
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
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 6 • j a a r g a n g 8 7 • 5 s e p t e m b e r 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

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

Monique Donkers:

“Een complimentje voor Brigitte:
Altijd een gezellig praatje, een goed 
advies en handige tips waar je ook 
echt iets aan hebt!
Bedankt Brigitte.”

Spauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweert
Brugstraat 8, Nederweert, tel. 634227 
Buiten praktijkuren bij spoed tel. 460765

www.tandartsnederweert.nl

• Orthodontie voor kinderen 
èn volwassenen.

• Implantaten met kroon of 
brug of met een klikgebit.

• Inpandig laboratorium voor 
snelle service.

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

van eiken meubels,
antiek, Lodewijkstijl, Barok, 

leren bankstellen en modern.
Partijgoed, witgoed en

kleingoed enz.

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

’Ik mis hem heel erg... 

toch was het 

een mooie dag 

toen papa 

een sterretje werd.’

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 ".

Als je fanatiek op zoek bent naar 
dat ene boek van die schrijver om je 
verzameling compleet te maken of 
je wilt zomaar van alles en nog wat 
lezen en voor weinig geld iets leuks 
vinden, dan is voor u en voor verza-
melaars van lp’s en cd’s, Ospel de 
plaats waar u moet zijn op zondag 8
september a.s.
Stichting Boekenmarkt Ospel houdt 
dan haar jaarlijkse boekenmarkt in 
zaal Het Peeljuweel van  10.oo tot 
16.oo uur.

Na tien jaar is het tevens de laatste 
boekenmarkt. Leeftijd en fysieke on-
gemakken nopen ons te stoppen. On-
danks oproepen en navragen hebben
wij geen vereniging of een groep per-
sonen gevonden die ons werk voort 
wil zetten. Wij betreuren dit omdat 
wij de boekenmarkt graag behou-
den hadden voor de gemeente Ne-
derweert. Een evenement dat goed 
aangeschreven staat in de wijde om-
geving en zelfs landelijke bekendheid 
geniet. Zelfs mogen wij ieder jaar be-
langstellende uit België begroeten.

In die tien jaar hebben wij diverse 
verenigingen in onze gemeente een
financiële injectie kunnen geven en
enkele projecten mede kunnen bekos-
tigen. Onlangs hebben we nog een 

De laatste boekenmarkt

defibrillator geschonken aan  “Hart 
voor Nederweert”. Een gift aan de 
bevolking, als dank voor het inleveren 
van de boeken, zonder welke wij geen 
markt hadden kunnen houden.

De boeken die niet verkocht worden 
gaan naar de Stichting “Boeken Steu-
nen Mensen” in Venlo. Deze Stichting 
is in 1987 opgericht door de Vincen-
tiusvereniging en de Rotaryclub te 
Venlo en heeft bijzondere aandacht 
voor projecten met betrekking tot 
kansarme kinderen en jongeren in de 
derde wereld. 

Wij danken iedereen die door het 
inleveren van boeken en ander ma-
teriaal de markten mogelijk hebben 
gemaakt. Ook danken wij al diegene 
die onze markten bezocht hebben. 
Als dank aan de sponsoren vermel-
den wij, tijdens de markt, hun naam 
– met logo – op een groot scherm. Dit 
is geheel gratis. Een heel bijzondere 
dank aan het Peeljuweel, voor het 
gratis beschikbaar stellen van de zaal 
tijdens de markten.
Wij hopen velen van u zondag a.s. 
te mogen begroeten op onze laatste 
boekenmarkt.

Blue One 95 is dé bewuste keuze
En ook nog eens gunstig voor de 
portemonnee. 
De ontwikkeling in de autotechniek 
en het streven naar zo min moge-
lijk milieubelasting heeft geleid tot 
motoren met betere prestaties en 
een lager brandstofverbruik. Mo-
derne motoren vragen om moderne 
brandstof. Om het maximale uit deze 
benzinemotoren te halen is er nu 
Blue One 95. Deze nieuwe brandstof 
biedt betere prestaties tegen een 
lager verbruik, heeft een scherpe li-
terprijs en is minder milieubelastend.

Blue One 95 is een brandstof die ex-
clusief ontwikkeld is voor een selec-
tief aantal distributiepunten in Ne-
derland. Texaco van Nieuwenhoven
in Nederweert-Eind is een van deze 
selectieve distributiepunten. Vanaf
dinsdag 27 augustus leveren zij, 24
uur per dag, 7 dagen in de week, 
deze unieke nieuwe brandstof. Hier-
mee laten zij zien dat zij constant 
op zoek zijn naar de beste kwaliteit 
voor hun klanten tegen een scherpe 
prijs.

Milieubewust
Blue One 95 bevat een wettelijk 
voorgeschreven hoeveelheid etha-

nol. Het bijzondere is dat deze etha-
nol een hogere concentratie water 
bevat dan gewone ethanol en de 
productie ervan minder energie 
vergt. Een milieubewuste keuze dus.

Betere Prestaties bij lager verbruik
Blue One 95 is geschikt voor benzi-
neauto’s vanaf bouwjaar 2001. De 

hogere concentratie water in Blue 
One heeft een koelend effect op de 
motor en zorgt hierdoor voor een 
beter brandstof/luchtmengsel in de 
verbrandingskamer. Dit leidt weer tot 
meer vermogen tijdens de verbran-
ding en dus tot betere motorpresta-
ties en een lager verbruik. Uiteindelijk 
leiden dit lagere verbruik en de scho-
nere verbranding tot een lagere uit-
stoot van schadelijke stoffen.

Scherpe prijs
De energiezuinige productiewijze 
van de gebruikte ethanol heeft een 
lagere productprijs tot gevolg. Daar-
naast bevat Blue One 95 een groter 
deel ethanol wat voor een accijnsverla-
ging zorgt. Beiden dragen bij aan een 
scherpere adviesprijs. Tel je daarbij de 
besparing op als gevolg van het lagere 
verbruik, dan kan het voordeel be-
hoorlijk oplopen. Natuurlijk kunt u bij 
Texaco van Nieuwenhoven ook terecht 
voor de vertrouwde A-merk brand-
stoffen (Diesel, Euro95 en LPG) tegen 
scherpe tarieven. 

Voor meer informatie zie www.auto-
nieuwenhoven.nl of neem gerust even 
contact met ons op.
Texaco Van Nieuwenhoven
Eind 12 b, Nederweert-Eind
T. 0495-631462



AUTONIEUWS

WWW.LEON-DE-WIT.NL

a u t o b e d r i j f
Leon de Wit

Officieel Opel Dealer
onderhoud, verkoop, 

schadeherstel
www.opelnijs.nl

Slechts 8 km van 
Mc Donalds Nederweert

Nijs Someren Heide

Gratis vervangend vervoer

Kerkendijk 134, 5712 EX  Someren-Heide, tel. 0493-492356

Pannenweg 111 - 6031 RK  Nederweert
Tel. 0495 - 633577
WWW.AUTONEDERWEERT.NL

Opel Corsa
Type Type ype T D, Hatchback,
vanaf 2006 466.-466.-466.-466.-
PPeugeot 308eugeot 308eugeot 308
Hatchback, 3-deur 3-deur 3-deurss,
vanaf 2007 400.-
Renault Clio
Type IIIType IIIype IIIT , hatchback 3-deurs,
vanaf 2005 337.-337.-
Renault Laguna
Type IIIType IIIype IIIT , Hatchback 5-deurs,
vanaf 2007 490.-490.-
Renault Megane
Type IIIType IIIype IIIT , Stationwagon,
4-deurs, vanaf 2008 497.-
Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige 
stekker.r..r  Ook leverbaar met 13-polige stekker.r..r

Audi A4
Type IType Iype IT V,V,,V Sedan,
vanaf 2007 522.-522.-
Citroen C4oen C4
Grand PicassGrand PicassGrand Picassoo, MP MPVV,V,,V
vanaf 2009 anaf 2009 anaf 2009 487.-487.-487.-
FFord Focus
Type IIType IIype IIT , Hatchback,
vanaf 2008 452.-452.-
Mazda 3Mazda 3
Type IIType IIype IIT , Hatchback,
vanaf 2009 452.-
Mercedes Sprinter
Type IIType IIype IIT , Bestelvan,
vanaf 2006 672.-672.-672.-

Snel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een trrekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto 
selecteselecteren en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!

Ervaar ‘m zelf, maak een proefrit!

AUTOBEDRIJF JAC SMEETS
& AUTOSERVICE MAAS

Bredeweg 27 Nederweert, tel. 632592

DE NIEUWE LIGIER JS 50

AUTOBEDRIJF
VAN NIEUWENHOVEN
Eind 12 B, Nederweert-Eind  T. 0495-631462
www.autonieuwenhoven.nl

WAT IS BLUE ONE 95?

De brandstof voor benzine-
motoren vanaf 2001!

Milieubewust alternatief 
voor Euro 95!

Betere prestaties 
bij een lager verbruik!

Betere prestaties 

Hanssen Auto’s

Actie
Gratis APK bij onderhoudsbeurt

www.hanssenautos.nl

In- en verkoop occasions - Bovag garantie

Onderhoud en Reparatie alle merken

APK ook diesel - Airco service - Banden

Schadeherstel - Diagnose enz….

Pannenweg 104   NEDERWEERT    Tel: 592154

AUTOSCHADE

Wij helpen u snel weer op de weg

● Professioneel schadeherstel aan personenauto’s, 
bedrijfsauto’s, motoren en scooters 

● Uitdeuken zonder spuiten
● Ondersteuning bij (papieren) schadeafwikkeling 
●  Vervangend vervoer indien nodig 
●  Restauratie oldtimers 

* Slecht schakelen
* Ruw schakelen
* Veel te laat of bij hoog toerental schakelen
* Stotend of schokkend rijgedrag

Of wenst u preventief uw olie van uw automatische versnellingsbak (DSG CVT 
Multitronic etc.) te verversen om dit soort problemen te voorkomen!? Wij kun-
nen u van dienst zijn! Bij ons wordt niet alleen de olie in de bak maar ook in 
de koppelomvormer ververst. Dit is namelijk zeer belangrijk!

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

In- en verkoop alle 
merken occasions 

APK GRATIS BIJ GROTE 
ONDERHOUDSBEURT.

• Onderhoud en reparaties alle merken met behoud van fabrieksgarantie • 
• Apk ook diesels • Aircoservice en reparaties •

• zomer-/winterbanden velgen en opslag •
• schadeherstel en uitdeuken zonder spuiten •

Pannenweg 111
6031 RK  Nederweert

0495-633577

WWW.AUTONEDERWEERT.NL

WERKPLAATS OOK OP ZATERDAG GEOPEND

Autobedrijf Leon de Wit, 
voor meer dan alleen 

onderhoud aan uw auto!! 
Autobedrijf Leon de Wit bv biedt het complete onderhouds-

pakket aan voor elk voertuig, ongeacht merk, type en/of 

bouwjaar. Niet alleen is er al meer dan 20 jaar ervaring, ook 

blijft het bedrijf up-to-date wat betreft de actuele, techni-

sche ontwikkelingen en is de garage-uitrusting hierop aan-

gepast. Het is dan ook met recht een BOVAG gecertificeerd

autobedrijf. Maar daar stopt het niet. 

Niet alleen voor APK, onderhoud en reparatie van personenauto’s en bedrijfs-
auto’s kunt u bij hen ook terecht voor airco-service, ruitreparatie en/of -vervan-
ging, schade-herstel, storingsdiagnose, bandenservice en bieden ze (bedrijfs-)
auto’s te koop aan. Verder zijn zij gespecialiseerd in het onderhoud en de re-
paratie van industrieel materieel. Denk hierbij aan gereedschap en machines 
voor de bestrating- en wegenbouw, groenvoorziening en de land- en bosbouw. 

U wilt veilig en comfortabel de weg op ? 
Maak gerust vrijblijvend een afspraak voor GRATIS controle van uw schok-
dempers, airco of accu. Met erkenningen zoals o.a. Monroe Safety Expert voor 
schokdempers, Airco4Cars voor uw airconditioning en AccuXpert voor de accu, 
mag Autobedrijf Leon de Wit zich op deze gebieden namelijk officieel expert 
noemen. 

Het bedrijf is gevestigd aan de Klaarstraat 22b te Ospel. Een team van enthousi-
aste en gespecialiseerde medewerkers staat daar altijd voor u klaar. Up-to-date 
technische kennis en jarenlange ervaring zorgen voor deskundige diagnoses 
en snelle reparaties tegen een opvallend scherpe prijs, waarbij kwaliteit en 
service nimmer uit het oog verloren raken. 

Met zeer ruime openingstijden (meerdere dagen per week van 8.00 tot 
19.00 uur!), waardoor het voor u mogelijk is om voor of na werktijd uw auto 
te brengen of halen. 

Maak nu een afspraak voor GRATIS controle van uw schokdempers, accu 
of airco en bel indien u meer informatie wenst over andere werkzaam-
heden, tel: 0495 - 663204 . Bezoek ook onze website www.leon-de-wit.nl 
voor meer informatie. U bent altijd welkom, de koffie staat voor u klaar ! 



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

Schrijf je nu in
en sport 2 maanden

GRATIS!
Tegen inlevering van deze advertentie vóór 15 september 2013.

www.sportivalife.nl • Tel. 0495-460600

NIJS
AUTOSCHADE 

SOMEREN 

Slechts 8 km van 
Mc Donalds Nederweert

Nijs Someren Heide

Gratis vervangend vervoer
Kerkendijk 134, 5712 EX  Someren-Heide, tel. 0493-492356

•	 Voor	alle	schade’s	aan	alle	merken	auto’s

•	 Wij	werken	voor	alle	verzekeringsmaatschappijen

•	 GRATIS	vervangend	vervoer,	ook	voor	bedrijfswagens

•	 Snel	en	vakkundig	met	garantie

•	 Wij	regelen	alles	voor	u

Schade? BEL: 0493-492356

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

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

www.studiomarly.nl

BEAUTY INSPIRATION DAY

Gratis workshops en advies 
voor welzijn en wellness.

JAAR

Bezoek de

Zaterdag 7 september 
12.00 - 18.00 u.
Stad 41 Ospel

www.wijentegels.nl

MEER DAN 40 JAAR VAKMANSCHAP

UIT VOORRAAD LEVERBAAR
GROTE PROJECTEN
WERKZAAM IN HEEL NEDERLAND

Alles op het gebied van 
tegels, natuursteen en hout

Pannenweg 100 
6031 RK Nederweert 

T: 0495 63 20 19

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

en za 9.00 - 16.00 uur

EIGEN IMPORT
CONCURRERENDE PRIJZEN
UITGEBREID ASSORTIMENT

SportivaLife kiest voor kwaliteit

Gezondheidscentrum Sportiva-
Life is sinds november 2012 ge-
start met het geven van zeer 
uitgebreide en blijvende fitness-
begeleiding doormiddel van Fit-
ness 2.0. “We kiezen voor kwa-
liteit en dat uit zich in personal 
training voor een betaalbare 
prijs”; zegt Roel Bors, de clubma-
nager van SportivaLife en tevens 
grondlegger van fitness 2.0. De 
deelnemers uit het centrum zijn 
super enthousiast en behalen
daadwerkelijk resultaat!

Het programma is zeer geschikt voor 
beginners of mensen met bewegings-
klachten. Ze kunnen namelijk deel-
nemen aan “Prepare for Life”, dit is 
het startprogramma voor alle Fitness 
2.0 deelnemers. De naam zegt waar 
het voor staat, het gaat om voorbe-
reidende oefeningen, en er wordt 
altijd rekening gehouden met blessu-
res of risicofactoren. Er is een actieve 
samenwerking met fysiotherapie en 
podotherapie. Na de Prepare for Life 
kiest de deelnemer zijn vervolgpro-
gramma dat past bij zijn/haar eigen 
doelstelling! Dat kan bijvoorbeeld 
zijn: afvallen, een beter uithoudings-
vermogen of meer kracht opbouwen. 

Iedereen kan dus met een eigen doel-
stelling deelnemen.

2013 staat bij SportivaLife geheel 
in het teken van 100% aandacht en 
GOED bewegen voor ieder individu. 
Naast Fitness 2.0 kunt u bij dit ge-
zondheidscentrum terecht voor meer 
dan 30 verschillende groepsactivitei-
ten per week. Alle activiteiten wor-
den verzorgd door gediplomeerde
trainers, enkele daarvan zijn master 
trainers. Denk bijvoorbeeld aan Spin-
ning®, Zumba, Yoga, BodyShape en 
Steps.

Momenteel kunt u gebruik maken 
van een leuke aanbieding en hoeft u
sporten of werken aan uw persoonlij-
ke doelstelling niet langer uit te stel-
len. De advertentie in dit weekblad
geeft u recht op 2 maanden gratis 
sporten. Knip deze uit en neem deze 
mee bij uw eerste kennismaking.
Wilt u geheel vrijblijvend kennisma-
ken? Bel dan 0495-460600 voor een 
gratis proeftraining of een rondlei-
ding door dit complete gezondheids-
centrum. U kunt ook eerste een kijkje 
nemen op www.sportivalife.nl Spor-
tivaLife is gevestigd aan de Hulsen-
weg 5a te Nederweert – Budschop.

YOGA
op maandagochtend
en woensdagavond

Nederweert
0495-530752
Mia de Vries

Erkend Yoga-docente

Geldig van 05/09 tot en met 11/09
LEKKER VERS:
Gevulde saté gehaktschnitzel
(Lekker snel klaar) ........................................................................... 5 halen - 4 betalen!
Kalkoenkrokant schnitzel (Van eigen boerderij) ...........100 gram  € 1,38

SPECIAL VAN DE WEEK:
Chiliburger (Pikante hamburger, voorgegaard)....................................... 5 voor € 4,50

GEMAK VAN DE WEEK:
Prei-balletjesschotel 
(Hollandse specialiteit, dagvers bereid) ...............................................................500  gram € 6,50

VLEESWAAR TOPPER:
Ganda ham (Heerlijk zacht van smaak, niet gerookt)..................100  gram € 2,85

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

Mantelzorgsalon
Maandag 16 sept. 13.30 - 16.00 uur.
Tijdens deze middag  zal er onder lei-
ding van onze vrijwilligers een spel-
lenmiddag worden georganiseerd
bij Angelien Coolen, Rosselsweg 4 te 
Nederweert. U kunt hierbij denken 
aan kaarten, sjoelen, oud hollandse 
spelen erg leuk voor jong en oud.

Tevens is er gelegenheid een praatje 
te maken onder het genot van een 
kopje koffie/thee en iets lekkers.
Mensen die geen vervoer hebben wor-
den om 13.15 uur opgehaald bij het 
Groene-kruis gebouw:Kapelaniestraat
3 te Nederweert.

U kunt zich opgeven tot vrijdag 13 
september.
Sabinje Corstjens
Groene Kruis mantelzorgondersteuning
06-44349475 of  0475-458473
Sabinje.Corstjens@dezorggroep.nl
Werkzaam op donderdag als mantel-
zorgconsulent Nederweert.

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

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

!!!Feestelijke aanbieding in 
een feestelijke Brugstraat!!!

Spaar voor een gratis foto-shoot t.w.v. 

39 euro bij Echte Bakker Bongers. 

Vanaf 20 euro krijgt u een sticker en 

bij 4 stickers ontvangt u en tegoedbon 

voor een gratis foto-shoot. (Leuk voor 

jezelf maar ook een mooi cadeau voor 

de komende feestdagen. Ook leuk met 

jouw huisdier). Tevens maakt iedereen 

kans op een gratis foto-shoot door het 

inleveren van de kassabon. Wekelijks 

wordt er een winnaar getrokken. 

Informeer in de winkel naar de 

voorwaarden.

Informeer in onze winkel naar de 

wekelijkse aanbiedingen.

Sinds 1914
MMeerdereerderdereer e kerdere kere kerder en e keren en e ker

KampioenKampioenampioenK
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste lekkerste 
LimbLimburgseurgsegseur vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Mgr. Kreyelmansstraat 39, NEDERWEERT
Tel. 0495 - 632020
www.meigardennederweert.com
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 16-22 uur
vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen
van 11.30 - 22.00 uur
Ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Voor afhalen in september Elke zaterdag,
zondag en de

feestdagen
lopend buffet

tussen 17.00 en 22.00 uur. 

U kunt onbeperkt genieten 
van Chinese, Kantonese 
en Japanse gerechten. 
Keuze uit 30 soorten. 

Voor slechts € 13,00 p.p.
Kinderen tot 12 jaar HALVE PRIJS,

kinderen tot 4 jaar GRATIS.

Catering vanaf 20 personen
op gewenste locatie.

Reserveer voortijdig

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)

◆	 Tomatensoep
◆	 Babi Pangang
◆	 Kipfilet in ketjapsaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (6 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 15,50
Maandmenu (voor 2 à 3 personen)

◆	 Babi Pangang
◆	 Gebakken visballetjes (4 stuks)
◆	 Kipfilet in ketjapsaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (8 stuks)
◆	 Gebakken banaan (4 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 19,00



Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Yoghurt-perzikbavaroise...........................€ 10,75
Kaiserbroodjes ........................ 4 halen, 3 betalen
Mini-pizza’s ..............................................per stuk € 1,20
Tompouchen..........................................per stuk € 1,25

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.

Kinderfeestje bij Buitencentrum De Pelen
De vakantie is voorbij  en de aan-
vragen voor Kinderfeestjes stro-
men weer binnen bij Buitencen-
trum De Pelen. Niet verwonderlijk, 
want bij De Pelen is er volop keuze 
voor een verjaardagspartijtje in de 
natuur.  Met of zonder gids, een 
compleet arrangement of lekker
basic, er is voor elk wat wils.

Met je Kinderfeestje naar buiten!
Het wordt steeds leuker om je ver-
jaardag bij Buitencentrum De Pelen te 
vieren! Behalve de vijf verschillende 
Avonturentochten mét gids, zijn er 
ook leuke verhuurtochten die je zón-
der gids kunt doen. Nieuw dit jaar zijn 
het Kabouterpad en de Boswachter-
academie. Alle tochten worden gehou-
den in Nationaal Park De Groote Peel. 

Met een rugzakjes op pad
Het Kabouterpad is geschikt voor kleu-
ters en elk seizoen anders. Met een 
rode muts, rode wangen, een grappig 
tasje gevuld met opdrachten en  iets 
lekkers volg je de kabouterpaaltjes 
in de Peel. En dan maar hopen dat je 
die kleine mannekes tegenkomt! De 
Boswachteracademie is voor stoere 
jongens en meiden van 6 tot 11 jaar. Je 
krijgt een boswachtersjas aan en een 
rugzak vol met natuurontdekspullen 
mee. En natuurlijk de opdrachten van 
Boswachter Bart. Zo ontdek je samen 
met de vriendjes van alles over de na-

tuur. Geslaagd? Dan krijg je een bos-
wachtersdiploma! 

Op Avontuur in de natuur
Wie wél met een gids op pad wil kan 
kiezen uit vijf Avonturentochten: de 
Peelpicknick met Karel Kraai, de Han-
dige Hulpboswachtertocht, de Pe-
tronella Peelhekstocht, de Mossige 
Moerasexpeditie en het Verloren Me-
daillon. De tochten zijn speels en uit-
dagend en je leert ook nog iets over 
de natuur. Een Avonturentocht kan je, 
liefst een week van te voren, aanvra-
gen bij het Buitencentrum. Je kan kie-
zen voor alleen de tocht of voor extra’s 
zoals uitnodigingen en een cadeautje 
voor elke deelnemer. Er is ook een ar-
rangement met restaurant De Dorps-
herberg in Ospel, waar je na afloop 
pannenkoeken of frietjes gaat eten! 
Zo is het natuurfeest compleet en hoef 
je verder nergens meer voor te zorgen. 
Lekker makkelijk. Voor meer informa-
tie over alle mogelijkheden voor Kin-
derfeestjes: www.buitencentra.nl  of
neem contact op met het Buitencen-
trum via: 0495 – 641 497 of  depelen@
staatsbosbeheer.nl

Buitencentrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospel is de toegangspoort 
tot Nationaal Park De Groote Peel. Hier 
starten alle activiteiten. Het Buiten-
centrum is van maart t/m oktober elke 
dag geopend van 10.00 tot 18.00 uur. 

Vorkmeer Nederweert 
In de gemeente Nederweert is Vork-
meer dé welzijnsorganisatie. Vork-
meer wil een bijdrage leveren aan
het welzijn van mensen. De organi-
satie heeft diensten op het gebied 
van vrijwilligerswerk, welzijn oude-
ren, jongeren, leefbaarheid en sport. 

VRIJWILLIGERSDAG 19 OKTOBER
2013
Vrijwilligerswerk is belangrijk en ver-
dient waardering. Om alle vrijwilli-
gers te bedanken voor hun inzet in de 
Nederweerter samenleving, organiseert 
Vorkmeer ook dit jaar weer een vrijwil-
ligersdag, in opdracht van de gemeente 
Nederweert. 
De vrijwilligersdag wordt gehouden op 
zaterdag 19 oktober 2013 en vindt plaats 
op het sportcomplex van voetbalclub 
RKSVO in Ospel. Hier zijn geen deelna-
mekosten aan verbonden. 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 vrijwil-
ligers kunnen genieten van muzikale en 
vermakende optredens en er zullen di-
verse activiteiten en demonstraties ver-
zorgd worden. Voor een lekker hapje en 
een drankje wordt gezorgd en leuke prij-
zen zijn te winnen met de gratis loterij.

Opgave voor vrijwilligersdag
Bent u actief als vrijwilliger in de ge-
meente Nederweert? Meld u dan aan 
voor de vrijwilligersdag middels het op-
gaveformulier. Dit formulier is te down-
loaden vanaf onze website www.vpne-

derweert.nl of op te vragen via email
info@vpnederweert.nl en telefoonnum-
mer 0495-688249. Een formulier kan 
ook afgehaald worden bij het kantoor 
van Vorkmeer in de Pinnenhof in Neder-
weert en bij de accommodatie van voet-
balclub RKSVO in Ospel. Dit vrijwilligers-
feest 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? VRIJWILLI-
GER GEZOCHT?
Vorkmeer helpt organisaties en vereni-
gingen bij het zoeken naar vrijwilligers. 
We gebruiken hiervoor onder andere 
de digitale vacaturebank, deze vindt u
op de website www.vpnederweert.nl. 
Op de website kunnen organisaties en 
verenigingen zich aanmelden en een va-
cature opstellen. Ook vrijwilligers schrij-
ven zich in op de website en kunnen de 
geplaatste vacatures bekijken en hierop
reageren. De vacaturebank biedt de mo-
gelijkheid om zowel vacatures voor on-
bepaalde tijd als korte klussen te plaat-
sen en te zoeken. Wilt u vrijwilligerswerk 
doen, zoekt u vrijwilligers voor uw ver-
eniging of heeft u vragen over vrijwilli-
gerswerk? Bezoek onze website of neem 
contact met ons op. 

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

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

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

www.carisrth.nl

KVW Nederweert
Bedankt sponsoren van Kinder-
vakantiewerk en avondwandel-
vierdaagse Nederweert 2013. En 
tevens onze hartelijke dank aan 
allen die ons hielpen in het jaar 
2013!

Na 45 jaar KVW in Nederweert weten 
de kinderen dat het er ruig aan toe kan 
gaan en dus gingen we voor het sei-
zoen 2013 vol goede moed aan de slag. 
Nu we het KVW 2013 achter de rug 
hebben, mogen we wel zeggen dat we 
het hebben klaargespeeld om spraak-
makende activiteiten op het program-
ma te zetten. 

In ons 45 jarig jubileum jaar met als 
thema “De wereld van KVW draait 
door” hebben we dan ook wat groot-
ser uitgepakt dan normaal. Op maan-
dag hebben de oudere kinderen hun 
survival kunsten kunnen laten zien bij 
Break-Out in Swalmen. Op dinsdag 
hebben de jongere kinderen op hun 
manier gesurvivald in Klein Zwitserland 
in Tegelen. De rest van de week heeft 
Budschop kunnen zien welke spectacu-
laire activiteiten er op het programma 
stonden. Zo is er op woensdagmorgen 
een Nederweerts record Peperkoek
happen gevestigd. Op woensdagmid-
dag werden door de jeugd (door het 
mindere weer) enorme bouwwerken
met de KNEX gemaakt (aan allen die 
ons de KNEX hebben geschonken een 
groot woord van dank). Op donderdag 
zijn de kinderen met behulp van GPS-
apparaten op zoek gegaan naar Geo-
caches. Op vrijdag was het spektakel 
compleet, daar Kerstmis al in de zomer 
valt. 

Gezien het prachtige weer tijdens 
avondwandelvierdaagse hebben we 
een record aantal wandelaars gehad. 

We kunnen dit als bestuur echt niet 
alleen en willen daarom hierbij alle 
werkgroepsleden, ruim 115 vrijwilligers 
die ons in deze week hebben gehol-
pen en al onze sponsoren bedanken. 
BEDANKT DAT WE DOOR EEN GOEDE 
SAMENWERKING HET KVW IN NEDER-
WEERT MOGEN BLIJVEN BELEVEN!

Onze inschrijfadressen 
Johan Winters, Kapsalon Ans, en De To-
verbal bedankt voor jullie tijd en inzet!

Onze rustplaatsen 
Handboogschutterij Wilhelmina Ospel, 
Mini-Camping de Riet, Mini-Camping 
De Kokmeeuw, Voetbalclub FC Boeket

Start-Finish plaatsen
Gemeentewerf, Openluchtmuseum 
Eynderhoof, Gemeenschapshuis Haaze-
hoof, Gemeentehuis Nederweert

En bedankt voor de plezierige sa-
menwerken en/of sponsoring:
Alda Creatief, Firma Boonen (mobiele
toiletten), Cateringservice Beej Bertje, 
Jan Brinkmans Opticien-Optometrist, 
Boels Rental, Bakkerij Bongers, Bon-
ten Attraktieverhuur, Budget Bikes, 
Candy Byt, Carool, Colada, De Daatjes 
Hoeve, Ditjes en Datjes, Emte, van Enc-
kevort groothandel Venlo, Fysiofitness 
Huib Janssen Nederweert, Gemeente 
Nederweert, De Goede doelen winkel, 
Harmonie St. Joseph, Eigen Houtje, 
Slagerij John Hermanns, van Heug-
ten en Slaats VOF, IJssalon Florence, 
InBtween, VOF Podotherapeute Inka, 
Drogisterij Jansen, Jan en Jos op de 
Steirische Harmonica, Henk Kirkels, 
Jong Nederland Budschop, Restaria 
Le Pommes, Buurthuis Le Winne, Lim-
burgs Landschap, Jan Linders, Marian’s 
Bloemen, Meeuws Decoraties, Molen-
stichting Nederweert, Mols banden-
specialist bv, Apotheek Naus, Neder-
weert 24, Nederweert Amuseert, Ton 
Notermans Wandelsport - Outdoor 
– Kamperen, Ospel-Actueel, Outdoor 
Travel, Palmen Sport, Dhr. Pie Parren, 
Peter Pan Catering, PGZ Zorgverlening 
B.V., Behang- en Verfhuis Poell BV, Van 
Pol.nl, Quality Pastries, Rabobank, Reg-
gefiber, Schildersbedrijf Henk van de 
Schoor, Schutterij St. Lucie, Shoe-time, 
Sligro, Snackpoint ‘t Centrum, Wijnko-
pers Alex Storms, Cafe-zaal de Schans, 
Sjef Smeets BV, Soman Packcenters, de 
Spijkerbox, Stultiens Drukwerk/DSW 
Drukkerijcombinatie Stramproy-Weert 
BV, Brood en Banketbakkerij Tommie, 
Vreike-hof Zorgboerderij-Boerderij-
winkel, We Provide, HBS Wilhelmina, 
Haar bij Willems. 

Ook dit jaar weer zijn er digitale foto’s 
te bewonderen op onze website. Heeft 
u ons tijdens de KVW-week gemist, 
dan kunt u dit inhalen door op de web-
site naar de foto’s te surfen -> www.
kvwnederweert.nl. Ideeën, tips en lei-
ding kunnen gemeld worden via deze 
site.

Wij kunnen terugzien op een fijne 
week voor de kinderen en voor onze 
vrijwilligers. Daardoor hebben we 

weer energie verzameld om er voor
het volgende jaar wederom iets spec-
taculairs van te maken. Tot volgend 
jaar!

KVW 2014: 
18 t/m 22 augustus 2014
A4D 2014: 
20 t/m 23 augustus 2014
Pinnentocht 2014: 1 juni 2014

Het bestuur KVW en Avondwandelvi-
erdaagse Nederweert

Voor het inzaaien van
uw gazon of grasveld.

HENK GERAERTS
Atalanta 1, 5711 NH  Someren

Tel. 0493-84 40 69
Tel. 06-208 48 443

Wandel naar het hart van De Groote Peel 

Excursie rondom om ’t Elfde van-
af Buitencentrum De Pelen
Waar komt die grote waterplas mid-
den in De Groote Peel vandaan? En
waarom wordt die plas ’t Elfde ge-
noemd? Een antwoord op deze en 
andere vragen over de Peel krijgt u
op zondag 8 september tijdens de ex-
cursie rondom ’t Elfde. De wandeling 
is ongeveer elf kilometer lang en start 
om 11.00 uur bij de balie van Buiten-
centrum De Pelen aan de Moostdijk 
15 te Ospel. Deelname kost € 5,- per 
persoon en opgave is gewenst via: 
0495 – 641 497 of per mail: depelen@
staatsbosbeheer.nl 

Voor veel bezoekers van Nationaal 
Park De Groote Peel is het gebied 
rondom de grote waterplas ’t Elfde 
favoriet. Het hart van de Peel is dan 
ook zeer gevarieerd met veel open 
water, heide, velden met goudgeel
pijpenstrootje afgewisseld met stuk-
jes bos. Het landschap is niet alleen 
mooi, het vertelt ook veel over het 
verleden. Zo kan je overal in het land-
schap nog de cultuurhistorische ele-
menten herkennen uit de periode van 
de grootschalige turfwinning. Je ziet 
veenputten, vaartjes en natuurlijk de 

waterplassen. Het zijn de stille getui-
gen van de plekken waar turf gesto-
ken is. 

Ook de benamingen in het veld heb-
ben hun oorsprong in het verleden. 
Plekken en paden werden genoemd 
naar de eigenaar van een perceel of 
naar een opvallend kenmerk in het 
landschap. Of simpelweg gewoon 
genummerd. Op die manier kon men 
vroeger een bepaalde locatie terug-
vinden. Veel van die veldnamen – of-
tewel toponiemen – van de Peel zijn 
uitgezocht en vastgelegd. Ze vormen 
de rode draad tijdens de excursie op 
zondag 8 september. Een interessante 
wandeling voor iedereen die nieuws-
gierig is naar de Peel en zijn historie. 

Let op: Tijdens deze excursie luncht u
in het open veld. Neem dus een eigen 
lunchpakket en voldoende drinken 
mee.

Het Rondje om ‘t Elfde start bij Bui-
tencentrum De Pelen, de toegangs-
poort tot De Groote Peel. Het Buiten-
centrum is elke dag geopend tussen 
10.00 en 18.00 uur. Voor meer infor-
matie: www.buitencentra.nl

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Wil jij beginnen met 
hardlopen?

De wind door je haar, de frisse 
lucht, de grond onder je voeten
en het gevoel van vrijheid: maak 
het mee tijdens de 6-weekse cur-
sus Start to Run. 

In de IJzeren man in Weert begint za-
terdag 7 september een nieuwe cursus 
Start to Run. In 6 weken bouw je op 
van 1 naar zo’n 20 minuten hardlopen 
en je leert ook alle beginnerstrucs. 
Enthousiaste trainers en gezellige 
loopmaatjes wachten je elke zaterdag 
op voor een energieke training in het 
bos. Je conditie verbetert en dat voel 
je: je wordt steeds fitter! Elke kilome-
ter verbrandt je ook nog een flinke 
hoeveelheid calorieën. Wie heeft er 
nog een excuus om op de bank te blij-
ven zitten? Ga mee naar buiten!

Je krijgt veel meer dan alleen een fit 
lichaam als je meedoet aan Start to 
Run! Je ontvangt ook een functioneel 
hardloopshirt, drie edities van het 
tijdschrift Runner’s World én het spe-
ciale Start to Run Magazine, vol begin-
nerstips en weetjes. Je bent voor vier 
maanden lid van de Atletiekunie zodat 
je verzekerd bent tijdens de trainingen 
en je krijgt korting op producten van 
de Atletiekunie. Ik zie je zaterdag!

Start to Run is al jaren dé manier voor 
beginnende lopers om daadwerkelijk 
de stap richting loopsport te zetten. 
Op laagdrempelige manier maakt de 
sporter kennis met het lopen in zijn 
eigen omgeving. En dat alles bege-
leid door deskundige trainers van 
Loopfirma. 

Voor meer informatie: 
https://starttorun.atletiekunie.nl
of via Irma van Gils 06-23042276.

Gezocht:

Wij zijn op zoek naar mooie verhalen 
of ludieke acties van uzelf of andere 
mensen uit de gemeente Nederweert.
Die kunnen wij namelijk goed gebrui-
ken 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

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)

Bordeaux moet
op zijn tellen

passen
5,95    4,45

Grand
Seigneur 2006

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

S

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



Op woensdag 28 augustus vond een 
openbare themaraad plaats in gemeen-
schapshuis De Pinnenhof in verband 
met het project verbetering wegverbin-
ding A2-N266 in Nederweert. Zoals ver-
wacht was het druk. De eerste fase van 
het project bestaat uit een onderzoek 
voor het opstellen van een milieueffect-
rapportage (planMER), waarin zes 
alternatieve oplossingsrichtingen zijn 
onderzocht. De raad en overige aan-
wezigen werden geïnformeerd over de 
gevolgde werkwijze, de manier waarop 
het proces tot nog toe is verlopen en 
de resultaten van de onderzoeken en 
de adviezen van de werkgroep Stake-
holders. Ook is gesproken over de 
kosten van de wegverbinding en het 
vervolg van het project.

Voor de duidelijkheid is de aanleiding 
en de doelstelling van het project nog-
maals uiteen gezet. Het is een gezamen-
lijk project van de provincie Limburg 
en de gemeente Nederweert. Duidelijk 
is hierbij gekozen voor de aanpak met 
een werkgroep belanghebbenden, ge-
naamd Stakeholders. 

Vijf adviezen
Het onderzoek is uitgevoerd door 
adviesbureau Kragten onder begelei-
ding van een ambtelijke projectgroep 
in een goede samenwerking met de 
werkgroep Stakeholders. Vanuit deze 
werkgroep zijn vele reacties ingebracht 
over de te onderzoeken alternatieven 
en vooral alternatief 1B (gedeeltelijk 
verdiepte ligging bestaand tracé), de 
wijze van onderzoek en de onderzoeks-
resultaten. Op 15 augustus hebben de 
stakeholders, al dan niet gecombineerd, 
uiteindelijk een advies opgesteld m.b.t. 
een voorkeur voor een of meerdere 
varianten. Tijdens deze avond is uit-
eindelijk een vijftal adviezen door de 
vertegenwoordigers nader toegelicht.

Advies onafhankelijke commissie
Na beoordeling van de eerder opge-
stelde concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau, waarin de kaders voor het 
onderzoek zijn opgenomen, heeft de 
onafhankelijke Commissie MER (o.a.) 
geadviseerd om een tracé dichter op de 
kern te onderzoeken. Dit alles heeft er-
toe geleid dat alternatief 2A (randweg 
dicht op de kern) en 2B (randweg iets 
verder van de kern) zijn opgeschoven en 
alternatief 4 (oostelijke randweg) een 
korter tracé heeft gekregen.

Effecten van alternatieven
Binnen de planMER is voor alle alterna-
tieven bepaald wat de effecten zijn voor 
o.a. verkeer, natuur, landschap, ruimte, 
milieu en leefbaarheid, waarbij de hui-
dige wet- en regelgeving maatgevend 
is. Bij de beoordeling van de resultaten 
is geen zwaarte aan de diverse aspecten 
toegekend, dat is aan de politiek. Vervol-

gens is een globale inschatting gemaakt 
van de kosten per alternatief en beoor-
deeld in hoeverre de vooraf gestelde doe-
len met elk alternatief worden bereikt.

Aanvullend onderzoek
Dit leidt tot de conclusie dat alternatief 
3 (rechtstreekse aansluiting randweg op 
de A2) complex en daardoor kostbaar is, 
dat alternatief 4 niet aan de doelstellin-
gen voldoet en dat alternatieven 1B, 2A 
en 2B weliswaar voldoen op onderdelen, 
maar toch nog te duur zijn. Om toch nog 
meer inzicht in de haalbaarheid te krijgen, 
worden momenteel kostenoptimalisaties 
voor 1A (bestaand tracé), 1B, 2A en 2B 
uitgevoerd. Omdat het in de meeste ge-
vallen een versobering van het alternatief 
inhoudt, is aanvullend onderzoek nodig 
naar de mogelijke wijzigingen in effecten.

Volgens de huidige planning worden de 
eindresultaten (planMER en afwegings-
notitie) eind 2013 aan de gemeenteraad 
voorgelegd en zal Gedeputeerde Staten 
van Limburg daarna een uitspraak doen 
over een voorkeursalternatief. 

Financiële bijdrage
Om de toegezegde bijdrage vanuit 
Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg 
(GOML) veilig te stellen, heeft het hui-
dige eerste deel van het project onder 
een behoorlijke tijdsdruk gestaan. De 
aanvraag hiervoor diende namelijk vóór 
1 augustus 2013 te zijn verstuurd. Vanuit 
de kostenoptimalisaties is gebleken 
dat het oorspronkelijke budget van 
€ 16.000.000 ontoereikend is om een 
goede wegverbinding te realiseren, 
maar dat hiervoor € 20.000.000 nodig 
is. Omdat in het najaar van 2013 pas 

een keuze wordt gemaakt, is voor de 
aanvraag uitgegaan van de alternatie-
ven 1A, 1B, 2A en 2B, waarmee GOML 
heeft kunnen instemmen, mits de 
nadere onderbouwing voor een derge-
lijke keuze vóór 1 oktober a.s. wordt 
aangeleverd. 

Echter voor de duidelijkheid: het 
financieel proces staat geheel los van 
de keuze voor het voorkeursalterna-
tief! Omwille van de tijdslimiet is de 
gebruikelijke volgorde, eerst voorkeur-
stracé en dan een aanvraag voor een 
financiële bijdrage, bij uitzondering 
omgedraaid.

Adviezen van stakeholders
Vanuit de stakeholders zijn de volgen-
de adviezen gegeven:

Veel vragen
Na de pauze werd nog uitgebreid 
gebruikgemaakt van de gelegenheid 
om vragen te stellen en standpunten 
te verduidelijken. Eind 2013 zal de 
gemeenteraad zich uitspreken over een 
voorkeursalternatief voor het tracé. 
De presentatie en het verslag van deze 
themaraad zijn terug te vinden op de 
website van de provincie Limburg (typ 
N266 in het zoekvenster). Ook via onze 
site komt u hier terecht.

Raad vergadert
Afgelopen dinsdag vergaderde de 
gemeenteraad en een van de agen-
dapunten was de financiering van het 
gemeentelijk aandeel voor het verbe-
teren van de verbinding A2-N275-N266. 
Kijk op onze website voor een verslag 
van de raadsvergadering. 

Themaraad over Randweg N266
Veel inwoners bezoeken bijeenkomst in De Pinnenhof

Donderdag 5 september 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

Op de website...
Wat is besloten tijdens de raads-
vergadering op 3 september?
Maandag 9 september: themaraad 
over de gevolgen van de nieuwe 
Drank- en Horecawet 
Aanpassen van bocht bij Brug 15
Wanneer vegen we de wegen in 
september t/m december?
Kandidaten voor Gemeente-
compliment 2014 gezocht

www.nederweert.nl

Gezonde middag
Bewegen is gezond en leuk en scherpt 
de geest. Alleen daarom al is het van 
groot belang dat zoveel mogelijk 
mensen bewegen en actief mee blijven 
doen. 

Dat geldt zeker ook voor onze senioren, 
die daardoor langer zelfstandig kunnen 
blijven wonen in de eigen vertrouwde 
woonomgeving. 

Blijven bewegen
Ook als het niet meer zo gemakkelijk 
gaat, is het van belang om te blijven 
bewegen. Het hoeft niet per se een 
sport te zijn. Huishoudelijk werk doen 
of tuinieren zijn zeker ook geschikte 
manieren om te bewegen.

Nederweert Vitaal
Op zondag 6 oktober vindt in sportcen-
trum De Bengele voor de tweede keer 
Nederweert Vitaal plaats, een gezond-
heid- en beweegmarkt voor senioren 
vanaf 55 jaar. Tussen 13.00 en 17.00 
uur krijgt u veel informatie over de 
relatie tussen gezondheid en bewegen 
en welke manier van bewegen voor u 
geschikt is. U kunt meedoen met testen, 
demonstraties en lezingen. Komt u ook?

Op onze site vindt u al informatie over 
het programma. Volgende week beste-
den we in het Gemeente Contact uitge-
breid aandacht aan dit unieke initiatief.

van eigen ideeën, het meehelpen bij 
de opbouw, het zelf realiseren van een 
speeltoestel of hulp bij het onderhoud 
en beheer van het terrein na afronding. 
Of misschien bent u wel een bedrijf dat 
via sponsoring een bijdrage wil doen. 
Dit alles met als leidraad het eerder 
genoemde ‘cascoplan’. 

Meedenk-, praat- en doe-avond
De meedenk-, praat- en doe-avond is 
op donderdag 26 september om 20.00 
uur in openluchtmuseum Eynderhoof. 
U kunt zich tot vrijdag 20 september 
aanmelden bij Joyce Dirkx van het team 
Ruimtelijke Ontwikkeling, telefonisch of 
via e-mail: j.dirkx@nederweert.nl. Voor 
vragen kunt u ook bij haar terecht.

wordt door klanten als negatief of on-
prettig ervaren. Toch zijn op basis van de 
resultaten een aantal punten geformu-
leerd waarop de dienstverlening verbe-
terd kan worden. 

Wmo-platform
Het Wmo-platform bestaat uit afgevaar-
digden van maatschappelijke instellin-
gen en belangenorganisaties die direct 
of indirect deel uitmaken van het dage-
lijkse leven van inwoners die een beroep 
kunnen doen op Wmo-ondersteuning.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Katja Gerasimova van het 
team Sociale Zaken. Het adviesrapport 
‘Wmo-loket’ vindt u op onze site.

Leemkuilen: denken, praten, doen!
Hoe kan ik zelf een bijdrage leveren 
aan de invulling van het gedeelte 
Leemkuilen  in Sarsven en De Banen? 
Wilt u daar eens over nadenken?

Binnen de Gebiedsontwikkeling Sars-
ven en De Banen wordt momenteel het 
plandeel Leemkuilen nader uitgewerkt. 
Hier zal ‘mensgerichte natuur’ worden 
gerealiseerd. Dat betekent dat er een 
‘natuur-, leer- en speelplek’ komt waar 
buurtbewoners en bezoekers kunnen 
ervaren wat landschap, cultuurhistorie 
en natuur in Sarsven en De Banen zoal 
inhoudt. 

Ontwerpen van kinderen
Eerder dit jaar deden de basisschoolkin-
deren al leuke ontwerpvoorstellen voor 
het terrein. Mede op basis daarvan is 
er een ‘cascoplan’ gemaakt waarin vier 
sfeergebieden zijn onderscheiden waar-
binnen een aantal ‘kinderbijdragen’ 
wordt opgenomen. Daarnaast hebben 
we de wensen van de directe buren van 
het perceel geïnventariseerd.

Bijdrage leveren
Nu is het de beurt aan de inwoners van 
Nederweert-Eind. U mag meedenken, 
meepraten en ook meedoen. Daartoe 
willen we u hartelijk uitnodigen. Het 
doel is om u informatie te geven en u 
aan het denken te zetten: hoe kan ik 
zelf een bijdrage leveren aan de reali-
satie? Dat kan o.a. via het aandragen 

Wmo-loket: een 8
Voldoende aandacht blijven steken in 
het streven naar een hoge kwaliteit van 
de dienstverlening. Dat kan door gevoel 
te houden bij wat er bij burgers speelt 
en te anticiperen op de veranderingen. 
Daarom zijn we ook verheugd met het 
onderzoek door het Wmo-platform én 
de verkregen resultaten.

Het Wmo-platform heeft onafhankelijk 
onderzocht hoe de dienstverlening van 
het Wmo-loket van de gemeente Neder-
weert wordt ervaren door de gebruikers. 

Positief
Alle deelnemers aan het onderzoek zijn 
erg tevreden over de dienstverlening en 
de geboden maatschappelijke onder-
steuning en deze wordt ook als positief 
ervaren. De klanten geven gemiddeld 
een 8. Geen enkel onderzocht punt 

De aanwezigen kregen o.a. uitleg over de gevolgde werkwijze, resultaten van de onderzoeken en de adviezen van de werkgroep Stakeholders. (Foto: gemeente Nederweert)

Dörpsoverlek Ni-jwieërt  1. Geen voorkeur voor een bepaalde variant
 2. Realiteitsgehalte ambities afzetten tegen enorme 

investering in (rand)weg
 3. Faire belangenafweging leefbaarheid kern-buiten-

gebied bij keuze traject

Dorpsraad Ospel 1. Geen voorkeur voor een bepaalde variant
 2. Negatief advies voor variant 4

VVN 1. Rotonde t.h.v. aansluiting N275-Randweg West 
(McDonalds )

 2. Maak de juiste keuzes voor een duurzaam verkeers-
veilige en milieubewuste oplossing

Gecombineerde groep  1. Geen problemen oplossen door nieuwe problemen
van 14 stakeholders  te creëren
 2. Is het verantwoord om zoveel van het gemeenschaps-

geld (€ 5 miljoen) aan de N266 te besteden, of zijn er 
toch dringender zaken?

Dorpsraad Budschop 1. Provinciale weg door de kern is niet meer van deze tijd
 2. Van belang:
   - Leefbaarheid, veiligheid, geluid en lucht
   - Opheffen barrièrewerking, bereikbaarheid 
    voorzieningen
   - Ontwikkeling kanaalzone
 3. Alternatief 2A (meest realistisch en haalbare oplossing)



(wonen voor mensen met een verstandelijke beperking)
14 en 15 september van 11.00-16.00 uur. U bent van harte welkom!
Moostdijk 1 Ospeldijk (gem. Nederweert)

Open huis Thomashuis

Hoe moeten we deze zomer afsluiten?
Een spectaculair einde van de 
zomer hebben we nodig. Iets 
waarmee we deze super mooie 
zomer waardig kunnen afslui-
ten. Iets waar de harten van ve-
len nog een keer flink van zul-
len kloppen, de ogen nog eens 
enorm doen fonkelen van plezier 
en iedereen gezellig samen kan 
zijn. Iets voor jong en oud. Iets 
voor de goed bedeelden, maar 
ook voor diegene die het wat 
moeilijker hebben in deze tijd.  

Daar is eigenlijk maar één antwoord 
voor te vinden. Dat moet dan wel 
Neewieert On Wiels zijn!!
Alweer voor de 6e keer. Dit jaar heb-
ben we ervoor gezorgd dat het nog 
beter is dan de vorige keren. Nog be-
ter? Ja, nog beter!
We hebben zelfs het Sint Antonius 
plein erbij moeten pakken om dit al 
maar groeiende evenement plaats te 
kunnen bieden

Natuurlijk zal de formule hetzelfde 
blijven. Een gratis evenement door 
de straten van Nederweert. Dus com-
pleet gevulde straten met voertuigen 
in alle soorten en maten, maar zeker 
niet alledaags. Uiteraard zal tijdens 
deze koopzondag de middenstand 
zijn beste beentje voor zetten on-
dersteund door de lokale horeca. De 
horeca zal u van binnen nat houden, 
onze foodstrip zal ook voor de vulling 
van uw maag zorgen. Een erg divers 
aanbod zal aanwezig zijn, voor ieder 
wat wils. 

Maar wat kunnen jullie zoal nog 
meer verwachten? 
Een raceplein waar de voertuigen uit 
allerhande motorsporten van dichtbij 
te zien zijn, je kunt de adrenaline ge-
woon ruiken. 
Zowel bij de Schans op Budschop als 
op het vernieuwde horecaplein zal 
livemuziek de bühne vullen en zal er 
een DJ op het Lambertushof staan. 
Of te wel de gezelligheid zal over-
heersen op iedere hoek van de straat.  
Uw kinderen mogen, geheel legaal, 
enkele auto’s vol kliederen onder lei-
ding van Lot Gommers. Geef ze deze 
kans en meld uw kind aan bij www.
deknutselkast.nl daar zullen u en uw 
kinderen absoluut geen spijt van krij-
gen. Dit blijkt immers ieder jaar een 
genot voor de kinderen en een erg 
leuke attractie om naar te kijken. 

Vanaf de vernieuwde brug zal ter 
hoogte van de waterscouting het 
spektakel van “Auto Te Kanaal“ te 
zien zijn. Hier zal gedemonstreerd 
worden hoe het gaat wanneer een 
auto te water raakt en hoe te hande-
len. Wilt u trouwens zelf eens mee-
maken hoe dat voelt geef u dan op 
bij: www.rb-nederweert.nl Het zal u 
maar overkomen…
Bevrijdingen uit benarde situaties 
zult u niet alleen op een natte wijze 
meemaken. Maar ook op het land 
zijn de ongelukken te vinden. Geluk-
kig zal onze vrijwillige brandweer 
van Nederweert u laten zien hoe dit 
te werk gaat. Normaal gesproken wil-
len zij geen pottenkijkers bij het be-
vrijden uit een wrak, nu word u zelfs 
uitgenodigd om eens flink te staan 
gapen naar onze helden. 

Een zeer speciale toevoeging is dit 
jaar toch wel de Night Before NOW.  
Het horecaplein zal zaterdag avond 
14 september gevuld zijn met een 
podium en live muziek. De dag zelf zal 
met de bewoners van PSW een tocht 
gereden worden met een 40tal boli-
des. Deze zullen aan het einde van de 
tocht voor het podium langs rijden. 
Hier kunnen zij nog even sprankelen, 
alvorens ook zij gaan genieten van de 
bands die deze avond vullen. 

Al om al genoeg reden om een kijkje 
te komen nemen. En mocht u nog 
een pronkstuk in de garage hebben 
staan. Kom dan binnen via de aange-
geven route. Dit kan wel eens de laat-
ste keer zijn dat u uw parade paardje 
dit jaar kunt showen. 
Dit alles is echter niet zomaar voor de 
leuk en ontspanning. Nee, Neewieert 
on Wiels is al sinds de eerste dag steu-
nend lid van Kika. Dit jaar zal middels 
een ludieke kar een inzameling plaats 
vinden voor deze kinderen die alle 
hulp kunnen gebruiken. 

Kom samen met ons deze geweldige 
zomer uitzwaaien op zondag 15 sep-
tember.
Kijk op www.Neewieertonwiels.nl 
voor een impressie van voorgaande 
jaren.
Meld je aan op https://www.face-
book.com/neewieertonwiels en blijf 
direct op de hoogte van al het nieuws. 

We zien ons op 15 september. 
Stichting Neewieert On Wiels 2013

Nederweerts
verledeN

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

Aflevering 74

Rochus en Rombout
Het Kinderdijk van het zuiden. Geen enkele Zuidnederlandse gemeente telde zoveel mo-
lens binnen haar grenzen. Ooit kende Nederweert maar liefst dertien windmolens (vijf 
houten standaardmolens, zeven stenen berg- of beltmolens en één zogenaamde ‘grond-
zeiler’). Verder waren er aan de gemeentegrenzen drie watermolens (te Hugten, Leveroy 
en Swartbroek) en een viertal rosmolens die met paardenkracht werden aangedreven.

Over de geschiedenis van de Nederweerter 
molens is al veel gepubliceerd. Een uitzon-
dering hierop is de voormalige standaard-
molen op de locatie Aan Vijftien, gelegen 
aan de oostzijde van de brug die Nederweert 
met de wijk Budschop verbindt. Die molen 
was vernoemd naar St. Rochus, vanwege 
de er naast gelegen bedevaartskapel. Daar 
werd de heilige Rochus aangeroepen tegen 
besmettelijke ziektes bij mens en dier. De 
Rochusmolen was in 1811 het initiatief van 
een particuliere coöperatie, de “Compagnie 
meunière (…) du moulin de Saint Roch de 
Nederweert”. Een samenwerking van een 
groep rijke Nederweertenaren onder leiding 
van Anton Mertens, die zelf ook molenaar 
was, had er zijn spaargeld in geïnvesteerd. 
De combinatie van kapel en windmolen (en 
vanaf 1822 ook de Zuid-Willemsvaart met 
ophaalbrug), vormde decennialang een pit-
toresk dorpsgezicht. Vanwege de verplaat-
sing van de sluis en de kanaalwerken in 1920 
moest de molen, inmiddels in bezit van de 
familie Trouwen (“Gieëne”), het veld ruimen.
Wat tot nu toe in de molenliteratuur volledig 
onbekend was, is dat Budschop niet één 
maar twee windmolens tegelijkertijd had. In 
feite werden de gegevens van beide molens 
altijd toegeschreven aan de Rochusmolen. 
Met deze recente ontdekking is het totaal 
aantal Nederweerter windmolens van twaalf 
naar dertien gebracht. 

De beide molens van Budschop stonden op 
een steenworp afstand van elkaar. De ene 
was dus de Rochusmolen. De andere, Rom-
boutsmolen genaamd, was in 1807 gesticht. 
Dit was het initiatief van Victor de Riquet, 
hertog van Caraman en Josephine, gravin 

de Mérode. Zij waren de erfgenamen van de 
Heer (en eigenaar) van Weert en Nederweert, 
wier bezittingen bij de komst van de Fransen 
waren geconfisceerd. De Romboutsmolen en 
het bijbehorende molenhuis waren gelegen 
aan de huidige Beatrixstraat, even ten oos-
ten van de kerk van Budschop. Op een Fran-
se stafkaart uit ongeveer 1811 staan de beide 
molens van Budschop naast elkaar getekend. 
Een lang leven was de Romboutsmolen niet 
gegund. In 1831 werd zij door een grote brand 
totaal verwoest. De toenmalige eigenaar, de 
familie De Riquet de Caraman, woonde in Pa-
rijs en zag geen brood in herbouw. Zij verkocht 
in 1841 alle bezittingen, waaronder het kasteel 
op de Biest in Weert en het terrein van de voor-
malige molen in Nederweert. Het voormalige 
molenhuis kwam in handen van Jan Mathijs 
Walkers. Hij verkocht het rond 1855 door aan 
de familie Kroeff uit de Kerkstraat, die er een 
herberg begon. In de jaren zestig van de vorige 
eeuw werd het molenhuis afgebroken ten be-
hoeve van een nieuwbouwwijk. Ter plaatse is 
niets meer dat herinnert aan Rochus en Rom-
bout van Budschop.

Alfons Bruekers

Ophaalbrug, kapel en standaardmolen vormden 
decennialang een pittoresk dorpsgezicht. 
Ansichtkaart uit omstreeks 1915, archief SGN.

PEDICURE

RENATE
Ambulante voetverzorging
bij u thuis

Renate Corstjens
Tel. 06-19 42 00 55  •  pedicurerenate@gmail.com

In september spelen er elke zon-
dagmiddag muzikanten uit de 
Peelstreek in het overdekte Amfi-
theater van Buitencentrum De Pe-
len. Op zondag 8 september is er 
een dubbelconcert met om 12.00 
en 13.30 uur 4 Tune en om 15.00 
en 16.00 uur zangvereniging En-
tre Nous. Beide groepen komen 
uit het Asten en vertegenwoor-
digen dus het Brabantse deel van 
De Peel. De entree voor de voor-
stellingen is een vrijwillige bijdra-
ge en reserveren niet nodig. Het 
Buitencentrum ligt aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk. 

‘Grensoverschrijdende’ muzikale 
vijver
Nationaal Park De Groote Peel ligt 
op de grens van Brabant en Limburg. 
Voor Buitencentrum De Pelen be-
tekent dit een extra grote en grens-
overschrijdende muzikale vijver om 
uit te vissen. Dat komt goed uit, want 
September is Muziekmaand bij het 
Buitencentrum, met elke zondag mu-
ziekvoorstellingen. De eerste zondag 
was er een zanggroep uit het Weerter 
Land, op zondag 8 september komen 
de muzikanten uit Asten en omge-
ving. Als eerste speelt en zingt 4 Tune, 
een zanggroepje van vier dames. Hun 
repertoire bestaat uit stemmige lied-
jes. Vaak spelen ze op speciale gele-
genheden zoals herdenkingen en 
bruiloften en dan ze passen hun lied-
jes daarop aan. Ze begeleiden zichzelf 
op de gitaar, dwarsfluit en piano. 

Zanggroep Entre Nous is een groter 
koor met een eigen band. Vorige jaar 

speelden ze ook al in De Pelen. Dat 
beviel zo goed dat ze dit jaar ook 
graag van de partij wilden zijn. Deze 
enthousiaste zanggroep bestaat in-
middels al bijna twintig jaar! Gezel-
ligheid is troef, maar de koorleden 
vinden het ook fijn om aan publiek te 
laten horen wat ze kunnen. Daarom 
verzorgen ze optredens op verschil-
lende locaties in de buurt en nu dus 
in  De Pelen. Het repertoire bestaat 
uit Engelse, Franstalige en Hollandse 
nummers zoals Bohemian Rhapsody, 
Le Printemps en verdronken vlinder. 

Na elk optreden gaat ‘de pet rond’ 
zodat het publiek zijn waardering 
kan uiten door een duit in het zakje 
te doen. Meer informatie over Entre 
Nous: www.entrenous-asten.nl 

Nog meer optredens in het Amfi-
theater
De andere optredens in September 
zijn: zondag 15 september: Moina, 
See Q en Gerard van Kol, zondag 
22 september: Ensemble Reprise en 
Speulenderwies en op zondag 29 sep-
tember: Little Moose Next en Zang-
groep Tössedoôr 

En dan … lekker wandelen in De 
Groote Peel 
Buitencentrum De Pelen ligt aan de 
rand van Nationaal Park De Groote 
Peel. Voor of na een muziekvoorstel-
ling kunt u dus een heerlijke wande-
ling maken in dit unieke natuurge-
bied. Er zijn 3 paaltjesroutes, waarvan 
één (2 km) ook geschikt is voor rol-
stoelen. Meer informatie: www.bui-
tencentra.nl  

4 Tune en Entre Nous bij De Pelen 

Rabobank 
zoekt nieuwe 

ledenraadsleden.
Een klankbord 
voor onze 
directie.

Rabobank Weerterland en Cranendonck 
zoekt nieuwe ledenraadsleden. Iets voor u?
Rabobank is een coöperatie. Een soort vereniging. Wij kennen geen aandeel-

houders, maar leden. Inmiddels meer dan 17.000. De vertegenwoordiging van 

deze leden is samengebracht in onze ledenraad. En bij diverse belangrijke beslis-

singen beslist de ledenraad mee. De ledenraad vormt een belangrijk klankbord 

voor onze directie.

Raadpleeg nadere informatie en een profielschets op 
www.raboledenplus.nl

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.



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

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

Liturgische kalender
van 5 tot en met 14 september 2013 

DONDERDAG 5 SEPTEMBER
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 6 SEPTEMBER
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis met de Derde Orde - ter ere 
van Onze Lieve Vrouw van het Hart.

ZATERDAG 7 SEPTEMBER
Vooravond van de 23ste zondag door het
jaar
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantantes,
lector mevr. L. Roost) – zeswekendienst Mia 
Timmermans-Lempens,  jaardienst Bep Lae-
nen-van de Voort (tevens vanwege verjaar-
dag), jaardienst ouders Tjeu en Ciska Smo-
lenaers-Kluskens en zoon Theu, jaardienst 
Sjeng Soers, jaardienst Thei Vossen tevens 
voor verjaardag en voor ouders De Leeuw-
van de Moosdijk, overleden ouders Stultjens-
van Tongerlo (vanwege verjaardag), ouders 
Gielen-van Gemert, ouders van Grimbergen-
Tegelaers, Mia Haenen-Teeuwen.

ZONDAG 8 SEPTEMBER
Drieëntwintigste zondag door het jaar
09.30 Hoogmis (zang herenkoor, lector W. 
Engelen).

H. Doopsel van Daphne Kluskens (Sjeeshuijs 5).

MAANDAG 9 SEPTEMBER
Gedachtenis van H-.Petrus Claver, priester
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

DINSDAG 10 SEPTEMBER
18.30 uur Rozenkransgebed. 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 11 SEPTEMBER
Geen rozenkransgebed en geen H. Mis.

DONDERDAG 12 SEPTEMBER
Gedachtenis van de Heilige Naam van Maria
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis

VRIJDAG 13 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.-Johannes Chrysostomus, 
bisschop en kerkleraar.
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 H.Mis in Mariakapel

ZATERDAG 14 SEPTEMBER
Feest van de Kruisverheffing - vooravond 
van de 24ste zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis – (dameskoor Cantantes, 
lector mevr. T. Kessels) – jaardienst Roos 
Janssen, jaardienst Lambert Linsen, jaar-
dienst Maria Coumans-van Nieuwenhoven, 
familie Stienen-Coppen, Maria Heijmans en 
ouders Heijmans-Beerens; uit dankbaarheid
ter ere van pater Karel.

Overleden
Op 22 augustus is overleden To Beijes-Mor-
telmans (van de smeêd) in de leeftijd van 92 
jaar. De uitvaart was vorige week woens-
dag. Zij woonde in Zorgcentrum St. Joseph.
Op dezelfde woensdag was de uitvaart van To 
Houben- Huijerjans, zij overleed in de leeftijd 
van 98 jaar, en woonde Acaciastraat 40.
Mogen zij rusten in vrede.

Vrijwilligersdag
Voor de vrijwilligersdag van de gemeente op 
19 oktober kunnen nog aanmeldingsformu-
lieren afgehaald in het Parochiecentrum. Deze 
moeten ingeleverd worden bij Vorkmeer/Pin-
nenhof. Opgeven vóór 22 september.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage:  Rabo rek. 1355.09.246
ING rek. 2943427

ZONDAG 8 SEPTEMBER
10.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie.

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

7 t/m 14 september  2013.

ZATERDAG 7 SEPTEMBER: 19.15 uur H. 
Mis, voor Frits Bongers, jaardienst voor Pier-
re Verdonschot., voor Herman v.d. Pasch en 
jaardienst voor dochter Truus.

ZATERDAG 14 SEPTEMBER: 19.15 uur 
H. Mis.

LEZERS: zaterdag 7 september Annie Jon-
kers, zaterdag 14 september Ayla Beerens 
en Luc Weekers.

MISDIENAARS: zaterdag 7 september Va-
lerie en Lois Beerens, zaterdag 14 september
Jolanda Wijen.

“Dromen kunnen een nuttige begeleider en 
wegwijzer zijn.”

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van  7 sept. 2013 – 14 sept. 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 8 sept. 9.30 uur:
Als jrd. voor Elisabeth Schreurs, ouders 
Schreurs-Verstappen, Nicolaas, Harrie en 
Sjra Schreurs, Als hgm. voor Jac Naus, Grietje 
Verstappen, Neelke Vissers-Schreurs
(Canticum Novum)

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 6 - 14 september. 

VRIJDAG 6 SEPTEMBER, eerste vrijdag van
de maand, toegewijd aan het H. Hart van Je-
zus, Ziekencommunie.

ZATERDAG 7 SEPTEMBER, 19.00 (Zang-
koor De Peelklanken) jrd familie Houtap-
pels-Gijsen en zoon Theu, ghm Joke van 
Wijk-Oosterlaken, voor leden en overleden
leden van Beugelclub ’t Kloeëster.

ZONDAG 8 SEPTEMBER, 23e zondag door 
het jaar, Maria Geboorte, 10.00 (Kerkelijk 
zangkoor Gregoriaans)  Truus Sieben-Legros 
(verjaardag), Wiel van de Waarenburg en To 
van de Waarenburg-Saes, zwd Mien Broens-
Feijen, voor leden en overleden leden van 
de Zonnebloem.

Dinsdag 10 september, 19.00 voor de 
zieken. 

DONDERDAG 12 SEPTEMBER, 12.30 
huwelijk bruidspaar Jordie Hermans en 
Renate Minten (eigen muziek); 19.00 voor 
eigen intenties. 

ZATERDAG 14 SEPTEMBER, Feest van de 
Kruisverheffing, 19.00 (Zanggroep Ospel) 
ghm Lien Vaes-Slaats (verjaardag), ghm Sjef
Hermans en An Hermans-de Wit. 

ACOLIETEN: za. 7 sept. 19.00 : Harry Geer-
lings, Kathy Geerlings; zo. 8 sept. 10.00 : Ma-
thijs van Lierop, Edwin van Rooijen; za. 14 
sept. 19.00 : Victor Köster, Cas Schonkeren. 

DOOPSELS: Door het Sacrament van het H. 
Doopsel is Ken Lambers, Laurierstraat 37, in 
onze geloofsgemeenschap opgenomen. We 
wensen dopeling en ouders proficiat en een
goede toekomst.

GEZINSBIJDRAGE: Wellicht was/bent u van 
plan deel te nemen aan de gezinsbijdrage 
2013 maar maakte u nog geen bijdrage 
over ? Het laatste kwartaal van dit jaar na-
dert snel en het kerkbestuur wil graag zijn 
betalingsverplichtingen nakomen. Met het 
jubileumjaar – 150 jaar parochie Ospel ! - in 
het verschiet sluiten we het jaar graag posi-
tief af. U kunt daaraan  meewerken, daarom 
even deze herinnering. 

Pastoor A. Koumans.

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

135506824 of  Giro 1836498.

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, Budschop 6, telf.  632821.

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

ZONDAG  08 SEPTEMBER 2013.  H. Mis om 
11.00 uur. Koor: St. Rochuskoor
H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie. Zeswekendienst voor 
Herman Vossen.

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Hein Nieskens

OASEMORGEN
Maandag 9 september 2013 is er bijeen-
komst van de OASE-groep in de kerk in 
Budschop. De viering begint om 09.00 uur. 
Tijdens de pauze is er koffie en thee. Ieder-
een is van harte welkom om tijdens deze 
morgen binnen te lopen en samen te bid-
den.

Jeugdkoor “de Kwikkwekkertjes”  St. 
Rochus – Budschop
Vind je zingen leuk?
Kom dan een keer meedoen tijdens een re-
petitie van het koor:  donderdag van 18.30 
– 19.15 uur, in de kerk van Budschop.

Plusminis 10 keer per jaar hebben we een 
Gezinsmis en tijdens de vakantie zijn we vrij. 
Kosten zijn er geen, alleen vinden we het 
wel fijn dat je komt zingen tijdens de repe-
tities en gezinsmissen en … 1 keer per jaar 
maken we een uitstapje.
Opgeven  kan bij de dirigente Germa Camp-
Franssen 06-43837353 of per email: ger-
ma66@gmail.com.

Ouderenvereniging 
St. Rochus Budschop

Tijdens de zomervakantie is er geen kienen
in Budschop.
De eerstvolgende kienavond is op vrijdag 
06 september 2013 in de zaal van de Kerk-
voorziening Budschop, Rochusplein 1 in 
Budschop Nederweert.
Aanvang: 20.00 uur.  De zaal is open om 
19.00 uur.

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

Het  bestuur.

ZijActief St. Catharina 
Nederweert-Eind

Beste leden,

Voor de meeste zit de vakantie er weer op. 
Ondanks het lange kille voorjaar hebben we 
toch een fijne zomer gehad, het was volop 
genieten van de zon. Dit genieten willen we 
nog eventjes door laten gaan. De Fuchia’s 
komen op  9 september om 20.00 uur voor 
ons een leuke avond verzorgen waar tus-
sendoor ook nog tijd is om eens lekker bij 
te kletsen. Na de fijne en drukke samenwer-
king tijdens de Festeynder is het nu tijd voor 
een avondje lachen en ontspannen. We ho-
pen weer vele van u te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur ZijActief Nederweert-Eind

www.zijactieflimburg.nl

Onbegrepen lichamelijke 
klachten bij kinderen.

Hoe ga je hiermee om? 
Dinsdag 24 september a.s. organiseert
SJG Weert een informatieavond over 
onbegrepen lichamelijke klachten bij 
kinderen. Deze bijeenkomst wordt ver-
zorgd door de kinderpsychologen Joy-
ce van Leendert en Elke de Ruijter van 
SJG Weert en pedagoog en kindertolk 
Meta Kierkels van Lindekracht.

De bijeenkomst vindt plaats van 20:00 
- 22:00 uur in het Auditorium van SJG 
Weert, Vogelsbleek 5. De toegang is 
gratis. Aanmelden via het inschrijffor-
mulier op de website: www.sjgweert.nl 
(zie: Agenda) of bij de afdeling Patiën-
tenvoorlichting: 0495 – 57 22 05.

Soms hebben kinderen onbegrepen
lichamelijke klachten zoals buikpijn, 
hoofdpijn of vermoeidheid. De arts 
kan geen lichamelijke oorzaak vinden 
en toch heeft het kind echt klachten. 
Moeilijk voor ouder en kind. Hoe ga je 
hiermee om? Er is deze avond ruime 
gelegenheid om vragen te stellen. 

Fietsen Met Een Missie 
Op zondag 8 september wordt er een 
fietstocht georganiseerd door Neder-
weert en Weert. De organisatie is in han-
den van leden van het Dekenaal Weerter
Missiethuisfront. De opbrengst komt in 
zijn geheel rechtstreeks ten goede aan
onze missionarissen, zoals daar zijn Zus-
ter Anima van Eijk, Pater Piet Cuijpers, 
Pater Hans Smeets en Pater Jac Kuepers. 
In de Missielanden waar zij zorg voor 
dragen, is vooral behoefte aan water, 
stroom en werkvoorzieningen. Zij weten
wat daar speelt en wat daar nodig is. 

Er is een ronde uitgezet van ongeveer 39 km. 
Inschrijving en vertrek vindt plaats bij café 
Guulke aan de Geenestraat 2a te Nederweert. 
Men kan starten tussen 11.00 en 14.00 uur.

Gun uzelf een fijne fietsmiddag, waarbij zelfs 
prijzen zijn te verdienen, die beschikbaar ge-
steld zijn door diverse firma’s uit Weert en 
Nederweert. 
Een hartelijke groet en tot zondagmiddag bij 
Guulke, en later op de fiets.

van de secretaris van het 
Missiecomité Nederweert

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

    ZWANGER, 
      neem dan contact 

    op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

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

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

ZWANGER!
van harte gefeliciteerd!

voor begeleiding van uw 
zwangerschap, bevalling 
en/of kraambed

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

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

Flexibele afspraaktijden

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

uitvaartbegeleiding

van den Boom
Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 

persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

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

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen en

borstelen van uw hond door onze
gediplomeerde medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl

Open dag Huidverzorgingsstudio Marly

Beauty Inspiration Day op zater-
dag 7 september luidt jubileum in
Marly Brands uit Ospel viert het 
twintigjarig jubileum van Huidver-
zorgingsstudio Marly. Een deskundig 
advies, een verkwikkende huid- en
schoonheidsbehandeling en een pret-
tige 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 Os-
pel. 

Wellness en wellbeing tijdens 
Beauty Inspiration Day
Hoe kunt u zich laten inspireren én 
verwennen op de Beauty Inspiration 
Day? 
• Eén van de baanbrekende behande-

lingen van Huidverzorgingsstudio
Marly is de facelift op natuurlijke 
basis, ofwel ‘Natural Face Lifting’. 
Diepe rimpels vervagen, kleine 
rimpels verdwijnen, oogcontouren
worden gladder. Inge Deceuninck, 
de Belgische grondlegster van deze 
behandelmethode voor dames én 
heren, is tijdens de open dag aan-
wezig om u deze behandelmethode 
gratis te laten ervaren en toelich-
ting te geven op de unieke verjon-
gingskuur voor het gezicht, de hals 
en het decolleté.

•	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 er te-
recht voor huidadvies en ontvangt u
20% korting op producten uit deze 
cosmetica lijn. Wordt u klant bij 
Marly, dan ontvangt u bovendien 
een Beautypas waarmee u spaart 
voor korting.

•	Bij de stand van Laviesage nutrico-
smetics kunt u een gratis huidscan 
laten maken. U ontvangt er toe-
lichting op het gebruik van nutrico-
smetics: voedingssupplementen ter 
ondersteuning van processen in de 
huid. Hierdoor wordt huidveroude-
ring en rimpelvorming vertraagd.
Ook Studio Marly past nutricosme-
tics in haar behandelingen toe. 

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

•	Jackie Rademakers Interieur Ont-
werp uit Weert zorgt met handige 
tips voor balans in huis. Tijdens de 
open dag geeft zij gratis minicon-
sulten over Feng Shui en Nine Star 
Ki getallen. Wat dit is en hoe u dit 
kunt toepassen, legt zij u graag uit. 
Neem een plattegrondje mee van 
uw woning en ontdek de Ki-stro-
men in uw huis. Onlangs nog ver-
zorgde zij de volledige herinrichting 
van Marly’s studio. 

•	Menselijke vormen worden artistiek
ten toon gesteld door kunstenaar 
Mark Beusen uit Den Bosch. Zijn 
welgevormde objecten van hout 
met titels als ‘Lady Lips’ en ’High 
Heeled Lady’ vormen een inspire-
rende aanvulling op de Beauty In-
spiration Day.

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

EEN MOOIE HUID EEN LEVEN LANG
Bezoek de Beauty Inspiration Day op 
zaterdag 7 september en laat u ver-
rassen door de behandelingen, pro-
ducten en jubileumacties van Studio 
Marly (Stad 41 in Ospel). U bent er van 
harte welkom van 12.00 – 18.00 uur. 
Geen entree.

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.

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

repareren en leveren van 
Wasmachines Drogers
Vaatwassers Ovens
Stofzuigers Strijkijzers

etc.
www.petereilerswitgoedservice.nl

Peter
Eilers

witgoedservice



In enkele 
seconden fi lms 

downloaden
met glasvezel

kpn doet ’t 
gewoon

Haal de toekomst in huis. 
Met KPN Glasvezel kun je nu al supersnel fi lms downloaden op meerdere computers tegelijk, zonder snelheidsverlies. Zo heb je met 500 Mbit/s de laatste 

fi lms in een oogwenk binnen, en bestanden uploaden gaat al net zo snel. Bovendien ben je klaar voor de onbegrensde mogelijkheden van de toekomst. 

Schrijf je dus nu in voor een Glasvezel Alles-in-één Pakket* dan ervaar ook jij nu al de mogelijkheden van de toekomst.   

kpn winkel Muntpassage 28 Weert | kpn.com/glasvezel | 0800 0115

Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen
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Dansles een gezellig avondje uit
Dansschool Hellendoorn start weer in 
Nederweert in zaal Centraal.
OPEN lessen donderdag 5 septem-
ber!!! Stijldansen, salsa, rock and roll 
en streetdance je kunt het allemaal 
uitproberen. Bent u verhinderd, u 
kunt de hele maand nog inschrijven.
Lessen op alle dagen van de week, 
ook in eigen danscentrum te Some-
ren  Boerenkamplaan 43.
Met een speciale club voor mensen 
met autisme.
Zumba is sporten, Latin-dansen en af-
vallen tegelijk, zonder dat je het in de 
gaten hebt en waar kun je dit beter 
leren als bij een dansschool.
Lessen worden verzorgd door neder-
lands kampioene latin, meervoudig 
gediplomeerd Zumba instruktrice. 

Danslessen voor jong (v.a. 6 jaar) en 
oud ,onze oudste leerling is 86.
Keuze uit Stijldansen, salsa (al 20 jaar 
de specialist), rock and roll. 
NIEUW is swingsolution, en hustle; 
dansen op een vierkante meter vb. 
kroegswing en disco- fox, dansen op 
de hedendaagse muziek, ideaal voor 
elk feestje.
Streetdance, clipdance en breakdance 
spreekt de jeugd  meer aan.

Kunt u al dansen, instromen is bij ons 
geen probleem, wij zoeken een ge-
schikte club.
Van beginners tot en met  topklasse. 
Diverse niveaus, ook gezelligheids-
clubs.
Wedstrijd training?? Gezien de vele 
behaalde eerste en tweede plaatsen 
van onze dansers, een leuke sport 
(aparte clubtrainingen).

Dansen en dansles is een van de 
goedkoopste en gezelligste manier 
van uitgaan.
Iedereen kan het leren, smoesjes als 
geen ritme gevoel of twee linkse 
benen verwijzen we naar de prullen-
bak, die worden vaak door de man-
nen gebruikt als excuus vanwege de 
drempelvrees, het leuke is dat juist 
die mannen zich dan inschrijven voor 
de vervolgcursus en enthousiast zijn 
geworden.

Dansen wanneer het U uitkomt;
Wij verzorgen danslessen op alle da-
gen van de week, waardoor U geen 
dansles hoeft te missen. Bij voorbeeld 

onregelmatige diensten. U zit niet 
vast aan een bepaalde dag.
(gratis inhaal lessen).
Elke zaterdag zijn er gezellige dans-
avonden, waar alle dansen aan bod  
komen, voor paren en alleengaanden 
(ook niet leden). Vraag ons dans-
avonden boekje aan!
GEEN PARTNER?
Singles, Dansschool Hellendoorn 
heeft inmiddels een reputatie op het 
gebied van alleengaanden dansclubs!

WORKSHOPS:
Buurt verenigingen, bedrijven, scho-
len, vrijgezellenfeesten of andere 
groepen die een leuke workshop wil-
len zoals Salsa, Rock and Roll, Stijldan-
sen, zumba, etc. kunnen op locatie of 
in onze dansschool terecht.
Ook privé les of een trouwcursus be-
hoort tot de mogelijkheden.
Op aanvraag organiseren wij ook een 
lokale dancing with the stars…Mierlo 
Nuenen en Someren gingen u voor…

Wij hopen U te mogen begroeten bij 
de grootste en gezelligste dansschool 
van Brabant.
Voor aanmeldingen en info (lestij-
den) kunt U bellen naar W. Hellen-
doorn, 06-55140501.
Of kijkt u op www.dansschoolhel-
lendoorn.nl voor het complete pro-
gramma.

Een van onze wedstrijd dansers Maar-
ten en Ashley.

“Kleding op het Boerenland”

Zondag 8 september  in Open-
luchtmuseum Eynderhoof  Neder-
weert Eind vanaf 13.00 uur.  
De textielgroep van Eynderhoof is 
al enkele jaren bezig met het verza-
melen en archiveren van historische 
kleding uit onze Peelregio. Deze kle-
ding werd door de week en zondags 
gedragen. Ook het ondergoed heeft 
een bijzonder plek in de kasten van 
het museum. 

In de linnenkamer is een tentoonstel-
ling ingericht over  teere-tei-je schor-
ten en de zondagse hoedjes van de 
vrouw rond 1900. Bijzonder deze mid-
dag is een kleine modeshow. Deze 
modeshow wordt verzorgd door de 
textielgroep. Tijdens de modeshow 
wordt tekst en uitleg gegeven over 
de geshowde kleding o.a. over wat er 

werd gedragen in de rouw, of bij het 
huwelijk en tijdens het werk of bij het 
naar de kerk gaan. 
Bij de  tentoonstelling “4 jaargetijden” 
kan de bezoeker op monitoren zien 
hoe de kleding tijdens het werk tot in 
de vijftiger jaren werd gedragen.

Woensdag 11 september is het 
potjes bakken en kneden.
Vandaag mogen de kinderen, onder 
begeleiding van de pottenbakker, 
kleine potten draaien. De pottenbak-
ker laat zien hoe uit een homp klei 
een urn of pot ontstaat. Het werken 
met klei is voor kinderen altijd een 
zeer boeiende bezigheid.
U vindt openluchtmuseum Eynder-
hoof aan het Milderspaat 1 te Neder-
weert-Eind
Voor info: www.eynderhoof.nl

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

Makelaardij
  Taxaties

  Verzekeringen
 Hypotheken

www.jacobsgijsen.nl

Uw adres voor:

Voor ons volledige woningaanbod zie:

Trimsalon Snoetje

-  Honden trimsalon voor alle rassen
-  Uw hond vakkundig getrimd 

(gediplomeerd)
-  Haal- en brengservice mogelijk
-  Uitsluitend 

op afspraak

Tichelveld 21 • Nederweert
Tel. 06-29420034

info@trimsalonsnoetje.nl
www.trimsalonsnoetje.nl

Het adres voor uw hond

Wegens vakantie gesloten van 
28 aug. tot en met 18 sept. 
Vanaf donderdag 19 sept. 

weer geopend. 

KÖmhOff sANiTAir
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33



Oorzaak Hoorkliniek
Staat 1, 6031 EL Nederweert

Tel. 0495-586506
Dorpstraat 15, 6093 EA Heythuysen

Tel. 0475-480965
info@oorzaakhoorkliniek.nl
www.oorzaakhoorkliniek.nl

Bent u toe aan een 
hoortoestel?

Of is uw hoortoestel 
toe aan vervanging?

Oorzaak Hoorkliniek biedt u de beste oplossing 
voor uw hoorprobleem.

Afhankelijk van uw zorgverzekering al vanaf € 0,00.

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

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

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

(vergoeding via zorgverzekeraar mogelijk)

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

- pigmentvlekken
- couperose
- spider neavi

• Spray Tan
• Zonnestudio

JeunesseHuidverzorgingsinstituut JeunesseJeunesse

Pleunis mode Nederweert
Damesmode najaar/winter 2013
In de najaarsmode nemen we traditi-
oneel afscheid van de felle zomerse 
kleuren. Toch blijven die dit najaar 
niet helemaal weg. De najaarsmode 
combineert rustige aardse tinten met 
heldere kleuraccenten. De overall 
look is natuurlijk, decoratief en van 
een basiselegantie met opvallende 
elementen. Natuurlijke kleuren, ma-
terialen en accessoires staan centraal. 
Pleunis mode heeft een uitgebreide 
collectie met alle najaars- en win-
tertrends. Door het bijhouden van 
de modeontwikkelingen en bezoek 
aan de (inter-)nationale beurzen zijn 
de variatiemogelijkheden groot en 
zijn alle must haves aanwezig. Pleu-
nis mode beschikt daarnaast over 
adviseurs die voorzien in een passend 
advies bij elk figuur en voor elke ge-
wenste look. 

Luxe in detail 
De economische recessie zorgt er-
voor dat we veel normen en waarden 
heroverwegen. Het vertrouwen in 
het eigen kunnen en de maatschap-
pij van vandaag is minder geworden. 
En steeds meer vertrouwen we op 
oude waarden, ambacht, natuur en 
authenticiteit. Die verschuiving zie 
je terug in het modebeeld. Kleding 
wordt veelal gemaakt van natuurlijke 
stoffen en met de hand gemaakte 
decoratieve elementen. De silhouet-
ten zijn gelaagd, overdreven en soms 
zelfs uitbundig te noemen. Hoewel 
de basis rustig en sober te noemen 
is, is de mode allesbehalve saai. Dit 
najaar vinden we volop detail terug. 

De mode is op alle fronten luxer van 
uitstraling en detail is hét credo voor 
dit najaar. 

Colour me 
Zoals bij natuur, ambacht en authen-
ticiteit past zijn ook de modekleuren 
afgeleid van de natuur en natuurlijke 
grondstoffen. In het najaar spelen 
kleuren als bottlegroen, aubergine 
en nachtblauw de hoofdrol en wor-
den ze gecombineerd met koper-
tinten, bruin, zwart, (zilver)grijs en 
ijstinten. Ze worden in glansstof, 
leersoorten, wol, vilt, borduursels, 
haakwerk, tweed, fluweel en nog 
veel meer materialen uitgevoerd. Dat 
zorgt voor een kleurige, vrolijke en 
uitbundige uitstraling. De natuurlijke 
kleuren worden gecombineerd met 
felle kleuren, weliswaar in de accen-
ten, maar voldoende aanwezig om 
een outfit op te lichten. 

Een eigen look 
Het is niet moeilijk dit najaar een 
mooie look te creëren. De verschil-
lende modestijlen zijn gevarieerd en 
onderling goed te combineren. Een 
goed stijladvies zorgt voor de best 
passende outfit bij elk figuur. Ook 
helpt een goed advies bij het combi-
neren van must haves. Voor een pas-
send advies kunt u terecht bij Pleu-
nis mode. Daar zijn de verschillende 
modetrends- en stijlen in de ruime 
collecties goed vertegenwoordigd en 
maakt de grote keuze in accessoires 
elke outfit compleet.
Pleunis mode, Brugstraat 21, Neder-
weert, www.pleunismode.nl

Vertrouwd & Duurzaam

www.remozon.nl

Bespaar ook tientallen euro’s 
per maand met zonnepanelen 
van Remozon
Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 

van Remozon
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Vertrouwd en vakkundig. 

Vraag een vrijblijvende offerte via www.remozon.nl / 06-54256242

Nederweert - Kleine Steeg 2a
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Kersenvlaai: € 9,40  half € 5,20

Waldkorn: € 2,20

Weerter vlaaitjes: € 1,50

Kaas broodjes, per stuk: € 1,00

Aardbei bavaroise vlaai: € 12,75  half € 7,35
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Wil Waelbers Design B.V. T 0495 - 55 08 28

Aluminiumstraat 7 F 0495 - 55 08 29

6031 TT  Nederweert E info@wilwaelbersdesign.nl

I www.wilwaelbersdesign.nl

CNC frezer (m/v)
Ben jij die ervaren CNC frezer die zelfstandig kan wer-
ken en initiatief toont? Wil jij deze uitdaging aan gaan en 
bij ons aan het werk gaan als CNC frezer?
Reageer  dan snel!

Functie
•	 CNC	frezen	op	een	3	+	5	assig	bewerkingscentrum
•	 Zelfstanding	kunnen	programmeren
•	 Ervaren	met	Heidenhein
•	 Stellen,	bewerken	en	beoordelen	van	de	producten

Functie-eisen 
•	 Je	bent	nauwkeurig	en	communicatief		
•	 Ervaring	met	het	programmeren	via	CAD-CAM,	bij	voorkeur		
	 TopSolid	7	
•	 Geen	9	tot	5	mentaliteit

Aanbod
•	 Een	afwisselende	baan	in	een	dynamische	organisatie
•	 Naast	een	passend	salaris	zijn	er	uitstekende	secundaire	ar	
	 beidsvoorwaarden		

Dienstverband	 Vast
Uren	 	 38-40	uur	per	week
Opleidingsniveau		MBO	diploma	richting	Metaal	/	Techniek	-	
	 	 	 verspanende	bewerkingen	
Salaris 	 Volgens	CAO	Metaal	en	Techniek

Past deze functie bij jou?
Aarzel	dan	niet	en	stuur	dan	je	sollicitatie	met	uitgebreide	CV	naar	
info@wilwaelbersdesign.nl
of	neem	dan	contact	op	met,

Auto te Kanaal 15 september 2013

Reddingsbrigade Nederweert orga-
niseert op zondag 15 sept. weer een 
Auto te Kanaal. Een groot aantal 
deelnemers heeft zich inmiddels aan-
gemeld, er zijn nog lesplekken vrij.
Deelnemers worden per groep inge-
deeld en krijgen eerst theorieles. Daar-
na gaan ze daadwerkelijk in een gepre-
pareerde auto 2 of 3 keer te water. 
Reddingsbrigade Nederweert wil 
hiermee de aandacht vestigen op de 
mogelijke gevaren van auto’s, snelhe-
den en het (ijskoude) water. 

Extra in 2013: Reddingsbrigade heeft 
als extra een Reddinghonden brigade 
uit Brasschaat uitgenodigd. Hierover 
heeft u reeds in dit blad informatie 
kunnen lezen.

Daarnaast heeft de Reddingsbri-
gade Nederweert het SIGMA-team 
NoordLimburg uitgenodigd voor de-
monstratie van hun materialen en 
informatie te geven over hun werk-
zaamheden. Hieronder een korte be-
schrijving: 

Het voornaamste doel van een SIG-
MA-team (Snel Inzetbaar Groep ter 
Medische Assistentie) is het logistiek 
en medisch ondersteunen van de 
andere onderdelen van de Genees-
kundige Eenheid (Gnk-C): het Mobiel 
Medisch Team (MMT) en de zoge-
naamde AMBU-Teams. Het doel van 
de Geneeskundige Combinatie is het 
redden van levens in een rampgebied 
door slachtoffers zo veel mogelijk sta-
biel te maken voordat ze per Ambu-
lance vervoerd kunnen worden naar 
een traumacentrum of de Spoedei-

sende Eerste Hulp (SEH) van een ge-
woon Ziekenhuis.

Voorbeelden van rampen in Neder-
land waar een of meerdere SIGMA-
teams opgeroepen waren: Vuurwer-
kramp in Enschede 2000, Cafébrand 
te Volendam 2001, Nijmeegse Vier-
daagse 2006 en recenter het ver-
keersongeval te Budel.
Daarnaast wordt het SIGMA-team va-
ker voorwaarde scheppend ingezet 
bij grote festiviteiten met als voor-
beeld het OLS te Stramproy in juli 
2013. 

De groep van 28 vrijwilligers, waar-
onder 2 Nederweertenaren, dragen 
een pieper bij hun en kunnen indien 
nodig binnen een uur op de ramp-
plek aanwezig zijn. Hiervoor hebben 
ze enkele voertuigen met aanhanger 
ter beschikking. Ter plekke zullen ze, 
op een veilige plek, een klein “nood-
hospitaal” (opblaasbare tent) opzet-
ten, met volledige uitrusting. Ze zijn 
zelfvoorzienend, compressor, verwar-
ming etc. Ze kunnen daardoor dus op 
afgelegen plekken ingezet worden.

Natuurlijk is dit nog lang niet alles 
maar een grote groep vrijwilligers 
van het SIGMA-team zal u nog veel 
meer vertellen en laten zien. Kom en 
laat u informeren op zondag 15 sept. 
2013 tussen 10.30 en 16.00 u. Nabij 
brug 15, waterscouting gebouw te 
Nederweert.

Kijk voor meer informatie over ATK 
(Auto te Kanaal) op onze website: 
rb_nederweert.nl

‘’Bevrijders van Ospel geëerd’’

Tijdens een bezoek aan Henri-
Chapelle(B) op 16 augustus heb-
ben de Wapenbroeders van Ospel 
de aldaar begraven Amerikanen 
geëerd met een herdenkingscere-
monie. Bij de oorlogshandelingen 
tijdens de tweede wereldoorlog 
heeft voor Ospel de 7 Amerikaan-
se Pantserdivisie “The Lucky Se-
venth” een belangrijke rol ge-
speeld.

Deze divisie (totaal ruim 12.000 man-
schappen) vocht eerst in Noord-
Frankrijk van Normandië toto 
Metz. Daarna werd zij ingezet om het 
bruggenhoofd van de Duitse troe-
pen aan de westzijde van de Maas te 
elimineren. (van noord-Limburg tot 
aan het Kanaal Wessem-Nederweert 
en oostelijk van de Noordervaart).
Hun eerste gevecht was bij Overloon 
waar grote verliezen werden gele-
den, circa 450 gesneuvelden, gewon-
den en vermisten. Vervolgens werd 
de divisie ingezet in de omgeving van 
Ospel-Meijel-Deurne-Asten. Ook hier 

werden opnieuw zware verliezen ge-
leden.

In Ospel (Horick-Waatskamp-Kreyel-
Winnerstraat in de Peel en langs de 
Noordervaart) zijn eind oktober en 
begin november 54 Amerikanen ge-
sneuveld die op een monument staan 
vermeld aan de Plattepeeldijk. 6 sol-
daten zijn in de directe omgeving van 
Ospel gesneuveld (omgeving Neder-
weert-Weert). Na de gevechten wer-
den tien van hen overgebracht naar 
Henri-Chapelle vlak over de Neder-
landse grens bij Noorbeek-Hoogcruts.
Door de Wapenbroeders van de afde-
ling Ospel werd bij elk graf van deze 
bevrijders een zonnebloem gelegd 
om hen te gedenken en te eren. Bij-
gaand treft U een fotoreeks aan 
van deze herdenkingsplechtigheid.
Op de website
www.7tharmoredmemorial.nl vindt 
u een overzicht van die gevalle-
nen die in Ospel en directe omge-
ving sneuvelden en in Henri-Chapelle 
zijn begraven.

Voorzitter Arie van der Lee van de Bond van Wapenbroeders geeft zijn speech.

Chemo- en hormonale 
therapie bij borstkanker 

Thema-avond Borstkankervereni-
ging 
Op dinsdag 10 september a.s. organi-
seert het B-actief netwerk Weert van 
Borstkankervereniging Nederland een 
thema-avond. De bijeenkomst vindt 
plaats van 19:00 tot 21:00 uur in het Au-
ditorium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. 
Toegang is gratis.

Hoewel aanmelden niet noodzakelijk is, 
graag bericht van uw komst aan Henny 
Brandwijk: wgb.brandwijk@gmail.com, 
telefoon: 0495 - 54 83 09.

Ted Goossens, verpleegkundig speci-
alist, vertelt over de (bij)werking(en) 
van chemotherapie en de langetermijn-
effecten daarvan. Hij besteedt ook 
aandacht aan de ontwikkelingen in de 
doelgerichte therapie. In dit kader be-
spreekt hij het middel Trastuzumab. 
Verder gaat hij in op het verschil tussen 
de (neo) adjuvante- en de palliatieve 
behandeling. 

Sandra Janssen - Engelen, mammaca-
reverpleegkundige en verpleegkundig 
specialist i.o. legt uit wanneer hormo-
nale therapie wordt gegeven en licht 
de werking toe. Zij besteedt ook ruim-
schoots aandacht aan de bijwerkingen 
en geeft zij tips en adviezen. 

Natuurlijk is er ook gelegenheid voor 
het stellen van vragen. 

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Bobo kindercentra heet vanaf nu:

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

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

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

2-4 jaar (voorheen peuterspeelzaal)

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

Te koop:
appels en pruimen

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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



Mede door o.a. de financiële steun van 
sponsoren en begunstigers, de vele 
uren inzet van de leden, supporters en 
vrijwilligers, de aandacht in de media, 
Bloaskracht 11 en Harmonie Pro Musica 
kunnen we terugzien op een zeer ge-
slaagd schuttersweekend.

ZATERDAG 17 AUGUSTUS:
De dag voor de sponsoren, begunstigers en 
het dorpsschuttersfeest.
 
Door hun financiële bijdragen werden de 
bedrijven uitgenodigd om deel te nemen 
aan het sponsor schieten. Er kon worden ge-
schoten met zelf samengestelde drietallen.
De inzet was een gezellige middag en de St. 
Lucie sponsorwisselbokaal. Buksmeesters en 
optekenaars van zusterverenigingen boden 
de helpende hand aan  de schutters om de 
stöpkes af te schieten. In de feesttent zorg-
de dj. Sjoske voor stemmingsmuziek.
Na twee rondes geschoten te hebben, volg-
de de kaveling. De winnaars van de St. Lucie 
sponsorbokaal werd het drietal van Lam-
mers beton. Dit drietal mistte geen schot. 
Tweede werd het team: Mathijs Horyon 2.
De derde plaats was voor Mathijs Horyon 
team 1
Winnaars; Gefeliciteerd met de behaalde 
prijzen.

Gelijktijdig met de aanvang van de schiet-
wedstrijd voor de sponsoren werd ook met 
het dorpsschuttersfeest gestart. Ook hier 
kregen de samengestelde drietallen  het ge-
voel om  in de huid van een echte “sjot” te 
kruipen en het schuttersgevoel te ervaren.
Hadden de teams twee rondes de “bölkes” 
afgeschoten, dan plaatsten zij zich voor de 
zenuwslopende kaveling.
Ook hier kwamen drie winnaars uit de bus, 
die geen enkele misser hadden.
De uitslag van het dorpsschuttersfeest:
1e  werd het team Mia Minten 2, bestaande 
uit: Thijs Linssen, Harold Weekers en Jos Stals
De 2e plaats was voor het team Bongaerts 
– Thiessen.
Als 3e eindigde het team van de IJsboerderij.

Nadat het schieten was afgelopen verzorgde 
Aldje Hendrikx een mooi optreden in de tent.
Na de prijsuitreiking bleef het nog lang ge-
zellig op het feestterrein en in de tent.

ZONDAG 18 AUGUSTUS:
Een zieke morgen,……..een gezonde dag”.
Jawel, al vroeg in de morgen begon het te 
regenen. Iets anders waarop we hadden ge-
hoopt. De genodigden en de deelnemende 
schutterijen kwamen gewapend met para-
plu’s naar de Visdijk. 
Zelfs tijdens de openingsceremonie was het 

Geslaagd schuttersweekend

zonnetje nog ver te zoeken.
Maar de schutters laten zich niet zo gauw 
beïnvloeden door het weer. In een kleurrijke 
stoet vertrokken de 25 deelnemende schut-
terijen om in optocht door de kern van Eind 
te lopen.
De bordjesdragers, de tambour-maîtres, de 
muziekkorpsen, de vaandeldragers, mar-
ketentsters konings- en keizersparen, com-
mandanten en schutters presenteerden zich 
aan de jury en aan de belangstellenden 
langs de optochtroute.
Inmiddels was de lucht geklaard en konden 
de natte kleren verruild worden door mak-
kelijke droge kleding, uitgezonderd de deel-
nemers aan de terreinwedstrijden.
Mevr. Frenken viel de beurt te eer om na-
mens de gemeente Nederweert de schiet-
wedstrijden te openen.
In de feesttent konden de leden van de 
schutterijen en belangstellenden genieten 
van een drankje en van een warme en/of 
koude hap onder het genot van dj. Sjoske.
De leden van “Bloaskracht” 11 wisten met 
hun muzikale optredens het publiek op hun 
hand te krijgen. Schutterij St. Oda Boshoven 
werd de winnaar van de beker die geschon-
ken werd door de Gemeente Nederweert.

Door de medewerking van de E.H.B.O Ne-
derweert, dj. Sjoske, Aldje Hendrikx, KVW 
Nederweert, de verkeersregelaars, Bloas-
kracht 11, Harmonie Pro Musica, Schutters-
bond E.M.M., de deelnemende schutterijen, 
de buksmeesters, de Gemeente Neder-
weert, Nederweert24, Nederweert Actueel, 
Drukkerij v. Deursen, Bakkerij Cremers, Mari-
an’s bloemen, de grondeigenaren, inwoners 
Nederweert-Eind, Boerdrijwinkel Konings, 
Sligro , Two men sound, de heren van de  
elektriciteit en terreinwerkzaamheden, Gebr. 
Rietjens, Pastoor Koumans, afgevaardigden 
van het gemeente bestuur, sponsoren en be-
gunstigers, en bezoekers kunnen wij terug-
zien op een zeer geslaagd bondsfeest.

Een heel speciaal woord van dank aan alle 
leden, supporters en vrijwilligers die op wel-
ke wijze dan ook, zich hebben ingezet voor 
schuttersgilde St. Lucie.
Wij zijn reuze trots op jullie.
DANKE, DANKE, DANKE.

1 Wilhelmien Janssen - Harrie Kirkels 673 pnt.
2 Hub kessels - Albert Kneepkens 656 pnt.
3 Marion Houtappel -Huib Houtappel 646 pnt.
4 Bart Klomp - Tjeu Tinnemans 639 pnt.
5 Theo v. Brussel - Hein Sieben 629 pnt.
6 Toos Adriaans - Rina Beenders 622 pnt.
6 Ria Bocken - Thea Mirck 622 pnt.
8 Käthy Konings - Ruud Buijs 619 pnt.
9 Jan Brinkmans - Harrie Nijssen 618 pnt.
10 Hei v.Houts - Cor Steijn 611 pnt.

Voor het laatste nieuws zie onze vereni-
gingssite www.veredot.nl.

Op zondag 15 september starten we met het 
nieuwe competitieseizoen.
We beginnen met een thuiswedstrijd. Aan-
vang van de wedstrijd is 13.00 uur.
Graag 15 minuten voor aanvang van de 
wedstrijd speelklaar in de hal te zijn.
Wij wensen jullie een succesvol en sportief 
seizoen 2013/2014 toe. 

Lijkt het je leuk om eens te proberen of bad-
mintonnen jou een leuke sport lijkt!
Kom eens kijken tijdens een training op 
maandagavond en ga eens proberen.
Om 18.00 uur beginnen de jeugdspelers en 
om 20.00 onze recreanten.
Kijk voor meer informatie over onze vereni-
ging op www. veredot. nl.

Dit Badmintonweekend werd mede moge-
lijk gemaakt door:
Leeters Accountants + Adviseurs
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.
KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

Programma Wo. 4 sept Junioren Beker
Conventus ’03 C1 - Eindse Boys C1 18.30 uur 
Eindse Boys MC1 - Helden MC1 18.30 uur 
Eindse Boys MC2 - Linne C2 18.30 uur 

Programma Za. 7 sept. Junioren
Eindse Boys A1 - DESM A1 15.00 uur 
Grashoek B1 - Eindse Boys B1 15.00 uur 
Eindse Boys C1 - BEVO C1G 13.30 uur 
Laar C4 - Eindse Boys C2M 14.30 uur 
NWC MC1 - Eindse Boys MC1 13.00 uur 
Egchel D1G - Eindse Boys D1 12.00 uur 
Eindse Boys D2 - MMC Weert D2 11.00 uur 
SV Budel E3 - Eindse Boys E1 09.45 uur 
Merefeldia E3 - Eindse Boys E2 11.00 uur 
Eindse Boys E3M - Rood Wit’67/Nyrstar E3 09.15 uur 
Maarheeze F1 - Eindse Boys F1 09.30 uur 
Eindse Boys F2 - vv Kessel F3 10.30 uur 
RKSVO F5G - Eindse Boys F3M 11.00 uur

Programma Za. 7 sept. Veteranen
Eindse Boys - RKSVN 17.00 uur

Programma Zo. 8 sept Senioren
Eindse Boys 1 - vv Kessel  14.30 uur

Programma Zo. 8 sept Vrouwen
Eindse Boys VR1 - Helden VR2 11.00 uur

Programma Zo. 8 sept Senioren Vriendsch.
RKSVN 4 - Eindse Boys 2 10.00 uur
Eindse Boys 4 - Roggel 4 11.00 uur 
RKMSV 9 - Eindse Boys 5 10.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – vv 
Kessel 1:
Kuster Tuin&Parkmachines Heythuysen
Spelertje van de week: Jordi Bastian
Donderdag 5 september start kaart-
avonden, aanvang 20.00 uur 
Supporters welkom bij de wedstrijden
Voor laatste nieuws en eventuele gewijzigde of 
ingelaste wedstrijden zie www.eindseboys.nl

Programma SV Leveroy
 
Zaterdag 7 september
Leveroy B - Laar B3                  14.00
Leveroy D - DESM D2              12.00
Leveroy E1 - Veritas E1             11.00
Leveroy E2 - Veritas E2               9.00
Leveroy F - Veritas F                10.00
 
Zondag 8 september
SVVH 1 - Leveroy 1 (comp)    14.30
MMC Weert 4 - Leveroy 2 (oefen)    11.00
Leveroy 3 - RKSVO 5 (oefen)    10.00
Roggel 7 - Leveroy 4 (oefen)     10.00
Leveroy Vr - RKHVC Vr (beker)  10.30
 
Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Bekerprogramma Jeugd
Woensdag 4 september
Merefeldia C2 – FC Maasgouw C1  18:30
Merefeldia C3 – St. Odilienberg C1  18:30

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 7 september
FC Oda A1 – Merefeldia A1  13:30/15:00
SV Budel A3 – Merefeldia A2  14:30/15:30
Merefeldia B1 – Brevendia B1G  15:00
Merefeldia B2 – SV Budel B3  15:00
Merefeldia MB1 is vrij
ST EVV/St Joost C1 – Merefeldia C1  13:45/15:00
Merefeldia C2 – Veritas C2G  13:30
FC Cranendonck C2 – Merefeldia C3  10:30/11:30
Merefeldia D1G – RKMSV D1  12:15
Heythuysen D2 – Merefeldia D2G  10:00/11:00
Merefeldia D3G – Helden D4  12:15
SHH D6 – Merefeldia D4G  11:00/12:00
Merefeldia MD1 – Koningslust MD1  11:00
Laar E1 – Merefeldia E1  09:15/10:00
Merefeldia E2 – ST RKESV/RKSVV E1  11:00
Merefeldia E3 – Eindse Boys E2  11:00
Heythuysen E2G – Merefeldia E4  08:30/09:30
VV GKC E2G – Merefeldia E5 08:30/09:30
VV Kessel E4 – Merefeldia E6 07:45/09:00
Merefeldia E7G – ST EVV/St Joost E4G 10:00
Panningen F1 – Merefeldia F1  09:30/10:30
Merefeldia F2G – Panningen F2  10:00
Laar F4 – Merefeldia F3G  08:15/09:00
Merefeldia F4 – RKSVO F3  09:00
ST EVV/St Joost F3 – Merefeldia F5  08:00/09:00
Merefeldia F6 is vrij

Programma Veteranen
Zaterdag 7 september
Merefeldia – Helden  17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 8 september
Merefeldia 1 – Stiphout Vooruit 1  14:30
Merefeldia 2 – De Ster 2  11:00
Merefeldia 3 – Laar 4  11:00

Bekerprogramma Senioren
Zondag 8 september
VV GKC 2 – Merefeldia 4  10:45/12:00
DESM 3 – Merefeldia 5  10:30/11:30
Boekoel 4 – Merefeldia 6  10:45/12:00
Merefeldia 7 – Someren 9  10:00
Merefeldia VR1 – DESM VR1  12:00

RKSVO Nieuws

Woensdag 4 september:
BEVO C2 - RKSVO C2g 19.00

Donderdag 5 september:
RKSVO C1 - SVC’2000 C2 19.00

Zaterdag 7 september:
RKSVO A1 - Roggel A1 15.00
FC Oda A2 - RKSVO A2 15.00
Panningen B1 - RKSVO B1 15.00
RKSVO B2 - RKMSV B2 15.00
RKSVO C1 - SV Laar C2 14.00
RKSVO C2 - Koningslust C1 13.00
Haelen C3g - RKSVO C3g 13.00
Panningen D1 - RKSVO D1 12.00
RKSVO D2g - HEBES D2 12.30
RKSVO D3g - VV GKC D2 12.00
RKSVO E1 - VV Kessel E1 10.00
RKSVO E2 - SV Budel E4 10.00
SV Budel E6 - RKSVO E3g 09.45
Panningen E5 - RKSVO E4g 09.30
RKSVO F1 - SV Budel F1 10.00
MMC Weert F3 - RKSVO F2 09.00
Merefeldia F4 - RKSVO F3 09.00
Panningen F4 - RKSVO F4 10.30
RKSVO F5 - Eindse Boys F3M 11.00

Zondag 8 september:
ASV’33 1 - RKSVO 1 14.30
RKSVO 2 - RKMSV 2 11.30
RKVB 2 - RKSVO 3 12.00
RKSVO 4 - Roggel 6 12.00
SV Leveroy 3 - RKSVO 5 10.00
RKSVO 6 - Roggel 5 10.00
Heythuysen 7 - RKSVO 7 10.00
RKSVO da.1 - SJVV da.1 11.00

Vrijdag 20 september:
Vrijwilligersavond in de kantine 19.30

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

Programma ‘t Brökske/Eetcafé DKW

Vrijdag 6 september
Sporthal Altweerterheide
ZvWeert 2 - ‘t Brökske/Eetcafé DKW 3 20:00u

Zaterdag 7 september
Sporthal Nederweert
‘t Brökske/Eetcafé DKW 6 - Inter’80 5 16:00u
‘t Brökske/Eetcafé DKW 9 - SV Lake Valley 10 17:00u
 
Vanaf oktober vind er geen publicatie meer 
plaats in het weekblaadje.
Het programma is dan te vinden op onze 
nieuwe website: www.zvv-ut-brokske.nl
 

Onlangs ontvingen wij het droevige bericht 
van het overlijden van Mevr. Knapen-de Wit.
Bestuur en leden wensen Lei en familie veel 
sterkte en kracht om dit verlies te dragen.

365e BONDSFEEST:
In het weekend van 17 en 18 augustus orga-
niseerde schuttersgilde St. Lucie in samen-
werking met de kantonale bond E.M.M. een 
bondsfeest. Elders in dit weekblad leest u een 
verslag. Via deze weg willen we alle sponso-
ren, begunstigers, supporters, inwoners van 
Eind, Bloaskracht 11, harmonie Pro musica en 
vrijwilligers bedanken voor hun medewer-
king aan het geslaagde feestweekend.

Agenda September:
07 sept. Schietoefening 19.00 uur – Club-

gebouw
10 sept. Bijeenkomst activiteitencommis-

sie – aanvang 19.30 uur Clubge-
bouw

14 sept. Schietoefening 19.00 uur - Club-
gebouw

15 sept. Tinus Stienen beker/ Beste schut-
ter

21 sept. Schietoefening 19.00 uur – Club-
gebouw

28 sept. Uitstapje voor de activiteiten-
commissie (zie uitnodiging)

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Programma
Veldwedstrijden.
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

SchietSportcentrum “Kraan”

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

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

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. Bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

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

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.

De reddingsbrigade van Nederweert viert 
dit jaar de veertigste verjaardag. Om het 
jubileum te vieren, worden er het hele jaar 
door activiteiten georganiseerd. Voor alle 
leeftijdscategorieën, lesgroepen, vrijwil-
ligers en andere betrokkenen is er wel wat 
te doen. Discozwemmen voor de jeugd, een 
feestavond voor de ouderen. Zaterdag 10 
augustus was het de beurt aan de tussen-
jeugd, jongeren tussen de 12 en 18 jaar. 

Met drie auto’s afgeladen met tussenjeugd 
vertrokken we naar België. We waren daar 
te gast bij de Watersportclub Aldeneiker 
Plas (WAP) in Maaseik. De reddingsbrigade 
had geregeld dat iedereen kon waterskiën. 
Ook was er een boot met een banaan erach-
ter. ‘Het was een ongelofelijk leuke erva-
ring. Ik hoop dat we bij het volgende jubile-
um weer zoiets gaan doen. Het is sportief en 
toch ook wel spannend’, zegt Matthijs Rut-
jens. Hij ging mee als begeleider, maar kon 
de verleiding niet weerstaan. ‘Binnen de 
kortste keren lag ik er zelf ook in!’, lacht hij. 

Een paar uur en vele vaar- en valpartijen la-
ter kwam de groep van ongeveer 20 mensen 
weer bij elkaar. ‘Het is, zoals bij elke ver-
enigingsactiviteit, een flinke klus om zoiets 
leuks te organiseren,’, zegt Desirée Moonen, 
voorzitter organisatiegroep whoznext. ‘Er 

gaan weken aan planning en communicatie 
aan vooraf. We hebben moeten regelen dat 
er genoeg boten waren, dat iedereen de tijd 
had om te waterskiën, de overige materialen, 
zoals de bananenboot. En natuurlijk ook de 
barbecue, die vanavond gehouden wordt’.

Want daarmee sloot de avond. Terug in Ne-
derweert werd er met de hele groep een 
barbecue gehouden. De hele dag werd erg 
positief ontvangen. Harry Geerlings, lid van 
de reddingsbrigade, zegt: ‘Dit was nou echt 
een leuke vakantiedag. We zijn lekker spor-
tief bezig geweest en we hebben het gezel-
lig afgesloten hier in Nederweert. Als het 
aan mij ligt doen we dit elk jaar!’

Paul Heuts

Waterplezier voor jeugd reddingsbrigade

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

HATHA YOGA
Op een rustige manier werken aan

krachtige spieren
soepele gewrichten

ademhaling en ontspanning

ook zeer geschikt voor ouderen
maandag en dinsdagavond

voor meer informatie
0475-568574
Evatine Gryn

Geologie van Limburg

Van 1 augustus tot 1 december staat 
in het Natuur- en Milieucentrum De 
IJzeren Man een expositie over geolo-
gie in Limburg. Naar aanleiding daar-
van verzorgt Drs. Hans de Jong een 
lezing over dit thema. De lezing is op 
dinsdag 3 september om 19.30 uur in 
het NMC De IJzeren  Man, Geurtsven-
weg 4, 6006 SN  Weert.
Toegang is gratis!
T. 0495 - 52 48 93. Inlichtingen: Bèr 
Peeters, coördinator NMC
www.natuurenmilieucentrumweert.nl

Onder ons ligt een middelgebergte 
met flinke hoogteverschillen. Dat mid-
delgebergte is voor een deel al heel 
oud. Maar af en toe krijgt het een 
nieuwe impuls waardoor de hoogte-
verschillen weer groter worden. In de 
meest recente aardgeschiedenis is dat 
proces nog steeds aan de gang.
Aan de aardoppervlakte zien we er 
niet zo veel van. Natuurlijk staat met 
name Zuid-Limburg bekend als heu-
velland, maar dan praten we over 
hoogteverschillen van ruim 200 meter. 
Echter, in de diepere ondergrond zijn 
die verschillen veel groter. Het blijkt 
dat in de afgelopen 300 miljoen jaar 
de tektoniek - bewegingen in de aard-
korst - de belangrijkste motor voor de 
vorming van het huidige Limburgse 
landschap is. Uiteindelijk is bijna alle 
reliëf daaruit te verklaren. Limburg 
heeft een eerbiedwaardige aardge-
schiedenis achter de rug. Het ligt op de 
flank van het oude Midden-Europese 
middelgebergte. En verder heeft de 
Maas in recentere tijd een belangrijke 
invloed op het landschap gehad.
Deze drie elementen: gebergtevor-
ming, tektoniek en de Maas hebben 
het uiterlijk van het huidige Limburg-
se landschap bepaald. En hun wer-
king is nog lang niet ten einde.

Kleding en 
speelgoedbeurs

Op Zondag 22 september organiseert 
Basisschool De Bongerd  aan De Ben-
gele 2 in Nederweert een tweede 
hands kinderkleding en speelgoed-
beurs van 10.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt winterkleding schoon en in goe-
de staat te koop aanbieden vanaf maat 
74 tot en met 176 voorzien van kleding-
maat, prijs en een nummer. Ook auto en 
fietsstoeltjes, stadsbuggy’s, positiekle-
ding, carnavalskleding  en groot speel-
goed kunt u te koop aanbieden.

Niet ingenomen worden knuffels, on-
dergoed, sokken en wandelwagens.

De spullen kunt u brengen Zater-
dag 21 september tussen 10.30 
uur en 11.30 uur bij Basisschool 
de Bongerd.

De beurs is niet aansprakelijk voor 
vermissing, beschadiging of diefstal.
Wat niet geprijsd of genummerd is 
kan niet verkocht worden.
Het is mogelijk de kleding te doneren 
aan een goed doel (actie polen).

Van de spullen die verkocht worden is 
de helft voor onze school (echter met 
een maximum van € 7,- per artikel) en 
de rest is voor u.

Voor meer informatie en een per-
soonlijk nummer mail dan naar kle-
dingbeurs_bs_de_bongerd@hotmail.
com  of  bel met 0495-622733
We hopen dat de beurs weer een suc-
ces gaat worden!!!!!!!

Afvallen met Ooracupuntuur
Aanmeten en leveren

van
TEK - Steunkousen
CEP – Sportkousen

Voetreflex – Therapie
St.Willibrordusstraat 10
6031 CZ  Nederweert

0495-622450
06-12247515

www.feetandwellnesspraktijk.nl

Kunstlint 
Budschop-Nederweert

De expositie door Nederweerter 
hobbyisten in de etalages van de on-
dernemers in de St. Rochusstraat en 
Brugstraat duurt nog tot het week-
end van 7 en 8 september a.s. Nog 
niet in de gelegenheid geweest om 
de schilderstukken, beeldhouwwer-
ken en andere kunstobjecten te be-
wonderen, dan is het beslist een aan-
rader om een wandeling te maken 
langs deze tijdelijke tentoonstelling. 
Er schuilt meer creativiteit in menig 
dorpsbewoner dan je zou denken. 
Bovendien kunt u meteen de nieuwe 
Brug 15 goed bekijken. 
STICHTING DORPSRAAD BUDSCHOP

Gezocht:

Wij zijn op zoek naar mooie verhalen 
of ludieke acties van uzelf of andere 
mensen uit de gemeente Nederweert.
Die kunnen wij namelijk goed gebrui-
ken voor de (in een compleet nieuw 
jasje gestoken) vastelaovundjgezet 
van 2014. Heeft u ietss lolligs mee-
gemaakt of gehoord, dan weten wij 
dat graag. U mag de tekst gewoon in 
het Nederlands aanleveren. Wij zorgen 
ervoor dat het in het “Ni-jwieërts” ge-
plaatst 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

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)


