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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

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Kerkstraat 42, tel. 63 26 96

Openingstijden:

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

Buiten deze tijden belt u 
voor spoed recepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

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

De tweelingzusjes Paula en Rianne 
Teeuwen:

“Wij komen graag in deze praktijk omdat 
iedereen zo aardig is“.

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste-plus Kam Yan Yau

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

wwwwww.tandartspraktijknederweert.nl.tandartspraktijknederweert.nl

Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

WEEK
19

5 mei t/m 

10 mei

Kersenvlaai: € 9,40 half € 5,20
Aardbeienvlaai: € 13,95 half € 7,85
Vicorn brood: € 2,20
Vrijdag en zaterdag,
aardbei bavarois bombes: € 9,95

WEEK 19

moederdag aanbiedingen!

Moederdagaanbieding

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.

De Stichting Activiteiten Leveroy 
(SAL) treedt voor het eerst naar bui-
ten met een cultureel programma 
op 17 mei. Directe aanleiding is het 
verschijnen van het boek ‘Een zoon 
van Limburg’ van Chrétien Breukers. 
Breukers groeide op in Leveroy en 
vertrok in zijn studententijd naar 
Nijmegen om uiteindelijk via Amster-
dam in Utrecht terecht te komen.
Na de publicatie van een tiental poë-
zieboeken is zijn eerste prozaboek in 
de literaire wereld en media zeer po-
sitief ontvangen. In de regionale en 
landelijke pers verschenen lovende 
recensies en ook op radio en tv werd 
en wordt ruim aandacht besteed ‘een 
zoon van Limburg’. Zijn boek geeft 
meer dan voldoende aanleiding om 
dieper in te gaan op gepeperde uit-
spraken als ‘Limburg bestaat niet’. 
Hij worstelt met zijn afkomst om er, 
zeker bij vlagen, steeds sterker naar 
terug te verlangen.
Omdat Chrétiens bakermat in Leveroy 
ligt, hebben de initiatiefnemers van 
SAL besloten om een boekpresenta-
tie te organiseren in zijn geboorte-
dorp. 
Paul Op Heij uit Nijmegen, eveneens 
geboren in Leveroy, geschiedkundige 
en journalist, zal, als onderdeel van 
de boekpresentatie, Chrétien Breu-
kers een live interview afnemen.

Johan Slabbers geeft antwoord op de 
vraag: “Wie kan er zijn naam schrijven?”
Voor Chrétien Breukers is dat uiter-
aard geen enkel probleem maar Jo-
han Slabbers deed onderzoek naar de 
schrijfvaardigheid van de Leveroyse 

Chrétien Breukers, Peter Crins, Johan Slabbers en pastoor Nijhof ‘Zonen van Limburg ‘

Leveroy heeft meer zonen

parochianen anno 1778. Alleen al het 
schrijven van zijn/haar eigen naam 
was voor velen al een hele kunst. Hij 
komt tot verrassende conclusies over 
de toen 375 zielen tellende parochie, 
horende bij Nederweert.

De avond wordt muzikaal geopend 
door de percussiegroep van Fanfare 
Concordia, in 2013 tweede op het 
WMC in de Word Division. Omdat op 
deze avond regelmatig geput wordt 
uit het verleden lijkt het uit te voeren 
werk “The Middle Ages” heel toepas-
selijk.

Daar blijft het echter niet bij.

Ook woonachtig in Leveroy is de in-
middels bekende cineast Peter Crins. 

Zijn producties over deze regio tij-
dens de tweede wereldoorlog, De
Meysbergh en zijn zeer recente bij-
drage aan de viering van 75 jaar oud-
heidkundige kring De Aldenborgh
heeft duizenden mensen geraakt.
Twee maal heeft Peter Crins een vi-
deogesprek opgenomen met de
laatste pastoor van de zelfstandige 
parochie H. Barbara Leveroy, pater 
Jan Nijhof. De welbespraakte Nijhof 
was afkomstig uit Twente maar werd 
een rasechte Limburger met soms 
Don Camilloachtige trekjes. Hij was 
docent aan de MTS in Roermond en 
gaf lezingen door heel Limburg. Zijn 
uitvalsbasis was vanaf 1968 Leveroy 
en werd een geliefd priester waarvan 
Limburg er een paar dozijn meer van 
had mogen hebben. 

Het filmmateriaal over Nijhof heeft 
tot nu toe het archief van Peter Crins 
nooit verlaten en zal op 17 mei a.s. 
voor het eerst worden getoond in 
zaal Pestoeërskoel. Ook filmopnames 
van de plaatselijke processie uit 1978 
worden getoond, live ondersteund
door het mannenkoor met gregori-
aans gezang. 

Op 17 mei pakt SAL uit met ‘Zonen 
van het Limburgse Leveroy’:
Chrétien Breukers, Paul Op Heij, Jo-
han Slabbers, Peter Crins en op video 
wijlen Pastoor Jan Nijhof, met mede-
werking van de Percussiegroep van 
Fanfare Concordia en herenkoor Can-
ticum Novum.
Pestoeërskoel, 20.00 uur. Entree € 5,- 
en een kop koffie gratis.

Jaarlijks doet de Stichting Goede 
Doelen Winkel Nederweert een
bijdrage aan diverse goede doe-
len. Het stichtingsbestuur heeft 
er dit jaar voor gekozen om ook 
aan veel lokale doelen te done-
ren. Van het totale budget van 
zo’n 15.000 euro wordt 59% ver-
deeld onder Nederweerter maat-
schappelijke doelen. De overige
41% is voor goede doelen in de 
Derde Wereld. 

De vrijwilligers van de Goede Doelen 
Winkel in Nederweert (GDWN) ma-
ken met hun inzet en enthousiasme 
daadwerkelijk een verschil! Hoewel 
de winkel aan het eind van het win-
kelgebied van de Kerkstraat ligt, wil
dit nog niet zeggen dat het winke-
lend publiek de winkel niet weet te 
liggen. Tweedehands klein meubilair, 
huisraad en kleding worden er voor 
een klein prijsje verkocht. Maar al 
deze kleine bedragen maken samen 
een heel mooi bedrag dat ten goede 
komt aan maar liefst veertien lokale 
en acht globale organisaties. 

Ospel
Het kerkorgel in Ospel was aan revi-
sie toe. Het kerkbestuur ontving van 
GDWN een bijdrage van 500 euro. In-
middels zijn de restauratiewerkzaam-
heden afgerond. In het weekend van 
31 mei en 1 juni aanstaande wordt 
het gerestaureerde orgel officieel in 
gebruik genomen, bij de viering van 
150 jaar Parochie Ospel. Ook Jong 
Nederland Ospel ontving 500 euro.

Budschop
De Dorpsraad van Budschop deed 
een aanvraag voor een bijdrage voor 
de ‘Open Eettafel Budschop’, een ini-
tiatief van de dorpsraad. Een serveer-
wagen maakt het voor de vrijwilligers 
een stuk makkelijker de bezoekers 

van een smakelijke maaltijd te voor-
zien. GDWN verstrekte een bedrag 
van 500 euro. Om ervoor te zorgen 
dat de jongeren niet in de kou zitten, 
ontving Jong Nederland Budschop
500 euro. Daarmee kunnen zij de 
vervanging van de verwarmingsketel 
bekostigen. 

Nederweert-Eind
GDWN ondersteunt de lokale muziek-
verenigingen. Vorig jaar was dat de 
Nederweerter harmonie. Dit jaar ont-
ving Harmonie Pro Musica uit Neder-
weert-Eind een bijdrage van 500 euro. 

Nederweert
De Vincentiusvereniging Nederweert 
ontving 500 euro. Deze Nederweerter 
vrijwilligersorganisatie is aangesloten 
bij de landelijke Vincentiusvereniging 
die zich inzet voor armoedebestrij-
ding en persoonlijke hulpverlening.
Vluchtelingenwerk Nederweert orga-
niseert jaarlijks een sinterklaasactivi-
teit voor de kinderen. Hiervoor ver-
strekken de vrijwilligers van GDWN 
graag een bijdrage van 500 euro. 

Meer dan 8.000 euro voor lokale goede doelen

Vrijwilligers maken het verschil!

De Zonnebloem Nederweert viert 
volgend jaar het 50-jarig bestaan. Vijf 
decennia lang zorg en ondersteuning 
van hulpbehoevenden door vrijwilli-
gers is het volgens GDWN waard om 
een bedrag van 1.000 euro aan te ver-
strekken. 
Scouting Nederweert en Kindervakan-
tiewerk Nederweert ontvingen ook dit 
jaar beiden een bijdrage van 500 euro.
Ten slotte ontving de Stichting Hart-
slag voor Nederweert 500 euro. 
Daarmee kan de stichting AED’s en 
hulpmiddelen in het buitengebied 
aanschaffen. Met de werving van vol-
doende vrijwilligers is ook het AED-
netwerk in het buitengebied een zo-
genoemd ‘hartveilig gebied.’

 Leveroy
Als de collega-verenigingen een bij-
drage ontvangen, kan het Leveroyse 
Jong Nederland niet achterblijven. 
Ook voor hen 500 euro. 

Weert
Ouders van kansarme gezinnen heb-
ben vaak het geld niet om hun kin-

deren te laten deelnemen aan een 
kunst-, cultuur- of sportverenigingen. 
De Stichting Leergeld Weert biedt 
ondersteuning door de contributie,
kleding of materialen voor de kinde-
ren te betalen. Zij bekostigen dit door 
fondsenwerving. Vanuit deze onder-
steuningsgedachte waardeert GDWN 
ook de Stichting Voedselbank Weert. 
Beide organisaties kunnen 1.000 euro 
op hun bankrekening bijschrijven. 

Derde Wereld doelen
Gezondheidsbevordering, educatie 
en ondernemingsgezindheid zijn drie 
belangrijke pijlers voor GDWN. Ver-
zoeken voor dergelijke initiatieven in 
de Derde Wereld worden door de vrij-
willigers dan ook warm ontvangen. 
De volgende organisaties ontvingen 
een bijdrage, variërend van 400 tot 
1.000 euro. 

* Stichting Eduki. Deze stichting zet 
zich in voor scholing van kansarme 
kinderen in Gambia. 

Lees verder op pagina 3.



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

  Makelaardij
  Taxaties

  Verzekeringen
 Hypotheken

www.jacobsgijsen.nl

Uw adres voor:

Voor ons volledige woningaanbod zie:

23 MEI 2014  
TIJD: VAN 10.00 TOT 19.00 UUR

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN EN DEMONSTRATIES
VANAF 19.00 UUR BESLOTEN FEESTAVOND 

LOCATIE: FAHRENHEITSTRAAT 7, WEERT
ENTREE: GRATIS

10 JAAR! HENDRIX BELETTERING

www.hendrix-belettering.nl

OPE
D
23 MEI 2014  
 DOORLOPENDE ACTIVITEITEN EN DEMONSTRATIES 
 VANAF 19.00 UUR BESLOTEN FEESTAVOND 

DAGDAG

Bereikbaar 
maandag t/m vrijdag, van 
08.00 tot 17.00 uur

ZIEKENVERVOER

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

SJG Weert start met elektronisch verwijzen 
Samenwerking huisartsen en SJG
Weert stap vooruit

Terwijl de plannen voor een geza-
menlijke spoedpost in rap tempo 
vorm krijgen, wordt de volgende 
stap in een betere samenwerking
tussen huisartsen en SJG Weert 
gezet. Vanaf 1 mei a.s. kunnen 
huisartsen hun patiënten elektro-
nisch verwijzen naar het Weerter 
ziekenhuis. Voordelen voor de 
patiënt: de toegangstijden zijn 
direct inzichtelijk en doordat de 
huisarts de verwijsbrief elektro-
nisch verstuurd naar het zieken-
huis beschikt de specialist over de 
juiste informatie. 

Duidelijke en snelle doorverwij-
zing voor de patiënt
Stijn Kerkhoven is huisarts in Maar-
heeze en geeft aan dat met de moge-
lijkheid tot elektronisch verwijzen er 
een wens van de huisartsen in vervul-
ling gaat. Stijn: “Via ZorgDomein heb 
ik een helder overzicht van de beschik-
bare zorg binnen SJG Weert en kan ik 
samen met de patiënt kijken wat de 
mogelijkheden zijn. Je ziet de actuele 
toegangstijden op het scherm en kan 
de patiënt direct laten weten waar hij 
of zij aan toe is. Zo ben je meer be-
trokken bij de verwijzing en dat vind 
ik een groot voordeel. Daarnaast zie 
je als huisarts ook direct welke criteria 
er bijvoorbeeld zijn voor een snellere 
verwijzing. Als de patiënt daaraan vol-
doet, kan ik dat nu met één druk op 
de knop aangeven. Voorheen moest 
ik daarvoor bellen of faxen. De poli-

kliniekassistent zorgt vervolgens voor 
het inplannen van de afspraak binnen 
de aangegeven tijd.”

Directe communicatie tussen
huisarts en ziekenhuis
Met het elektronisch verwijzen wordt 
het voor de huisarts dus makkelijker 
en sneller om een patiënt te verwij-
zen. Dat heeft ook zo zijn voordelen 
voor de patiënt legt Franka van de 
Laar, manager bedrijfsvoering SJG 
Weert, uit: “Door de elektronische
verwijzing kan de huisarts heel mak-
kelijk de relevante informatie mee-
sturen. Informatie die altijd leesbaar 
is. Als de patiënt dan op het spreekuur 
van de specialist komt, is deze nog be-
ter op de hoogte van de situatie dan 
met een papieren verwijzing het ge-
val is. De patiënt komt daarmee ook 
altijd direct bij de juiste specialist op 
het juiste spreekuur.” “En als huisarts 
kun je de patiënt vooraf goed voor-
bereiden op de afspraak” vult Stijn 
Kerkhoven aan: “Het systeem geeft 
informatie die goed is om vooraf te 
weten. Die kan ik dan met de patiënt 
doornemen. Moet er bijvoorbeeld
eerst een onderzoek plaatsvinden
voordat een bezoek aan de specialist 
zinvol is? Is het belangrijk dat de pa-
tiënt begeleiding meeneemt omdat 
autorijden na een bepaald onderzoek
niet meer veilig is? Heeft de patiënt 
eraan gedacht een actuele medicatie-
lijst mee te nemen? Door dat vooraf 
met de patiënt door te nemen verlo-
pen de afspraken in het ziekenhuis 
ook veel efficiënter en daar heeft de 
patiënt dan weer voordeel van.” 

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

VRIJWILLIGERSDAG 
Het is inmiddels een begrip geworden 
in de gemeente Nederweert; de vrij-
willigersdag! Een dag waarop vrijwil-
ligers in het zonnetje worden gezet, 
om hen te bedanken voor hun inzet 
in de Nederweerter samenleving. 
In opdracht van de gemeente Neder-
weert heeft Vorkmeer de afgelopen 
jaren de vrijwilligersdag georgani-
seerd, waarvan de laatste twee jaren 
samen met een werkgroep bestaande 
uit afgevaardigden van diverse (vrij-
willigers)organisaties. 

Vrijwilligersdag voorjaar 2015 
Wederom zal een vrijwilligersdag 
worden georganiseerd. Tot nu toe 
heeft de vrijwilligersdag telkens 
plaatsgevonden in het najaar. Echter 
is de keuze gemaakt om deze dag 
op een ander moment in het jaar te 
laten plaatsvinden, namelijk in het 
voorjaar. Vanwege organisatorische
redenen is het niet mogelijk al in het 
voorjaar van 2014 een vrijwilligersdag 
te organiseren. Daarom zal de eerst-
volgende vrijwilligersdag plaatsvin-
den in het voorjaar van 2015. 

Werkgroep zoekt versterking! 
Binnenkort wordt wel al gestart met 
de voorbereidingen van de organisa-
tie van de vrijwilligersdag, die wordt 
gehouden in het voorjaar van 2015. 
De werkgroep komt verschillende 

keren bij elkaar om het programma 
van de vrijwilligersdag vorm te geven 
en activiteiten te regelen. Wij zijn op 
zoek naar mensen die de werkgroep 
willen komen versterken. Lijkt het u
leuk om vrijwilligers in de gemeente 
Nederweert een gezellige dag te be-
zorgen door het mee-organiseren
van de vrijwilligersdag? Neem dan 
contact op met Vorkmeer! Neem ge-
rust contact op voor meer informatie. 

VRIJWILLIGER WORDEN? VRIJWIL-
LIGER GEZOCHT? 
Vorkmeer helpt organisaties en ver-
enigingen bij het zoeken naar vrijwil-
ligers. We gebruiken hiervoor onder
andere de digitale vacaturebank, 
deze vindt u op de website www.vp-
nederweert.nl. Op de website kun-
nen organisaties en verenigingen
zich aanmelden en een vacature op-
stellen. Ook vrijwilligers kunnen zich 
inschrijven op de website en de ge-
plaatste vacatures bekijken en hierop
reageren. De vacaturebank biedt de 
mogelijkheid om zowel vacatures 
voor onbepaalde tijd als korte klus-
sen te plaatsen en te zoeken. Bent u
op zoek naar een leuke vrijwilligers-
functie, zoekt uw vereniging of orga-
nisatie vrijwilligers of heeft u vragen 
over vrijwilligerswerk? Bezoek dan 
onze website of neem contact met 
ons op. 

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

Inschrijven 4e Truckrun 

Liefhebbers van de Truckrun Weert 
kunnen zich vanaf zaterdag 3 mei 
inschrijven. De Truckrun Weert vindt 
plaats op zondag 7 september. Deze 
toertocht, bestemd voor mensen 
met een beperking, trekt over een
afstand van 59 kilometer door de ge-
meenten Weert, Stamproij, Ell, Kel-
pen, Baexem, Heythuysen, Leveroij, 
Nederweert-Eind, en Nederweert.

Vertrek en aankomst zijn gelegen op 
het bedrijventerrein Kampershoek, 
Lumar Verhuurbedrijf, Edisonlaan
16 in Weert. Op deze locatie vind je 
een gezellig feestpaviljoen waar je 
kunt genieten van een lekker hapje, 
drankje en muzikaal entertainment. 

Deelname aan deze Truckrun is 
mede dankzij onze sponsors geheel 
gratis. De organisatie zorgt voor een 

lunchpakket voor de chauffeurs en 
bijrijders. 

Chauffeurs en bijrijders kunnen zich 
vanaf zondag 3 mei aanmelden bij 
Stichting Truckrun Weert. Jij helpt 
ons door dit te doen via de website 
www.truckrunweert.nl.

Om deze toertocht goed en veilig la-
ten te verlopen, hebben wij veel vrij-
willigers en verkeersregelaars nodig. 
Dus, als je wilt deelnemen als vrijwil-
liger of als verkeersregelaar aan de
Truckrun Weert, en daar hopen we 
natuurlijk op, schrijf je dan in via onze 
website www.truckrunweert.nl.
Meer informatie vind je op onze web-
site www.truckrunweert.nl

Wil je de 4e editie van de Truckrun 
Weert niet missen? Schrijf dan snel in.

Juglen Zwaan in Nederweert
Gezond leven in deze moderne tijd.

Zijn site is opgericht om mensen te 
helpen hun gezondheid te verbeteren. 
Alleen kun je ver komen, maar sa-
men kun je nóg verder komen. Als we 
onze krachten bundelen kunnen we 
elkaar in verbinding helpen om onze 
gezondheid in eigen hand te nemen.

Juglen Zwaan: Hoe ben ik op het pad 
van gezondheid terecht gekomen?
Toen ik 18 jaar was voelde ik me, na 
een heel ongezonde puberteit, niet 
altijd even lekker. Ik rookte toen nog 
en was regelmatig in het café te vin-
den. Ik had last van neerslachtige 
gevoelens en wilde ook graag hel-
derder denken. Ik heb toen het boek
gekocht over Voeding en Intelligentie 
van Jean Carper en aandachtig gele-
zen. Daar begon mijn zoektocht naar 
ware gezondheid. Het heeft jaren 
gekost om alle voedingsfabels door 
te prikken en er komen er regelmatig 
nog een aantal bij. We leven in een 
wereld waar er geld verdiend moet 
worden en grote bedrijven kiezen 
vaak voor meer financiële winst in 
plaats gezondheidswinst. Dat is jam-

mer want het is helemaal niet nodig 
om altijd alleen maar aan geld te den-
ken. Hoe zou de wereld eruit zien als 
we meer zouden geven om elkaars 
gezondheid.

Wanneer: dinsdag 27 mei bij Praktijk 
In Balans
Tijd: 20.00 uur Kosten: € 10,00

Innerlijke rust ervaren:
Samen een moment van rust creëren, 
samen delen, samen mediteren.
U bent van harte welkom op woens-
dagmorgen 7 mei om 10.00 uur. 
Deel met ons een moment van rust, 
samen sta je sterk en geef je de medi-
tatie meer kracht.  Wellicht inspireert 
het je om dit ook thuis te ervaren. 

Voel je vrij om eens mee te doen, je 
bent van harte welkom.
Dit moment kan wel eens verande-
ren, let daarom op de agenda op de 
site.

Hartelijke groetjes Petra Wilmsen
Praktijk In Balans Gerrisstraat 2 Ne-
derweert, Tel: 0495 – 625902  Opge-
ven: petrawilmsen@hotmail.com 

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Vier 150 jaar Parochie Ospel 

Behalve al die prachtige initiatieven 
door allerlei verenigingen en orga-
nisaties, is er dit jaar nog een an-
der feest te vieren. De Parochie O.L. 
Vrouw Onbevlekt Ontvangen Ospel
bestaat namelijk 150 jaar. Omdat 
een parochie bestaat door en voor 
alle mensen in Ospel, gelovig of niet-
gelovig, wordt dit feest met iedereen 
gevierd. Er is een fraai programma 
samengesteld. Er zit vast ook iets bij 
voor jou! Of voor u!

Op www.parochieospel.nl staat alle 
informatie over het uitgebreide jubi-
leumprogramma. Onderstaand alvast 
een samenvatting.
Tot ziens op 30 mei, 31 mei of 1 juni!

Zaterdag 17 mei 
Presentatie gedichtenbundel ‘Os-
pel, Dorp in Gedichten’
Een gedichtenbundel door Schrijvers-
kring Ospel en enkele anderen. 
Presentatie aansluitend aan de H.Mis 
van 19.00 uur.

Vrijdag 23 mei
Schoolproject bovenbouwleerlin-
gen BS De Schrank
Wie, wat, waar en waarom. Een verha-
lende rondleiding voor de schooljeugd. 

Vrijdag 30 mei
Sportieve kick off parochiejubi-
leum door Pastoor Koumans bij
Doospelse Derby
Om ca. 20.30 uur, Sportpark de 
Houwakker, Ospel. M.m.v. Drumband
Melodie der Peel en Oze Hoempa.

Zaterdag 31 mei
Hemels concert in parochiekerk
Ospel
Aanvang 19.00 uur muzikale H.Mis, 
met na de zegen presentatie van het 
gerenoveerde kerkorgel
Het Hemels Concert begint tijdens de 
mis en loopt daarna door.
M.m.v. Zangvereniging St. Caecilia, 
Herenkoor, Zangkoor De Peelklan-
ken, Zanggroep Ospel, Friends With 
Voices en Harmonie Melodie der Peel.

Zondag 1 juni
Viering 150 jaar Parochie Ospel 
tijdens Hoogmis
Parochiekerk Ospel, aanvang 10.00 uur.
M.m.v. Herenkoor en Zangkoor De 
Peelklanken.

Openbare jubileumreceptie
Aanvang 11.00 uur. Zaal ’t Peeljuweel, 
O.L. Vrouwestraat 34/36, Ospel.

Expositie kerkelijk vaatwerk en
kunst, historische foto’s & kunst-
expositie ‘Geloven in de Toekomst’
M.m.v. 12 Ospelse kunstenaars.
Geopend vanaf 11.00 uur in gemeen-
schapshuis Haaze-Hoof,
Aerthijsplein 3, Ospel.

Fotofietstocht voor het hele ge-
zin, door en om Ospel
Vertrek tussen 13.00 en 14.00 uur, 
Aerthijsplein, Ospel.
Fietstocht is ca. 20 km. 
Deelname: € 1,- p.p. / € 3,- per gezin.

Bakwedstrijd ‘Heel Ospel Bakt!’
Vanaf 15.00 uur op het Aerthijsplein, 
Ospel. Met om 18.00 uur bekendma-
king van de kampioenbakker door 
een professionele jury.
Aanmelden voor deelname kan tot 28 
mei via heelospelbakt@gmail.com. 

Pleinfeest
Vanaf 15.00 uur op het Aerthijsplein, 
Ospel. Met diverse muzikale en spor-
tieve optredens.

Open weekend molen De Korenbloem
Korenbloemstraat, Ospel. M.m.v. en-
kele exposanten. Op beide dagen ge-
opend van 10.00 tot 16.00 uur.

Bekendmaking prijswinnaars van
de fietstocht, bakwedstrijd, lote-
rij kunstwerken
ca. 18.00 uur, Aerthijsplein, Ospel

Opbrengsten komen ten goede aan het 
kerkorgelfonds van de Parochie Ospel. 

De Molens van Nederweert
Ze zijn een belangrijk stukje erfgoed 
in Nederweert, de vier gemeente-
lijke molens. De gebouwen worden 
beheerd door vrijwillige molenaars. 
De molens zijn regelmatig geopend 
voor het publiek. Onderstaand een
schema met de openingstijden voor 
de maand april. Noteer ook alvast de 
Nationale Molendag, de Limburgse 
Molendag en de Ospelse Molendag 
in uw agenda. Voor meer informatie 
over de molens, bezoek ook eens: 
www.molensvannederweert.nl

Sint Jozeph Kreyel
Openingstijden
1e + 3e zaterdag van de maand
9.00/12.00 uur
Draaien en Malen
Rondleiding
Ook op afspraak
Tel. nr. 06-55186796

de Korenbloem Ospel
Openingstijden
2e + 4e zaterdag van de maand
10.00/16.00 uur
Draaien en Malen
Rondleiding

Ook op afspraak
Tel. nr. 06-30457014

deWindlust Roeven
Openingstijden
iedere woensdag en de 1e zondag 
van de maand 13.00/1600 uur
Olie slaan
Rondleiding
Ook op afspraak
Tel. nr. 0495-625065

W.K.C Roeven
Openingstijden
op afspraak
12.00/16.00 uur
Rondleiding
Ook op afspraak

Belangrijke molendagen zijn;
•	 10 en 11 Mei 2014; Nationale Mo-

lendagen
•	 3e Zondag van Augustus; “Ospelse

Molendag”
•	 4 en 5 Oktober 2014; Limburgse

Molendag.
Tot ziens op de Molen
Met vriendelijke groeten van de Mo-
lenaars uit Nederweert.



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

Voor
moeder:
Aardbeienvlaai
wener bodem € 15,95
Moeders Mooiste
(kersen met aardbeien-
vlaai) € 11,95
Zachte broodjes

5+1 GRATIS
Croissants (recht)

2+1 GRATIS

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

KampioenKampioenampioenK
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste lekkerste 
LimbLimburgseurgsegseur vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Dé specialist in

zonne-energie & na-isolatie
Dé specialist in

Hét adres in NederHét adres in NederHét adres in NederHét adres in Nederweert voor verse friet, lekkere t voor verse friet, lekkere 
snacks, diversen menu`s, broodjes, salades uit eigen snacks, diversen menu`s, broodjes, salades uit eigen snacks, diversen menu`s, broodjes, salades uit eigen snacks, diversen menu`s, broodjes, salades uit eigen 

keuken en zelfs heerlijk schepijs. keuken en zelfs heerlijk schepijs. keuken en zelfs heerlijk schepijs. 
Oftewel voor ieder wat wils!Oftewel voor ieder wat wils!

Tot ziens bi-j Cafetaria d`Ind-j  
Pastoor Maesplein 11 Neder
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Ma. en di. gesloten.

Kebab van Lamsvlees
Broodje Kebab/kapsalon/schotelBroodje Kebab/kapsalon/schotel
Ook ‘speciaal’ met ui, paprika Ook ‘speciaal’ met ui, paprika 
en champignonsen champignons

Op donderdag en vrijdag maakt Op donderdag en vrijdag maakt 
Angelien dit lekker vers klaarAngelien dit lekker vers klaar

Nieuw in ons assortiment

Hét adres in NederHét adres in Neder
snacks, diversen menu`s, broodjes, salades uit eigen snacks, diversen menu`s, broodjes, salades uit eigen 

Op 22 mei weer verkiezingen?!?
Inderdaad op 22 mei zijn er weer ver-
kiezingen. U hebt de borden in de 
gemeente ongetwijfeld al zien staan. 
Dan is het de beurt aan de Europese 
verkiezingen.
Velen van u denken misschien, ach dat 
laat ik aan mij voorbij gaan. Immers, 
weet u wat onze vertegenwoordigers 
daar doen? Iedereen heeft een me-
ning over Europa: de een wil minder 
Europa, de ander meer. “Je hebt er al-
leen maar last van. Wat levert het Ne-
derland nu eigenlijk op? Als ik al ga 
stemmen, wie zijn dan eigenlijk onze 
kandidaten?”

Door de ligging van Limburg zijn we 
internationaal georiënteerd. Geen
enkele provincie in Nederland heeft 
zoveel grenzen met het buitenland. 
Dat betekent ook dat besluiten in 
Brussel van grote invloed kunnen zijn. 
De interne markt in Europa, waarin 
vrij verkeer van goederen, diensten
en personen bestaat, brengt ons veel 
economisch voordeel. Voor ons als 
burgers zijn er ook praktische voor-
delen, zoals het vrij kunnen reizen, 
wonen, werken en studeren in Eu-
ropa. Geen gedoe met het aanvragen 
van een visum of het wachten aan 
de grens. Geen transactiekosten of 
koersverschillen bij het wisselen van 
geld in buitenlandse valuta.
Natuurlijk doet de VVD ook mee aan 
deze verkiezingen en we hebben 
daar in Limburg een uitstekende kan-
didaat voor: Joost van den Akker.

Joost is 29 jaar en is fractievoorzitter 
van de VVD in de Provinciale Staten 
van Limburg, waar ik zelf ook deel 
van uit mag maken. Joost heeft een 
duidelijke visie op Europa:
“De VVD heeft behoefte aan een 
sterke eensgezinde en deskundige 
vertegenwoordiging in het Europees 
Parlement, die overtuigend de libera-
le visie op vrijhandel, vrijheid en vei-
ligheid uitdraagt en uitvoert. Ik voel 
mij zeer aangetrokken door Europese 
vraagstukken. Ik ben er van overtuigd 

dat ik met de opgedane politieke er-
varing, kennis en het opgebouwde 
netwerk over de capaciteiten beschik 
om de VVD in het Europees Parle-
ment te vertegenwoordigen.”

Joost vraagt vanuit de Provinciale Sta-
ten regelmatig aandacht voor Euro-
pese vraagstukken. Zo voert hij actie 
tegen het tolvignet op de Duitse au-
towegen. Hij ziet de invoering daar-
van als een ramp voor onze regio. 
Ook vindt hij dat gemeenten en pro-
vincies veel meer betrokken moeten 
worden bij de Europese regelgeving. 
Het verdrag van Lissabon biedt natio-
nale parlementen de kans om ook de 
lagere overheden bij Europese regel-
geving te betrekken. Maar in Neder-
land laat de Tweede Kamer die kans 
liggen. Joost wil daar wat aan doen.

En heel dicht bij huis: Joost pleit er 
voor dat het provinciebestuur vol aan 
de slag gaat met het realiseren van 
een treinverbinding tussen Weert en
het Belgisch Limburgs Hamont, zodat
ook vanuit onze regio de mogelijkhe-
den om met de trein naar België te 
gaan aanzienlijk toenemen.

Redenen genoeg om op 22 mei op 
Joost te gaan stemmen!

Mijn stem heeft hij en ik beveel hem 
graag bij u aan!

Renée Wernink
VVD Provinciale Staten Limburg
Voorzitter VVD Nederweert

Run op ontbijtcheques
Er is een ware run op gratis ont-
bijtcheques ontstaan! Op woens-
dag 23 april ging bij Jumbo Heer-
schap in Weert en Nederweert 
de spaaractie voor deelname aan 
de langste ontbijttafel van start. 
Door de ontbijtcheques te verza-
melen is het mogelijk om hele-
maal gratis deel te nemen aan dit 
unieke evenement in de Weerter
binnenstad.

De langste ontbijttafel vindt plaats 
op maandag 9 juni (2e Pinksterdag) 
en is één van de hoogtepunten in het 
jubileumjaar ‘Weert 600 jaar stad’. 
Ondernemer Stan Heerschap (Jumbo 
Heerschap) is aangenaam verrast 
door de enthousiaste reacties: “Na-
tuurlijk hoopten we vooraf op veel 
belangstelling, maar we hadden niet 
verwacht dat het zo snel zou gaan. 
In twee dagen tijd hebben we al dui-
zenden gratis ontbijtcheques wegge-
geven. Om er zeker van te zijn dat we 
geen tekorten gaan krijgen zijn we al 
cheques aan het bijdrukken. We wil-
len immers zoveel mogelijk mensen 
gratis laten deelnemen aan dit bij-
zondere ontbijt”. 

Sparen voor gratis deelname
Sparen voor gratis deelname is heel 
eenvoudig. Bij elke besteding van € 10,- 
aan boodschappen bij de winkels van 
Jumbo Heerschap ontvangt de klant
een ontbijtcheque. 10 cheques geven 
recht op 1 toegangskaart. De kaarten 
zijn ook los te koop voor € 10,- per stuk. 
Uiteraard is het ook mogelijk om ge-
bruik te maken van de  € 1,- korting per 
cheque en het resterende bedrag bij te 
betalen. Het aantal toegangskaarten 
voor het ontbijt is beperkt. Wees er dus 
snel bij, want op is op.

Maak kans op mooie prijzen! 
Deelname aan de langste ontbijttafel 
is gekoppeld aan een loterij. Na af-
loop van het ontbijt worden er leuke 
prijzen verloot. Bovendien steunt 
deelname het project ‘Stop Tetanus’, 
een initiatief van Unicef en Kiwanis.

Meer informatie over 600 jaar Weert 
en de langste ontbijttafel vindt u op 
www.weert600jaarstad.nl. Het laat-
ste nieuws rondom dit evenement 
is ook te volgen via www.facebook.
com/langsteontbijt en via www.twit-
ter.com/langsteontbijt.

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 

voor bedrijven en particulieren
- voor renovatie en nieuwbouw
- hardglazen deuren en puien
- dag- en nachtservice

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

Lezing over
kankeronderzoek

Zaterdag 10 mei komt topweten-
schapper nanobiologie Peter Peters
een lezing over kankeronderzoek ge-
ven in Leveroy.
Prof. dr. Peters is geboren in Hunsel 
(gem . Leudal) en nu vanuit Amster-
dam onlangs universiteitsprofessor in
Maastricht geworden.
Een universiteitshoogleraar krijgt van 
zijn universiteit zeer veel ruimte en fi-
nanciële middelen om met zijn team 
van  internationale specialisten on-
derzoek te verrichten.
Hier is dan ook veel aandacht voor ge-
weest in de regionale en landelijke pers.

Prof. dr. Peters gaf dan ook lezingen in 
bijna alle hoofdsteden van de wester-
se wereld maar zal in Leveroy een voor 
iedereen begrijpelijk verhaal houden. 
De lezing vindt plaats in zaal Wete-
mans in Leveroy op uitnodiging van de 
stg. C & H Leveroy en KWF-Leveroy.

De entree voor deze lezing bedraagt 
10 euro. Hierbij zijn 2 consumpties in-
begrepen. De opbrengst is bestemd 
voor kankeronderzoek.

Reserveren en verdere informatie: 
http://lezingkankeronderzoek.leve-
roy.nl/

Pinmaekers Ballon legt 
vele kilometers af

Tijdens de turfoplating op vaste-
laovundjdinsdag werd door VV de 
Pinmaekers voor de jeugd weer de 
ballonnenwedstrijd gehouden.
Samen met de turf met de zeven pin 
werden honderden ballonnen opge-
laten door de jeugd van Nederweert.
Een van de ballonnen wist een af-
stand af te leggen van 470 km en 
kwam terecht in Thale Duitsland.
De winnende ballon werd opgelaten 
door de 10 jarige Mirko Nijman uit 
Nederweert.
De coördinator van de afdeling juni-
oren Patricia Verstappen overhandig-
de Mirko een leuke attentie.

Voor een mooi 
moederdag cadeau 

groot of klein,
moet je bij 

De Verrassing 
op Budschop zijn!

tel. 460039

Praktijk In Balans
Voeding, 
Gezondheid  en 
Levenswijze

Jurlen Zwaan
27 mei 20.00 uur

Petra Wilmsen 
V.G.L. consulente voor 
persoonlijk  advies / lezingen

Gerrisstraat 2 - 6031 NT Nederweert
Tel: 0495-625902
petrawilmsen@hotmail.com
www.praktijkinbalans.nu

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

Voor afhalen in mei

Elke zaterdag en zondag
lopend buffet excl. dranken

€ 13,- p.p.
4 t/m 11 jr € 6,50 p.p.

Lopend buffet incl. dranken
(bier, fris, wijn, koffie & thee)

3,5 uur lang € 25,- p.p.
4 t/m 11 jaar € 12,50 p.p.

Catering vanaf 20 personen
op gewenste locatie.

Reserveer voortijdig

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)

◆	 Tomatensoep
◆	 Babi Pangang
◆	 Kipfilet in ketjapsaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (6 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 16,00
Maandmenu (voor 2 à 3 personen)

◆	 Babi Pangang
◆	 Gebakken visballetjes (4 stuks)
◆	 Kipfilet in ketjapsaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (8 stuks)
◆	 Gebakken banaan (4 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 19,50

Kado bij bestelling op
11 mei moederdag

Een zonnige zomer en een gezond gewicht!
Wil je slank worden, slank zijn en 
slank blijven en werken aan je li-
chaam, conditie en gezondheid? Be-
gin dan nu nog voor de zomer.
Of de zomer echt zonnig gaat wor-
den moeten we nog afwachten, het 
weer laat zich niet beïnvloeden. Ech-
ter jouw gewicht is iets waar je samen 
met Fit & Slank wel invloed op hebt.
Het klinkt zo gemakkelijk, maar het 
blijkt in de praktijk vaak een ‘vette’ 
kluif: AFVALLEN. Speciaal voor wie ei-
genlijk een stok achter de deur nodig 
heeft, start Anja Bastings vanaf 22 
mei in Nederweert en nog 40 andere 
locaties in Nederland de Fit & Slank 
cursus “in 8 weken”.
Fit & Slank is aangesloten bij de Be-
roepsvereniging Gewichtsconsulen-
ten. Daarom komen de kosten voor de 
cursussen van Anja Bastings in aanmer-
king voor vergoeding bij bijvoorbeeld 
CZ, VGZ en vele andere zorgverzeke-
raars (van € 50 tot € 1000 per jaar). 

Anja Bastings: ‘Een verandering in 
gedrag is alleen mogelijk wanneer 
je denk- en eetpatronen en gewoon-
tes doorbreekt. Cursisten ontwikke-
len een gezond eetpatroon waarbij 
ze zelf hun keuzes maken, ze leren 
hun eigen verantwoordelijkheid te 
nemen. Ik geef geen weekmenu’s, 
maar “De Regel van 3” en “De 7 af-
spraken”.
Cursisten hebben de mogelijkheid 
om te sporten en te bewegen bij 
Meuwissen trainingen. De grote 
kracht achter het succes ben je echter 
zelf! Jij moet zelf de beslissing nemen 
om mee te doen, maar samen met 
het enthousiasme en ervaring van Fit 
& Slank gaat het zeker lukken! Kijk 
op de website www.fit-slank.com, 
lees het gastenboek en de succesver-
halen en meld je aan via de webshop. 
Voor vragen en verdere informatie 
staat Fit & Slank je graag te woord, 
tel. 0495-593760.

Geslaagde Oranjemarkt 
Budschop

De Oranjemarkt in het park op Bud-
schop was weer een gezellig, kleurrijk 
en zonnig evenement.
De sfeer zat er goed in en iedereen 
had het goed naar zijn zin. Terwijl
de ouders spulletjes verkochten, ver-
maakten de kinderen zich op het 
springkussen en in het park.
Op het horecaplein was het ook goed 
vertoeven, genietend van een hapje 
en een drankje, wafels van Jong Ne-
derland, ijsje van de ijskar van Floren-
ce en de frietkar van “t Zonneke.
Als laatste zijn wij als organisatie er 
trots op dat alles zo goed verlopen is 
en willen dan ook iedereen die deze 
dag tot een geweldig succes heeft 
weten te maken bedanken. 
Een dikke pluim voor de  mensen die na 
afloop van de markt alle niet verkochte 
spullen weer opgeruimd hadden, het 
park zag er top uit. De 4e editie vindt 
plaats op 27 april 2015, tot dan!
Bedankt!
Buurtvereniging Sint Rochus. 

Vrijwilligers maken het verschil!

Vervolg voorpagina.

* Meisjestehuis in Manilla, Filippij-
nen, onder leiding van Zr. Anima 
Christi Van Eijk. 

* Liefde Zusters van het Kostbaar 
Bloed in Timor, onder leiding van 
Zr. Materna. Zij ontvingen een bij-
drage, zodat zij een afrastering 
rondom het gebied waarop zij 
hun gewassen verbouwen kunnen 
plaatsen.

* Stichting Doingood in Mombasa. 
Voor de bouw van een tehuis voor 
vondelingen.

* Stageproject Global Exploration 
voor leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Karlijn Truijen en Marc 
Lempens ontvingen beiden een
bijdrage voor hun stage in Zuid-
Afrika. 

* Stichting Adadya Burkina Faso. Ter 

ondersteuning van cursussen en
scholing en als microkrediet voor 
vrouwen die met dit geld een eigen 
onderneming kunnen opzetten om
in het levensonderhoud te kunnen 
voorzien. 

* Dokter Bojans Polikliniek in Gam-
bia. Voor het opknappen van het 
dak en de uitbreiding van de school.

Voor meer informatie over de Goede 
Doelen Winkel Nederweert bent u
van harte welkom in de winkel aan 
de Kerkstraat 76 in Nederweert. De 
winkel is geopend van dinsdag tot en 
met zaterdag. De vrijwilligers staan 
er u graag te woord. Bellen of mailen 
kan ook: 0495-632821 /  gubbels@
kpnplanet.nl.

F. Bruekers 
Sparkle Tekst & Communicatie



Restaurant Diverso

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

Moederdag 
11 mei

Op Moederdag 11 mei ser-
veren wij een Mediterraan 
brunchbuffet van 12.30 uur 
tot 16.00 uur.

€ 22,50 p.p.
(kinderen tot 12 jaar € 11,25) 

In de avond kun je gewoon 
a-la-carte eten en er is mo-
gelijkheid om te kiezen voor 
een 4-gangen moederdag-
menu voor 

€ 34,50 p.p.

Alle moeders krijgen 
een leuke attentie cadeau!

Tot Diverso!

Gehele maand mei 
van € 75.00 voor 

€ 59.00
Bel 0495-460374 

voor een afspraak.

Nieuw bij KIJK op HUID

Gehele maand mei 

Wimperextensions

St.Antoniusplein 18
6031 ED Nederweert
info@kijkophuid.nl

Nieuw bij KIJK op HUIDNieuw bij KIJK op HUID

Wimper ensionsensions
Moederdagtip!

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

11 mei
Moederdag

Kadotip: Duster
Nachthemd
Shortama
Lingerie bon

Street One / S. Oliver

30% KORTING
m.u.v. niet afgeprijsde artikelen.

Op vrijdag en zaterdag voor alle klanten een

gratis houten Moederdag hart kado.
Kinderen mogen dit eventueel zelf

op zaterdag versieren in ons atelier.

Like en deel onze fb pagina
en maak kans op een

½ jaar lang gratis
bloemenabonnement

of een workshop schilderen
inclusief lunch.

Franço ise  Creemers
K e r k s t r a a t  3 4 B
6031 CH  Nederweert
Te l .  0 4 9 5 - 6 2 2 0 1 3
www.hetroosje.n l

Zaterdag  10 en zondag 11 mei (Moederdag)
Keuken geopend vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur. 

A la carte kiezen uit diverse voorgerechten,
soepen, hoofdgerechten en nagerechten.

Kom gezellig dineren bij ons: 

eetcafé Het Peeljuweel Ospel
Tel.: 0495 – 634080

Graag even reserveren!

Culinair weekendCulinair weekend

MoederdagMoederdag

Robotmaaiers
van

Robomow
en

Gardena
Voor meer informatie kom vrijblijvend langs in onze winkel.

Nieuw bij Expert Lambers

oederdagZONDAG 11 MEI

De zwaarste baan 
ter wereld

Hoe laat je mensen, zo vlak voor moederdag, inzien wat een moeder 

allemaal doet? Een Amerikaans bedrijf deed dit onlangs door een nep-

vacature te plaatsen en sollicitatiegesprekken te houden voor een baan 

van 24 uren per dag, 7 dagen per week, zonder pauze’s en vakan-

ties… Kijk maar eens op Youtube en zoek naar ‘’Sollicitatiegesprek voor 

zwaarste baan!’’ Maar liefst 24 mensen solliciteerden naar de zwaarste 

baan ter wereld. Ze kregen de voorwaarden te horen van hun toekom-

stige baan en die zijn op zijn zachtst gezegd onmenselijk. Zo moesten 

ze 135 uur per week staand werken en vakantie is er niet bij. Bovendien 

moest je een horeca-opleiding hebben, een studie geneeskunde heb-

ben afgerond plus een master in finance bezitten. Alle feestdagen wor-

den overgeslagen en je salaris is nul euro. Wie wil dit nou? Inderdaad, 

helemaal niemand. Alle 24 sollicitanten vinden het onmenselijk, ziek 

en een belachelijke grap, totdat ze horen dat er al miljoenen mensen 

dit werk doen. Wie die mensen zijn? Moeders natuurlijk!

Beleef moederdag

Elk jaar komt moederdag gelukkig weer terug, een spektakel voor de

meeste moeders. Vroeger kon ik al dagen friemelen met knutselmate-

riaal om de mooiste dingen voor mijn moeder te maken. Ook hoorde

daar tenslotte een ontbijt op bed bij. Wat deed ik dan mijn best. Twee 

beschuitjes smeerde ik met heel veel boter en als beleg veel hagelslag, 

een glas juce orange erbij en ik plukte wat bloemen uit de tuin. Met

trillende handjes liep ik naar boven en begon ik luidkeels mijn moeder-

dagliedjes te zingen. Nu ruim dertig jaar verder, vier ik moederdag op 

een andere manier. Mijn kinderen hebben het stokje over genomen. Ze 

zijn al weken in de voorbereiding op school. De kinderen kunnen niet

wachten om hun kado al te verklappen aan mij en ze oefenen stiekem 

liedjes op hun kamertje. Dan besef je hoe leuk moederdag is en dat wil 

ik dan ook heel feestelijk vieren. Dit jaar hebben mijn kinderen en ik 

een wenslijstje gemaakt wat we die dag allemaal willen doen.

Ontbijt op bed, kadootjes uitpakken, zingen, voetballen, trampoline 

springen, cakjes bakken, de tafel gezellig dekken met heel veel lekkere 

dingen, visite uitnodigen, een watergevecht houden, monopoly spelen 

en ’s avonds heel veel pannenkoeken eten met ijs toe. Lieve moeders 

van Nederweert, laat je eens lekker verwennen deze moederdag!

Een trotse moeder

rd gaggaggrd

PERKPLANTEN

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

Geraniums, Hangplanten, Kuipplanten,
Terrasplanten, Hangpotten  

Geraniums................... € 0,75
Stamfuchsia............. € 4,75
Hangpot........................... € 4,75

Schepengraaf 19, 6035 PT  Ospel
tel. 0495-641686 / 06-23165962
www.deturfstaeker.nl / e-mail: info@deturfstaeker.nl

Kom gezellig genieten van een High Tea
en met moederdag krijgen de moeders een leuk kadootje.

De Turfstaeker
Theetuin, Schenkerij & Lunchwei



Op dinsdag 29 april presenteerden de 
coalitiepartners CDA en VVD het co-
alitieakkoord ‘Richting geven, ruimte 
bieden en verbinden.’ Tevens werden 
de kandidaat-wethouders voorge-
steld. 

De gemeenteraad van Nederweert telt 
17 zetels en bestaat uit vier partijen. 
Het CDA (8) en de VVD (2) hebben sa-
men 10 zetels en hebben daarmee een 
meerderheid. De fractie JAN (5) en de 
PvdA (2) vormen samen de oppositie. 

Hubert Mackus van het CDA leidde 
als formateur de coalitieonderhan-
delingen. Hij zegt over het akkoord 
het volgende. “In een zich sterk 
veranderende omgeving vraagt de 
gemeenschap van Nederweert om een 
gemeentebestuur dat zaken nieuw en 
anders aanpakt. De coalitiepartners 
hebben elkaar gevonden en willen 
samen werken aan een gemeente die 
daadkracht toont en die in dienst staat 
van haar inwoners. 

In het nieuwe akkoord zijn tien 
speerpunten opgenomen: 
1. Verbindend besturen samen met 
mensen, maatschappelijke partners en 
het bedrijfsleven.
2. Een sociaal beleid dat eigen kracht 
genereert en stimuleert en een vang-
net biedt voor wie het nodig heeft.
3. Goede voorzieningen in de kernen 

Het is voorjaar en dat betekent dat 
er op verschillende plaatsen in de 
gemeente Nederweert onderhoud 
plaatsvindt aan de wegen. De komen-
de weken staat een aantal voegwerk-
zaamheden gepland. 

Informeren
Nederweert hecht een groot belang 
aan het informeren van haar burgers, 
ook als het gaat om wegwerkzaam-
heden. Vaak zijn het kleine reparaties 
waar het verkeer nauwelijks last van 
heeft. We beperken de communicatie 
dan tot borden, een persoonlijk ge-
sprek of een bewonersbrief. 

Op maat
Zijn de werkzaamheden groter, duren 
ze langer, of zorgen ze voor meer over-
last dan zetten we andere middelen 
en kanalen in. Denk bijvoorbeeld aan 
de website, een digitale nieuwsbrief of 
het Gemeente Contact.

Voegen van wegen 
Het voorjaar is normaal de tijd dat er 
wegenonderhoud plaatsvindt. De ko-
mende weken gaat het bedrijf Klaruw 
in opdracht van de gemeente aan de 

door samen te werken met mensen, 
verenigingen en partners. Extra aan-
dacht voor initiatieven voor, door en 
van jongeren. 
4. Een sterke economie met oog voor de 
bereikbaarheid in de vorm van een ver-
beterde verbinding van de N266 – N275 
– A2 en een wervende aanpak door o.a. 
marktconforme prijzen van bedrijven-
terrein Pannenweg. We geven ruimte 
aan ondernemers. 
5. Een toekomstbestendig en goed func-
tionerend centrum door uitvoering van 
het Centrumplan met aandacht voor 
randvoorwaardelijke zaken zoals parke-
ren en een optimale bereikbaarheid.
6. Bevordering van het toerisme door 
verbetering van de infrastructuur 
waaronder o.a. aanleg, het onderhoud 
en het verbinden van fiets-, wandel- en 
ruiterpaden.
7. Ontwikkeling van het buitengebied, 
waarbij de gemeente faciliterend op-
treedt bij innovatieve ideeën. We geven 
ruimte aan excellente bedrijven en 
kwaliteit moet een uitgangspunt zijn. 
Verder terugdringen van geur- en fijn 
stof problematiek staat hierbij voorop.
8. Goed onderwijs voor iedereen en 
handhaven van een basisschool in 
iedere kern.
9. De woningmarkt af blijven stemmen 
op de woonbehoefte en zorgen voor 
een goede woonomgeving met pas-
sende voorzieningen.
10. Zoeken van samenwerking in de 

slag met het vullen van scheuren in het 
wegdek binnen de bebouwde kom. 

Inspectie
Dat doen het bedrijf op basis van een 
wegeninspectie die eerder plaatsvond. 
De werkzaamheden beginnen in week 
19 en duren circa twee weken. Een aan-
tal straten waar deze werkzaamheden 
uitgevoerd worden zijn o.a. Budschop, 
St. Rochusstraat, Burgemeester Hobus-
straat, Geenestraat, Kapelaniestraat, 
Lindenstraat, Loverstraat, Mgr. Kreijel-
mansstraat, Moesemanstraat, Molen-
weg, Strateris, Burg. Vullersstraat, 
Hennesweg, Onze Lieve Vrouwestraat, 
Stad, Korenbloemstraat, Lemmenhoek, 
Lochtstraat, Eind, Steutenweg, Sint 
Gerardusstraat, Kruisstraat, Dorpstraat, 
Liesjeshoek, Sillenhoek en Reulisweg.

Meldpunt openbare ruimte
Wist u trouwens 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 huis-
vuil, losliggende stoeptegels, laaghan-
gende takken etc. Meldingen die wij 
via dit systeem ontvangen, nemen we 

regio op zaken die het gemeentelijk 
niveau overstijgen.

In de nieuwe coalitie bestaat het college 
van burgemeester en wethouders uit 
vier personen. Het CDA draagt twee 
wethouders voor en de VVD één wet-
houder. De volgende portefeuilleverde-
ling wordt voorgesteld:

Burgemeester H.F.M. (Henk) Evers
Bestuurlijke coördinatie, (regionale) 
samenwerking, communicatie, bedrijfs-
voering, dienstverlening, integriteit, 
handhaving, openbare orde en veilig-
heid.

CDA: H.J.H. (Hubert) Mackus
Ruimtelijke plannen (behoudens 
milieu), volkshuisvesting, verkeer en 
vervoer, water en openbare ruimte.

VVD: J.M.J.A. (Hans) Houtman
Bedrijvigheid, buitengebied, centrum, 
(economie), arbeidsparticipatie, bedrij-
venterreinen, toerisme en recreatie, 
milieu en financiën.

CDA: H.W.M. (Henk) Geraats
Lokaal sociaal beleid, zorg, sport, onder-
wijs en educatie, cultuur, verenigingsle-
ven, accommodaties.

Op dinsdag 6 mei vond een extra 
raadsvergadering plaats en werden de 
wethouders benoemd. 

binnen 2 werkdagen (uitgezonderd 
sluitingsdagen van het gemeentehuis) 
in behandeling.

Zeer urgente melding?
Veroorzaakt de melding die u wilt 
doorgeven direct gevaar of is er een 
andere reden die acute behandeling 
noodzakelijk maakt? Dan kunt u uw 
melding 7 dagen per week tussen 
07.00 en 22.00 uur telefonisch door-
geven, via tel. (0495) 677 111. Buiten 
deze tijden kunt u, afhankelijk van de 
aard van melding, contact opnemen 
met de brandweer of politie.

Wilt u meer weten over het meldpunt 
of het wegenonderhoud, ga dan naar 
www.nederweert.nl.

Presentatie coalitieakkoord 2014-2018
Richting geven, ruimte bieden en verbinden

GemeenteContact
Donderdag 8 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. 

De wethouders (vlnr) Hans Houtman, Hubert Mackus en Henk Geraats zijn op 6 mei benoemd (foto: Nederweert24)

Diamanten echtpaar Briels-Gubbels

Op woensdag 23 april was het 60 jaar 
geleden dat Sjeng Briels en Luus Gub-
bels elkaar het ja-woord gaven. Reden 
voor het college van burgemeester 
en wethouders van Nederweert om 
het diamanten bruidspaar persoonlijk 
te feliciteren. Het echtpaar is vooral 
bekend als grondlegger van zaal Briels 
op Schoor. 

Sjeng werd op 17 augustus 1928 gebo-
ren in Nederweert. Luus werd eveneens 
geboren in het jaar 1928 en wel op 5 
juni. Zij bracht haar jeugd door op de 
Schoordijk in Swartbroek. Na enkele 
jaren verkering besloten ze op 23 april 
1954 te trouwen voor de Burgerlijke 
Stand. Op 2 juni 1954 volgde de kerke-
lijke inzegening. Het feest werd destijds 
gevierd, thuis op Schoor, op de boerde-
rij van de ouders van Sjeng.

Kinderen 
Na hun huwelijk gingen ze wonen op 
Kraan, in een boerderij die door Sjeng 
zelf verbouwd werd. Tot de leeftijd van 
83 jaar hebben ze samen in dit huis 
gewoond. Het diamanten paar kreeg 
zes kinderen, drie zoons en drie doch-
ters. Het grootste deel van zijn leven 
verdiende Sjeng de kost als stukadoor. 
Luus zorgde voor de kinderen en het 
huishouden. 

School 
Sjeng bouwde met kennissen uit de 

bouwwereld op eigen houtje een 
kleuterschool voor Schoor, Roeven en 
Kraan. Hier was destijds behoefte aan 
omdat veel jonge kinderen uit deze 
buurtschappen dichtbij naar school 
wilden. Het gebouw had tevens de 
functie van gemeenschapshuis voor 
buurtactiviteiten.

Zaal Briels
Luus behaalde vervolgens het beno-
digde diploma om horeca te mogen 
exploiteren. Samen met Sjeng runde 
ze het beheer van de kleuterschool 
en de (gym)activiteiten in de zaal. Uit-
eindelijk groeide deze exploitatie uit 
tot Zaal en Kegelbanen Briels. In 1983 
werd de zaak overgenomen door zoon 
Leon. Ook de andere kinderen kozen 
hun eigen levensweg. Trots zijn Sjeng 
en Luus op hun kinderen en veertien 
kleinkinderen en op hun in 2012 gebo-
ren eerste achterkleinkind.

Dichter bij het centrum 
Sinds januari 2011 wonen Sjeng en 
Luus op de Rooseveltstraat in Neder-
weeert. Het bevalt hen goed, dichter 
bij het centrum te wonen waar alle 
voorzieningen aanwezig zijn. Alleen 
mist Sjeng mist zijn bos “de Meiberg”, 
waar hij vroeger dagelijks vertoefde. 

Op 1 juni zal het echtpaar samen met 
de hele familie, vrienden en kennissen 
het diamanten huwelijk vieren. 

Onderhoud van wegen in de bebouwde kom

Op de website...
 Benoeming wethouders
 Cyclomedia maakt foto’s
 Wat te doen tegen  

vliegenoverlast

www.nederweert.nl

Hondenspeelveld  
Is er in Ospel behoefte aan een omheind 
hondenspeelveld? Dat is de vraag die de 
Dorpsraad Ospel en de gemeente stellen 
aan hondenbezitters in Ospel. Op basis 
van de reacties wordt bekeken waar een 
speelveldje aangelegd kan worden.

Veldjes
Naar aanleiding van het nieuwe honden 
uitlaatbeleid zijn hondenspeelplaatsen 
aangelegd in Nederweert en Budschop. 
Op deze omheinde veldjes van +/- 20m 
x 40m kan de hond vrij lopen en spelen 
met eventueel andere honden. 

Overleg
In Ospel zou het veldje aangelegd 
worden in het binnenterrein van de 
Lemmenhoek en Pastoor Vullerstraat. 
Na overleg met de Dorpsraad en de 
buurtvereniging is geconcludeerd dat 
er weinig hondenbezitters in de buurt 
zijn. De Dorpsraad en de gemeente wil-
len daarom samen een andere locatie 
bepalen. 

In overleg
Dat is de reden dat we hondenbezit-
ters vrage te reageren op de vraag: Is 
er in Ospel behoefte aan een omheind 
hondenspeelveld? Zo ja, welke locatie 
komt hiervoor in aanmerking volgens u? 
Op basis van de resultaten en in samen-
spraak met de Dorpsraad nemen we 
uiteindelijk een besluit over het wel of 
niet aanleggen van een speelveld. 

De enquête kan ingevuld worden t/m 18 
mei via Ospel Actueel. Reacties kunnen 
ook schriftelijk worden ingediend bij de 
balie van het gemeentehuis.

(foto: Nederweert24)

Deze tekst over het coalitieakkoord is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de coalitiepartners CDA en VVD



Zondag 27 april jl. zijn we met een kleine de-
legatie zwemmers naar Budel afgereisd om 
deel te nemen aan de Oranjewedstrijd. Voor 
sommige gewoon een extra wedstrijd,  voor 
andere een laatste mogelijkheid om een li-
miet voor het LZK te halen. 
Bij deze wedstrijd konden zwemmers voor 
verschillende slagen kiezen, maar om kans 
te maken op een podiumplaats diende mi-
nimaal drie tijden neergezet te worden. 
Per zwemmer werden de drie beste tijden 
op basis van het in de zwemwereld beken-
de FINA-puntentabel omgezet in punten, 
waarna de zwemmer met de meeste punten 
met het goud naar huis ging.
De wedstrijd verliep snel en ondanks de ex-
tra pauzes kregen sommige zwemmers wei-
nig rust tussen de programma’s. Dit heeft 
op de uitslag geen negatieve invloed gehad 
want het was een zeer succesvolle dag. De 
meeste zwemmers behaalden mooie PR’s, er 
werden twee limieten gehaald door Femke 
en bijna al onze zwemmers keerden met een 
medaille huiswaarts. Proficiat met deze re-
sultaten.

Behaalde ereplaatsen:
Denise Linders 1e plaats
Femke de Wit 1e plaats
Danique Klomp 1e plaats
Stef Beelen  3e plaats
Sanne Stockmans 3e plaats
Dyonne kLomp 2e plaats
Rachelle Luimes 2e plaats

Discozwemmen!

Afgelopen vrijdag 25 april was het weer 
zover. Het Whoznextteam organiseerde 
net zoals vorig jaar  een spectaculaire disco-
avond voor alle kinderen  uit Nederweert en 
omstreken van 8 t/m 15 jaar. Dit keer stond 
het discozwemmen in het teken van de 
nationale sportweek. Al een half uur voor 
aanvang stond de hal voor in het zwem-
bad vol met enthousiaste kinderen die niet 
konden wachten om het water in te sprin-
gen. De opkomst was geweldig, er waren 
ruim 80 kinderen aanwezig. De avond was 
super gezellig en goed geregeld door het 
Whoznextteam van Reddingsbrigade Ne-
derweert. In het zwembad hing een echte 
discosfeer door de discolampen en de leuke 
muziek. Tussendoor kregen de kinderen  
wat lekkers te drinken en na afloop nog 
een snoepje. Verder waren er veel vrijwilli-
gers aanwezig, die ervoor hebben gezorgd 
dat de avond goed en veilig is verlopen. 
De kinderen in het zwembad hadden het 
erg naar hun zin. Het was zo gezellig dat er 
tot de laatste tonen van het laatste liedje 
gezwommen en gespeeld is. Na afloop 
konden alle kinderen nog even op de foto.  
Iedereen was heel enthousiast en het Who-
znextteam kan dan ook met een zeer tevre-
den gevoel terugkijken op een  super ge-
slaagde avond discozwemmen. Houd zeker 
het krantje in de gaten, om te weten wan-
neer de volgende discoavond zal zijn. 

Whoznextteam Reddingsbrigade Nederweert

Jong Nederland Ospel start met een 
nieuw groep

Ben jij rond de leeftijd van 5 tot 7 jaar en 
hou je van actie, avontuur en gezelligheid?

Dan zit je goed bij Jong Nederland Ospel!!
 
De club waar je iedere week op dezelfde 
tijd, samen met je vrienden bij elkaar komt 
en het avontuur van je leven beleeft. Lekker 
samen spelen, ravotten, knutselen, opdrach-
ten uitpluizen, sportieve en grappige spelle-
tjes spelen, spannende speurtochten lopen, 
kamperen, vuurtje stoken en nog veel meer!

Op de open dag heb je al kennis kunnen 
maken met een aantal leuke dingen die we 
doen bij Jong Nederland. Ben je er niet bij 
geweest maar lijkt het jou toch heel erg 
leuk, kom dan zondag 11 mei naar de eerste 
groepsbijeenkomst van de nieuwe groep.

Iedere groepsbijeenkomst is van 11.00-12.15 
uur. De eerste keer gaan de kinderen elkaar, 
de blokhut en de leiding leren kennen op een 
leuke en speelse manier. Tot aan de zomer-
vakantie mag je helemaal gratis meedoen, 
gewoon om te kijken of Jong Nederland iets 
voor jou is. Neem ook een vriendje of vrien-
dinnetje mee zodat het nog leuker wordt! 

Data van groepsbijeenkomsten;
18 mei
25 mei
1 juni
15 juni
29 juni

Zijn er nog vragen of wil je meer informatie dan 
kun je altijd contact opnemen met de leiding.
Robert 06-13516545 of Iris 06-25158245.
Een mailtje sturen is natuurlijk ook moge-
lijk, dit kan naar: JNospelNieuwegroep@
outlook.com

Hopelijk tot zondag 11 mei op Jong Neder-
land Ospel!!

Groetjes de Leiding,
Robert, Iris, Jac, Rob & Gerard 

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 10 mei
SV Budel A3 – Merefeldia A2  14:15/15:30
Merefeldia B2 – RKSVO B2  15:00
Brevendia MB1 – Merefeldia MB1  09:30/10:30
Merefeldia C2 – Roggel C2G  13:30
MMC Weert C3 – Merefeldia C3  12:00/13:00
Maarheeze D1 – Merefeldia D1G  10:30/11:30
Helden D3 – Merefeldia D2G  11:30/12:30
Merefeldia D3G – ST EVV/St Joost D3  12:15
Merefeldia D4G – Panningen D3  12:15
FC Maasgouw E1 – Merefeldia E1  08:30/09:30
Merefeldia E2 – Rood Wit’67 E2  11:00
VV Kessel E3 – Merefeldia E3  08:00/09:00
Merefeldia E4 – MMC Weert E5  11:00
Merefeldia E6 – FC Oda E5  10:00
Laar E7 – Merefeldia E7G  10:30/11:15
Merefeldia F1 – SNA F1  10:00
Merefeldia F2G – SV Budel F2  10:00
Merefeldia F3G – Rood Wit’67 F2  09:00
Veritas F3G – Merefeldia F4  09:30/10:30
Merefeldia F5 – Roggel F3  09:00
Grashoek F2 – Merefeldia F6  08:30/09:30
BEVO F3 – Merefeldia F7  10:15/11:15

Woensdag 14 mei
Helden C1 – Merefeldia C1  17:45/19:00
FC Oda E4 – Merefeldia E4  18:15/19:00

Programma Veteranen
Zaterdag 10 mei
Panningen – Merefeldia  16:00/17:00

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

Zondag 11 mei
Eindse Boys 4 – Merefeldia 6  09:00/10:00

Agenda
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

RKSVO Nieuws

Woensdag 7 mei:
Panningen E1 - RKSVO E1 18.45

Donderdag 8 mei:
FC Oda A2g - RKSVO A2 19.00

Zaterdag 10 mei:
Koningslust A1 - RKSVO A1 14.30
RKSVO A2 - Helden A2 15.00
RKSVO B1 - vrij
Merefeldia B2 - RKSVO B2 15.00
RKSVO C1 - HEBES C1 14.00
RKSVO C2g - vrij
Haelen C3g - RKSVO C3g 13.00
RKSVO D1 - DESM D1 12.00
RKSVO D2g - Brevendia D2g 12.30
RKMSV D3g - RKSVO D3g 12.00
RKSVO E1 - vrij
RKSVO E2 - RKMSV E2 10.00
RKSVO E3 - Brevendia E3 10.00
Maarheeze E4 - RKSVO E4g 10.30
Helden F1 - RKSVO F1 10.45
RKSVO F2 - RKMSV F1 10.00
RKSVO F3g - Heythuysen F2 11.00
RKMSV F4 - RKSVO F4 10.45
Cranendonck F2 - RKSVO F5g 09.30
RKSVO F6g - DESM F3g 11.00

Zondag 11 mei:
RKSVO 1 - nacompetitie?
RKSVO 2 - nacompetitie

Maandag 12 mei:
RKSVO D1 - Maarheeze D1 19.00
RKSVO C3g - Bieslo C2M 19.15

Woensdag 14 mei:
Rood/Wit’67 C1 - RKSVO C1 19.00

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

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

Reddingsbrigades in actie in Laco 
zwembad Merenveld

Op maandag 21 april (tweede paasdag) 
hield Reddingsbrigade Nederweert voor de 
17e keer haar EHaD Eerste Hulp aan Drenke-
lingen-wedstrijd.
Er kwamen junior- en seniorploegen uit bin-
nen- en buitenland om te wedijveren voor 
de podiumplaatsen.

De wedstrijd
Tijdens 2 voorrondes kregen alle ploegen 
een ongeval voorgeschoteld dat in 2 minu-
ten zo goed mogelijk moest worden opge-
lost. De EHaD-vaardigheden onder tijdsdruk 
werden daarmee flink op de proef gesteld.
De best presterende 8 senior- en 4 junior-
ploegen van deze voorrondes mochten uit-
eindelijk deelnemen aan de finale.

Bij de evaluatie na de wedstrijd door de tech-
nische jury werd het belang van het blijven 
oefenen van vaardigheden benadrukt. Daar 
waar de juniorploegen het aangeleerde nog 

precies uitvoerden volgens het boekje, wa-
ren veel seniorploegen slordig of lieten het 
na. De medische jury gaf aan dat de commu-
nicatie met slachtoffers en omstanders van 
een aantal ploegen matig tot onvoldoende 
was en daarmee een punt van aandacht.

Uitslag
1e 2e 3e
Junioren
Leider
RB Staphorst RB Helmond RB Uden
Ploegen
RB Staphorst RB Helmond RB Uden

Senioren
Reanimatie
RB N’weert 1 RB N’weert 2 RB Erica Mill
Leider
RB Eindh. 1 RB N’weert 2 RB Erica Mill
Ploegen
RB Erica Mill RB N’weert 2 RB N’weert 1

Reddingsbrigade Nederweert wil bij deze 
alle vrijwilligers bedanken, die met grote 
inzet ook deze EHaD-wedstrijd weer tot een 
succes hebben gemaakt. 

Daarnaast bedanken we de sponsoren en 
begunstigers van dit evement. Zonder hun 
bijdrage kunnen we deze wedstrijd niet ma-
ken tot de GROTE EHaD-wedstrijd die het 
nu is. 

Slagerij Thijs Kuepers voor de vleeswaren, 
Bakkerij Tommie voor de broodjes en vlaaien 
F & P Catering voor de soep, Stucadoorsbe-
drijf Hans Knapen voor het beschikbaar stel-
len van materialen, Rabobank Nederweert 
voor de bijdrage vanuit het Dichterbijfonds 
waarmee 2 drenkelingenpoppen en een re-
animatietorso konden worden aangeschaft,                                
Laco Sportcentrum Merenveld en Gemeente 
Nederweert voor hun medewerking.

Reddingsbrigades in actie

Na een paar maanden van voorbereiding 
heeft ons duikteam een mooie vissenkooi 
in de Maas bij Thorn gelegd. Hiermee willen 
we de visstand bij het wrak van Thorn verbe-
teren en het (illegaal) vissen tegengaan. Een 
jaar geleden viel het onze duikers op dat er 
weinig vis rond dit wrak zat. Datzelfde gold 
voor een kleiner wrakje dat 40 meter ver-
derop lag. Al snel kwamen onze duikers er 
achter dat er veel gevist werd in deze regio. 
Na de zomer van 2013 werd er besloten om 
een project op te zetten in de PADI AWARE 
stijl, waarbij de keus viel op het plaatsen van 
een kooi. Deze zou bescherming bieden en 
een goede afzetplek zijn voor kuit. Een van 
onze leden kreeg de beschikking over hek-

werken die rond een bouwplaats stonden. 
Deze waren gegalvaniseerd en ideaal om 
onder water te gebruiken. Ook werk er be-
sloten om, met hulp van LACO Nederweert, 
na de kerst 25 kerstbomen te verzamelen. 
Met deze kerstbomen konden we de kooi in-
richten voor het afzetten van kuit en als be-
scherming voor de jonge vis. In maart/april 
2014 was de kooi gereed en kon het object, 
dankzij de hulp van vele vrijwilligers op 7,5 
meter diepte worden neergelegd tussen de 
beide wrakken in. De overige kerstbomen 
zijn onder een platform op 9 meter diepte 
vastgemaakt.
Mocht het project succesvol zijn, dan volgen 
er meer kooien.

DTN plaatst vissenkooi in Thorn

Programma SV Leveroy

Zaterdag 10 mei
Helden B2 - Leveroy B         15.00
Grashoek D - Leveroy D         11.30
Heythuysen E1- Leveroy E1         9.30
SVC 2000 E5 - Leveroy E2       10.30

Zondag 11 mei
Roggel 4 - Leveroy 2          12.15

Maandag 12 mei
RKMSV F6 - Leveroy F 1 8.45

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Uitslag Golf
Vlegelke 1 – De Slek 1   7 – 5.

De eerste wedstrijd om de Nederlandse Titel 
werd met 7 - 5  gewonnen.
Na met 7 - 2 voor te hebben gestaan werd 
het nog 7 - 5 wat nog spannend wordt voor 
de Return a.s vrijdag.

De winnaar wordt Nederlands Kampioen.

AS Vrijdag receptie om het behaalde Kam-
pioenschap aanvang 19.30 tot 21.00 uur.
Een ieder van harte welkom.

Veel Succes LB.

varkensdrijfmest 
op uw gras- of bouwland geïnjecteerd.

Ook voor kunstmestvervanger

info: Willy van Heugten
tel. 06-53739890

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

Paardensportvereniging Nederweert
RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

Soerendonk 21 april, pony’s
Tessa Verstappen met Spirit, 2e prijs in de 
klasse B-B dressuur

Programma Za. 10 Mei Junioren
Eindse Boys A1 - DESM A1 16.00 uur 
Slekker Boys B1 - Eindse Boys B1 13.30 uur
Laar C4 - Eindse Boys C1 14.30 uur
Eindse Boys MC1 - Helden MC1 11.00 uur 
vv Kessel C2G - Eindse Boys C2M 13.30 uur 
Maarheeze D2 - Eindse Boys D2 12.30 uur 
Eindse Boys E2 - FC Oda E4 09.15 uur
Rood W’67/Nyr E3M - E Boys E3M 10.30 uur
Eindse Boys F1- Spcl Leeuwen F1G 10.30 uur
sv Budel F6 - Eindse Boys F3m 08.45 uur
FC Oda F6 - Eindse Boys F4M 11.30 uur

Programma Za. 10 mei Veteranen
Eindse Boys - KSV Horn 17.00 uur

Programma Wo. 14 mei Junioren
Maarheeze D2 - Eindse Boys D2 19.00 uur 

Programma Do. 15  mei Junioren
Eindse Boys E1 - BEVO E1G 18.30 uur

Programma Zo. 11 mei Senioren
Eindse Boys 4 - Merefeldia 6 10.00 uur

Mededelingen
Derde elftal gefeliciteerd met jullie kam-
pioenschap
Supporters bedankt voor uw aanwezigheid 
tijdens de wedstrijden. 

Voor wijzigingen/ bijzonderheden zie 
www.eindseboys.nl

Harmonie St. Joseph
Algemene ledenvergadering:
Op maandag 12 mei is onze algemene 
ledenvergadering. De vergadering vindt 
plaats in Zaal Willem Tell en begint om 
20.00 uur.

Communicanten:
De laatste twee zondagen in mei en de eer-
ste van juni staan in het teken van de com-
municanten van drie Nederweerter basis-
scholen. Het is namelijk een goede traditie 
hen met de harmonie en feestelijke muziek 
naar de kerk te begeleiden. Op zondag 18 
mei begeleiden we met muziek de eerste 
groepen communicanten van dit jaar en wel 
van Basisschool De Bongerd. Op zondag 25 
mei is het de beurt aan de communican-
ten van Openbare Basisschool De Klimop. 
Op zondag 1 juni begeleiden we de laat-
ste groep communicanten van Basisschool 
De Kerneel. Dit jaar zijn er geen communi-
canten van Basisschool Budschop. Op deze 
school is er voortaan om het jaar een com-
municantengroep. We vertrekken iedere 
keer om 9.00 uur vanaf Zaal Centraal en 
dragen het uniform met de strik voor de da-
mes en de stropdas voor de heren.

Proeflesochtend samen met het Rick:
Samen met het Rick organiseren wij op 
zondag 29 juni van 11.00 tot 13.00 uur 
een proeflesochtend in Gemeenschaps-
huis De Pinnenhof. Voor deze proefles-
ochtend kunnen kinderen zich vooraf voor 
drie proeflessen  aanmelden. De proeflessen 
duren een kwartier en zullen zoveel als mo-
gelijk gegeven worden door docenten van 
het Rick.

Spullen voor onze Vlooienmarkt:
Op zondag 21 september (koopzondag) 
houden we een Vlooienmarkt met Vei-
ling in en om Gemeenschapshuis De Pin-
nenhof. De opbrengst komt te goede aan 
de harmonie. Heeft u nog goed bruikbare 
spulletjes die u toch niet meer gebruikt of 
wil afstaan? Wij zijn er blij mee. In verband 
met de hoge afvoer- en stortkosten van on-
verkoopbaar of stuk goed, nemen we echter 
geen meubelen, computers, witgoed en/of 
t.v.’s mee. Als u het een of ander aan ons wil 
afstaan, dan kunt u contact opnemen met 
Jan Verhijden (tel. 632587) of Theo Pleunis 
(tel. 631237) en het wordt bij u opgehaald.

Inzamelen oud papier:
Elke tweede zaterdag van de maand 
zamelen wij oud papier in op het St. 
Antoniusplein in Nederweert en het Ro-
chusplein op Budschop. De opbrengst is 
voor uw harmonie. Steun uw harmonie 
en breng oud papier op zaterdag 10 mei 
tussen 9.00 tot 12.00 uur naar de inza-
melpunten. Onze dank daarvoor!
St. Antoniusplein: Jan Vaas en Janneke Stie-
nen-Coenen.
Rochusplein: Jack Verhijden, Ingrid Doh-
men, Amy Rijkers en Sari Roost.
Volgende maand (14 juni) zijn aan de beurt: 
Ruud Bergh, Frank van de Heuvel, Angèl 
Bakker, Brenda Rijkers en Floor Konings.

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

Met muzikale groeten,
Het bestuur

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 19, 10  en  11 mei  2014.

Zaterdag 10 mei.
Geen uitwedstrijden  
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 11 mei. (Moederdag)
Uitwedstrijden.
Fanatics – U16-1 10.00 uur.
Thuiswedstrijden.
U14-1 – Tracks 10.30 uur.
U16-2 – Dunatos 10.30 uur.
KAMPIOENSWEDSTRIJD  U16-2
DS – Maastr.Knights 12.30 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Zondag 27 april 2014, was het de beurt aan 
de U20 om kampioen te worden. Gefelici-
teerd. Kei goed gewerkt jongens en coach.

Jumping Giants, let’s go.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Programma

15 mei  Veteranen en vrijetijdschutters 
wedstrijd bij HBV de Vriendenkring 
Leveroy

18 mei Nationaal toernooi bij HBV de 
Vriendenkring Leveroy

26 juni Veteranen en vrijetijdschutters 
wedstrijd te Geverik

27 juni Ledenvergadering en huldiging 
Kampioenen.

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

Trouw
kaarten? 

Drukkerij van Deursen bv 
 Pannenweg 231 Nederweert

“KIJK EENS NAAR DIE BÖLKES”
Schuttersgilde St. Lucie biedt op donderdag 
29 mei vanaf 14.00 uur voor iedereen vanaf 
16 jaar en ouder de gelegenheid om met 
een zelfsamengesteld drietal of persoonlijk 
in de huid van een echte schutter te kruipen 
en het schuttersgevoel te ervaren onder het 
motto: ”Kijk ook eens naar die bólkes”. 
Verenigingen, vriendengroepen, families of 
persoonlijk kunnen op 29 mei a.s. met de 
zware schuttersbuks schieten op de schut-
tersaccommodatie  van schuttersgilde St. Lu-
cie aan de Houtsweg in Nederweert – Eind.
Deelname met meerdere drietallen uit ver-
schillende samenstellingen is toegestaan 
en je bepaald zelf wie de voor- of achterop 
schutter is. Het gaat erom zolang mogelijk 
zonder te missen de kracht aan te gaan met 
andere teams. Heeft een team alle bölkes 
eraf geschoten, dan ontstaat het recht op 
gratis deelname aan de kaveling.
Vooraf inschrijven is niet nodig. Vanaf 13.45 
uur kunnen schietkaarten ter plekke ge-
kocht worden. Schietervaring is niet nodig.
De gehele middag vindt plaats onder bege-
leiding van ervaren buksmeesters.
Ook belangstellenden zijn welkom.

AGENDA  MEI:
07 mei Bijeenkomst act.commissie bij José
10 mei Proefschieten 19.00 u. Clubgebouw
17 mei Vierkamp bij St. Barbara Leveroy 

aanw. 15.45 uur
18 mei  Bondsfeest St. Lambertus Neeritter 

(optochtnr, 1)
20 mei Bestuursverg. 20.00 u. Clubgebouw
24 mei Proefschieten 19.00 u. Clubgebouw
29 mei Dorpsschieten 14.00 u. Clubgebouw
31 mei Tinus Stienen beker 19.00 uur

Met schuttersgroet.
Het bestuur.



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 8 tot en met 17 mei 2014 

DONDERDAG 8 MEI
Gedachtenis van HH.-Wiro, Plechelmus en
Otger
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
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, ouders Van de Kerkhof –Simons, Jo 
Janssen en Hub Coenen.

ZONDAG 11 MEI
Vierde zondag van Pasen 
09.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector W. 
Engelen) – Zeswekendienst Jef Reijnders en
voor To Reijnders en Mia Reijnders-Ulen.

MAANDAG 12 MEI
Gedachtenis van HH.-Nereus en Achilles, 
martelaren
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph.

DINSDAG 13 MEI
Feest van H.-Servatius, bisschop 
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 14 MEI
Feest van H.-Mattias, apostel
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 15 MEI
Gedachtenis van alle heiligen bisschoppen
van Maastricht
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 16 MEI
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 17 MEI
Vooravond van de vijfde zondag van Pasen
18.00 uur H. Mis - (koor; zangvereniging 
Laar, lector mevr. L. Caris) – jaardienst ou-
ders Wijen-Beerens, jaardienst Graad Caris
en overleden familie Caris-Clomp en overle-
den familieleden Custers-Verheijen.

Overleden
Op 3 mei was de uitvaart voor Els van Hul-
sen-van Dael, zij overleed in de leeftijd van 
81 jaar en woonde Herstraat 12.
Moge zij ruste in vrede.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zaterdag 10 mei
16.00 uur H. Mis - uit dankbaarheid voor een 
90 jarige.

Zondag 11 mei
10.00 uur H. Mis – voor overleden Bèr 
Creemers.

Ouderenvereniging 
St. Rochus Budschop

KIENEN  BUDSCHOP 
De eerstvolgende kienavond is op vrij-
dag  9 mei 2014 in het zaaltje van de Sint
Rochuskerk in Budschop. 
Aanvang: 20.00 uur. De zaal is open om 
19.00 uur.

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

Het  bestuur.

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
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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.

ZATERDAG 17 mei: 19.15 uur H. Mis, zeswe-
kendienst voor Harrie Kuepers.

LEZERS:  zaterdag 10 mei Francien Ver-
heijen, zaterdag 17 mei Maria van Nieuwen-
hoven.

MISDIENAARS: zaterdag 10 mei Lois Bee-
rens en Jarno Bongers, zaterdag 17 mei Lois 
Beerens en Jarno Bongers.

KINDERWOORDDIENST: Kinderen a.s. za-
terdag 10 mei zijn jullie weer van harte wel-
kom in de sacristie.

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 11 mei 2014, H. Mis om 11.00 
uur. Koor: ST. ROCHUSKOOR
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.

Lector: Lies Evers
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Jan Kuepers

OASEMORGEN
Maandag 12 mei 2014 is er bijeenkomst 
van de OASE-groep in de kerk in Bud-
schop. De viering begint om 09.00 uur. Tij-
dens de pauze is er koffie en thee. Iedereen 
is van harte welkom om tijdens deze morgen 
binnen te lopen en samen te bidden.

Federatievergadering
Het bestuur van de federatie vergadert op 
woensdag 7 mei in de St. Rochuskerk.
Vrijwilligers van de kerk zijn van harte wel-
kom vanaf 15.30 uur en kunnen dan van ge-
dachten wisselen met het federatiebestuur.

Vastenactie 2014
De opbrengst van de vastenactie 2014 ge-
houden in Budschop is € 639,81.
Giften zijn nog van harte welkom op bank-
rekening NL97RABO 0135506824 of in een 
enveloppe in de kerk. Hartelijk dank voor 
uw bijdrage.

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 10 mei 2014 – 17 mei 2014

Zondagmorgen 11 mei  9.30 uur:
Deze hoogmis zal worden opgeluisterd door 
ons dameskoor “Cantate” b.g.v. moederdag.

Als jrgt. voor Angelina van Ool-Lenders en 
Pierre van Ool, Als hgm. voor Mia Wijers-
Baetsen v.w. moederdag, Als jrd. voor Mia 
Steijvers-Vermeulen en tevens v.w. moe-
derdag, Thei Goertz en An Goertz-Verlaek, 
Nelly Hobus, Johannes Breukers en Maria 
Peeters, Anna, Hubert en Theodoor Breu-
kers, Als hgm. voor Annie Hobus-Theelen 
v.w. haar verjaardag,  Als jrgt. voor Pierre 
Alofs en Tilly Alofs-Theelen 

Mededeling:
•	 In de maand mei iedere donderdagmor-

gen vanaf 8.30 uur rozenkransgebed in 
de Maria-kapel.

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 10 – 17 mei. 

Zaterdag 10 mei, presentatie 1e commu-
nicanten, 19.00 (Friends with voices) Harrie 
Stevens, jrd Piet Gielen, ghm Peter Henricus 
Franciscus Sijbers, Helena Elisabeth Paulus-
sen, Petronella Geurtjens en Fredy Sijbers, 
ghm Wilhelmus van Heugten, Henrica Coo-
len en dochter Maria, ghm Graad van Deur-
sen en Marie van Deursen-van de Moosdijk, 
Sjef van Deursen en Pater Wiel van Deursen. 
Zondag 11 mei, 4e zondag van Pasen,  Roe-
pingenzondag, 10.00 (Zangkoor De Peel-
klanken) To en Theu Lamerichs-Berben, zwd 
Theu Cuijpers. 
Dinsdag 13 mei, Feest van de H. Servatius, 
bisschop, 19.00 voorbereiding H. Vormsel.
Donderdag 15 mei in Mariakapel, 18.40 
bidden van het rozenhoedje; 19.00 voor ei-
gen intenties. 
Vrijdag 16 mei, 19.00 (Friends with voices) 
toediening van het H. Vormsel door deken 
H. Franken. 
Zaterdag 17 mei, 19.00 (Kerkelijk zang-
koor Gregoriaans) Theu Jacobs (verjaardag), 
Theu Claessen, Jacobus Meevis, Maria Jon-
kers en overleden familie, Jo Verheijen, jrd 
Giel Schreurs, ghm Anna Op ’t Root, ghm
Gerardus Hubertus Vaes en Maria Elisabeth 
Vaes-Clomp en zonen.
ACOLIETEN: za. 10 mei 19.00: Richard Wilm-
sen, Thomas Wilmsen; zo. 11 mei 10.00: Ma-
thijs van Lierop, Edwin van Rooijen; za. 17 
mei 19.00: Richard Köster, Koen Coumans. 
H. VORMSEL: Vrijdag 16 mei wordt het H. 
Vormsel toegediend door handoplegging. 
Daarmee wordt gezegd : Goed dat je er bent 
en dat je wilt proberen te leven in de geest 
van Jezus. Er wordt ook olie gebruikt om je 
sterkt te maken en om je soepel te houden, 
mild voor de ander. En het kruisteken dat 
daarbij gemaakt wordt op je voorhoofd ver-
wijst naar Jezus. Bij het doopsel gebeurde 
dat ook. 
Voor mensen die zich christenen noe-
men is Jezus de inspiratiebron. Zij blij-
ven over Hem praten, komen daarvoor bij 
elkaar, denken aan Hem en zeggen tegen 
elkaar: “Weet je nog wat Hij toen gedaan 
heeft?” Als zij vanuit Zijn Geest proberen te 
leven en te handelen, moet het ons ook luk-
ken. Laat je vormen wil zeggen : daar wil ik 
bij horen. 
“Proficiat met je vormsel !” Dat wil zeggen :
moge het je goed gaan, welkom in de kring 
van gelovigen. Wij zijn blij, dat je met ons 
mee wilt trekken. Ouders en vormelingen :
van harte gefeliciteerd, geluk toegewenst. 
DANK: Met het parochiejubileum aanstaan-
de hebben de dames van de Vrouwenbond 
LKV Ospel de kerk de jaarlijkse schoonmaak-
beurt gegeven. Heel bijzonder dat onze 
vrouwenorganisaties dit beurtelings op zich 
nemen. Het kerkbestuur, ik persoonlijk en 
zeker de koster is hen daar zeer erkentelijk 
voor en daarom hartelijk dank. De dames 
kregen hulp van enkele orgelvrijwilligers 
e.a., die met name de grote heiligenbeelden 
een extra beurt gaven. 
PAROCHIEFEEST: U heeft kennis kunnen 
nemen van het feestprogramma voor het 
parochiejubileum op 30 en 31 mei en 1 juni 
a.s. Het wordt een gevarieerd feest waar u
van harte welkom bij bent. Intussen infor-
meren ook oud-parochianen naar het jubile-
um. Nodig hen gastvrij uit om mee te komen 
feesten bij de kerkelijke vieringen en de eve-
nementen. Dan kan het echt “Een Doospelse 
Bundeling” van samen vieren worden!
PRESENTATIE GEDICHTENBUNDEL: 
Zaterdag 17 mei is in de kerk aansluitend op 
de avondmis van 19.00 uur de presentatie 
van de gedichtenbundel “Ospeldorp in ge-
dichten”. Deze bundel is bij gelegenheid van 
het parochiejubileum samengesteld door 
de Schrijvers Kring Ospel en enkele andere 
parochianen. 

Pastoor A. Koumans. 

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

LKV afd. Ospel
Beste leden, 

Dinsdag 13 mei lezing door H. v/d Broek 
met als thema “Koorts en honger” Genees-
kunde in vroegere tijd op het platte land, 
hij vertelt over ziektes en kwalen waar onze 
voorouders last van hadden en overleden. 
Hij probeert het plaatje voor onze ogen op 
te bouwen van de geneeskunde zoals zij die 
hebben meegemaakt. De avond begint om 
20.00 uur in Haaze-hoof.

Woensdag 14 mei Jaarvergadering van het 
H.B. in Het Kaar in Beek. De dag begint 
om 10.00 uur met een gebedsdienst in het 
thema van de dag. Dhr. J. Florisse directeur 
van Stichting Bewindvoering Cliëntengel-
den gaat ons vertellen wat mensen die niet 
meer in staat zijn hun belangen zelf te be-
hartigen. Na de lunch L.K.V. zaken, en om 
15.00 uur is de afsluiting. Degene die zich 
hiervoor hebben opgegeven worden thuis
opgehaald.

Vriendelijke groet, het bestuur.

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
DPL-lichttherapie

Spot-Away-behandeling
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

www.lactatiekundige-limburg.com

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.

Dankbetuiging

Aan allen die tijdens zijn ziekte, na het overlijden en bij de uitvaart 
van mijn man, “oos” pap, opa en opa Theu

Theu Cuijpers
hun liefdevolle belangstelling en medeleven hebben betoond, 
zeggen wij hartelijk dank. Het doet ons goed om te weten dat 
Theu door zo velen werd gewaardeerd om wie hij was.

Lies Cuijpers - Vaes
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Ospel, mei 2014

De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 10 mei om 
19.00 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen te Ospel.

Dankbetuiging

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven na het 
overlijden van

Jef Reijnders
danken wij u oprecht.

Nederweert, mei 2014

Mart en Harrie Reijnders,
Gerda Ulen,
Ger, Jos en Harrie Reijnders.

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 11 mei om 
9.30 uur in de parochiekerk te Nederweert.

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

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Danke        Danke        Danke
De Koninklijke onderscheiding die ik op 25 april 2014 
mocht ontvangen uit handen van burgemeester Evers 

was voor mij een complete verrassing.

Leuk waren de vele kaarten, mailtjes, bloemen, telefoontjes en
andere attenties, speciaal de serenade van harmonie Sint Joseph op

Koningsdag op het Raadhuisplein en de ontvangst op het gemeentehuis.

Ik wil mijn welgemeende dank uitspreken aan iedereen
die zijn medewerking heeft verleend aan dit heugelijke feit.

Het heeft mij in mijn hart geraakt!

Mede namens mijn vrouw Aggie, Maikel en Anouk 
mijn welgemeende dank.

Geer Vaes

55+ DANSEN 55+ DANSEN
55+ DANSEN

Meer bewegen voor ouderen

Dansmiddag voor alle senioren Neder-

weert-Eind e.o.

Woensdag 7 mei is weer de gezellige dans-

middag in Café - Zaal Bi-j Le-nie  Kruisstraat 

53 te Nederweert-Eind. Binnenkomst aan 

achterzijde, tevens parkeergelegenheid.

We beginnen om 13.30 uur en eindigen 

om 17.00 uur.

In de pauze is er een gratis loterij.

www.cafezaalbijlenie.nl/55+

LKV afd. Nederweert
Hallo dames,

Op  dinsdag 13 mei is onze moederdag-
viering. Deze viering is iets anders dan voor-
gaande jaren.

We gaan dit jaar niet naar een kapel, maar 
blijven in de Pinnenhof. We bidden daar het 
rozenkransgebed en aansluitend hebben we 
dan een gezellige avond.

We beginnen om 20.00 uur.

Met vriendelijke groeten
Het bestuur.

Tel. 0495 543521
e-mail: uitvaart@gravendienststrijbos.nl

Postbus 524 - 6000 AM  Weert
www.gravendienststrijbos.nl

De brochure “Wilsbeschikking“ is
gratis bij ons verkrijgbaar.

StrijbosU I T VA A RT V E R Z O R G I N G



Mooie opbrengst tijdens het Koningsplein

Tijdens Koningsdag  werd er voor de 
eerste keer het Koningsplein georga-
niseerd bij het Thomashuis Ospeldijk. 
Deze keer werd het organisatorisch 
voorbereid door Raquel Kessels en 
Harry Geerling. Beide gaan deelne-
men aan Global Exploration en ma-
ken samen met vele anderen de reis 
naar Kaapstad in Zuid-Afrika. Het zal 
geen snoepreisje gaan worden want 
er moet gewerkt worden. Raquel en 
Harry gaan in Kaapstad de plaatse-
lijke bewoners helpen met o.a. het 
aanleggen van een waterput. Ook zal 
er voor de plaatselijke kinderen ge-
werkt gaan worden in de school.
26 April werd er bij het Thomashuis 
geld ingezameld voor dit goede doel. 

Zo werden er enveloppen, wafels, 
koffie en thee, broodjes knakworst 
verkocht. Men kon raden naar het 
aantal knikkers in een grote vaas. Kin-
deren konden deelnemen aan diverse 
spellen en er werd geschminkt. Alles 
leverde geld op voor Raquel en Har-
ry. Na deze vermoeiende dag werd 
er op zondag de balans opgemaakt 
en werd het eindbedrag bekend ge-
maakt. Raquel en Harry kregen beide 
een cheque overhandigd van maar
liefst € 300,00.
Namens Raquel en Harry, hartelijk 
dank voor alle belangstelling en 
giften. Zij zullen er voor zorgen dat 
het geld goed en op de juiste plaats 
wordt besteed.

TOTALE LEEGVERKOOP
TUINPLANTENKWEKERIJ
Groot assortiment vaste planten. 

Meer dan 150 soorten vanaf € 0,50.
15 soorten hosta’s € 1,50 per stuk.

Buxusbol en –piramide, heesters, bamboe enz.
Open: zaterdag van 9.00 – 17.00 uur, 

maandag t/m vrijdag op afspraak.

M. PEETERS
Bloemerstraat 9, Nederweert • Tel. 0495-633643

Zie ook op marktplaats.

Ruime keuze in 
perkplanten potmaat 12 cm

4 voor € 5,-
Rijk bloeiende 
hangbasket € 12,95

Eventueel gratis thuisbezorgd

De Verrassing
Budschop, tel. 460039
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Hout- en bouwmaterialenhandel

Magazijn
koopjes!

Voor o.a.
•	Keralit	gevelpanelen
•	Laminaat,	plafonds,	

wanden,	deuren
•	Beton-	en	gebakken	klinkers
•	Tuinhuisjes	en	tuinhout
•	Schuttingen	en	poorten

Kom ook
naar onze
showroom!

TUINHOUT
diverse	maten	

en	lengtes

Nieuwendijk	84
5712	EN	Someren
T.	0031	493	491419
www.amaas.nl
Wij	zijn	gevestigd	in	Someren-Eind
op	10	minuten	rijafstand	van	
Nederweert en	Ospel
Hoogwaardige producten voor 
zakelijke en particuliere  sector!

Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers
Open:	 ma.	t/m	vr.	 7.00-18.00	u.

zaterdag	 7.00-13.00	u.

Expositie van keramiek
in Ospel

In het nationale molenweekend a.s. 
zaterdag en zondag, 10 en 11 mei, ex-
poseert Nellie Coumans en haar cur-
susgroep op windmolen St. Joseph te 
Kreyel in Ospel.

Deze expositie is inmiddels een suc-
cesvolle traditie en de molen wordt 
als een excellente omgeving ervaren. 
Het stimuleert en inspireert de cursis-
ten om hun creativiteit met veel ple-
zier te ontwikkelen en te tonen. 
Nellie en haar cursisten vertellen u met 
veel enthousiasme over hun creaties. 

De expositie in de molen is op beide 
dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

Rabobank BelevingsDag

Op zaterdag 17 mei a.s. vindt de 
eerste Rabobank BelevingsDag
van Rabobank Weerterland en 
Cranendonck plaats. Tijdens de 
Rabobank BelevingsDag gaan me-
dewerkers van de bank samen de 
handen uit de mouwen steken en 
instellingen of verenigingen hel-
pen met verschillende klussen.

Samen sterker
Als coöperatieve Rabobank geloven 
wij dat je samen sterker bent. Daarom 
helpt Rabobank Weerterland en Cra-
nendonck de lokale gemeenschap 
graag vooruit. De steun van de Rabo-
bank aan lokale en regionale initiatie-
ven beperkt zich niet tot steun in de 
vorm van geld. In toenemende mate 
draagt de bank bij in de vorm van 
steun in menskracht, kennis en toe-
gang tot zakelijke netwerken. Met de 
Rabobank BelevingsDag dragen we 
bij aan de leefbaarheid in ons werk-
gebied.

Een beleving voor iedereen
Zo’n 60 medewerkers gaan op zater-
dag 17 mei aan de slag bij negen lo-
kale projecten. Zij gaan bijvoorbeeld
een ontspanningsruimte opknappen 
bij een zorginstelling, tuintjes aanleg-
gen en  een knutselmiddag organise-
ren voor kinderen en ouderen. 

Open eettafel Leveroy

Op donderdag 15 mei is weer open 
eettafel, aanvang 12.00 uur. Vaste be-
zoekers afmelden voor woensdagmid-
dag 7 mei 11.00 uur. Nieuwe bezoe-
kers aanmelden tot dat zelfde tijdstip.

Tel. 651501; 652274; 651633

Theaterboerderij ‘Boeket

Na een toneelvoorstelling, een 
familiehappening en een Ierse 
avond, staat Theaterboerderij 
‘Boeket’ op 17 en 18 mei a.s. in het 
teken van cabaret en zang. Op za-
terdag 17 mei staat de Belgische 
cabaretier Lennaert Maes vanaf 
20.30 uur voor de tweede keer 
binnen één jaar voor het publiek
en op zondagmiddag om 14.00 
begint de zanggroep Toesjee met 
het optreden.

In het seizoen 2012/2013 toerde de 
Belg Lennaert Maes met zijn program-
ma ‘NederBelgië’ door Nederland 
en bezocht hij ook Theaterboerderij 
‘Boeket’. Nu is hij terug met een fijne 
selectie liedjes uit zijn jonge carrière. 
Humor is bij hem nooit ver te zoeken 
en voor deze avond wordt Lennaert 
begeleid door de uitstekende multi-
intrumentalist Andries Boone. Jawel: 
2 Belgen voor de prijs van 1!
Lennaert Maes won in 2005 won met 
‘Lenny Naakt’ de jury- en publiekprijs 
op het festival Cabareteske in Eind-
hoven en speelde hij de finale van Ca-
meretten in Rotterdam. Nadien con-
centreerde hij zich op zijn band Lenny 
& de Wespen. Met die band speelde 
hij op de Belgische muziekfestivals 
en deelde hij het podium met Bou-
dewijn de Groot tijdens Nekka-Nacht 
2007 in Antwerpse Sportpaleis. In 
2011 pikte Lennaert de draad met 
het cabaret weer op en won hij de 
publieksprijs tijdens het Leids Caba-
ret Festival. Lennaert draaide mee in 
de finalistentour van dat festival en 
speelde op Lowlands. 
Deze voorstelling begint om 20.30 uur. 
Inloop vanaf 20.00 uur. De Theater-
boerderij ligt aan de Rosselsweg 3 in 

Nederweert. Kaarten via j.levels3@kpn-
planet.nl of via telefoon 0495 63 19 99.

Toesjee
Zondagmiddag 18 mei staat de zang-
groep Toesjee in de Theaterboerderij. 
Het accent van deze groep ligt op ‘ra-
ken’, ontroeren, Toesjeren…waarmee 
meteen de naam verklaard is! De mu-
ziek heeft een geheel eigen stijl en 
wordt gearrangeerd door Tjeu Gee-
len, die in vele soorten muziek zijn 
sporen heeft verdiend. Zo zult u oor-
spronkelijk eenstemmige nummers, 
meerstemmig horen, soms a capella, 
vaak met een nieuw ritmisch jasje. 
Het is dus niet de bedoeling ‘blind’ te 
coveren, maar juist een eigen karak-
ter aan de muziek te geven. 

Zanggroep Toesjee bestaat uit drie 
dames en vier heren: Els Denessen
(alt), Noor Vries (mezzo-sopraan), An-
nemie Smeets (sopraan), Hub Peters 
(tenor), Jos Geelen (bariton), Sjra Veu-
gen (bas) en Tjeu Geelen (bas). Tjeu 
Geelen is tevens de muzikale leider.
Ons doel is zingen in een veelheid van 
stijlen. Samen kiezen de leden de mu-
zieksoorten die hen aanspreken. 
Het programma laat een grote diver-
siteit aan songs horen in vele talen zo-
als Spaans, Frans, Engels, Roemeens 
en Fins. De nummers komen uit Zuid-
Amerika, Scandinavië en uit andere 
Europese landen. Het repertoire van 
Toesjee omvat op dit moment zo’n 70 
nummers, veelal voorzien van schitte-
rende eigen arrangementen. 
Deze voorstelling begint om 15.00 uur. 
Inloop vanaf 14.30 uur. De Theater-
boerderij ligt aan de Rosselsweg 3 in 
Nederweert. Kaarten via j.levels3@kpn-
planet.nl of via telefoon 0495 63 19 99.

Eynderhoof

Zondag 11 mei.
Alles in Bedrijvendag op Eynderhoof 
Vandaag staan in museum Eynder-
hoof de ambachten centraal. Deze 
dag zijn er demonstraties van de 
smid, de kuiper, de pottenbakker, de 
houtbewerker de mandenvlechter en
de houtzager. 
De muzikale omlijsting vandaag in 
Eynderhoof, wordt verzorgd door de
Bigband Xpero uit Roggel. 

Bigband XPERO is opgericht in 1977 
en staat sinds 1996 o.l.v. dirigent Wim 
Suilen uit Swalmen. Het is een gezel-
lige groep die graag op een goed 
niveau met elkaar muziek maakt. De 
band speelt een gevarieerde reper-
toire dat diverse lichte muzieksoorten 
omvat o.a. swing, jazz, blues, latin, 
pop, rock, populair enz. Daarnaast 
mogen ook popnummers als ‘That 
Man’ en ‘Go Like Elijah’ niet ontbre-
ken. Kom dus luisteren en laat u ver-
rassen!

In onze herberg kunt u terecht voor 
koffie met vlaai, die op ambachtelijke 
wijze is gebakken door onze bakkers 
in het bakhuis. Misschien heeft u
even tijd om een partijtje te beugelen 
op de beugelbaan in Eynderhoof.

Woensdag 14 mei. 
Kindervlechtdag
Alle kinderen mogen werken met 
wilgen. Wat  gaat het worden? Een 
mepper of een visje? Laat je maar ver-
rassen. Na het vlechten is er nog vol-
doende tijd over om het museum te 
bezoeken of te spelen op de toestel-
len in het speelbos of bij de wasplaats.
Openluchtmuseum is geopend vanaf 
13.00 uur tot 17.00 uur.
U vindt het museum aan het Milders-
paat 1 te Nederweert-Eind.

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

Brugstraat 29 (naast Florence)
Parkeren voor de deur!

OOK VOOR 
PASFOTO'S

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

• Kartelmessen • Messen
• Tuingereedschap • Schaatsen
• Veescheermessen • enz.
• Scharen 

Vlut 2 Ospel  06-26686181

voor bedrijf en particulier

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Traditioneel werd op 4 mei de Doden-
herdenking gehouden op het Raad-
huisplein in Nederweert.
De belangstelling was groot (waaron-
der jeugd van  Basisschool de Schrank 
en Scouting Nederweert) en dat geeft 
aan dat jong en oud het nog steeds 
een belangrijk moment vinden. 

Alle slachtoffers, zowel burgers als 
militairen van oorlogsgeweld en inzet 
bij vredesmissies, verdienen deze her-
denking tot in lengte van jaren.

Voordracht schooljeugd tijdens Do-
denherdenking 4 mei 2014

Tijdens de Dodenherdenking van 
4 mei 2014 werd door Niels Dou-
ven, Nick Stijnen en Sven van Deur-
sen, leerlingen van Basisschool de 
Schrank, een voordracht gehouden 
over hoe zij over oorlog, onze bevrij-
ders en het leven in vrijheid denken:

Oorlog is niet fijn
Het doet pijn,

Dodenherdenking 4 mei 2014

Van buiten en van binnen
Een oorlog mag nooit meer beginnen 
Waarom doen mensen dit dan? 
zijn ze boos of omdat iemand wat be-
ter kan?
Of iets meer heeft of over geld?
Maak je oorlog,
Ben je echt geen held.

Het 4 mei comité wil iedereen bedan-
ken die aan deze sfeervolle herden-
king heeft meegewerkt.

Namens het 4 mei comité
Peter Stultiens

Foto’s: Mark van Bilzen.
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Sfeervol Moulin Blues 2014


