop, Spaanse Churros.

vrij toegankelijk!

Zondag 25 augustus
Familiedag
Zondag is traditioneel de 
familie

Verkeer en parkeren

In tegenstelling tot voorgaande jaren is de Brug-

straat niet meer helemaal afgesloten. In verband 

met het wegvallen van horeca-activiteiten, de 

herinrichting en het instellen van eenrichtings-

verkeer is de noodzaak voor een volledige 

afsluiting niet meer aanwezig. Dit houdt in dat 

het Raadhuisplein, de Geenestraat, tussen de Lover-

straat en de Brugstraat, de Kerkstraat, tussen de Brugstraat en 

de Burg. Hobusstraat (ter hoogte van Poell Behang- en Verfhuis), 

de Brugstraat van de Geenestraat tot aan de St. Lambertus-

straat, de St. Rochusstraat, tussen Brug 15 en de Hulsenweg, en 

de Ospelseweg, tussen de St. Rochusstraat en de Beatrixstraat en 

het Rochusplein, afgesloten zijn voor alle verkeer behalve voet-

gangers. Er is voldoende gratis parkeerplaats in de omgeving. 

Volg de P-borden. In enkele omliggende wegen zijn parkeerver-

boden van kracht. Ook gelden enkele omleidingroutes. De exacte 

verkeersmaatregelen vindt u op www.nederweert.nl.

Burgemeester en wethouders hebben op 28 april 2009 besloten 

de verkeersmaatregelen vast te leggen in een permanent ver-

keersbesluit. In het voorjaar van 2009 is daarvoor de openbare 

voorbereidingsprocedure gevolgd. Tegen de afsluiting kan geen 

bezwaar worden gemaakt.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is de Brug-

straat niet meer helemaal afgesloten. In verband

met het wegvallen van horeca

afsluiting niet meer aanwezig. Dit houdt in dat

het Raadhuisplein, de Geenestraat, tussen de Lover

EHBO 
Vrijwilligers van de EHBO zijn tijdens de kermis-

dagen te vinden op de hoek Geenestraat/Lindenstraat. 

Het terrein op Budschop staat via een portofoon in 

verbinding met de EHBO post.

Zij zijn aanwezig op:

Zaterdag van 15.00 tot 24.00 uur

Zondag van 14.00 tot 24.00 uur

Maandag van 17.30 tot 22.00 uur

Dinsdag van 17.30 tot 22.00 uur

Kortings bonnen-boekje
Voor aanvang van de kermis worden op de scholen in 
Nederweert kortingsbonnenboekjes uitgedeeld. In dit 
boekje zitten diverse kortingsbonnen voor kermisat-
tracties. In het boekje zit ook een gele bon voor een 
gratis rit. Deze bon is bij alle deelnemende attracties in 
te leveren  voor een gratis rit. De rode bon is alleen te 
gebruiken  op de maandag en dinsdag. 

Kermisstrippenkaart
Win een kermisstrippenkaart! Met de kermisstrippenkaart kun je gratis terecht bij diverse attracties op de kermis In Nederweert. 
Vul deze bon in en stop deze in de bus op het gemeentehuis tot vrijdag 23 augustus 12.00 uur.De trekking vindt plaats tijdens de opening van de kermis op zaterdag 24 augustus om 14.00 uur bij de autoscooters. 

Naam: ..................................................................................................................................................................Adres: ...................................................................................................................................................................Woonplaats: ........................................................................................................................................................
Als de winnaar niet aanwezig is dan wordt een nieuw lot getrokken.  

✂

✂

alleen
maar hetmaar hetmaar het

lot op dezelot op dezelot op deze
pagina in te

Kortings

Uw lot voor de kermisloterij
Vul in, knip uit en lever in op maandag 26 augustus vóór 20.30 uur in de bus bij de

poffertjessalon op het Rochusplein. De trekking is om exact 21.00 uur bij de autoscooters 

op het Raadhuisplein.

LET OP: is de winnaar niet aanwezig, dan wordt een nieuw lot getrokken.

Naam: .........................................................
...........................................................

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

Adres: ...........................................................
...........................................................

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

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

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

Woonplaats: ......................................................
...........................................................

..........

Om te voorkomen dat iemand zich onterecht voordoet als winnaar, kan gevraagd worden 

om een legitimatiebewijs. Kopieën van dit lot uit de krant zijn niet geldig. Per persoon is 

maximaal één prijs te winnen.

✂

✂

Wil je tijdens de kermis even een pauze 

nemen en heb je trek? Wij serveren weer 

kermisgerechten, denk aan frietjes met 

saté, frietjes met zuurvlees of 

frietjes met vis. 

Tot Diverso!

Caspar Kessels – John Beijes - Kitty Verspagen

Restaurant Diverso

Brugstraat 44

6031 EG Nederweert

0495-625000

info@restaurantdiverso.nl

www.restaurantdiverso.nl

Restaurant Diverso

Met de hele familieMet de hele familie
vlot en sportief gekleedvlot en sportief gekleed

naar de carrnaar de carrousel,ousel,
met de nieuwemet de nieuwe

najaarscollectienajaarscollectie
van de Spijkerboxvan de Spijkerbox

lukt dat wel!!lukt dat wel!!

Kapelaniestraat 1 • NEDERWEERT • Tel. (0495) 460441

Gratis parkeren
voor de deur

NEDERNEDERWEERWEERT INDT INDAHOUZEAHOUZE
DJ’DJ’s: ODD s: ODD en Ven VOK & OGREOK & OGRE

 Z Z Z Z ZINDERENDE ZONINDERENDE ZONDADAGG
 D D Darkraverarkraver + DJ’+ DJ’s: D-Lirious,s: D-Lirious,

VOK & OGRE en VOK & OGRE en THE UNFORGIVENTHE UNFORGIVEN

NEDERWEERT INDAHOUZE
DJ’s: ODDODD en VOK & OGREVOK & OGRE

 ZINDERENDE ZONDAG
DarkraverDarkraverDarkraver + DJ’s: D-Lirious,D-Lirious,
VOK & OGRE en THE UNFORGIVENTHE UNFORGIVEN

Gratis entree - Aanvang 21.00 uur

Zaterdag 
24-08
Zondag 
25-08

NI-JWIEËRT

Op het Horecaplein!

Guulke Eten en Drinken & Eetcafé De Kleine Winst presenteren:

AVOND

AVOND

MIDDAG

MIDDAG

VRIJDAG 23 AUGUSTUS

AVOND

LIMBO PROJECT

AVOND

DINSDAG 27 AUGUSTUS

FABRIZIO

ZATERDAG 24 AUGUSTUS

DA VINCI
ZONDAG 25 AUGUSTUS
HARRIE & DE GEBROEËKE ZWIÊGELKES 
JOHAN VEUGELERS DJ MAURICE

FT. BLAZERSSECTIE ROWWEN HEZE

AVOND

MAANDAG 26 AUGUSTUS

ANDERKOVVER
V.A. 10.00 uurSPEK MET EIJER VAN JACKIE

JUT EN JUL MAKEN DE TERRASSEN ONVEILIG MIDDAG

ALLE DAGEN MET BBQ!

NIEUW  NIEUW    NIEUW   

Kermisprogramma 2013
In gemeenschapshuis de Pinnenhof

KKermis-Zermis-Zaterdag 24 augustus  aterdag 24 augustus  
DansavondDansavond

CHCHEERSEERS
De LIVE Allround FDe LIVE Allround Feest-Coverband met 3 solosteest-Coverband met 3 solostemmen, emmen, 

staat met enthousiasme garant voor vermaak voor jong en oud.staat met enthousiasme garant voor vermaak voor jong en oud.

AAanvang: 2anvang: 21.00 uur • Entree gratis !!!1.00 uur • Entree gratis !!!

Kermis-Maandag 26 augustus
Middag-Matinee    

STEADY STATE
LIVE optreden van deze vijfmans formatie.

Een duik in het hit verleden van “THE SIXTIES”

Aanvang: 17.00 uur • Entree gratis !!!



VVanaf vrijdag 23 tot en met dinsdag 27 augustus staat Nederweert in het teken van de kermis.anaf vrijdag 23 tot en met dinsdag 27 augustus staat Nederweert in het teken van de kermis.anaf vrijdag 23 tot en met dinsdag 27 augustus staat Nederweert in het teken van de kermis.anaf vrijdag 23 tot en met dinsdag 27 augustus staat Nederweert in het teken van de kermis.
Dat betekentDat betekentDat betekent plezier voor jong en oud uit heel Nederweert en omstr plezier voor jong en oud uit heel Nederweert en omstr plezier voor jong en oud uit heel Nederweert en omstreken. Tijdens de kermiseken. Tijdens de kermis--
dagen staan maar liefst 39 attracties op het Rochusplein, Raadhuisplein en in de Geenestraat.dagen staan maar liefst 39 attracties op het Rochusplein, Raadhuisplein en in de Geenestraat.dagen staan maar liefst 39 attracties op het Rochusplein, Raadhuisplein en in de Geenestraat.dagen staan maar liefst 39 attracties op het Rochusplein, Raadhuisplein en in de Geenestraat.
Benieuwd Benieuwd Benieuwd wat wat er er allemaal allemaal te te beleven beleven valt? valt? Op Op deze deze speciale speciale kermispagina kermispagina leest leest u u meer meer over over dede
attracties, locaties, openingsattracties, locaties, openingsattracties, locaties, openingstijden en prtijden en promotieactiviteiten.omotieactiviteiten.

Kermis Nederweert start al op vrijdag!
Veelzijdig programma met loterij, een populaire GTST-acteur en vuurwerk. 

Openingstijden 
kermis

Vrijdag van 19.30 tot 24.00 uur

Zaterdag van 14.00 tot 24.00 uur

Zondag van 14.00 tot 24.00 uur

Maandag van 14.00 tot 24.00 uur

Dinsdag van 14.00 tot 24.00 uur

Horeca en eetzaken 

Tijdens de kermisdagen (van vrijdag op zaterdag, 

van zaterdag  op zondag, van zondag op maandag,

 van maandag  op dinsdag en van dinsdag op woensdag) 

mogen cafés en eetzaken in Nederweert tot 03.00 uur 

geopend  zijn. VVrijdag 23 augustusrijdag 23 augustusrijdag 23 augustus
Dit jaar start de kermis al op 
vrijdagavond om 19.30 uur. 
De exploitanten haken daar-
mee aan op de feestelijke 
opening van de heringerichte 
Burgstraat en Geenestraat 
en de verbrede Brug 15. Om 
de kermis gelijk knallend te 
beginnen vindt de vuurwerk-
show dit jaar op vrijdagavond 
plaats. Het vuurwerk zal 
omstreeks 22.30 uur worden 
afgestoken vanaf het Juliana-
park in Budschop.

ZaterZaterdag 24 augustusdag 24 augustus
Opening van de kermis
Ondanks dat de kermis op 
vrijdagavond al open was, 
vindt zaterdag om 14.00 uur 
de officiële opening plaats bij 
de autoscooters op het Raad-
huisplein. Kermiswethouder 
Renée Wernink zal daarbij 
worden bijgestaan door 
Clown Desalles. Tijdens de 
opening worden drie kermis-
strippenkaarten verloot. Met 
deze strippenkaart kan men 
gratis gebruik maken  van 
verschillende 

attracties op de kermis 
in Nederweert. Om in 
aanmerking te komen 
voor de kermisstrip-
penkaart vult u de 
bon op deze pagina 
in. Lever deze in bij 
de bus in het 
gemeente-
huis. 

Tijdens
het eerste
kwartier
dat de
kermis
open is zijn
de attracties

vrij toegankelijk!

Zondag 25 augustusZondag 25 augustusZondag 25 augustus
Familiedag
Zondag is traditioneel de 
familie dag. 

   Maandag    Maandag 
26 augustus 26 augustus 
Kermis loterij
Ook dit jaar is er weer
een kermisloterij met

prachtige prijzen.
De hoofdprijs

is een
reis naar
Disneyland
Parijs voor

vier per-
sonen.

Daar-
naast
worden

er ook
nog een

flatscreen TV en
een iPad mini
verloot. Om een
van die prijzen

te kunnen
winnen,
hoeft u
alleen
maar het

lot op deze
pagina in te

vullen en uit
te knippen.

U deponeert
dit lot dan op maan-
dag 26 augustus vóór
20.30 uur in de bus bij
de poffertjessalon op
het Rochusplein.

De trekking van de loterij is 
op maandagavond om 21.00 
uur bij de autoscooters op het 
Raadhuisplein. 

Alleen de mensen die aan-
wezig zijn, kunnen een prijs
winnen. Is de winnaar er
niet, dan wordt een nieuw
lot getrokken. Let verder
op de spelregels die op het
lot staan.

Dinsdag 27 augustusDinsdag 27 augustusDinsdag 27 augustusDinsdag 27 augustusDinsdag 27 augustusDinsdag 27 augustusDinsdag 27 augustusDinsdag 27 augustusDinsdag 27 augustus
Goede Tijden acteur
In navolging van de kermis 
in Ospel zal een acteur uit 
Goede Tijden een bezoek 
brengen aan de kermis in 
Nederweert. Wil je graag zijn 
handtekening of zelfs met 
hem op de foto? Kom dan 
kermisdinsdag om 19.00 uur 
naar het kermisterrein op het 
Raadhuisplein. 

Welke attracties 
staan waar?
Rochusplein: Rochusplein: 
Cake Walk, Poffertjessalon, Suikerspin/popcorn/noten, Gebak, Snoep, Big One, Mini zweefmolen, Time Trip, Disco Dancer, Grand Canyon, Beach Jumper XXL, Babysport Kids Fun, Beach Party.

Raadhuisplein en Geenestraat: 
Raadhuisplein en Geenestraat: Autoscooter/botsauto’s, Rupsbaan, Pusher, Polyp, Babyflug, Rolbalspel, Kanalenspel, Kamelenrace, Breakdance Part II, Walking Water Balls, Schietsalon, Eendjes vissen, Lijntrek, Draaimolen, Convoi, Grijpkranen, Tekenstudio, Aquablasta, Speedbooster, Suikerspin/popcorn/noten, Snoep, Gebak, Glazen Doolhof, Delicious food/American Hamburger, Visverkoop, Spaanse Churros. 
isverkoop, Spaanse Churros.

vrij toegankelijk!

Zondag 25 augustus
Familiedag
Zondag is traditioneel de 
familie

Verkeer en parkeren

In tegenstelling tot voorgaande jaren is de Brug-

straat niet meer helemaal afgesloten. In verband 

met het wegvallen van horeca-activiteiten, de 

herinrichting en het instellen van eenrichtings-

verkeer is de noodzaak voor een volledige 

afsluiting niet meer aanwezig. Dit houdt in dat 

het Raadhuisplein, de Geenestraat, tussen de Lover-

straat en de Brugstraat, de Kerkstraat, tussen de Brugstraat en 

de Burg. Hobusstraat (ter hoogte van Poell Behang- en Verfhuis), 

de Brugstraat van de Geenestraat tot aan de St. Lambertus-

straat, de St. Rochusstraat, tussen Brug 15 en de Hulsenweg, en 

de Ospelseweg, tussen de St. Rochusstraat en de Beatrixstraat en 

het Rochusplein, afgesloten zijn voor alle verkeer behalve voet-

gangers. Er is voldoende gratis parkeerplaats in de omgeving. 

Volg de P-borden. In enkele omliggende wegen zijn parkeerver-

boden van kracht. Ook gelden enkele omleidingroutes. De exacte 

verkeersmaatregelen vindt u op www.nederweert.nl.

Burgemeester en wethouders hebben op 28 april 2009 besloten 

de verkeersmaatregelen vast te leggen in een permanent ver-

keersbesluit. In het voorjaar van 2009 is daarvoor de openbare 

voorbereidingsprocedure gevolgd. Tegen de afsluiting kan geen 

bezwaar worden gemaakt.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is de Brug-

straat niet meer helemaal afgesloten. In verband

met het wegvallen van horeca

afsluiting niet meer aanwezig. Dit houdt in dat

het Raadhuisplein, de Geenestraat, tussen de Lover

EHBO 
Vrijwilligers van de EHBO zijn tijdens de kermis-

dagen te vinden op de hoek Geenestraat/Lindenstraat. 

Het terrein op Budschop staat via een portofoon in 

verbinding met de EHBO post.

Zij zijn aanwezig op:

Zaterdag van 15.00 tot 24.00 uur

Zondag van 14.00 tot 24.00 uur

Maandag van 17.30 tot 22.00 uur

Dinsdag van 17.30 tot 22.00 uur

Kortings bonnen-boekje
Voor aanvang van de kermis worden op de scholen in 
Nederweert kortingsbonnenboekjes uitgedeeld. In dit 
boekje zitten diverse kortingsbonnen voor kermisat-
tracties. In het boekje zit ook een gele bon voor een 
gratis rit. Deze bon is bij alle deelnemende attracties in 
te leveren  voor een gratis rit. De rode bon is alleen te 
gebruiken  op de maandag en dinsdag. 

Kermisstrippenkaart
Win een kermisstrippenkaart! Met de kermisstrippenkaart kun je gratis terecht bij diverse attracties op de kermis In Nederweert. 
Vul deze bon in en stop deze in de bus op het gemeentehuis tot vrijdag 23 augustus 12.00 uur.De trekking vindt plaats tijdens de opening van de kermis op zaterdag 24 augustus om 14.00 uur bij de autoscooters. 

Naam: ..................................................................................................................................................................Adres: ...................................................................................................................................................................Woonplaats: ........................................................................................................................................................
Als de winnaar niet aanwezig is dan wordt een nieuw lot getrokken.  

✂

✂

alleen
maar hetmaar hetmaar het

lot op dezelot op dezelot op deze
pagina in te

Kortings

Uw lot voor de kermisloterij
Vul in, knip uit en lever in op maandag 26 augustus vóór 20.30 uur in de bus bij de

poffertjessalon op het Rochusplein. De trekking is om exact 21.00 uur bij de autoscooters 

op het Raadhuisplein.

LET OP: is de winnaar niet aanwezig, dan wordt een nieuw lot getrokken.

Naam: .........................................................
...........................................................

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

Adres: ...........................................................
...........................................................

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

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

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

Woonplaats: ......................................................
...........................................................

..........

Om te voorkomen dat iemand zich onterecht voordoet als winnaar, kan gevraagd worden 

om een legitimatiebewijs. Kopieën van dit lot uit de krant zijn niet geldig. Per persoon is 

maximaal één prijs te winnen.

✂

✂

Wil je tijdens de kermis even een pauze 

nemen en heb je trek? Wij serveren weer 

kermisgerechten, denk aan frietjes met 

saté, frietjes met zuurvlees of 

frietjes met vis. 

Tot Diverso!

Caspar Kessels – John Beijes - Kitty Verspagen

Restaurant Diverso

Brugstraat 44

6031 EG Nederweert

0495-625000

info@restaurantdiverso.nl

www.restaurantdiverso.nl

Restaurant Diverso

Met de hele familieMet de hele familie
vlot en sportief gekleedvlot en sportief gekleed

naar de carrnaar de carrousel,ousel,
met de nieuwemet de nieuwe

najaarscollectienajaarscollectie
van de Spijkerboxvan de Spijkerbox

lukt dat wel!!lukt dat wel!!

Kapelaniestraat 1 • NEDERWEERT • Tel. (0495) 460441

Gratis parkeren
voor de deur

NEDERNEDERWEERWEERT INDT INDAHOUZEAHOUZE
DJ’DJ’s: ODD s: ODD en Ven VOK & OGREOK & OGRE

 Z Z Z Z ZINDERENDE ZONINDERENDE ZONDADAGG
 D D Darkraverarkraver + DJ’+ DJ’s: D-Lirious,s: D-Lirious,

VOK & OGRE en VOK & OGRE en THE UNFORGIVENTHE UNFORGIVEN

NEDERWEERT INDAHOUZE
DJ’s: ODDODD en VOK & OGREVOK & OGRE

 ZINDERENDE ZONDAG
DarkraverDarkraverDarkraver + DJ’s: D-Lirious,D-Lirious,
VOK & OGRE en THE UNFORGIVENTHE UNFORGIVEN

Gratis entree - Aanvang 21.00 uur

Zaterdag 
24-08
Zondag 
25-08

NI-JWIEËRT

Op het Horecaplein!

Guulke Eten en Drinken & Eetcafé De Kleine Winst presenteren:

AVOND

AVOND

MIDDAG

MIDDAG

VRIJDAG 23 AUGUSTUS

AVOND

LIMBO PROJECT

AVOND

DINSDAG 27 AUGUSTUS

FABRIZIO

ZATERDAG 24 AUGUSTUS

DA VINCI
ZONDAG 25 AUGUSTUS
HARRIE & DE GEBROEËKE ZWIÊGELKES 
JOHAN VEUGELERS DJ MAURICE

FT. BLAZERSSECTIE ROWWEN HEZE

AVOND

MAANDAG 26 AUGUSTUS

ANDERKOVVER
V.A. 10.00 uurSPEK MET EIJER VAN JACKIE

JUT EN JUL MAKEN DE TERRASSEN ONVEILIG MIDDAG

ALLE DAGEN MET BBQ!

NIEUW  NIEUW    NIEUW   

Kermisprogramma 2013
In gemeenschapshuis de Pinnenhof

KKermis-Zermis-Zaterdag 24 augustus  aterdag 24 augustus  
DansavondDansavond

CHCHEERSEERS
De LIVE Allround FDe LIVE Allround Feest-Coverband met 3 solosteest-Coverband met 3 solostemmen, emmen, 

staat met enthousiasme garant voor vermaak voor jong en oud.staat met enthousiasme garant voor vermaak voor jong en oud.

AAanvang: 2anvang: 21.00 uur • Entree gratis !!!1.00 uur • Entree gratis !!!

Kermis-Maandag 26 augustus
Middag-Matinee    

STEADY STATE
LIVE optreden van deze vijfmans formatie.

Een duik in het hit verleden van “THE SIXTIES”

Aanvang: 17.00 uur • Entree gratis !!!



Els

Jong & Ondernemend
ELS METSEMAKERS

Nieuw

Ben jij ook Jong & Ondernemend?
mail voor informatie naar info@drukkerijvandeursen.nl

Nederweert is een jonge, enthousias-
te ondernemer rijker. Gewichtsconsu-
lente Els Metsemakers is deze maand 
gestart met `SomethingEls’. Some-
thingEls staat voor in balans zijn en 
je fitter voelen. 

Afvallen, aankomen of in balans blijven? Nie-
mand is te oud of te jong om zichzelf een gezonde levensstijl aan te me-
ten. Beter in balans, lekkerder in je vel, fitter, energieker….. Het is moge-
lijk! Door aanpassingen te maken in je eetpatroon zorgt Els er samen met 
je voor dat je je op je best gaat voelen. 

Els Metsemakers, 29 jaar en woonachting in Nederweert, heeft altijd al 
veel interesse gehad in voeding en beweging. In 2012 heeft ze, naast haar 
werk in het onderwijs, de opleiding voor gewichtsconsulente afgerond. 
Na het behalen van haar diploma, speelde ze al snel met het idee om voor 
zichzelf te beginnen. Deze zomer is ze gestart met SomethingEls.

Els is ervan overtuigd dat je fitter voelen en in balans zijn voor iedereen is 
weggelegd: “Door kleine aanpassingen in je eetpatroon aan te brengen 
kun je al heel veel bereiken. Hierbij kun je denken aan een gezondere 
leefstijl, afvallen, aankomen en je zo fitter en energieker voelen”. 

De begeleiding / trajecten die ze aanbiedt zijn verschillend. Els: “Ik vind 
het belangrijk dat mensen zich goed voelen en wil graag samen met een 
cliënt kijken hoe dit het beste kan”. Een traject start daarom altijd met 
een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens de begeleiding zal Els je 
stimuleren, motiveren en begeleiden om je levensstijl aan te passen zodat 
jij je lekker in je vel voelt!

Kijk voor meer informatie over SometingEls en de verschillende mogelijk-
heden op de website: www.sometingels-inbalans.nl Geïnteresseerden die 
zich t/m 30 september 2013 aanmelden voor een traject, ontvangen een 
korting van 10% op het starttarief.

In balans & fit 
met SometingEls

ElsElsElsElsElsElsElsElsElsEls

ElsElsEls

ElsElsElsElsElsElsElsElsElsElsElsElsElsElsGewichtsconsulente - Els MetsemakersGewichtsconsulente - Els MetsemakersElsTichelveld 44 - 6031 GP Nederweert - t: 06-81847398Tichelveld 44 - 6031 GP Nederweert - t: 06-81847398Els
w: www.somethingels-inbalans.nl w: www.somethingels-inbalans.nl Els
e: info@somethingels-inbalans.nl e: info@somethingels-inbalans.nl Els
fb: www.facebook.com/somethingelsinbalansfb: www.facebook.com/somethingelsinbalansfb: www.facebook.com/somethingelsinbalansEls

Ambachtelijke slagerij

John Hermanns
Kerkstraat 83 - Nederweert - 0495 632119 - www.slagerijhermanns.nl

 • Weekendreclame, donderdag, vrijdag & zaterdag •   

Kant en klaar (alleen even opwarmen)

Weert  Heythuysen  Nederweert
Tel.: 0495-450 888

Geregistreerd osteopaat D.O. e-mail: info@vaneldijk.com
Lid N.V.O.-lid N.O.F. www.vaneldijk.com

Huilbaby 
Het optreden van mechanische krach-
ten op schedel en het hoge nekge-
deelte (bij een bevalling, maar ook 
bijvoorbeeld door een val waarbij het 
hoofd geraakt wordt) kunnen tot een 
bewegingsverlies van de bovenste 
nekwervels, en een afklemming van 
zenuwen in de schedelbasis leiden. 
De schedelbasis bestaat bij baby’s uit 
vier kraakbeenkernen. Deze kunnen 
beperkt worden in hun beweeglijk-
heid en puur mechanisch een afklem-
ming veroorzaken. De  (inklemming) 
van de zenuw die o.a. de darmen aan-
stuurt, laat de darmkrampjes, winde-
righeid, obstipatie en reflux ontstaan. 
De (inklemming) van de zenuw die de 
monnikskapsspier verzorgt, geeft de 
voorkeurshouding van het hoofdje. 
De (inklemming)  van de zenuw die 
de tongspier en het gevoel achter in 
de keel verzorgt, laat de drink- en 
zuigproblemen (haastig, gulzig, on-
gecontroleerd, niet krachtig zuigen- 
drinken) ontstaan.

Tot de leeftijd van ongeveer 4 jaar zul-
len de hersentjes van een kind verder 
groeien en uitrijpen. De prikkels van 
de zintuigen moeten goed verwerkt 
worden. Bij een beperking van de 
beweeglijkheid van bovengenoemde 
structuren wordt dit bemoeilijkt. 

Het bewegen van jonge baby’s ge-
beurt reflexmatig. Naarmate het kind 
ouder wordt, worden deze bewegin-
gen (motoriek) ingewikkelder. Deze 
bewegingsreflexen worden voor een 
groot deel opgewekt door nekbe-
wegingen. Bij een gezonde baby zal 
de linker en de rechter lichaamshelft 
zich gelijkmatig ontwikkelen (sym-
metrisch). 
Een scheve stand van de bovenste 
nekwervel(s) zal er toe leiden dat 
de zuigeling dikwijls overstrekt of 
met een scheve verdraaide nek ligt. 
Deze scheefheid zet zich voort over 
de gehele romp tot in het bekken en 
heupgewricht. Soms krijgt de baby 
een scheef hoofdje. Het vertoont 

hierdoor een slechte motorische 
ontwikkeling en vaak een complex 
klachtenpatroon. De vitale functies 
van zich behaaglijk voelen ontbre-
ken, het huilt veel, slaapt slecht en 
het drinken is gulzig, haastig en on-
gecontroleerd. Het geeft vaak terug. 
Het heeft moeite en pijn met aankle-
den (de armpjes in de mouwen, iets 
over het hoofd aantrekken). Vaak 
zijn er darmkrampjes aanwezig. On-
behagen overheerst het leven van de 
baby. Alles is het kindje teveel en het 
is overprikkelbaar. Het schrikt bij de 
“normaalste” (openen van de deur, 
ritselen van de krant) geluiden. Zelfs 
de liefdevolle verzorging/aanraking 
kan heftige reacties oproepen in de 
vorm van overstrekken. Bij veel kinde-
ren blijft dit onbehagen hun verdere 
leven  bepalen en speelt een grote rol 
in de verdere ontwikkeling. 

Het goedbedoelde advies:”Laat maar 
huilen, dat is goed voor de longen” 
is onjuist. Baby’s huilen niet voor 
niets. Een baby is met milde hand-
grepen te helpen, want de schedel 
bestaat nog uit los bindweefsel, bijna 
zo flexibel als kauwgom. 
Een check up van baby´s is aan te be-
velen, ...... Osteopathie van Eldijk is 
gespecialiseerd in kinderen.

Voor osteopathie is geen verwijzing 
van een huisarts nodig. Een groot 
gedeelte van de behandelingskos-
ten wordt door de zorgverzekeraar 
vergoed. 

Kijk ook eens naar de informatiefilm-
pjes op onze website: www.vaneldijk.
com
Indien u nog vragen heeft, laat het ons 
dan weten. We zullen dan trachten u 
zo snel mogelijk te woord te staan.

Osteopathie en Kinderosteopa-
thie van Eldijk Weert-Heythuy-
sen-Nederweert
Sint Willibrordusstraat 10, 6031 
CZ Nederweert, Tel: 0495-634376.

Nieuwe kermismunt De Kleine Winst en Guulke 
Harry & de Gebroeëke Zwiêgelkes
zondagmiddag op Horecaplein
Voor het derde achtereenvolgende 
jaar komen Harry & de Gebroeëke 
Zwiêgelkes naar de kermis in Neder-
weert. Zij zijn er op zondagmiddag 
op het Horecaplein, waar Guulke eten 
en drinken en eetcafé De Kleine Winst 
samen een podium hebben opgericht.

Dit jaar is er een extra muziekavond 
op het Horecaplein. Op vrijdagavond 
speelt Limbo Project. De extra kermis-
avond is vanwege de opening van 
Brug 15. Limbo Project is een echt Lim-
burgse band, die Nederlandstalige 
songs in het dialect vertaalt. De band 
vertolkt vele soorten muziek, maar 
wel binnen het genre ‘popmuziek’. 
Van luchtige ballads tot heavy ‘Lim-
bo-pop’. Op zaterdagavond wordt 
het publiek wederom vermaakt door 
de Weerter band Da Vinci. Zij worden 
dit jaar begeleid door de blazerssec-
tie van Limburgs populairste band 
Rowwen Heze. 

Belachelijk fantastisch
Zondagmiddag is de middag van 
Harry & de Gebroeëke Zwiêgelkes Zij 
hoeven eigenlijk geen toelichting. 
Zelf omschrijven zij zich als belache-
luk fantasties loomp orkest. Ze zijn 
wereldberoemd in de regio Weert. 
Vele fans gaan naar al hun optredens. 
Harry & de GZ bestaan al zestien jaar 
en zijn er voor jong en oud. Harry 
houdt iedereen voor de gek, zeker 
niet op de laatste plaats de kinderen 
die vooraan bij het podium staan.

Johan Veugelers
Ook op zondagmiddag speelt Johan 
Veugelers, zesentwintig jaar geleden 
geboren in Weert. Hij stamt uit een 
muzikale familie. Johan kennen we 
van The Sunsets, een accordeonduo 
dat bij onze zuiderburen uitermate 
populair is. Daarnaast is hij een uitste-

kend drummer. Als freelance- drum-
mer speelde hij met onder anderen 
Caro Emerald, Alain Clark, Boris Ti-
tulaer en Alesandro Safina, Paul de 
Leeuw en Freek Bartels. 

DJ Maurice
De zondagavond staat in het teken 
van de jeugd. DJ Maurice Fermont, 
die optreedt onder de naam DJ Mau-
ro Fuerte, kan met zijn stampende en 
vooral swingende sounds de hele ker-
mismenigte uit zijn dak laten gaan. 
Velen zullen hem kennen van zijn suc-
cesvolle optredens bij Grand Madeira.

Anderkovver
Traditioneel op kermismaandag in 
Nederweert bakt Jackie bij De Kleine 
Winst vanaf tien uur spek met eier. 
´s Avonds komt Anderkovver. De naam 
zegt het al: Anderkovver is een cover-
band. Ze staan bekend om hun spec-
taculaire en energieke show, waarbij 
de covers niet van het origineel zijn te 
onderscheiden. Meerdere malen per 
week zorgen de fulltime-muzikanten 
ervoor dat het publiek een sensatio-
nele avond beleeft.

Fabrizio
Dinsdagavond is Farbrizio in Neder-
weert. Hij heeft gezorgd voor de we-
deropstandig van Italo Disco met lied-
jes uit de tachtiger jaren met feesthits 
als Bel Lando en de carnavalskraker 
van afgelopen jaar De Körk. Met Sjiek 
is miech dat stond hij hoog in de Lim-
bo top 10. Fabrizio zingt over liefde 
(amore), zon, zee, cocktails. Onge-
twijfeld zal hij dan terugdenken aan 
de tijd dat hij op zijn Vespa door zijn 
geboorteland Italië toerde.

De Kleine Winst en Guulke wer-
ken deze kermis met speciale ker-
mismunten, waarmee bij beide 
horecagelegenheden betaald kan 
worden.

VARKENSDRIJFMEST 
op uw gras- of bouwland geïnjecteerd.

Ook voor kunstmestvervanger

info: Willy van Heugten
tel. 06-53739890

Gezocht:
Wij zijn op zoek naar mooie verhalen of 
ludieke acties van uzelf of andere men-
sen uit de gemeente Nederweert. Die 
kunnen wij namelijk goed gebruiken 
voor de (in een compleet nieuw jasje 
gestoken) vastelaovundjgezet van 2014. 
Heeft u ietss lolligs meegemaakt of 
gehoord, dan weten wij dat graag.
U mag de tekst gewoon in het Neder-
lands aanleveren. Wij zorgen ervoor dat 
het in het “Ni-jwieërts” geplaatst wordt.
Teksten en/of foto’s (let op: foto’s 
apart toevoegen als jpg bestand) kunt 
u sturen naar de redactie van de vas-
telaovundjgezet van De Pinmaekers.
vastelaovundjsgezet@outlook.com

Alvast bedankt voor uw nieuws en 
reacties!

Redactie vastelaovundsjgezet,
V.V. De Pinmaekers

Geboortekaartjes?
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Metselwerken - Timmerwerken
Ruud Frencken

Kruisstraat 38 • 6034 RK Nederweert-Eind • Mob. 06-46347662

Gespecialiseerd in alle voorkomende timmer-, klus- en metselwerkzaamheden, 
nieuwbouw en verbouw. Bel gerust voor de mogelijkheden. 

Voor jong en oud 
Een echte aanrader voor een leuke avond met vrien-
den, bedrijf of familie. Het simulatorarrangement is te 
combineren met onze bestaande schietarrangementen.

Voor al uw feesten kan men hier terecht voor div. 
schietarrangementen onder begeleiding van deskun-
dige schietinstructeurs.                                         

Ook zijn onze 100m banen uitermate geschikt voor 
het inschieten van kogelgeweren.
Tevens kunnen cursisten van de jachtopleiding 
ervaring opdoen met het kogelgeweer m.b.v. video- 
opnamen.nieuw   nieuw   nieuw   nieuw

De schietsimulatorDe schietsimulator

Schietsportcentrum Kraan • Kraan 18B  Nederweert  • Tel. 0495-632705 • mob.: 06-22495037


