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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Persoonl i jk  |  Integer  |  Transparant

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

I www.vandeursen-uitvaart.nl

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

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Kerkstraat 42, tel. 63 26 96

Openingstijden:

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

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

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

Aanbieding
t/m 6 juni

Kruimelvlaai € 8,95

Bienestich

met aardbeien € 13,95

Pinksterbrood € 6,95

Sinds 1914
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vlaaibakken en vlaaibakken en 
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LimbLimburgseurgsegseur vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Dé specialist in

zonne-energie & na-isolatie
Dé specialist in

Nederweert | 0495 - 624607
www.adriaensbouwkunst.nl

      EXCLUSIEVE
ONTWERPEN

               DUURZAAM BOUWEN

LET OP!!!
Teksten en advertenties 

voor het weekblad 
van donderdag 12 juni

aanleveren woensdag 4 juni 
uiterlijk 16.00 uur
i.v.m Pinksteren.

info@drukkerijvandeursen.nl

Géén kermis in Eind? Daar kon-
den de horeca-ondernemers uit 
Eind met hun verstand niet bij. 
Toch werd het vorig jaar werke-
lijkheid doordat het door om-
standigheden niet mogelijk was 
om een rendabele kermis op 
te zetten. De lokale horeca-on-
dernemers pakten zich dit jaar
samen en met resultaat. Op za-
terdag 7, zondag 8 en maandag 
9 juni zal het kerkplein worden 
omgedoopt tot het gezelligste 
plein van Nederweert. 

Attracties
Dhr. Swinkels, organisator van ker-
missen, heeft na overleg met de uit-
baters van Café-Zaal Bi-j Le-Nie en 
Café-Zaal Van Nieuwenhoven, diver-
se attracties voor de jeugd weten te 
strikken. Het aanbod zal nog groter 
zijn dan de jeugd voorheen gewend 
was. Een greep uit het aanbod: Auto-
scooter, draaimolen, bungee trampo-
line, buggy baan, lucky duck, rolbal-
spel, viskraam, lijntrek/ballengooien, 
suikerspin, kinder kop van jut, ollie-
bollenkraam en natuurlijk de rups.
Tevens zullen deze lokale onderne-
mers muziek, het podium en de aan-
kleding verzorgen. Cafetaria D’Indj
zal tijdens de kermisdagen voor de 
nodige versnaperingen zorgen. 

Livemuziek
Waar de kermisattracties en de live-
muziek altijd van elkaar gescheiden 
waren, komt nu alles samen op het 
kermisplein. Voor de kids zijn er de 
attracties en voor ouders en stappers 
is een zeer gevarieerd en kwalitatief 
muzikaal programma samengesteld. 
Het kermisterras zal iedere dag vanaf 
14.00 uur geopend zijn. Op zaterdag 
zal Da Vinci XXL zijn opwachtig ma-
ken. Da Vinci, aangevuld met drie 
extra blazers, brengt niet alleen de 
Rock-, Pop- en Disco klassiekers, maar 

Kermisattracties en livemuziek op het kermisplein

Eind kermis leeft weer volop!

neemt u mee op een muzikale reis 
langs alle muziekstijlen waar ieder-
een zich in kan vinden. Hierin ken-
merkt Da Vinci XXL zich door veel 
medleys ten gehore te brengen, wat 
resulteert in een constante flow van 
beat en muziek. Dit levert een muzi-
kale competitie op de dansvloer die 
de feestvreugde verhoogt! 

From USA & The Deejays
Ook op zondag is het kermisterras 
om 14.00 uur geopend waarna FROM 
USA vanaf 15.00 uur voor de muzi-
kale omlijsting zal zorgen. From USA 
is bij veel fans en ook boekers een 
begrip. Zo stonden ze in Paradiso 
en wonnen ze ooit de felbegeerde 
eerste prijs in het AVRO-programma 
‘’Het steenen tijdperk’’. Het bijwo-
nen van een optreden van From USA 
is een feestje van herkenning. De 

positieve sfeer op het podium en de 
covers uit de sixties (Stones, Beatles, 
Elvis, Van Morrison), werken aanste-
kelijk op het publiek. Vanaf 20.00 uur 
zullen de THE DEEJAYS voor gezel-
lige kermismuziek gaan zorgen. De 
Eindse oprichters Henk van Gog en 
Paul Mertens zijn met The Deejays 
inmiddels een begrip in de regio. Ze 
staan garant voor 100% feest omdat 
zij precies aanvoelen wat een avond 
nodig heeft om tot een succes te ko-
men.

Anderkovver
Op maandag krijgt u livemuziek zoals 
livemuziek bedoeld is met de band 
ANDERKOVVER. Eind kermis is bij-
zonder voor deze band. Eind jaren 90 
speelde de band de kermistent van 
Café-Zaal Bi-j Le-Nie plat waarna vele 
optredens in de regio volgden. Mu-

zikaliteit met een vleugje humor en 
een toefje chaos zijn de ingrediënten 
van Anderkovver. Wie Anderkovver
ooit heeft meegemaakt, zal moeten 
onderkennen dat de bandleden van 
Anderkovver met ongelooflijk veel 
plezier op het podium staan en dit 
ook uitstralen, getuige de vele aan-
vragen en boekingen. Het succes van 
anderkovver zal er zonder meer ook
mee te maken hebben dat de band-
leden hun sporen verdiend hebben
in succesvolle bands, die al heel wat 
jaartjes meedraaien in het circuit. Als 
u deze band ziet optreden, komt u al 
snel tot de ontdekking dat zij covers 
anders benadert, dan anderen covers 
benaderen. Muziek uit alle stijlen en 
windstreken, op niveau vertolkt en
met de juiste sound voor elke gele-
genheid. Komt dat zien en horen, op 
het kermisplein in Eind! 

Terug in de tijd
In allerlei stripverhalen en computer-
spelletjes speelt de tijdmachine een 
belangrijke rol. Hiermee kun je een 
reis in de tijd maken en spannende 
zaken beleven. Voor kinderen en
jongeren kan dit alles ook op 11 juni 
vanaf 13.00 uur in Openluchtmuseum 
Eynderhoof. De werkgroep Archeo-
logie zal een achttal “posten” inrich-
ten, waarlangs met een briefje een 
rondgang kan worden gemaakt door 
de steentijd. 

Nederzetting
In het prehistorische dorp worden de 
kinderen in de wereld van de steentijd 
binnen gevoerd. Zeer belangrijk was 
in die tijd het vuur, dat niet alleen ver-
warmde en energie gaf, maar ook no-
dig was voor het bereiden van maal-
tijden en het maken van wapens voor 
de jacht. In het steentijd dorp werd 
er ook gespeeld, maar anders dan 
nu was dit vooral bedoeld om allerlei 
vaardigheden te leren en ontwikke-
len. Beheerste men die vaardigheden
dan was men beter toegerust om in de 
harde wereld van toen te overleven.

Spelen en leren
Naast het maken van vuur moest er 
worden gegeten. Op stenen zullen 
steen-koeken worden gebakken. Het 
jacht maken op prooidieren wordt 
geoefend met speerwerpen en boog-
schieten. Om het richtingsgevoel en 
de trefzekerheid te bevorderen zijn 
er ringwerpen en steenwerpen, een

Eynderhoof woensdag 11 juni: 

“Spelen in de Steentijd” 

soort jeu de boules. Ook snelheid en 
behendigheid waren belangrijk en
daarom worden “eikeltje-eikeltje” en 
puzzelen beoefend.

Verrassing
Voor degenen die al deze opdrachten 
hebben uitgevoerd en voor één mid-

dag in de steentijd hebben geleefd, 
wacht aan het einde van de “rit” een 
mooie verrassing om nog eens terug 
te denken aan de archeologie en ge-
schiedeis van deze streek.
Kinderen die nog niet genoeg heb-
ben van de prehistorie kunnen een 
bezoek brengen aan de kelder onder 

de herberg “Lieberte Gon”, waar een 
prachtige tentoonstelling is ingericht 
met levensechte voorstellingen.  Wie 
dit alles wil meemaken is welkom op 
woensdag 11 juni van 13.00 uur tot 
17.00 uur. Openluchtmuseum Eynder-
hoof  is gelegen aan de Milderspaat 1
in Nederweert-Eind.

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 zie info op www.tandartsspauwen.nl

Francien van Geleuken- van Hulsen:

“Dankzij tandarts Spauwen heb ik mijn 
eigen tanden nog. Wij worden samen oud.”



SchietSportcentrum “Kraan”

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

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

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. Bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

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

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

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

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

KERSEN
Kwekerijkluskens.nl

Open tuinen

Ook dit jaar zetten 2 tuinen in Neder-
weert en 1 in Altweerterheide hun 
tuindeuren open in juni. Het betreft 3 
grote, unieke, tuinen, die gedurende 
tientallen jaren verder ontwikkeld 
zijn door echte liefhebbers.

De tuin (1 ha) van Joke van de Pas 
(Steutenweg 76 Nederweert-Eind) is 
een verzameltuin van vele - vaak heel 
bijzondere – vaste planten, die zorg-
vuldig verworven zijn uit binnen- en 
buitenland. Deze zijn gegroepeerd 
rond een centraal gelegen grote vij-
ver. Een opening in de heg geeft uit-
zicht op het weidse landschap, waar-
mee de tuin geïntegreerd is. Verder 
vind u hier een grote kweektuin. 
Deze tuin is tevens op alle maandag-
avonden te bezichtigen.
De tuin is open op zaterdag  14 en de 
zondagen 15 en 29 juni. Entree € 2.50

De sprookjes tuin (8000 m2) van Ma-
ria en Leo Koppens (Karissteeg 4A 
Nederweert) ligt ook in het buitenge-
biedHet betreft een natuurlijk ogende 
(bos)tuin met  een grote waterval. 
Vele en inmiddels ook nieuwe houten 
sprookjesachtige figuren kom je tegen 
langs slingerende paden door tuin en 
bos, naast vele vaste planten, bam-
boes, rotsblokken,  beekjes en moe-
rassen. Daarnaast is een knusse wijn-
kelder gebouwd in het bos waar u de 
zelfgemaakte wijnen kunt proeven. In 
het bos is een afrikaanse straat aange-
legd, gemaakt van 20 dode palmen. 
Daarnaast is op het terras een grote 
pergola gebouwd, waar meer dan 100 

soorten fuchsia’s opgehangen zijn.
Er is tevens een doorlopende voor-
stelling van audiovisuele shows van 
tuin en natuur. Bijzonder zijn  het 
Notenkrakersballet van Tsjaikowski, 
uitgevoerd door fuchsia’s, en een spel 
van het houten tuinvolk een fantasie-
rijke ballonvaart en de beleving van 
lente en zomer in de tuin. Deze tuin 
is open op de pinksterdagen, 8 en 9 
juni, zaterdag 14 en de zondagen 15, 
22 en 29 juni. Entree € 2,50 incl. kof-
fie/ thee

De grote, natuurlijke tuin van 1 ha 
van het echtpaar Burgerman (Hoog-
beemdenweg in Altweerterheide) 
heet niet voor niets “ Hoop op  Ze-
gen”. Na vele jaren van noeste arbeid 
proeft men hier de zegen van een 
aards paradijs. Dit is ontstaan door 
het aanleggen van waterplassen en 
in cultuur brengen met vele zeldzame 
kleine en majestueuze bomen, strui-
ken en planten. Van bovenaf heeft 
men een jungleachtig uitzicht op de 
grote natuurvijver met enorme oe-
verplanten. Kortom een uitzonderlij-
ke tuin. Deze tuin is open op zaterdag 
14 en de zondagen 15, 22 en 29 juni. 
Entree € 2,50 incl. koffiet/thee.
De openingstijden van alle tuinen zijn 
van 10 tot 17 uur .

Meer informatie en een routebe-
schrijving van de tuinen kunt u vin-
den op 
www.sprookjestuin.eu. 

Veel plezier en kijkgenot.

Grohe kranen en glijstangcombinatie 
met kortingen tot 50 %

Showroom V&B wandklosetcombinatie 
compleet NU € 299,-    
KÖmhoff sanitair

Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Te huur 
voor langere tijd
appartement
centrum Nederweert

Tel. 06-46169158

Herman en Margriet Poell zijn er 
klaar voor; Saame Bi-j Siem. Het 
ondernemersechtpaar uit Neder-
weert is de trotse nieuwe eige-
naar van het café-restaurant aan 
de Kerkstraat dat vrijdag 27 juni 
officieel de deuren opent. Met 
een vernieuwende formule bren-
gen zij de eeuwenoude geschie-
denis weer volop tot leven. 

Tot 26 juni zijn er Voorproefweken 
Bi-j Siem. Te beginnen op Pinksterza-
terdag en -zondaG. Onder het motto 
‘Saame kiezen’ kunt u vanaf 18.00 
uur een tafel reserveren. Op Pinkster-
maandag is de deur vanaf 11.00 uur 
de hele dag open om ‘saame te lun-
chen, borrelen en dineren’. Op vrij-
dag 27 juni tussen 15.00 en 18.00 uur 
is de officiële opening met receptie.

Van-kop-tot-staart
Herman en Margriet Poell, al jaren-
lang eigenaar van Events Unlimited in 
Nederweert, kiezen voor een horeca-
concept waarin traditie en avontuur 
hand in hand gaan. “Ons uitgangs-
punt is:  wat goed is, mag niet verloren 
gaan. Vanuit die overtuiging presen-
teert Bi-j Siem u een uitgebalanceer-
de kaart met vertrouwde klassiekers 
en nieuwe, vergeten gerechten met 
ingrediënten uit grootmoederstijd. 
(H)eerlijke producten van weleer, met 
lef en passie bereid, die een come-
back op het menu dubbel en dwars 

Traditie en avontuur, Saame Bi-j Siem

verdienen”, vertelt Herman Poell.                                                                                                                 
Van-kop-tot-staart, zo heet dit con-
cept waaraan chef-kok Ron Lemmens 
een eigentijdse draai geeft. “Het is 
gebaseerd op de tijd waarin we zo 
min mogelijk verspilden en alles ge-
bruikten wat Moeder Natuur te bie-
den heeft. Met de kooktechnieken 
en culinaire inzichten van nu leidt dit 
tot bijzondere, nieuwe smaakcombi-
naties. Verrassend lekker, net als de 
bekende, klassieke gerechten. We 
combineren dus traditie met avon-
tuur. Samen een mooie balans.”

Saame Bi-j Siem  
Sinds 1659 komt het leven al samen Bi-j 
Siem. Herman en Margriet Poell zetten 
die eeuwenoude traditie – in een mo-
dern jasje – voort.  Samen aan de kof-
fie. Samen lunchen, borrelen of heer-
lijk tafelen. Samen feesten, gedenken, 
vergaderen of de geheimen ontdek-
ken van de gewelvenkelder. Het kan 
allemaal Bi-j Siem, in het mooiste pand 
van Nederweert waar de Gezusters 
Siem jarenlang hun dorpscafé met 
kruidenierswinkel runden. Een plek 
van pure nostalgie. En dat blijft zo.  

Dus:
Laten we vieren,                                                                                                                                     

proeven, proosten
prikkelen, pionieren,
gedenken, toosten

Saame Bi-j Siem. 

Schutterij St. Barbara Leveroy.

5de trekking loterij van 2014 verricht 
door Dhr. G. Hermans.
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2375
2de prijs € 25.00 lotnummer 2298
3de prijs € 15.00 lotnummer 2262 
4de t/m de 9de prijs € 10.00
lotnummer 2299,  2499,  2478,  2556,  2553 
en 2489.
10de t/m 15de prijs € 5.00 lotnummer 2520, 
2390, 2550, 2558, 2334 en 2546.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op maandag 23 juni in café-zaal 
Wetemans om 20.45 uur.

Paardensportvereniging Nederweert
RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

Nederweert 24 mei 2014, pony’s
Lisan van de Kruijs met Breezer, 1e prijs in de 
klasse C-M springen

Nederweert 25 mei 2014, paarden
Desi Wilmsen met Dawn, 6e prijs in de klasse 
M springen

Panningen 25 mei 2014, paarden
Adrienne Dings met Donver D, 1e prijs in de 
klasse M1 dressuur
Miriam Severijns met Duranka, 1e en 2e prijs 
in de klasse L1 dressuur

Tijdens onze jaarlijkse algemene le-
denvergadering werden 3 van onze 
leden in het zonnetje gezet. Fien 
Geuns, Truus Kessels en Toon Hurk-
mans. Al 40 jaar zingen zij in ons koor.
Het zijn trouwe leden die zelden een 
repetitie overslaan. Bart Vossen, onze 
voorzitter, had voor iedere jubilaris 
een kort woordje voorbereid. Hierin 
werden zij geprezen voor de inzet die 
ze altijd, ieder op zijn of haar manier, 
voor de vereniging hebben gehad.
Na deze mooie woorden kregen de 
jubilarissen door Tina het bijbeho-
rende speldje opgespeld met daarbij 
een kleine kwinkslag. Ook werd hun 
door Bart een mooie bos bloemen 
overhandigd. Zo zie je maar weer, sa-
men zingen is een gezellig samenzijn, 
anders hadden onze jubilarissen hun 
40 jarig jubileum zeker niet gehaald.
Denkt u nu: die uitdaging wil ik ook 
aangaan neem dan contact op met:
Tina Verheijen-Caris
Tel. 0495641674
E-mail; joti@telfortglasvezel.nl
U bent van harte welkom.

Het schietseizoen van onze schutterij is elk 
jaar van april t/m oktober.
In deze periode zitten de leden regelmatig 
gezellig bij De Bengele bij elkaar, oefenen 
ze met het schieten op de bölkes en doen ze 
excercitie oefeningen.  
Wij willen jullie graag uitnodigen om kennis 
te laten maken met de schutterswereld. Ben 
je ook zo benieuwd hoeveel bölkes jij er af 
kunt schieten? 
Er zal zowel voor jong en oud gelegenheid 
zijn om te schieten op onze schietboom 
met kogelvanger. Kom zondag 8 juni tus-

Open Dag zondag 8 juni 2014

sen 14.00 - 20.00 uur naar onze schietlocatie 
waar we er samen onder het genot van een 
hapje en een drankje een gezellige middag 
van zullen gaan maken. 

Noteer de datum 8 juni alvast in jullie 
agenda!

Vereniging: Schutterij Sint Antonius Ned-
erweert
Evenement: Open dag
Datum: 08 juni 2014
Locatie: De Bengele 8A (langs de Sporthal)
Tijdstip: 14.00 - 20.00 uur

Kampsteeg 11 Meijel 
Tel. 06-20974776

www.rinivanrees.nl

Openingstijden:
ma. t/m zat. 10.00 - 17.00 uur

HAAL UW VOORdeeL 
Bij de teLeR ZeLF
Kwaliteit voor lage prijzen

peRK- en KUippLAnten.
o.a. de witte oogstrelende heerlijk 

geurende mandaville laxa

pRACHtige HAngMAnden.
VAste pLAnten en KRUiden.

Staande geranium voor maar € 0.90

2e pinKsteRdAg
Open van 10.00-16.00

2e pinksterdag  staande geranium € 0.75
U bent in de gelegenheid in onze kwekerij rond te 
kijken. Koffie of thee met iets lekkers staan klaar.

U bent van harte welkom

Jeudgkampioenen RKSVO F1, F2 en F3



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

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Slêjchte weêg en ‘nen donderpreek
Waat ‘ne slêjchte weêg en ‘nen 
donderpreek veroeërzaakdje.

’t Waas indj november âwchtieën 
hôngerd sèstig en ieërst haatj al ’n 
puuëske gevrore en tow veel d’n doeëj 
weer in en ’t begoost met alle gewêldj 
te reîngele. ’t Gevreur zaat nog inne 
grôndj en ’t waas ’n lieëlik geknoeëj, 
allein mer kwabbes en drabbes. De 
minse âwchter vannen Oospelsendiêk 
woren ongereweêge nao de kêrk van 
Ni-jwieërt. ’t Waas intrîntj neet um 
neet te doon. ’t Waas scheetêjchtig 
en de vaârleis stong vôl. Want det ze 
onverheuds oetschote, waat almer 
gebeurdje, krege ze klatsnate veut. ’t 
Leêste stök âwchter de smis van Kets 
Pieër wao de weêg ’n klein bitje bae-
ter woort, haaje ze drieë geloupe um 
nog op tiêd in de kêrk te konne zeên 
mer det waas eur neet gelöktj. En um-
detj zoeë haârd wejdje, schoot Thies 
dae ’t leeste binne kwaam ouch nog 
de deur oet zien hang di-j met veul 
geraôs tow klatzje. ’n Daêl nowsgie-
rige naâze stonge hî-j en dao d’ ei-j-
chterste veur in de bênk um baeter 
te konne zeên waat d’r aan de hândj 
waas. De kêrk waas aafgelaaje vôl en 
ze mouwchte dan ouch nog bli-j zeên 
det ze nog ’n staônplaetske haaje. 
Pestoeër waas nuuëtelik en hae keêk 
wi-j ‘ne kwaoje kniên. Inne preêk be-
goost hae d’r over: “Met ’t vôlk oet de 
Pieël èsj ouch wiêt gekome. Dao mót 
zich veul verângere ângers luip ’t met 
uch verkieërdj. Gae vlooktj wi-j de 
ketters. Komtj mieër as zeêve menute 
te laât inne kêrk en klatsj met de deu-
re en klotertj met eur smeêrige pieël-
klômpe van veur tot âwchter door 
de kêrk. Asj weer ès dan laotjdje di-j 
boete staon. Schaamdjen uch neet? 
Neemtj ’n veurbieëldj aan mich, ich 
kom noeëts te laât in de kêrk. En ’t ès 
mich ouch nog ter oeëre gekome det 
d’r bî-j zeên di-j in Meijel nao de kêrk 
zeên gewaesj umdet det neet hieël 
zoeë wiêt waas. Det gebeurtj neêt 
mieër. Meijel huuërtj bî-j ’n ânger de-
kenaât en ’t gêldj wat dejje dao oppe 
schaol legktj, bîn ich kwiêt.” Tow pes-
toeër det zawgt, verheusteldje Thies 
zich zoeë ontzaggelik en gromdjen 
in zienen baârd, gelökkig neet zoeë 
haârd detj edereîn koost huuëre: “Gae 
lieëlik grawwelgaât, gae hetj good 
lulle. Gae woeëntj met eur naâs aan 
de kêrk towgenejdj vêrke dejje dao 
staotj.” “Gae mótj uch baetere ângers 
zaltj uch nog opkome dan gaoje alle-
maol nao de ieëwige verdommenis. 
En det mójje toch mer neet al te lî-
jcht veurstelle. Ich zal uch us ’n veûr-
bieëldj gaeve. Gae komtj oet de Pieël 
en stooktj törf. Ich stoôk hoût want 
törf dae stinktj mich te zieër. Daorum  
weît ich neet prônt wi-j lang ‘nen törf 
börtj mer zegktj ’n keteêr dan èssen 
opgebördj. ’n Keteêr jao dao zooj vör 
uch meschien nog wul overhaêr zeên 
te kome, waasj neet zoeë det d’n törf 
opbörtj en gae allein mer börtj tot 
in âlle ieëwigheid. Gae wetj det in ’t 
Aod Testament daen braomelestroêk 
bördje en toch neet verbördje. Zoeë 
mójje det ouch zeên en zoeë gieëget 
uch dan ouch.” Det gaaf Thies lieëlik 
ongedâwchtj en dâwcht allemaol 
bangmakeri-j. Pestoeër hejje waal te-
gooj in de kattegîsmus gelaeze? Dao 
stieët toch det God rejchtvaerdig ès 
en detj ‘ne God van leêfdjen ès! Jao, 
jao in gedei-je begoost Thies al veul 
mundjiger te waere. Mer de meîste 
wore êrg onger d’n indrök. Dao wore 
d’r waobî-j de traone over eur gezî-
jcht leêpe. Ângere di-j preêveldje 
nog gaw ’n oefening van berouw. En 
d’r wore veul di-j neet te kommunie 
doorste te gaon. En nao de mes haaj 
keplaon nog noeëts zoeëveul beecht-
klântje gadj.
En pestoeër? Dae ging drieë heivers 
en vreef zich kontênt in zien hang. 
“Zoeë” dawcht hae “di-j lômperike 
oet de Pieël di-j heb ich toch mer weer 
us good de wâwcht aangezâwgdj. 
Dao heb ich weer vör ’n hieël poeës 
de wîndj ônger en hae snoefdjen al 
de reûk op van lekker kermenaaj in 
gooj boter gebraoje di-j de maâgd 
dao vör d’n hieër veêrig gemaaktj 
haaj. ’n Groeët verschil met di-j minse 
oet de Pieël. Di-j haaj nog dik twieë 
en ’n hâlf oor gaons op eure neuch-
tere maâg veur zich ieër ze wat schra-
ole koost over euren tândj krege. Ze 
woren um viêf oor eweg gegânge en 
as ze um êlf oor aan hoês kwome dan 
haaje ze gelök gadj. De stumming 
di-j waas dan ouch neet bezûnjer en 
ieërst woort d’r weinig gekaldj. Mer 
înselkes verângerdje zich det. De kâl 
begoost weer los te kome en neteur-
lik ging ’t over dae preek. Ze kooste 
mer neet begriepe det pestoeër ze 
zoeë in de grôndj getroojen haaj. ‘ne 
Mins dae zoeëveul lètters gevreten 
heet dae zooj toch wiêt veul baeter 
mótte konne begriepe waat vör ’n 
zwaor laeve vae hî-j hebbe.
“Jeh, jeh” zawgt Hempke “ ’t ès on-
gepermeteêrdj. ’t Laeve ès mich niks 
mieër waêrd. Hî-j konne ven os kepot 
wêrke op niks en as dânk zooje ve 
laâter nondedju ouch nog mótte bör-

re.” “ ’t Viltj allemaol waal mej, loes-
tertj us good” zawgt Thies det zen 
’t allemaol kooste huuëre “gae mótj 
uch neet gek laote make. In de kat-
tegîsmus stieët det God rechtvaerdig 
ès en ich heb good naogedâwchtj 
over oefening van Hoop en Leefdje. 
Wandejjae good eur beêst dootj um 
good te laeve dan kumtj alles tegooj.” 
De meiste wore nôw gereusj gesteldj. 
Allein Lieëntje de kwezel zâwgt “wan 
dejjae neet prônt dootj waat det 
menieër pestoeër zeet dan gaoje al-
lemaol nao de hel want de hoeëgieër-
waarde gelieërdjen hieër dae zaltj 
toch waal zeker wiêt veul baeter we-
ten aszjae allemaol bî-jeîn. Laotj os 
nog mer ’n eusterke baeje um vergae-
ving te vraoge vör âl oos zundj di-j 
vae bedreven hebbe. Ich zal wul veur-
baeje.” Hempke verbuuëszje zich en 
zawgt “dao kumtj niks van in Lieën-
tje. Nog neet al haatste ’t gaer en dan 
nog neet. Vör vandaag ès d’r zaat en 
genogt gebaedj. Vae hove d’r ouch 
geine gek van te make.” De ânger 
trougte d’r nommenantj ouch neet 
aan en zoeë doondje ging ’t eusterke 
baeje neet door.
Ze wore intrîntj allemaol oppe hândj 
van Thies en dae gluifdje zen ouch 
mieër as Lieëntje. “Laotj os nôw neet 
tagke” zawgt Thies. Baeter konne ve 
same us good overlègke en naodînke 
want zoeë kantj neet lang mieër wi-
jjer gaon. Dao mót us gaw wat ge-
beure.” En dao gebeurdjen ouch wat! 
Want kort d’r nao kwome d’r groeëte 
verângeringe.

(zingendj)
Di-j minse van vreuger, di-j mótte vae 

danke, 
vör waat ze vör Doospel hebbe 

gedaon.

Huuër van vèrremes klokke lowwe, 
det gelow kumtj oet Ni-jwieërt.

De minse di-j kome vôl vertrowwe, 
want zoeë waasj eur toch gelieërdj.
Doospel det haaj tow nog gein kêrk, 

de minse di-j mooste d’r veul vör doon

(2x) um eur pli-jchte te vervulle, 
um nao de kêrk haer te gaon.

Kih dao, dao kome ze aangegânge, 
over daen ongeliêke diêk.

Ze hebben hî-j dek veul doorstânge, 
tot over eur înkels door de sliêk.
Thies en Truj, Perjân en Drieka, 
ze zeen d’r allemaol weer bî-j.

(2x) En dao komen âl di-j ânger, 
’t ès ’n alike litteni-j.

Truj di-j zawgt tow tege Drieka, 
waasj mer neet zoeë lieëlik wiêt.

’t Ès mien plî-jcht en daorum gaon ich, 
mer eigelik heb ich geinen tiêd.

De koeëj vôl jong, ’n zoog met bagke, 
wat heunderkes en ’n bôntje geît

(2x) di-j vraogen allemaol um ver-
zörging, 

det ès toch ’n vaststaondj feît.

Perjân dae zawgt tow tege Thieske, 
Thies eur wiêf det heet geliêk

haaje vae ’n eîge kêrk, 
dan wore ve de keuning nog te riêk.
Mêrge dan gaon ve nao d’n busschop, 

det ès ‘ne gesprieëkelike mins
(2x) en dan gaon vae eum vertelle, 

van oôze allergroeëtste wîns.

Boermans kwaam en onger eur dri-jje, 
ginge ze dae lange slêjchte weêg.

Ze wore kwaolik hâlverweêge, 
tow woort d’n busschop lieëlik 

meug.
Mins genaoje zawgt d’n busschop, 

dit ès intrîntj neet um te doôn.
Binnekort dan kri-jjen ‘n kêrk, 

en hâlverweêge dao mót ze staon.
… Binnekort dan kri-jjen ’n kêrk, 

en hî-j wao die koel ès, dao mót ze 
staon.

Doospel det woort haost gek van 
blî-jdschap, 

ze dânzjen allemaol almer rôndj
en begooste mer vast te teêchele, 
en haaldje eîkebuim vörre grôndj.

De mansluj di-j kwome met schöp en 
krukker, 

di-j smeête de koel tow hieël gaw tow

(2x) tow kooste ze seffes voort 
beginne, 

met eure nowwe kêrkebouw.

Kooste di-j minse hî-j nôw kieke, 
ze zooje zegke dès ideaal

en nog altiêd hâlverweêge, 
dao prijktj nôw oze kathedraal.

Hî-j op Doospel dao wille vae woeëne, 
hî-j hebbe vae ’n good bestaôn.

(2x) Di-j minse van vreuger, 
di-j mótte vae dânke

vör waat ze vör Doospel,
hebbe gedaôn.

…. Vör waat ze vör Doospel, 
hebbe gedaôn.

Welly van Nieuwenhoven

Optreden van The Nag’s Head bij De Pelen 

Ierse muziek in het bezoekerscen-
trum van De Groote Peel 

Op zondag 8 juni is er weer mu-
ziek op het Peelpodium van Bui-
tencentrum De Pelen! Om 13.30 en 
15.00 uur speelt en zingt The Nag’s 
Head, acht muzikanten met een 
passie voor het maken van Ierse 
muziek. Het optreden vindt plaats 
in het overdekte Amfitheater van 
De Pelen en is voor iedereen toe-
gankelijk. Entree is een vrijwil-
lige bijdrage. Het Buitencentrum 
van Staatsbosbeheer ligt aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk. Voor 
meer informatie: 0495 – 641 497. 

The Nag’s Head is een amateurgezel-
schap van acht enthousiaste muzikan-
ten uit Nederweert en Weert. Geza-
menlijk hebben ze een passie voor 
Ierse muziek. De naam ‘The Nag’s 
Head’ is geïnspireerd op iets wat in 
Ierland erg veel met muziek te maken 
heeft, namelijk de Ierse pub. Daar 
komen de Ieren bij elkaar om samen 
te drinken, gezellige uurtjes door te 
brengen en om samen volksliederen 
te zingen. The muzikanten van The 
Nags Head maken al sinds 1997 samen 
muziek, waarbij het motto ‘gezellig 
en plezier’ in het maken voorop staat. 
Hun muziek is geïnspireerd op diverse 
Ierse muzikanten zoals the Dubliners, 
the Chieftains, Steeleye Span en Van 
Morrison, maar ook de modernere 
Ierse muziek van Flogging Molly. 
Tijdens het optreden wisselen Irish 
folksongs, ballads, traditionals, coun-
try dances en jigs elkaar af. Er wordt 
gezongen over liefde en armoede, 

maar in de drinkliederen komt ook 
de Ierse vrolijkheid ruim aan bod. Dat 
wordt inhaken en meezingen op het 
Peelpodium!

Peelpodium bij De Pelen, muziek 
door en voor de streek!
Het Peelpodium bij De Pelen is gezel-
lige muziek midden in de prachtige 
natuur van de Groote Peel. Staats-
bosbeheer heeft het hele jaar door 
verschillende optredens gepland. 
Het programma voor juni: zaterdag 
14 juni: Hot Buskers, zondag 22 juni: 
Limburgse Jônges, zaterdag 28 juni: 
Crossroad, the Oaken Towels en The 
21 Boeket Blues Band en op zondag 
29 juni: Reintje & haar Voskes. Voor 
meer informatie over het program-
ma: www.buitencentra.nl 
 
Voorstellingen op het Peelpodium 
zijn voor iedereen toegankelijk. Er 
wordt geen entree, maar wel een vrij-
willige bijdrage gevraagd. Als dank 
voor uw steun ontvangt u een p(l)ak-
kende herinnering; een leuk sticker-
vel met kabouters en/of illustraties 
van dieren. 

Voor of na de voorstelling lekker 
wandelen in De Groote Peel 
Buitencentrum De Pelen ligt aan de 
rand van Nationaal Park De Groote 
Peel. Voor of na een muziekvoor-
stelling kunt u dus een heerlijke 
wandeling maken in dit unieke na-
tuurgebied. Er zijn drie uitgezette 
wandelroutes waarvan er ook één (2 
km) geschikt is voor rolstoelen. Per-
fect te combineren met een hapje en 
drankje op het gezellige terras!
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Magazijn
koopjes!

Voor o.a.
•	Keralit	gevelpanelen
•	Laminaat,	plafonds,	
	 wanden,	deuren
•	Beton-	en	gebakken	klinkers
•	Tuinhuisjes	en	tuinhout
•	Schuttingen	en	poorten

Kom	ook	
naar onze 
showroom!

TUINHOUT
diverse	maten	

en	lengtes

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

Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers
Open:	 ma.	t/m	vr.	 7.00-18.00	u.
	 zaterdag	 7.00-13.00	u.

Kliederen bij de BSO van Hoera kindercentra

Bij mooi weer of bij regen bij de 
bso van Hoera kindercentra is er al-
tijd wat leuks te beleven! Wat is er 
leuker dan kliederen met water en 
zand als de zon schijnt….. er worden 
dan heuse gebouwen, gehaktballen, 
moddertorens en kastelen gemaakt. 
Vele emmers water worden snel 
naar de zandbak gesjouwd want er 
mag natuurlijk geen water verloren 
gaan.  Bij de kraan ontstaat een hele 

modder poel en wat is dat heerlijk 
om daar in te springen, zitten en 
voelen aan de modder. Geweldig 
toch die snoetjes van de kinderen 
ze genieten met volle teugen. De 
één nog viezer dan de ander. Een 
moeder geniet van het feit dat haar 
zoon lekker vies is en dus zich goed 
geamuseerd heeft. Nou de volgende 
keer gaan we kijken of we het kun-
nen overtreffen!!

OPRUIMING
tot

50% ECHTE 
KORTING

MODE VOOR DE MODERNE VROUW.

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.n l

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

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

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

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen  en 

borstelen van uw hond door onze 
gediplomeerde  medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl

Showroombadmeubels breed 120 

met spiegelkast of spiegel

verschillende kleuren nu met 

hoge kortingen tot 50 %

Ook andere maten showroommeubels   

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540



AUTONIEUWS
In- en verkoop alle 
merken occasions 

APK GRATIS BIJ GROTE 
ONDERHOUDSBEURT.

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

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

WWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NL

WERKPLAATS OOK OP ZATERDAG GEOPEND

Pannenweg 111
6031 RK  Nederweert

0495-633577

- Schadeherstel voor alle merken.
- Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen

- Gratis vervangend vervoer
- Géén eigen risico

Voor verkoop én onderhoud

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

Deukje?
Welk deukje?

Hanssen Auto’s

In- en verkoop Occasions
Onderhoud Reparaties APK
Aircoservice Schadeherstel

Pannenweg 104  NEDERWEERT   Tel: 592154
www.hanssenautos.nl

• reparatie personen- & lichte bedrijfswagens • 
• APK Keurstation en roetmeting Diesels • 
• verkoop Ligier auto’s zonder rijbewijs •

AUTOSERVICE MAAS

Bredeweg 27 Nederweert, tel. 632592

AUTO
SERVICE

B.V.

WWW.AUTOSAES.NL

Al meer dan 40 jaar het adres voor:

• Onderhoud • Reparatie • APK keuren
• Schade reparatie • Airco service

• Verkoop & inkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.

Waar SERVICE nog met hoofdletters wordt geschreven.
Voor alle merken personenauto’s en bedrijfsauto’s.

Graag heten wij u welkom in ons bedrijf.

Autoservice Saes BV
Burg. Greijmansstraat 8, Nederweert

Tel. 0495 - 63 21 82

Wij beschikken over de gereedschappen voor het spoelen en reinigen 
(flushen ) van aircosystemen. Dit moet gebeuren als bijvoorbeeld, door slijtage 
van een compressor, metaaldelen in het airco systeem terecht zijn gekomen. 
Deze kunnen de nieuw te plaatsen compressor weer vernielen. Maar natuurlijk 
halen we door te spoelen ook alle olie (vervuild, verzadigd of verzuurd) uit 

het systeem, inclusief eventuele UV of 
lekstop  toevoegingen.�

Tevens beschikken wij over de 
apparatuur  voor het spoelen van 
automatische  versnellingsbakken.

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

P R O F I E L  V A N :

Roland Hanssen 

Werkzaam bij: Hanssen Auto’s 
Functie: Als eigenaar ben ik voornamelijk bezig met de verkoop en inkoop van 
personen- en bedrijfswagens. Ook in de werkplaats ben ik te vinden als Apk keur-
meester en doe zelf ook reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan auto’s. 
Burgerlijke staat: Samenwonend met Angela en vader van Fleur en Tim.
Waar woon je? in Nederweert.

Opleiding en carrière: 
Na de lagere school ben ik de technische kant op gegaan van de LTS naar MTS 
autotechniek in Apeldoorn. Vervolgens heb ik een HBO-opleiding bedrijfskunde 
aan de Hogeschool in Eindhoven gevolgd.

Na school heb ik een aantal jaren bij het autobedrijf van mijn vader in Maar-
heeze gewerkt. Daarna heb ik nog een paar jaar gewerkt bij een grote autodea-
ler waar ik onder andere werkzaam ben geweest in de leasing en verkoop van 
nieuwe en gebruikte auto’s. 

Vervolgens heb ik in 2003 het autobedrijf in Maarheeze voortgezet waar ik met 
name de in- en verkoop van gebruikte auto’s heb gedaan. In 2012 heb ik be-
sloten om mijn bedrijf te verhuizen naar Nederweert om daar de bedrijfsacti-
viteiten uit te breiden met een werkplaats voor onder andere APK, onderhoud 
en reparaties voor personen- en bedrijfswagens. Op de Pannenweg liggen we 
op een mooie en makkelijk bereikbare locatie met ruime parkeergelegenheid. 

Waar heb je bewondering voor? Voor mensen die met niks zijn begonnen en 
vervolgens zeer succesvol zijn.    

Wie zou je graag eens willen ontmoeten? Ik kan niemand noemen die ik graag 
zou willen ontmoeten, of het zouden mijn overleden opa’s en oma’s moeten zijn. 

Vrije tijd: Ik besteed mijn vrije tijd graag aan mijn gezin en vrienden en kijk 
natuurlijk graag naar auto- en motorsport. Als er nog tijd over is kan Ik met Tim 
een paar uurtjes karten. 

Hoe zou je jezelf in 3 woorden omschrijven? Sociaal, Creatief, Geduldig .

Wat wilde je vroeger worden? Dat zou ik echt niet meer weten, het zal vast wel 
te maken hebben gehad met auto’s .

Favoriete sporter: De helaas veel te vroeg overleden formule 1 coureur Senna.

Favoriete band of artiest: Ik heb geen favoriete band of artiest maar ik vind 
diverse soorten muziek mooi, afhankelijk van de sfeer en het humeur. 

TV-programma: Blacklist, Divorce en RTL GP. 

Ik moet erg lachen om: Guido Weijers en Bert Visscher.

Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken? Voor mijn kinderen. 

Tot slot; wat is je lijfspreuk? Blijf je zelf, er zijn al genoeg anderen.

CitrCitroën C3 II Picasso
MPV
vanaf 2009 438.-438.-
Hyundai IX35Hyundai IX35
APV
vanaf 2010anaf 2010anaf 2010 511.-511.-511.-
Kia SportageKia SportageKia Sportage
APV
vanaf 2010 538.-538.-538.-
Mercedes B-Klassecedes B-Klasse
MPVMPV
2005 - 2011 538.-538.-538.-
Nissan Primastar
Bestelwagen, Minibus
vanaf 2006 396.-396.-

Opel Vivaro
Bestelwagen, Minibus
vanaf 2006 396.-396.-396.-396.-
PPPeugeot 308eugeot 308eugeot 308
Hatchback
2009 - 2013 457.-
Renault Megane IIIRenault Megane IIIRenault Megane III
Grandtour, Stationwagon
vanaf 2009 467.-467.-
Volkswagen Volkswagen olkswagen V Touran
MPV
vanaf 2003 487.-487.-
Volvo Volvo olvo V V50
Stationwagon
vanaf 2004 564.-

Snel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een trrrekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto 
selecteselecterren en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!

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

Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige stekker. Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige stekker. Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige stekker. 
Ook leverbaar met 13-polige stekker.Ook leverbaar met 13-polige stekker.Ook leverbaar met 13-polige stekker.



Een gezonde leefomgeving, wie wil 
daar niet in wonen? Maar wat is een 
gezonde leefomgeving, hoe realiseer je 
die en welke invloeden hebben effect 
op een gezonde leefomgeving? Het zijn 
vragen die op woensdag 11 juni aan 
bod komen tijdens een thema-avond 
in de raadzaal van het gemeentehuis 
van Nederweert. De avond maakt deel 
uit van het programma Buitengebied in 
Balans, Samen doen. Inloop vanaf 19.00 
uur, aanvang programma 19.30 uur. 

Buitengebied in Balans
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. Ondernemers, inwoners en 
bezoekers van gemeente Nederweert 
werken samen aan een prettige woon-, 
werk- en leefomgeving. Door nieuwe 
manieren van denken, originele vormen 
van samenwerken en een verfrissende 
kijk op regelgeving, is het de bedoeling 
dat er een vitaal platteland ontstaat 
waar iedereen op zijn of haar manier 
van kan profiteren en van kan leren. 

Voor iedereen
Tijdens de bijeenkomst op woensdag  
11 juni staat een gezonde leefomgeving 
centraal. We realiseren ons dat het een 
enorm breed thema is. Het gaat name-
lijk niet alleen over fijn stof en geur, 
maar bijvoorbeeld ook over het gebruik 

Hoe kunnen ouderen zolang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen? Die vraag 
stond centraal tijdens een bijeenkomst 
in het voorjaar van 2013 in Leveroy. 
De avond was een initiatief van de 
Gemeenschapsraad Leveroy en de 
gemeente. De resultaten van de avond 
waren zo positief dat een werkgroep 
met het thema aan de slag ging. Moge-
lijk passen we de werkwijze elders in de 
gemeente toe.

Proefproject
Na de eerste bijeenkomst kreeg Leveroy 
de status van pilot (proefproject). Met 
ondersteuning van welzijnsinstelling 
Vorkmeer werd een plan van aanpak op-
gesteld. Centrale doel van het project is 
inwoners met een koopwoning bewust 
te maken van het feit dat opname in 
een verzorgingshuis in de eigen kern in 
toekomst niet meer vanzelfsprekend is. 

Zelfstandig
Door zelfstandig te blijven wonen kun je 
zolang mogelijk in je eigen vertrouwde 
omgeving vertoeven. Woningbezitters 
dienen daarom nu al goed na te denken 
of hun huidige koopwoning voldoende 
mogelijkheden biedt om er zo lang mo-
gelijk te blijven wonen. 

van antibiotica, over bacteriën en over-
draagbare infectieziekten. Een gezon-
de leefomgeving is echter een onder-
werp dat iedereen aangaat. Daarom is 
het belangrijk dat we beschikken over 
de juiste en meest actuele informatie. 

Actuele informatie 
Deze actuele informatie wordt op 
diverse manieren gepresenteerd. Als 
eerste behandelt professor Dr. Ir. Dick 
Heederik de laatste wetenschappe-
lijke inzichten over de relatie tussen 
veehouderij en gezondheid. De heer 
Heederik is als milieu-epidemioloog 
verbonden aan de faculteit Dierge-
neeskunde van de Universiteit Utrecht. 
Hij is ook voorzitter van het expert-
panel van de Stichting Diergenees-
middelen Autoriteit (SDa). De SDa is 
verantwoordelijk voor benchmarking 
en monitoring van antibioticagebruik 
in de veehouderij. Vervolgens zal Drs. 
Henk Jans, arts milieu en gezondheid, 
aandacht besteden aan de opgedane 
ervaringen in Noord-Brabant op dit ge-
bied. Beide heren waren eind 2011 ook 
in Nederweert voor een presentatie.

Nederweerter aanpak 
Na een pauze 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 

Informatie behoefte
De Werkgroep Duurzaam Wonen Leveroy, 
die functioneert als zelfstandige werk-
groep onder de verantwoording van de 
Gemeenschapsraad Leveroy, benaderde 
begin 2014 woningeigenaren in Leveroy. 
Dertig huiseigenaren hadden interesse in 
meer informatie. Begin april vond daar-
voor een bijeenkomst plaats. 

Toelichting 
De Stichting Land van Horne gaf er een 
toelichting over de zorgmogelijkheden bij 
langer thuis wonen. Corry Franssen, (se-
nior)woonadviseur, ging in op slimme aan-
passingen in huis die voor meer comfort 
zorgen en de Vrouwen Advies Commissie 
Weert / Nederweert gaf een toelichting 
over advisering bij bouwplannen. Het Plat-
form 31 belichtte de noodzaak om langer 
thuis te blijven wonen in eigen omgeving 
en de Rabobank stond stil bij financierings-
mogelijkheden van woningaanpassingen 
door ouderen.

Bewustwording 
Zowel de initiatiefnemers als de aanwezi-
gen vonden het een geslaagde avond die 
heeft bijgedragen aan de bewustwording 
rond toekomstige woonwensen in Leveroy. 
Aan het einde kregen de aanwezigen een 
informatiemap en een quickscan die ze 

bedoeling met elkaar de dialoog aan 
te gaan. Op deze manier willen we een 
beeld krijgen van de koers die we de 
komende jaren in het Buitengebied in 
Balans met elkaar willen varen. 

In dialoog met elkaar
Eind 2011 vond er al een informatie-bij-
eenkomst plaats over de relatie tussen 
de intensieve veehouderij en gezond-
heid. Nu, ruim 2 jaar later, maakt het 
onderwerp prominent onderdeel uit 
van het programma ‘Buitengebied in 
Balans, Samen doen’ dat de gemeente 
Nederweert medio 2013 is opgestart. 
Buitengebied in Balans vloeit voort uit 
de dialoog die de gemeente met de 
LLTB en de Stichting Leefbaar Buiten-
gebied in gang heeft gezet.

Voor nu en later
Verantwoordelijk wethouder Hans 
Houtman hoopt op een grote opkomst. 
“Het buitengebied is er om te leven, 
te werken en te recreëren. Het is van 
belang dat we daar goed mee omgaan 
voor nu en generaties na ons”, aldus 
de wethouder. Het is belangrijk dat we 
met elkaar in dialoog blijven over dit 
maatschappelijke vraagstuk.” Buiten-
gebied in Balans, Samen doen is een 
initiatief van de gemeente en wordt 
ondersteund door de provincie Limburg 
en het gebiedsbureau Weert-Neder-
weert-Leudal. De agenda van de avond 
is te vinden op www.nederweert.nl. 

thuis kunnen doen. Door middel van de 
quickscan worden ze nogmaals bewust 
gemaakt van de situatie in huis en woon-
omgeving. 

Vervolg
De uitkomsten van de Quickscans hebben 
inmiddels geleid tot een bijeenkomst tus-
sen de gemeente Nederweert , Platform 
31, het Stimuleringsfonds ,de Rabobank, 
Vorkmeer en de werkgroep. Samen is 
gekeken welke (financiële) mogelijkheden 
er zijn om huiseigenaren zoveel mogelijk 
te ondersteunen bij het realiseren van hun 
woonwensen om hun woning duurzaam 
aan te passen. Binnenkort leest u meer 
over de resultaten van dit overleg. 

Positieve energie
Ger Odekerken voert namens de gemeen-
te de regie over het project. Hij ziet veel 
positieve energie vrijkomen. “Het is een 
proces bij inwoners om goed na te den-
ken over hun toekomstige woonsituatie 
tijdens de oude dag”, aldus Odekerken. 
“Het verzorgingshuis is geen vanzelfspre-
kendheid meer. Inwoners van Leveroy 
wachten niet af maar gaan aan de slag. 
Als de pilot slaagt, en de bewustwording 
resultaat heeft, zullen we een dergelijk 
project ook in andere kernen van Neder-
weert uitvoeren.”

Van zaterdag 7 t/m dinsdag 10 juni 
organiseert comité “Kermis D’Indj” in 
samenwerking met de kermisexploi-
tanten de kermis in Nederweert-Eind.

Attracties
Op het Pastoor Maesplein en de St. 
Gerardusstraat staan o.a. de autoscoo-
ter, rupsbaan, draaimolen, trampolines, 
buggybaan, speel- en gokzaken en de 
eet- en snoepkramen. Met verschil-
lende exploitanten zijn afspraken ge-
maakt over de ritprijzen. Bij de kassa’s 
hangt de tarievenkaart. 

Op de scholen in en om Nederweert-
Eind worden boekjes uitgedeeld. In 
deze boekjes zitten kortingsbonnen 
voor de attracties op de kermis. Met 
veel “lol en plezier” en uiteraard met 
zijn leuke tovertrucs is Clown Dessalles 
op maandag 9 juni om 17.30 uur op 
het kermisterrein. De cafés uit het dorp 
zorgen samen voor de muziek en een 
gezellig terras op het ’t plein.

Openingstijden
De openingstijden van de kermis zijn:
Zaterdag 7 juni van 14.00 tot 24.00 uur
Zondag 8 juni van 14.00 tot 24.00 uur
Maandag 9 juni van 13.00 tot 24.00 uur
Dinsdag 10 juni van 14.00 tot 24.00 uur. 

Horeca en eetzaken
Tijdens de kermisdagen (van zaterdag 
op zondag, van zondag op maan-
dag, van maandag op dinsdag en van 
dinsdag op woensdag) mogen cafés en 

eetzaken in Nederweert-Eind tot 03.00 
uur geopend zijn. 

Permanent verkeersbesluit
De verkeersmaatregelen voor de kermis 
zijn elk jaar hetzelfde. Daarom heb-
ben burgemeester en wethouders op 
28 april 2009 besloten om deze ver-
keersmaatregelen vast te leggen in een 
permanent verkeersbesluit. Hiervoor is 
in het voorjaar van 2009 de openbare 
voorbereidingsprocedure gevolgd. 
Tegen onderstaande informatie over de 
afsluiting kunt u daarom geen bezwaar 
meer maken.

Verkeersmaatregelen i.v.m. de  
kermis en het muziekevenement
Tijdens de kermis en het muziekevene-
ment op 7, 8, 9 (en mogelijk op 10) juni 
2014 wordt zowel het plein als de weg 
Pastoor Maesplein en de St. Gerardus-
straat ter hoogte van de school afge-
sloten voor alle verkeer behalve voor 
voetgangers. De maatregelen duren van 
woensdag 4 juni om 8.00 uur tot woens-
dag 11 juni om 12.00 uur of zoveel 
korter of langer als nodig is.

Buitengebied in Balans, Samen doen
Een gezonde veehouderij in een gezonde leefomgeving

GemeenteContact
Donderdag 5 juni 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. 

Een gezonde leefomgeving gaat ons allemaal aan. Foto: gemeente Nederweert

Kermis Nederweert-Eind

Op de website...
 Uit de raadsvergadering
 Officiële bekendmakingen
 Weblog burgemeester Evers

www.nederweert.nl

Huisvuilroute  
De huisvuilroute van maandag 9 juni, 
Tweede Pinksterdag, wordt verplaatst 
naar zaterdag 7 juni. Het tijdstip van 
ophalen kan afwijken van het tijdstip 
dat u gewend bent. De inzameling be-
gint om 6.30 uur. Wij vragen u daarom 
de duobak op tijd klaar te zetten, 
eventueel de avond voor de ophaaldag. 
De milieustraat in Weert is op maandag 
9 juni gesloten.

Voor meer informatie kunt u bellen met 
de gemeente, 0495-677111.

Kunstenaars  
Werkgroep Kunstlint Budschop Neder-
weert zoekt nog kunstenaars die deel 
willen nemen aan het Kunstlint in de St. 
Rochusstraat, Brugstraat, Kerkstraat en 
Lambertushof vanaf 23 augustus. 

Het kunstlint is één van de activiteiten 
rond de opening van de Kerkstraat en 
het Lambertushof.

Tijdens het kunstlint kunnen kunstenaars 
uit de gemeente Nederweert hun werken 
exposeren in de etalages van winkels in 
bovengenoemde straten. Dat kunnen 
schilderijen zijn, maar ook beelden of ob-
jecten. Het kunstlint duurt twee weken. 
Tijdens de feestweek in de Kerkstraat 
zullen ook kinderen kunst maken. 

Meer informatie over het Kunstlint:  
Johan Evers, Dorpsraad Budschop,  
jgm.evers@kpnmail.nl of 0495 633 410. 
Meer informatie over Kunst door Kin-
deren: Thieu Stultiens van Kinder  
Vakantie Werk.

Duurzaam en levensloopbestendig wonen

s a m e n  g r o o t s ,  s a m e n  d o e n !

Foto: Truus Linders



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

  Makelaardij
  Taxaties

  Verzekeringen
 Hypotheken

www.jacobsgijsen.nl

Uw adres voor:

Voor ons volledige woningaanbod zie:

Abrikozenvlaai: € 9,40 half € 5,20
Bienestich poedersuiker: € 11,95 half € 6,95
NIEUW! Chia-Boekweit: € 2,95
Tompouche aardbeien bavaroise: € 1,55

WEEK
23
2 t/m 
7 juni

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

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING    ANTI AGING    ONTHAREN

JeunesseHuidverzorgingsinstituut JeunesseJeunesse

SPRAY TANNING
Een mooie egale bruine huid met spray tanning

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

DAAROM SPRAY TANNING 
√ Direct een gebruinde huid

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

√ Het is snel, spray tanning duurt 10 minuten

√ Natuurlijk resultaat

√ Goed voor je huid!

Zoekraken kinderen voorkomen
Reddingsbrigade en Politie geven 
in Zandvoort startsein met tips 
voor de strandbezoeker om zoek-
raken kinderen te voorkomen

Zondag 25 mei werd in Zandvoort tij-
dens de ‘ Dag van het Vermiste Kind’
het startsein gegeven voor de lan-
delijke 06-polsbandjesactie.  De bur-
gemeester van Zandvoort, de heer 
Niek Meijer, reikte op het strand het 
eerste 06-polsbandje uit.  “De po-
litie en de reddingsbrigade werken 
op het strand van Zandvoort al jaren 
intensief samen bij vermissingen, en 
daar zijn wij erg trots op! Het is fan-
tastisch dat  vandaag  hier op deze 
speciale dag deze mooie campagne 
om de strandbezoeker nog meer van 
het strand te laten genieten van start 
mag gaan”. Vrijwilligers van de Red-
dingsbrigade en medewerkers van de 
politie gaven tips aan de ouders voor 
een veilig dagje aan het strand en 
deelden 06-polsbandjes uit.

Jaarlijks ontvangen de Reddingsbri-
gade en de Politie ruim duizend mel-
dingen van kindervermissingen op 
stranden en bij recreatieplassen. De 
kinderen zijn vaak aan het zicht van 
de ouders onttrokken en vanwege 
de drukte kan de ouder het kind 
niet meer terugvinden. Kinderen zijn 
kwetsbaar en de schrik en angst is al-
tijd groot voor diegene die het over-
komt.  Het doel  van de gezamenlijke 
landelijke 06-polsbandjesactie is om 
de strandbezoekers bewust maken 
van hoe zij kunnen voorkomen dat 
een kind zoek raakt. De 06-polsband-
jes zijn daarbij een handig hulpmid-
del.  Daarnaast krijgen ouders tips 
hoe  ze met hun kinderen afspraken 
kunnen maken om te voorkomen dat 
men elkaar uit het oog verliest.

06-polsbandjes
Vanaf 25 mei worden op de stranden 
en bij recreatieplassen 06- polsband-
jes uitgedeeld door de lifeguards en 
via aanwezige politieposten. Op het 
polsbandje kunnen ouders hun te-
lefoonnummer noteren en kan een 
gevonden kind sneller met de ouders 
worden herenigd. In de zomer van 

2013 werden op het strand en bij re-
creatiegebieden 1.221 kinderen na 
een vermissing met de ouders her-
enigd. Met de dit jaar 175.000 gratis 
beschikbare polsbandjes wordt het 
nog makkelijker om te genieten van 
een dagje naar het strand, meer of 
recreatieplas.

In Zandvoort werden met de aftrap 
van de landelijk actie tijdens de Inter-
nationale ‘Dag van het Vermiste Kind 
ook de afspraken, die gemaakt zijn 
tussen Reddingsbrigade Nederland, 
Politie en de KNRM op het gebied van 
kind vermissingen op het strand en bij 
recreatieplassen, bevestigd.

Tips voor een veilig dagje strand 
met kleine kinderen
1) Houd kinderen altijd in de gaten zo-

wel in het water als op het strand. 
Blijf in het water op een armlengte 
afstand van kleine kinderen.

2) Gebruik in zee geen vlinderband-
jes bij uw kind in verband met de 
invloed van wind, stroming en 
golfslag.

3) Doe uw kind een 06-polsbandje 
om met hun naam en uw tele-
foonnummer erop.

4) Zorg dat u uw mobiele telefoon 
mee heeft, aan staat en voldoen-
de is opgeladen.

5) Spreek een herkenbaar vast punt 
af, voor als jullie elkaar kwijt ra-
ken, bijvoorbeeld een strandtent 
of verdwaalpaal met herkenbare 
afbeelding.

6) Kind kwijt? Waarschuw direct de 
Reddingsbrigade, meld het bij een 
strandtent en begin met zoeken. 
Een verdwaald kind loopt meestal
eerst met de zon in de rug weg. 
Meisjes met lange haren lopen 
vaak met tegen de wind in.

7) Is uw kind terecht? Word niet 
boos op uw kind, maar wees blij 
het weer te zien en troost uw kind 
indien nodig.

Open atelier en mijmertuin bij Anja Massee

Tijdens het pinksterweekend van 
8 en 9 juni a.s. houdt kunstenares 
Anja Massee uit Ospel open ate-
lier. Tevens stelt zij haar tuin open 
voor het publiek.

U vindt het atelier van Anja Massee 
aan Houwakkersteeg 8 in Ospel. 
Op beide dagen geopend van 11.00 
tot 17.00 uur. 

Anja Massee schildert een gemoeds-
toestand, die ontstaat uit een relatie 
op dat moment tot mensen in de ei-
gen binnenwereld. Zij verwerkt voor-
al de gevoelswereld van de mens en 
alles wat hem of haar omringt.  Soms 
verwerkt zij haar gedichten in haar 
schilderkunst waarbij zij probeert 
tekst, kleur en beeld laag voor laag 
bij elkaar te brengen. 
In haar tuin heeft Anja Massee op 
diverse plekken zogenoemde ‘mij-
mer’plekken gerealiseerd. Een plek 
met een gedicht of een bijzonder 
kunstwerkje. 

Gastexposanten
Bij Anja Massee exposeren tevens twee 
gastexposanten. Tilly Kraaijvanger uit 
Weert exposeert creatieve en uitbun-

dige zilveren sieraden. Rietje De Bijl uit 
Den Bosch toont bijzondere kijkkastjes 
met verbeeldende verhalen. 

Combinatie-expositie
Deze expositie wordt mede georga-
niseerd door de Sparkle Tuinexpositie 
aan de Nieuwstraat 8 in Nederweert. 
Op deze locatie is in het zelfde week-
end (8 en 9 juni) een tuinexpositie 
met 10 deelnemende  kunstenaars en 
creatieven. Meer lezen: www.spark-
le.nl / organiseert. 

Informatie:
Anja Massee: 0495-641468 
Of 06-23901812.

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

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

MAATJESPROJECT: maatje ge-
zocht voor administratieve taken 
We zijn voor een 62-jarige man op 
zoek naar een vrijwilliger die hem één 
keer per twee weken ondersteunt bij 
de administratieve werkzaamheden. 
Hij ontvangt woonbegeleiding van 
PSW. Meneer is een echte bourgon-
diër en houdt van terrasjes pikken en 
tv kijken.  Hij zou het erg vinden als 
hij af en toe een activiteit zou kunnen 
ondernemen, maar samen met hem 
de administratie doen heeft de prio-
riteit. Bent u de geduldige vrijwilliger 
die deze meneer wil helpen? Neem 
dan contact met ons op! 

MAATJESPROJECT: enthousiaste vrij-
willigster gezocht 
Voor een mevrouw van 44 jaar zoe-
ken we een vrijwilligster voor gezellig 
contact. We zoeken iemand die sa-
men met haar zo nu en dan iets leuks 
wil doen. Mevrouw is erg creatief, is 
gek op dieren en vindt het leuk om te 

wandelen en op het terras een kopje 
koffie te drinken. Het zijn de kleine 
dingen waar je mevrouw erg blij mee 
kunt maken, het persoonlijke contact 
is voor haar heel waardevol. Wilt u 
iets betekenen voor deze mevrouw? 
Neem dan contact met ons op! Neem 
ook gerust contact op voor meer in-
formatie.

MAATJESPROJECT: vrijwilligster 
gezocht om praatje te maken 
Voor een 68-jarige man zijn we op 
zoek naar een vrijwilligster die af en 
toe een bezoek aan meneer wil bren-
gen. Meneer kampt met lichamelijke 
problemen en is veel thuis. Graag zou 
hij wat meer leuke dingen willen on-
dernemen. Hij zou graag met iemand 
in contact komen om gezellig een 
praatje te maken, een kopje koffie 
te drinken en samen een keer ergens 
naar toe gaan. Wilt u iets voor deze 
meneer betekenen? Neem dan con-
tact met ons op!

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

De Coconblazers te gast op Eynderhoof 

Op 2e pinksterdag  9 juni en op 
zondag 13 juli zijn de Coconblaz-
ers uit Nederweert weer te gast op 
Eynderhoof. In het centrum van de 
nostalgie, de oude ambachten en de 
thema’s potten bakken en Groen en 
Bloei” maken de Coconblazers  op 
dezelfde ambachtelijke wijze een 
goed en kleurrijk goed doorbakken 
stuk blaasmuziek, Dit afgewisseld 
met enkele zangnummers van Johan 
en Tineke en de geur van de Bakkerij 
maakt u dag compleet. Geniet op het 
terras van de zelfgebakken lekkerni-

jen en  of een goed glas bier. Bezoek 
de oude ambachten in vol bedrijf en 
de gezellige drukte. Altijd al eens 
naar Eynderhoof willen komen ?  alles  
op u gemak bekijken en genieten van 
de vrolijke tonen van de Coconblaz-
ers?  Kom dan op pinkstermaandag 
en of zondag 13 juli  naar Eynder-
hoof, De blaaskapel, “de coconblaz-
ers” speelt er  van 14.00 uur tot 17.00 
uur en brengt leuke goed in gehoor 
liggende blaasmuziek waarvan u  ze-
ker enkele stukjes zult herkennen uit 
vroeger tijd. 

De coconblazers  voor een goed stuk blaasmuziek.

Op de GEHELE collectie

ALLEEN !!!!
vr. 6 en zat. 7 juni

20%
KORTING

ECHT
WEERT
STRAMPROY
NEDERWEERT

w w w . d p s f a s h i o n . n l

LET OP!!!
Teksten en advertenties voor het 
weekblad van donderdag 12 juni

aanleveren woensdag 4 juni 
uiterlijk 16.00 uur

i.v.m Pinksteren.

info@drukkerijvandeursen.nl



Pinksterweekend 7-8-9 juni 2014

o.a. Autoscooter, Draaimolen, Bungee trampoline, Buggy baan, 
Lucky duck, Rolbalspel, Viskraam, Lijntrek/ballengooien, 

Suikerspin, Kinder kop van jut, Oliebollenkraam en de Rups.

ZATERDAG 7 juni
20.00 uur

Orkest DA VINCI XXL
met 3 extra blazers

ZONDAG 8 juni
15.00 uur - Orkest FROM USA

20.00 uur - THE DEEJAYS

MAANDAG 9 juni - 20.00 uur
Orkest ANDERKOVVER

Het kermisterras is alle dagen vanaf 14.00 uur geopend.

Locatie: kerkplein 

NEDERWEERT-EIND

ZATERDAGZATERDAGZATERDAG 7 juni  7 juni 
Live in de openlucht:

&
Café-Zaal

Bi-j Le-nie

van Nieuwenhov
en

Café-Zaal

O
RG

ANISATIE :

PAFRA 
Binnen - en buitentegels

Wij zijn geopend di. t/m zat. 9.00-16.00 u
+31 (0)6 - 13076287 

Oude Graaf 3 - 6002 NL Weert
www.itiles.nl - info@itiles.nl

Eigen import - Lage prijzen 
Ook voor u! 

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.

Geldig in week 23

4 Gemarineerde kalkoenfilet + 4 gemarineerde 
speklappen + 4 BBQ worsten....................................................................samen  € 9,98
VarkensHaas op Stok Spies met lekker gemarineerde 

varkenshaas gewikkeld met ontbijtspek.................................................................100 gram  €1,95
Riblap van het Limousin Rund uit de Peel..................................................... 500 gram € 3,99
Gebraden GildeHoen Bouten Alleen even opwarmen ........ 4 stuks € 5,00
Gebraden kipfilet ...............200 gram halen, 100 gram betalen!

Eind 12 
6034 SN  Nederweert-Eind
Tel. 0495-430851
Fax. 0495-634490
www.slagerijkuepers.nl

Openingstijden:  di. 13.00 tot 18.00. wo., do., vr. 8.30 tot 18.00. Zat. 8.30 tot 16.00 uur

Kinderopvang ikOOK

Bij kinderopvang ikOOK zijn we bezig 
met het thema Opa en Oma.
Alle Opa’s en Oma’s komen een kijkje 
nemen in de groep, want 4 juni is het 
nationale Opa en Omadag!
Ook hebben we een bezoekje ge-
bracht aan het bejaardenhuis in 
Nederweert. We werden al ontvan-
gen door Peggy en een oma in een 
rolstoel. Ze had koekjes meegeno-
men die we mochten opeten in de 

huiskamer. We zongen liedjes en we 
mochten ook in de lift omhoog. Dat 
was cool! Buiten in de patiotuin lie-
pen geitjes, kippen en konijnen. We 
mochten ze aaien en ook rondjes ren-
nen vonden we leuk. De oma’s die 
kwamen kijken genoten van al die 
kleine kinderen die aan spelen wa-
ren! Het was een leuke ochtend! Be-
dankt allemaal!
Groetjes ikOOK!

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

Limburgs openluchtmuseum Eynderhoof
Draaiorgel festival in Openlucht-
museum Eynderhoof Nederweert 
Eind zondag 8 juni 2014.

Een hobby die zijn weerga niet kent. 
Van speeldoos tot kistdraaier. Papa 
kun jij een fluitje voor mij maken. Zo
begon het verhaal van een hobbyor-
geldraaier. Deze zelfbouwers tonen 
hun kunnen van precisie werk, geduld 
en vakmanschap. Zie voor meer info 
www.hobbydraaiorgel.nl
Deze draaiorgelclub, een groepje 
mannen en vrouwen, die liefheb-
ber zijn van muziek en muziekin-
strumenten maken, geven deze dag 
demonstraties van hun kunnen.
Verder is alles in bedrijf, meer dan 40 
vrijwillige ambachtslieden laten hun 
kunnen zien en maken een praatje 
met de bezoekers. Er kan gebeugeld 
worden. Een oude volkssport die in 
Eynderhoof weer tot leven komt. De 
2de zondag van juni is het altijd Eind 
kermis nu de twee Pinksterdagen met 
een kermisplein bij de kerk. 
Eynderhoof laat dit dorpsgebeuren
niet vergeten en nodigt iedereen uit 
op het heerlijke kermisvlaai feest, 
deze Limburgse lekkernij komt uit het 
eigen bakhuis en dat wordt genieten!

Maandag 2e Pinksterdag Potten-
bakkersmanifestatie
In de Pottenschuur Haize, een van 
de karakteristieke gebouwen van 
Eynderhoof, vindt men alles wat je 
met leem en klei kan maken. Ook 
de geschiedenis van urnen, kruiken 

en potten. Een grote Zondag 9 juni 
2de pinksterdag  Pottenbakkersdag
in Openluchtmuseum Eynderhoof 
Nederweert Eind. Collectie keramiek, 
vooral in de aardkleuren, zijn er te be-
wonderen. Heel bijzonder is de ver-
zameling Keulse potten. Erg interes-
sant is hoe vroeger het fitswerk werd 
vervaardigd aan gebouwen. Voor-
beelden van deze bouw vindt men in 
het interieur. De pottenbakkers van 
Eynderhoof draaien deze dag op de 
schijven en maken van klei de mooi-
ste kunstwerken. Ze vertellen graag 
hoe je dit boeiend vak ook kunt leren. 
Deze dag wordt opgeluisterd door 
de muziekkapel “De Coconblazers” 
uit Nederweert, die er op deze Eind 
kermisdag weer een feest van maken. 
Alles begint om 13.00 uur en duurt 
tot 17.00 uur.
Voor meer  over het museum www.
eynderhoof.nl

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

Poster EPO-Tour 
d’Oospel is af

Met trots presenteert de organisatie 
van EPO – Tour d’Oospel haar pos-
ter. Het fietselijk evenement begint 
nu echt voelbaar dichtbij te komen: 
de programmering is rond, de eerste 
inschrijvingen zijn binnen en met de 
nieuwe poster komt ook de promotie 
op gang. 
Zoals je wellicht al weet vindt EPO-
Tour d’Oospel op vrijdag 1 en zater-
dag 2 augustus plaats. Wil je meer 
informatie over het evenement en/of 
je inschrijven voor een van de races? 
Kijk dan op www.tourdoospel.nl 

Vanaf volgende week zal je de poster 
vaker in het ‘echt’ tegen komen. Wil
je hem voor je eigen raam hangen? 
Stuur dan even een berichtje naar
info@tourdoospel.nl.

Win kaartjes voor de vrijdag!
Plaats een foto van jou poster op de 
Facebook van EPO – Tour d’Oospel, 
onder de inzendingen zullen 4 kaart-
jes voor de vrijdag worden verloot! 
Dus mail snel naar info@tourdoospel.
nl en hang de poster thuis op.

EPO-Tour d’Oospel wilt Roy van de 
Boel bedanken voor het ontwerpen 
van de prachtige poster. 

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

KERSEN
Kwekerijkluskens.nl

55+ DANSEN

Meer bewegen voor ouderen
Dansmiddag voor alle senioren
Nederweert-Eind e.o.
Woensdag 4 juni is weer de gezellige 
dansmiddag in Café - Zaal Bi-j Le-nie 
Kruisstraat 53 te Nederweert-Eind.
Binnenkomst aan achterzijde, tevens 
parkeergelegenheid. We beginnen om 
13.30 uur en eindigen om 17.00 uur.
In de pauze is er een gratis loterij.
Dit is de laatste dansmiddag voor de 
vakantie. De volgende is op woens-
dag 3 september.

www.cafezaalbijlenie.nl/55+

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

Brugstraat 29 (naast Florence)
Parkeren voor de deur!

OOK VOOR 
PASFOTO'S

Open Eettafel Budschop

Donderdag 12 juni open eettafel aan-
vang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 11 juni 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

Afvallen met Ooracupuntuur
Aanmeten en leveren

van
TEK - Steunkousen
CEP – Sportkousen

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

0495-622450
06-12247515

www.feetandwellnesspraktijk.nl

Trimsalon Snoetje

-  Honden trimsalon voor alle rassen
-  Uw hond vakkundig getrimd 

(gediplomeerd)
-  Haal- en brengservice mogelijk
-  Uitsluitend 

op afspraak

Tichelveld 21 • Nederweert
Tel. 06-29420034

info@trimsalonsnoetje.nl
www.trimsalonsnoetje.nl

Het adres voor uw hond

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

ANNO 1659
BI-J SIEM

Saame

Restaurant Bi-j Siem  |  Kerkstraat 56  |  6031 CJ Nederweert  

T (0495) 622 001  |  E info@bi-jsiem.nl 

Traditie en avontuur
in vernieuwend culinair concept
Sinds 1659 komt het leven al samen Bi-j Siem.  

Herman en Margriet Poell zetten die eeuwenoude  
traditie – in een modern jasje – voort. Kom samen  
genieten van vertrouwde klassiekers én nieuwe,  

vergeten gerechten uit grootmoederstijd.

Kom voorproeven

Pinksterzaterdag en Pinksterzondag
Saame kiezen

• 3 gangen met soep € 27,-   

• 3 gangen met voorgerecht € 29,-   

• 4 gangen met voorgerecht & soep € 34,-  

Restaurant open vanaf 18.00 uur. Reserveren gewenst.

Pinkstermaandag
Saame lunchen, saame borrelen, saame dineren

Wees welkom vanaf 11.00 uur.

VAN KOP TOT STAART
Saame Genieten



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 5 mei tot en met 14 juni 2014 

DONDERDAG 5 JUNI
Gedachtenis van HH.-Bonifatius, bisschop en
martelaren
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 6 JUNI
Gedachtenis H.-Norbertus, bisschop
18.30 Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 7 JUNI
Vooravond van het hoogfeest van Pinksteren 
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Caris) – jaardienst Jos 
Saes, jaardienst Petrus Hubertus Verheijen, 
jaardienst Sjeng Coolen (tevens vanwege 
verjaardag) en zoon Thijs, jaardienst Wiel 
van de Kruijs, Pierre Stienen (vanwege ver-
jaardag), Mia Haenen-Teeuwen.

ZONDAG 8 JUNI
Hoogfeest van Pinksteren 
09.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
mevr. T. Kessels) – voor Jac Poell vanwege 
zijn 75ste verjaardag, jaardienst  Anna 
Feijen, jaardienst ouders Hoeben-Jacobs, 
Guul Verheijen en Hubertina Petronella Bru-
ekers; voor de genezing van een zieke. 

MAANDAG 9 JUNI
Gedachtenis van H.-Efrem, diaken en kerkle-
raar – tweede pinksterdag
09.30 Hoogmis (zang herenkoor, lector W. 
Engelen) -

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

WOENSDAG 11 JUNI
Gedachtenis van H.-Barnabas, apostel
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 12 JUNI
Feest van Onze Heer Jezus Christus, eeuwige 
Hogepriester
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis

VRIJDAG 13 JUNI
Gedachtenis van H.-Antonius van Padua
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 14 JUNI
Feest van H.-Liduina van Schiedam, marte-
lares – vooravond van het Hoogeest van de 
Heilige Drie-eenheid
18.00 uur H. Mis - (zang gastkoor St. Cecilia 
uit Ospel, lector mevr. H. Dielissen) – zeswe-
kendienst Els van Hulsen-van Dael, Michel 
Vossen (vanwege verjaardag), Petra Vossen-
Bax (vanwege verjaardag).

Harmonie drie zondagen in
touw voor communicanten
Traditiegetrouw heeft harmonie St. Joseph 
de eerstecommunicanten van onze parochie 
begeleid van school naar kerk. Steeds weer 
een feestelijke intocht. De kinderen die vlak 
achter de harmonie liepen, dansten zelfs.
Afgelopen zondag was de laatste van de 
drie basisscholen, De Kerneel,  Ze doen het 
toch, de muzikanten van St. Joseph. Op drie
achtereenvolgende (vroege) zondagsmor-
gens waren ze paraat.
Dank hiervoor, namens de jongens en meisjes, 
hun ouders, de leerkrachten en de parochie.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 8 juni – Hoogfeest van Pinksteren
10.00 uur H. Mis – tot bijzondere intentie.

Maandag 9 juni – tweede  pinksterdag
10.00 uur H. Mis – tot bijzondere intentie.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

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

NL96 RABO 0135 5077 15

7 t/m 14 juni 2014

ZATERDAG 7 juni Pinksteren: 19.15 uur H. 
Mis koor De Leeuwerik, voor Miet van Gog-
Stultiens voor haar verjaardag, jaardienst 
voor Johannes Bongers en To Jonkers., 
jaardienst voor ouders Verheijen-Hendrikx, 
voor Truus v.d. Pasch voor haar verjaardag 
en voor Herman v.d. Pasch.

ZATERDAG 14 juni: 19.15 uur H. Mis, koor 
De Sleutels, voor Peter Jan Beerens voor va-
derdag.

LEZERS: zaterdag 7 juni Nelly Stienen zater-
dag 14 juni  Annie Jonkers.

MISDIENAARS: zaterdag 7 juni Famke 
Aarts en Ayla Beerens, zaterdag 14 juni Tom 
van Horik.

KINDERWOORDDIENST: beste kinderen
a.s. zaterdag 7 juni zijn jullie weer van harte 
welkom om 19.15 uur 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  8 juni  2014,   PINKSTEREN, H. 
Mis om 11.00 uur
Koor:  Rochuskoor

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

Lector: Lies Evers
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Mia Gubbels

MAANDAG 9 JUNI 2014, 2e Pinksterdag, 
is er geen H. Mis.
Voor kerkberichten zie Parochie St. 
Lambertus.

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 7 juni 2014 – 14 juni 2014

Zondagmorgen 8 juni  9.30 uur:
Hoogfeest van Pinksteren

De eucharistieviering zal worden opgeluis-
terd door onze beide koren.

Als hgm. voor Pastoor Nijhof, pater Tjeu 
Baetsen, Als jrd. voor Leo Hermans, 
Lenie Fermont-Korten, Overleden ouders 
van Appeven-Cuijpers en overleden fami-
lie, Als jrgt. voor Peter Hermans, Catharina 
Op Heij, broeder Christoffel Hermans, Louis 
Hermans en voor de overledenen van de 
fam. Hermans-Creemers, Als maandd.voor 
Pierre Wijers en Mia Wijers-Baetsen

Na de eucharistieviering is er de kerkdeur-
collecte voor onze eigen Missionarissen die 
wij van harte aanbevelen.

Maandagmorgen 9 juni 2e Pinksterdag 
9.30 uur:
Als hgm. voor onze parochiegemeenschap, 
als hgm. voor alle overledenen van onze pa-
rochie, Als hgm. voor rector Lambert Gub-
bels en pater Crins (volkszang)

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 6 - 14 juni

Vrijdag 6 juni, 1e vrijdag van de maand :
Ziekencommunie. 

Zaterdag 7 juni, vooravond Hoogfeest van 
Pinksteren, 19.00 (Zangvereniging St. Caeci-
lia) Thieu Douven (verjaardag), Harrie Dries-
sen (verjaardag), ghm To Caris-Hermans. 

Zondag 8 juni, Hoogfeest van Pinksteren, 
10.00 (Kerkelijk Zangkoor Gregoriaans) Ge-
rard van de Goor, Maria op ’t Root, zoon Jos 
en dochter Lies, jrd Frans Loijen, ghm Anna 
Loijen-van Nieuwenhoven (verjaardag). 

Maandag 9 juni, 2e Pinksterdag, 10.00 
(Zangkoor De Peelklanken) voor het welzijn 
van de parochie. 

Dinsdag 10 juni geen avondmis.

Donderdag 12 juni, 19.00 voor de zieken. 

Zaterdag 14 juni, H. Lidwina, maagd, 19.00 
(Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) zwd Har-
rie Op ’t Root. 

ACOLIETEN: za. 7 juni 19.00: Harry Geer-
lings, Kathy Geerlings; zo. 8 juni 10.00: Victor 
Köster, Cas Schonkeren; ma 9 juni 10.00: Ri-
chard Wilmsen, Thomas Wilmsen; za. 14 juni 
19.00: Mathijs van Lierop, Edwin van Rooijen. 

OVERLEDEN: Op 18 mei jl. overleed Els 
Visser-Vaes, 51 jaar, Paulus Holtenstraat 62. 
Moge zij rusten in vrede.

PINKSTEREN: Na het 1e H. Communiefeest 
en het Parochiefeest volgt het Hoogfeest van 
Pinksteren. De heilige Paastijd van 50 dagen 
wordt besloten met de zondag van Pinkste-
ren, waarop herdacht wordt: de gave van de 
Heilige Geest aan de apostelen, de aanvang 
van de Kerk en het begin van haar zending 
naar alle talen, volken en rassen. We vragen 
Gods Geest om wijsheid in ons dagelijks le-
ven en bij het nemen van belangrijke en 
juiste beslissingen. Zaterdagavond verzorgt 
Zangvereniging St. Caecilia de gezangen. 

SACRAMENTSPROCESSIE: Omdat Sacra-
mentsdag en Ospel kermis op 22 juni samen-
vallen, houden we de Sacramentsprocessie 
een zondag eerder, op zondag 15 juni. De 
route is dit jaar via O.L. Vrouwestraat – Hen-
nesweg – Past. Vullersstraat – Lemmenhoek. 
De hoogmis is dan om 9.30 uur!

Pastoor A. Koumans. 

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

 ZWANGER, 
 neem dan contact 

 op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

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

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

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.

LET OP!!!
Teksten en advertenties 

voor het weekblad 
van donderdag 12 juni

aanleveren woensdag 4 juni 
uiterlijk 16.00 uur

i.v.m Pinksteren.

info@drukkerijvandeursen.nl

Bij voorbaat dank voor uw medewerking

De redaktie

ZWANGER!
van harte gefeliciteerd!

voor begeleiding van uw 
zwangerschap, bevalling 
en/of kraambed

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

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

Flexibele afspraaktijden

Dankbetuiging

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de kaarten,
bloemen en de aanwezigheid  tijdens de crematie van 

Jan Migchels
Een speciaal woord van dank voor zorgcentrum

St. Joseph en Arlene Uitvaartverzorging.

Fam. Migchels

Gratis tijdschriften bij 
loten van de Zonnebloem

De vrijwilligers van Zonnebloemaf-
deling Ospel maken zich op voor de 
Zonnebloemloterij 2014. Van 23 mei 
tot 1 september gaan zij met loten 
langs deuren in Ospel en Ospeldijk. 
De loten kosten twee euro per stuk. 
Met de opbrengst organiseert de 
Zonnebloem activiteiten voor mensen
met een lichamelijke beperking, zo-
dat ook zij voluit van het leven kun-
nen genieten.

Een deel van de opbrengst van de lo-
terij wordt besteed aan aangepaste 
vakanties en dagactiviteiten die de 
Zonnebloem landelijk organiseert. 
Maar een belangrijk deel gaat naar 
de activiteiten in en rond Ospel.

Tijdschrift cadeau
Naast kans op leuke geldprijzen, waar-
onder de hoofdprijs van € 15.000,-
heeft de Zonnebloem dit jaar een 
leuk extraatje in petto voor de loten-
koper. Iedereen die een lot koopt, 
kan namelijk gratis kennismaken met 
een tijdschrift naar keuze. Daarvoor 
heeft de Zonnebloem afspraken kun-
nen maken met de uitgevers van Plus 
Magazine, ZIN!, Dolfje Weerwolfje,
Auto Week, Fabulous Mama, REIZEN 
magazine, Nouveau, Inkie en J/M Ou-
ders. Het tijdschrift is aan te vragen 
via de website van de Zonnebloem of 
via een coupon op het lot. 

Trekking
De trekking van de loterij vindt plaats 
op 27 oktober 2014. In de prijzenpot 
zitten meer dan 5.000 geldprijzen, 
waaronder de hoofdprijs van € 15.000.
Zonnebloemloten à 2 euro zijn tot 
half oktober ook te bestellen op 
www.zonnebloem.nl/loterij. 

Over de Zonnebloem
Bij de Zonnebloem draait het om 
mensen. Al 65 jaar. We zetten alles 
op alles om mensen met een fysieke 
beperking een onvergetelijke dag te 
bezorgen. Zodat ook zij volop van 
het leven kunnen genieten. Daarom 
denken we altijd in oplossingen. 
Er kan zoveel meer dan je denkt. 

Voor meer informatie kunt u te-
recht bij: Angelique Schroijen
Penningmeester, Tel.: 0495-625759

NEDERWEERT / ST. ROCHUS
KIENEN BUDSCHOP 

De eerstvolgende kienavond is op
vrijdag 6 juni  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 ieder-
een. U bent van harte welkom.
In de jackpot zit nu € 30,-- .

Het  bestuur.

LKV Nederweert

Hallo dames,
Op dinsdag 17 juni is onze fietstocht. 
Deze keer gaan we naar de Genegen-
terhof dit is een activiteiten en groen 
centrum van de stichting PSW in Gra-
them.  We vragen een eigen bijdrage 
van €3,00 te betalen bij vertrek. We ver-
trekken om 13.00 uur bij de Rabobank.

Met vriendelijke groeten
Het bestuur

St. Catharina ZijActief 
Nederweert-Eind

Beste Leden,
Onze fietstocht op 16 juni a.s. start 
om 19.00 uur en staat dit jaar in het 
teken van een excursie door Neder-
weert. 
We willen naar Nederweert fietsen 
en daar onder leiding van Alfonds 
Bruekers een wandeling door Neder-
weert gaan maken. Deze wandeling 
duurt ongeveer 1.45 uur, na afloop 
willen we  samen nog koffie/thee 
drinken. Graag willen we weten met 
hoeveel leden we gaan wandelen. 
Meld je voor 8 juni aan bij Toos Riet-
jens of geef een reactie per mail.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur 

St. Catharina ZijActief 
Nederweert-Eind

Stultiens
uurwerkreparatie

Odamolenstraat 4, Weert

Tel. 0495-53 26 20

Mobiel: 06-30 40 01 02

 Tuinexpositie Kunst & Muziek
Pinksterweekend 8 en 9 juni - Tuin-
expositie Kunst & Muziek
Gevarieerd, artistiek, creatief en
muzikaal

In het pinksterweekend op 8 en
9 juni is de landelijke tuin aan de 
Nieuwstraat 8 in Nederweert ge-
opend voor het publiek. Kunst en 
muziek voeren er dan de hoofd-
toon. Op beide dagen kunt u er 
genieten van een breed kunstaan-
bod in een gezellige ambiance,
vergezeld van muziek, een hapje 
en een drankje. Ook aan de kinde-
ren is gedacht. 

De kunst
Het Brabantse en Limburgse land zijn 
ook dit jaar de leveranciers van een 
tiental exposanten. Anke van Gorp
uit Boxmeer brengt bijzondere tex-
tielkunst. Leo Gerritsen uit Overasselt 
is verzot op vogelhuizen, maar dan in 
artistieke varianten van cortenstaal. 
Joke van de Laar uit Lierop creëert 
een bijzondere sfeer met haar sacrale 
theatertjes. 
Rene Claassen uit Eijsden brengt een 
bijzondere manier van ijzervlecht-
werk en schilderkunst. Zijn objecten 
zijn vooral gebaseerd op taferelen uit 
Afrika. Judith Wolters uit Elsloo heeft 
de maatschappij als inspiratiebron. 
Zij brengt dit terug tot kubusformaat 
met confronterende thema’s. Mar-
lène Hilkens daarentegen zoekt de 
zachtere kant op met haar intuïtieve 
en soms humoristische viltobjecten in 
combinatie met andere natuurlijke 
materialen. Joyce Brueren uit Tegelen
combineert deze materialen op een 
geheel andere wijze in varianten van 
kleurrijk en artistiek bloemwerk. Jan 
Vallen uit Venlo bewerkt de kleuren 
in het platte vlak, via zeefdruk en 
schilderkunst. 

Uit Nederweert komt Herline Gruij-
ters. Zij heeft zich toegelegd op de 

boekvouwkunst. Motieven en tek-
sten komen als het ware tot leven uit 
het boek. Frank Stienen uit Ospel laat
de kunst van het pinstripen zien, een 
aloude ambacht die opnieuw trendy 
lijkt te worden. 

De muziek
Zondag 8 juni is muzikaal bestemd 
voor de band ‘2 of Diamonds’ uit So-
meren. Zij spelen een mix van sixties, 
country, rock&roll, bluegrass, folk 
en Americana. Op maandag 9 juni 
zorgen de Hot Buskers uit Neder-
weert voor de muzikale touch met 
early jazz, western swing, country 
en folk blues. Easy listening onder 
de kersenboom, beide dagen vanaf 
13.00 uur.

Voor de kinderen
Ook dit jaar werd er samengewerkt 
met OBS De Klimop in Nederweert. 
Een verhalenworkshop was de aanlei-
ding voor 30 fantasierijke kijkdozen. 
Bovendien is één verhaal uitgewerkt 
in een toneelstukje, dat op de expo-
sitielocatie wordt gespeeld door kin-
deren van groep 6 en 7. Beide dagen 
om 15.00 uur. 
Eerder op de dag, om 13.00 uur, kun-
nen kinderen deelnemen aan een
viltworkshop. Vooraf aanmelden is 
gewenst, via info@spark-le.nl.

Combinatie-expositie Anja Massee
In hetzelfde weekend houdt kunst-
schilder Anja Massee open atelier en 
open tuin, aan de Houwakkersteeg 8
in Ospel. Op deze locatie exposeren 
tevens Tilly Kraaijvanger uit Weert, 
met bijzondere artistieke zilveren sie-
raden en Rietje de Bijl. Zij maakt kijk-
kastjes met verbeeldende verhalen. 

Nieuwstraat 8, Nederweert.
Beide dagen van 11.00 – 17.00 uur
Entree: € 2,- per persoon. Kinderen
t/m 12 jaar gratis. 
Info: www.spark-le.nl


