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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Persoonl i jk  |  Integer  |  Transparant

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

I   www.vandeursen-uitvaart.nl

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

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

IN DIT NUMMER:

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Kerkstraat 42, tel. 63 26 96

Openingstijden:

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

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

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

WEEK
21

19 mei t/m 
24 mei

Kruimelvlaai (alle soorten): € 9,40 half € 5,20

Kersenvlaai met slagroom: € 12,75 half € 7,35

Poestabrood: € 2,20

Appel�appen: € 1,10 p/st

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

Paul en Kay Kluskens:

“35 jaar geleden ging mijn vader met mij 
naar tandarts Spauwen, nu ga ik met mijn 
zoon naar tandarts Spauwen.”

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

Dat het op een muziekfestival om 
muziek draait, dat is logisch. En dat 
je op een muziekfestival gaat om 
naar muziek te luisteren, dat is ook 
logisch. Maar wat als je geen muziek 
kunt horen omdat je doof of slecht-
horend bent? Betekent dit dan auto-
matisch dat muziekfestivals niet voor 
jou geschikt zijn? RascalFest vindt van 
niet. Rascalfest wil er voor iedereen 
zijn; jong en oud, groot en klein, met 
snor of zonder snor. Maar wat Rascal-
fest 2014 extra bijzonder maakt is dat 
het festival op zaterdag 31 mei zowel 
voor horende als voor slechthorende 
en dove mensen geschikt is. Want 
ook doven en slechthorenden kun-
nen natuurlijk bengels zijn! 

Helaas zal het voor de doven en 
slechthorenden nog niet als muziek 
in de oren klinken, maar wel als mu-
ziek in de ogen. De rockband NEM-Q 
zal namelijk samen met muziektolk 
Mariska Bergs een spetterende show 
neerzetten. Mariska vertaalt de song-
teksten tijdens het optreden live naar 
gebarentaal en de muziek brengt ze 
over door gebruik van beweging en 
mimiek. Door deze combinatie van 
gebarentaal en beweging kunnen 
ook dove en slechthorende mensen 
van de muziek van NEM-Q genieten 
tijdens RascalFest 2014. 

Het ‘muziektolken’ wint in Neder-
land steeds meer aan populariteit en 

Muziek voor doven en slechthorenden op Rascalfest 2014! 

Rascalfest 2014

maakt zo muziek toegankelijk voor 
doven en slechthorenden. Mariska is 
al ruim drie jaar bezig met zoals zij 
zelf zegt ‘het mooiste beroep dat er 
bestaat’: Tolk Nederlandse Gebaren-
taal. Naast haar dagelijkse werk als 
Tolk Nederlandse Gebarentaal, ver-
taalt Mariska in haar vrije tijd muziek 
voor dove en slechthorende mensen. 
In 2012 stond ze op het SHOUT festi-
val in Weert waar ze liedjes vertaalde 

van de Motorhead-tributeband Snag-
gletooth. Ook trad ze als eens op op 
het DEAF METAL-festival in Arnhem. 
Nieuwsgierig geworden naar Maris-
ka’s werk? Bekijk dan haar youtube-
kanaal: TolkMariska en kom op 31 
mei naar Rascalfest in Nederweert 
om haar live aan het werk te zien!  

P.S. Omdat Mariska lang niet alle mu-
ziek op het Rascalfest gaat vertolken, 

is de entree voor doven en slechtho-
renden niet 10 euro, maar slecht 5 
euro! 

31 mei RascalFest op Festivalterrein 
de Bengelen. Kijk voor meer informa-
tie op www.rascalfest.nl.

Everybody loves a Rascal!

Peelbeleving voor iedereen
Het ligt er pas 1,5 jaar, maar het is 
niet meer weg te denken uit de 
Peel; het familiepad in Nationaal 
Park De Groote Peel. Honderden 
rolstoelen, scootmobiels en buggy’s 
zijn inmiddels over dit tweeënhalve 
kilometer lange verharde pad gere-
den en ‘gerold’. Een grote aanwinst 
voor het Nationaal Park! 

Op 9 oktober 2012 ging voor veel 
mensen een jarenlange wens in ver-
vulling. Op die dag werd het fami-
liepad in Nationaal Park De Groote 
Peel geopend. Vanaf dat moment 
kon iedereen, jong of oud, wan-
delend of rijdend in een rolstoel, 
scootmobiel, rollator of buggy, ge-
nieten van het prachtige peelland-
schap. Tijdens de opening trok een 
lang lint scootmobiels en rolstoelen 
in een feestelijke polonaise achter 
elkaar over de route. Het was een 
prachtig gezicht. Voor sommigen 
zelfs een tikkeltje emotioneel. Ein-
delijk konden ze weer van ‘hun’ Peel 
genieten. De reacties waren zeer 
positief. En dat zijn ze nog steeds!

Het familiepad wordt zeer goed be-
zocht. Je kunt de Peel niet ingaan 
of je komt wel een rolstoel of scoot-
mobiel tegen. Er zijn mensen uit de 
omgeving van De Groote Peel die 
wekelijks, soms zelfs dagelijks een 
bezoek aan het gebied brengen ‘nu 
het weer kan’. Deze mensen genie-
ten met volle teugen van de natuur 
nu ze er zonder hulp van anderen 
doorheen kunnen rijden. Soms zie 
je een opa of oma met kleinkind 
op schoot een ritje maken over de 
route. Of met een rode muts en rug-
zakje om de opdrachten van het ka-
bouterpad volgen. In het weekend 
zijn er veel families die een uitstapje 
maken naar De Groote Peel. Nu kan 
opa of oma mee naar buiten om een 
frisse neus te halen. De Groote Peel 

Stichting Platform gehandicapten Nederweert.

Familiepad niet meer weg te denken!

is voor iedereen toegankelijk en 
daar wordt dankbaar gebruik van 
gemaakt. 

Staatsbosbeheer organiseert, vanuit 
Buitencentrum De Pelen, veel activi-
teiten zoals excursies, workshops en 
ontdektochten. Dankzij het familie-
pad kunnen mensen in een rolstoel 
hier nu ook aan deelnemen. Er zijn 
zelfs activiteiten speciaal voor deze 
doelgroep. Zo is er in de Peelweek, 
eind juli, een avondwandeling voor 
rolstoelers. Na afloop gezellig sa-
menzijn met muziek; een avondje 
‘Rock en rollen’ in De Peel dus! 

Droge wielen gegarandeerd
Het familiepad werd aangelegd op 
de bestaande gele wandelroute. De 
belangrijkste beheerdoelstelling van 
de Peel is herstel van het hoogveen. 
Een hogere en stabielere waterstand 
is daarvoor noodzakelijk en door in-
richtingsmaatregelen wordt deze de 
komende jaren gerealiseerd.
Om het familiepad ook onder die 
omstandigheden goed toegankelijk 
te houden, werd bij de aanleg de 
route flink opgehoogd. Na het op-
hogen werd het zand afgedekt met 
een halfverharding van natuurlijke 
materialen.

De route vraagt beperkt onderhoud, 
af en toe moeten de bermen ge-
maaid worden en er moet voor ge-
zorgd worden dat bermbegroeiing 
niet langzaam het pad op kruipt.

De aanleg van het familiepad werd 
financieel mogelijk gemaakt door 
veel partijen: de gemeenten Neder-
weert, Asten, Peel en Maas, de pro-
vincie Limburg, het Nationaal Park 
De Groote Peel en Staatsbosbeheer. 

Een bewijs voor het belang dat aan 
deze voorziening gehecht wordt.



Theaterboerderij ‘Boeket’

Zuid-Amerikaanse klanken 
in theaterboerderij ‘Boeket’

Bezielend bandoneonspel, mee-
slepende tango’s en rauwe emo-
ties: Grupo del Sur raakt u in het 
hart! Vier Brabantse musici en 
een Argentijnse bandoneonist 
voeren u zondag 25 mei mee naar 
de wereld van Astor Piazzolla en 
zijn idolen. Een wereld waarin 
melancholie en hartstocht de bo-
ventoon voeren. 

Plaats van handeling is Theaterboer-
derij ‘Boeket’ aan de Rosselsweg 3 
in Nederweert. De voorstelling be-
gint om 15.00 uur, vrije inloop vanaf 
14.30 uur. 

Bijzondere muzikale ervaring
Piazzolla was de grote vernieuwer 
van de Argentijnse tango: de Tango 
Nuevo.
Zijn muziek is niet langer een trend 
maar een begrip, met een vaste 
plaats te midden van andere tijdloze 
genres. Aan samenspel en virtuositeit 
worden dezelfde eisen gesteld als bij 
klassieke muziek. In de vaak inge-
wikkelde harmonische en ritmische 
structuren zijn invloeden hoorbaar 
van Bach, Ravel, Stravinsky en Bar-
tok. Maar ook jazzmuziek speelt een 
grote rol. Naast de originele Piazzolla 
stukken krijgen deze idolen ook een 
plaats in het repertoire, met eigen 
arrangementen door Grupo del Sur. 
Bekende klassieke werken uitgevoerd 
in de typische Piazzolla-bezetting le-
veren een bijzondere muzikale erva-
ring op. 

De musici van Grupo del Sur (letter-
lijk: groep van het zuiden) weten de 
juiste toon te treffen en tonen zich 
een waardig vertolker van Piazzolla’s 
muziek. De groep geeft concerten 
sinds 2007 en speelde op vele kamer-
muziekpodia en festivals. Begin 2010 
verscheen haar eerste CD “Invierno 
Porteño” en in 2012 verscheen de 
tweede, getiteld: “Segundo Movi-
miento”, genoemd naar het tweede 
deel van het Pianoconcert van Ravel. 
De Argentijn Matías Pedrana be-
speelt de bandoneon, Anne-Marie 
van de Grint de viool, Paul Hagenaars 
de gitaar, Hetty Sponselee de piano 
en Marc van Rooij de contrabas. 

Kaarten voor deze voorstelling kos-
ten € 10,= per stuk en zijn te bestel-
len via j.levels3@kpnplanet.nl of via 
telefoon 0495 63 19 99.

Suzan Seegers en Joost Vrouwen-
raets
Op vrijdag 30 mei treedt Suzan See-
gers op in de Theaterboerderij met 
haar programma ‘Suzan zingt Toon’. 
Het weekend van 30 mei en 1 juni 
is  gereserveerd voor twee voorstel-
lingen met moderne dans van Joost 
Vrouweraets. Joost Vrouwenraets 
is een Limburgse choreograaf met 
wereldfaam. In zijn dansvoorstelling 
‘Heroes’ speelt hij met de liefde. Voor 
de ware liefde is heldenmoed nodig 
die zich meestal laat zien bij tegen-
slag. Het wordt een voorstelling die 
brengt van puur magisch naar rauw 
en instinct.
Voor alle drie de voorstellingen zijn 
nog kaarten beschikbaar. 

•	Dag en nacht
bereikbaar

•	Persoonlijke
begeleiding

•	Meer dan 30 jaar
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlVoor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl

Weert  Heythuysen  Nederweert
Tel.: 0495-450 888

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

Whiplash en osteopathie
Als er tengevolge van een auto-onge-
luk een sport-, of bedrijfsongeval het 
hoofd een snelle beweging naar voren 
en achteren maakt  spreekt men vaak 
van een whip-lash. Hierbij krijgen de 
spieren en de gewrichten van de nek, 
als ook de ophanging van het rug-
genmerg, de nier en de slokdarm een 
flinke klap te verduren. Bij 50% van 
de mensen treedt na 3 tot 4 weken 
een spontaan herstel op. Bij heel veel 
mensen blijven er zelfs tot na 1 jaar 
nog klachten bestaan! Deze kunnen 
variëren van nek-, en hoofdpijn tot 
pijn in de onderrug, en bekken. Maar 
ook concentratiestoornissen, even-
wichtsproblemen, gevoeligheid voor 
licht, slaapstoornissen, vermoeidheid 
en vergeetachtigheid zijn lang du-
rende klachten. Uw Osteopaat kan 
door middel van zachte handgrepen 
de beweeglijkheid van gewrichten, de 
doorbloeding van de weefsels,  de ze-
nuwirritatie en de overspannen spie-
ren  weer herstellen.

Aan deze: “je moet er maar mee leren 
leven” klachten kan uw Osteopaat 
uitkomst bieden. 
Osteopathie van Eldijk is naast de vol-
wassenenbehandeling ook gespecia-
liseerd in kinderen.

Voor osteopathie is geen verwijzing 
van een huisarts nodig. Een groot 
gedeelte van de behandelingskosten 
wordt door de zorgverzekeraar ver-
goed. 

Osteopathie valt onder de aanvul-
lende verzekering, het eigen risico is 
NIET op ons van toepassing.

Kijk ook eens naar de informatiefilmpjes 
op onze website: www.vaneldijk.com.

Indien u nog vragen heeft, laat het ons 
dan weten. We zullen dan trachten u 
zo snel mogelijk te woord te staan.

Osteopathie van Eldijk, Weert-
Heythuysen-Nederweert 
Sint Antoniusplein 21
6031 ED Nederweert. 
Tel: 0495-634376

Stichting Nederweert Collecteert

Bekendmaking opbrengst

In de week van 22 t/m 25 april was het 
zover, voor het 3e jaar werd in Neder-
weert één gezamenlijke collecte ge-
houden. Bijna 140 collectanten van 
alle aangesloten goede doelen gin-
gen de straat op voor de collecte. 
Na twee avonden tellen en verschil-
lende controles willen we graag de 
opbrengst van Stichting Nederweert 
Collecteert bekend maken voor het 
volledige gebied Nederweert. 

De totaal opgehaalde opbrengst be-
draagt:  € 19.905,57

De verdeling van de opbrengst over 
de goede doelen is als volgt:
Alzheimer € 1.502,05 
Amnesty € 557,57 
LongFonds € 1.055,23 
Brandwonden Stichting € 726,19 
Dierenbescherming € 536,05 
EHBO Nederweert € 1.184,90 
Fonds Verstandelijk 
Gehandicapten € 687,49 

Handicap.nl € 559,82 
Hartstichting € 2.055,64 
Hersenst € 1.323,70 
Nationale MS Fonds € 739,59 
Jantje Beton € 588,38 
Kinderhulp € 724,84 
KWF Kanker Bestrijding € 2.867,66 
Maag-, lever-, 
Darmstichting € 1.055,24 
Nierstichting € 1.187,09 
Reumafonds € 1.093,54 
Cordaid / Vastenactie € 1.460,65 

Namens de Stichting Nederweert 
Collecteert willen wij graag alle in-
woners van Nederweert bedanken 
voor hun  giften. Ook bedanken wij 
graag alle sponsoren die deze collecte 
mede mogelijk hebben gemaakt. En 
niet te vergeten bedanken we ook 
alle collectanten voor de geweldige 
inzet. Zonder hen hadden we deze 
gezamenlijke collecte niet kunnen or-
ganiseren.

Informatie: 
Henny Kroezen 0495-632155

Optreden Ad van Meurs bij De Groote Peel 

Peelpodium ‘by night’ in Buiten-
centrum De Pelen

Op zaterdag 24 mei speelt de 
Eindhovense singer-songwriter 
Ad van Meurs in het overdekte 
Amfitheater van Buitencentrum 
De Pelen. Van Meurs is op herha-
ling, want vorig jaar was hij ook al 
te gast in De Groote Peel. Inmid-
dels heeft Van Meurs zijn tweede 
Nederlandstalige album: ‘de Weg 
is een Vriend’ uitgebracht. Hierin 
bezingt hij persoonlijke onder-
werpen zoals het hebben van kin-
deren, bijgeloof en de kracht van 
muziek. Het optreden vindt plaats 
in het overdekte amfitheater van 
De Pelen en begint om 19.30 uur. 
De voorstelling zal tot ongeveer 
22.00 uur duren. Kaartjes kosten 
€ 10,- inclusief een drankje. Reser-
veren kan via: depelen@staats-
bosbeheer.nl of telefonisch: 0495 
– 641 497. Het Buitencentrum 
van Staatsbosbeheer ligt aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk.

‘De Weg is een Vriend’
Het songmateriaal van ‘de Weg is 
een Vriend’ is grotendeels ontstaan 
tijdens een reis van Van Meurs door 
de Verenigde Staten in de zomer van 
2013. In die periode verkeerde hij in 
een soort van retraite, zonder de af-
leiding van internet en dergelijke. 
Zo vond hij de inspiratie om een al-
bum te maken dat dicht bij hemzelf 
stond. ‘De Weg is een Vriend’ wordt 
gekenmerkt door stijlvol verwoorde 
teksten waarin actuele en persoonlij-
ke onderwerpen worden bezongen. 
Het geheel is door Van Meurs’ mu-
zikale partner en vaste producer An-

kie Keultjes voorzien van een warme 
en heldere sound. Laatstgenoemde 
speelt als zangeres ook een belang-
rijke rol op de plaat en staat naast Ad 
op het podium in De Pelen. 

Over Ad van Meurs
Ad van Meurs maakt al sinds de jaren 
zeventig muziek en staat inmiddels 
al enige decennia bekend als blues-, 
americana en folkartiest. Hij is een 
begenadigd fingerpicker en singer-
songwriter en bijzonder productief, 
getuige zijn indrukwekkende disco-
grafie. Voordat in 2012 zijn eerste 
Nederlandstalige album ‘en Soms’ 
verscheen, de voorganger van ‘de 
Weg is een Vriend’, schreef hij onder 
zijn alias The Watchman reeds twaalf 
albums op zijn naam. Daarnaast heeft 
hij inmiddels vijf albums uitgebracht 
met het zeer succesvolle NO Blues, 
twee stuks met The Folk Survival Club 
en één met Hootenanny Jim. Van 
Meurs staat te boek als een kenner 
van het genre en wordt door velen 
beschouwd als de Godfather van de 
Nederlandse singer-songwriter scene. 
Hij werkt nagenoeg altijd samen met 
geluidstechnicus, producer, zangeres, 
dichter en levensgezellin Ankie Keultjes.

Muziek midden in de natuur!
Het Peelpodium bij Buitencentrum De 
Pelen is muziek midden in de prach-
tige natuur van Nationaal Park De 
Groote Peel. Ook dit jaar heeft Staats-
bosbeheer weer een divers program-
ma samengesteld. Van Folk tot Blues 
en van Hillbilly tot Smartlap, voor ie-
der wat wils! Perfect te combineren 
met een wandeling in de natuur. Voor 
een compleet overzicht kijk op www.
buitencentra.peelpodium.nl 

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

MAATJESPROJECT: 
vrijwilligers gezocht! 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers 
voor het maatjesproject. Wilt u iets 
voor een ander betekenen? Neem 
dan contact met ons op! Wij geven u 
graag meer informatie over de moge-
lijkheden. 

Een familielid aan het woord:
Sinds medio juli 2013 is er in Zorgcen-
trum St. Joseph in Nederweert een 
afdeling speciaal voor mensen met 
de ziekte van Huntington. Voor velen 
is de ziekte van Huntington een heel 
onbekende ziekte. De mensen die er 
in hun familie mee te maken krijgen, 
weten wat de ziekte betekent voor 
patiënt, partner, kinderen en alle 
familieleden er omheen. Het is een 
erfelijke aandoening en vaak zijn er 
meerdere familieleden die de ziekte 
hebben of op termijn zullen krijgen. 
Een genetische fout veroorzaakt een 
versneld afsterven van de hersen-
cellen. Dit heeft gevolgen voor alle 
functies van het lichaam. Voor de bui-
tenwereld zijn vooral de ongecontro-
leerde bewegingen zichtbaar, maar 
als familie weet je, dat dit misschien 
wel het minst erge is. De persoon-
lijkheidsverandering is een van de 
moeilijkste dingen. Langzamerhand 
verlies je je man, je vrouw of zelfs je 
kind. Hij of zij verandert totaal en is 
niet meer de persoon van voor de 
ziekte. Soms vang je nog een glimp 

op van het oude ik, en daar ben je, als 
familielid, ongelooflijk blij mee.
Een opname in een zorgcentrum stel 
je zo lang mogelijk uit, je wilt dit ei-
genlijk niet. Maar na vele, vele jaren 
de zorg te hebben gedragen, ben je 
vaak uitgeput. De vriendenkring is 
door de problematiek vaak erg uit-
gedund, waardoor je er steeds meer 
alleen voor bent komen te staan. 
Familie wil wel helpen, maar die is 
er emotioneel vaak te nauw bij be-
trokken. Opname in een zorgcen-
trum brengt wel rust, maar na een 
paar maanden merk je, helaas, dat 
de voorafgaande jaren hun tol heb-
ben geëist. Je wilt er nog steeds zijn 
voor je familielid, het liefst iedere 
dag, maar dit lukt gewoon niet meer. 
Vandaar dat veel patiënten vrijwel 
geen bezoek ontvangen, terwijl ze 
er juist behoefte aan hebben om ook 
eens met iemand een wandelingetje 
te maken of ergens een kopje koffie 
of een pilsje te drinken, al is het maar 
beneden in het restaurant. 

Heeft u tijd en zou u er wat voor voe-
len om een maatje te zijn voor een 
van de bewoners, meld u dan aan! 
Wij, als familie, zouden er heel erg 
blij mee zijn dat ons familielid net dat 
kleine beetje extra aandacht krijgt 
dat hun het gevoel kan geven dat ze 
er nog bij horen. U kunt contact op-
nemen met Vorkmeer Nederweert. 

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. 

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

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

3e asperge fietstocht

Zondag 25 mei 2014 - met zelf as-
perges steken 

Deze tocht met een smakelijk tintje, 
organiseert IVN-Weert met medewer-
king van het Ned. Asperge Centrum 
en Molenstichting Weerterland. Het 
bijzondere van deze fietstocht is dat 
u op de terugweg bij een kweker zelf 
uw portie asperges onder vakkundige 
begeleiding mag steken en kopen. In 
de route is op ± 15km een lunchpauze 
in het kerkdorp Ell, waar u tegen een 
gereduceerde prijs een eenvoudige 
Aspergelunch, een kop soep of al-
leen wat te drinken kunt bestellen. In 
de routebeschrijving worden diverse 
wetenswaardigheden vermeld; bv. 
een paddestoelen koopautomaat, 
de Ellerschans en bezichtiging van de 
draaiende St. Anna molen. Onderweg 
zijn diverse rustmogelijkheden om 
van de natuur te genieten. De route 
gaat over verharde wegen en fiets-

paden. Als afsluiting wordt bij de fi-
nish een aspergelikeurtje geschonken 
en ontvangt u een tas vol informatie 
over o.a. de Weerter natuur, asperges 
en -recepten.

Lekker op je gemakje pédalleren 
en genieten van het Weerterland!

Overige informatie
Afstand tot lunchpauze:  ± 15km/Na 
lunchpauze tot finish: ± 16km
Start- en finish lokatie: Natuur & Milieu 
Centrum, Geurtsvenweg 4 te Weert.
Starttijd: Tussen 10.00 en 12.30uur 
(Individueel, als duo of als groep.)
Gaarne tevoren inschrijven: NMC – 
Tel. 0495-524893.  
Kosten p.pers.: € 5,-- (Bet. aan start-
tafel)
Georganiseerd door: IVN-afd.Weert. 
Zie www.ivnweert.nl

Dit is leuk, leerzaam en gezond.

morgen zijn we 
er nog dichterbij

iedereen verdient een morgen



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

UPKE DUPKE

Een peuterspeelzaal in Neder-
weert? Ja hoor bij HOERA KINDER-
CENTRA is UPKE DUPKE te vinden.

Wat is een peuterspeelzaal?
De peuterspeelzaal is een plaats waar 
een kind van 2 tot 4 jaar met veel 
plezier kan spelen met en leren van 
leeftijdgenootjes. De pedagogische 
medewerkers zorgen voor een uitda-
gend programma. 
Door het aanbieden van speelse, 
gevarieerde activiteiten wordt de 
ontwikkeling van het kind zo veel 
mogelijk gestimuleerd. Er wordt 
gewerkt volgens een educatief pro-
gramma wat goed aansluit bij de ba-
sisschool.

Waarom kiezen voor een peuter-
speelzaal?
De peuterspeelzaal is om allerlei re-
denen belangrijk voor een kind:
•	 Het kind ontmoet er speelkame-

raadjes en leert samen spelen met 
andere kinderen.

•	 Er is veel en gevarieerd spelmate-
riaal, dat aansluit bij de leeftijd, 
behoefte en ontwikkeling van de 
kinderen.

•	 Met het speelse activiteitenpro-
gramma wordt de hele ontwikke-
ling van de kinderen gestimuleerd. 
Er wordt gewerkt met thema’s.

•	 De kinderen worden geobserveerd
en gevolgd in hun ontwikkeling.

•	 De pedagogisch medewerkers be-
vorderen dat de kinderen steeds 
meer dingen zelfstandig gaan 
doen. Hiermee wordt het kind 
goed voorbereid op de basisschool.

•	 Prima combinatie met particuliere
oppas (bv opa/oma, lieve oppas 
aan huis/ gastouder etc).

De peutergroepen bij Upke Dupke 
worden geleid door 1 of 2 vaste pe-
dagogische medewerkers, dit is af-
hankelijk van het aantal kinderen.
Er zitten maximaal 14 kinderen in 
deze groep. De kinderen komen 2 tot 
4 dagdelen per week naar de peuter-
speelzaal.

Voor meer informatie over dagdelen, 
groepen, werkwijze etc. kunt u te-
recht bij peutersnederweert@locatie.
hoerakindercentra.nl 

Zijn enkele uren in de peuterspeelzaal 
niet voldoende dan heeft Hoera kin-
dercentra ook de mogelijkheid voor 
de dagopvang (bij Olleke Bolleke van 
0-2 jaar/ Eigenwijsje van 2-4jaar). Ook 
hier wordt het peuterprogramma 
aangeboden. Voor meer informatie 
kijk op onze site www.hoerakinder-
centra.nl 

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Kunstlint Budschop en Nederweert

Vorig jaar werd voor de eerste keer 
door de Dorpsraad Budschop het 
Kunstlint georganiseerd ter gelegen-
heid van de opening van Brug 15. 
Bij de evaluatie werd op verzoek van 
de kunstenaars en ondernemers beslo-
ten om dit tot een jaarlijks evenement 
te laten uitgroeien. Hiervoor is  toen 
een werkgroep gevormd en deze heeft 
onlangs de draad weer opgepakt.

Kuntslint St. Rochusstraat, Brugs-
traat, Kerkstraat.
Omdat dit jaar in augustus de opknap-
beurt van de Kerkstraat en de Lamber-
tushof gereed komt en dit eveneens 
feestelijk wordt gevierd, wordt het 
Kunstlint uitgebreid met de Kerkstraat. 

Amateurkunstenaars uit gemeen-
te Nederweert opgelet!
Tijdens de festiviteiten willen we aan 
beeldende amateurkunstenaars van 

alle leeftijden uit de hele gemeente 
de gelegenheid bieden om hun wer-
ken te presenteren. Het is de bedoe-
ling om in de week voorafgaand en 
volgend op Nederweertkermis deze 
kunst ten toon te stellen in etalages 
van de deelnemende ondernemers 
in bovengenoemde straten. Dus 
kunstschilders, boetseerders, beeld-
houwers, glasbewerkers, meisjes, 
jongens, dames, heren toon je kunst-
werken en meld je aan.

Opgave kan bij voorkeur via e-mail: 
jgm.evers@kpnmail.nl  of telefonisch 
633410 

Verdere informatie 
Te zijner tijd zullen zowel de deelne-
mende kunstenaars samen met de 
ondernemers uitgenodigd worden, 
om de uitvoering van het Kunstlint 
verder te bespreken.

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

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Mantelzorgsalon 
maandag 6 augustus

Deze middag gaan we een bezoek 
brengen aan de Fam. G. Wijen Gra-
themerweg 84 Kelpen-Oler, waar we 
om 13.30 uur worden verwacht.

We krijgen een korte inleiding over 
het ontstaan van zijn werk daarna 
is er nog een rondleiding in zijn ei-
genhandig opgebouwde museum.
Het staat er vol curiositeiten, varië-
rend van Sjra’s eerste verkochte stoe-
len tot carnavalskostuums, zijn eerste 
auto - een oude Fiat 1100 - talloze 
boeken, religieuze kunst, Afrikaanse 
maskers, oud gereedschap, tientallen 
prenten en schilderijen en de antieke 
instrumenten van de dorpsdokter.

Koffie en vlaai worden door de fami-
lie aangeboden. Dit belooft een hele 
interessante middag te worden. We 
willen om 13.00 uur vertrekken vanaf 
de Kapelaniestraat 3 te Nederweert. 
Een vrijwillige donatie voor Afrika is 
van harte aan te bevelen.

Aanmelden kan t/m 2 augustus 
tel.0495-633504 of via arlette.reij-
nen@dezorggroep.nl 

TE HUUR
Geenestraat 1B1
te Nederweert

- zeer luxe 3-kamer appartement;
- moderne inbouwkeuken met apparatuur;
- gelegen in centrum, complex ‘Noblesse’;
- eigen berging en parkeerpl. in garage;
- twee balkons, woonopp. 80m2, bwjr. ’07.

Meer info:
Jacobs – Gijsen Adviseurs
Ospelseweg 23 • 6031 AK Nederweert

0495-460180 • www.jacbosgijsen.nl

Double Axe in Belfeld.

Nadat D’n Herberg in Belfeld enkele 
jaren achter elkaar een Dylan-tribute 
op de woensdag voor Hemelvaart 
heeft georganiseerd wordt nu het 
podium vrijgemaakt voor Double Axe 
met een ‘Van Morrison-tribute’. De 
negenmans formatie van vanavond 
zoekt de muzikale sfeer op die Van zo 
typisch maakt: soul, folk, rock en veel 
Ierse mystiek. Nummers van zijn hele 
muzikale carriere worden gebracht 
onder andere van de albums Astral 
Weeks, Moondance, Wavelength 
tot the Healing Game en verder. The 
Double Axe Band met hun roots in 
het Middenlimburgse Nederweert 
spelen nog steeds één keer per jaar 
deze show waarmee ze vroeger tot 
in Ierland toe op pad zijn geweest. 
Woensdag 28 mei 2014, de dag voor 
hemelvaart, bij Den-Herberg. Entree: 
€ 10, aanvang: 20:00 uur. Graag re-
serveren door een email te sturen 
naar: info@den-herberg.eu

Workshop Griekse keuken

De Griekse keuken is een typi-
sche mediterrane keuken en vertoont 
gelijkenissen met de keukens van de 
Balkan, Italië, Anatolië en het Mid-
den-Oosten. Veelgebruikte en ken-
merkende producten in de Griekse 
kookkunst zijn olijfolie, kruiden en 
groenten, granen, wijn, vis en diverse 
vleessoorten, waaronder pluimvee, 
konijn, lams- en varkensvlees. Andere 
typische ingrediënten zijn kaas, au-
bergine, courgette en yoghurt. Veel 
desserts bevatten noten en honing.
Wanneer: 28 mei 2014, aanvang18.00 
uur, kosten € 32, - incl. ingrediënten 
en drankjes.
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, 
Nederweert; tel.(495)-626235; aan-
melden via cursussen@coconneder-
weert.nl of via www.coconneder-
weert.nl

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Oprichting kredietunie 
MKB Weerterland 

Banken zijn tegenwoordig niet 
snel bereid financiering te ver-
lenen. Dat neemt niet weg dat 
financiering voor sommige on-
dernemers hard nodig is. On-
dernemers in Midden-Limburg 
nemen daarom samen actie. In 
navolging van een initiatief van 
de afdeling MKB Noord-Limburg 
heeft MKB Weerterland beslo-
ten ook een Coöperatieve MKB 
Kredietunie Weerterland op te 
richten. Begin 2015 moet de kre-
dietunie voor MKB’ers in de regio 
Weert een feit zijn.   

Het idee van de MKB Kredietunie is 
onderlinge kredietverlening, voor en 
door ondernemers uit het MKB, com-
plementair aan de bancaire krediet-
verlening en bedoeld om ondernemers 
te laten groeien. De ondernemers 
vormen een coöperatie kredietvereni-
ging, waarbinnen zij via een gemeen-
schappelijke kas geld aan elkaar be-
schikbaar stellen en van elkaar lenen. 
Een oud idee dat opnieuw in de be-
langstelling is komen te staan, doordat 
de grote banken het steeds vaker laten 
afweten bij de kredietverlening aan 
het midden- en kleinbedrijf.

Leden binnen de kredietvereniging 
kunnen als coach fungeren voor ervaren 
of beginnende collega-ondernemers, 
de kredietnemers. Zij zetten zich in voor 
het succes van de ondernemer en ver-
groten daarmee de kans op het welsla-
gen van zijn of haar onderneming.

De kredietunie bevordert de onder-
linge solidariteit tussen kredietgevers 
en kredietnemers, heeft geen winst-
oogmerk en is op democratische leest 
geschoeid. Zowel kredietgevers als 
kredietnemers zijn lid en mede-eige-
naar van de coöperatie. Een eventu-
eel positief saldo aan het eind van het 
jaar komt ten goede aan de leden.

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

CDA

Het CDA pakt de draad weer op 
met een bedrijfsbezoek in combi-
natie met de openbare fractiever-
gadering. Komt u ook?
Deze keer gaan we op bezoek bij He-
kers & Koppen BV en zullen we meer 
te weten komen over de activiteiten 
die van hieruit worden ontplooid. 
Het bedrijf bestaat uit Varkenshan-
del Hekers & Koppen bv en Koppen & 
Hekers transport BV. Verder is er nog 
een handelskantoor in Polen. Zeker 
de moeite waard om kennis te nemen 
hoe een modern bedrijf op dit gebied  
internationaal opereert.

We worden op dinsdag 27 mei om 
19.30u verwacht op het adres Heersel 
1 te Ospel.
Aansluitend vindt ter plaatse de 

openbare fractievergadering plaats 
waarin de agendapunten worden be-
sproken van de raadsvergadering van 
dinsdag 3 juni.
Iedereen is ook daarbij van harte wel-
kom.

Ook voor uw inbreng over andere on-
derwerpen is er voldoende ruimte.

Op de raadsagenda staat onder meer:
•	 Bespreken van het coalitieakkoord 

met informatievoorziening over wat 
de financiële gevolgen hiervan zijn.

•	 Vaststellen Programmarekening 2013
en besluiten wat er met het batig 
saldo van 2013 gaat gebeuren.

Tot dinsdag  27 mei 
CDA Nederweert

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 

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

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

Het begin van het Eynd

EYNDERHOOF  zondag 20 april, 
tweede paasdag :           
Onder grote belangstelling is de ten-
toonstelling “HET BEGIN VAN HET 
EYND”   geopend.                                                                                                                                 

Hoogtepunt was  de onthulling, door 
burgemeester Henk Evers, van een 
speciaal vervaardigde maquette, die 
tevens het middelpunt vormt van de 
tentoonstelling. Daarna kregen Pe-
ter Willlekens bestuursvoorzitter en 
Frans Heijnen, de initiatiefnemer  te-
vens erevoorzitter, het woord.

De maquette, van 2 bij 2 meter , met 
een schaal van 1:1500 bestrijkt een 
gebied van 3 bij 3 km. Globaal loopt 
de begrenzing van de kanalenvier-
sprong in het Noordwesten tot aan 
het gebied rondom de Banen in het 
Zuidoosten. Voor de bouw van de 
maquette is een professionele ma-
quettebouwer in de arm genomen, 
dhr. Koen Middeljans uit Nederweert. 
Een speciaal gevormde themagroep, 
bestaande uit vrijwilligers van Eyn-
derhoof, is een half jaar lang bezig 
geweest om de tentoonstelling ge-
stalte te geven.

Met deze expositie willen we het pu-
bliek verleiden om het natuurhisto-
risch interessante gebied rondom  en  
vanuit Eynderhoof in te gaan en te 
verkennen. We gaan dus als Eynder-
hoof een stuk verder dan alleen maar 
het promoten van ons eigen museum.                                                                                      
Sterker nog, we willen vooral laten 
zien wat de regio Nederweert en met 
name het gebied rondom Sarsven en 
de Banen aan natuur en cultuurhisto-
rie te bieden heeft.  

Door, naast het gebied op de ma-
quette, ook te verwijzen naar o.a. De 
Groote Peel met het buitencentrum 
De Pelen, maar ook naar bijv. het Klok 
en Peel museum in Asten en de Maria 
Peel rondom Deurne en Griendtsveen 
willen we laten zien dat Nederweert 
een belangrijk onderdeel is van een 
groot en heel eigen gebied: DE PEEL. 
Een gebied dat heel veel potentie in 
zich heeft voor wat betreft toerisme en 
recreatie. Tijdens openingstijden kunt 
u nog het hele seizoen komen kijken 
naar deze unieke tentoonstelling. Bij 
deze bent u dus van harte uitgenodigd.           

Zie ook:  www.eynderhoof.nl                                                                                   



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

Aanbieding
t/m 23 mei

Prinsessenvlaai € 8,95

Rijstevlaai

met slagroom € 13,95

Heytser kei € 2,95

Ontbijtkoek € 1,95

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

KampioenKampioenampioenK
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste lekkerste 
LimbLimburgseurgsegseur vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Open huis:
Donderdag 22 mei vanaf 19.00 tot 20.00
Zaterdag 24 mei vanaf 10.00 tot 12.00

Goed onderhouden 2-onder-1-kapwoning met diepe garage 
(in gebruik als berging/pedicure-salon), royale carport en oprit

*actie loopt tot en met 6 juni a.s.

Voorjaarsactie!*

Bieden vanaf 

€ 170.000,- k.k. 

Dé specialist in

zonne-energie & na-isolatie
Dé specialist in

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

ZIEKENVERVOER

23 MEI 2014  
TIJD: VAN 10.00 TOT 19.00 UUR

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN EN DEMONSTRATIES
VANAF 19.00 UUR BESLOTEN FEESTAVOND 

LOCATIE: FAHRENHEITSTRAAT 7, WEERT
ENTREE: GRATIS

10 JAAR! HENDRIX BELETTERING

www.hendrix-belettering.nl

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

DAGDAG

Week van het Huisdier bij DAP Lintjeshof
Een huisdier hebben is ontzettend
leuk. Vooral als dat dier goed bij jou 
en je situatie past. Dan is zo’n dier 
echt een aanvulling op je leven en iets 
om gelukkig van te worden.

Helaas worden huisdieren nog te 
vaak in een opwelling gekocht. Om-
dat ze er schattig uitzien, omdat de 
kinderen er al zo lang om vragen, om-
dat ze gratis worden aangeboden of 
omdat bekenden er ook een hebben. 
Maar zo’n snelle beslissing levert vaak 
problemen op. Wie niet voldoende 
over zijn huisdier weet, kan er immers 
niet goed voor zorgen. En soms blijkt 
een huisdier heel anders te zijn dan 
men van tevoren dacht.

Met de slogan “Bent u goed voor-
bereid op de komst van een nieuw 
maatje?” besteedt DAP Lintjeshof 
deze maand extra aandacht aan voor-
lichting van kinderen (en ouders) 
over wat je nou eerst allemaal hoort 

te weten voor je een nieuw huisdier 
koopt. Elk dier heeft namelijk een bij-
sluiter! 

Ter ere van de Dag van de Hond orga-
niseren we bovendien exclusief voor
onze facebookvriendjes  een grote 
teken- en knutselwedstrijd! Onder-
werp: “Met je huisdier naar de die-
renarts”. Like onze facebookpagina, 
geef je creatie voor eind mei af aan 
onze balie  en maak kans op een (lek-
kere) prijs.

Voor meer info: www.facebook.com/
DierenartsenpraktijkLintjeshof

Team Lintjeshof

“Horeca bedrijven Heidehof” in Someren- Heide

Gelegen in het landelijke Brabantse 
Someren-Heide vindt u “Heidehof”. 
In het rond 1920 ontstane Someren-
Heide, ook bekend als “ De Hei”, voelt 
eenieder zich op zijn gemak, het dorp 
heeft ca. 1500 inwoners. De Familie 
Limpens is sinds augustus 2001 uit-
bater van “Heidehof” en heeft reeds 
vele gasten mogen verwelkomen in 
hun sfeervolle restaurant,  feestzalen 
en in het cafetaria. Samen met hun 
medewerkers proberen ze altijd het 
beste voor u te bieden; aankleding, 
bediening en uiteraard het eten en 
drinken worden tot in de puntjes ver-
zorgd.

Horecabedrijven Heidehof biedt u
o.a. een restaurant, 2 feestzalen, ca-
fetaria en uitgebreide catering mo-
gelijkheden. Voor meer informatie 
over onder andere het restaurant, de 
feestzalen, party catering en arran-

gementen verwijzen wij u graag naar 
onze site: 
www.rest-zalen-heidehof.nl.

De exacte locatie dichtbij Neder-
weert, inclusief routeplanner, kunt u
middels een routeplanner op de web-
site bereiken. Uiteraard kunt u altijd 
geheel vrijblijvend een offerte aan-
vragen gelang uw wensen.
Heidehof speelt graag in op uw wen-
sen en biedt een passend voorstel op 
maat met vooraf bij u bekende all-inn 
prijzen.

Kerkendijk 126
5712 EX
Someren Heide
Noord Brabant
0493-491564 

info@rest-zalen-heidehof.nl
www.rest-zalen-heidehof.nl

Streekpreuve
Zondag 25 Mei  “Streekpreuve” met 
Pannenkoeken  in Openluchtmuse-
um Eynderhoof  Nederweert  - Eind

Eynderhoof is een van de bezoe-
kerscentra in de regio, die Gast-
heer wil zijn voor het Nationaal 
Park. Het laat deze dag de bezoe-
kers, groot en klein, proeven en
smullen van de Eynderhoof pan-
nenkoek, gesmeerd met zelfge-
maakte Eynderhoof stroop en
brood uit eigen houtgestookte 
ovens. Een pannenkoek met spek
kost € 2,50 en voor een gewone 
pannenkoek betaalt u € 2,00. Dit 
ambachtelijk gebeuren is te zien 
en te ruiken van 13.00 – 17.00 
uur. Mondharmonica club ”Sa-
menklank” uit Sevenum zal de 
terrassen deze dag muzikaal op-
luisteren.

Vandaag  is er ook  uitleg bij de ten-
toonstelling  “Het Begin van  Eynd” 
waar de natuurgebieden in deze Peel 
regio op een bijzondere manier wor-
den getoond, met behulp van een na-
tuurgetrouwe maquette. Met  grote
panorama’s en lichtbeelden, wordt 
de flora en fauna zichtbaar gemaakt 
van deze Peel regio.

Woensdag 28 mei Molenaarsdag 
met de kinderen
Samen met de kinderen gaat de mole-
naar van graan meel maken. Dit alles 

gebeurt in onze eigen maalderij die is 
gevestigd in Bie Broabe. De kinderen 
kunnen vandaag de molenaar helpen 
bij het sjouwen van de zakken graan 
en meel. Nadat het graan tot meel is 
gemalen, wordt van het meel in onze 
bakkerei maiskoekjes gebakken. Ook
hierbij kunnen de kinderen de bak-
kers van Eynderhoof komen helpen.

29 mei Hemelvaartsdag  De am-
bachten in bedrijf
Vandaag is er in het museum speciale 
aandacht voor de ambachten. Deze 
dag demonstreren de ambachtslieden 
hun kennis en vaardigheden van hun 
ambacht. Zo zijn er onder andere de-
monstraties van de mandenvlechter, 
smid en pottenbakker. In onze her-
berg kunt u genieten van een hapje 
en drankje. Speciaal aanbevolen deze 
dag is de Eynderhoofvlaai, die door 
onze bakkers, op ambachtelijke wijze 
wordt gebakken in ons eigen bakhuis.

Limburgs Openluchtmuseum Eynder-
hoof vindt men aan de Milderspaat 1, 
6034 PL, Nederweert Eind  tel: 0495 
626507. Open van 13.00 – 17.00 uur. 
Entreeprijs volwassen € 5.--,  kinde-
ren € 2.-- Iedereen die het boekje, 
”De Dag van het Nationaal Park“ bij 
zich heeft, geniet korting.  Er is vol-
doende parkeergelegenheid. Er is
geen opgave of aanmeldingen nodig 
voor al deze activiteiten. Voor meer 
info zie: www.eynderhoof.nl

25 mei Muzikale open dag in De Groote Peel

Luister naar de muziek van Natio-
naal Park De Groote Peel. Op 25 
mei 2014 organiseert IVN in de 20 
Nationale Parken de Dag van het 
Nationaal Park, een speciale open-
dag met ‘muzikale’ activiteiten 
zoals een stiltewandeling, open-
luchtconcert, workshop natuur-
muziek maken, gezellig terrasje 
met streekmuziek en nog veel 
meer. Ook in Nationaal Park De 
Groote Peel is er van alles te doen.

Activiteiten
•	 Fête de la Nature bij Buitencentrum

de Pelen te Ospel (12.00u – 17.00u): 
excursie met gids, leuke kinderop-
drachten in het gebied, Vereniging 
Nederlandse Landgeit komt met 
bijzondere huisdierrassen, optre-
dens in het overdekte Amfitheater 
en Blazersgroep Speulendjer-wieës 
uit Nederweert met ‘Stimmungs-
muziek’.

•	 ‘Streekpreuve’ in Openluchtmu-
seum Eynderhoof  te Nederweert-
Eind (13.00u – 17.00u): pannen-
koeken met zelfgemaakte stroop, 
brood uit eigen houtgestookte 
over, Mondharmonicaclub ‘Samen-
klank’ op terras en tentoonstelling.

•	 Klankpad bij Toon Kortooms Park	
te Deurne: een klankpad van zelf-
gemaakte instrumenten op het

blote voetenpad en workshop 
fluitjes maken van vliertakken voor 
kinderen.

•	 Opening Natuurpoort de Peel te
Deurne (13.00u – 18.00u): opening 
van de Natuurpoort, wandel- en 
fietsroutes, muziek, Peelexcursie 
met gids en een streekmarkt.

•	 Nationaal Klok & Peel Museum As-
ten (13.00u – 17.00u): in de Oran-
jerie van het museum geeft het lo-
kale koor ‘Incantare’ een optreden.

Kijk voor meer informatie over het 
programma op www.np-degroote-
peel.nl 

Dag  van het Nationaal Park
In elk nationaal park organiseren on-
dernemers in het gebied, parkgidsen, 
natuurgidsen en terreinbeherende 
organisaties samen leuke activiteiten. 
IVN is coördinator van het geheel. Dit 
jaar heeft de opendag een muzikaal 
thema. Onze natuur zit namelijk vol 
muziek: de wind over een veenland-
schap, het geritsel van bossen, het
stromen van beekjes, het getik van de 
zwarte specht en het gezang van de 
bruinvis. Alle bezoekers van de Dag 
van het Nationaal Park krijgen een 
passend cadeautje: een unieke ring-
tone van een ritmische mix van alleen 
natuurgeluiden. 

Foto: Staatsbosbeheer



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 22 tot en met 31 mei 2014 

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

VRIJDAG 23 MEI
14.30 uur Huwelijkmis van 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 echt-
genoten Nouwen-Maas, jaardienst Pierre 
Rademakers, Petronella Emans-Bongers 
(vanwege verjaardag), Nelly Stultjens-van 
Eijndhoven (vanwege verjaardag), ouders 
Gielen-van Gemert, overleden familieleden 
Veugelers-de Wit.

ZONDAG 25 MEI
Zesde zondag van Pasen 
09.30 uur H. Mis/eerste communiemis basis-
school De Klimop – jaardienst Miet Feijen, 
jaardienst Anna Dierkx-Konings, Wiel Roost 
vanwege verjaardag, overleden echtgeno-
ten Van Hulsen-Konings, jaardienst Harrie 
van Mierlo tevens voor verjaardag.

MAANDAG 26 MEI
Gedachtenis van H.-Filippus Neri, priester
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph.

DINSDAG 27 MEI
Gedachtenis van H.-Augustinus van Canter-
bury, bisschop
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel
19.00 uur  H. Mis in Mariakapel. 

WOENSDAG 28 MEI
Gedachtenis van H.H.-Christophorus Magal-
laen, priester, en gezellen, martelaren
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 29 MEI
Hoogfeest van Hemelvaart van de Heer
9.30 uur H. Mis (zang dameskoor Cantantes, 
lector mevr. L. Roost) – jaardienst en tevens 
vanwege verjaardag Harrie Nijssen.

VRIJDAG 30 MEI
13.30 uur Huwelijk van Jos Willekens en Ju-
dith van der Heijden.
Geen rozenkrans gebed en avondmis.

ZATERDAG 31 MEI
Feest van Maria bezoek - vooravond van de 
zevende zondag van Pasen
18.00 uur H. Mis - (zang herenkoor, lector 
mevr. H. Dielissen) – jaardienst Petrus Hu-
bertus Verheijen, jaardienst Neske Horijon-
Reemers tevens voor Frits Horyon en zonen 
Thijs en Harrie, jaardienst ouders Wilms-van 
Hoef, Ouders van Gemert-Claessens, Familie 
Kneepkens-Pustjens.

Misdienaar
Zaterdag 24 mei 18.00 uur: Britt Stienen.

Overleden
Op zaterdag 17 mei was de uitvaart voor Jo 
Bruekers, hij overleed in de leeftijd van 82 
jaar en woonde Lambertusstraat 13.
Moge hij ruste in vrede.

Priesterwijding
Op zaterdag 14 juni wijdt bisschop mgr. 
Frans Wiertz de 34-jarige Alejandro Vergara
Herrera tot priester. De wijdeling is oor-
spronkelijk afkomstig uit Chili. Hij volgde de 
priesteropleiding aan het diocesaan missio-
nair grootseminarie Redemptoris Mater te 
Cadier en Keer. De wijdingsplechtigheid in 
de Sint-Christoffelkathedraal te Roemond 
begint om half elf ’s morgens. Iedereen kan 
de dienst bijwonen.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 25 mei
10.00 uur H. Mis – Fien Moonen-van Hulsen, 
overleden ouders Eckers-Schroeten, zonen
Wub en Sjef, dochters Truke en Marieke en 
schoondochter Gertruda Eckers-Wagemans.

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

24 t/m 31 mei 2014

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

ZATERDAG 31 mei: 19.15 uur H. Mis, jaar-
dienst voor Bert en An Fonteijn-van Heug-
ten, jaardienst voor Ron Linders.

LEZERS: zaterdag 24 mei Marjo Timmer-
mans, zaterdag 31 mei Piet van Gog.

MISDIENAARS: zaterdag 24 mei Famke 
Aarts en Ayla Beerens, zaterdag 31 mei Va-
lerie Beerens en Tim Teunissen.

KINDERWOORDDIENST: Kinderen a.s. za-
terdag 24 mei zijn jullie weer van harte wel-
kom in de sacristie.

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

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

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, Budschop 6, telf. 632821.
U kunt ook per e-mail de intenties opge-
ven op het adres: gubbels@kpnplanet.nl 
en het bedrag van € 20,00 overmaken op 
Rabobank: NL97 RABO 0135 5068 24 van de 
St. Rochusparochie Budschop of op ING: NL39 
INGB 0001 8364 98. Een andere mogelijkheid 
is het bedrag van € 20,00 in een envelop af 
te geven bij Mia Gubbels, met vermelding van 
uw naam, adres en telefoonnummer en de 
opgave van de misintentie met de gewenste 
datum. 
Opgave misintenties vóór donderdag i.v.m.
uitgave van het weekblad. Telefoonnummer 
Parochiecentrum St. Rochus: 631760.
Voor het uitreiken van de H. Communie 
aan huis, kunt u contact opnemen met de 
heer Bert Verheggen, telf. 632684.

ZONDAG 25 mei  2014,  H. Mis om 11.00 
uur
Koor: Zondagskoor

H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Jaardienst voor Jos Gubbels en overleden 
familieleden Gubbels-Rulkens
H. Mis voor Jan Jansen vanwege zijn verjaar-
dag

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Jan Kuepers

Overleden:
Mevrouw Toke Stultiens -Stultiens, wonende 
Zorgcentrum St. Joseph. De avondwake is 
geweest op 6 mei jl in de St. Rochuskerk en 
de uitvaart heeft plaatsgevonden op 7 mei. 
Dat zij moge ruste in vrede.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Bankrekeningnummer: 
NL15 RABO 0128 4006 25

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47 RABO 0128 4024 74

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

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

Tel. Parochiebureau 0495-651230

Week van 24 mei 2014 – 31 mei 2014

Zondagmorgen 25 mei  9.30 uur:
Als hgm. voor Liny v. Roij-Leunissen v.w. 
haar verjaardag, Bér Mestrom v.w. zijn ver-
jaardag, Als hgm. voor een bijzondere inten-
tie en v.w. zijn verjaardag, 
Als maandd. voor Pierre Wijers en Mia 
Wijers-Baetsen, Overleden ouders Schreurs-
Verstappen, Nicolaas, Elisabeth, Harrie en 
Sjra Schreurs, Als hgm. voor Grietje Verstap-
pen, Als jrd. voor Frits Strijbos en overleden 
familie (Canticum Novum)

Donderdagmorgen 29 mei 9.30 uur:
Hoogfeest van Hemelvaart
Als hgm. voor Sjef v.d. Moosdijk en Mia v.d. 
Moosdijk-Camp en overleden familie, 
Als hgm. voor rector Lambert Gubbels en 
pater Crins (Canticum Novum) 

Mededeling:
•	 In de maand mei iedere donderdagmor-

gen vanaf 8.30 uur rozenkransgebed in 
de Maria-kapel.

Parochie O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen Ospel

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

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

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

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 24 – 31 mei.

Zaterdag 24 mei, 19.00 (Zanggroep Ospel) 
Joke van Wijk-Oosterlaken (verjaardag), jrd 
Lien en Bèr Kiggen-Nouwen (verjaardag) en
overleden familie, ghm Her Duijts en Dorien 
Duijts-Vaessen, uit dankbaarheid bij gouden 
huwelijksfeest. 
Zondag 25 mei, 6e zondag van Pasen, 
10.00 (Samenzang) ghm Harrie Kuijpers 
en Anna Gertruda Kuijpers-Moonen, ghm 
Sjeng Feijen en Hanna Feijen-Valks. 
Dinsdag 27 mei geen avondmis. 
Woensdag 28 mei, vooravond Hemel-
vaartsdag, 19.00 (Samenzang) voor eigen 
intenties. 
Donderdag 29 mei, Hoogfeest van de 
Hemelvaart van de Heer,  viering Eer-
ste H. Communie, 08.30 H. Doopsel; 10.00 
(Samenzang met communicanten) voor het 
welzijn van de 1e communicanten. 
Zaterdag 31 mei, jubileumviering 150 
jaar Parochie en presentatie gerestau-
reerd orgel, 19.00 (Jubileummis met He-
mels Concert m.m.v. drumband schutterij,
harmonie, Ospelse zangkoren) voor het wel-
zijn van de parochie, uit dankbaarheid voor 
150 jaar wel en wee als parochie en Ospelse 
gemeenschap. Aansluitend Hemels Concert.
ACOLIETEN: za. 24 mei 19.00 : Harry Geer-
lings, Kathy Geerlings; zo. 25 mei 10.00 :
Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen; za. 31 
mei 19.00 : Mathijs van Lierop, Edwin van 
Rooijen. 
OVERLEDEN: Op 7 mei jl. overleed Harrie 
Op ’t Root, 73 jaar, Lemmenhoek 54. Op 9 
mei jl. overleed Leen Wijen-Korsten, 99 jaar, 
Kleinschalig Wonen Brugske 16. Mogen zij 
rusten in vrede.
EERSTE COMMUNIE: Op Hemelvaartsdag is 
het parochiefeest van de Eerste H. Commu-
nie. Begeleid door de harmonie gaan zij om 
10.00 uur naar de kerk. Het is een belangrij-
ke stap in hun geloofsleven en hun christe-
lijke opvoeding en ook voor de parochie een 
feestdag. De communicanten zijn druk in 
de weer geweest met de voorbereiding van 
de misviering. U wordt uitgenodigd om het 
mee te komen vieren. Ik feliciteer commu-
nicanten en ouders en wens hen een fijne 
viering toe in de H. Mis en thuis. 
PAROCHIEJUBILEUM: Het parochiejubi-
leum is aanstaande ! Ospel maakt zich op 
om dit op gepaste wijze te vieren en ik no-
dig graag iedereen uit om de vieringen in 
de kerk en de jubileumfestiviteiten mee te 
komen vieren. U bent ook van harte welkom 
op de feestreceptie om samen te toosten op 
het toekomstige welzijn van onze parochie. 
ORGELFONDS: Tevens wordt gevierd dat 
het kerkorgel gerestaureerd is. Een nood-
zakelijke klus om het orgel te behouden. 
U steunde het orgelfonds geweldig en ik 
nodig u uit om de presentatie van het or-
gel te komen beluisteren. Intussen hoopt 
het orgelcomité bij de jubileumviering op 
“de laatste loodjes” in de kosten. Per 9 april
was de stand van het fonds € 10.655,83. 
Opnieuw kwamen spontane giften binnen 
van: € 250,-/250,-/100,-/250,-/500,-/25,-/25,-
/200,-/50,-, samen € 1.650,-, wat het totaal 
op € 12.3005,83 brengt! Het is heel bijzon-
der: van harte dank. (zie Orgelfonds elders 
in dit weekblad).

Pastoor A. Koumans. 

HET GAAT DE PASTOOR GOED!: Jawel: 
u zag hem misschien al in zijn glimmende 
nieuwe auto “met alles erin en eraan”. Hij
aarzelde even toen zijn kloosteroverste hem 
een (vrij) nieuwe auto aanbood : is zo’n auto 
voor een eenvoudige dorpspastoor wel pas-
send? Enkele parochianen hielpen hem over 
die aarzeling heen. 
Er zijn nog steeds sympathieke ondernemers 
die het werk van de kerk en priesters onder-
steunen. Vanuit de landelijke scheepsbouw-
branche ontving de kloosterorde van de 
Oblaten van Maria enkele personenauto’s 
en de overste was van mening dat de auto 
van pastoor Koumans wel aan vervanging 
toe was. We wensen mijnheer pastoor – om 
in scheepvaarttermen te spreken - “een be-
houden vaart”.
Het plaatje compleet, driemaal is scheeps-
recht : 150 jaar parochie, een gerestaureerd 
orgel en een fraaie auto voor mijnheer pas-
toor.  

Ouderenvereniging 
St. Rochus Budschop

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

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

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

 ZWANGER, 
 neem dan contact 

 op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

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

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

LKV afd. Ospel
Beste leden,

Donderdag 22 mei gaan we naar de Moe-
sel-Kapel. We vertrekken met de fiets om 
18.00 uur vanaf het Aerthijsplein. Bij slecht 
weer om 18.30 uur met auto’s, wil degenen 
die de auto tot zijn beschikking heeft die 
meebrengen, dan kunnen we op het plein-
tje alles verdelen. Voor degenen die niet wil
of kan fietsen, (ook bij goed weer) even bel-
len met Riek. Tel: 663395.  Na de H. Mis gaan 
we bij Florence ijs eten.

Vriendelijke groet het bestuur.

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
DPL-lichttherapie

Spot-Away-behandeling
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

www.lactatiekundige-limburg.com

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

uitvaartbegeleiding

van den Boom

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom 
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid.

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Dankbetuiging

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven tijdens zijn ziekte, 
overlijden en afscheid van mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Theu Steuten
willen wij iedereen oprecht bedanken.

Toos Steuten van Gog
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 16 augustus om 
19.00 uur in de St. Lambertuskerk te Nederweert.

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

Donateuractie
“Speravi”

De jaarlijkse donateuractie voor Lichamelijk 
gehandicaptenvereniging “Speravi” wordt 
gehouden van 26 mei t/m 1 juni.
We collecteren dan in Leveroy.
In Leveroy kunnen wij niet mee doen aan de 
landelijke goede doelen actie. 

“Speravi” stelt zich ten doel het bevorderen 
van de belangen van de gehandicapten in 
het algemeen en van zijn eigen leden in het 
bijzonder.
Er vinden in de vereniging vele activiteiten 
plaats voor onze mensen op sportief en cul-
tureel gebied.

Een keer per week wordt er gezwommen in 
zwembad “Aoreven” te Heythuysen op de 
dinsdagavond van 19.45 – 20.45 uur onder 
begeleiding. Ook mensen die geen lid van 
“Speravi” zijn, of mensen die op medisch ad-
vies moeten zwemmen zijn van harte wel-
kom op de dinsdagavond. Kom maar gerust 
vrijblijvend eens een kijkje nemen.
Deze activiteiten zijn echter alleen mogelijk 
dankzij een geslaagde donateuractie.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Bestuur “Speravi”

Heeft u nog andere vragen betreffende 
onze vereniging dan kunt u kontakt opne-
men met het secretariaat telnr. 0495-651237. 
Of neem een kijkje op onze site
www.speravi-leudal.nl

St. Clara bedankt.

S.K.

Hartelijk dank voor alle felicitaties, 
cadeaus en mooie woorden op mijn 90ste verjaardag. 

Een bijzonder woord van dank aan 
pater Jan Verboogen voor de mooie dienst. 

Het was een geweldige dag! 

M. Franssen-Venner. 

Mantelzorgsalon 6 augustus a.s.
Deze middag gaan we een bezoek 
brengen aan de Fam. G. Wijen Gra-
themerweg 84 Kelpen-Oler, waar we 
om 13.30 uur worden verwacht.

We krijgen een korte inleiding over 
het ontstaan van zijn werk daarna
is er nog een rondleiding in zijn ei-
genhandig opgebouwde museum.
Het staat er vol curiositeiten, varië-
rend van Sjra’s eerste verkochte stoe-
len tot carnavalskostuums, zijn eerste 
auto - een oude Fiat 1100 - talloze 
boeken, religieuze kunst, Afrikaanse 

maskers, oud gereedschap, tientallen 
prenten en schilderijen en de antieke 
instrumenten van de dorpsdokter.

Koffie en vlaai worden door de fami-
lie aangeboden. Dit belooft een hele 
interessante middag te worden. We 
willen om 13.00 uur vertrekken vanaf 
de Kapelaniestraat 3 te Nederweert. 

Een vrijwillige donatie voor Afrika is 
van harte aan te bevelen. Aanmelden 
kan t/m 2 aug. tel. 0495-633504 of via 
arlette.reijnen@dezorggroep.nl

VVD
Stem op 22 mei op VVD nr. 7: 

Joost van den Akker

Donderdag 22 mei zijn de verkiezin-
gen voor het Europees Parlement. 
Vanuit de VVD heeft Joost van den 
Akker zich kandidaat gesteld met 
volledige steun van de VVD Limburg. 
Voor de VVD staat hij op nr. 7 op de 
lijst. Krijgt hij ook uw stem?

Waar zet Joost zich voor in?
1. Eén laag beltarief in heel Europa
2. Behoud van Maastricht-Aachen 

Airport
3. Geen discriminerend tolvignet 

voor Nederlandse auto’s in België 
of Duitsland.

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

Maar ook:
5. Halt aan het drugstoerisme: grens-

overschrijdende criminaliteit aan-
pakken

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

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

8. Stop de Straatsburgse geldverspil-
ling: het Europees parlement moet 
alleen in Brussel vergaderen.

Duidelijk toch?
Vergeet niet te gaan stemmen, en als u
stemt dan is Joost uw stem zeker waard!
Ook de VVD Nederweert steunt Joost 
als kandidaat voor het Europees Par-
lement.

Renée Wernink
Voorzitter VVD Nederweert
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Sportplaza Someren
Postelstraat 20, 5711 EN  Someren
Tel: 0493-491312
info@sportplaza-someren.nl

Door onze specialisatie op het gebied van orthopedisch schoen-
techniek, vindt U bij ons een collectie schoenen voor Dames, 
Heren en Kinderen die is gericht op pasvorm en kwaliteit. 
Zo brengen we schoenen in diverse wijdte maten en aanpasbaar 
voor steunzolen, supplementen, verhogingen, afwikkelbalkjes 
en andere orthopedische voorzieningen.
Al deze correcties worden bij ons in eigen bedrijf vervaardigd als 
mede de orthopedische schoenen die we leveren voor diverse 
ziektekosten verzekeraars.
Voor een goed schoenadvies bent U bij ons aan het juiste adres, 
met ons speciaal opgeleidt personeel staan we voor U klaar om 
uw voet of loop problemen zo goed  mogelijk op te lossen.
Kom langs voor het bekijken van onze collectie of maak een af-
spraak voor een advies op maat.

Schoenhandel Kanters-Vinken Vof 
Kerkstraat 19 5711 GT Someren
Tel. 0493-491418
www.kantersvinken.nl

spraak voor een advies op maat.

Schoenhandel Kanters-Vinken Vof inken Vof of inken V
Kerkstraat 19 5711 GT Someren

Sport Plaza Someren wil u als lid van een ver-
eniging en ook particulier graag goed van dienst 
zijn en professioneel advies geven. Daarom heeft 
Sport Plaza Someren een ruim assortiment in 
schoenen en sportkleding. We zijn gespecialiseerd 
in teamwear voor verenigingen en ook particulier. 

We leveren al vanaf 1 stuk, we kunnen alles onder 1 dak (dus geen tussen-
personen) van ONTWERP tot DRUKKEN tot BORDUREN en zelfs RECLAME uitin-
gen in wat voor vorm dan ook. Alles is mogelijk en vraag gerust vrijblijvend 
naar een passende offerte. We hebben in de jaren al heel wat clubs voorzien 
van de kleding en bedrukking. A.a. SV Someren, SSE Someren Eind, SVSH 
Someren Heide, RKSVO Ospel, ’t Brökske zaalvoetbal, Handbal Someren, ASC 
volleybal, Helmond sport BVO, Handbal Nederweert/Ospel en Eindse Boys te 
Nederweert-Eind.

Voor verenigingen en particulieren
Bent u als vereniging ook benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen in 
de toekomst, maak dan vrijblijvend een afspraak en ervaar onze gastvrijheid 
in de winkel. 

Sinds januari beschikken we ook over een voetscan in de winkel. 
U kunt vrijblijvend uw voeten laten scannen en het daarbij behorende advies 
ontvangen. Iedere zaterdag is er een oefentherapeut Cesar i.o. aanwezig, 
voor extra aandacht en professioneel schoenadvies.Heeft u klachten tijdens 
het lopen, loop op zaterdag even binnen en vraag advies aan Lianne Oefen-
therapeut Cesar i.o..

Sport Plaza Someren heeft een assortiment schoenen in merken als;
Brooks - Asics - New Balance

We hopen jullie te mogen begroeten in onze winkel.

Met sportieve groet, Team Sport plaza Someren

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.

Postelstraat 36 Someren tel. 0493-494610

FIETSFIETSBEURBEURTT
Inclusief poetsen!

  Inclusief gratis ophalen en thuisbrengen!  Inclusief gratis ophalen en thuisbr

Inclusief trapas nastellen
Pedalen natrekken
Bandencontrole
Controle ketting en tandwielen
Incl. spannen en smeren 
Controle spaakspanning
Bijstellen remmen en smering
Versnelling afstellen
Controle verlichting
Smeren slot/standaard
Banden op spanning brengen
Fiets poetsen

Dichte kettingkast

Van € 49,-:

€ 29.95

Open kettingkast

Van € 59,-:

€ 34,95

Electrische fiets
Van € 59,-:

€ 34,95

ORIENTAALS
TAPAS!
Onbeperkt genieten
van meer dan 80 verschillende 
oosterse hapjes vanaf 

€€ 15,00 p.p.15,00 p.p.

Kies uw gerechten op

www.dechineseroos.nl

Bel 0493-491237 en laat 
het door ons bezorgen!

Boerenkamplaan 169, Someren
Mail: info@de chineseroos.nl

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



SSOOMMEREN
OpenOpen

Inschrijffeesten
EEen onen onvverergetgetelijke aelijke avvond uitond uit

vvoor familiesoor families, bedr, bedrijvijvenen
en ven vererenigenigingen!ingen!

SEVENTIES PARTY

Avond van an 

de LACH

waarvoor u al vanaf 2 personen kunt reserveren!

Voor thema’s en data zie www.plattevonder.nl !

Wij wensen u smakelijk eten!

Maandag € 15,50
Dinsdag en Donderdag € 17,50

Vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen € 19,50

STARTERS

Franse uiensoep
gegratineerd met een kaascrouton

Tomatensoep Caprese
met mozzarella en basilicum

Romige aspergesoep
met reepjes ham

Boschampignons gebakken in knoflook 
gegratineerd met kaas

Carpaccio van de runderhaas 
met Old Amsterdammer en een walnotendressing 

(meerprijs € 3,00)

Voorjaars salade
tartaar van tonijn salade, tomaatjes

en een citrus vinaigrette

HOOFDGERECHTEN VAN VLEES

Kipfilet gegratineerd uit de oven
met groene pesto en brie

Kotelet van het speenvarken
met een mosterd saus

Varkenshaas
rosé gebakken met een romige champignon saus

Runder Entrecote, gegrild 
met een rozet kruidenboter (meerprijs € 4,50)

HOOFDGERECHTEN VAN VIS

Zalmfilet
heerlijk gegrild met een boter saus en citroen

Claresse filet
gebakken in roomboter met een kruiden saus

Mulfilet
gebakken met een romige kreeftensaus

Scampi pannetje
gebakken in bruine suiker, geserveerd met

stokbrood en een frisse salade
(meerprijs € 3,00)

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse 
seizoen groente, verse frites en een rauwkostsalade.

LEKKERNIJEN

IJstaartje
huisgemaakt van nogatine met een toffee saus

en slagroom

Chocolade mousse met slagroomen een brownie

Oma’s wekpotje
vanille ijs met warme kersen en slagroom

Aardbeien bombe
parfait van aardbeien met slagroom

Koffie Heidehof
luxe coffee met liqeur 43

SUPPLEMENTEN

Boerenbrood met kruidenboter € 1,75
Gebakken aardappeltjes € 2,50

Extra Portie frites € 2,50 
Portie mayonnaise € 1,25

Laat U verrassen door onze koks,  
met een heerlijk diner vol verrassingen..!

En neem een keuze uit onze surprise menu’s.

3-gangen surprise menu
€ 27,50

(voorgerecht / hoofdgerecht / dessert)

***

4-gangen surprise menu
€ 32,50

(voorgerecht / soep / hoofdgerecht / dessert)

***
5-gangen surprise menu

€ 37,50
(voorgerecht / soep / tussengerecht

hoofdgerecht / dessert)

Uiteraard is het mogelijk om door te geven aan de bediening,  

waar U geen liefhebber van bent, dan houden onze koks daar  

rekening mee met de bereiding van de gerechten.

Stevig gevulde groenten soep
***

Wiener schnitzel (200 gram)
(saus naar keuze € 1,75)

Geserveerd met verse frites en een frisse rauwkost salade
***

Dame blanche
vanille ijs met warme choco saus en slagroom

3-gangen keuze menu v.a. € 15,50

In België noemen ze het steppegras.
Maar in de Hei is het Hei ’s gras!!!
• Gemarineerde varkenshaas spies 14,50 euro
• Schnitzel 200 gram 13,50 euro
• Mix grill van rund, varkens en kip 15,50 euro
• Saus naar keuze: 

Stroganoff - champignon - peper saus
• Alles wordt geserveerd met:

Ons HEI’S GRAS en een frisse salade

Welkom bij restaurant Heidehof
Bij ons kunt U een 3-gangen keuze menu zelf samen-
stellen. Wij bieden U een ruime keuze uit verschillende 
vlees en vis gerechten. Al onze gerechten worden op  
een creatieve manier bereid met dagverse producten.

Hei’s gras
Wilt U meer dan alleen frites probeer dan ons Hei’s gras 
eens…. Een combinatie van vlees en saus met daar boven 
op een heerlijke berg Hei’s gras

Kerkendijk 126   |   5712 EX  Someren-Heide   |   T: 0493-491564   |   E: info@rest-zalen-heidehof.nl

Surprise menu v.a. € 27,50

Lente menu € 12,50

1

4

2

3

KOM ONZE MACHINES TESTEN EN OVERTUIG UZELF

ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR 
HSE 42 - 45 cm

€ 99 € 146

In België wordt voor RECUPEL een meerprijs van € 0,35 incl. BTW aangerekend op de vermelde catalogusprijs van elektrische machines.
Deze actie is geldig van 01/03/2014 tot 30/06/2014.

€ 99 € 146€ 146

In België wordt voor RECUPEL een meerprijs van € 0,35 incl. BTW aangerekend op de vermelde catalogusprijs van elektrische machines. 

VAN DEN BERK TUINMACHINES
WITVROUWENBERGWEG 13A • 5711 CN  SOMEREN

TEL. 0493-491003 • WWW.VANDENBERKSOMEREN.NL

Topkwaliteit!

De moeite

waard om te

komen kijken!

Kalkweg 3 • Someren-Eind • Tel. 0493-496969
Wij zijn bereikbaar vanuit Someren-Eind over het nieuwe viaduct en dan links.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Pinautomaat 
aanwezig

In onze eigen kwekerij 
nu volop perkplanten, 
kuipplanten, fuchia’s 

en geraniums 
van uitstekende kwaliteit!
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Hout- en bouwmaterialenhandel

Magazijn
koopjes!

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

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

Kom ook
naar onze
showroom!

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

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

zaterdag	 7.00-13.00	u.

TUINHOUT
diverse	maten	

en	lengtes



Nederweerts
verledeN

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

Aflevering 86

Huis en haard
Bij de grote brand van Nederweert in 1659 gingen alle 28 woningen in de Kerkstraat in 
vlammen op. De brand ontstond door blikseminslag in de kerktoren. De huizen werden 
toentertijd gebouwd van hout, leem, riet en stro. Geen wonder dat de brand letterlijk ‘als 
een lopend vuurtje’ van huis naar huis oversloeg. Na de verwoesting werden de huizen 
in baksteen herbouwd en kregen ze gebakken dakbedekking.

De meeste van de ongeveer 700 andere 
woningen en boerderijen die Nederweert en 
zijn buurtschappen in de 17de eeuw telde, 
waren gebouwd van hout en leem. Die na-
tuurlijke bouwmaterialen waren in de omge-
ving volop voorhanden. De oude benaming 
van zo’n boerenhoeve was ‘haard’ of ‘heerd’. 
De betekenis van die woorden kent tweeërlei 
uitleg. De ene verwijst naar de open haard of 
schouw in de woonruimte, het centrale punt 
van de hoeve, ook wel ‘hoees’ genaamd. Die 
ruimte grensde meteen aan de gevel; bij bin-
nenkomst stond men direct in het centrale 
deel van het huis. Daaraan is het gezegde 
‘met de deur in huis vallen’ ontleend. De in 
het Weerter kerkdorp Laar gelegen straat-
namen Aldenheerd en Nieuwenheerd her-
inneren aan het begrip ‘heerd’. De andere 
naamsverklaring verwijst naar ‘aerd’ (grond), 
zoals de centrale woonruimte ook wel ge-
noemd werd. Dat begrip zou dan slaan op 
de vloer, die was gemaakt van aangestampte 
leemgrond. Het woord ‘huis’ was in de mid-
deleeuwen geen gebruikelijke benaming voor 
een woning of boerderij van leem en riet. Een 
‘huis’ was een (meestal stenen) woning, die 
was bestemd voor een belangrijk gebruiks-
doel of voorname functionaris.

Een (stenen) ‘huis’ droeg vanwege zijn be-
lang meestal een eigen naam. Nederweert 
kende enkele van die huizen, bijvoorbeeld het 
adellijk huis De Hoge Otto aan de Heerweg 
in Boeket. Buurtschap Strateris ontleent zijn 
naam aan een ander belangrijk huis, het zoge-
naamde Straterhuijs (later verbasterd tot Stra-
teris). In de Schoolstraat stond het huis van 
de schout van Nederweert, de hoogste ge-
zagsdrager en hoofd van politie. Zijn woning 
moet ook een groot stenen huis zijn geweest 
en droeg de naam Hooghuijs. Naast de kerk 
stond een rijtuigloods voor de pastoor. Daar 
stond zijn transportmiddel (een sjees) dat hij 
gebruikte als hij stervenden in de uithoeken 
van de gemeente moest bedienen. De bena-
ming daarvan was Sjeeshuijs. Tegenover de 
St. Lambertuskerk lag het gemeentehuis. In 

Nederweert sprak men tot in de 16de eeuw van 
het Speelhuijs als men het gemeentehuis be-
doelde. Dat was de zetel van het gemeente-
bestuur, maar daarnaast ook een verblijf voor 
de Heer van Weert als die Nederweert aan-
deed. Zo’n grafelijk pied-a-terre noemt men 
een ‘Huis van Plezantie’ of speelhuis (overi-
gens niet te verwarren met huis van plezier, 
dat een totaal andere betekenis heeft). De be-
namingen Speelhuijs, Hooghuijs en Sjeeshuijs 
leven voort in de vorm van straatnamen in de 
omgeving van de Bredeweg.

Alfons Bruekers

De Stichting Geschiedschrijving werkt 
aan een nieuwe website “Tijdmachine 
Nederweert” waarin de historische (be-
wonings-)gegevens van 700 oude Neder-
weerter huizen, boerderijen en vele per-
celen worden weergegeven. Zo kan een 
virtuele tijdreis worden gemaakt van 1550 
tot 1950.

Het voormalige raadhuis van Nederweert droeg 
vroeger de naam Speelhuijs. Foto archief SGN.

Te huur
ruim woonhuis
met garage en tuin in 

centrum Nedewreert
Tel. 632086

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 

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

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

Brugstraat 29 (naast Florence)
Parkeren voor de deur!

OOK VOOR 
PASFOTO'S

VARKENSDRIJFMEST 
op uw gras- of bouwland geïnjecteerd.

Ook voor kunstmestvervanger

info: Willy van Heugten
tel. 06-53739890

D66
Kennismaken met D66-er Anke 
Klein, kandidaat voor het Euro-
pees Parlement

Kun je iets over jezelf vertellen?
Mijn naam is Anke Klein, ik ben 36 
jaar. Geboren en opgegroeid in Zuid-
Limburg, in Vijlen om precies te zijn. 
Heel dicht bij het Drielandenpunt. Op 
m’n 18e ben ik verhuisd en ik heb in 
Leiden en Berlijn Internationaal en 
Europees recht gestudeerd. Daarna 
heb ik tien jaar op het ministerie van 
Financiën gewerkt. Namens het mi-
nisterie van Buitenlandse zaken en
Financiën woon en werk ik sinds drie 
jaar in Brussel.

Waarom ben je kandidaat voor 
het Europees Parlement?
Kandidaat ben ik geworden, omdat 
ik vooruit wil met Europa. Ik zie dat 
Europa het niet gemakkelijk heeft. 
Ik maak me zorgen om populisme. 
En dan wil ik niet toekijken, maar 
me inzetten en werken aan een be-
ter en sterker Europa. Hervormen, 
vernieuwen. Dus niet het Europa van 
gisteren idealiseren, maar het Europa 
van morgen zelf schetsen. Een sterk 
Nederland in een sterk Europa. Denk 
groot, stem Klein!

Wat wil je veranderen in Europa?
De afgelopen drie jaar heb ik in Brus-
sel dagen, soms nachten onderhan-
deld over nieuwe wetgeving voor de 
financiële sector. Ik heb daar erva-
ren en met eigen ogen gezien welke 
verbeteringen nodig zijn in Europa. 
Vanuit een heldere pro-Europese 
houding zijn we kritisch op het hui-

dige Europa. D66 wil: 1) schulden te-
rugdringen en tekorten wegwerken. 
Om de nieuwe generatie een eerlijke 
kans te geven en niet op te zadelen 
met het verleden. 2) Investeren in on-
derwijs en innovatie, om nieuwe wel-
vaart te creëren (en dat levert banen 
op). 3) D66 wil dat Europa voorop 
blijft lopen in het beschermen van 
mensenrechten en persoonlijke vrij-
heden. Om dat te bereiken zijn er ver-
anderingen nodig. Mensen moeten
meer invloed krijgen, Europa moet 
democratischer. En we kunnen het 
geld anders en beter besteden, door
te investeren in onderwijs en innova-
tie. Toekomstgericht!
Kies voor een sterk Nederland in een 
sterk Europa. Stem 22 mei D66. Stem 
Anke Klein, nr. 6.

Toon Hermans Huis 
WEERT

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag  19 mei 10.00-12.00 uur wande-
len* / 11.00-12.30 uur en 13.00-14.30 
uur yoga*. Dinsdag 20 mei 13.00-15.00 
uur luxe manicure*. Woensdag 21 mei 
09.30-12.00 uur workshop schilderen 
/ 10.00-13.00 uur kookworkshop*. 
Donderdag 22 mei 12.30-15.30 uur 
voetmassage*. Vrijdag 23 mei 09.30-
12.30 uur creatief atelier. Open inloop 
maandag t/m donderdag van 09.00-
16.00 uur en op vrijdag van 09.00-
13.00 uur. (* = op afspraak). Meer 
info: www.toonhermanshuisweert.nl

Youth Valley op 23 mei!

De eerste twee edities van Youth 
Valley waren gezellig, druk bezocht 
en na dit succes zal ook vrijdag 23 
mei een nieuwe editie plaatsvinden. 
Youth Valley is speciaal voor jongeren 
in de leeftijd van 11 t/m 16 jaar en 
vindt plaats in zaal: “Het Peeljuweel”
te Ospel. Daarnaast is speciaal voor 
deze leeftijdsgroep de consumptie-
prijs aangepast naar slechts €1,50. De 
entree is €2,- per persoon, de avon-
den beginnen om 19:30 en eindigen
tegen 22:30 uur. Er zijn al meer data 
bekend en de aankomende edities 
zullen plaats vinden op 23 Mei en 4
Juli. Noteer deze alvast in je agenda. 
Youth Valley is een gezellige avond 
gevuld met dance, house en top 40 
muziek. Maar het blijft niet bij mu-
ziek, er is ook een complete compu-
tergestuurde lichtshow met full color 
animatielaser. Kortom een gezellige 
avond speciaal voor jou en je leef-
tijdsgenoten. Jij komt toch ook! Vind 
ons via Facebook (Youth Valley) en 
bekijk daar ook de fotoserie van de 
eerste avond en blijf altijd up to date.

Toon Hermans Huis 

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: 
Maandag 26 mei 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 27
mei 10.00-11.00 uur dansen*. Woens-
dag 28 mei 09.30-12.00 uur work-
shop schilderen / 16.00-20.00 uur 
kookworkshop voor nabestaanden*. 
Donderdag 29 mei HEMELVAARTS-
DAG / GESLOTEN.  Vrijdag 30 mei GE-
SLOTEN. Open inloop maandag t/m 
woensdag van 09.00-16.00 uur. (* =
op afspraak). Meer info: www.toon-
hermanshuisweert.nl

Musicalgroep Toi Toi Toi presenteert 
de musical “Een boom voor het Bab-
belplein”.
De musical is geschikt voor alle leeftij-
den en wordt op de planken gebracht 
in gemeenschapshuis De Haaze-Hoof 
in Ospel. Beleef het mee en kom kij-
ken op 24 mei om 19:00 uur, of op 25
mei om 15:00 uur. Entree 2.50 euro. 

Het verhaal
De honden en katten van het Babbel-
plein zijn het zat. Er is in de hele buurt 
geen boom om tegenaan te plassen 

Een boom voor het Babbelplein
of je nagels aan te scherpen. Dat komt 
door de SSS-wet. Straten, stoepen en 
stenen. Bomen geven teveel troep, 
vindt de burgemeester. Maar omdat 
hij een goede burgemeester is geeft 
hij Vlok, Mini, Mitzi, Boender en Gran-
deur toestemming om een boom te 
zoeken voor het Babbelplein. Dat is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
Want de honden en katten van het 
Babbelplein willen niet zomaar een 
boom. Het moet de grootste en mooi-
ste boom van Nederland zijn! En hoe 
kom je daar aan als hond of als kat?

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Fête de la Nature is een nieuw 
landelijk festival in de natuur. 
Op zondag 25 mei vinden er, on-
der de vlag van Fête de la Nature, 
meer dan tweehonderd verras-
sende evenementen plaats waar
iedereen de natuur kan vieren.
Ook bij Buitencentrum De Pelen, 
het bezoekerscentrum van Natio-
naal Park De Groote Peel, belooft 
het een feestelijke dag te worden. 
Er is een ontdekroute, muziek en
Stichting Nederlandse Landgeit
toont bijzondere rassen. Alle acti-
viteiten starten bij het Buitencen-
trum van Staatsbosbeheer aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname 
is gratis, maar er wordt wel een 
vrijwillige bijdrage gevraagd. 

Vier het feest van de natuur in De 
Groote Peel 
Fête de la Nature zorgt ervoor dat 
iedereen op zijn eigen manier kan 
genieten van de natuur. In Nationaal 
Park De Groote Peel heeft Staatsbos-
beheer een ‘Ontdek De Groote Peel 
route’ uitgezet voor wandelaars. 
Op die route ontmoet je Peelgidsen 
die vol enthousiasme vertellen over 
de planten en dieren in het gebied. 
Maar er wordt niet alleen verteld, je 
kunt ook zelf aan de slag. Met water-
dieren scheppen bijvoorbeeld of vo-
gels spotten. Of neem een kijkje bij 
de stand van Stichting Nederlandse 
Landgeit die bijzondere rassen gei-
ten, lammeren en bokken laten zien. 
De bokken zijn echt heel bijzonder en 
er is zelfs een tamme bok waarmee je 
rond kunt wandelen. 

Optreden van Speulendjer-wieës
Geen feest zonder muziek en daarom
zijn er om 13.30 en 15.00 uur optre-
dens van Speulendjer-wieës in het 

Fête de la Nature
overdekte Amfitheater van De Pelen. 
Deze blazersgroep uit Nederweert 
maakt vooral ‘Stimmungsmuziek’ en 
doet dat al meer dan twintig jaar. 
Het is een graag gezien orkest in 
onder andere zorgcentra en op eve-
nementen. Spelen kost hun dan ook 
absoluut geen moeite, ze doen het 
Speulendjer-wieës.

Natuurbeleving; ook voor men-
sen met een visuele beperking
Deelname aan het feest van de na-
tuur is gratis, maar er wordt wel een 
vrijwillige bijdrage gevraagd voor 
een bijzonder project. Vrijwilligers 
van De Pelen gaan binnenkort na-
melijk van start met de realisatie van 
een zintuigentuin bij de Peelboerde-
rij - de dependance van De Pelen – in 
De Groote Peel. De tuin wordt zo in-
gericht dat mensen met een visuele 
beperking door te proeven, te luiste-
ren en te voelen, toch van de natuur 
kunnen genieten. Tijdens het Fête de 
la Nature geeft een vrijwilliger uitleg 
over dit project. 

Staatsbosbeheer en Fête de la Nature
Staatsbosbeheer heeft natuurterrei-
nen opengesteld voor dit natuurfes-
tival. Denk aan ruim 30 speelbossen 
en 27 natuurkampeerterreinen waar
je tijdens dit weekend met 20% kor-
ting kunt kamperen. Wakker worden 
met het concert van de vogels. In de 
8 Buitencentra zijn op 25 mei Fête de 
la Nature activiteiten te doen. Het 
initiatief is inmiddels uitgewaaierd 
naar Zwitserland, Portugal, België, 
Duitsland en Ivoorkust. In Nederland 
is Fête de la Nature een initiatief van 
Nationaal Groenfonds, IUCN NL, Na-
tuurCollege, RAVON en de Zoogdier-
vereniging. Kijk op www.fetedelana-
ture.nl wat er nog meer te doen is.

Leven gaat voor.
De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat nierpatiënten zoals Willem in 
leven blijven en  ook écht kunnen blijven leven. We strijden voor meer donoren, maken ons 
hard voor preventie en werken vastberaden aan een draagbare kunstnier. Want dialyseren 
is geen leven, maar overleven. We doen dan ook alles wat in ons vermogen ligt om het 
leven van nierpatiënten te verbeteren. Dat doen we niet alleen. Maar samen met patiënten, 
onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele anderen die het leven 
liefhebben. Leven gaat voor, in alles wat we doen. www.nierstichting.nl



De herinrichting van de Kerkstraat, tus-
sen de Burgemeester Greijmansstraat en 
het horecaplein, en het Lambertushof is 
in volle gang. De werkzaamheden duren 
nog even. Achter de schermen wordt 
intussen hard gewerkt aan een openings-
programma. We lichten alvast een tipje 
van de sluier op.

Stratenmakers zijn druk bezig met het 
aanbrengen van gebakken klinkers in 
de rijbaan van fase 2. Op het plein van 
Lambertushof staan hekken en kratten 
met straatmeubilair. Ook in de zijstraten 
van de Kerkstraat is te zien dat er gewerkt 
wordt. Als alles volgens planning ver-
loopt, wordt het project eind juli afge-
rond.

Werkgroep 
John Metselaars begeleidt namens de 
gemeente de herinrichting. Hij voerde 
tijdens de voorbereiding de overleggen 
met ondernemers, Centrummanagement, 
bewoners en andere belanghebbenden 
en organiseerde de informatieavonden. 
Metselaars zat de afgelopen weken twee 
keer aan tafel met een nieuwe werkgroep 
die de officiële opening van de Kerkstraat 
gaat organiseren. In deze werkgroep 
zitten vertegenwoordigers van de mid-

Tijdens de raadsvergadering van 3 juni 
behandelt de gemeenteraad de jaar-
rekening 2013. De jaarrekening is de 
eindafrekening van een boekjaar nadat 
alle plussen en minnen zijn opgeteld. 
Het vormt een belangrijk document in 
de jaarlijkse financiële cyclus dat de 
goedkeuring krijgt van een accountant. 
De jaarrekening kent een positief eind-
resultaat van één miljoen euro. Het 
gemeentebestuur stelt voor het geld 
te reserveren voor de veranderingen in 
het sociale domein.  

Tevreden over resultaat  
Wethouder Houtman (financiën) is 
tevreden met het positieve resultaat 
van de jaarrekening. “Bij het begin van 
een boekjaar proberen we als gemeen-
tebestuur samen met de organisatie 
zo goed mogelijk de inkomsten en 
uitgaven in kaart te brengen en daar 
de juiste balans in te vinden. Dat de 
jaarrekening van 2013 een positief 
resultaat kent, heeft verschillende 
oorzaken.”

Onverwachte factoren 
Er is goed nagedacht over de begroting 
van 2013, maar we hebben te maken 
gehad met een aantal onverwachte 
factoren. Alle factoren staan keurig 
opgenomen in de jaarrekening. Soms 
gaat het daarbij om kleine bedragen, 
soms om grotere. We noemen er een 
aantal. Vooraf was een stevig bedrag 
gereserveerd voor uitkeringen in het 
kader van de Wet Werk en Bijstand 

denstand, horeca, KVW, Dörpsoverlék, 
Centrummanagement, het Rick en de ge-
meente. Hij is enthousiast over de ideeën 
die er leven. Het is belangrijk dat het 
een feest voor en door de gemeenschap 
van Nederweert wordt, vindt Metselaars. 
Centrummanager Gerrit Timmermans 
sluit zich daar bij aan.

Wandelvierdaagse en straattheater 
Het is nog niet allemaal rond, maar zoals 
het er nu naar uit ziet wordt het een 
feestweek die op zaterdag 23 augustus 
start met de intocht van de wandelvier-
daagse van Kindervakantiewerk op het 
Lambertushof. Thieu Stultiens van Kin-
dervakantiewerk zit in de werkgroep. Hij 
heeft laten weten mee te willen werken. 
Aansluitend vindt een voorstelling plaats 
in het kader van het Limburg Festival. 
Ook op zaterdagavond en zondagmid-
dag en –avond zijn er voorstellingen. 

Streekproducten 
Op woensdag 27 augustus is het de 
bedoeling om een markt met streek-
producten te houden. Centrummanager 
Gerrit Timmerman is druk bezig om 
aan deze activiteit invulling te geven. 
Hij heeft hiervoor inmiddels de eerste 
contacten gelegd. Onder andere met be-

en de Bijstand voor Zelfstandigen. De 
toename van het aantal uitkeringen is 
echter minder groot gebleken waar-
door we een bedrag van € 285.000,- 
overhouden ten opzichte van de 
begroting. Ook de algemene uitkering 
uit het gemeentefonds viel positiever 
uit. Voor de jaarrekening betekende 
dat een plus van € 223.000,-. 

Meevaller en tegenvallers
Behalve meevallers waren er ook 
enkele tegenvallers te melden. De 
verkoop van bouwkavels trekt welis-
waar aan. In de boeken staan echter 
prognoses opgenomen die uitgaan van 
een snellere verkoop. Dat heeft onder 
meer te maken met de kredietcrisis en 
de crisis op de woningmarkt. Die crisis 
lijkt over zijn dieptepunt te zijn. We 
schrijven in deze jaarrekening voor de 
bouwgrondexploitaties een negatief 
resultaat van € 243.000,-. De jaar-
rekening is te downloaden op www.
nederweert.nl. Iedereen kan alle cijfers 
daar op zijn gemak tot zich nemen. 
Het boekwerkje is ook in te zien bij de 
klantenbalie. 

Veranderingen sociaal domein 
Als het gaat om het bestemmen van 
het positieve saldo hebben het ge-
meentebestuur en de organisatie ge-
keken welke uitdagingen de komende 
jaren op ons afkomen. B&W willen  
€ 87.646 storten in de reserve Riole-
ring en bijna €14.000,- bestemmen 
voor het verder professionaliseren van 

zoekerscentrum De Pelen. Verkopers van 
streekproducten met interesse om deel te 
nemen kunnen zich bij Gerrit Timmerman 
of het Centrummanagement melden. 

Kunstlint
Tijdens de opening van Brug 15 en de 
Brugstraat werd een kunstlint georga-
niseerd door de dorpsraad Budschop. 
Het lint, waarbij kunstenaars hun werk 
in etalages exposeren, was een groot 
succes en maakt ook onderdeel uit van 
de feestweek rond de Kerkstraat. “Johan 
Evers van de Dorpsraad Budschop zit in 
de werkgroep. Dat is fijn, want hij heeft 
de contacten en de kennis van het vorige 
kunstlint”, aldus Metselaars. 

Kermis en koren
Ook horecaondernemers werken aan  
een programma dat we in kunnen schui-
ven in de rest van de activiteiten. Zo zijn 
er plannen voor een klein korenfestival 
op en rond het plein. Heel veel meer wil 
de projectleider op dit moment nog niet 
kwijt over de feestweek. Wat wel zeker 
is, is de officiële openingshandeling.  
Die zal zich concentreren rond de histori-
sche put en vindt plaats op vrijdagavond 
29 augustus. Aansluitend gaat de kermis 
van start.

rampenbestrijdingstaken. Het grootste 
deel, € 906.775,-, wil het gemeente-
bestuur storten in de reserve ruimte 
bezuinigingsmaatregelen Rijk. 

Beleidsvrijheid 
Vanaf 2015 verandert er veel in het 
sociaal domein. Met de drie decen-
tralisaties worden gemeenten verant-
woordelijk voor de ondersteuning en 
dienstverlening aan een grotere groep 
inwoners. Het kabinet heeft aangekon-
digd dat de gemeenten daarbij veel 
beleidsvrijheid krijgen, al worden met 
de decentralisaties ook extra bezuini-
gingen gerealiseerd. 

Beheersbaar en robuust beleid
Het vasthouden aan een structureel 
gezonde financiële huishouding en die 
beheersbaar houden was in 2013 een 
belangrijke drijfveer. Vanuit die optiek 
zijn we in onze missie geslaagd. “Daar 
hebben we met zijn allen, burgers, 
bedrijven, instellingen, verenigingen 
en gemeente hard voor gewerkt. Daar 
mogen we trots op zijn”, aldus het ge-
meentebestuur. “We zijn een robuuste 
gemeente die zich voorbereid op de 
taken die op ons afkomen. “Dat doen 
we met zijn allen volgens het adagium: 
Samen groots, Samen doen.” 

De raadsvergadering waarin de jaarre-
kening wordt behandeld is op dinsdag 
3 juni in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De bijeenkomst is openbaar en 
begint om 19.00 uur. 

Feestweek Kerkstraat in voorbereiding
Samen werken aan aantrekkelijk feestprogramma

GemeenteContact
Donderdag 22 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. 

Stratenmakers zijn aan het werk in de Kerkstraat. Achter de schermen wordt gewerkt aan een feestprogramma. Foto: gemeente Nederweert

Professor Dick Heederik geldt als een autoriteit op zijn vakgebied. Foto: gemeente Nederweert.

Thema-avond Buitengebied in Balans

Een gezonde veehouderij in een gezon-
de leefomgeving is het thema van een 
openbare bijeenkomst op woensdag 
11 juni in de raadzaal van het gemeen-
tehuis in Nederweert. De avond maakt 
deel uit van het beleidsprogramma 
Buitengebied in Balans, Samen doen. 

Het doel van het programma ‘Buitenge-
bied in Balans, Samen doen’ is om het 
buitengebied in de gemeente Neder-
weert toekomstbestendig te maken en 
te houden. Tijdens de avond presenteert 
milieu-epidemioloog professor Dr. Ir. 
Dick Heederik de laatste wetenschap-
pelijke inzichten over de relatie tussen 
veehouderij en gezondheid. 

Drs. Henk Jans, arts milieu en gezond-
heid gaat in op de ervaringen die 
in Noord-Brabant op dit gebied zijn 
opgedaan. 

Nederweerter aanpak 
Vervolgens richt het programma zich op 

de situatie en aanpak in Nederweert. 
Gestart wordt met het presenteren 
van een overzicht van de ondernomen 
acties en activiteiten de afgelopen 
twee jaar. Daarna is het de bedoeling 
dat bezoekers  met elkaar de dialoog 
aangaan over de gewenste aanpak. 

Volgende week leest u in het Ge-
meente Contact meer over het pro-
gramma van de avond. 

Op de website...
 Agenda raadsvergadering online

 Open dag scholen tijdens  
Dag van de bouw

www.nederweert.nl

Gemeentehuis  
gesloten
Op donderdag 29 en vrijdag 30 mei is 
het gemeentehuis wegens Hemelvaart 
gesloten. Dat geldt ook voor het kantoor 
van de burgerlijke stand. De gemeente-
garage is op deze dagen ook gesloten, 
maar is voor spoedgevallen wel bereik-
baar tussen 07.00 en 22.00 uur. 

Verkiezingen 
EU Parlement
Op donderdag 22 mei 2014 wordt in 
Nederland de verkiezing van de leden 
van het Europees Parlement gehou-
den. Deze verkiezing vindt eens in de 
5 jaar plaats. Op de website Kiesraad 
vindt u meer informatie hierover. De 
gemeente Nederweert telt die dag 
10 stemlokalen waar gestemd kan 
worden. 

U vindt de lijst met stemlokalen op 
www.nederweert.nl. 

Huisvuilroutes  
gewijzigd
Vanwege Hemelvaartsdag worden de 
huisvuilroutes verplaatst. De vuilnis-
wagen begint ook eerder (6.30 uur) 
te rijden. Wij vragen u om de duobak 
op tijd klaar te zetten, eventueel de 
avond vóór de ophaaldag. 

Als de vuilnisauto op donderdag 29 
mei zou komen, komt deze nu op 
vrijdag 30 mei. De ophaaldag van 30 
mei verplaatst naar zaterdag 31 mei. 
Op Hemelvaartsdag is de milieustraat 
in Weert gesloten, op vrijdag 30 mei is 
de milieustraat geopend. Zoals gezegd 
kan de vuilniswagen ook op een ander 

tijdstip langskomen dan u gewend 
bent! 

Voor meer informatie belt u met de 
gemeente, tel. 0495-677111.

Jaarrekening 2013 gemeente Nederweert
Positief resultaat reserveren voor veranderingen in sociale domein



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

In het kader van het 50-jarig bestaan van 
EHBO vereniging Nederweert, belichten we 
maandelijks een actueel EHBO onderwerp. 

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

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

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

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

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

Programma Do. 29 Mei Vrouwen 
(vriendschappelijk
Eindse Boys VR1 - RKSVO VR1 11.00 uur

Programma Za. 31 mei Veteranen
Eindse Boys - BEVO 17.00 uur

Mededelingen
Voor wijzigingen of bijzonderheden zie 
www.eindseboys.nl

Handboogvereniging
“ Willem Tell “

Nederweert  /  Budschop

Uitslagen:
4 mei is er geschoten  in Ulvenhout op 50 
40 30 meter. Ze hadden geluk met het weer 
met veel zon. Helaas voor Frans , hij kreeg 
last van zijn schouder en moest stoppen met 
schieten. Volgend jaar zijn ze er weer van de 
partij. 

Compound 50 40 30 meter
Johan Vaes 250 261 281
Frans Vossen 233  - -

Recurve 50 40 30 meter 
Bas  Akkerman 211 232 268

Agenda:
18 augustus is er een Regio vergadering 
bij Willem Tell in Nederweert

Kennis maken met de
Handboogsport op ….
Maandag en Woensdag avond
Aspiranten en Jeugd 19.00 uur tot 20.00 uur
Volwassenen 20.00 uur tot 23.00 uur
Zondag morgen
Van 10.00 uur tot 13.00 uur

INFO.
Secretariaat:
Bas Akkerman
secretariaat@willemtellnederweert.nl 
Over het Handboogschieten
Paul Hermans
0495-625663

Speler van de maand.

Deze maand is komt de speler van de maand 
uit het u14 team, die wordt gecoacht door 
Marijn Cuijpers en Sanne de Leeuw. Het is 
een echte teamspeler, actief, en zijn moves 
zijn ook flink  vooruit gegaan. Daarnaast is 
hij soms ook nog een grapjas op de training. 
Zijn positie in het veld is guard.

Het is namelijk Juul Peters geworden!

Juul heeft het basketballen niet van een 
vreemde. Want zijn twee oudere broers, 
Sjors en Siem, basketballen ook al super-
lang. Daarnaast komen zijn ouders altijd 
vaak supporteren, dat vind Juul altijd erg 
leuk, want dan krijgt hij nog meer energie 
om de bal van te tegenstander af te pakken. 
Door zijn twee broers is hij ook gaan basket-
ballen. Want hij ging vaak naar de wedstrij-
den van hun kijken, en thuis speelde ze vaak 
samen op de basket. Op en duur vond hij het 
zo leuk dat hij ook op basketbal wou.

‘Mijn droom is om later bij de NBA te gaan 
basketballen. Het liefst zou ik dan in het Chi-
cago Bulls team willen spelen, samen met 
Rose in het team lijkt mij super gaaf!’

‘Ik ben 12 jaar. Doordeweeks fiets ik elke 
dag naar het college in Weert toe. Ik zit hier 
in de brugklas. Ik speel in de u14 het is een 
gezellig teampje. Eigenlijk vind ik alles wel 
leuk aan basketbal, wat ik vooral leuk vind is 
dat het een teamsport is. Het samen spelen 
gaat steeds beter in ons team. Er is wel een 
ding wat ik totaal niet leuk vind dat is als we 
de 17th drill gaan doen. Ik snap wel dat het 
goed voor je conditie is, maar toch hou ik er 
niet zo van.’ Juul traint een keer per week, 
maar daarbovenop traint hij thuis nog eens 
de hele week door. Daardoor ontwikkeld hij 
zich nog sneller.

Het spetterende pleintjestoernooi en onze 
BBQ kun je ook weer in je agenda zetten als 
je dit nog niet gedaan had. Het vindt name-
lijk zaterdag 5 juli plaats en wordt weer voor 
de sporthal georganiseerd en de BBQ vind 
plaats in Ospel.  En natuurlijk is iedereen 
weer van harte welkom. Van jong tot men-
sen met wat meer levenservaring, sponso-
ren, leden etc. Juul heeft er in iedere geval 
heel veel zin in. Hopelijk jij ook, dan gaan 
we er weer een mooi feestje van maken!

Verder zegt Juul, dat hij nog lang niet van plan 
is om met basketballen te stoppen al is hij 80. 
Basketbal is gewoon een super leuke sport!

Jumping Giants Let’s Go!

Op maandag 26 mei a.s. organiseren wij
het jaarlijkse invitatietoernooi. Ieder-
een mag een gastspeler meenemen om
samen het toernooi te spelen. Het toer-
nooi wordt gehouden tijdens de norma-
le trainingsuren op de maandagavond.

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 mogelijk gemaakt door:

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

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Programma
8 juni 1e Pinksterdag Koningschieten. Op-

gave in clublokaal of secretaris.
26 juni Veteranen en vrijetijdschutters 

wedstrijd te Geverik
27 juni Ledenvergadering en huldiging 

Kampioenen.
6 juli Clubveldwedstrijd. 

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

Uitnodiging
ienieMINI HANDBAL

4-5-6 jarigen

H.V. Merefeldia en H.C. Ospel willen 
de allerjongste jeugd op een leuke en 
speelse manier kennis laten maken 
met handbal, het ienieMINI HAND-
BAL. Wij bieden in mei/juni/juli een 
reeks van 6 trainingen aan voor 4-5-6 
jarigen. De trainingen worden gege-
ven in sporthal de Bengele in Neder-
weert op woensdag van 17.15u tot 
18.00u. Wil je je zoon/dochter kennis 
laten maken met handbal, meld hem/
haar dan aan voor de kennismakings-
training op woensdag 28 mei, via me-
refeldia@handbal.nl. Deze training is 
gratis en verplicht je tot niets. 
Is je kind na de kennismakingstraining 
enthousiast geworden dan kan hij/zij 
daarna nog vijf trainingen volgen. Je 
betaalt 20 euro voor deze trainingen. 

Trainers Bas van der Horst en Sanne 
van der Heijden
Locatie Sporthal de Bengele, Neder-
weert
Dag Woensdag
Tijd 17.15 – 18.00u
Duur 45 minuten
Aantal trainingen 6
Startdatum 28 mei
Einddatum 2 juli
Prijs €�20,00
Bijzonderheden / opmerkingen
De 1e training is gratis en verplicht je 
tot niets.
Aanmelden
Via merefeldia@handbal.nl

Competitieprogramma Jeugd
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

Zaterdag 24 mei
Merefeldia A2 – Maasgouw/RKHVC A1 15:00
Boekoel MB1 – Merefeldia MB1  09:45/11:00

Programma Veteranen
Zaterdag 24 mei
BEVO – Merefeldia 16:00/17:00

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
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Muziekeducatie op school
Muziek maken is erg leuk en ook nog eens 
goed voor de ontwikkeling. Maar samen 
muziek maken is natuurlijk nog veel leuker!
Daarom ondersteunt Melodie der Peel sinds 
januari 2014 de muziekeducatie op basis-
school de Schrank in Ospel. Sjraar Klaasens 
uit Venlo verzorgt wekelijks de muzieklessen 
in groep 4 en in combinatiegroep 4/5. Door 
te voorzien in structurele muziekeducatie 
op school maken kinderen op een toeganke-
lijke manier kennis met het muziek maken. 
Daar waar dat in de les van Sjraar Klaasens 
past, verleent Melodie der Peel instrumen-
taal medewerking aan de lesinhoud. 
Afgelopen week is Melodie der Peel aanwe-
zig geweest in de les van Sjraar. De kinderen 
konden kennismaken met de vereniging en
allerlei instrumenten uitproberen. 

Open repetitie: probeer alle instrumen-
ten uit!
Om niet alleen deze groepen, maar alle
leerlingen de mogelijkheid te bieden om 
een kijkje te nemen bij onze vereniging, is 
er op donderdag 22 mei van 19.00u tot 
20.00u een open repetitie in het Peeljuweel 
in Ospel. Heb je altijd al eens op een saxo-
foon, trompet of drumstel willen spelen? 
Kom dan samen met je ouders, broertjes 
en zusjes vrijblijvend kennis maken met de 
vereniging en bovendien al onze instru-
menten uitproberen! Na afloop krijgen alle 
kinderen een leuk presentje. Voor de ouders 
zal er deze avond meer informatie gegeven 
worden over het verloop van de muziekles-
sen. Heb je vragen, kijk dan alvast op www.
melodiederpeel.nl of mail naar info@melo-
diederpeel.nl.

Tip!
We zijn op dit moment actief bezig om kin-
deren enthousiast te maken voor muziek en 
ze bij de vereniging te betrekken. De jeugd 
heeft immers de toekomst! Daarom geeft 
Melodie der Peel een korting van maar 
liefst 40 % op de muzieklessen van komend
schooljaar. De kosten bedragen dan slechts 
150 euro. 

We verwelkomen jullie graag op 
donderdag 22 mei in het Peeljuweel!

Kom met je ouders, broertjes en
zusjes kennismaken met Melodie 
der Peel en probeer vrijblijvend
alle instrumenten uit! 

Meer informatie: www.melodiederpeel.nl of info@melodiederpeel.nl

Donderdag 22 mei 2014 

19.00-20.00

Peeljuweel Ospel

Open repetitie Melodie der Peel

Donderdag 22 mei:
KNVB toelatingstest TC III senioren 18.00

Vrijdag 23 mei:
Kampioensreceptie Jeugd
zie www.RKSVO.nl 

Zaterdag 24 mei:
RKSVO F2 Limburgse bekerfinale
bij EVV 10.00
RKSVO familiedag 14.00

Dinsdag 27 mei:
Sportdag scholen
gemeente Nederweert 09.00

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO:
Sanitair & Tegelcentrum Weert

Na eerst de halve finales te hebben gespeeld 
waren nu de finales aan de beurt hierin 
moest Math Koppen het opnemen tegen
Jan Stultiens die speelde geweldig en won 
dan ook verdiend met bijna het dubbele van 
zijn gewone gem.

1. Jan Stultiens.
2. Math Koppen.
3. Harrie Tullemans.
4. Theu v/d Kruijs. 
De receptie was geweldig in een woord te 
zeggen. Nu maar genieten van een welver-
diende vakantie.

Vrijdag 13 Juni is de feestavond van het Vle-
gelke aanvang 19.30 uur.

Op vakantie met de KBO St. Lambertus?
Evenals vorig jaar organiseert KBO Nederweert dit jaar weer een 5-daagse vakantiereis 
van woensdag 10 t/m zondag 14 september 2014 naar de plaats Rijs in Friesland.
Kosten: € 370,-- p.p. volpension. (inclusief excursies.)
Eenpersoonskamertoeslag: € 30,00. 
Ook NIET-KBO leden kunnen aan deze reis deelnemen. Zij betalen dezelfde prijs.
Opgave t/m 22 juni bij Henk Gofers, tel. 63 23 77 of bij Jan Verdonschot, tel. 63 19 25.

Uitgebreide informatie over de reis vindt u op onze site: www.kbostlambertusneder-
weert.nl onder het kopje Activiteiten 2014.

Deelnemers Toon’s Toppers:  Bert Verspeek, 
Jan Caris, Koen Langedijk, Gemmy Wi-
lens, Huub Driessens, Kristel Paquay, Ger-
rian Geurts, Marleen Bouten, Marian Kool-
mees, Jules Geurts, Marcel Creemers, Lillian 
Creemers. 
Onderste rij: Brechtje Huigevoort (begelei-
ding), Erik Kamerbeek, Cees Kersten (bege-
leiding)
Overige deelnemers: Marga Vermue, Huib 
Vermue, Maurice v.d. Anker, Mariska v.d. 
Anker, Johan Beerten, Nelly Beerten.
Twaalf fietsers en zes wandelaars zijn samen 
Toon’s Toppers 2014. Het fiets- en wandel-
team van het Toon Hermans Huis Weert 
dat bestaat uit mensen die allen op een of 
andere wijze met kanker te maken hebben 
gehad. In hun familie, bij vrienden of zelf. 
Achttien mensen die samen een bijzonder
traject aangaan en op weg zijn naar de be-
klimming van de Mont Ventoux op 4 en 5
september van dit jaar. 

Het Toon Hermans Huis organiseert  nu voor 
het tweede jaar dit fiets en wandeltraject. 
Hiermee ondersteunt het huis eenieder die 
in relatie tot de ziekte kanker een ultieme 
uitdaging aan wil gaan, namelijk fietsend of 
wandelend de top bedwingen van de zo ge-
vreesde Mont Ventoux.

Elke deelnemer met een eigen verhaal, een 
eigen doel! De deelnemers vormen samen 
Toon’s Toppers. Tevens is het traject een 
sponsoractie ten bate van de Stichting Mont 
Ventoux, “Groot verzet tegen kanker”.

De stichting ondersteunt  zowel het KWF als 

lokale doelen (o.m. Het Toon Hermans Huis 
Weert, stichting Haarwens, Wensambulan-
ce). Alle deelnemers zijn, mede door hun ei-
gen ervaringen, tot op het bot gemotiveerd 
om de top te halen. Ze trainen inmiddels re-
gelmatig,  fietsen en wandelen gezamenlijk 
in en rond om Weert en ook in het zuiden 
van Limburg. Daarnaast organiseren ze ver-
schillende acties om geld in te zamelen. 
Bijzondere deelnemer dit jaar is Marga Ver-
mue, burgemeester van Cranendonck. In 
2013 deed ze al met de lange afstandsfiets-
tocht ten bate van het Toon Hermans Huis. 
Nu, in 2014 gaat ze tevens de uitdaging aan 
om de Mont Ventoux te beklimmen.  Marga 
Vermue: “Het is de eerste keer dat ik deze 
steile berg ga bedwingen. Een grote uit-
daging waar ik stiekem wel een beetje te-
genop zie. Aan de andere kant is dit niets 
als je beseft waarmee mensen met kanker 
moeten (leren) omgaan. Met dit in mijn ach-
terhoofd belooft het een heel bijzondere 
ervaring te worden. Uit Cranendonck doen
naast mij nog zes andere fietsers mee. We 
hopen zoveel mogelijk sponsorgeld binnen 
te halen. Geld voor het KWF dat voor het 
grootste deel direct naar het Toon Hermans-
huis gaat. Dat voelt goed, daar zet ik me 
graag voor in!”

Voor meer informatie www.toonhermans-
huisweert.nl en Facebook Toon’s top-
pers2014. Wilt u hen steunen? Ga naar 
www.grootverzettegenkanker.nl team 
Toon’s Toppers. Alle opbrengsten gaan voor 
40 procent naar het Toon Hermans huis en 
voor 60% naar onderzoek ter genezing van 
kinderkanker. 

Toon’s Toppers van start

Kwartfinale Ospels danspaar op NK
Vorig weekend deed het Ospels topdanspaar 
Roeland Schelfhout en Fauve Kessels mee 
aan het NK Standaard in Topsportcentrum 
Almere. Dit was het eerste echte meet-
moment met de rest van de Nederlandse 
dansparen. Met in totaal 104 paren aan de 
start wisten zij in de hoofdklasse een mooie 
18de plek in de kwartfinale te behalen.

De plaatseringen lagen zeer dicht bij elkaar 
en het was dan ook erg spannend. ‘Een 
paar plaatsen hoger had er zeker in geze-
ten, maar we mogen heel tevreden zijn. We 
hebben nog nooit zo goed gedanst als dit 
weekend.’ Voor Fauve die voor ze met Roe-
land ging dansen uitkwam in de debutanten 
3 klasse was dit afgelopen jaar een race naar 
de top. En ze zijn dan ook zeker nog lang 
niet aan hun top. ‘We houden even een paar 
dagen rust en gaan dan weer gewoon hard 
trainen om ons dansen nog meer verbete-
ren. Het afgelopen jaar was het nog vooral 
de basis waar we aan moesten werken, zo-
wel wat betreft de techniek als de manier 
van bewegen. Deze is nu redelijk stabiel en 
hierop kunnen we dan ook verder werken 
om volgend jaar nog hoger uit te komen.Dit 
NK Standaard en het NK Showdance waren 
een mooie kans om te kijken of we onze eer-
ste doelen konden behalen. En ja hoor die 
hebben we dik behaald!’. ‘Het was zo gaaf 
om daar te staan, de lichten, het geluid en 
de hele sfeer die er hing waren prachtig! Er
werd flink aangemoedigd en dit is waar je 

het allemaal voor doet elk jaar.’

Roeland en Fauve hebben hun volgende 
doelen al klaar staan en de eerste wedstrij-
den gepland. Ook gaan zij met hun dans-
school starten in Nederweert: Dansrijck, 
uitspanning voor ontspanning ende actief 
vermaeck! Hierover binnenkort meer en wil
je dit topdanspaar graag volgen? Ga dan
naar; www.schelfhoutdancing.nl

Foto: RobRonda.com


