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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur: 
Huib van Deursen

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

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

NederweertNederweert R Roermondoermond
Pannenweg 200 Pannenweg 200 Gebroek 37Gebroek 37

www. lintjeshof.com www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Persoonl i jk  |  Integer  |  Transparant

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

I   www.vandeursen-uitvaart.nl

Ook al bent u Dela of elders verzekerd, wij respecteren
de polisvoorwaarden. U bent dus vrij om ons als uitvaart-
ondernemer te kiezen zonder het risico op ‘meerkosten’.

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

Peter Caris

Ook voor aluminium carports

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

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

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststofkozijnen
kitwerken

Kerkstraat 42, tel. 63 26 96

Openingstijden:

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

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

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

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

Sayl Buitink uit Grathem:

Goede sfeer, goede service, schone tanden!!

Aanbieding
t/m 16 mei

Abrikozenvlaai € 8,95

Belgische 

Roomvlaai € 13,95

Pak wafels € 2,95

Grote Cake € 4,95

Sinds 1914
Meerdere keren Meerdere keren 

Kampioen
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste  lekkerste winnaar
LimburgseLimburgse vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

LET OP!!
in verband met 

Hemelvaart:

Voor het 
weekblad van 

donderdag 5 juni
advertenties  en tekstkopij 

inleveren op 
DINSDAG 27 MEI 

uiterlijk 16.00 UUR.

Bij voorbaat dank voor 
uw medewerking.

De redaktie

email: 
info@drukkerijvandeursen.nl

Speciaal voor het 150 jarig jubi-
leum van de parochie Ospel is een 
gedichtenbundel uitgebracht, 
met de titel ‘Ospel, Dorp in Ge-
dichten’. Bij de samenstelling van 
deze bundel is uitgegaan van een 
bredere betekenis van het woord 
‘parochie’. Gekozen is voor een 
maatschappelijke weergave. Di-
verse bijzondere momenten in 
het Ospelse verenigings- en maat-
schappelijk leven komen aan de 
orde. 

Gedichten
In de gedichten geven de gedichten-
schrijvers gevoel, beleving of typische 
kenmerken van Ospel, de bewoners 
en het omliggende landschap weer. 
Het beschrevene is slechts een greep 
uit al wat Ospel was en is. Bij de sa-
menstelling is dan ook niet gestreefd 
naar volledigheid. 

Vormgeving
Aan de totstandkoming van de Bun-
del is een heel traject voorafgegaan.
Leden van Schrijverskring Ospel en 
enkele andere schrijvers hebben da-
gelijkse dingen of bijzondere momen-
ten van Ospel in een gedicht gegoten.
Vervolgens zijn er passende foto’s ge-
zocht bij de onderwerpen, of zijn er 
foto’s aangedragen, waarbij een ge-
dicht is gemaakt. 
De bundel is in samenwerking met 
Drukkerij van Deursen vormgegeven.
Het resultaat mag er zijn, een prach-
tige bundel, voorzien van voor Ospel 
zo herkenbare foto’s

Presentatie
De gedichtenbundel ‘Ospel, Dorp in 
Gedichten’ wordt op zaterdag 17 mei 

Jo Hermans bekijkt samen met Huib van Deursen de eerste gedrukte exemplaren bij Drukkerij van Deursen. 
Foto: Guido Stoffels

Presentatie zaterdag 17 mei 2014

Ospel, Dorp in Gedichten

gepresenteerd, aansluitend aan de H. 
Mis van 19.00 uur. 
Het eerste exemplaar zal worden 
aangeboden aan pastoor Koumans.
De bundel wordt daarna huis aan huis 
verstrekt op alle woonadressen in Os-
pel en Ospeldijk. 
Bij deze bundel vindt u een program-
mablad met daarin informatie over 
het jubileumprogramma op 30/31 
mei en 1 juni 2014

Voor meer informatie: 
www.parochieospel.nl. 

Hiernaast een voorproefje van enkele 
gedichten in de bundel:

Sterren stralen Wortels van mijn bestaan
Die jonge frisse voetbalmeiden: Opeens bij het zien
ze kúnnen niet anders, ze doen het alweer! van een oude foto
Trainen in Houwakkers groene weiden gebeurde het
Wát ze willen, lukt keer op keer  een kluwen van herinneringen

Keihard werken ze weerbaar samen, Emoties, weggestopt heimwee
bereiken zodoende steeds het doel, naar lopen op blote voeten
benutten gefocust elke kans, een lolly op zondagmorgen
bespelen de regels en tijd met gevoel en wandelen in de Peel

Maar… Het lag al jaren 
opgeruimd in het verleden

Zo leerden die SVO-meiden ook gestolde tijd
hun kracht kennen ná ’t laatste fluiten: in mijn kleine grijze koffer
ze zijn kampioen van hun eigen leven!
Dát straalt pas helder in ‘t dorp en daarbuiten Ik voel de rode draad

 jaren verbinden tussen
Karin Vossen het dorpse leven uit
(n.a.v. het behalen van de districtsbeker  mijn verleden en het heden
en het kampioenschap in de vierde klasse, mei 2013)

 Annie Kessels

Sinds kort is er een verrassende 
samenwerking ontstaan tussen 
beide ondernemers in Meijel.
Wat hen bindt: jongeren en jong 
volwassenen op weg helpen naar 
meedoen in de maatschappij. 
Passe-Partout Zorg doet dit van-
uit haar nieuwe tak Passe Partout 
Leert & Werkt en Rini van Rees 
biedt daarvoor werkplekken op 
zijn kwekerij ‘in goeie aarde’.

Zeker met het prachtige lenteweer 
van de afgelopen periode, is het ge-
nieten van de fraaie gewassen op de 
kwekerij. ‘Het is een feest om al het 
moois te zien groeien van zaadje tot 
volwassen plant’, aldus Rini van Rees. 
Die zichtbaar trots is op de uitbreidin-
gen van zijn bedrijf.
In 2013 is het bedrijf opgeschaald en 
verbreed. Het assortiment werd uit-
gebreid met vaste planten en bijzon-
dere fruitsoorten. De kwekerij functi-
oneert volledig klimaatneutraal en is 
elektrisch zelfvoorzienend o.a. door 
een zonnepanelenpark. U vindt er 
een boerderijtuin met oude gewas-
sen. Voor de kwekerij is een boerde-
rijwinkel gebouwd. Binnenkort zijn 
daar eigen producten en andere dag-
verse groenten te koop.

De lente
Heeft u nog geen lentekriebels ? Dan 
ontstaan die wel bij het zien van de 
prachtige planten. Van Franse gerani-
ums tot senetti’s en alles wat daartus-
sen zit: het is een zeer brede sortering 
van kwaliteitsplanten. Bijzonder is de 
enorme verscheidenheid aan kleuren 
en soorten. Wij helpen u graag met 
het aanbrengen van kleur in uw tuin 

en op uw terras. Het zal voor jonge-
ren boeiend zijn om in de winkel en/
of de kwekerij te werken aan hun ei-
gen toekomst. 

Jongeren meer kans op een baan
Passe-Partout Zorg is al enkele jaren 
actief in de zorg en ondersteunt kin-
deren en (jong) volwassenen met een 
ontwikkelbeperking zodat ze zo ple-
zierig mogelijk kunnen wonen, leren, 
werken en leven. Iedereen wil graag 
meedoen en erbij horen. De over-
heid stuurt hierbij steeds meer aan 
om van een verzorgingsstaat naar 
een participatiesamenleving te gaan. 
Voor mensen met een ontwikkelbe-
perking is dit niet vanzelfsprekend. 
Wanneer hier ondersteuning, bege-
leiding of behandeling bij gevraagd 
is, is Passe-Partout Zorg er voor het 

kind, de (jong)volwassene, zijn gezin 
en persoonlijk netwerk. De gespecia-
liseerde zorg die op alle levensgebie-
den geboden wordt, gecombineerd 
met de persoonlijkheid en laagdrem-
peligheid, is wat Passe-Partout uniek 
maakt. 

In 2014 heeft Passe-Partout Zorg haar 
diensten uitgebreid met Passe-Par-
tout Leert & Werkt. ‘Met verschillen-
de samenwerkingspartners helpen en 
ondersteunen wij deelnemers vanuit 
diverse trajecten bij het zoeken van  
een passende arbeidsplek, een studie 
of een zinvolle dagbesteding’, aldus 
Riny Leenders. In Rini Van Rees heb-
ben wij zo’n samenwerkingspartner 
gevonden. Beide ondernemers zijn 
enthousiast, gedreven en ‘gaan’ voor 
de goede zaak.

Op beide locaties kunnen bezoekers 
een goed beeld krijgen van de or-
ganisaties en zijn er activiteiten.  Bij 
Rini van Rees is dat ‘wandel mee’,  je 
wordt de kwekerij ingezogen om te 
zien hoe het opwerken van de plan-
ten stap voor stap gebeurt. Bij Passe-
Partout is er o.a. het Autisme Bele-
vings Circuit; hoe kunnen we autisme 
beter begrijpen als we het zelf niet 
eerst voelen? Een unieke ervaring!

De open dag start bij Rini van Rees  
van 10.00 tot 16.00 bij Passe Partout 
vanaf 12.30 tot 16.00 uur.
De ondernemers ontmoeten u graag 
op Kampsteeg 11 en Roggelsedijk 9 in 
Meijel.

Meer informatie www.passepartout-
zorg.nl  en www.rinivanrees.nl 

Open dag 18 mei Passe-Partout Zorg en Rini van Rees Tuin en Terras

Open dag Passe-Partout en Rini van Rees



Veilig wonen

Help mensen met licht verstande-
lijke beperking veilig wonen

Aan de buitenkant zie je het niet. 
Mensen met een licht verstande-
lijke beperking worden vaak niet 
(h)erkend door de maatschappij, 
maar ook zij willen graag pret-
tig en veilig wonen. “Deze groep 
is steeds meer op zichzelf aange-
wezen, moet langer zelfstandig 
blijven wonen en krijgt door alle 
bezuinigingen andere of minder 
vaak professionele begeleiding. 
Daarom ontwikkelden we gratis 
voorlichtingsmateriaal dat he-
lemaal op deze doelgroep afge-
stemd is”, vertelt Lilian Tieman 
van het Centrum voor Criminali-
teitspreventie en Veiligheid (CCV).

Tieman is projectleider Woninginbra-
ken bij het CCV. Zij pleit voor meer 
aandacht voor deze kwetsbare groep 
mensen op het moment dat zij lan-
ger zelfstandig blijven wonen. De 
zorgen gaan om woninginbraken, 
babbeltrucs en woningovervallen, 
naast andere (sociale) problemen, 
zoals drugsgebruik en vervuiling. “De 
doelgroep is noodgedwongen meer 
op zichzelf aangewezen en krijgt in 
de meeste gevallen meer eigen ver-
antwoordelijkheid, zoals die voor het 
nemen van veiligheidsmaatregelen 
in huis. Daartoe zijn mensen met een 
licht verstandelijke beperking niet al-
tijd in staat”, aldus Tieman. 

Digitaal instructieboek
Met een paar eenvoudige tips kun-
nen zij al op weg geholpen worden. 
Bijvoorbeeld, als je weggaat, altijd de 
deur dicht en echt op slot doen. Dat 
geldt ook voor de ramen. Om zo’n tip 
over te brengen op een licht verstan-
delijk gehandicapte heeft het CCV 
onder andere gespreksposters ge-
maakt. Een plaatje helpt namelijk de 
dialoog aangaan over het onderwerp 
veilig wonen. De posters stelt het 
CCV, samen met ander nuttig mate-
riaal, gratis online beschikbaar in een 
instructieboek. 

Weerbaar maken
Tieman: “Wij adviseren in dit laag-
drempelige instructieboek een aan-

tal eenvoudige maatregelen die 
begeleiders kunnen inzetten. Ook 
familie, vrienden en buren kunnen 
deze instructie of onderdelen er-
van gebruiken. Handige checklists 
en eenvoudige rollenspelen helpen 
mensen met een licht verstandelijke 
beperking maar ook zwakbegaafden 
zich weerbaar maken tegen woning-
inbraken, babbeltrucs en woning-
overvallen.”

“Ken je iemand met een licht ver-
standelijke beperking? Ga dan eens 
samen aan tafel zitten met een van 
de kleurrijke, heldere gesprekspos-
ters uit dit boek. Wat zie je? Wat 
zou jij doen? We geven bij elke pos-
ter ook een aantal voorbeeldvragen 
die je kunt stellen. Zo breng je het 
gesprek over veilig wonen op gang. 
Je kunt ook de checklist met elkaar 
doornemen: bijvoorbeeld, wanneer 
laat je een licht aan en wanneer 
niet? Licht schrikt namelijk inbre-
kers af. Daarnaast is buitenverlich-
ting belangrijk om omwonenden 
te helpen om goede signalementen 
van verdachte personen te kunnen 
geven. Want meer dan 80% van de 
criminelen die op heterdaad gepakt 
worden, komt door oplettende be-
woners.”

Gemeente
“Heb je een beetje tijd over en inte-
resse om mensen in je buurt te hel-
pen? Vraag eens bij je gemeente wel-
ke mogelijkheden er zijn om je hulp 
in te zetten. Soms hebben buurtbe-
woners een steuntje in de rug nodig 
zodat ook zij prettig en veilig kunnen 
wonen.”

Het instructieboek is gratis te down-
loaden via de webwinkel van www.
politiekeurmerk.nl.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Een maatregel om woninginbraak 
tegen te gaan is het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen (PKVW). De kans op 
een inbraak neemt aanzienlijk af, 
soms wel met 90%. Het gaat om de 
combinatie: goede sloten, verlichting 
en oplettend bewonersgedrag. Kijk 
voor meer informatie op www.poli-
tiekeurmerk.nl.

Heldensedijk 32 • Meijel • Tel. (077) 466 17 17

www.meeuwis-meijel.nl
6 Dagen per week geopend - Donderdag koopavond tot 20.00 uur

GRANDIOZE KLEDING RESTANTEN
MARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJEL

Donderdag 15 mei van 13.30 - 20.00 uur • Vrijdag 16 mei van 10.00-17.30 uur
Zaterdag 17 mei van 10.00-15.30 uur

- Zomerjacks  - Topjes - Jeans - Rokjes
- Shirts - Jurkjes - Hemden - Korte broeken
- Sweaters - Vesten - Non denim broeken

Vele berg- & 
wandelschoenen
in prijs verlaagd!

* m.u.v. Teva* m.u.v. Teva

FORNARINA

PME

G-STAR

10-FEET

Steeds wisselend nieuwe 
collectie in de winkel!

Dit betreft restanten van topmerken
en onderbroken series! Kortingen tot wel 75%!!

GRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTENGRANDIOZE KLEDING RESTANTEN
MARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJELMARKT BIJ MEEUWIS IN MEIJEL

Vele dames- en
herenjeans

HALVE PRIJS!

Zomerkinder-
schoenen

25% KORTING

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring
 
 
 

SJG Weert

Borstvoeding
‘Een goed begin is het halve werk’

Op donderdag 22 mei a.s. orga-
niseert SJG Weert samen met de 
GGD Noord een informatieavond 
over het geven van borstvoeding.  
De bijeenkomst vindt plaats van 
20:00 en 22:00 uur in het Auditori-
um van SJG Weert, Vogelsbleek 5. 
De toegang is gratis. Aanmelden 
via het inschrijfformulier op de 
website: www.sjgweert.nl (zie: 
Agenda) of bij de afdeling Patiën-
teninformatie: 0495 – 57 22 05.

Lactatiekundige en kinderverpleeg-
kundige Willy Gielen geeft samen 
met een verpleegkundige van de 
GGD Noord uitleg, praktische in-
formatie en tips over het geven van 
borstvoeding. Er is ruime gelegen-
heid voor het stellen van vragen.  
De borstvoedingsorganisatie VBN is 
met een stand aanwezig. De infor-
matiebijeenkomst vindt 8 x per jaar 
plaats. De volgende bijeenkomst is op 
21 augustus’14.

Borstvoedingcafé
Het Borstvoedingcafé is een ontmoe-
tingsplek waar moeders die borstvoe-
ding (gaan) geven, ervaringen uitwis-
selen. De bijeenkomsten zijn kosteloos 
en vrij toegankelijk. Ze vinden weke-
lijks op woensdag plaats van 10:00 - 
12:00 uur in La Place - V&D, Weert.
Meer informatie over het borstvoe-
dingcafé vindt u op www.borstvoe-
ding.nl

Rijbewijskeuringen

Rijbewijskeuringen bij Stichting 
Welzijn Ouderen “De Roos”

Wie voor verlenging van het rijbewijs 
een medische keuring moet onder-
gaan, kan daarvoor op woensdag 
28 mei terecht in het Ontmoetings-
centrum van Stichting Welzijn Oude-
ren ‘De Roos’ aan de Beekstraat 29 
in Weert. De kosten bedragen € 30. 
Vooraf moet wel even een afspraak 
worden gemaakt via 06-40683173. De 
volgende keuring zal zijn op woens-
dag 25 juni.

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

van eiken meubels,
antiek, Lodewijkstijl, Barok, 

leren bankstellen en modern.
Partijgoed, witgoed en 

kleingoed enz.

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

Voetoefeningen
In 5 lessen leert u oefeningen 
om de beweeglijkheid, het ge-
voel en de kracht van uw voeten 
te verbeteren. Dat heeft weer 
een positieve uitwerking op de 

doorbloeding en de balans.

Uw investering: 40 euro

Wilt u meer informatie? 
Bel 631052 of kijk op mijn site 
www.bertie-habets-trainingen

Morpak B.V. te Ospel is op zoek naar een scholier(e) 
die wekelijks op woensdagmiddag, 

voor 4 uur kan komen helpen 
om de produktiehal op te ruimen.

Een andere middag is bespreekbaar, behalve de vrijdagmiddag.

Voor verdere informatie kunt je contact opnemen 
op 0495 626385 en vragen naar Mariet Romeijnders.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

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

Kampsteeg 11 Meijel 
Tel. 06-20974776

Openingstijden:

ma. t/m vrij. 9.30 - 18.00 uur

zaterdag 9.30 - 17.00 uur

zondag 10.00 - 16.00 uur

Grote verscheidenheid aan

PERK- EN KUIPPLANTEN.
PRACHTIGE HANGMANDEN.

VASTE PLANTEN EN KRUIDEN

ZONDAG 18 MEI
OPEN DAG

Open dag en tevens opening van onze 

zorgkwekerij “In Goeie Aarde”.
U bent in de gelegenheid geheel vrijblijvend 

in ons kwekerij rond te kijken. 
Koffie of thee met iets lekkers staan klaar. 

U bent van harte welkom

Staande geranium voor maar € 0.90,
en op zondag voor de absolute bodemprijs 

van € 0.75



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

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

De VVD in Europa
Ik sta voor een Europa dat niet alleen 
voor Limburg handelt om grenzen 
te slechten, maar ook handhaaft om 
grenzen te stellen en financieel de 
hand op de knip te houden.
Vrijhandel om grenzen te slechten:
•	 Eén laag beltarief in heel Europa.
•	 Voor behoud van Maastricht-

Aachen Airport.
•	 Geen discriminerend tolvignet

voor Nederlandse auto’s in België 
of Duitsland.

•	 Snelle treinverbindingen naar Aken, 
Luik, Düsseldorf en Antwerpen.

Handhaven om grenzen te stellen:
•	 Halt aan het drugstoerisme: grens-

overschrijdende criminaliteit aan-
pakken.

•	 Geen lekkende buitengrenzen of
misbruik van illegale arbeidsmi-
granten.

•	 Sancties op fraude: landen die er
een potje van maken, krijgen geen 
geld meer.

•	 Stop de Straatsburgse geldverspil-
ling: het Europees Parlement ver-
gadert in Brussel.

Het is toch van de gekke dat we in 
een grensprovincie als Limburg nog 
altijd niet één beltarief of één OV-
chipkaart hebben voor de hele Eure-
gio omdat de nationale telecom- en 
vervoersaanbieders nog altijd met de 
ruggen naar elkaar staan, ten koste 
van de consument? Zulke zaken mo-
tiveren mij om als liberaal voor Lim-

burg op de bres in Brussel te staan. Ik 
vind het mooi daar zo als kandidaat 
een bijdrage aan te leveren.
Ik ben in 2002 lid geworden van de 
VVD, omdat deze partij zoveel moge-
lijk vrijheid en verantwoordelijkheid 
voor het individu belichaamd en uit-
draagt. Zo sta ik zelf ook in het leven. 
Niet alleen liberaal handelen door de 
mensen zelf, maar ook door de ma-
nier waarop wij het openbare leven 
organiseren en de rol die de overheid 
daarbij speelt. Dat is mijn drijfveer 
om als liberaal op de bres in Brussel 
te staan.

Mag ik bij de verkiezingen voor het 
Europees Parlement op 22 mei op uw 
stem rekenen?

Joost van den Akker

Loonspuiter Hubert Linders
Voor uw • maisland • grasland • akkerbouw gewassen.

Spuit voorzien van GPS.

Ook voor uw probleem onkruiden in maisland, haagwinden en 
veenwortel, bieden wij onderblad bespuiting.

Hubert Linders
Strateris 32 • 6031 PD  Nederweert • Tel. 06-51822077

SKO

Welkomstgeschenk
Ik kreeg van mijn ouders, van ieder een part
van vader mijn schouders, van moeder mijn hart
dit welkomstgeschenk van onschatbare waarde
ontving ik bij het begin van mijn leven op aarde

mijn moeder droeg me veilig in haar schoot
die mij als peuter ook nog schuilplaats bood
later waren er kapers op de kust
broertjes en zusjes wilden ook worden gesust

na mij kwamen er namelijk nog zeven 
ook hen werd dat welkomstgeschenk gegeven
dank zij onze ouders waren wij zulke boffers
zij schonken leven en dat kostte offers

omdat zij liefhebbende ouders waren
heb ik het leven als een geschenk ervaren
dat ik mag uitpakken elke dag
vanaf dat ik het levenslicht zag

ik gedenk mijn ouders in dankbaarheid
dat ze gelukkig mogen zijn in eeuwigheid.

An Cuijpers- Rutjens
www.schrijverskringospel.nl

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

Open Eettafel Budschop

Woensdag 21 mei open eettafel aan-
vang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor dins-
dagmiddag 20 mei 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

Help mijn computer . .

Vrijwel iedereen die met de computer 
werkt, merkt na verloop van tijd dat 
het opstarten langer duurt, program-
ma’s gaan langzamer werken.
In deze workshop wordt ingegaan 
op onderwerpen die dit kunnen ver-
oorzaken en ook wat we hieraan zelf 
kunnen doen; en vooral ook wat we 
niet moeten doen.
Hierbij moet u o.a. denken aan Spy-
ware, Spam, Antivirusprogramma’s.
Cursusdag: maandagavond 19.30 - 
21.30 uur, 2 lessen, kosten: € 27,50. 
Start: 26 mei a.s. Docent: Mat Janssen.
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, 
Nederweert; tel.(495)-626235; aan-
melden via www.coconnederweert.
nl of cursussen@coconnederweert.nl 

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

Gezellige Harrie’s muziek-
middag op 6 april 2014

Voor een volle zaal in de Pinnenhof 
opende Harrie Stultjens zondag 6 
april de 18e editie van Harrie’s mu-
ziekmiddag. 
We willen dan ook iedereen bedan-
ken die het mogelijk heeft gemaakt 
om deze mooie middag aan te bieden 
aan alle ouderen en mensen met een 
beperking van Groot Nederweert.
Speciaal een woord van dank aan alle 
sponsors; zonder hun financiële bij-
drage was deze middag niet mogelijk. 
De middag werd aan elkaar gepraat 
door Will Knapen, die op de hem 
bekende manier de mensen telkens 
weer verrast en versteld doet staan. 
De middag werd om 17.00 uur af-
gesloten door de voorzitter van de 
werkgroep Bèr Mertens, die iedereen 
hartelijk bedankte die aan deze mid-
dag heeft meegewerkt.
Maar onze dank gaat speciaal uit naar 
Harrie Stultjens, die deze middag 
weer voor vele senioren en mensen 
met een beperking mogelijk heeft 
gemaakt.
Harrie bedankt hiervoor namens ie-
dereen.

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

Verzamelaarsbeurs mei 2014

Zondag 18 mei  organiseert Verzame-
laarsvereniging “De Peelstreek” uit 
Meijel weer haar maandelijkse ruilbeurs.
Het evenement vindt plaats in de Ra-
bozaal van het gemeenschapshuis D’n 
Binger, Alexanderplein 2 in Meijel.

Het is een ideale gelegenheid voor 
verzamelaars om hun collectie uit te 
breiden of aan te vullen. Op verzamel-
gebied is van alles te vinden zoals voet-
balplaatjes, postzegels, munten,  pen-
nen, jokers, suikerzakjes, bidprentjes, 
ansichtkaarten, bankbiljetten etc.

De openingstijd van de ruilbeurs is 
van 10.00 u tot 13.00 u.
Zoals altijd zijn er ook veel tafels ge-
reserveerd voor ruilers.
Alle verzamelaars en belangstellen-
den zijn van harte welkom.
Parkeergelegenheid is er voldoende.

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

DORPSRAAD Budschop

Om de bewoners van Budschop gele-
genheid te geven om met de Dorps-
raad Budschop te praten, zal bij 
aanvang van iedere vergadering van 
de Dorpsraad Budschop, het eerste 
half uur beschikbaar zijn om met U 
in gesprek te gaan. Met dit inloop-
spreekuur wil de Dorpsraad Budschop 
de communicatie met de bewoners 
bevorderen.
De eerst volgende vergadering is 
maandag 19 mei en begint om 19.30 
uur in het zaaltje van de kerk.
Voor verdere informatie over Bud-
schop, verwijzen wij U naar de web-
site : www. Budschopactueel.nl

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Budschop
Secr. Danny Hoeben

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

Op zeuk nao now talent vör lidjeskonkoer
Pinmaekers op zeuk nao now ta-
lent vör ut lidjeskonkoer 2014-2015

De vastelaovendj van 2014 ès pas 
net vörbeej, mer vae dinke al aan ‘t 
komendje sezoen. Vastelaovundjver-
einiging de Pinmaekers is weer op 
zeuk nao now talent um mi-j te doon 
aan ut lidjeskonkoer 2014/2015. Alle 
minse deej ein bitje muziekaal zeen 
en dinke “ut liektj mich schoeen” um 
us ein vastelaovundjnummer te make. 
Neemtj dan kontakt met ôs op. As 
dae jae mi-j wiltj doon haaje vae eur 
inzending gaer veur 1 augustus 2014 
binne. Mogdje nog vraoge hebbe 
of ein inschriefformulier wille aan-
vraoge meêltj dan nao: p.lemmen3@
chello.nl of hej jae geine meel, beltj 
dan nao ut secretariaat Peter Lem-
men 0495-631043 
De inzendinge zulle mi-j doon op ut 
lidjeskonkoer van 2014-2015.
Ut winnendje lidje zal waere oetge-
roope tot vastelaovundjschlager 2015. 
Wieter zeen de volgendje spelregels 
van towpassing. 
Reglement van deelname  liedjeskon-
koer VV de Pinmaekers 2014-2015

1. Tekst en muziek moeten origi-
neel zijn, dus geen nummers die 
op wat voor manier dan ook ten 
gehore zijn gebracht. 

2. De tekst dient in het Nederweerts-
dialect geschreven te worden. 
(De spelling is daarbij niet zo 
belangrijk). De tekst dient per 
e-mail aangeleverd te worden: 
p.lemmen3@chello.nl

3. Het moet voor de arrangeur wel 
duidelijk zijn hoe het liedje qua 
muziekstijl ongeveer moet gaan 
klinken. De liedjes moeten aan-
geleverd worden in de juiste 
toonsoort, met een duidelijke 
omschrijving qua stijl en tempo, 
e.v.t. op noten of duidelijk voor-
gezongen op een mp3, en een los 
tekst document. 

4. Het inschrijfformulier (incl. eigen 
bijdrage, punt 8) dient vóór 1 augus-
tus 2014 bij ons binnen te zijn; Secre-
tariaat VV de Pinmaekers Palmstraat 
2, 6031 XK te Nederweert. 

5. U mag zoveel nummers insturen 
als u wilt. 

6. De Pinmaekers kunnen zonder op-
gave van reden een inzending naast 
zich neer leggen. (Hierover wordt 
geen correspondentie gevoerd). 

7. Van alle liedjes die worden uitge-
kozen om mee te doen aan het 
liedjeskonkoer wordt een mu-
ziekband gemaakt die gebruikt 
wordt tijdens het konkoer en evt. 
verdere optredens. Behalve de 
winnende schlager zijn de overi-
ge liedjes/arrangementen/orkest-
banden vrij van rechten. 

8. Iedere artiest dient bij inschrijving 
per nummer (eigen bijdrage) € 50,- 
te betalen.

9. U ontvangt tijdig de muziekband 
van Uw liedje retour, ingespeeld 
door iemand van de studio. Tegen 
meerprijs (eigen rekening) kan de 
band worden ingezongen en naar 
wens worden aangepast. U dient 
hiervoor zelf zorg te dragen en dit 
gaat buiten de vereniging om. 

10. Alleen het winnende liedje wordt 
op kosten van V.V. de Pinmaekers 
ingezongen. De tijd om de voca-
len op te nemen is ongeveer 1 
uur. Meerwerk is voor eigen reke-
ning artiesten zie punt 9. 

11. De winnende Schlager kan gratis 
op de website van V.V. de Pinmae-
kers worden gedownload. 

12. Wanneer er meer dan 11 inzen-
dingen zijn, zal door een onaf-
hankelijke jury een voorselectie 
worden gehouden. 

12. De uitvoerende deelnemer is ou-
der dan 16 jaar. 

13. Is de uitvoerende deelnemer jon-
ger dat 16 jaar, zie punt 14. 

14. Er mogen max. 3 deelnemers jon-
ger dan 16 jaar mee doen. Wan-
neer er meer dan 3 deelnemers 
jonger dan 16 jaar zijn zal de or-
ganisatie een voorselectie hou-
den. 

15. De winnaar wordt bepaald door 
een vakjury.

16. Over de uitslag van de jury wordt 
geen correspondentie gevoerd. 

17. De winnaar zal in overleg de schla-
ger ten gehore brengen op de 
evenementen die georganiseerd 
worden door V.V. de Pinmaekers.

18. De componist/auteur behoudt de 
auteursrechten over het (de) in-
gezonden liedje(s). 

19. Hij/zij draagt echter bij inzen-
ding het recht over aan V.V. de 
Pinmaekers om met dit (deze) 
liedje(s) alle verdere activiteiten 
te ondernemen, die V.V. de Pin-
maekers nodig acht ter promotie 
van dit (deze) liedje(s). 

20. Indien dit reglement niet voorziet 
beslist het bestuur van VV de Pin-
maekers, wat bindend is. 

Inschrijfformulier 
Lidjeskonkoer VV de Pinmaekers 2014-2015. 

Door ondertekening van dit inschrijfformulier is de inzender(ster) gehouden 
aan dit reglement en verklaart dit reglement stellig, naar waarheid en zonder 
voorbehoud te hebben ondertekend. 
Naam liedje: ................................................................................................................
Jaar waarin het liedje gecomponeerd en geschreven is: .......................................
Tekstdichter: 
Naam: ..........................................................................................................................
Adres:...........................................................................................................................
Postcode: .....................................................................................................................
Telefoon: .....................................................................................................................
Handtekening:............................................................................................................
Componist: 
Naam: ..........................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................
Postcode: . ...................................................................................................................
Telefoon: ....................................................................................................................
Handtekening:............................................................................................................

Uitvoerende deelnemer(s): 
Naam: .........................................................................................................................
Leeftijd (indien jonger dan 16 jaar)..........................................................................
Adres: ..........................................................................................................................
Postcode: .....................................................................................................................
Telefoon: ....................................................................................................................
Datum: ........................................................................................................................ 
Handtekening (indien jonger dan 16 jaar, ouder/verzorger/begeleid(st)er, 
voogd): ........................................................................................................................

✂

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

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

IVN Cursus Landschapsgids Midden-Limburg

Interesse om landschapsgids te 
worden?

Midden-Limburg is Limburg op zijn 
breedst; van Kempenbroek tot de 
Meinweg.

Het biedt een even breed scala  aan 
landschappen met unieke natuur- en 
cultuurhistorische   elementen. 

Dat varieert van hoogveen, heide, 
stuifduinen, steilranden, beekdalen, 
rivieren, terrassen en grafheuvels, 
tot boerderijen, kastelen en kapelle-
tjes. Oerrijn en Maas vormden in de 
recente geologische geschiedenis de 
basis van het landschap zoals wij dat 
nu kennen, en zoals de mens het ver-
der heeft gebruikt en vorm gegeven.
Een mooi landschap nodigt uit om ver-
kend te worden, te voet, op de fiets 
of op een andere manier. Het bekij-
ken van een landschap met een land-
schapsgids is zeker de moeite waard, 
want op die manier krijgt u een boei-
ende, veelzijdige en verrassende kijk 
op de dagelijkse leefomgeving.

Ben jij nu nieuwsgierig en wil jij die 
landschapsgids zijn? Geef je dan op 
voor de IVN Cursus Landschapsgids 
Midden-Limburg. De cursus staat 
open voor iedereen die geïnteres-
seerd is in het landschap van Midden-
Limburg. Na afloop van deze cursus 
kun je zelfstandig een landschapsex-
cursie opzetten en begeleiden.

De cursus start op dinsdagavond 26 
augustus 2014 met een kennismaking 

en omvat 10 hele zaterdagen, waarbij 
telkens een andere locatie gekozen 
wordt. De laatste lesdag is op 10 april 
2015, en dan worden de tijdens deze 
cursus ontworpen “Ommetjes”  ge-
presenteerd en de diploma’s / certifi-
caten uitgereikt.

Je ontvangt  natuurlijk een  uitge-
breid cursusboek en een aanvullende 
reader. Deskundige docenten staan 
garant voor boeiende presentaties en 
interactieve werkvormen. Er zal veel 
aandacht zijn voor didactiek, zodat 
je niet alleen veel kunt vertellen over 
het landschap,  maar vooral leert hoe 
je dit boeiend kunt overbrengen aan 
de mensen die je meeneemt om het 
landschap te lezen en tot leven te 
brengen

Deze cursus Landschapsgids Midden-
Limburg is een samenwerking tussen 
IVN Roermond e.o., IVN Weert e.o., 
IVN Baarlo-Maasbree, IVN Meijel en 
IVN de Steilrand. 

De kosten voor de cursus zijn voor 
IVN leden € 130,-. Niet-leden betalen 
€ 155,-. Meer informatie over inhoud 
en data vindt je op de website www.
ivncursusmiddenlimburg.nl. 
Aanmelden kan via het inschrijffor-
mulier op die website. Wacht niet te 
lang met aanmelden want vol=vol.

TIP: Voor € 15,-- tot € 20,-- ben je al 
lid van een van de afdelingen naar 
keuze. Een prima reden voor een 
lidmaatschap als je deze cursus wilt 
doen!!



St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

TEN CATE
17 mei t/m 29 juni 2014

3+1 GRATIS
voor dames en heren

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

Scheiden doe je samen
Astrid Larue

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

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

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

REVALIDEREN BIJ U OM DE HOEK
Wij zijn er trots op bij 3 landelijke Netwerken fysiotherapie te zijn aangesloten.

Deze netwerken zijn opgericht om de zorg rondom deze patiënt-categorieën
te optimaliseren door intensiever samen te werken en kennis en kunde beter

op elkaar af te stemmen. Allereerst Claudicationet, waarbij cliënten met
vernauwingen in de slagaders van de benen looptraining onder begeleiding

van een gespecialiseerde therapeut uitvoeren.
Verder zijn wij partner van Parkinsonnet en sinds kort ook van MS Zorg.
Hierin gaan onze geriatrie fysiotherapeuten samen met een neuroloog,

een logopediste en ergotherapeute de zorg rondom deze cliënten verbeteren.
Bij FysioFitnessNederweert bent u altijd op het juiste adres.

FysioFitnessNederweert, de Pluspraktijk van Nederweert en Weert

Staat 40c, Nederweert, T 0495 - 625657
www.fysiofitnessnederweert.nl 

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.

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 

DAGDAGWEEK
20

12 mei t/m 
17 mei

Abrikozenvlaai: € 9,40 half € 5,20

Appel-nougatine vlaai: € 12,75 half € 7,35

Waldkorn brood: € 2,20

Ko�ebroodjes: € 1,25

IkOOK naar de Sprookjestuin

Sprookjestuin? Waar is die? Ja 
hoor, heel dichtbij ikOOK!
In de meivakantie namen we een 
kijkje bij de Sprookjestuin op de Ka-
rissteeg. Toen we aankwamen ston-
den Leo en Maria Koppens al op ons 
te wachten. We mochten door de tuin 
wandelen en alle mooie kunstwerken 

bekijken. Er was zoveel te zien! Rond-
jes rennen over de paden en brugjes 
dat is wel erg leuk! Na de wandeling 
kregen we cake en ranja. We moch-
ten nog in het donker naar een film 
kijken en toen was het alweer tijd om 
naar de BSO terug te gaan!
Leo en Maria Bedankt! 

CITAVERDE College stimuleert groene vingers

Afgelopen februari zijn de eerste en 
tweede jaars leerlingen begonnen 
met het oppotten en verzorgen van 
jonge plantjes . Dit is voor de verkoop 
van eenjarige planten in april en mei. 
Dit gebeurde tijdens de praktische 
sector oriëntatie lessen onder bege-
leiding van Mevr. Weerts en Mevr. 
Linders. Deze opdracht is in een be-
tekenisvolle leeromgeving waarbij 
de leerlingen diverse vaardigheden 
ontwikkelen. Te denken valt aan het 
ontvangen van klanten, omgaan met 
geld, plantenkennis, samenwerken, 
en nog veel meer. De opbrengst van 

deze plantenverkoop wordt volledig 
gebruikt voor aankoop van potgrond 
en nieuwe plantjes voor het volgende 
jaar, materialen voor bloemschikken 
en aan dierenvoeding.

Er zijn nog een aantal verkoopdagen 
gepland. Namelijk op: donderdag 15 
mei en vrijdag 16 mei. Steeds in de na-
middag van 13.00 tot 17.30 uur. Wilt 
u graag een kijkje komen nemen en 
de leerlingen een betekenisvolle leer-
situatie bieden, dan bent u van harte 
welkom op de genoemde middagen. 
Graag tot ziens.

Openluchtmuseum Eynderhoof

Zondag 18 mei  Schaapscheerderdag 
in Openluchtmuseum Eynderhoof 
René de schaapscheerder van Eyn-
derhoof vertelt over zijn bijzonder
ambacht. Hij demonstreert vandaag, 
hoe een schaap met de hand wordt 
geschoren. Er zijn diverse rassen te 
bewonderen.

De textielgroep van het museum, 
vertelt in geuren en kleuren, hoe wol 
wordt verwerkt  door middel van ka-
ren en kammen en demonstreert hoe 
de wol wordt gesponnen tot garen 
op de nog ouderwetse spinnenwie-
len. In de linnenkamer zijn de wevers 
bezig op de houten weeftoestellen 
anno 1880 en vertellen zij wat sche-
ring en inslag inhoudt.

Ook aan de kinderen is deze dag ge-
dacht. Zij mogen onder begeleiding 
van de leden van de textielgroep vin-
ger breien en band weven.

Verder zijn vele ambachten in bedrijf 
en kan men genieten van trekharmo-
nica muziek van Jo.  Als de beugel-
baan vrij is is er gelegenheid om het 
oude beugelspel te spelen. Want een 
bezoek aan Eynderhoof is elke keer 
een feest!

U vindt Openluchtmuseum Eynder-
hoof aan het Milderspaat 1 te Ne-
derweert-Eind. Openingstijden vanaf 
13.00 tot 17.00 uur.

Woensdag 21 mei  Kinderwasdag
Vandaag kunnen de kinderen onder
begeleiding de was doen, zoals deze 
werd gedaan door onze groot- en 
overgrootouders. Wassen was toen, 
in tegenstelling tot vandaag, nog een 
heuse bezigheid. De vrouwen waren 
van ’s morgens vroeg tot laat in de 
avond bezig met het wassen, bleken 
en strijken van de kleren en het bed-
degoed.

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

MAATJESPROJECT: gezellige vrij-
willigster gezocht
Voor een mevrouw van 46 jaar zijn 
we op zoek naar een gezellige en 
positief ingestelde vrijwilligster. Me-
vrouw woont sinds een aantal jaren 
in Nederweert, samen met haar twee 
dochters. Ze heeft weinig contacten 
en is veel thuis. Een vrijwilligster zou 
veel voor mevrouw betekenen. Het 
zou haar goed doen om met iemand 
te kunnen praten, maar vooral ook 
om samen met iemand gezellige acti-
viteiten te ondernemen. Ze zou graag 
meer erop uit willen gaan en andere 
mensen leren kennen. Mevrouw
heeft zelf geen auto, ze zou het fijn 
vinden om bijvoorbeeld samen af en 
toe boodschappen te doen. We zoe-
ken een vrijwilligster rond dezelfde 
leeftijd als mevrouw. Wilt u iets voor 
deze mevrouw betekenen? Neem dan 
contact met ons op! Neem ook gerust 
contact op voor meer informatie.

MAATJESPROJECT: vrijwilliger ge-
zocht om te sporten
Voor een 53-jarige man uit Neder-
weert, die begeleiding ontvangt 
van PSW, zijn wij op zoek naar een 
vrijwilliger die samen met hem op 

donderdagavond een uurtje naar de 
sportschool wil gaan. Hij heeft eni-
ge begeleiding nodig en we zoeken 
daarom een enthousiaste vrijwilliger 
die hierin iets kan betekenen. Wel-
licht valt dit te combineren met uw 
eigen sportuurtje. Bent u de vrijwil-
liger die deze meneer een groot ple-
zier kan doen door samen met hem 
naar de sportschool te gaan? Neem 
dan contact met ons op! 

MAATJESPROJECT: vrijwilliger ge-
zocht voor gezellig contact
Voor een 70-jarige mevrouw woon-
achtig in Nederweert zijn we op zoek 
naar een vrijwilliger (m/v) die wat 
gezelligheid kan bieden. Mevrouw is 
reumatisch, erg slechtziend en heeft 
weinig contacten. We zoeken voor 
deze mevrouw een vrijwilliger die 
zo nu en dan bij haar op bezoek kan 
gaan. Ook zou ze graag samen af en 
toe iets leuks ondernemen, bijvoor-
beeld even het dorp in gaan om er-
gens een kopje koffie te drinken of 
samen boodschappen doen. Bent u
de vrijwilliger die deze mevrouw zo 
nu en dan kan helpen en gezelligheid 
kan bieden? Neem dan contact met 
ons op!

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

Borstvoeding
‘Een goed begin is het halve werk’

Op donderdag 22 mei a.s. orga-
niseert SJG Weert samen met de 
GGD Noord een informatieavond
over het geven van borstvoeding. 
De bijeenkomst vindt plaats van 
20:00 en 22:00 uur in het Auditori-
um van SJG Weert, Vogelsbleek 5. 
De toegang is gratis. Aanmelden 
via het inschrijfformulier op de 
website: www.sjgweert.nl (zie: 
Agenda) of bij de afdeling Patiën-
teninformatie: 0495 – 57 22 05.

Lactatiekundige en kinderverpleeg-
kundige Willy Gielen geeft samen 
met een verpleegkundige van de 
GGD Noord uitleg, praktische in-

formatie en tips over het geven van 
borstvoeding. Er is ruime gelegen-
heid voor het stellen van vragen. 
De borstvoedingsorganisatie VBN is
met een stand aanwezig. De infor-
matiebijeenkomst vindt 8 x per jaar 
plaats. De volgende bijeenkomst is op 
21 augustus’14.

Borstvoedingcafé
Het Borstvoedingcafé is een ontmoe-
tingsplek waar moeders die borstvoe-
ding (gaan) geven, ervaringen uitwis-
selen. De bijeenkomsten zijn kosteloos 
en vrij toegankelijk. Ze vinden weke-
lijks op woensdag plaats van 10:00 -
12:00 uur in La Place - V&D, Weert.
Meer informatie over het borstvoe-
dingcafé vindt u op www.borstvoe-
ding.nl

SJG Weert



De nieuwe website van de gemeente 
Nederweert is online! Bij de opzet van 
deze website zijn we op de stoel van de 
bezoeker gaan zitten. Nieuw zijn de vier 
doelgroepingangen en de verbeterde 
zoekmachine. De website is ook toegan-
kelijk voor tablets en smartphones. Het 
ontwikkelen van de website is een van de 
activiteiten in het proces naar een dienst-
verlening die STERK is: snel, transparant, 
efficiënt, resultaatgericht en klantgericht.

Het digitale kanaal
Burgemeester Evers vertelt dat de ge-
meente met deze nieuwe website een 
goed fundament heeft om het digitale 
kanaal van de gemeente uit te bouwen: 
“Op verschillende manieren is onderzocht 
aan welke informatie onze bezoekers be-
hoefte hebben. Het gaat niet meer alleen 
om het zenden van zo volledig mogelijke 
informatie, maar ook om het optimaal 
organiseren van de dienstverlening. Dat 
levert een overzichtelijke website op, 
waar bezoekers snel en gemakkelijk hun 
weg vinden. Bovendien bieden we op 
deze website steeds meer online mogelijk-
heden, zodat bezoekers niet alleen infor-
matie vinden, maar desgewenst ook direct 
zaken kunnen doen met de gemeente.”

Toptaken, de nieuwe benadering
De site is opgebouwd aan de hand van 
het zoekgedrag van de bezoekers, ook 
wel bekend als de ‘toptakenmethodiek’.
Bij deze integrale aanpak, die veel verder 
gaat dan het design van de website, 
onderzoeken we voortdurend waarvoor 
bezoekers nu echt naar de website ko-
men. Daaruit blijkt wat de belangrijkste 
taken zijn: de toptaken. Die zijn vaak 
goed voor 80 procent van het webverkeer. 

Hubert Mackus (CDA), Hans Houtman 
(VVD) en Henk Geraats (CDA) zijn op 
dinsdag 6 mei benoemd tot wethouder 
van de gemeente Nederweert. De plaats 
van Hubert Mackus in de gemeente-
raad wordt ingenomen door Carla van 
Nieuwenhoven. Zij werden allen door de 
burgemeester beëdigd. 

Hubert Mackus en Hans Houtman maak-
ten deel uit van het vorige college. Maar 
wie is Henk Geraats? Hij stelt zich graag  
aan u voor. “Henk Geraats is 55 jaar jong, 
gelukkig getrouwd met Karin en (schoon)
vader van Anouk en Koen, Sander en Kim 
en Lotte. Ik ben woonachtig op de Dok-
ter van de Wouwstraat in Nederweert. 
Naast mijn werk ben ik een fervent mo-
torrijder. Momenteel rijd ik een Yamaha 
1300 cc uit 2005 die ik gebruik voor 
woon-werk naar Venlo en tourritten in 
binnen- en buitenland (Eiffel, Ardennen). 
Ik doe ook graag aan mountainbiken.”

Geen onbekende 
De portefeuille van wethouder Geraats 
richt zich op het sociale domein. Hij 
wordt o.a. verantwoordelijk voor on-
derwijs en educatie, zorg, sport, cultuur 

Vervolgens presenteren we deze taken 
zo goed mogelijk. De toptakenmethode 
is een omslag in denken. Steeds meer 
gemeenten gaan er, met succes, mee 
aan de slag. 

Doelgroepeningang via portal
Om de toptaken zo goed mogelijk in 
te richten, heeft Nederweert ervoor 
gekozen om voor ‘inwoners’, ‘bezoe-
kers’, ‘ondernemers’ en voor algemene 
informatie over ‘bestuur en organisatie’ 
aparte websites te maken, met elk hun 
eigen toptaken. Deze websites zijn alle 
vier eenvoudig via www.nederweert.
nl te bereiken. De startpagina www.
nederweert.nl vormt dus een soort 
‘portaal’, met ingangen naar de andere 
gemeentelijke websites. 

Vinden via de zoekfunctie
De zoekfunctie van de nieuwe website 
is volledig vernieuwd. De zoekmachine 
‘denkt mee’ door suggesties en aan-
vullingen te doen en biedt bezoekers 
meer keuzevrijheid in zijn zoekgedrag. 
Bovendien registreert het systeem zoek-
termen en zoekbewegingen, zodat de 
site steeds aangepast kan worden om 
de informatie nog beter toegankelijk te 
maken. 

Ook voor tablet en smartphone 
Steeds meer mensen bezoeken de 
gemeentelijke website via een tablet 
of smartphone. Nederweert heeft er 
daarom voor gekozen om een website 
te maken met een responsive design. 
Dit betekent dat de weergave van de 
website zich automatisch aanpast bij 
verschillende resoluties (desktop, lap-
top, tablet, smartphone). 

en het verenigingsleven. De nieuwe 
wethouder en de gemeente zijn geen 
onbekende van elkaar. Henk Geraats 
startte zijn carrière in 1980 bij de ge-
meente Nederweert als administratief 
ambtenaar gemeentewerken. Hij was 
onder meer belast met het afwerken 
van bouwvergunningen het verkopen 
van bouwterreinen en grondstroken en 
het afhandelen van gemeentegaranties. 
Daarna werkte hij voor de gemeente 
Meerlo-Wanssum en woningstichting 
Antares in Venlo. Aansluitend was hij 
twaalf jaar als ZZP-er werkzaam, voor-
namelijk bij gemeenten, woningcorpo-
raties en zorginstellingen. 

Verbinding 
Ook was Henk Geraats ruim 2,5 jaar 
actief als stadsdeelmanager bij de ge-
meente Venlo, specifiek voor de wijken 
Venlo-Oost, Binnenstad en Venlo-Zuid. 
In deze functie vormde hij de verbin-
ding tussen de gemeente Venlo en de 
inwoners/instellingen uit de betreffende 
wijken. 

Grote veranderingen 
Wethouder Geraats realiseert zich dat er 

Online zaken doen, 
De nieuwe website is een groeimodel 
en zal op korte termijn verder dooront-
wikkeld worden, zodat het digitale ka-
naal steeds meer mogelijkheden biedt. 
Zo kunt u binnenkort steeds meer zaken 
direct via de website afhandelen. Denk 
bijvoorbeeld aan het doorgeven van 
een verhuizing of het aanvragen van 
een vergunning. Een aantal producten, 
zoals uittreksels, kunt u nu al digitaal 
aanvragen en betalen, waarna u het 
document met de post ontvangt.

Afspraken inplannen  
en gegevens bekijken
Een andere online toepassing die 
binnenkort wordt toegevoegd, is het 
online inplannen van een afspraak voor 
een bezoek aan het gemeentehuis. U 
kiest dan zelf uit een agenda welke dag 
en tijd u schikt, waarna u eenvoudig 
een afspraak inplant. Ook een online 
toegang waarbij u uw gemeentelijke- 
en andere overheidszaken via DigiD 
kunt raadplegen, maken we binnen-
kort toegankelijk via de gemeentelijke 
website. Wij informeren u zodra u deze 
nieuwe digitale mogelijkheden kunt 
gebruiken.

Praktische informatie
Hoewel de website zo zorgvuldig mo-
gelijk is opgebouwd, kan er altijd iets 
mis gaan bij het live gaan. De komende 
dagen worden alle pagina’s nog een 
keer gescreend op eventuele foutjes in 
koppelingen en links. Eventuele fouten 
lossen we zo snel mogelijk op. 

Valt u iets op, dan kunt u dat melden 
via info@nederweert.nl. 

grote veranderingen binnen het sociale 
domein op de gemeente afkomen. Als 
wethouder wil hij graag ruimte blijven 
bieden aan kansrijke initiatieven van 
inwoners, instellingen en verenigingen. 
“Mensen kennen de gemeente Neder-
weert zo”, aldus de nieuwe wethouder. 
“Belangrijk is ook dat er goede voorzie-
ningen in de kernen blijven en komen 
door samen te werken met mensen, 
verenigingen en partners. Initiatieven 
voor, door en van jongeren verdienen 
daarbij extra aandacht.” 

Eigen kracht 
Volgens wethouder Geraats is het in 
deze tijd van belang dat er een sociaal 
beleid gevoerd wordt dat eigen kracht 
genereert en stimuleert en een vang-
net biedt voor wie het nodig heeft. “Er 
komt nog veel op ons af. Ik zie het als 
een grote uitdaging om hieraan sturing 
te kunnen en mogen geven en heb er 
zin in!”, aldus de nieuwe wethouder 
Henk Geraats. 

Op www.nederweert.nl leest u meer 
over het nieuwe raadslid Carla van 
Nieuwenhoven.

Nieuwe website voor de gemeente
Betere zoekfunctie, doelgroepen indeling en bruikbaar voor mobiele apparaten

GemeenteContact
Donderdag 15 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. 

Het was gezellig tijdens het bezoek aan het diamanten bruidspaar. Foto: Nederweert24.

De nieuwe website is ook geschikt voor tablets en smartphones. (foto: gemeente Nederweert)

Open dag scholen 
Basisschool Budschop en Basisschool De 
Tweesprong in Nederweert-Eind zijn op 
zaterdag 24 mei geopend voor het pu-
bliek tijden de Dag van de bouw. Beide 
scholen worden op dit moment grondig 
verbouwd. Belangstellenden zijn wel-
kom tussen 10.00 en 14.00 uur voor een 
rondleiding. 

Nederweert investeert in onderwijs
Volgend jaar is het de beurt aan ba-
sisschool De Schrank in Ospel. Op dit 
moment worden Basisschool Budschop 
en basisschool De Tweesprong klaarge-
maakt voor de toekomst. Er is sprake van 
nieuwbouw, verbouw en restauratie van 
monumentale en karakteristiek waarde-
volle elementen. Bij de projecten werken 
het schoolbestuur, de gemeente, ouders 
en de gemeenschap nauw samen. Dat 
heeft er onder meer in geresulteerd dat 
een aantal beeldbepalende elementen 
behouden blijven voor de toekomst. 

De schoolbesturen en de gemeente 
beseffen dat er meer mensen zijn die 
de nieuwbouw van dichtbij willen zien. 
Dat is de reden dat beide scholen op 
zaterdag 24 mei tussen 10.00 en 14.00 
uur zijn opengesteld voor alle belang-
stellenden tijdens de Dag van de bouw. 
Belangstellenden worden rondgeleid en 
van informatie voorzien.

Alle teams zijn weer compleet!

Op de website...
 Hoorzitting commissie  

bezwaarschriften
 Tips om woninginbraak tegen  

te gaan
 Stukken raadsvergadering  

online

www.nederweert.nl

Diamant 
Op maandag 5 mei waren de heer en 
mevrouw Jacobs-van de Moosdijk 60 
jaar getrouwd. Een dag later kreeg het 
diamanten bruidspaar bezoek van het 
college van burgemeester en wethou-
ders. 

Toon Jacobs werd geboren op 16 no-
vember 1927 als oudste zoon van Zjang 
Jacobs en Anna Dirkx in een gezin van 
acht kinderen. Dien werd geboren op 
13 oktober 1924 als jongste dochter van 
Jacobus (Kuib) van de Moosdijk en Maria 
Ceelen in een gezin van zeven kinderen. 

Dansen 
Toon was 17 jaar toen hij Dien op de 
dansvloer ten dans vroeg. Maar Dien zei 
dat ze eerst haar haar wilde kammen. 
Toen Toon haar later die avond vroeg of 
ze zich gekamd had en zij de vraag met 
ja beantwoordde, dansten ze met elkaar. 
Er was meteen een klik. Na een half jaar 
kregen ze officieel verkering.

Bouwen 
Op 5 mei 1954 trouwde het stel en werd 
de boerderij van de ouders van Dien 
overgenomen. Toon heeft bijna zijn hele 
werkzame leven gebouwd. Was het niet 
een nieuwe stal, dan was het wel de 
boerderij die hij renoveerde en waar ze 
nog steeds wonen. De bekroning op alle 
activiteiten van Toon was de opening 
van een ultramoderne koeienstal.

Technisch talent
Toon en Dien kregen vier kinderen, Jac, 
Annie, Maria en Jan, die op hun beurt 
negen kinderen kregen. De jongste 
zoon, Jan, nam in 1994 het bedrijf over. 
Dat was het mooiste dat Toon en Dien 
kon overkomen: het voortzetten van 
hun levenswerk. Daar waar Toon graag 
zelf bouwde, had hij goede hulp aan 
Dien. Zij was een natuurtalent op het 
vlak van techniek en elektra en deed 
alle klussen. Tot op de dag van vandaag 
houdt zij alles bij op techniekgebied. Ze 
heeft een tablet voor internet en om te 
skypen ze met haar kleinzoon Joost in 
Amerika. 

Kracht 
Toon en Dien hebben hard gewerkt en 
veel plezier gemaakt. Hun motto was: 
“Als je hard werkt, mag je ook feesten”. 
Ze gingen samen naar de danscursus 
waar ze brons en zilver haalden. Later 
werd Toon een fervent beoefenaar van 

de beugelsport en sleepte hij regelmatig 
een prijs in de wacht. Toon en Diens 
leven stond in het teken van geluk. 
Dat werd in 1996 verstoord toen Toon 
een hersenbloeding kreeg. Dankzij een 
intensieve revalidatie, een ijzersterke 
wil en de zorg van Dien kwam hij er 
bovenop. Veel verdriet was er door het 
overlijden van hun oudste zoon Jac. 
Maar Toon en Dien vonden bij elkaar de 
kracht om dit grote verlies te dragen. 

Bevoorrecht
De kinderen zijn blij en bevoorrecht 
dat ze het diamanten huwelijk van hun 
ouders volop kunnen vieren en ze hopen 
hen nog lang in hun midden te hebben.



LET OP!!
in verband met Hemelvaart:

Voor het 

weekblad van donderdag 5 juni

advertenties  en tekstkopij inleveren op 

DINSDAG 27 MEI uiterlijk 16.00 UUR.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De redaktie

email: info@drukkerijvandeursen.nl

Jong Nederland Budschop zorgt samen
met het bedrijfs- en verenigingsleven van 
Budschop dat er ‘aan de andere kant van 
de brug’ ook veel te beleven valt! Tussen 
19.00u en 22.00u op deze vrijdagavond la-
ten de organisaties, bedrijven en verenigin-
gen van Budschop u graag op een creatieve 
en interactieve manier zien wat er op Bud-
schop zoal te zien is. 
Vanaf 22.00 sluit de Nederweerter band 
‘Skyway Avenue’ de nacht af. Het optreden 
vindt plaats op de Vijfsprong.

Met nog 3 weken te gaan tot ‘Nacht van 
Dorp’ krijgt de nacht steeds meer vorm.
Met trots presenteren wij u de deelnemen-
de organisaties en bedrijven:

Pizzaria Amon
Brandweer Nederweert
Judovereniging Dantai
EHBO Nederweert
E-village

Deelnemers Nacht van het Dorp bekent!

Jacobs Gijsen Assurantiën
Kessels AV
Klei Hoees
Nevels Audiovisuals
Reddingsbrigade
De Rode Draad
Cafe de Schans 
Budoschool Shintai/ Sierbestratingswereld.nl
Sportiva Life Sportschool
Tuinwinkel de Verrassing
Handboogvereniging Willem Tell
Bloemist Johan Winters

Deze bedrijven/organisaties zetten 30 mei 
hun deuren open en bieden leuke activitei-
ten en acties aan.
Naast deze mooie lijst deelnemers is er ook 
nog een garagesale op Budshop.
Voor deze garagesale zijn al 15 aanmeldin-
gen binnengekomen. Opgeven hiervoor kan 
nog tot 18 mei bij Fabian Slaats via slaats.fa-
bian@live.com of op 06 - 14 38 35 80.

Hoera! Vorige week hebben de prijswin-
naars van de raadspelletjes op de oranje-
markt hun prijs in ontvangst genomen. 

Stef (J24) dacht dat er 2,45kg zand in de tas 
zat. Dit was 2,50kg
Nel Ronken dacht dat er 198 M&M’s in de 
fles zaten. Dit waren er 193.
Teun (G25) heeft goed geraden, de pop 
heet Amalia.

GEFELICITEERD!!

Hobbymarkt en tafelverkoop 
op zondag 20 juli 2014

Drumband & Schutterij St. Odilia organiseert 
op zondag 20 juli a.s. van 11:00 tot 16:00 
een hobbymarkt en tafelverkoop. Gestreefd
wordt naar een diversiteit aan kraampjes 
waar hobbyisten hun zelfgemaakte spullen 
tentoonstellen en verkopen. 

Voor deze hobbymarkt zoeken wij nog diver-
se hobbyisten en tafelverkopers die hier hun 
hobby willen demonstreren en/of verkopen. 

Alle marktkramen zijn voorzien van een 
dekzeil. De afmetingen van deze marktkra-
men zijn 4 meter lang bij 1,1 meter breed. 

Voor meer informatie over deze hobbymarkt 
tafelverkoop kunt u contact opnemen met
Sonja Schreurs
Sonjas@planet.nl

De locatie waar dit alles plaats vindt is Zwar-
teboordweg 5 6035 SN te Ospeldijk.

“EHBO vereniging Nederweert 
organiseert AED cursus”

De EHBO vereniging organiseert een AED 
cursus op 27 mei en 3 juni.
De 2 lessen van elk 2,5 uur  worden gegeven 
in de Pinnenhof in Nederweert. Een voor-
opleiding of EHBO-diploma  is niet nodig. 
De minimum leeftijd is 16 jaar, de kosten 
bedragen € 35,00 inclusief examengeld en 
lesmateriaal.

U kunt zich aanmelden voor de cursussen 
door een bericht te sturen naar secretari-
aat@ehbonederweert.nl.”

De EHBO Vereniging Nederweert is reani-
matiepartner van de Hartstichting.

Op 17 augustus 1923 werd handboogvereni-
ging De Vriendenkring opgericht in Leveroy. 
Vanaf 1924 werd officieel deelgenomen aan 
handboogconcoursen door de schutters, 
vandaar dat de vereniging in 1924 officieel 
in werking is getreden. Op dit moment telt 
de Leveroyse handboogvereniging 24 leden
waaronder 7 jeugdleden. Het oudste lid, Ti-
nus Brentjens, heeft de leeftijd van 94 jaar 
bereikt. Het oudste schietende lid, Sjra He-
ijnen wordt deze maand 80 jaar. Het jong-
ste lid van onze vereniging Tim Klaessens 
is onlangs 9 jaar geworden. De jeugdleden 
zijn belangrijk voor de vereniging omdat de 
vergrijzing ook bij onze vereniging toeslaat. 
In de glorie tijd van de handboogvereniging 
in 1978 telde de Leveroyse vereniging maar 
liefst 43 leden. Er was zelfs een dameszestal 
met handboogschutters. In de afgelopen ja-
ren hebben Toon Claessen en Jack Heijmans 
de keizerstitel behaald. 

90 jaar De Vriendenkring Leveroy

Sinds de oprichting is de handboogvereni-
ging te gast bij café zaal Wetemans waar 
we beschikken over een volautomatische 
baan met 10 banen. Hier worden ook di-
verse handboogwedstrijden georganiseerd
van de handboogbond Gezellig Samenzijn. 
Er wordt door de handboogschutters ge-
oefend op donderdag avond en op zondag 
morgen. Heeft u interesse in de handboog-
sport, kom dan vrijblijvend eens kijken op 
een van onze oefenavonden of neem een 
kijkje in de feesttent aanstaande weekend.
Het 90-jarig bestaan wordt gevierd door 
middel van een receptie op vrijdag 16 mei 
vanaf 20.00 uur in de feesttent aan de 
Beemderhoekweg 6 te Leveroy. Het week-
end wordt afgesloten met een nationaal 
concours voor handboogschutters. Op za-
terdag 17 mei is de eerste schietbeurt om 
17.00uur en op zondag 18 mei wordt er om 
10.30 en om 14.00uur geschoten. 

Schutterij St. Barbara Leveroy.

4de trekking loterij van 2014 verricht door 
Mevr. Coolen-Kiggen.
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2468 2de prijs 
€ 25.00 lotnummer 2319
3de prijs € 15.00 lotnummer 2441 4de t/m 
de 9de prijs € 10.00
lotnummer 2349,  2320,  2452,  2410,  2553 
en 2395.
10de t/m 15de prijs lotnummer 2438, 2376, 
2384, 2440, 2299 en 2313.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op maandag 26 mei in café-zaal 
Wetemans om 20.30 uur.

17 mei Onderlinge schietwedstrijd voor de 
schutterijen van de Gemeente Nederweert 
bij St. Barbara Leveroy. Alle leden worden 
uiterlijk om 15.30 uur verwacht bij het schut-
terslokaal.
18 mei Bondsschuttersfeest bij St. Lamber-
tus Neeritter begin optocht 13.30 uur op-
tochtnummer 10.
24 mei Schieten om de Pierre Janssen beker 
voor de leden van de Fam. Janssen-Delissen 
en de leden van de schutterij. Aanvang 
14.00 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 Za. 17 mei Junioren
Swalmen A1 - Eindse Boys A1 15.00 uur
Eindse Boys B1 - Horn B1 14.00 uur
Eindse Boys C1 - Merefeldia C2 13.30 uur
Eindse Boys MC1 - Panningen MC1 11.00 uur
Eindse Boys C2M - SHH C5 12.30 uur
Reuver D2 - Eindse Boys D1 11.30 uur
Eindse Boys D2 - HEBES D2 11.00 uur
MMC Weert E5 - Eindse Boys E2 09.00 uur
Eindse Boys E3M - Helden E6M 09.15 uur
EVV/St Joost/RIOS F1G - Eindse Boys F1 09.00 uur
Eindse Boys F3M - MMC Weert F6 10.30 uur
Eindse Boys F4M - Laar F5 10.30 uur

Programma Za. 17 mei Veteranen
Eindse Boys - Panningen (B) 17.00 uur

Programma Ma. 19 mei Junioren
St BEVO/Egchel MC! - Eindse Boys MC1 18.15 uur

Programma Do. 22 mei Junioren
Rood Wit’67/Nyr E2 - Eindse Boys E1 19.00 uur

Mededelingen
Restand van de wedstrijden o.v.b. 
Alleen de veteranen Voetballen 31 mei te-
gen BEVO.
Supporters bedankt voor uw aanwezigheid 
tijdens de wedstrijden. 
Voor wijzigingen of bijzonderheden zie 
www.eindseboys.nl

“KIJK EENS NAAR DIE BÖLKES”

Schuttersgilde St. Lucie biedt op don-
derdag 29 mei vanaf 14.00 uur voor ie-
dereen vanaf 16 jaar en ouder de gele-
genheid om met een zelfsamengesteld 
drietal of persoonlijk in de huid van een 
echte schutter te kruipen en het schut-
tersgevoel 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.

Zaterdag 17 mei vierkamp bij St.  Barbara
Leveroy. Alle schutters en belangstellenden
15.45 aanwezig zijn bij het clubgebouw van 
St. Barbara

Op zondag 18 mei starten de bondsfeesten 
2014. Schutterij St. Lambertus uit Neeritter 
bijt de spits af. Wij verzoeken alle geüni-
formeerde leden om 12.00 uur op de feest-
weide aanwezig te zijn i.v.m. de opening. 
Locatie feestterrein: Ringstraat 26, 6015 AZ 
Neeritter.

AGENDA MEI:
17 mei Vierkamp bij St. Barbara Leveroy 
aanw. 15.45 uur
18 mei Bondsfeest St. Lambertus Neeritter
(optochtnr, 1)
20 mei Bestuursvergadering 20.00 uur Club-
gebouw
24 mei Proefschieten 19.00 uur Clubgebouw
25 mei Deelname majoretteduo concours 
Meijel aanv. 10.00 uur
29 mei Dorpsschieten 14.00 uur Clubgebouw
31 mei Tinus Stienen beker 19.00 uur

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 20, 17 en 18 mei 2014.

Zaterdag 17 mei.
Uitwedstrijden.
EBCG – U16-1 15.45 uur. 
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 18 mei.
Geen uitwedstrijden.
Geen thuiswedstrijden.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Jumping Giants, let’s go.

Uitslag Golf
De Slek 1 - Vlegelke 1 = 3 – 9.

Na de eerste wedstrijd te hebben gewon-
nen met 7 – 5 moest er nu minimaal 6 -6 ge-
speeld worden. Maar zover kwam het niet 
want nu werd beter gespeeld en werd er ge-
wonnen met 9 – 3. Spelers proficiat namens 
de gehele vereniging.
Afgelopen vrijdag werd de receptie van het 
eerste team gehouden na een drukke recep-
tie werd er tot in de kleine uurtjes gefeest. 

Na verschillende voorrondes zijn de halve 
finalisten bekend te weten  Math Koppen 
en Jan Stultiens namens Poule A en Harrie 
Tullemans en Theu v/d Kruijs namens Poule 
B. De halve finales en finales worden op 13 
Mei gespeeld.

Veel Succes LB.

Zondag 4 mei j.l. is RKSVO da.2 op overtuigende wijze kampioen geworden in 
hun klasse. Concurrent Baarlo da.2 werd in de kampioenswedstrijd met 2 - 0
verslagen. 

Speelsters en begeleiding namens de hieel RKSVO familie unne dikke proficiat

 RKSVO Dames 2 kampioen

Jumping Giants heeft een goed bas-
ketballseizoen 2013 - 2014! Afgelopen
maand hebben twee teams wederom 
hun kampioenswedstrijden gespeeld 
en is Jumping Giants weer twee kampi-
oenen rijker! Van beide wedstrijden is 
een wedstrijdverslag gemaakt. Graag 
nemen wij jullie mee naar deze dave-
rende wedstrijden!

Jumping Giants U14-1 werd kampioen 
op 13 april 2014
Nadat we in de tweede competitiehelft alle 
wedstrijden gewonnen hadden, kon de U14-
1 thuis in een rechtstreeks duel met BSW 
(de nummer 2 van de competitie), de eerste 
plaats definitief veilig stellen. De uitwed-
strijd in Weert was heel erg spannend en 
wisten we met 2 punten verschil te winnen, 
nadat we bijna de hele wedstrijd achter had-
den gestaan. We verwachtten dan ook weer 
een spannende wedstrijd, waarbij we het 
thuisvoordeel en de steun van het in groten 
getale opgekomen publiek heel goed kon-
den gebruiken. 

Naast het voltallige team en maar liefst 4
coaches waren we voor de gelegenheid ver-
sterkt met bankspeler Stijn, die ons in de 
uitwedstrijd ook al geweldig geholpen had. 
Na een wervelende aankondiging van Leon 
kon het spektakel losbarsten. Het werd een 
sportieve pot, strak geleid door Marianne 
en Wouter. Al heel snel bleek dat BSW ver-
zwakt was door een aantal lichte blessures 
en het ontbreken van 2 basisspelers. Hier-
door konden de Jumping Giants vanaf de 
start van de wedstrijd een voorsprong pak-
ken om die niet meer uit handen te geven. 
Sommige spelers waren hun zenuwen niet 
helemaal de baas en dat resulteerde in slor-
dige passes en slechte afwerking. Gelukkig 
werd dat later gecompenseerd door een
strakke verdediging, waardoor BSW maar 
moeilijk tot scoren kwam. 

In de tweede helft, toen we een ruime voor-
sprong hadden opgebouwd, kwamen we 
goed los en konden we deze voorsprong 
steeds verder uitbouwen, waarbij iedereen
van het team aan scoren toekwam. Toen 
het eindsignaal klonk, bleek dat we met 
maar liefst 45 punten verschil gewonnen 
hadden (71-26) en kon het feest losbarsten. 
Het applaus en “We are the champions” 
klonk door de sporthal, de door Siri gebak-
ken taart werd aangesneden en de (kinder)
champagne vloeide rijkelijk. Nadat de me-
dailles uitgereikt waren aan het team en de 
coaches, moest de U14 nogmaals aan de bak 
om alle coaches één voor één onder de dou-
che te zetten. Daarna konden we met zijn 
allen genieten van het kampioenschap.

Jumping Giants U18 – 1 werd kampioen 
op 19 april 2014
Zaterdag 19 april was het dan zover. De 

Jumping Giants

jongens U18-1 kwamen om 2 uur samen om 
de auto in te stappen naar Bladel waar de 
kampioenswedstrijd zou plaatsvinden. Vol
goede moed en enthousiasme reden we 
weg. Eenmaal aangekomen in Bladel zat 
de feeststemming er al goed in. Sven en 
Dayenne gingen het kleedlokaal in waar de 
nodige vitamines en sportdrankjes bij de te-
nues werden gelegd waarna de jongens zich 
gingen omkleden.

Om half 4 was het dan zover, de kampioens-
wedstrijd ging van start. Doordat de man-
nen van de U18-1 nog in de feeststemming 
zaten, verliep het eerste kwart zeer stroef. 
Maar Sjoerd kwam al gauw met een tegen 
aanval en verraste de tegenstander met een 
van zijn driepunters. Gelukkig konden ze 
het eerste kwart dan ook afsluiten met een 
gelijke stand van 12-12. 

Nadat de mannen waren wakker geschud 
door de coach gingen ze het tweede kwart 
goed in. En wat voor een kwart! Hier werden 
de spelletjes die ze spelen goed uitgespeeld 
en kwamen er mooie acties te voorschijn. 
Omdat Jelle links is kon hij zijn tegenstander 
verrassen en iedere linker lay-up viel. Ook 
viel Mike in dit kwart erg op met een mooie 
lay-up, waarbij hij de bal achter zijn rug 
hield waardoor de tegenstander er niet aan 
kon. Ook Juul bleef niet onopgevallen. Met 
zijn strakke defense werd zijn tegenstander 
helemaal gek. Toen de zoemer klonk was 
het pauze. Menig publiek dat op de tribune 
zat was van Jumping Giants, hier zat ook 
onze voorzitter met eigen muziek bij!
Na wat warm te hebben gelopen op muziek 
begon het derde kwart. De jongens gingen 
weer strak terug in de defense waardoor er 
veel ballen onderschept werden, al vielen de 
ballen niet door het netje waardoor er in dit 
kwart weinig gescoord werd. Maar Wouter 
had veel rebounds en hield het hoofd koel, 
de spelletjes moesten gespeeld worden.

Het vierde kwart brak aan en de jongens 
zaten met hun hoofd in het spel en konden 
de overwinning al proeven. Keanu stond op 
kop met Rik en Julien, waardoor Keanu een 
mooie give and go kon spelen en hier een 
score uit kon maken. Rik en Julien zaten strak 
op hun tegenstander waardoor zij het heel 
moeilijk kregen. Julien had zelf een prachtig 
block! Raf had zijn vele rebounds en na wat 
geklungel vielen ook zijn scores. Na zo’n 5
minuten wisten de spelers op de bank het al; 
wij zijn kampioen! Na wat grapjes mochten 
ook zij nog hun laatste minuten pakken op 
het veld, waar ook onze bankspelers Gé en 
Marijn bij zaten. Toen het eindsignaal klonk 
was het een groot feest! Eindstand; 47-64 in 
het voordeel van Jumping Giants. Medail-
les werden uitgedeeld en petten en t-shirts 
werden opgezet en aangetrokken. 

JUMPING GIANTS KICK SOME ASS!

Slotactiviteit BC Veredot:

Op zaterdag 17 mei a.s. wordt de slotactivi-
teit gehouden voor onze jeugdleden. 
We verzamelen om 13.00 uur bij de ingang 
naar de binnenspeeltuin op vakantiepark
Weerterbergen in Weert. De activiteit zal 
duren tot ca 17.00 uur.

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

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

Dit Badmintonweekend werd mede moge-
lijk gemaakt door:

Leeters Accountants + Adviseurs,
Vlassak Aannemingsmaatschappij BV en
KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

VARKENSDRIJFMEST 
op uw gras- of bouwland geïnjecteerd.

Ook voor kunstmestvervanger

info: Willy van Heugten
tel. 06-53739890

Smolenaers 
Parket

Voor het leveren en leggen 
van houten vloeren, 

laminaat  en onderhoud

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

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

Brugstraat 29 (naast Florence)
Parkeren voor de deur!

OOK VOOR 
PASFOTO'S



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 15 tot en met 24 mei 2014 

DONDERDAG 15 MEI
Gedachtenis van alle heiligen bis-
schoppen 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 - (muziek; zangvereniging 
Laar, lector mevr. L. Caris) – jaardienst ou-
ders Wijen-Beerens, jaardienst Graad Caris
en overleden familieleden Caris-Clomp en 
overleden familieleden Custers-Verheijen.

ZONDAG 18 MEI
Vijfde zondag van Pasen 
09.30 uur H. Mis/eerste communiemis ba-
sisschool De Bongerd – jaardienst ouders 
Pustjens-van Loon.

MAANDAG 19 MEI
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph.

DINSDAG 20 MEI
Gedachtenis van H.-Bernardinus van
Siena, priester 
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur  H. Mis.

WOENSDAG 21 MEI
Gedachtenis van H.H.-Christophorus Ma-
gallaen, priester, en gezellen, martelaren 
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 22 MEI
Gedachtenis van H.-Rita van Cascia, 
kloosterlinge
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 23 MEI
14.30 uur Huwelijkmis Stefan Thiessen en 
Emmy Houtappel.
18.30 Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 24 MEI
Vooravond van de zesde zondag van Pasen 
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. T.  Kessels) – jaardienst 
echtgenoten Nouwen-Maas, jaardienst Pier-
re Rademakers, Petronella Emans-Bongers 
(vanwege verjaardag), Nelly Stultjens-van 
Eijndhoven (vanwege verjaardag), ouders 
Gielen-van Gemert, overleden familie Veu-
gelers-de Wit.

Overleden
Op 7 mei was de uitvaart voor Toke Stul-
tiens-Stultiens, zij overleed in de leeftijd 
van 97  jaar en woonde in zorgcentrum St. 
Joseph.
Op 10 mei was de uitvaart voor Annie 
Creemers-Peeters, zij overleed in de leeftijd 
van 86 jaar en woonde Hinkert 27.
Mogen zij rusten in vrede.

Politieman en therapeut
tot diaken gewijd
De bisschop van Roermond, mgr. Frans 
Wiertz, heeft afgelopen zaterdag twee 
(permanent-)diakens gewijd. Het zijn Rick 
van den Heuvel (49) uit Belfeld en Pieter van 
de Laarschot (53) uit Hoensbroek. Beide wij-
delingen zijn getrouwd en vader van twee 
kinderen. Zij volgden de diakenopleiding
van het bisdom en lopen momenteel stage 
in de parochiecluster Tegelen en de paro-
chiefederatie Hoensbroek.
Van de Laarschot heeft een leidinggevende 
functie bij de politie in Limburg. Van de 
Heuvel is sociotherapeut.
Permanentdiakens zijn (meestal getrouwde) 
mannen, die de eerste van drie kerkelijke 
wijdingen – diaken, priester, bisschop –
ontvangen. Zij mogen een aantal taken in 
de kerk uitvoeren. Zo mogen ze preken en 
enkele sacramenten toedienen. Ook werken
zij mee in het pastoraal team van een paro-
chiecluster.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zaterdag 17 mei
15.30 uur H.  Mis ter gelegenheid van het 
50-jarig huwelijk echtpaar Van Rooy-Bongers.

Zondag 18 mei
10.00 uur H. Mis – tot bijzondere intentie.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

b.g.g. in spoedgevallen 06-22617907 
e-mail: leniemackus@outlook.com

NL96 RABO 0135 5077 15

17 t/m 24 mei 2014

ZATERDAG 17 mei: 19.15 uur H. Mis, koor 
De Leeuwerik, zeswekendienst voor Harrie 
Kuepers.

ZATERDAG 24 mei: 19.15 uur H. Mis, koor 
De Sleutels.

LEZERS:  zaterdag 17 mei Maria van Nieu-
wenhoven, zaterdag 24 mei Marjo Timmer-
mans.

MISDIENAARS:  zaterdag 17 mei Myrthe 
van Horik, zaterdag 24 mei Famke Aarts en 
Ayla Beerens.

H. DOOPSEL: Op zondag 18 mei om 12.30 
uur zal Mike Beerens het H. Doopsel ont-
vangen. Wij wensen Mike en zijn ouders 
van harte proficiat en Gods zegen voor de 
toekomst.

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 18 mei  2014,   H. Mis om 11.00 
uur
Koor: Zondagskoor

H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Jaardienst voor levenden en overledenen
van de familie van Dijk-van Eijk
Jaardienst voor de ouders Sjeng Smolenaers 
en To Smolenaers-Timmermans
wegens verjaardag.

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

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 17 mei 2014 – 24 mei 2014

Zondagmorgen 18 mei  9.30 uur:
Als jrgt. voor Godefridus Geraets en Mar-
garetha Heijnen, Als hgm. voor ouders 
Schreurs-Verstappen, Nicolaas, Elisabeth, 
Harrie en Sjra Schreurs, Als hgm. voor Drees 
Pijpers v.w. zijn verjaardag, Als zwd. voor 
Harrie Op Heij (Canticum Novum)

Mededeling:
In de maand mei iedere donderdagmorgen
vanaf 8.30 uur rozenkransgebed in de Ma-
ria-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 16 - 25 mei. 

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 (verjaar-
dag), Theu Claessen, Jacobus Meevis, Maria 
Jonkers en overleden familie, Jo Verheijen, 
Tinus Janssen en Nel Haenraets, jrd Giel 
Schreurs, ghm Anna Op ’t Root, ghm Gerar-
dus Hubertus Vaes en Maria Elisabeth Vaes-
Clomp en zonen. Aansluitend vindt de pre-
sentatie van de jubileumgedichtenbundel
plaats in de kerk.

Zondag 18 mei, 5e zondag van Pasen, 
10.00 (Samenzang) ghm Guul Stienen en 
Antonetta Reemers, ghm Tinus Heldens en 
Miet Heldens-Goffers en overleden familie.
Dinsdag 20 mei, 19.00 voor de zieken.
Donderdag 22 mei in Mariakapel, 18.40 bid-
den van het rozenhoedje; 19.00 voor eigen 
intenties. 

Zaterdag 24 mei, 19.00 (Zanggroep Ospel) 
Joke van Wijk-Overlaken (verjaardag), ghm 
Her Duijts en Dorien Duijts-Vaessen. 

ACOLIETEN: za. 17 mei 19.00 : Richard 
Köster, Koen Coumans; zo. 18 mei 10.00 :
Victor Köster, Cas Schonkeren; za. 24 mei 
19.00 : Harry Geerlings, Kathy Geerlings. 

MARIAMAAND: Donderdag 22 mei wordt 
de avondviering nog in de Mariakapel ge-
houden, waarmee de meimaandviering in 
de kapel besloten wordt. De volgende don-
derdag vieren we Hemelvaartsdag. 

PAROCHIEJUBILEUM: Vanwege het a.s. 
parochiejubileum brengen op vrijdag 23 mei 
zo’n 170 leerlingen (bovenbouw) van de ba-
sisschool De Schrank een bezoek aan de pa-
rochiekerk (sacristie, kerktoren en kerkhof), 
de pastorie en het Aerthijsplein. Zij maken 
groepsgewijs een wandeling langs belang-
rijke parochievoorzieningen. Enkele vrijwil-
ligers vertellen hen dan over de historie van 
de parochie, bijzondere gebouwen en over
bezittingen en bezienswaardigheden van en 
in de parochiekerk.

In de publicatie van het feestprogramma is 
abusievelijk niet vermeld dat de drumband 
van Schutterij St. Odilia ook medewer-
king verleent aan de jubileummis op zater-
dag 31 mei. Zij opent de misviering en sluit 
die ook af.

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

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.

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

felicitaties, kaarten, bloemen en kado`s
Hartelijk dank voor de geweldige belangstelling

bij ons Gouden Huwelijksfeest.
Dank aan Robbert en Ria  Carlo – Sander en Ruben

en aan Zangvereniging St Caecilia.
Zij hebben er voor gezorgd dat het voor ons

een onvergetelijke dag is geworden

Bart en Miet Vossen Broens

Dank-je-wel
Op 25 april mocht ik een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Graag wil ik eenieder bedanken voor de aanwezigheid tijdens de uitreiking 
en de felicitaties die ik naderhand mocht ontvangen.

Hartelijk dank aan leden van het Overlegorgaan De Groote Peel
die op een verrassende wijze medewerking hebben verleend om in het 

Buitencentrum De Pelen (voorheen Mijl op Zeven) 
de uitreiking gestalte te geven.

Hartelijk dank aan allen die deze dag voor mij tot 
een bijzondere dag hebben gemaakt. 

�ieu Beelen

Dankbetuiging

Voor uw troostende woorden, gesproken of geschreven,
uw bezoek thuis of aanwezigheid bij de uitvaart van

Harrie Kuepers
zeggen wij hartelijk dank.

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden maar zoveel
betrokkenheid verzacht ons verdriet.

Lies Kuepers-Cuypers
Karin en Thijs, Peter en Marian

en kleinkinderen

Nederweert-Eind, mei 2014

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 17 mei 2014
om 19.15 uur in de parochiekerk van Nederweert-Eind.

LET OP!!
in verband met 

Hemelvaart:

Voor het 
weekblad van 

donderdag 5 juni
advertenties  en tekstkopij 

inleveren op 
DINSDAG 27 MEI

uiterlijk 16.00 UUR.

Bij voorbaat dank voor 
uw medewerking.

De redaktie

email:
info@drukkerijvandeursen.nl

LKV afd. Nederweert

Hallo dames,
Op dinsdag 17 juni is onze fietstocht. 
Deze keer gaan we naar de Genegen-
terhof  dit is een activiteiten en groen 
centrum van de stichting PSW in Gra-
them.  We vragen een eigen bijdrage 
van € 3,00 te betalen bij vertrek. We 
vertrekken  om 13.00 uur bij de Rabo-
bank. Opgeven tussen 8 en 30 mei bij 
Bets van Mierlo.

Trouwkaarten?? 
Geboortekaartjes??
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

repareren en leveren van 
Wasmachines Drogers
Vaatwassers Ovens
Stofzuigers Strijkijzers

etc.
www.petereilerswitgoedservice.nl

Peter
Eilers

witgoedservice

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

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

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



Handboogvereniging
“ Willem Tell “

Nederweert  /  Budschop

Uitslagen:
Ruud Kneepkens    koning 
Hennie v/d Einden  onder koning 
Harrij Geenen     Hoogste veteraan
Jose Hermans     Hoogste dame
Tyl Peters             Hoogste junior 
Ramon van Goor    Hoogste aspirant

Koning schieten 19 April
Compound schutters   
 1e ronde 2e ronde totaal
Johan Vaes    282  111      393
Frans Vossen   269        106   375
Marcel van Doren 264   98         362

Recurve schutters heren 
 1e ronde 2e ronde totaal 
Ruud Kneepkens  268      108     376
Hennie v/d Einden  268  104    372
Bas Akkerman   259  108  367
Paul Hermans       251    92     343
Will Donkers    242    71   313

Senior schutter 
 1e ronde   2e ronde  totaal
Harrij Geenen  205         96         301

Recurve schutters dames         
 1e ronde  2e ronde totaal
Jose Hermans 246   99       345
Irma van Doren  182       84    266
Monika  trzeciak   194      68       262

Junioren   30 pijlen 
Tyl  Peters     193

Aspiranten  30 pijlen 
Ramon  van Goor  205
Rene Janssen    181

Agenda:
16 mei een vriendschappelijke wedstrijd bij 
Willem Tell in Nederweert
18 augustus is er een Regio vergadering  bij 
Willem Tell in Nederweert

INFO.
Secretariaat:
Bas Akkerman
secretariaat@willemtellnederweert.nl 
Over het Handboogschieten
Eric en Edith Janssen 0495-631182
Paul Hermans 0495-625663
Internet :
www.willemtellnederweert.nl
info@willemtellnederweert.nl 

Ik bied me aan voor 
huishoudelijke hulp 

(omgeving Nederweert).

Ik heb ervaring en ik ben 
niet-roker. Maria.

Voor meer info mail naar:
tulpenvlaai@live.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag Allround Jeugd Cup veldwed-
strijd te Tienray op 3 mei.
Chantal Hekers            190 
Bart Jonkers 182
Vilja van Lierop 135
Elfrie van Lierop 130
Zinzie van Lierop 128
Bjorn Seerden 71

Uitslag van de op 4 mei verschoten veldwed-
strijd te Tienray:

* Tim Vaes compound  354
* Joseph Jonkers  barebow  265
* Anke Vaes  recurve  243
* Sjoerd Heijnen  recurve  236
* Eric Winkelmolen  barebow  185
* Riny Vaes  Longbow  113

Programma
15mei Veteranen en vrijetijdschutters wed-
strijd bij HBV de Vriendenkring Leveroy
17 mei Nationaal toernooi bij HBV de Vrien-
denkring Leveroy
26 juni Veteranen en vrijetijdschutters wed-
strijd te Geverik
27 juni Ledenvergadering en huldiging 
Kampioenen.

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

RKSVO Nieuws

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

Donderdag 15 mei:
Crescentia C1 - RKSVO C2g 19.00
KNVB toelatingstest TC III jeugd 18.00

Zaterdag 17 mei:
Merefeldia A2 - RKSVO A2 15.00
EVV D3 - RKSVO D2g 12.00

Zondag 18 mei:
Sparta’25 3 - RKSVO 2 11.00

Maandag 19 mei:
RKSVO E1 - Maasgouw E1 19.00
RKSVO C3g - SNA C2g 19.15

Zaterdag 17 mei en Zondag 18 mei:
RKSVO global food group F en E-jeugd-
kamp op de velden van RKSVO
Mede mogelijk gemaakt door sponsoring 
van Global food group gebbelsweg en 
Peter en Anne van de Boom. Onze har-
telijke dank.

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Kunststof  ramen & deuren met gepatenteerd veiligheidssysteem

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

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

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

www.carisrth.nl

Pannenweg 148
6031 RK  Nederweert

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

www.carisrth.nl

Op woensdag 30 april 2014 heeft de 
Zonnebloem afdeling Nederweert 
een bezinnings- en ontmoetingsdag 
gehouden in De Pinnenhof. Dit jaar-
lijks gebeuren wordt om beurten 
georganiseerd door de afdeling van 
Ospel en Nederweert. Vorig jaar wa-
ren wij te gast bij de afdeling Ospel 
in Haazenhoof. Deze bezinnings- en 
ontmoetingsdag is bestemd voor 
Zonnebloemgasten en andere ou-
dere mensen voor “ groot “ Neder-
weert. 
Een goed gevulde Pinnenhofzaal gaf 
aan dat deze activiteit zeer word ge-
waardeerd in geheel Nederweert. 
Het dagprogramma zorgde voor be-
zinning, ontspanning en plezier. 
 
Reeds ruim voor aanvang hadden de 
meeste gasten zich een plaatsje uit-
gezocht.
Om 10.00 uur werd de dag geopend 
met een woorddienst welke door 
Lies Loijen-Rietjens werd verzorgd. 
Met zorgvuldig uitgekozen toepasse-
lijke aansprekende teksten wist zij de 
aanwezigen te boeien. Tussendoor 
speelde de 88 jarige Herman Baur op 
de mondharmonica.
Reeds meer dan 50 jaar bespeelde hij 
dit instrument en dat was te horen. 
Bij het spelen van The Rose, O sterre 
der zee en ’t Kapelke hoorde je de 
mensen in de zaal meeneuriën.
Na de woorddienst werden alle gasten 
welkom geheten door de voorzitter.
Onder het genot van een kopje kof-
fie speelde Herman Baur tot grote te-
vredenheid van de luisteraars liedjes 
die zeer bekend in de oren klonken: 
Geneetj van ’t laeve, As de sterre dao 
baove straole, Waar in ‘t bronsgroen 
eikenhout maar ook als laatste Auf 
Wiedersehn. Deze Herman was klein 
van “stuk“ maar groots wat hij ten 
gehore bracht.
Aan de inwendige mens werd tijdens 
de lunch ruim aandacht besteed. 
De heerlijke soep en de kippenragout 
met broodjes werden dankbaar af-
genomen. Een sponsor die niet met 
naam genoemd wil worden, heeft 
hier een ruime bijdrage aan geleverd.
Vervolgens was er een optreden van 
Jake Legend een pseudoniem van 
Koos Vreeswijk met zijn charmante 
assistente / partner Tui. Volgens Koos 

is Jake afgeleid van Jacq / Jacobus en 
Legend van legendarisch. De zang 
was hem van huis uit met de pollepel 
ingegeven.
Een scala van Engelse liedjes zoals 
Quando, Quando, Quando, Bachelor 
Boy en Living Doll werden door hem 
met de nodige inspanning op de büh-
ne gebracht. 
Aan reservetitels zoals Love me ten-
der is hij niet toegekomen. 
Jammer dat zijn geluidsinstallatie het 
even liet afweten. 
De act van notaris Iep en haar as-
sistente Miep, vertokt door Truus 
Kirkels en Door Smolenaers was de 
topper van de dag. Velen in de zaal 
mochten delen in de erfenis van een 
vrijgezelle dame die bij leven haar 
aardse bezittingen overmaakte. Tot 
grote hilariteit ontvingen de nodige 
gasten kledingstukken van de vrijge-
zelle dame die natuurlijk ter plaatse 
moesten worden gepast. Ikzelf kreeg 
een knalrode baret die me nota bene 
ook nog paste.
Maar helaas voor alle “ erfgenamen 
“, bedacht de vrijgezelle dame zich op 
het allerlaatste moment en moest al-
les teruggeven worden. Ik vraag me 
af of ’t usterke ook is teruggeven?
Jammer dat ik zo kort eigenaar mocht 
zijn van deze mooie knalrode baret.

Wij kunnen terugzien op een zeer 
geslaagde bezinnings- en ontmoe-
tingsdag georganiseerd door de Zon-
nebloem afdeling Nederweert met 
dank voor de hulp en assistentie van 
de vrijwilligers van de Zonnebloem 
afdeling Ospel.

TvCGJ 

Zonnebloem afdeling Nederweert

KNVB Districtfinales bij Merefeldia
Zaterdag 17 mei
Boekel Sport A1 – Sportclub Irene A1  14:30
JVC Cuijk B1 – DVO B1  14:30
OSS’20 C1 – DVO C1  12:00
TOP D1, FC Maasgouw D1 en SC Jekerdal D1*
*vanaf 11:00 uur

Nacompetitieprogramma Jeugd
Zaterdag 17 mei
MMC Weert B1G – Merefeldia B1  11:30/12:45

Competitieprogramma Jeugd
Woensdag 14 mei
Merefeldia A2 – Maasgouw/RKHVC A1  19:00
Helden C1 – Merefeldia C1  17:45/19:00
FC Oda E4 – Merefeldia E4  18:15/19:00
Merefeldia F2G – MBC’13 F1  18:45

Donderdag 15 mei
Merefeldia D1G – Reuver D1  19:00

Zaterdag 17 mei
Merefeldia A2 – RKSVO A2  16:30
SV Budel B4 – Merefeldia B2  11:30/12:45
Eindse Boys C1 – Merefeldia C2  12:30/13:30
Merefeldia D2G – SV Budel D3  11:00
Laar D3 – Merefeldia D3G  08:15/09:00
Merefeldia E1 – Panningen E1  10:00
Merefeldia E3 – Laar E5  09:00
SV Budel E7 – Merefeldia E4  08:45/09:45
Merefeldia E5 – RKMSV E4  09:00
MBC’13 E4M – Merefeldia E6  08:00/09:00
Merefeldia E7G – Rood Wit’67 E3M  09:00
Brevendia F1 – Merefeldia F1  08:30/09:30
MMC Weert F4 – Merefeldia F3G  08:15/09:00
RKSVN F3G – Merefeldia F5  08:45/09:45
Merefeldia F7 – Grashoek F2  09:00

Woensdag 21 mei
Merefeldia D4G – Panningen D3  19:00
Panningen E2 – Merefeldia E2  18:00/19:00
Panningen E5 – Merefeldia E5  18:00/19:00
Merefeldia F4 – FC Oda F5  19:30

Competitieprogramma Senioren
Zondag 18 mei
HBSV 1 – Merefeldia 1  12:30/14:30

Agenda
Zaterdag 31 mei
Merefeldia Mixtoernooi
Aanmelden via merefeldia.nl
Zondag 1 juni
Merefeldia Doedag
Aanmelden via merefeldia.nl
Vrijdag 13 juni
Jeugdkamp C- en D-jeugd
Inschrijftermijn gesloten

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

De Fun Run is een nieuw onderdeel 
van EPO – Tour d’Oospel. Wat is het 
en wie kunnen er mee doen?

Wat is het?
Bij de Fun Run gaat het niet alleen om 
wie het snelste is, maar (juist) ook om 
de originaliteit. Eenvoudig gezegd 
gaat het om het volgende:
1. Teams bestaan uit drie tot vijf per-

sonen;
2. Alle teamleden moeten deelnemen 

op hetzelfde voertuig;
3. Een voertuig heeft minimaal 3 wie-

len;
4. De voertuigen mogen niet gemo-

toriseerd zijn;
5. Plezier en originaliteit staat voorop;
6. Alle leeftijden zijn welkom.

Voor wie is het?
Tijdens de eerste editie van EPO – 
Tour d’Oospel stonden we al open 
voor ‘fun-deelnemers’: deelnemers 
die eigenlijk niet kwamen om te fiet-
sen, maar om zo leuk mogelijk deel te 
nemen. Omdat we verwachtten dat 
deze groep dit jaar groter is én omdat 
deze deelnemers nou eenmaal super 
vermakend zijn hebben we besloten 

Nieuw op EPO – Tour d’Oospel: de Fun Run

om dit jaar een race speciaal voor 
deze categorie te organiseren. 
Naast de pure ‘fun-deelnemers’ wil-
len we er ook zijn voor de kinderen 
die te klein zijn voor de Rabo Dikke 
Banden Race. Zij kunnen hier onder 
begeleiding van hun ouder(s) in bij-
voorbeeld een zeepkist aan mee-
doen.

Voor het volledige reglement of om 
je in te schrijven kun je kijken op onze 
site www.tourdoospel.nl.

En voor alle vaders… het gaat maar 
over 1 rondje over het parcours, zo 
ver kunnen jullie echt wel duwen!

Zaterdag 10 mei heeft de brandweer 
van Nederweert mee gedaan aan de 
brandweerwedstrijd in Stevensweert.
In een schuur was een brandje ontstaan.  
Toevallig reed een boer met zijn trac-
tor achteruit zijn schuur in en raakte 
zijn knecht. De knecht raakte be-
kneld. De boer schrok zo erg dat hij 
terplaatse een hartstilstand kreeg. 

De ploeg bestaande uit bevelvoerder 
Piet Slaats, en de ploegleden Bart Vlas-

Brandweer Nederweert snelste in Stevensweert

sak, Joyce Scheffers, Johan Mackus, 
Jordy Koppen en Daan Peeters wist de 
situatie als snelste te stabiliseren.
Er spelen meer faccetten mee in de 
beoordeling. De ploeg wist uiteinde-
lijk een 7de plek te behalen tijdens de 
brandweerwedstrijd. De brandweer 
van Wessem ging met de eer strijken.
Tijdens de wedstrijd kwam locobur-
gemeester Hubert Mackus ook even 
kijken tijdens de inzet van brandweer 
Nederweert.

Het adres voor al uw 
houten kozijnen, ramen, 
deuren  en trappen

Brouwer 5  5711 LD  Someren - T. 0493-491471
Mailadres: info@timmerwerkensomeren.nl

Bezoek ook onze website: www.timmerwerkensomeren.nl

Imkervereniging houdt bijen- en 
plantenmarkt bij De Groote Peel 

Imkervereniging Ambrosius Peel-
land uit Deurne houdt op zondag 
18 mei van 13.00 tot 17.00 uur een 
kleine bijen- en plantenmarkt bij 
Buitencentrum De Pelen in Ospel-
dijk. De imkers geven informatie 
over bijen en verkopen verschil-
lende producten. Er is vooral veel 
ruimte gereserveerd voor plan-
tenverkoop. Voor kinderen zijn 
er diverse activiteiten. Entree is 
gratis, maar voor sommige activi-
teiten wordt een kleine bijdrage 
gevraagd. Het Buitencentrum 
van Staatsbosbeheer ligt aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Ontdek de fascinerende wereld 
van het bijenvolk
Bijen, maar ook andere insecten zijn  
van levensbelang voor de bestuiving 
en daarmee voor de overleving van 
planten. De leden van Imkervereni-
ging Ambrosius Peelland uit Deurne 
zetten zich niet alleen in voor het 
behoud van bijen, ze vinden het ook 
belangrijk om mensen te informeren 
over hun werk. Dat doen ze door re-
gelmatig op markten te staan of – zo-
als bij De Pelen – zelf een bijenmarkt 
te organiseren. 
Op de bijenmarkt bij Buitencentrum 
De Pelen is er veel te zien, te proe-

Bloemen en bijen bij De Pelen
ven en te ontdekken. Bezoekers kun-
nen verschillende soorten honing 
proeven en er staat een kraam met 
Streekproducten. Voor kinderen is er 
een bijenwagen en ze kunnen crea-
tief aan de slag met het maken van 
drijfbloemen, een waskaarsjes en in-
sectenhuisjes. Verder zijn er demon-
straties kunstraat gieten en vlechten 
en krijgt u informatie over hoe een 
bijenhotel wordt gebouwd. Ook bij 
de Peelboerderij, de dependance van 
het Buitencentrum en in de bijenstal 
zijn verschillende activiteiten rondom 
het thema te beleven. 

Muziek in het Amfitheater van De 
Pelen 
Behalve gezoemd wordt er op zon-
dag 18 mei ook gezongen bij De Pe-
len. Vier muzikanten uit Nederweert 
staan vanaf 13.30 uur ‘unplugged’ op 
het Peelpodium: Tom, Anouk, Cyrill 
en Wim spelen en zingen en begelei-
den zichzelf enkel en alleen op gitaar 
of keyboard. De voorstelling is voor 
iedereen toegankelijk en entree is 
een vrijwillige bijdrage.

Driedubbel genieten  
Buitencentrum De Pelen ligt bij de 
ingang van Nationaal Park De Groote 
Peel. Een bezoek aan de bijenmarkt 
en aan het Peelpodium is dus perfect 
te combineren met een wandeling in 
dit prachtige gebied. 

Akoestische muziek in het bezoe-
kerscentrum van De Groote Peel 

Op zondag 18 mei kunt u genie-
ten van een bijzondere muzikale 
middag bij Buitencentrum De 
Pelen. Vanaf 13.30 uur staan er 
vier Nederweerter muzikanten 
op het Peelpodium; Tom, Anouk, 
Cyrill en Wim zingen en begelei-
den zichzelf enkel en alleen op 
gitaar of keyboard. De optredens 
vinden plaats in het overdekte 
Amfitheater en zijn voor iedereen 
toegankelijk. Entree is een vrijwil-
lige bijdrage. Het Buitencentrum 
van Staatsbosbeheer ligt aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Muziek van en op eigen bodem
Muzikanten willen muziek maken en 
dat het liefst zo vaak mogelijk. En als 
het op eigen bodem is dan vinden ze 
dat helemaal een feest. Tom, Anouk, 
Cyrill en Wim, vier enthousiaste mu-
zikanten uit Nederweert hadden de 
wens om een akoestische sessie te 
spelen met elkaar. Op het Peelpo-
dium van De Pelen gaan ze die wens 
werkelijkheid maken.

Cyrill Wulms, heeft al het een en an-
der op zijn muzikale palmares staan: 
voormalig gitarist in Parris en Power-
slave, huidig gitarist in F.A.R.T, The 
Western Fruit Wood & Hooker Compa-
ny en Reintje en haar Voskes. Héél af 
en toe laat hij z’n bands voor wat het 
is en speelt dan, gewapend met alleen 
z’n akoestische gitaar, nummers uit 
een lijst van persoonlijke favorieten. 

Na stevig aan de weg getimmerd te 
hebben met zijn band Clock en op-
tredens met LNB (nu F.A.R.T) heeft 
Tom Kluskens eind 2011 een muzi-
kale pauze ingelast. Althans voor de 
buitenwereld. Met eigen werk schrij-
ven en muziek maken is hij nooit 
gestopt. Op het Peelpodium brengt 
Tom bekende en minder bekende 
nummers ten gehore, enkel met 
stem en gitaar.

Wim Truyen speelde jaren in enkele 
rockbands zoals Vanroy en One Stro-
ke, maar hij vindt het ook leuk om 
zichzelf te begeleiden op zijn akoes-
tische gitaar en zich zo bloot te geven 
op het gevoelige vlak.
 
Anouk Roost-Reijnders, de enige 
dame in dit gezelschap, heeft al ver-
schillende keren met veel plezier in 
het Amfitheater van de Pelen ge-
speeld met SuperNova, Reintje & haar 
voskes. Vorig jaar speelde zij op het 
Peelpodium voor het eerst een paar 
nummers helemaal alleen. Dit proef-
de naar meer en daarom is ‘Reintje’ 
deze keer ook van de partij.

Laat het Peelpodium leven!
Voorstellingen op het Peelpodium 
zijn voor iedereen toegankelijk. Er 
wordt geen entree, maar wel een vrij-
willige bijdrage gevraagd. Als dank 
voor uw steun ontvangt u een p(l)ak-
kende herinnering; een leuk sticker-
vel met kabouters en/of illustraties 
van dieren. Geniet van de muziek en 
laat het Peelpodium leven door één 
euro te geven.

Singersong op zondagmiddag bij De Pelen


