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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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

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

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

NederweertNederweert R Roermondoermond
Pannenweg 200 Pannenweg 200 Gebroek 37Gebroek 37

www. lintjeshof.com www. lintjeshof.com 

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

Persoonl i jk  |  Integer  |  Transparant

T  0495 63 13 63 | 0495 53 33 22
E   informatie@vandeursen-uitvaart.nl

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-
ondernemer te kiezen zonder het risico op ‘meerkosten’.

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

IN DIT 
NUMMER:

Peter Caris

Ook voor aluminium carports

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

Fax  : (0495) 63 13 66
Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststofkozijnen
kitwerken

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 spoedrecepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

Implantaten met kroon, brug of klikgebit.
Orthodontie voor kinderen en volwassenen.
Inpandig laboratorium voor snelle service.

Brugstraat 8 Nederweert T. 634227 • buiten praktijkuren bij spoed T. 460765 • www.tandartsspauwen.nl

Eddy Nijsen:

“Ruim 25 jaar komt mijn gezin bij tandarts 
Spauwen.
Dat kan alleen in vertrouwen.
Een praktijk met 35 jaar vakmanschap.
En een team met een goede aanpak.“

Aanbieding
t/m 2 mei

Kersenvlaai € 8,95

Victoria vlaai € 13,95

Aardbeien vlaaitje € 6,95

Appelflappen € 1,25

Sinds 1914
Meerdere keren Meerdere keren 

Kampioen
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste  lekkerste winnaar
LimburgseLimburgse vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

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

G R O E NG R O E NG R O E N

Blues, soul, folk, rock, jazz, funk, 
rhtyhm & blues, rock ‘n roll en alle 
spannende combinaties hiervan: het 
blues- & rootsfestival Moulin Blues is 
ook in 2014 van alle markten thuis. 

Traditiegetrouw vindt in het eerste 
weekend van mei (vrijdag 2 en zater-
dag 3 mei) het Moulin Blues Festival 
plaats. Het Limburgse plaatsje Ospel 
verandert dan twee dagen in het 
gezellige blues- & rootswalhalla van 
Nederland.

Al sinds 1986 wordt in Ospel het Mou-
lin Blues Festival georganiseerd. Door 
de jaren heen is het festival uitge-
groeid tot Nederlands meest toonaan-
gevende blues- en rootsfestival dat 
wereldwijd aanzien geniet. In de mu-
ziekwereld is het festival voor velen 
een ‘must’. In haar rijke historie ver-
welkomde Moulin Blues bluesgigan-
ten als B.B. King, Buddy Guy, Bo Did-
dley, Koko Taylor, Lester Butler, Robert 
Cray, Joe Bonamassa, Walter Trout, 
Jimmie Vaughan en vele anderen. 

Moulin Blues pakt dit jaar uit

Ook deze 29e jaargang belooft het 
een geweldige editie te worden met 
een zeer interessant affiche. De or-
ganisatie is erg trots dat ze topacts 
als de Tedeschi Trucks Band, Jon-
ny Lang en Kenny Wayne Shep-
herd op hun affiche hebben staan. 
Daarnaast is er plek voor een schare 
aan veelzijdige en verrassende ar-
tiesten. Hierbij mag gedacht worden 
aan artiesten als Pokey Lafarge met 
z’n vooroorlogse blues & jazz, the 

Excitements met hun opzwepende 
soul, Sugaray Rayford met zijn mix 
van soul en blues en heel veel an-
deren. Dit alles vindt plaats in twee 
(verwarmde) tenten. 
Naast blues- en rootsmuziek van het 
allerhoogste niveau, hangt er op het 
festival een unieke, ongedwongen 
en enorm gezellige sfeer die het 
festival speciaal en geliefd maakt bij 
een grote schare fans vanuit het ge-
hele land. Ondertussen zijn er op de 
achtergrond honderden hardwer-
kende vrijwilligers actief die alles in 
goede banen leiden. 

De 29e editie van Moulin Blues lijkt 
op muzikaal gebied een legendari-
sche editie te worden. Met de sfeer 
zit het daarnaast altijd wel snor in 
Ospel en dit samen maakt van Mou-
lin Blues 2014 een festival dat je ei-
genlijk niet mag missen!

Kaarten zijn verkrijgbaar in de voor-
verkoop via www.moulinblues.nl, 
alle Primera vestigingen en de vol-
gende voorverkoopadressen: Eet-
café De Kleine Winst (Nederweert), 
Bloemstyling ‘t Roosje (Nederweert) 
en Café De Prins (Ospel). Natuurlijk 
zijn er tijdens het festival ook tickets 
te verkrijgen aan de dagkassa.

Ook tijdens de vijfde editie van 
Festeynder Plein steunt de or-
ganisatie een goed doel in de 
regio. De opbrengst van de jaar-
lijkse goede doelenloterij, komt 
dit jaar ten goede aan het Brain-
trainer project van Zorgcentrum 
St. Joseph in Nederweert, een 
onderdeel van de Stichting Land 
van Horne. Een Braintrainer is 
een soort spelcomputer met 
veel mogelijkheden om ouderen 
te stimuleren. Vanaf 1 mei zullen 
de loten te koop zijn.

Het zijn vooral de ouderen met de-
mentie en de ziekte van Huntington 
die baat hebben bij een braintrainer, 
maar daarnaast kunnen al de andere 
doelgroepen hier gebruik maken. 
Quizvormen, waaronder muziekquiz, 
ingedeeld  in moeilijkheidsgraden. 
De computer denkt met de cliënt 
mee en geeft aan om een niveau ho-
ger/lager te gaan spelen. Er zijn lan-
ge en korte termijn spelvormen op 
geïnstalleerd. Herinneringsvragen/
foto’s en spelvormen met betrekking 
tot het prikkelen van de zintuigen 
en cognitieve waarnemingen. De 

foto’s van kleine kinderen roepen 
veel vertedering en herinnering op. 
Omdat een braintrainer niet onder 
de gangbare vergoedingen valt, wil 
de afdeling activiteitenbegeleiding 
van Zorgcentrum St. Joseph zelf het 
benodigde geld inzamelen. De Fes-
teynder Plein organisatie steunt hen 
daarbij met de opbrengst van de 
goede doelen loterij. Contactper-
soon bij Zorgcentrum St. Joseph voor 
deze actie is Renie van den Dungen, 
op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag bereikbaar onder nummer 
0495-596730.

Festeynder Plein steunt Braintrainer project
Hoofdprijs van de loterij is een Apple 
iPad welke is geschonken door 
WIN Casino’s Nederweert. De lo-
ten worden gesponsord door Druk-
kerij van Deursen en het ontwerp 
van de loten is van GetNoticed, 
Internet+Bureau, ook uit Neder-
weert. Daarnaast zullen nog diverse 
andere mooie prijzen beschikbaar 
zijn voor de loterij. 

De trekking zal plaatsvinden op za-
terdag 9 augustus a.s. tijdens het 
vijfde Festeynder Plein, dit om plm. 
22.30 uur.

Nederweert | 0495 - 624607
www.adriaensbouwkunst.nl

      EXCLUSIEVE 
ONTWERPEN

               DUURZAAM BOUWEN



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.

Culinair weekend
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Culinair weekend

MoederdagMoederdag

De Kerneel  inne  priêze
Onder grote belangstelling vond 
zaterdag de 10e Declamatiewed-
strijd van Veldeke plaats in zaal Don 
Bosco in Weert. Bijna 30 leerlingen 
van basisscholen uit de regio stre-
den om de prijzen in 2 categorieën. 
Uit Nederweert deden dit jaar he-
laas alleen kinderen van basisschool 
“de Kerneel” mee. Het succes was 
er niet minder om. In beide cate-
gorieën behaalde één van hen de 
tweede prijs.

In groep 5/6 was de uitslag:
1. Gwen Niellissen van De Firtel uit 

Stramproy

2. Pim Feijen van De Kerneel uit Ne-
derweert

3. Janis Briels van De Firtel uit Stramproy

Bij de wat grotere jeugd uit de 
groepen 7/8 was de uitslag:
1. Sem Meevis van De Molenakker
2. Lara Meulenbroeks van De Kerneel 

uit Nederweert
3. Hieke Geelen van De Firtel uit 

Stramproy
Veldeke Weert kan terugzien op een
zeer geslaagde wedstrijd. Toch hoopt 
het bestuur dat volgend jaar ook kin-
deren van de andere Nederweerter
basisscholen zullen meedoen.

Nieuwe bestuurder bij Algemeen
Maatschappelijk Werk Midden-
Limburg

Drs. Joleen Kieneker heeft AMW-
ML ruim 5 jaar met succes en ple-
zier bestuurd. Nu zij tijd en ruim-
te wil voor nieuwe uitdagingen, 
heeft AMW-ML per 1 mei 2014 
een nieuwe directeur-bestuurder 
benoemd: Drs. Mieke Pirson.

Zij studeerde bedrijfseconomie. Na 
een jarenlange internationale loop-
baan in het bedrijfsleven koos zij voor 
de overstap naar de kinderopvang. 
Mieke Pirson is tot 1 mei directeur bij 
MIK Kinderopvang te Maastricht. 

Mieke Pirson krijgt te maken met be-
langrijke uitdagingen. De transities 
in de jeugdzorg, AWBZ/WMO en de 
invoering van de Participatiewet heb-
ben consequenties voor het werk van 
het Algemeen Maatschappelijk Werk. 
De herinrichting van het sociale do-
mein vraagt een herschikking van 

Algemeen Maatschappelijk Werk

taken en herpositionering van orga-
nisaties. Het AMW Midden-Limburg 
levert hierin als kernpartner van de 
gemeenten een belangrijke bijdra-
ge. Mieke kijkt uit naar haar nieuwe 
functie: “De organisatie is klaar om 
deze veranderingen op een goede 
manier vorm en inhoud te geven. Net 
als in de kinderopvang vraagt het om 
samenwerking en om over de gren-
zen van je organisatie te kijken.”

Het AMW Midden-Limburg is met 
70 medewerkers een regionale ba-
sisvoorziening in de zeven Midden-
Limburgse gemeenten. Inwoners 
krijgen hier zonder indicatie hulp bij 
het oplossen van schulden, huisves-
tingsproblemen, relatie- en opvoe-
dingsvragen en omgaan met tegen-
slagen in het leven. De gemeenten 
betalen deze hulp; inwoners hoeven 
hier niets voor te betalen. Het AMW 
Midden-Limburg werkt daarnaast in 
opdracht van diverse organisaties op 
het gebied van onderwijs, veiligheid 
en zorg. 

Op de foto staat links mw. Pirson en rechts mw. Kieneker

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

Leerlingen van De Schrank 
bouwen zelf doe-orgeltje

Basisschool De Schrank in Ospel haakt 
aan bij het orgelproject van de Orgel-
kring Nederweert onder auspiciën
van de Stichting Orgelvrienden Lim-
burg (SOL). Het project wordt uitge-
voerd in groep 7 (rond 11 jaar) van de 
leerkracht Kristel van Berlo op dins-
dag 6 en woensdag 7 mei.

De schooljeugd krijgt van alles te ho-
ren over het orgel: het ontstaan, de 
klank, de blaasbalg, de pijpen in vele 
maten, de architectuur en het orgel-
front. Ook leren de kinderen over de 
materialen die gebruikt zijn om het 
orgel te bouwen, de windvoorzie-
ning en de bespeling van het muziek-
instrument.

De jongens en meisje krijgen niet al-
leen uitleg, ze gaan ook luisteren 
naar orgelmuziek in de kerk. Zij moe-
ten eerst zelf aan de slag; ze gaan 
een bouwpakket van een orgel(tje) in 
elkaar zetten en daarna het orgeltje 
bespelen. Ze moeten eerst de mate-
rialen op volgorde leggen, sorteren
in de juiste volgorde en dan kan de 
bouw beginnen. Er worden ook or-
gelpijpjes geplaatst. Een echt doe-
orgeltje. 
De instructeur bij het werk in de 
school is Wim Janssen, die tot zijn 
pensionering gewerkt heeft bij orgel-
bouwer Verschueren in Heythuysen.

Naar de kerk
Als dat werk gedaan is, mogen de 
kinderen afwisselend het orgeltje be-
spelen en de pompen bedienen. Dan 
zijn ze klaar voor een bezoek aan het 
grote orgel in de parochiekerk van 
Ospel. Daar zal een organist het orgel 
bespelen. De schoolkinderen kunnen
onder begeleiding van het orgel ook 
een liedje zingen. 
Terug in de school is het werk nog 
niet gedaan. Het doe-orgeltje moet 
weer afgebroken worden. En daarna 
kunnen ze zich uitleven in het schrij-
ven van verhalen en het maken van 
tekeningen van het grootste blaasin-
strument in de wereld.

De Schrank

Ter gelegenheid van 150 jaar
parochie Ospel

Op 1 juni een bakwedstrijd voor alle 
vrouwen en mannen van Ospel die 
graag bakken. HEEL OSPEL BAKT  is 
een bakwedstrijd voor inwoners van 
Ospel. Je bakt voor 1 juni een taart, 
vlaai, cake, koek, of... het maakt zo 
gek niet uit.
Of het nou zoet of hartig is, leef je 
uit. Deze kun je inleveren op zater-
dagmiddag 31 mei bij De HaazeHoof 
tussen 15.00 en 17.00 uur. De dag later 
worden alle baksels tentoongesteld 
in marktkramen op het plein. Het pu-
bliek en een deskundige jury gaat de 
winnaars daar uit kiezen. Zo kan heel 
Ospel genieten van jouw bakkunsten.

Maak zo kans om de beste amateur 
bakker van Ospel te worden en naast 
de eer kun je natuurlijk ook nog eens 
een leuke prijs winnen.
De volledige spelregels die er voor 
deze wedstrijd gelden volgen binnen 
zeer korte tijd op Ospel Actueel en op 
www.parochieospel.nl
Wel kun je je al aanmelden dat je mee 
gaat doen. EN vooral DOEN!
Aanmelden kan via een mailtje naar 
heelospelbakt@gmail.com onder ver-
melding van je naam, telefoonnum-
mer, mailadres en leeftijd. Een briefje 
met daarop dezelfde gegevens in de 
brievenbus op Waatskampzijweg 7
kan ook, als je geen mailadres hebt. 
Alvast veel plezier met het bedenken 
van iets lekkers en aparts.

Bakwedstrijd       

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

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

www.carisrth.nl

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

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!

Youth Valley krijgt 
vervolg!

De eerste editie van Youth Valley was 
gezellig, druk bezocht en na dit suc-
ces zal ook vrijdag 25 April een nieu-
we editie plaatsvinden. 
Youth Valley is speciaal voor jongeren 
in de leeftijd van 11 t/m 16 jaar en 
vind plaats in zaal: “Het Peeljuweel”
te Ospel.
Daarnaast is speciaal voor deze leef-
tijdsgroep de consumptieprijs aange-
past naar slechts € 1,50.

De entree is € 2,- per persoon, de 
avonden beginnen om 19:30 en ein-
digen tegen 22:30 uur.
Er zijn al meer data bekend en de 
aankomende edities zullen plaats vin-
den op 25 April, 23 Mei en 4 Juli dus 
noteer deze vast in je agenda.
Youth Valley is een gezellige avond 
gevuld met dance, house en top 40 
muziek. Maar het blijft niet bij mu-
ziek, er is ook een complete compu-
tergestuurde lichtshow met full color 
animatielaser. 
Kortom een gezellige avond speciaal 
voor jou en e leeftijdsgenoten. Jij 
komt toch ook! 
Vind ons via Facebook (Youth Valley) 
en bekijk daar ook de fotoserie van de 
eerste avond en blijf altijd up to date.

Luxe wandklosetcomb. compl. + 
luxe fonteincomb. Compleet NU € 599,-
Showroom V&B whirlpoolbad 180x80 wit 

compleet NU € 795,-
KÖMHOFF SANITAIR

Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

SJG Weert

‘Een beroerte en dan? Het kan 
ook u overkomen..’

Donderdag 15 mei a.s. organi-
seert SJG Weert een informatie-
bijeenkomst waarin de behan-
deling, revalidatie en nazorg na 
een beroerte aan bod komen. De 
informatieavond vindt plaats tus-
sen 19:00 en 21:00 uur in het Au-
ditorium van SJG Weert, Vogels-
bleek 5. De toegang is gratis. 
Aanmelden via het inschrijf-
formulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of tele-
fonisch bij de afdeling Patiënten-
informatie: 0495 – 57 22 05.

Sprekers op deze bijeenkomst zijn Har-
rie Lövenich, neuroloog, Anneke van 
Druenen, revalidatiearts en verschil-
lende therapeuten die betrokken zijn 
bij het herstel. Ook is de stichting SGL 
aanwezig. Zij ondersteunen mensen
met een lichamelijke, zintuiglijke of 
meervoudige beperking en/of een her-
senletsel in de provincie Limburg. Er is 
ruim gelegenheid om vragen te stellen.

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

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

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

EHBO vereniging 
Nederweert

In het kader van het 50-jarig be-
staan van EHBO vereniging Neder-
weert, belichten  we maandelijks 
een actueel EHBO onderwerp. 

Botbreuken
U gaat met uw moeder boodschap-
pen doen. Vannacht heeft het gevro-
ren. Op weg naar de winkel merkt u
dat het hier en daar glad is. Ondanks 
dat jullie voorzichtig lopen, valt uw 
moeder toch. Ze kan niet meer op-
staan en geeft aan, veel pijn te heb-
ben in de buurt van de heup. 

Wat doet u?
U probeert voorzichtig te achterhalen 
waar de pijn precies zit. Verder zorgt 
u ervoor dat uw moeder ondersteunt 
wordt en het been niet bewogen 
wordt. Verplaats haar in elk geval niet. 
U laat professionele hulp (1-1-2) waar-
schuwen en zorgt ervoor dat uw moe-
der het in de tussentijd niet koud krijgt.

Hoe het een en ander goed uitge-
voerd moet worden, dat kunt u leren 
in een EHBO cursus.

Meer informatie en inschrijven zie onze 
website: www.ehbonederweert.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

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

VARKENSDRIJFMEST 
op uw gras- of bouwland geïnjecteerd.

Ook voor kunstmestvervanger

info: Willy van Heugten
tel. 06-53739890

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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



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

Groene Kruis Thuiszorg
Groene Kruis Ledenorganisatie
Telefoon: 088 - 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 077 - 373 92 53, van 8.30 – 16.30 uur

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)
Panningen, Raadhuisstraat 114 
(ma t/m vrij 9.00 -17.30; za 10.00-16.00)
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

PERKPLANTEN
Geraniums   

Hangplanten
Kuipplanten

Terrasplanten 
Hangpotten  

Bevrijdingsdag
ook geopend

PLANTENKWEKERIJ

ARKESTEIJN
Karissteeg 26 Nederweert tel 0495-663344   

Openingstijden: ma t/m vrij 9.30-18.00  zat 9.00-17.00
Verpakking s.v.p. zelf meenemen

MAAK EENS KENNIS MET DE NIEUWE 
MANIER VAN GELD VERDIENEN

Op een leuke manier een extra zakcentje
of bent u op zoek naar een volwaardig inkomen.

Info avond: maandag 5 mei Party Centrum de Sluis
Industriekade 58 Weert. 19.30 uur. 

Info en aanmelden 0495-492197

Drie ereleden benoemd bij de VVD

Op dit moment wordt de VVD in Ne-
derweert vertegenwoordigd in het 
gemeentebestuur door twee raads-
leden en één wethouder. Maar een 
lokale VVD afdeling heeft net zoals 
iedere andere vereniging ook nog 
een eigen bestuur, dat de continuï-
teit van de vereniging waarborgt, de 
leden ondersteunt en de financiën
beheert. Op 17 april is er tijdens een 
ledenvergadering unaniem besloten
om dit bestuur te vernieuwen en te-
gelijkertijd ook te verjongen. Daarbij 
werd het bestuur teruggebracht van 
vijf naar drie leden.

Voorzitter Lee Timmermans en be-
stuursleden Jan van Iersel en Frenk 
Scheepers traden af en werden ver-
volgens benoemd tot erelid, vanwege 
hun zeer lange staat van dienst. Lee 
Timmermans was in 1984 de oprichter 
van de VVD afdeling Nederweert. Van 
1986 tot 1992 was hij het eerste VVD 
raadslid in Nederweert. In totaal is hij 
23 jaar bestuurslid geweest, waarvan 
16 jaar voorzitter en 2 jaar penning-
meester. Jan van Iersel is medeoprich-
ter van de VVD afdeling Nederweert. 

Sinds 1984 staat hij de vereniging met 
raad en daad bij, waarbij hij met gro-
te toewijding alle presidiums, fractie- 
en raadsvergaderingen bijwoont. Jan 
is vanaf de oprichting tot en met dit 
jaar ononderbroken bestuurslid ge-
weest. Ook Frenk Scheepers is vele 
jaren bestuurslid geweest voor de 
vereniging, waarbij hij de PR op zich 
heeft genomen. Hij heeft talloze arti-
kelen gepubliceerd in de krant en op 
de website om de VVD te promoten. 
Tijdens vier gemeenteraadsverkiezin-
gen heeft Frenk de campagne onder-
steund. Omdat onze secretaris, Mar-
tin Stroomer, recent was toegetreden 
tot de gemeenteraad, legde ook hij 
zijn bestuursfunctie neer.

Het geheel vernieuwde bestuur van 
de VVD afdeling Nederweert wordt 
nu gevormd door Renée Wernink 
(voorzitter), Arno Ansems (secretaris) 
en Wim Kessels (penningmeester). De 
leden van de VVD Nederweert be-
danken de afgetreden bestuursleden 
voor hun jarenlange inzet en wensen 
het nieuwe bestuur veel succes!
www.vvd-nederweert.nl

De drie ereleden van de VVD Nederweert. V.l.n.r.: Jan van Iersel, Lee Timmer-
mans en Frenk Scheepers.

Kinderopvang Humanitas: BEDANKT!

De Finale van BSO’s Got Talent zit 
erop. Het was TOP om op zo’n prach-
tig podium je talent te mogen pre-
senteren voor zo’n groot publiek. Het 
voelde super….
Wat fijn om samen met- en voor el-
kaar zo’n grote Talentenshow te mo-
gen organiseren, om de kans te krij-

gen om je, op je eigen unieke wijze 
te mogen ontplooien. BuitenSchool-
seOpvang de Bengele heeft genoten! 
In Nederweert zeggen we “unne dik-
ke merci”

Team en kinderen BSO de Bengele, 
Kinderopvang Humanitas.

De Peel 1944

Zaterdag 3 en zondag 4 mei 2014 van 
10.00u tot 17.00u 
EYNDERHOOF: We gaan bijna 70 jaar 
terug in de tijd, naar oktober 1944.

Tijdens de bezettingsjaren probeer-
den de mensen in de Peel er het 
beste van te maken. Het leven ging 
immers gewoon door, ook al was 
de Duitse bezetter alom aanwezig.
Dat veranderde echter toen in ok-
tober 1944 de strijd om de Peel in 
alle hevigheid losbarstte. Ingeklemd 
tussen de geallieerde en de Duitse 
legers moesten de mensen met have 
en goed vluchten voor het oorlogs-
geweld. Als dat tenminste nog kon. 
Niet zelden raakten burgers beklemd 
tussen de oorlogsvoerende partijen.

EYNDERHOOF een dorpje in de 
Peel, is gedeeltelijk nog bezet ge-
bied. Ondanks de moeilijke omstan-
digheden, proberen de plaatselijke 
ambachtslieden hun vak zo goed 
mogelijk uit te oefenen. Tot het mo-

ment dat de gevechten losbarsten.
Rondom de stroopmakerij heeft 
de Duitse bezetter zich ingegraven 
en maakt er nog de dienst uit. De 
mensen voelen de bevrijding naderen
en komen langzaam in opstand.  Ze-
ker nu ze weten dat de geallieerden 
al een deel van het dorp hebben be-
vrijdt. Langzaam maar zeker rukken 
de geallieerden op…… .

Kom kijken hoe circa 140  acteurs in 
historische kledij en met authentiek
materiaal uit de tweede wereldoorlog 
de bezettingsjaren en de bevrijding 
van een dorp in de Peel nabootsen.
U bent getuige van de strijd tussen 
beide legers, waarbij de Britse en 
Amerikaanse troepen worden bij-
gestaan door mensen van het verzet.
Die gevechten zullen twee keer per 
dag, om 11.00u en 15.00u  plaatsvin-
den achter bij de stroopmakerij waar 
de Duitsers zijn ingekwartierd en 
waar ze zich hebben ingegraven. 

Naast deze levende geschiedenis is 
er in het museum nog een speciale 
ruimte ingericht met foto’s en voor-
werpen uit de omgeving van Ospel en 
Nederweert, die herinneren aan deze 
donkere periode. 

Kom daarom op 3 en 4 mei naar 
Eynderhoof en beleef een historisch 
weekend.

Hartslag voor Nederweert

HERHALINGSLESSEN, INFORMATIE 
AVOND EN VRIJWILLIGERSAVOND
VRIJWILLIGERS HARTSLAG VOOR
NEDERWEERT

Beste vrijwilliger,
De stichting Hartslag voor Neder-
weert heeft enkele herhalingslessen 
gepland op de volgende data:
- dinsdag 20 mei herhalingsles in ge-

meenschapshuis de Pinnenhof, 
Kapalaniestraat 4, 6031 BX Neder-
weert, 19.00 uur

- maandag 7 juli herhalingsles in ge-
meenschapshuis Haaze-Hoof, 
Aerthijsplein 3, 6035 AS Ospel, 
19.00 uur

- donderdag 6 november 2 herha-
lingslessen (middag en avond) in 
gemeenschapshuis Reigershorst, 
Pastoor Maesplein 13, 6034 TE Ne-
derweert-Eind (tijdstippen zijn nog 
niet bekend)

Opgave op onderstaand e-mail adres 
(vol is vol)

Ook hebben wij een nieuwe infor-
matie avond gepland op woensdag 3
september om 19.00 uur in de kantine 
van SV Leveroy, Graanmolen 4, 6091 
PN Leveroy.
Opgave op onderstaand e-mail adres.

Verder willen wij u eraan herinneren 
dat er voor alle vrijwilligers en AED 
beheerders van Hartslag voor Neder-
weert een vrijwilligers avond geor-
ganiseerd wordt op dinsdag 13 mei 
in café-zaal Centraal gelegen aan de 
Kerkstraat 59 in Nederweert.
De aanvang van deze avond is 19.30 uur.
Graag willen wij een indicatie hoeveel 
vrijwilligers wij kunnen verwachten.
Hierbij het verzoek om u voor dinsdag 6
mei op te geven op onderstaand e-mail
adres:
info@hartslagvoornederweert.nl

Met vriendelijke groet,
Hartslag voor Nederweert

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Gezamenlijke Collecte Ospel en Ospeldijk
Beste inwoners van Ospel en Os-
peldijk,
7 en 8 april 2014 waren de gezamen-
lijke collectedagen. De dag erna 9
april zijn de collectebussen ingele-
verd en geteld. Op zaterdag 12 april
werden de vaste collectebussen bij 
COöP en Bakkerij Kessels opgehaald. 
Ook de week erna mochten we nog 
enkele collecte-enveloppen ontvan-
gen. De evaluatie heeft inmiddels
plaatsgevonden. Wederom kunnen
wij terugkijken op een geslaagde col-
lecte. De collectanten en de coördina-
toren hebben reeds een bedankbrief 
ontvangen. 

Totaalopbrengst Gezamenlijke
Collecte 2014
Kankerbestrijding € 1.755,91
EHBO € 798,20
Hartstichting € 1.323,57
Vastenaktie € 1.031,89
Nierstichting €  938,55
Reumafonds € 960,07
Hersenstichting € 993,30
Alzheimer €  1.072,55
Longfonds € 915,88
Brandwondenstichting € 716,10

Fonds Verstandelijk 
gehandicapten € 722,29
Jantje Beton € 744,24
Totaal € 11.972,57

Bij deze zeggen wij u, mede namens 
alle Goede Doelen hartelijk dank 
voor uw gulle gave. De Dorpsraad 
Ospel zal wederom zorg dragen dat 
de middelen in de normale collecte 
week van het goede doel zullen wor-
den overgemaakt.
Wij hopen dat wij volgend jaar ook 
weer op u mogen rekenen. Medio no-
vember gaan we aan de slag met de 
organisatie.
Nogmaals bedankt en graag tot vol-
gend jaar!

Werkgroep Gezamenlijke Collecte Ospel 

Jo Hermans (Dorpsraad)
Irma Gielen (Astmafonds), collecte.
ospel.ospeldijk@gmail.com 
Gerard Hoeben (EHBO)
Paul Lenders (Alzheimerstichting)
Elke van der Sanden (Nierstichting)
Petra Scheepers (Kankerbestrijding)
Riek Verwielen (Kankerbestrijding)

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

Toon Hermans Huis 
WEERT

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 5 mei  10.00-12.00 uur wande-
len* / 11.00-12.30 uur en 13.00-14.30 
uur yoga*. Dinsdag 6 mei 13.00-15.00 
uur luxe manicure*. Woensdag 7 mei 
09.30-14.30 uur gezichtsverzorging* /
09.30-12.00 uur workshop schilderen 
/ 10.00-13.00 uur kookworkshop*. 
Vrijdag 9 mei 09.30-12.30 uur creatief 
atelier. Open inloop maandag t/m 
donderdag van 09.00-16.00 uur en op 
vrijdag van 09.00-13.00 uur. (* = op 
afspraak). Meer info: www.toonher-
manshuisweert.nl

Fotostudio Tonn
www.fwww.f.fwww otostudioton.nl.fotostudioton.nlotostudioton.nl.f

Brugstraat 29 (naast Florence)
Parkeren voor de deur!

OOK VOOR 
PASFOTO'S

Open Eettafel Budschop

Donderdag 8 mei open eettafel aan-
vang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 7 mei\ 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

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

Draai en win bij 
Pleunis Mode!

U als moderne vrouw viert Moeder-
dag 2014 natuurlijk op een bijzonder 
manier. Pleunis Mode in Nederweert 
doet daar een schepje boven op. Wij 
zetten u speciaal in het zonnetje ter 
gelegenheid van deze bijzondere 
dag. Weg met de stress en de crisis, 
tijd voor een verwenmoment!
Kom en draai aan het Rad van Fortuin. 
U maakt kans op leuke accessoires, 
koffie compleet bij ijssalon Florence, 
dubbele spaarpunten of verrassende 
cadeaus.
P.S. deze actie geldt niet alleen voor 
moeders!

Afvallen met Ooracupuntuur
Aanmeten en leveren

van
TEK - Steunkousen
CEP – Sportkousen

Voetreflex – Therapie
St. Antoniusplein 21-22
6031 ED  Nederweert

0495-622450
06-12247515

www.feetandwellnesspraktijk.nl

Kinderbakdag in
Eynderhoof

Woensdag 7 mei
Ieder kind wordt verkleed als kleine 
bakker met de bakkersmuts op en een 
schortje aan, gaan ze aan de slag met 
de deegrol. Ze maken dan zelf ver-
zonnen gebakjes onder deskundige 
leiding van de bakkersvrouwen van 
Eynderhoof. Er blijft genoeg tijd over 
om te spelen in het speelbos of op de 
wasplaats. Denk wel aan de € 1.- extra
bij de entree voor het bakken. Je mag 
zonder opgave bakken, tussen 13.00 
en 16.00.

U vindt Openluchtmuseum aan het 
Milderspaat 1 te Nedeweert-Eind. 
Voor meer info: www.eynderhoof.nl

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

Bereikbaarheid cocon 

Gelukkig zijn onze verbindingspro-
blemen opgelost. Tel.(495)626235; 
aanmelden via www.coconneder-
weert.nl of cursussen@coconneder-
weert.nl



ROBOMOW HIJ MAAIT U (GE)NIET
Nieuw bij Expert Lambers

Robomow maai robots

Kracht. Sterke vlijmscherpe 
messen en krachtige moto-
ren. Voor de Voor de oor de V eerste maai-
beurt, zelfs wanneer het 
gras hoog staat en er takjes 
op liggen. Maait een gazon 
sneller  dan andere gras-
maairobots. Unieke rand-
maaimodus om de randen 
van uw gazon perfect te 
maaien.

Robomow TC300
-Gazon grootte tot 300m2.-in-
clusief laadstation-Maaihoogte 
15-60mm-Diefstal beveiliging-
stelt automatisch maaien uit bij 
regen-Mulch systeem dus geen 
grasafval-Bestand tegen alle 

weersomstan-
digheden

Nu €1099.=

Robomow 
TC 500
Gazon grootte tot 
500m2

Nu €1299,00,=

Robomow 
TS1000
Gazon grootte tot 
1000m2

Nu Nu €€1799.=1799.=

Lekker eten
Kelperweg 7 - Leveroy

0495 - 652467

WEEK
18

28 april t/m 

3 mei

Kruimelvlaai: € 9,40 half € 5,20

Kersenvlaai met witte chocolade: € 12,75 half € 7,35

Toscaans brood: € 2,20

Harde wener aardbeienvlaaitje: € 1,65

Scheiden doe je samen
Astrid Larue

Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST
NA DE SCHEIDING!vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

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

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING    ANTI AGING    ONTHAREN

JeunesseHuidverzorgingsinstituut JeunesseJeunesse

SPRAY TANNING
Een mooie egale bruine huid met spray tanning

Met een speciaal spray tanning apparaat wordt de DHA tanning vloeistof over de
huid verdeeld. Je krijgt een prachtige egale bruining van de huid in 10 minuten.
Speciale verzorgingsproducten zorgen voor een langdurige mooie bruining.

DAAROM SPRAY TANNING 
√ Direct een gebruinde huid

√ Je voelt je fantastisch en zo zie je er ook uit

√ Het is snel, spray tanning duurt 10 minuten

√ Natuurlijk resultaat

√ Goed voor je huid!

Molenstraat 38 • 5711 EW Someren
Tel. 06 39 13 13 12

www.otterdijkkunstgras.nl
info@otterdijkkunstgras.nl

Bent u al overtuigd?
Bel of mail voor 

meer info en/of offerte
•	kunstgras	v.a	€ 21,- met 10 jaar 

garantie
•	voor	het	aanleggen	van	kunst-
gras	hanteren	wij	6%	i.pv.	21%	
zolang	de	btw	regeling	van	
kracht	is.

Met een natuurfotograaf op stap!

Fotoworkshop voor kinderen bij 
Buitencentrum De Pelen

Ben jij een fotofreak en loop je het 
liefst de hele dag met een camera 
voor de neus? Dan is nu je kans 
om van een echte fotograaf te le-
ren hoe je nog mooiere foto’s kunt 
maken. Op donderdag 1 mei geeft 
natuurfotograaf Bob Luijks een 
fotoworkshop voor kinderen in De 
Groote Peel. Daarin leer je spelen-
derwijs het gebruik van je camera 
en ook nog iets van de natuur. De 
workshop duurt ongeveer 2,5 uur 
en start om 10.00 uur bij Buitencen-
trum De Pelen aan de Moostdijk 15 
te Ospel. Deelname kost € 15,- per 
kind (t/m 14 jaar). Opgave vooraf 
is gewenst op nummer: 0495 – 641 
497 of per mail: depelen@staats-
bosbeheer.nl. 

De workshop start bij het Buiten-
centrum, aan de rand van De Groote 
Peel, een prachtig natuurgebied waar 
Bob Luijks heel graag fotografeert. 

Na een korte introductie gaan de 
deelnemers samen op pad om mooie 
dingen in de natuur te ontdekken en 
uiteraard te fotograferen. Daarvoor 
krijg je korte, leuke opdrachtjes zo-
dat je zelf ontdekt hoe een natuur-
fotograaf te werk gaat. Tegelijkertijd 
leer je ook van alles over de natuur. 
Bijvoorbeeld welke vogels er op het 
water rondzwemmen en welke kleine 
kriebelbeestjes er tussen het hout 
rondkruipen. Kortom, alles komt 
voorbij, en wie goed rondkijkt ont-
dekt nog veel meer!

De workshop is geschikt voor kinde-
ren tussen 8 en 14 jaar. Ouders mogen 
meelopen, maar dat hoeft niet. Ze 
kunnen natuurlijk ook een heerlijke 
wandeling gaan maken in De Groote 
Peel! Ervaring met fotografie is niet 
nodig, maar het is natuurlijk wel han-
dig als je een beetje basiskennis van je 
camera hebt. Het maakt niet uit of je 
gebruik maakt een compact camera, 
spiegelreflex of smartphone, maar je 
moet wel zelf een camera meenemen.

Robotmaaiers: Wat, hoe en waarom?
Hoe krijg je het perfecte gazon, zon-
der ook maar iets te hoeven doen?
Koop een robotmaaier! En dan… re-
lax en geniet!

Want de Robotmaaier neemt u al 
het werk uit handen. Hij maait het 
gras voor u zonder dat u er zelf bij 
hoeft te zijn of er maar één vinger 
naar uit hoeft te steken. En u hoeft 
zelfs het afgemaaide gras, niet lan-
ger te verzamelen en af te voeren. 
De Robotmaaier maait dermate fre-
quent dat de afgesneden sprietjes 
heel kort zijn en ze een uitstekende 
voedingsbron vormen voor de gras-
mat, ook wel mulchen genoemd. Het 
gazon wordt dankzij de inzet van de 
robotmaaier alleen maar sterker en 
gezonder. Kortom de hedendaagse 
Robotmaaier is een hoogwaardig, 
ultramodern, hightech stukgereed-
schap. De Robot maait volgens een 
vooraf ingestelde cyclus (bijv. alleen 
‘s nachts)

Wanneer de batterij leeg raakt of zijn 
werktijd verstreken is, zoekt de robot 
zelf het oplaadstation op en sluit het 
zichzelf aan. Dit alles zonder uw tus-
senkomst. Na het opladen vervolgt 
de maaier weer zijn werk.

Hoe?
Het gazon wordt op een vaste afstand 
van de rand, afgebakend met een pe-
rimeter draad. Deze draad mag tot 
max 10 cm onder de grond liggen. De 
Robotmaaier blijft binnen het met de 
draad afgebakend gebied, zo omzeilt 
hij obstakels, verhardingen, water-
partijen, bomen en kostbare planten. 
Zodra de maaier de draad detecteert, 
keert hij om en maait hij verder in 
een andere richting. De Robotmaaier 

beweegt zich vrij en willekeurig door 
uw tuin, zonder een plekje over te 
slaan. En , bestaat uw tuin uit meer-
dere graspartijen, dan vindt de ro-
botgrasmaaier zijn weg van het ene 
grasperk naar het ander.

Waarom?
De voordelen zijn legio:
- uw gazon wordt automatisch ge-

maaid, uw gras blijft lekker kort
- u bent niet meer afhankelijk van 

het weer, de robotmaaier werkt 
door ongeacht het weer of tijdstip 

- u kunt hem ‘s nachts laten werken, 
terwijl niemand het ziet of er last 
van heeft

- ook bij vakantie of afwezigheid
- omdat de robot u gazon regelma-

tig bijhoudt, is het maaiafval erg 
fijn en composteert het snel

- en geeft het zo een natuurlijke be-
mesting aan uw gazon

- u hoeft geen gemaaid gras meer 
weg te harken en heeft helemaal 
geen grasafval

- en nauwelijks kans op onkruid
- stil en veilig
- tijd en arbeidsuren besparend
- uw gras is minder gevoelig voor 

uitdroging, omdat grasresten, die 
hoofdzakelijk uit water bestaan, 
ter plaatse composteren

- beveiliging tegen diefstal met alarm
- nauwelijks kans op onkruid

NADEEL:
Uw buurman zal jaloers zijn…..

Kraamfeest bij ikOOK!

Wat een verrassing toen we woens-
dagochtend bij de Kinderopvang bin-
nen kwamen. Heel veel pasgeboren 
kuikentjes op bezoek! Ze vonden het 
zo gezellig bij ons en daarom hebben 
ze een nachtje bij ons gelogeerd. Wat 
een feest! We mochten ze aaien en 

knuffelen, ook de kleuters van groep 
1 en 2 kwamen op kraamvisite. 
We smulden van de lange vingers met 
muisjes! 

Groetjes KDV en BSO ikOOK!
www.ik-ook.nu

Alles Kids zoekt paaseitjes op de Houtsberg

De Paashaas had een brief gestuurd 
naar kdv Alles Kids om te vragen of de 
kinderen wilde helpen zoeken naar 
de paaseitjes die hij verstopt had op 
de Houtsberg.
Op zaterdag 12 april was het zover en 

kwamen de kinderen samen met hun 
ouders of opa en oma paaseitjes zoe-
ken. Na afloop kreeg iedereen een 
gevuld mandje mee naar huis.
Ook dit jaar was het weer een zeer ge-
slaagde ochtend! Bedankt Paashaas!!

IKC de Kerneel

Op donderdag 17 april zijn de kinderen 
van groep 4 van basisschool de Kerneel 
naar de korenmolen in Ospel geweest.
Hier kregen zij een leerzame en leuke 
uitleg door de enthousiaste mole-

naars. Aansluitend vond er op school 
een gezellige broodmaaltijd plaats. 
Mede door de molenaars en bakkerij 
Tommie is het een geslaagde ochtend 
geworden, hiervoor onze dank.

* Vraag naar de voorwaarden.

Nederweert Staat 1
tel.nr. 0495 - 586506

Heythuysen Dorpstraat 15
tel.nr. 0475 - 480965

www.oorzaakhoorkliniek.nl

van essentieel 
belang voor 

In Nederweert en in Heythuysen zijn gespecialiseerde Hoor-klinieken gevestigd
onder de naam Oorzaak Hoorkliniek. Audiciens Anita van Brummen en Casper
Nelissen bieden een eigen, zeer persoonlijke aanpak bij alle soorten van ge-
hoorverlies.“ Ieder mens is uniek “ en heeft zo zijn eigen wensen en behoeften.
Daar luisteren we goed naar en bepalen samen met de klant de juiste oplossing.
De recente wijzigingen in het zorgstelsel, waarbij de klanten worden ingedeeld
in één van de 5 hoor categorieën, leiden er toe dat klanten niet altijd adequaat
geholpen worden.” De klant staat bij ons centraal” vertelt Anita van Brummen.

Voor alle klanten die beter willen horen biedt Oorzaak Hoorkliniek een keur aan
oplossingen. Zo bieden zij een uitgebreid aanbod in de meest moderne hoortoe-
stellen die aansluiten bij uw individuele wensen. En de prijs? Ook die stemmen
zij met u af op uw wensen. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar hebben zij zelfs
toestellen zonder eigen bijdrage beschikbaar. 
Anita van Brummen en Casper Nelissen nodigen iedereen die graag beter wil
horen uit in een van de Hoorklinieken. Tevens is er in beide Hoorklinieken de
mogelijkheid om iedere laatste vrijdag van de maand gebruik te maken van de
inloop dagen om uw gehoor gratis te laten meten, en indien gewenst aansluitend
een gratis uitgebreid gehooradvies.

De koffie staat voor u klaar!

van essentieel 
belang voor 

AKTIE:
Nu 10 pakjes batterijen van € 35,- voor € 25,-



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 overma-
ken van misstipendia, kerkbijdrage, giften 
e.d. NL80 RABO 01355 072 27 ten name van 
Kerkbestuur Sint-Lambertusparochie te Ne-
derweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender
van 1 tot en met 10 mei 2014 

DONDERDAG 1 MEI
Feest van H.-Jozef, de arbeider
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 2 MEI
Gedachtenis van HH.-Marcellinus en Petrus, 
martelaren – eerste vrijdag van de maand 
bijzonder toegewijd aan het Heilig Hart van 
Jezus
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 3 MEI
Feest van HH.-Filippus en Jacobus, apostelen 
– vooravond van de derde zondag van Pasen
18.00 uur H. Mis (muziek, Spelo accordeon-
groep Ospel, lector mevr. L. Roost) – jaar-
dienst Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst 
Tinus Frenken, Lei Geurts (vanwege verjaar-
dag), Peter Johannes Op Heij en Maria Op 
Heij-Aben, Lisette Gubbels-Jacobs en Nellie 
Jacobs-Hendrikx, Pierre Bocken en Anna 
Bocken-Verheijen, dochter Elly, kleindochter
Petra en Cor Breukers.

ZONDAG 4 MEI
Derde zondag van Pasen 
09.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
mevr. T. Kessels) – Francis Mathijssen-Den 
Hollander, ouders Dorè-Fiddelaers en zoon 
Ton, t.e.v. de Moeder van Altijddurende 
bijstand, t.e.v.Moeder van Altijddurende 
Bijstand van de vrede. H. Doopsel Ky-
ano Bruijen, Gulikstraat 4, Weert en Lucas 
Geurts en Evy Geurts St. Rochusstraat 13C2 
Nederweert. Na de H. Mis koffie-en thee bij-
eenkomst in het parochiecentrum.
18.00 uur H. Mis Dodenherdenking. 

MAANDAG 5 MEI
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St.Joseph.

DINSDAG 6 MEI
Geen Rozenkransgebed en H.Mis

WOENSDAG 7 MEI
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 8 MEI
Gedachtenis van HH.-Wiro, Plechelmus en
Otger
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

VRIJDAG 9 MEI
18.30 Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 10 MEI
Vooravond van de vierde zondag van Pasen 
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor, lector 
mevr. H. Dielissen) Presentatiemis Com-
muniekinderen. – jaardienst  Bèr  van de 
Kerkhof, jaardienst Ben en An Sonnemans-
Peters, jaardienst ouders Van de Mortel-
Gerards en overleden familieleden, ouders 
Frans Linders en To Horyon en zonen Lei 
en Jac, pa en ma Hermans-van de Kar, Dina 
Stultjens-Knapen vanwege verjaardag te-
vens jaardienst voor Mies Stultjens en zoon 
Wiel.

Dodenherdenking op 4 mei begint met 
eucharistieviering
De nationale dodenherdenking van allen die 
in de Tweede Wereldoorlog zijn omgeko-
men en alle andere slachtoffers in oorlogs-
situaties en vredesmissies begint zondag 4
mei om zes uur ’s avonds met een eucharis-
tieviering in de Sint-Lambertuskerk. Om tien 
minuten voor acht begint de herdenking op 
het Raadhuisplein. Na twee minuten stilte 
spreekt pastoor R. Schuffelers een gebed 
uit. De herdenkingsbijeenkomst sluit na het 
zingen en spelen van het Wilhelmus om half 
negen.

Overleden
Op 25 april was de uitvaart voor An Niessen-
Houben, zij overleed in de leeftijd van 87 
jaar en woonde Brugske 16.
Moge zij ruste in vrede

Zorgcentrum St. Joseph
Maandag 5 mei: 19.00 uur bijeenkomst 
O.F.S. H. Mis intentie voor broeder Harrie 
Hermans.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 4 mei
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: leniemackus@outlook.com

NL96 RABO 0135 5077 15

3 t/m 10 mei 2014

ZATERDAG 3 mei: 19.15 uur H. Mis, koor 
De Leeuwerik, jaardienst voor Jac v.d. Broek 
en To Kluskens, jaardienst voor ouders v.d. 
Goor-Meulen, jaardienst voor Nelly van Riet-
Beerens, voor Dré Stienen voor zijn verjaar-
dag tevens voor zoontje Edward, jaardienst 
voor ouders Beerens-Linders, jaardienst 
voor Frank Stienen tevens voor zijn verjaar-
dag.

ZATERDAG 10 mei: 19.15 uur H. Mis, voor 
Truuke Beerens-Doensen voor moederdag, 
jaardienst voor Thieu Scheffer en overleden 
ouders en schoonouders, jaardienst voor ou-
ders Clauwers-Smeets.

LEZERS:  zaterdag 3 mei Jolanda Wijen, za-
terdag 10 mei Francien Verheijen.

MISDIENAARS: zaterdag 3 mei Tom van 
Horik, zaterdag 10 mei Lois Beerens en Jarno 
Bongers.

ZIJ-ACTIEF HARTELIJK DANK
De leden van Zij-actief hebben voor de Pa-
sen de kerk een grote schoonmaakbeurt 
gegeven.
Het blinkt weer in de kerk.
Dames onze hartelijke dank hiervoor.
Het kerkbestuur

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

NL97 RABO 0135 5068 24
of  NL39 INGB 0001 8364 98.

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 
Rabobank: NL97 RABO 0135 5068 24 van de 
St. Rochusparochie Budschop of op ING: NL39 
INGB 0001 8364 98. 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 telefoonnummer en de 
opgave van de misintentie 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 4 mei  2014,   H. Mis om 11.00 
uur
Koor: Zondagskoor

H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

Overleden:
Mevrouw Truus Janssen-Smeets is op 21 
april jl overleden. Op 24 april was er een 
avondwake  in de St. Rochuskerk, Budschop, 
waarna de crematie heeft plaatsgevonden 
op 25 april te Roermond. Dat zij moge ruste 
in vrede.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Tel. 0495-651316
Website: www.parochie.leveroy.net

Bankrekeningnummer: 
NL15 RABO 0128 4006 25

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47 RABO 0128 4024 74

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend, 1ste en 3e 
zondag van de maand na hoogmis 

tot 11.30 uur, voor het opgeven van 
misintenties en andere parochiezaken. 

Tel. Parochiebureau 0495-651230

Week van 3 mei 2014 – 10 mei 2014

Zondagmorgen 4 mei  9.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als jrd voor Jac Naus, 
Als jrgt. voor Johannes van Roij, Barbara
Mols en Gertrudis Snijkers (volkszang)

Mededelingen:
•	 In de maand mei iedere donderdagmor-

gen vanaf 8.30 uur rozenkransgebed in 
de Maria-kapel;

•	 De vastenaktie heeft € 515,15 opge-
bracht. Namens het kerkbestuur onze 
hartelijke dank. 

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 

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 3 – 10 mei.

Zaterdag 3 mei, Feest van de HH. Filippus 
en Jakobus, apostelen, 19.00 (Samenzang) 
Wiel en Pieter Piepers en schoonzoon Al-
bert. 
Zondag 4 mei, 3e zondag van Pasen, 10.00 
(Samenzang) Annie van Kimmenade-Dui-
kers, overledenen familie van Kimmenade 
en familie Duijkers, tevens uit dankbaar-
heid bij 80e verjaardag, ouders Kneepkens-
Gielen en dochter Lies, ghm Sjeng Hermans. 
Maandag 5 mei, 14.00 Diamanten huwe-
lijksfeest echtpaar Jacobs-van den Moos-
dijk. 
Dinsdag 6 mei, 19.00 voor de zieken.
Donderdag 8 mei in Mariakapel, 18.40 
bidden van het rozenhoedje; 19.00 voor ei-
gen intenties. 
Zaterdag 10 mei, presentatie 1e commu-
nicanten, 19.00 (Friends with voices) Harrie 
Stevens, ghm Peter Henricus Franciscus Sij-
bers, Helena Elisabeth Paulussen, Petronella 
Geurtjens en Fredy Sijbers, ghm Wilhelmus 
van Heugten, Henrica Coolen en dochter
Maria, ghm Graad van Deursen en Marie van 
Deursen-van de Moosdijk, Sjef van Deursen 
en Pater Wiel van Deursen.
ACOLIETEN: za. 3 mei 19.00 : Harry Geer-
lings, Kathy Geerlings; zo. 4 mei 10.00 : Vic-
tor Köster, Cas Schonkeren; za. 10 mei 19.00: 
Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen. 
DOOPSELS: Door het sacrament van het H. 
Doopsel zijn Dieke Janssen, Laonepaât 29, 
Mace van den Broek, Vlut 15 en Suus Loijen, 
Kruisvennendijk 18 in onze geloofsgemeen-
schap opgenomen.
We wensen dopelingen en ouders van harte 
proficiat en een goede toekomst. 
OVERLEDEN: Op 12 april jl. overleed Emma 
Kessels-Crommentuijn, 82 jaar, Meijelsedijk 
58. Moge zij rusten in vrede.
MEIMAAND: De komende donderdagen 8, 
15 en 22 mei is de avondmis in de Mariaka-
pel aan de Klaarstraatzijweg. Vooraf wordt 
het rozenhoedje gebeden ter ere van Maria. 

Pastoor A. Koumans. 

K.B.O. Ospel
Op 16 mei organiseert K.B.O. Ospel een 
voorlichtingsbijeenkomst in M.F.A. Haaze-
Hoof aanvang 14.00 uur  speciaal voor senio-
ren over veiligheid in en rondom de woning. 
De deelnemers krijgen een presentatie, film-
pjes en tips,tegen woninginbraken,babbeltr
ucs,Veilig pinnen en veilig internetten. Men 
leert om criminelen en ongewenste bezoe-
kers buiten de deur te houden. De presen-
tatie wordt gegeven door adviseurs van het 
Politie Keurmerk Preventieteam Limburg. 
Na afloop ontvangt u een brochure met 
tips. In de pauze koffie met iets lekkers. Het 
bestuur zou een grote opkomst waarderen.

LKV Afd. Nederweert
Hallo dames,
Op  dinsdag 13 mei is onze moederdagvie-
ring. Deze viering is iets anders dan voor-
gaande jaren. We gaan dit jaar niet naar een 
kapel, maar blijven in de Pinnenhof. We bid-
den daar het rozenkransgebed en aanslui-
tend hebben we dan een gezellige avond. 
We beginnen om 20.00 uur.

Met vriendelijke groeten
Het bestuur.

1 M E I 2 0 1 4

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

 ZWANGER, 
 neem dan contact 

 op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

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

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

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

uitvaartbegeleiding

van den Boom
Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 

persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.

Geboortekaartjes?
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

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

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

Op 5 mei a.s. zijn onze ouders en grootouders

Toon en Dien Jacobs-van de Moosdijk

60 jaar getrouwd
Uit dankbaarheid zal er om 14.00 uur een H. Mis worden opgedragen in de 
parochiekerk van Ospel.

Aansluitend vieren wij feest, thuis op de Heiweg 4. De receptie vindt plaats 
vanaf 19.00 uur en wordt afgesloten rond 21.00 uur.

Wilt U hen feliciteren tijdens de receptie dan bent U van harte welkom.

Kinderen & kleinkinderen

Hartelijk dank ...
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele 

felicitaties, kaarten, bloemen en kado’s.
Hartelijk dank voor de overweldigende belangstelling 

bij ons Gouden huwelijksfeest. 
Vooral heel veel dank aan onze kinderen en kleinkinderen. 

Zij hebben er mede voor gezorgd dat het voor ons 
een onvergetelijke dag is geworden.

Jac en Lies Roost-Knapen

Dankbetuiging

Voor uw medeleven, de vele kaarten, de bloemen, de giften voor de 
Ziekte van Parkinson en uw belangstelling na het overlijden van mijn 
lieve man, onze pap en opa

Jo Linders
willen wij u hartelijk bedanken.

Tevens willen wij willen wij het personeel van Zorgcentrum St. Joseph 
(afdeling J), de verpleegartsen en Pastoor Coumans bedanken.

Nederweert, april 2014
Toos Linders-Hermans
Kinderen en kleinkinderen

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

VRIJWILLIGERS IN DE SPOTLIGHT
In de maand april is een groep vrijwil-
ligers van Buurtvereniging Boeket in 
het zonnetje gezet, namelijk de heren 
die om de zeven weken samen met 
firma Wiermans huis aan huis oud 
papier ophalen. De opbrengt hier-
van gaat naar de buurtvereniging. De 
heren waren blij verrast met de oor-
konde en heerlijke taart! Jan Wijen, 
Harry Vossen, Piet Smolenaers, Jac 
Gielen, Mart Salimans, Theo Claes-
sens, Lei Reiven, Frank Smolenaers en 
Piet Jansssen, bedankt voor jullie on-
voorwaardelijke inzet! 

VRIJWILLIGE HULPSERVICE KLUS-
SENDIENST
Heeft u een klusje in of rondom het 
huis die u niet zelf of alleen kunt 

doen, die niet gedaan kan worden 
door mensen uit uw directe omge-
ving en die u niet kunt uitbesteden 
aan een bedrijf? Dan kan de Vrijwil-
lige Hulpservice wellicht iets voor u
betekenen. De Vrijwillige Hulpser-
vice is een dienst waarbij vrijwilligers 
worden ingezet om een klusje te 
doen voor een ander, speciaal voor 
ouderen, mensen met een beperking
en mensen met een smalle beurs. 
De Hulpservice kan worden ingezet 
voor kleine, in principe incidentele 
en kortdurende klussen, bijvoor-
beeld voor kleine reparaties in huis 
en kleine onderhoudswerkzaamhe-
den in de tuin. Ook als u eenmalig 
of kortdurend hulp nodig heeft met 
bijvoorbeeld vervoer, het doen van 
boodschappen of het invullen van 
formulieren, kunt u een beroep doen 
op de Hulpservice.
Voor het aanmelden van een klus 
kunt u contact opnemen met Vork-
meer Nederweert via tel. 0495-
688247. U kunt ons uiteraard ook bel-
len voor vragen en meer informatie, 
wij bespreken graag met u de moge-
lijkheden. Voor het gebruik maken 
van de dienst vragen we een kleine 
onkostenvergoeding.

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

Stichting Platform 
gehandicapten Nederweert

Herinnering
Bij de plannen voor de herinrichting 
van de Kerkstraat/Lambertushof zijn 
er van diverse kanten stemmen opge-
gaan om de weekmarkt te verplaat-
sen naar Lambertushof. Ook in de 
structuurvisie 2004 van de gemeente 
staat dat de weekmarkt na de herin-
richting van de Kerkstraat dient terug 
te komen in het centrum, bij voor-
beeld op het Lambertushof met even-
tueel een uitloop in de Kerkstraat.
De weekmarkt is echter een stichting, 
de gemeente kan adviseren waar de 
markt mogelijk gehouden kan wor-
den en vervolgens deze locatie ter 
beschikking stellen. De marktkooplui 
bepalen echter zelf waar zij de markt 
willen houden. 

Omdat in de vele appartementen in 
het centrum veelal ouderen wonen 
die minder mobiel zijn of loopbe-
perkingen hebben, maar vooral om-
dat een weekmarkt ook een sociale 
ontmoetingsplek is, zijn ook wij van 
mening, dat een verhuizing van de 
weekmarkt naar Lambertushof/Kerk-
straat een goede zaak zou zijn.
Wij hebben naar uw mening gevraagd 
en dit bericht in het Weekblad voor 
Nederweert is  een herinnerring. Mo-
gen wij uw mening vernemen zoals 
aangegeven in de door u ontvangen.

SJG Weert

In de ‘Week van de Schildklier’ 
organiseert SJG Weert in samen-
werking met Schildklier Organisa-
tie Nederland op maandag 19 mei 
a.s. een informatiebijeenkomst
over de meest voorkomende 
schildklieraandoeningen.
De informatieavond vindt plaats tus-
sen 19:00 en 21:00 uur in het Audito-
rium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. 
Aanmelden via het inschrijfformulier 
op de website: www.sjgweert.nl (zie: 
Agenda) of telefonisch bij de afdeling 
Patiënteninformatie: 0495 – 57 22 05.

Mevrouw L. Mannaerts, internist in 
SJG Weert, geeft uitleg over de wer-
king van de schildklier, veel voorko-
mende schildklieraandoeningen en
de behandeling hiervan. 
Mensen met schildklieraandoeningen
maar ook andere geïnteresseerden
zijn van harte welkom. Er is natuurlijk 
ook gelegenheid om vragen te stellen. 
De Schildklier Organisatie Nederland 
is met een informatiestand aanwezig.
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TUINVERZORGING GIELEN

• Ontwerp
• Aanleg
• Onderhoud
• Bestrating
• Beplanting
• Bomen leien
• Bomen rooien
• Vijvers
• Waterpartijen
• Beregeningssystemen

Stad 21, 6035 AT Ospel • 0495 - 63 19 32
www.tuinverzorginggielen.nl

Omdat uw tuin 

uw thuis moet zijn!
VOOR BEDRIJF 
& PARTICULIER

Tevens onder-
houdscontracten

Heerlijk in de tuin genieten van de rust 

en het uitzicht. Bloemen in allerlei kleur-

schakeringen, een goed onderhouden

gazon. Wie wil het niet? 

Maar voor het zover is, moet er veel gebeuren. Aan-
planten, snoeien, maaien, bemesten...
Met kennis van zaken en voldoende tijd is het een 
geweldige bezigheid. Maar wat als één van die in-
grediënten ontbreekt?
In dat geval kunt u rekenen op Tuinverzorging Gie-
len. Wij zijn een klein en vertrouwd bedrijf dat zich 
richt op particulieren en bedrijven in de omgeving 
van Ospel. U kunt ons inschakelen voor alle moge-
lijke tuinwerkzaamheden, maar ook voor enkel dat-
gene waar u zelf net geen tijd, zin of ideeën voor 
hebt. Een aantal van onze mogelijkheden:

Jaarcontract:
Vanaf begin tot en met einde seizoen wordt uw 
tuin: gesnoeid, wekelijks gazon gemaaid, borders 
onkruidvrij gehouden en in het najaar wordt het 
blad verwijderd, borders bemest, gespit en het 
tuinvuil wordt afgevoerd.

Contract Groot onderhoud.
Tuinverzorging Gielen komt twee keer per jaar om 
de tuin een grote beurt te geven. Hieronder ver-
staan we het snoeien van struiken en planten, het 
afsteken van de gazonranden, het planten van bol-
len en éénjarige bloemen. Zelf maait u geregeld het 
gras en wiedt u onkruid.

Contract Doorlopend onderhoud:
Tuiverzorging Gielen komt iedere twee weken bij 
u langs voor alle voorkomende werkzaamheden in 
uw tuin. U hoeft zelf niets te doen, dan te genieten 
van het groen om u heen.

Losse onderhoudsbeurten:
U krijgt hulp bij het beplanten van uw tuin, de aan-
leg van een terras of bij het éénmalig op orde bren-
gen van uw tuin.

Tuinontwerp, tuinaanleg:
Spelen er kinderen in de tuin? Hoeveel tijd wilt u 
zelf in het onderhoud (laten) steken en welk budget 
heeft u ter beschikking? Welke sfeer moet de tuin 
uitstalen? Tuinverzorging Gielen maakt tuinontwer-
pen die perfect aansluiten bij uw specifieke tuin-
wensen. Aansluitend kunt u een offerte laten maken 
voor de aanleg van dit ontwerp. Uiteraard voeren 
wij ook ontwerpen van anderen vakkundig uit.

Bel ons voor meer informatie en een gratis kennis-
makingsgesprek.

MET GROENE VINGERS VAN TUINVERZORGING 
GIELEN WORDT OOK UW TUIN EEN PLAATJE.

Tuinverzorging Gielen
Stad 21
6035 AT  Ospel
Tel. 0495 - 63 19 32
www.tuinverzorginggielen.nl

Tuinverzorging Gielen

Omdat uw tuin 
uw thuis moet zijn!
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TuinVariant Nederweert
Pannenweg 131 • 6031 RK Nederweert
Telefoon: 0495-541 044

TuinVariant, dé specialist 
in sierbestrating, 

voor zowel vakman 
als particulier.

Met drie vestigingen 
in Limburg is er altijd 

een TuinVariant 
bij u in de buurt.

TuinVariant kenmerkt zich 
door de volgende punten:
•	Scherpe	prijzen
•	Uitsluitend	A-kwaliteit	producten
•	Uitgebreid	assortiment	keramische	
	 buitentegels
•	Standaard	materiaal	kan	geretourneerd	

worden
•	Deskundig	advies
•	Eigen	transport, dus snelle flexibele

levering
•	Samenwerking	met	de beste	hoveniers	
	 en	straatmakers	uit de regio

TuinVariant	Wessem
Groeneweg 1 • 6019 RE Wessem
Telefoon: 0475-561 442

www.tuinvariant.eu

TuinVariant	Maastricht
Ankerkade 127a • 6222 NL Maastricht
Telefoon: 043- 458 4488

Wij	zijn	vanaf	heden	op	zaterdag
	in	

Nederweert tot 15.00 uur geopend!
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0495 - 58 78 38

Plantenborders
De bloemen van de uitgebloeide tulpen en narcissen kun je afknippen. Laat 
wel het blad staan. Deze zorgen voor de voeding van de bol voor het vol-
gend jaar.

Eenjarige kunnen aan het einde van de maand de grond in. Let wel op dat er 
zeker geen nachtvorst meer komt. Wanneer je de borders onkruidvrij maakt, 
verwijder dan altijd nog het schoffelafval. De nachten zijn nog vochtig en het 
onkruid zal weer zo aangroeien. Groenblijvende hagen en andere beplanting 
met kluit en kale wortel kunnen nog steeds geplant worden. Voor groenblij-
vende beplanting is het voorjaar ook zeker de beste tijd.

GazonGazon
In veel gazons zijn nu de sporen van afgelopen winter zichtbaar en vele gazons 
hebben last van sneeuwschimmel. Sneeuwschimmel wordt actief wanneer het 
gazon voor een langere tijd bedekt is met een pak sneeuw. De schimmel uit 
zich in gele plekken waar geen gras meer groeit. Het herstellen van het ga-
zon doe je als volgt. Krab het dode gras goed uit het gazon, zaai de stukken 
door met graszaad en bemest het gazon. Als de grasmat niet meer egaal is 
dan komt dit door de snellere groei van de het engels raaigras. Deze soort is 
sterker en groeit als eerste aan. Rol het gazon met een goede rol aan en de 
hoogteverschillen worden een stuk kleiner. Bij droog weer kun je het gazon 
verticuteren. Let wel op dat je een nat gazon nooit mag bewerken met een 
verticuteermachine.

BeplantingBeplanting
We kunnen tot eind april hagen en bomen planten. Geef de nieuwe aanplant 
wel voldoende en regelmatig water. De hagen kunnen voorzien worden 
meststoffen. Neem een korrelbemesting en strooi deze langs de haag voet. 
Vaste planten kunnen deze maand nog gescheurd en verplant worden. Als 
vaste planten enkele jaren oud zijn beginnen de oudste delen in het midden 
af te sterven. Haal daarom de vaste planten eens in de drie jaar uit de grond 
en trek of snij de jongste en groeikrachtigste planten aan de rand los van de 
plant en gooi het middelste deel weg. Plant de jongen scheuten opnieuw in 
de tuin en voorzie ze van de nodige bemesting. Let wel op dat de nieuwe 
planten voldoende water krijgen.

InspiratieInspiratie
Voor veranderingen in uw tuin of zelfs een complete nieuwe tuin is het 
heel belangrijk om te weten wat je precies wilt en welke sfeer bij je past. 
Als je niet weet wat je wilt, weet je ook niet wat je gaat maken en weet 
je zeker niet wat het eindresultaat zal zijn. Een goede voorbereiding is het 
belangrijkste van de verandering. Laat je adviseren door de hoveniers uit 
deze bijlage.

‘Mooie dagen en af en toe een buitje, dat is wat we willen.’



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.

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

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

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

WITGOED
de beste merken wasmachines, 

condensdrogers, koelkasten enz. 
met garantie

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

EEN FRIETWAGEN 
OP UW FEEST!!?
Voor meer informatie of 

reserveringen:
www.frietexpress.nl
of tel: 0493-693222’.

Mei-maand:
Pioenrozen-

maand
Verkrijgbaar: 

Maatschap Jonkers 
Hulsen 9 Nederweert-Eind

Mob.: 06-25328053

Te koop gevraagd:
kanaries, grasparkieten, 
valkparkieten, zebra’s, 

diamantduifjes

Op Heij
Nederweert

0495-634283 / 06-18039690

Te huur
mooi appartement

met lift
Lambertushof Nederweert

Tel. 0495-633474 of 06-83776745

Donderdag 1 mei:
RKSVO B2 - Panningen B2 19.30

Zaterdag 3 mei:
RKSVO A1 - Eindse Boys A1 15.00
RKSVO A2 - vrij
EVV B1 - RKSVO B1 15.00
RKSVO B2 - vrij
DESM C1 - RKSVO C1 13.00
Eindse Boys C1 - RKSVO C2g 13.30
RKSVO C3g - SNA C2g 13.00
RKSVO D1 - Maarheeze D1 12.00
RKSVO D2 - vrij
Panningen D3 - RKSVO D3g 12.00
RKSVO E1 - Maasgouw E1 10.00
RKSVO E2 - vrij
SV Budel E7 - RKSVO E3 09.45
RKSVO E4g - MMC Weert E7 10.00
RKSVO F1 - Eindse Boys F1 10.00
Helden F2 - RKSVO F2 11.00
RKSVO F3g - Koningslust F1g 11.00
Horn F2 - RKSVO F4 10.00
Merefeldia F7 - RKSVO F5g 09.00
SV Budel F7M - RKSVO F6g 08.45

Zondag 4 mei:
Maarheeze 1 - RKSVO 1 14.30
RKSVO 2 - Leunen 2 13.00
Merefeldia 3 - RKSVO 2 11.00
SV Budel 5 - RKSVO 4 10.00
RKSVO 5 - MMC Weert 6 12.00
RKSVO 6 - Merefeldia 6 10.00
RKSVV 3 - RKSVO 7 10.00
RKSVO da.1 - Geusselt S. da.1 12.30
RKSVO da.1 - Baarlo da.2 10.30

Woensdag 7 mei:
Panningen E1 - RKSVO E1 18.45

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO: 

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Iedereen die heeft meegewerkt aan het 
doen slagen van de paaseierenactie t.b.v. de 
jeugd van RKSVO namens de heel RKSVO fa-
milie hartelijk dank voor jullie steun.

Bestuur en jeugdleden RKSVO

OPENING SCHUTTERSSEIZOEN  2014:

Op zondag 20 april (1e Paasdag) werd het 
nieuwe schuttersseizoen geopend.
De dag werd om 10.00 uur geopend met 
een woord- en communiedienst i.s.m. Open-
luchtmuseum Eynderhoof. Dhr. en Mevr. 
v.Buul, zangvereniging de Leeuwerik en het 
klaroenkorps van schuttersgilde St. Lucie 
zorgden gezamenlijk voor een mooie dienst.
Na de dienst werd een bezoek gebracht 
aan de begraafplaats, alwaar de overleden 
leden werden herdacht. In het Openlucht-
museum  werd voor het koningspaar en dhr. 
Tinus Stienen een serenade gebracht. Voor-
zitter Marc Beelen van St. Lucie, dhr. P. Wil-
lekens, dhr. Ger Koopmans, O.L.S. President 
en burgemeester Evers spraken ieder op hun 
eigen manier de aanwezigen toe en werd 
het Openluchtmuseum officieel geopend.
Na een heerlijke brunch in zaal Bi-j Le-nie 
werden 11 jubilarissen gehuldigd.
Dhr.Tinus Stienen 65 jaar lid en een van de 
oprichters van St. lucie, de heren Bér Smole-
naers en Ton Teeuwen vanwege hun 60 ja-
rig lidmaatschap, dhr. Piet Wilms die zijn 40 
jarig lidmaatschap vierde en de jeugdleden: 
Rick Thijs, Rick Lambers, Nicole Jacobs, Bi-
anca en Mariska Janssen, Sharon Tinnemans 
en Valerie Beerens allen 10 jaar lid. 
Het is inmiddels 16.00 uur als Chantal Jacobs 
(koningin 2013) het eerste schot lost. 15 le-
den gaan de strijd aan om het koningschap. 
Nadat er zo’n 100 schoten zijn gelost begint 
het hier en daar te kriebelen en wordt de 
spanning groot. Toch waren er nog 27 scho-
ten nodig voordat de koningsplaat naar 
beneden viel. De gelukkige is Juul Jonkers. 
Juul vormde vorig jaar het koningspaar met 
Chantal. Maar koning worden was zijn grote 
wens. Dit jaar wordt hij tijdens de bonds-
feesten en het O.L.S. vergezeld door….
Chantal. Wij wensen hun een heel mooi 
schuttersseizoen en heel veel succes.
De leden die niet mee schoten voor de ko-
ning hadden 135 schoten nodig voor het 
vogeltje naar beneden fladderde. Voor het
tweede jaar op rij was het Roy Thijs die “Piet-
je” naar beneden haalde. Gefeliciteerd kerel.
Koning Juul: je wens kwam uit – Geniet ervan.

Een speciaal woord van dank aan: Cafe zaal 
Bi-j Le-nie, zaal v. Nieuwenhoven voor het 
lekkere eten, dhr. en Mevr. v. Buul  voor de 
mooie dienst, Zangvereniging de Leeuwerik 
voor het opluisteren van de dienst, Open-
luchtmuseum Eynderhoof voor de prettige
samenwerking, bakkerij Cremers, Marian’s 
bloemen, ijsboerderij Gommers, Nederweert 
24, Ko Du Service, de poetsdames, de vrijwil-
ligers van het clubgebouw, de kogelmakers, 
de buksmeesters, Bart Beelen, Ger Koop-
mans de O.LS. President, afgevaardigden van
de schuttersbond E.M.M., Mart en Wilmie, 
Ingrid en Rene van de Krielkes, onze voor-
zitter, de ouders van Juul en iedereen die 
op welke wijze dan ook zijn steentje heeft 
bijgedragen aan het welslagen van deze bij-
zondere dag. DANKE, DANKE, DANKE.

AGENDA MEI:
03 mei Tinus Stienen beker 19.00 uur Club-

gebouw
10 mei Proefschieten 19.00 uur – Clubge-

bouw
17 mei Vierkamp bij St. Barbara Leveroy 

aanw. 15.45 uur
18 mei Bondsfeest St. Lambertus Neeritter 

(optochtnr, 1)
20 mei Bestuursvergadering 20.00 uur Club-

gebouw
24 mei Proefschieten 19.00 uur Clubgebouw
29 mei Dorpsschieten 14.00 uur Clubgebouw
31 mei Tinus Stienen beker 19.00 uur

Ons medeleven gaat uit naar de Fam. Ja-
cobs-Geraedts naar aanleiding van het over-
lijden van moeder, schoonmoeder en oma 
Mevr. Geraedts – van Geneijgen.
Wij wensen Anja, Jan, Chantal en Nicole veel 
sterkte toe om dit verlies te dragen.

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag
Op het Rayonkampioenschap, wat gehou-
den werd op 12-4-2014 bij “De Alpenjagers” 
in Sittard, behaalde Rick de Wit 228 en 227
punt. Harrie de Wit(Le) behaalde 204 en 204 
punt.

Programma
3 mei Allround Jeugd Cup te Tienray
4 mei Veldwedstrijd te Tienray
27 juni Ledenvergadering en huldiging 

Kampioenen.

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

Programma SV Leveroy

Zaterdag 3 mei
Leveroy B - FC ODA B2 14.00
Leveroy D - Koningslust D  12.00
Leveroy E1 - Laar E3  11.00
Leveroy E2 - Laar E6  9.00
Leveroy F1 - Helden F8  10.00

Zondag 4 mei
RKESV 1 - Leveroy 1      14.30
Nunhem 1 - Leveroy 2      11.00
Leveroy 3 - DESM 5     10.00
SVVH 3 - Leveroy 4  10.00
Roggel Vr - Leveroy Vr      10.30

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Tennislessen.

Binnenkort zullen we weer starten met ten-
nislessen.  Dat zal zijn op dinsdag 13 mei a.s. 
en de lessen zullen op dinsdag vanaf 17.30 
uur verzorgd worden door Ruud Pleunis van 
Tennis Management Limburg.
Doordat we dit jaar wat later in het seizoen 
beginnen betreft het een lessencyclus van 
12 lessen. Voor de jeugd zit er ook dit jaar 
weer 30% subsidie op het lesgeld. Wanneer 
door omstandigheden een groep kleiner of 
groter wordt, wordt de lestijd en/of het les-
geld hierop aangepast. In de schoolvakan-
ties wordt er in principe geen les gegeven.

Heb je interesse in tennislessen en wil je ook 
hieraan deelnemen, geef je dan alsnog op. 
Er zijn nog mogelijkheden. Ben je nog geen 
lid en wil je toch tennislessen volgen, meld 
je dan snel aan als lid.

Voor aanvullende informatie kun je contact 
opnemen met Gabrielle van Rijt, tel: 06-
40332040

Bestuur TC Eynderveld.

Firma Giel Ogier elektro heeft het spik splin-
ter nieuw RKSVO dames 2 voorzien van 
nieuwe presentatiepakken.

Giel Ogier elektro sponsor RKSVO dames 2

RKSVO dames 2 zijn zeer in hun nopjes met 
deze mooie pakken, en bedanken Firma Giel 
Ogier elektro met deze super mooie geste!

Competitieprogramma Jeugd
Donderdag 1 mei
Helden C1 – Merefeldia C1 17:45/19:00

Zaterdag 3 mei
Haelen A1 – Merefeldia A1  13:30/15:00
Merefeldia A2 – Maasgouw/RKHVC A1 15:00
Merefeldia B1 – SVC 2000 B1 15:00
EVV/St Joost B3 – Merefeldia B2 10:45/12:00
Merefeldia C3 – SV Budel C4 13:30
Merefeldia D1G – Reuver D1 12:15
Merefeldia D2G – RKMSV D2G 12:15
Brevendia D2G – Merefeldia D3G 10:30/11:30
Helden D5 – Merefeldia D4G  10:00/11:00
Merefeldia E1 – HEBES E1 11:00
Merefeldia E3 – DESM E3G 11:00
FC Oda E4 – Merefeldia E4 08:45/09:30
SHH E9 – Merefeldia E6 08:45/09:45
Merefeldia E7G – SV Budel E9M 10:00
RKSVN F1 – Merefeldia F1 08:45/09:45
Merefeldia F2G – MBC’13 F1 10:00
RKESV F1 – Merefeldia F3G 09:00/10:00
Merefeldia F4 – HEBES F3G 09:00
Altweerterheide F1 – Merefeldia F5 08:00/09:00
Merefeldia F6 – BEVO F3 09:00
Merefeldia F7 – RKSVO F5G 09:00

Programma Veteranen
Zaterdag 3 mei
Merefeldia – Eindse Boys  17:00

Competitieprogramma Senioren
Dinsdag 29 april
Merefeldia 7 – FC Oda 5 18:30

Zondag 4 mei
Merefeldia 1 – BEVO 1 14:30
Merefeldia 2 – SVC 2000 2 11:00
Merefeldia 3 – RKSVO 3  11:00
EMS 3 – Merefeldia 4 10:45/12:00
Wilhelmina’08 2 – Merefeldia 5 10:00/11:00
RKSVO 6 – Merefeldia 6 09:00/10:00
Merefeldia 7 – Heythuysen 5  10:00
Merefeldia VR1 – RKMSV VR2 12:00

Donderdag 8 mei
Crescentia 3 – Merefeldia 7 18:00/19:00

Agenda
Zondag 4 mei
Seizoensafsluiting seniorenteams met het
duo Ed & Frans.
Gezamenlijk eten en drinken met alle elftal-
len en supporters.
Zaterdag 17 mei
Districtdfinales Zuid II bij Merefeldia
Zaterdag 31 mei
Merefeldia Mixtoernooi
Zondag 1 juni
Merefeldia Doedag
Vrijdag 13 juni
Jeugdkamp C- en D-jeugd

Kijk voor meer details op onze website: 
www.merefeldia.nl

Tweede Paasdag gaan we traditioneel naar 
Thorn om daar onze paasduik te maken. Zo
ook dit jaar. De activiteitencommissie was al 
vroeg op pad om onder water paaseieren
(golfballen) te verstoppen, de tent op te 
bouwen en de lekkernijen klaar te maken. 
Rond 11 uur verzamelden zich ongeveer 40 
leden voor de briefing. Niet lang daarna gin-
gen de eerste buddyparen te water om op 
zoek te gaan naar het gouden ei. Het zicht 
was goed (5 meter) evenals de temperatuur 
(12 graden). Het gouden ei bleek zwaar 
bewaakt te worden door een echte snoek-
baars. Uiteindelijk was de Verhees-bende 
hem te slim af en veroverde het gouden 
ei. Het Thiessen-Trio en de Verhees-bende 
kwamen met de meeste eieren boven en 
ontvingen daarvoor ieder een leuke prijs. 
Ook buiten het water was de temperatuur 
prima met een lekker zonnetje. Iedereen 
genoot zichtbaar, ook van het lekkere hapje 

Paasduik Duikteam Nederweert

en drankje. Vakkundig verzorgd door Loes 
en Lilian. Tim, Tom en Pim bedankt voor de 
organisatie. Het was een leuke dag!

Zaterdagavond konden alle kids van de 
basisscholen komen snorkelen in het ka-
der van de nationale sportweek. Onge-
veer 10 kids hadden zich aangemeld en 
ontvingen eerst een korte uitleg over 
snorkelen en mochten daarna meteen 
het water in om zelf te oefenen. Na een 
half uurtje konden ze al prima snorkelen, 
hoekduiken maken en onder water zwem-
men met uitrusting. Een gave ervaring.
Wil je dit ook een keer meemaken? Geef 
je dan op als lid van onze snorkelgroep. 
We trainen iedere zaterdag van 1730-
1830 uur. De eerste proeflessen zijn gratis.
Al onze belevenissen en foto’s kun je vol-
gen op facebook: Duikteam Nederweert

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 18, 3 en 4 mei 2014.

Zaterdag 3 mei.
Geen uitwedstrijden  
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 4 mei.
Geen uitwedstrijden.

Thuiswedstrijden.
U14-1 - Boemerang 10.30 uur.
U16-2 – Kimbria 10.30 uur.
U16-1 – EBCG 12.30 uur.
U14-2 – Tracks 12.30 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Zaterdag 19 april 2014, is in een uitwedstrijd 
tegen Bladel, de U18-1, kampioen gewor-
den. Kei goed gewerkt jongens en coach.

Jumping Giants, let’s go.

HV Merefeldia
HV Merefeldia heeft een succesvol sei-
zoen achter de rug. De Dames C-jeugd, 
Dames recreanten 2 en de Heren recreanten 
zijn kampioen geworden.

Nacht van het Dorp 
30 mei is het zo ver, de ‘Nacht van het Dorp’. 
Jong Nederland Budschop zorgt samen met 
het bedrijfs- en verenigingsleven van Bud-
schop dat er ‘aan de andere kant van de 
brug’ ook veel te beleven valt!

Tussen 19.00u en 23.00u op deze vrijdag 
avond laten de organisaties, bedrijven en 
verenigingen van Budschop u graag op een 
creatieve en interactieve manier zien wat er 
op Budschop zoal te zien is. 

Garage Sale 
Om de inwoners bij dit spektakel te betrek-
ken roepen we heel Budschop op om mee te 
doen met een ‘Garage Sale’.
Heb je nog bruikbare spullen die bij iemand 
anders een tweede leven krijgen?
Is met de oranjemarkt niet alles verkocht? 
Geef je dan snel op!

Deelname is uiteraard gratis maar we vra-
gen je wel om je op te geven zodat we de 
adressen in kaart kunnen brengen waar een 
Garage Sale is.

Opgeven kan bij Fabian Slaats op:
slaats.fabian@live.com of op 06 - 143835 80. 

Jong Nederland
Budschop

Programma Za. 3 Mei Junioren
RKSVO A1 - Eindse Boys A1 15.00 uur
Eindse Boys B1 - Walburgia B1 14.00 uur
Eindse Boys C1 - RKSVO C2 13.30 uur
Bevo/Egchel MC1 - Eindse Boys MC1 13.00 uur
Eindse Boys MC2 - MMC Weert C3 12.30 uur
RKSVO F1 - Eindse Boys F1 10.00 uur
Eindse Boys F4M - Reuver F5 10.30 uur

Programma Za. 3 mei Veteranen
Merefeldia - Eindse Boys 17.00 uur

Programma Zo. 4 mei Senioren
Eindse Boys 1 - Rood Wit’67 Nyr. 1 14.30 uur
Crescentia 2 - Eindse Boys 3 11.30 uur
sv Budel 8 - Eindse Boys 4 10.00 uur
Eindse Boys 5 - MMC Weert 8 10.00 uur

Programma Zo.4 mei Vrouwen
Eindse Boys VR1 - SVSH VR1 11.00 uur

Mededelingen
Wedstrijd begunstigers Eindse Boys 1 -
Rood Wit’67 Nyr. 1: Timmerbedrijf Jan 
Stals Nederweert-Eind, Rabobank Weer-
terland en Cranendonck Nederweert
Spelertje van de week: Ries Feijen
Verloting cadeaubon Aveve Neder-
weert (Bond) i.p.v. levensmiddelenpakket.
Supporters welkom bij de wedstrijden 
Voor wijzigingen zie www.eindseboys.nl

ONSDRUKWERK

UWBEDRIJF

IS DE
VAN BLIKVANGER

Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert
Telefoon: 0495-63 26 25

www.drukkerijvandeursen.nl

Showroommeubels met kortingen
tot 50 % vele maten en kleuren

  Aktie meubel 80 cm vanaf € 745,- incl. BTW
  Showroom V&B wandklosetcombinatie 

compleet NU € 299,-
KÖMHOFF SANITAIR

Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540



Nederweert kent een bloeiend vereni-
gingsleven en betrokken inwoners. Veel 
van deze inwoners zijn vrijwilliger. Vier 
van hen zijn ter gelegenheid van de 
viering van Koningsdag verrast met een 
Koninklijke onderscheiding. Ze ont-
vingen de onderscheiding uit handen 
van burgemeester Evers. Allen zijn ze 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Het totaal aantal Nederweerter 
gedecoreerden sinds Koninginnedag 
2013 komt hiermee op tien. 

De heer Geer Vaes
Het is vrijdagmorgen iets na negen uur 
als de heer Geer Vaes uit Budschop (57 
jaar) als eerste wordt verrast door bur-
gemeester Evers, alle wethouders, de 
gemeentesecretaris, de kabinetschef en 
een grote delegatie familie en vrienden. 
De heer Vaes zet zich al 28 jaar belange-
loos in voor de gemeenschap. Dat doet 
hij vanaf 1986 voor het St. Nicolaasco-
mité Nederweert-Budschop en vanaf 
1991 voor vastelaovundjsvereiniging De 
Pinmaekers Ni-jwieërt. Daarnaast was 
hij ruim 14 jaar actief voor de EHBO-
vereniging Nederweert, waarvan 13 
jaar als bestuurslid. Inmiddels is de heer 
Vaes ook 11 jaar belangeloos actief als 
scheidsrechter voor voetbalvereniging 
RKSVO Ospel.

Mevrouw Drien Gommers-Vaes
De tweede gedecoreerde was mevrouw 
Drien Gommers-Vaes uit Nederweert-
Eind (77 jaar). Zij werd door burge-
meester Evers van haar werk gehaald in 
het bakhuis van Eynderhoof. Mevrouw 
Gommers is vanaf 1995 als vrijwilligster 
actief in het Limburgs Openluchtmuse-
um Eynderhoof Nederweert-Eind. Daar 
is ze o.a. aanspreekpunt en contactper-
soon voor de bakkersgroep. Vanaf 1988 
zet mevrouw Gommers-Vaes zich in 
voor ZijActief St. Catharina Nederweert-

Eind en al 8 jaar werkt ze mee tijdens 
het jaarlijkse festival Festeynder in 
Nederweert-Eind. Vanaf 2006 tot 2014 
was mevrouw Gommers bestuurslid en 
penningmeester van de Seniorenvereni-
ging Nederweert-Eind. Tenslotte was zij 
twaalf jaar collectant voor de Hartstich-
ting in de kern Nederweert-Eind.

De heer Tjeu Beelen
De derde gedecoreerde zat nietsver-
moedend te vergaderen in Buitencen-
trum De Pelen. Hij werd totaal verrast 
door de burgemeester en een groot 
gezelschap. De heer Beelen was tussen 
2006 en 2009 wethouder van Neder-
weert. Hij had toen o.a. Ruimtelijke 
Ontwikkeling en Openbare Werken in 
zijn portefeuille. De heer Tjeu Beelen 
(65 jaar) uit Nederweert vervulde en 
vervult nog steeds veel bestuurs- en 
vrijwilligerswerk. Zo is hij dit jaar 25 
jaar lid, namens de kleine particuliere 
eigenaren, van het Overlegorgaan Na-
tionaal Park de Groote Peel Ospel, was 
hij 10 jaar bestuurslid van de Stichting 
Katholiek Onderwijs Parochie St. Lam-
bertus Nederweert en van de rechtsop-
volger de Stichting Katholiek Onderwijs 
Nederweert en was hij 9 jaar bestuurs-
lid en voorzitter van het Jeugdkoor De 
Kristalbelletjes Nederweert. In 2005 
was de heer Beelen medeoprichter en 
daarna drie jaar bestuurslid en pen-
ningmeester van Jongerenkoor Voices 
Nederweert. De heer Beelen was drie 
jaar lid van en actief voor het Comité 
Restauratie monumentale St. Lamber-
tuskerk. In 2005 was de heer Beelen lid 
van het Comité ‘Thank you Britain’ dat 
de organisatie op zich had genomen 
om ter gelegenheid van 60 jaar bevrij-
ding van Nederweert een aantal Britse 
veteranen uit de Tweede Wereldoorlog 
in Nederweert te ontvangen. 

Mevrouw Lenie Mackus-van Bussel
De laatste inwoner die werd bezocht, 
was mevrouw Lenie Mackus-van Bussel 
uit Nederweert-Eind (61 jaar). Zij werd 
aangenaam verrast tijdens het baby-
sitten. Mevrouw Mackus is al 19 jaar 
bestuurslid van Jeugdkoor De Sleutels 
Nederweert-Eind. Ze was ook 14 jaar 
bestuurslid van Jongerenkoor Sympathy 
Nederweert-Eind. Vanaf 1986 is zij actief 
voor de Parochie St. Gerardus Majella 
Nederweert-Eind. Eerst in de liturgische 
werkgroep en vanaf 1995 als secretaris 
van het kerkbestuur. Zij is de contactper-
soon voor parochianen en verenigingen, 
verzorgt wekelijks de kerkberichten 
in het weekblad en is contactpersoon 
voor huwelijken en uitvaarten. Sinds 
2005 is zij ook verantwoordelijk voor de 
administratie van het parochiekerkhof 
en het bijhouden van de grafrechten. 
Sinds 2006 is zij bestuurslid van de Stich-
ting Gemeenschapshuis Reigershorst 
Nederweert-Eind, Daarnaast was ze ruim 
zes jaar als vrijwilligster en leesmoeder 
actief voor Basisschool De Tweesprong 
Nederweert-Eind. Vanaf 1992 is ze ook 
vrijwilligster bij Festeynder en vanaf 
1976 zet zij zich in voor de (familie)
carnavalsgroep De Bludsköp. 

Ontvangst en aubade
Ter ere van de viering van Koningsdag 
waren alle gedecoreerden en ereburgers 
in het gemeentehuis uitgenodigd op 
zaterdag 26 april. Tijdens de ontvangst 
werd de vier gedecoreerden, en alle 
inwoners die eerder een Koninklijke on-
derscheiding of een Erepenning hebben 
ontvangen, een aubade aangeboden 
door Harmonie St. Joseph Nederweert. 

Bestuur en medewerk(st)ers van de ge-
meente Nederweert feliciteren de gede-
coreerden van harte met hun Koninklijke 
onderscheiding!

Lintjes voor onze vrijwilligers!
Vier Koninklijke onderscheidingen in Nederweert

GemeenteContact
Donderdag 1 mei 2014

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. Aanmelden is eenvoudig. 
Ga naar www.nederweert. nl>Actueel>Officiële 
bekendmakingen. Inschrijven kan met het eigen 
e-mailadres. Vervolgens  ontvangt de abonnee 
de bekendmakingen vanzelf wekelijks via e-mail. 
Het is mogelijk 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. 

Op de website...
 Presentatie coalitieprogramma 

2014-2018
 Voortgang werkzaamheden  

Kerkstraat
 Tips tegen inbraak

www.nederweert.nl

Na de aubade gingen alle gedecoreerden sinds Koninginnedag 2013 (en hun partners) met burgemeester Evers op de foto. (Foto: Nederweert24)

Staatsbosbeheer gaat een vleermuizen-
bunker aanleggen in nationaal park De 
Groote Peel. Het vergunningentraject 
voor de aanleg van de bunker is als 
zogenaamde proeftuin behandeld. “Een 
mooi voorbeeld van de nieuwe manier 
van werken volgens het programma 
Buitengebied in Balans, Samen doen”, 
aldus verantwoordelijk wethouder 
Houtman.

Extra aandacht 
De gemeente Nederweert is een ge-
meente met veel agrarische activiteiten, 
natuur en aanvullende economische 
ontwikkelingen. Ontwikkelingen die 
plaatsvinden op bedrijventerreinen en 
op het platteland tussen de diverse vita-
le kernen van de gemeente. “We respec-
teren daarbij de natuur en stimuleren 
ondernemerschap”, aldus de wethou-
der. “Om op het platteland initiatieven 
te stimuleren en tevens de juiste balans 
te houden tussen ondernemen, wonen 
en recreëren, geven we extra aandacht 
aan het buitengebied. Dat doet we aan 
de hand van het programma: Buitenge-
bied in Balans, Samen doen.”

Iedereen profiteert
De gemeente Nederweert is initiatiefne-
mer en tevens kartrekker van het pro-
gramma. Samen met het Gebiedsbureau 
Weert-Nederweert-Leudal en provincie 
Limburg wordt met de diverse gebrui-
kers van het buitengebied gekeken, hoe 
ontwikkelingen in optimale harmonie 
kunnen plaatsvinden. Ook de LLTB en de 
Stichting Leefbaar Buitengebied Neder-
weert zijn betrokken bij het programma. 
Of het nu gaat om de uitbreiding van 
een bedrijf, een nieuwe wandelroute of 
om de overlast van buurtgenoten; samen 
met de betrokken partijen wordt er ge-
zocht naar een oplossing voor iedereen.

Nieuwe manieren van kijken
Uit de praktijk blijkt dat dit niet altijd 
even gemakkelijk is. Dat ziet de wet-
houder ook. “Partijen blijken elkaar niet 
altijd te begrijpen of/en er wordt vastge-
houden aan bestaande principes en re-
gels waardoor nieuwe initiatieven geen 
kans krijgen. Het programma Buitenge-
bied in Balans, Samen doen, benadert 
ontwikkelingen vanuit diverse invalshoe-
ken en denkt in kansen. Door nieuwe 

ning van de fauna in nationaal park De 
Grote Peel. De reden om de aanvraag 
als proeftuin te behandelen is, omdat de 
vleermuizenbunker niet in het bestem-
mingsplan ‘Buitengebied Nederweert’ 
past. Het bouwwerk heeft echter maar 
een beperkte omvang en streeft een 
gewenste ontwikkeling na, namelijk het 
stimuleren van de fauna. 

Het gesprek aangaan
De gemeente heeft met Staatsbosbeheer 
aan tafel gezeten. Staatsbosbeheer is 
vervolgens gevraagd om het gesprek 
aan te gaan met de Vogelwerkgoep 
Nederweert en de Stichting Werkgroep 
Behoud de Peel over de locatie en de 
omvang van de bunker. Samen zijn er 
ook afspraken gemaakt over het gebruik 
van natuurlijke materialen die passend 
zijn voor de omgeving. Het gevolg van 
dit overleg is dat beide partijen hebben 
ingestemd met de bunker en hiervoor 
een schriftelijke verklaring hebben over-
legd. Op basis hiervan is besloten geen 
uitgebreide procedure te volgen. 

Meer initiatieven 
Staatsbosbeheer is erop gewezen dat 
er bij bezwaar alsnog een uitgebreide 
procedure gevolgd dient te worden. 

Er is echter geen bezwaar binnenge-
komen en inmiddels is de benodigde 
omgevingsvergunning verleend en zijn 
de grondwerkzaamheden gestart. De 
daadwerkelijke bouw van de bun-
ker vindt na het broedseizoen plaats. 
Volgens wethouder Houtman is dit een 
goed voorbeeld van een geslaagde 
proeftuin binnen het programma Bui-
tengebied in Balans, Samen doen. Niet 
tegen elkaar, maar met elkaar zoeken 
naar een oplossing. Het Schakelteam 
realiseert zich dat er in dit voorbeeld 
sprake was van een professionele aan-
vrager (Staatsbosbeheer) waardoor het 
proces soepel verliep. “Er lopen meer 
proeftuinen waarover we in de nabije 
toekomst kunnen communiceren”, 
aldus een tevreden wethouder. 

manieren van denken en een verfrissende 
kijk op regelgeving, is het de bedoeling 
dat er een vitaal platteland ontstaat waar 
iedereen op zijn of haar manier van kan 
profiteren en van kan leren.” Dit noemen 
ze ook wel het werken in proeftuinen. 

Schakelteam 
Het programma kent een Schakelteam 
waar personen van gemeente Neder-
weert, het Gebiedsbureau Weert-Ne-
derweert-Leudal en provincie Limburg 
zitting in hebben. Dit team verzorgt de 
uitvoering van het programma. Dat doet 
het samen met een netwerk aan mensen 
van gemeenten, kennisinstituten, onder-
nemers en diverse instanties en organisa-
ties. Zij gaan in gesprek met de partijen 
waar ontwikkelingen spelen en staan 
met de betrokken personen voor een op-
timaal resultaat. Hierbij staat de dialoog 
en het verbinden van partijen centraal. 
Onderwerpen kunnen daarbij een plaats 
krijgen in de genoemde proeftuinen.

Vleermuizenbunker 
Één van die proeftuinen is de aanleg van 
een vleermuizenbunker ter ondersteu-

Vleermuizenbunker voorbeeld van proeftuin

Gemeentehuis 
gesloten op 5 mei
Op maandag 5 mei is het gemeentehuis 
wegens Bevrijdingsdag gesloten. Dat 
geldt ook voor het kantoor van de bur-
gerlijke stand. De gemeentegarage is 
voor spoedgevallen telefonisch bereik-
baar tussen 07.00 en 22.00 uur. 

Extra  
raadsvergadering
Op dinsdag 6 mei vindt vanaf 19.00 uur 
een extra raadsvergadering plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis. Op de 
agenda staat het nieuwe coalitiepro-
gramma van het CDA en de VVD en het 
benoemen van de nieuwe wethouders. 

Iedereen is van harte welkom om bij de 
vergadering aanwezig te zijn.

Dodenherdenking
Op zondag 4 mei vindt in Nederland de 
Nationale Dodenherdenking plaats. 

We herdenken dan allen – burgers en 
militairen – die in het Koninkrijk der 
Nederlanden of waar ook ter wereld zijn 
omgekomen of vermoord sinds het uit-
breken van de Tweede Wereldoorlog, in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 

Stilstaan
Ook de gemeente Nederweert staat stil 
bij de gevallenen. De herdenking start 
om 18.00 uur met een Eucharistieviering 
in de St. Lambertuskerk. Om 19.50 uur 
begint het herdenkingsprogramma op 
het Raadhuisplein. Er zijn toespraken 
en er worden kransen gelegd. Om 20.00 
uur is er twee minuten stilte. 

Het volledige programma is te vinden op 
www.nederweert.nl. 

Wist u dat we een digitaal meldpunt 
hebben waar u 24 uur per dag, 7 
dagen per week uw meldingen kunt 
doen over de openbare ruimte? Denk 
bijvoorbeeld aan zwerf- of huisvuil, 
losliggende stoeptegels, laaghangende 
takken etc. 

Meldingen die wij via dit systeem ont-
vangen, nemen we binnen 2 werkda-
gen (uitgezonderd sluitingsdagen van 
het gemeentehuis) in behandeling.
 

Zeer urgente melding?
Veroorzaakt de melding die u wilt door-
geven direct gevaar of is er een andere 
reden die acute behandeling noodzake-
lijk maakt? Dan kunt u uw melding 7 da-
gen per week tussen 07.00 en 22.00 uur 
telefonisch doorgeven, via tel. (0495) 677 
111. Buiten deze tijden kunt u, afhan-
kelijk van de aard van melding, contact 
opnemen met de brandweer of politie. 
Wilt u meer weten over het meldpunt, 
ga dan naar www.nederweert.nl.

Digitaal meldpunt openbare ruimte



De 13-jarige Davey Driessen uit 
Nederweert is de winnaar ge-
worden van Wie is de Mol? Junior 
2014. Jenny uit Heemstede was 
deze serie de Mol.  

In de laatste uitzending van Wie is 
de Mol? Junior die zondag te zien 
was op Zapp draaide alles om Davey, 
Jenny en Roeland. Wie van deze drie 
finalisten was de Mol? en... wie ging 
er met de pot vandoor? 

Na zeven spannende afleveringen in 
Limburg en Zeeland volgde de ont-
knoping in Zierikzee. In de laatste op-
dracht kregen de kandidaten nog één 
kans om geld voor de pot te verdie-
nen. De serie staat in het teken van 
natuurbescherming en het jongeren-
programma van het Wereld Natuur 
Fonds, WNF-LifeGuard. De winnaar 

mag de geldpot doneren aan zijn of 
haar gekozen bedreigde diersoort. 

Na ruim 4.000 aanmeldingen, gingen 
30 kandidaten door naar de selectie, 10 
kandidaten begonnen begonnen op 9 
maart aan Wie is de Mol? Junior in Lim-
burg. Jenny bleek de Mol te zijn, Davey 
de winnaar en Roeland de verliezer.   

Davey Driessen woont in Nederweert 
en zit op Het College Weert. Hij volgt 
het vak O en O. Dat is techniek, ont-
werpen en presenteren. Hij heeft dan 
ook een liefde voor bijzondere heb-
bedingetjes. Heel zijn kamer hangt 
vol met dingen uit Amerika, verkeers-
borden, filmblikken en “gekke spulle-
tjes uit euro winkels.“ 

Kijk voor meer informatie op: http://
avro.nl/wieisdemoljunior/ 

Davey Driessen: rechts op de foto. 

Davey Driessen winnaar Wie is de Mol

Nederweerts
verledeN

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

Aflevering 85

Jan en alleman
Op een zwoele zomeravond in de jaren ’50 van de vorige eeuw liep Toon van Panne Jan 
over het Beulderspaedje, een geliefd romantisch plekje voor jonge stelletjes. Hij strui-
kelde over twee lijven die in de berm van het pad de liefde bedreven. Toon liet het tafereel 
even op zich inwerken en sprak toen droog de onovertroffen woorden: “Ich weit neet 
waat dej-jae dao aan ’t doon zeetj, mer gae hetj d’r in alle geval waal good waer bi-j….”.

Seks buiten het huwelijk is van alle tijden. 
In de zestiende eeuw werden in Nederweert 
jaarlijks gemiddeld 90 kinderen geboren. 
Twee of drie procent daarvan was ‘onwettig’, 
dus niet verwekt binnen een wettig huwe-
lijk. De periode 1600-1609 werd gekenmerkt 
door grote wanorde. De regio werd geteis-
terd door muitende Spaanse militairen en de 
St. Lambertuskerk was door brand verwoest. 
Het aantal onwettige kinderen verviervoudig-
de in die periode. De doopboeken van de St. 
Lambertusparochie geven over die periode 
een fraai inkijkje in de seksuele moraal van 
de Nederweerter bevolking. De vraag “wie 
deed het met wie?” levert een pikant beeld 
op van de samenleving in die jaren. Soms lijkt 
het wel lijkt alsof de dames van Nederweert 
het deden met Jan en alleman. Uit de doop-
statistieken blijkt dat een groot gedeelte van 
de onwettige geboorten plaatsvond in de 
maanden november en december. Dat cor-
respondeert met een verwekkingsmoment 
in februari of maart, de maanden waarin de 
Vastenavond wordt gevierd. Veel onwettig 
geboren kinderen waren het gevolg van flirts 
tussen Nederweerter jongedames en militai-
ren uit het in Weert gelegerde garnizoen. Dat 
bestond voornamelijk uit warmbloedige me-
diterranen. In 1601 noemde een ongehuwde 
Nederweertse bij de doop van haar kind een 
zekere Winandi (een Spanjaard wiens ach-
ternaam zij vergeten was) als natuurlijke va-
der. Iets soortgelijks gebeurde in 1603, met 
Francisco, een in Weert gestationeerde Itali-
aan, in de hoofdrol.

De Nederweerter mannen lieten zich ook niet 
onbetuigd. Sommigen hielden er naast hun 
wettige echtgenote een concubine op na, 
bij wie zij kinderen verwekten. Veldwachter 
Godefridus Moestmans, die in 1603 voor de 

tweede maal huwde, leefde in 1607 in concu-
binaat met Elisabeth Struicx. Die dame had 
een paar jaar eerder een seksuele relatie ge-
had met zijn broer Arnoldus. Nog in datzelfde 
jaar werd Godefridus op weg naar de markt 
vermoord door Jan Sijben, die er behalve zijn 
wettige echtgenote ook een concubine, Ca-
tharina Maes, op na hield. De hiervoor ge-
noemde Elisabeth Struicx had, voordat zij 
de concubine werd van Moestmans, in 1605 
al een onwettig kind gekregen van Dionisius 
Kiebels. Die laatste maakte het op zijn beurt 
wel heel erg bont, want in datzelfde jaar ver-
wekte hij bij zowel Elisabeth Struicx als bij 
Catharina Clompers een kind. En een zus van 
Elisabeth Struicx, Margaretha, was in 1603 
de concubine van Jan Borchs. Die verwekte 
op zijn beurt een onwettig kind bij Catharina 
van de Manacker. In datzelfde jaar trouwde 
hij met een andere dame. Loopt het U door 
elkaar? Troost U, dat was toen ook al…

Alfons Bruekers

Overspel in de St. Lambertuskerk. Medaillon in 
de rugschotten van de koorbanken (ca. 1870). De 
Bijbelse Judith onthooft haar minnaar-voor-één-
nacht, de Babylonische generaal Holofornes.

 Foto: Misericordenreeks.

Vrolijke en magische voorstellin-
gen bij Buitencentrum De Pelen  

De meivakantie zit boordevol ac-
tiviteiten bij Buitencentrum De 
Pelen van Staatsbosbeheer. Zo 
kun je op zondag 4 mei de hele 
middag genieten van Kinderthe-
ater op het Peelpodium. Rond de 
klok van 13.30 komt Wouter de 
Boself op visite en Goochelaar 
Axel Bart geeft om 15.00 uur een 
wervelende show vol magie. De 
voorstellingen worden gespeeld 
in het overdekte Amfitheater 
van De Pelen, dus je zit altijd 
droog. Kaartjes kosten � 2,50 
per persoon/per voorstelling. 
Wil je zeker zijn van een plekje 
reserveer dan telefonisch: 0495 
– 641 497 of per mail: depelen@
staatsbosbeheer.nl. Het Buiten-
centrum ligt aan de Moostdijk 15 
te Ospeldijk. 

Boself en goochelaar op het Peel-
podium
Om 13.30 uur worden we verrast door 
een super enthousiaste Boself. Het is 
Wouter. Hij leeft, samen met nog veel 
andere Boselfen, op een geheime 
plaats in De Peel. Zo heel af en toe 
komt Wouter naar het Buitencentrum 
om spannende verhalen te vertellen 
of gewoon plezier te maken met ie-
dereen die, net als hij, van spelen 
houdt. Heb je zin in fantasievolle bos-
rijke gezelligheid, kom dan een kijkje 
nemen en laat je verrassen.

Om 15.00 uur neemt Goochelaar Axel 
Bart je mee naar een magische wereld. 
Zijn show zit boordevol illusies en goo-
chelarij en is zeker niet alleen geschikt 
voor jonge kijkers. Ook (groot)ouders 
zullen verbaasd en verwonderd zijn 
wanneer ze het onmogelijke vlak voor 
hun neus zien gebeuren. Wie zelf goo-
chelambities heeft en trucjes wil leren 
moet zeker naar de show van Axel 
Bart komen. Simsalabim! 

Een hele dag plezier bij De Pelen 
Voor of na de voorstellingen kun je 
nog een heerlijke wandeling maken in 
Nationaal Park De Groote Peel. Voor 
kinderen zijn er bij de balie van het 
Buitencentrum Doe- en Ontdektoch-
ten te huur zoals het Kabouterpad, 
de Hulpboswachteracademie en de 
Billy Bell Doekoffer. Met een rugzak 
vol materialen en opdrachten ontdek 
je de natuur op een speelse manier. 
Combineer het Peelpodium en een 
Doe- en Ontdektocht en je hebt een 
hele dag plezier bij De Pelen!

Nog meer voorstellingen op het 
Peelpodium
Tot en met september is er bijna weke-
lijks een optreden op het Peelpodium 
De Pelen. Meestal op zondagmiddag, 
maar er zijn ook een enkele avond-
voorstellingen. Het programma is zeer 
divers; van kinderband tot seniorenor-
kest, van folk tot pop, in het Limburgs 
plat of in het Engels, er is voor elk wat 
wils. Voor een compleet overzicht kijk 
op www.buitencentra.peelpodium.nl 

Wouter de Boself en goochelaar Axel Bart

Ontdek je molen tijdens 
Nationale Molendag 2014

zaterdag 10 en zondag 11 mei 2014 

In Limburg leuke activiteiten voor 
het hele gezin in en rond zo’n vijf-
tig molens.

Tijdens de 42ste Nationale Molen-
dag op zaterdag 10 en zondag 11 
mei aanstaande zetten ruim 950 
molens door heel Nederland hun 
deuren open, waarvan zo’n vijftig 
in Limburg. Dit jaar worden in het 
bijzonder activiteiten voor kinde-
ren en jongeren georganiseerd. 
Speciaal voor hen is een doe-
boekje beschikbaar om de tech-
niek en functie van molens zelf 
te ontdekken en beleven aan de 
hand van spelletjes en weetjes. 
Dit is bij iedere geopende molen 
gratis verkrijgbaar. Ook zijn er 
verhalenvertellers die spannende 
verhalen vertellen over de mo-
lens en molenaars, fietsroutes, 
molenmarkten, rondleidingen en 
zelfs molenbeklimmingen. Kijk 
op www.molens.nl welke molens 
in jouw buurt open zijn tijdens 
de Nationale Molendag 2014 en 
maak er een onvergetelijk fami-
lie-uitje van. De opengestelde 
molens zijn te herkennen aan de 
Molendagvlag en de ronddraai-
ende wieken of waterraderen. 

Geschiedenis
Molens werden eeuwenlang gebruikt 
voor onder meer het malen van 
graan, het zagen van hout, het slaan 
van olie uit zaden en het maken van 
papier. Als gevolg van de technische 
ontwikkeling verdwenen molens van-
af het eind van de 19e eeuw steeds 
meer uit beeld en werden gesloopt. 
Het waren de stoom-, diesel- en elek-
trische gemalen, die de rol van met 
name de watermolens overnamen. 
Ook de gemalen werden later het 
slachtoffer van de technische ontwik-
keling. Zij raakten buiten gebruik en 
werden afgebroken. Gelukkig zijn er 
nog steeds molens en gemalen te be-
wonderen in ons land. De Nationale 
Molendag is dé gelegenheid om deze 
waardevolle werktuigen te bekijken. 
De Nationale Molendag wordt geor-
ganiseerd door vereniging De Hol-
landsche Molen in samenwerking met 
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. 
Informatie over deze organisaties is 
te vinden op de molens en op www.
molens.nl. De Nationale Molendag 
maakt onderdeel uit van de BankGiro 
Loterij Molendagen die gedurende 
het hele jaar worden georganiseerd.
In Limburg zijn de Molenstichting 
Limburg en het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars betrokken bij de organisa-
tie van de Nationale Molendag. Ook 
zij hopen u op 10 en 11 mei te mogen 
verwelkomen in een van de prachtige 
Limburgse molens. 

Te huur
Op basis van de leegstandswet 
i.v.m. nieuwbouw of om een 
andere reden een vrijstaande 
gemeubileerde woning 

met grote garage. Gelegen aan 
Smisserstraat 13 te Nederweert, 

vanaf 1 mei 2014

Huurprijs € 875,00/mnd
Excl. Gas/water.elektra.
Voor inlichtingen bel.

0653886342

Volleybalclub Fortutas

Volleybalclub Fortutas organiseert:
30e volleybaltoernooi

Zondag 1 juni 2014
Beachvolley

Recreanten mix
Jeugd

Voetbalvelden RKSVO Ospel
www.fortutas.nl
info@fortutas.nl

De inschrijving voor het VC Fortutas 
Volleybaltoernooi is geopend.
 
Dus formeer een team samen met je 
familie, vrienden, collega’s of buurt-
genoten en schrijf je in voor een ge-
zellige volleybaldag op zondag 1 juni 
in Ospel.
 
Voor een mixteam geldt dat er van de 
zes spelers in het veld er maximaal 4 
heren gelijktijdig in het veld mogen 
staan. Teams kunnen zich inschrijven 
in verschillende niveaus voor hoog, 
midden en laag. De jeugdteams kun-
nen op verschillende Cool Moves 
Volley (CMV) niveaus spelen. Voor 
de geoefende volleyballers is er het 
beachvolleybaltoernooi in teams van 
3 personen.
 
Inschrijven is mogelijk via de website 
www.fortutas.nl 
Je vindt daar ook meer informatie 
over het toernooi.
 
Voor de snelle inschrijvers. Bij inschrij-
ving voor 10 mei ligt er op het toer-
nooi een leuke verrassing op jullie te 
wachten.


