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AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

NederweertNederweert R Roermondoermond
Pannenweg 200 Pannenweg 200 Gebroek 37Gebroek 37

www. lintjeshof.com www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Persoonl i jk  |  Integer  |  Transparant

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

I   www.vandeursen-uitvaart.nl

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

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

Peter Caris

Ook voor aluminium carports

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

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

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststofkozijnen
kitwerken

Kerkstraat 42, tel. 63 26 96

Openingstijden:

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

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

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! 

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

Marisja Zych uit Haelen:
“Ik kom nu al weer 10 jaar in de tandartsen-
praktijk en mag een paar keer per jaar 
Brigitte bezoeken. Ik kom met plezier 
ondanks het feit dat de behandelingen voor 
mijzelf iets minder prettig zijn. Zij besteedt 
optimale aandacht en zorg aan mijn gebit 
en daarnaast is er ook een heel fijn persoon-
lijk contact. Ik ben super tevreden en hoop 
nog lange tijd deze praktijk, en met name 
Brigitte, te mogen bezoeken.”

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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur: 
Huib van Deursen

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

Spijkerbroeken al v.a. € 29.90

Openingstijden: Woensdag 09.30-18.00 uur.* Zaterdag 09.30-17.00 uur.
Maandag gesloten. Donderdag 13.30-18.00 uur.* * ‘s-middags van 12.30-13.30 uur
Dinsdag 09.30-18.00 uur.* Vrijdag 09.30-20.00 uur.*    gesloten.

Abikozenvlaai: € 9,40 half € 5,20
Abrikozenvlaai met witte chocolade: € 12,75 half € 7,35
Aardbeienvlinders: € 1,25
Rekel meergranen: € 2,20

WEEK
26

23 t/m 
28 juni

Op zondag 29 juni kunnen gezin-
nen met kinderen genieten van 
de natuur én van muziek bij Bui-
tencentrum De Pelen. Om 11.00 
en 14.00 start er een Waterexpe-
ditie in De Groote Peel. Tijdens 
deze gezellige gezinstocht met 
leuke opdrachtjes ontdek je wel-
ke dieren er leven in en rondom 
het water in dit hoogveengebied. 
Deelname kost € 5,- voor volwas-
senen en € 3,50 per kind, inclusief 
een dierenpin. Zondagmiddag om 
13.30 en 15.00 uur speelt en zingt 
de vrolijke kinderband  Reintje & 
haar Voskes op het Peelpodium 
van De Pelen. Entree voor de voor-
stelling is een vrijwillige bijdrage. 
Alle activiteiten starten  bij het 
Buitencentrum van Staatsbosbe-
heer aan de Moostdijk 15 te Ospel.

Opscheppen in De Groote Peel 
Door het veen in de ondergrond is het 
water in De Groote Peel donker, zuur 
en zuurstofarm. Toch zwemt er van 
alles rond in die donkerbruine veen-
plassen. Wil je weten wat, dan moet 
je met een schepnet aan de slag. Op-

Waterexpeditie en optreden van Reintje & haar Voskes   

Gezinspret bij Buitencentrum De Pelen

scheppers kunnen bootsmannetjes, 
libellenlarven, jufferlarven, kikker-
visjes en met een beetje geluk zelfs 
waterschorpioenen en Amerikaanse 
hondsvisjes vangen. Het hondsvisje is 
het enige visje dat in het zure water 
van de Peel kan overleven. Waarom? 

Dat zal de Peelgids van Staatsbosbe-
heer je haarfijn uitleggen. Tijdens 
de waterexpeditie ontdek je verder 
welke  watervogels er in De Groote 
Peel voorkomen en waarom veenmos 
zo belangrijk is voor De Groote Peel. 
Dit plantje kan veertig keer zijn eigen 
gewicht aan water kan opnemen en is 
één van de typische veenplanten die 
in dit gebied voorkomen. De route is 
2,5 kilometer lang, verhard dus ook 
geschikt voor rolstoelers en buggy’s. 

Zingende Voskes op het Peelpodium
Een beetje moe van het opscheppen? 
Dan kun je na afloop van de Waterex-
peditie lekker uitrusten en genieten 
van muziek op het Peelpodium, het 
overdekte Amfitheater van De Pe-
len. Hoewel… echt rustig zal het niet 
worden want er wordt wel verwacht 
dat je meezingt, -wiebelt en klapt. 
Reintje en haar Voskes, een vrolijke 
kinderband uit Nederweert speelt elk 
jaar in het Buitencentrum en is dus 

niet meer weg te denken  uit het pro-
gramma van het Peelpodium. De mu-
zikanten van Reintje spelen en zingen 
vol overgave liedjes uit het repertoire 
van Urbanus, Dirk Scheele en Cowboy 
Billy Boem.  Meezingen van het pu-
bliek is daarbij niet alleen gewenst, 
het is zelfs een voorwaarde om de 
voorstelling bij te mogen wonen!

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. Staatsbos-
beheer biedt muzikanten uit de om-
geving van De Pelen een podium om 
te spelen voor eigen publiek. Het pro-
gramma voor de komende weken: zon-
dag 6 juli het koor Young Forever, zon-
dag 13 juli Two of Diamonds en Hillbilly 
Hayride en op woensdag 16 juli speelt 
blaaskapel ‘Zum Grünen Kranz’. 
Voor meer informatie over het pro-
gramma: www.buitencentra.nl 

Foto: ©Marijke Vaes-Schroën Staatsbosbeheer

De vastelaovendj van 2014 ès 
pas net vörbeej, mer vae dinke 
al aan ‘t komendje sezoen. Vas-
telaovundjver-einiging de Pin-
maekers is weer op zeuk nao now 
talent um mi-j te doon aan ut lid-
jeskonkoer 2014/2015. Alle minse 
deej ein bitje muziekaal zeen en 
dinke “ut liektj mich schoeen” um 
us ein vastelaovundjnummer te 
make. Neemtj dan kontakt met ôs 
op. As dae jae mi-j wiltj doon haa-
je vae eur inzending gaer veur 1 
augustus 2014 binne. Mogdje nog 
vraoge hebbe of ein inschrief-
formulier wille aanvraoge meêltj 
dan nao: p.lemmen3@chello.nl 
of hej jae geine meel, beltj dan 
nao ut secretariaat Peter Lemmen 
0495-631043 

De inzendinge zulle mi-j doon op ut 
lidjeskonkoer van 2014-2015.
Ut winnendje lidje zal waere oetge-
roope tot vastelaovundjschlager 2015. 
Wieter zeen de volgendje spelregels 
van towpassing. 

Reglement van deelname  liedjeskon-
koer VV de Pinmaekers 2014-2015

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

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

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

Op zeuk nao now talent vör lidjeskonkoer

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

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

5. U mag zoveel nummers insturen 
als u wilt. 

6. De Pinmaekers kunnen zonder op-
gave van reden een inzending naast 

zich neer leggen. (Hierover wordt 
geen correspondentie gevoerd). 

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

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

9. U ontvangt tijdig de muziekband 
van Uw liedje retour, ingespeeld 
door iemand van de studio. Tegen 
meerprijs (eigen rekening) kan de 
band worden ingezongen en naar 

wens worden aangepast. U dient 
hiervoor zelf zorg te dragen en dit 
gaat buiten de vereniging om. 

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

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

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

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

Lees verder op pagina 3.



WIJNKOPERIJ ALEX STORMS
KerKstraat 24 • 6031 CH Nederweert

tel. 0495-632450 • www.storms.Nl
di. t/m za. geopeNd

Wij wensen
Herman en Margriet Poell
veel succes met restaurant 

“Bi-j Siem”.

Bedankt voor de prettige SAAMEwerking

www.beeldvang.nl 

PEEL-MAAS-KEMPENPEEL-MAAS-KEMPEN

wenst Herman & Margriet

veel succes

ook namens onze telers!ook namens onze telers!

Ook uw partner in zonnepanelen!

T. 0495-451052 / T. 06-53355499
www.elbaelectro.nl

Wilhelminasingel 163
6001 GS  Weert

Tel.Tel.el.T  0495-520525el.
www.gielislenaers.nl

Herman en MargrietHerman en Margriet
maak er wederom eenmaak er wederom een
Herman en Margriet

maak er wederom eenmaak er wederom een
Herman en MargrietHerman en Margriet

maak er wederom eenmaak er wederom een
Herman en Margriet

geweldig succes van.geweldig succes van.

Weert | Reuver                  www.percom.nl

Moesemanstraat 2 Nederweert tel. 631344
St. Rochusstraat 5 Nederweert tel. 631422

Brood en Banketbakkerij

Tommie

Wij wensen Margriet en Herman
veel succes!!

Pannenweg 117 Nederweert • T. 0495 - 631 224

w w w . k e s s e l s - i N s T a l l a T i e s . N l

www.fleurdecafe.nl - T 0570-677722 - Deventer
KOFFIE & THEE voor fijnproevers

Bij wensen BI-J SIEM heel veel 
succes met de opening van de zaak.

Noorderpoort 43
5916 PJ  Venlo

T: 077 324 23 26077 324 23 26
E: info@maxxcom.nlinfo@maxxcom.nl

www.maxxcom.n l

Kerkstraat 149, 6006 KM Weert 
tel 0495-540511• fax 0495-547994 

contact@jackierademakers.nl • www.jackierademakers.nl 

Veel succes

met deze

mooie

uitdaging!

feliciteert Nederweert met de opening van
“Bi-j Siem”.

www.grootkeukengilde.nl

Ambachtelijke slagerij

John Hermanns
K
J
KK
J

erkstr
J

erkstrerkstr
J
KerkstrerkstrK
J
KK
J

erkstrerkstr
J

erkstrKerkstrK
J

aat 83 - Nederweert - 0495 632119 - www.slagerijhermanns.nl2119 - www.slagerijhermanns.nl.slagerijhermanns.nl2119 - www
nns

.slagerijhermanns.nl

WWiij wj wj weensnsnseen jn jn juulllililiee
hheeelelel ve ve veelelel su su succcceess

mememet dt dt deezze nie nie nie nieeuwuwuwe uie uie uie uittddagagaginining!g!g!

Hulp en ondersteuning bij wonen en werk

Vijverweg 1, 5683 CX  Best  • Tel. 0499 - 325969

w w ww w w . s t a r. s t a r t s o c i a a l . n lt s o c i a a l . n l

Proficiat

met jullie

nieuwe aanwinst...

en veel succes.

ijssalon van het jaar ‘02 ‘11 ‘13
Brugstraat 23  Nederweert

www.ijssalonflorence.nl

Herman en Margrietgriet

wij wensen jullie

heel veel succes!!

Margriet en Herman,
gefeliciteerd met de opening van jullie nieuwe zaak.

We wensen jullie heel veel succes!

Voor al uw horeca advies
Bedenken ✓
Adviseren ✓
Uitvoeren ✓

Borgen ✓

Herman en Margriet, heel veel succes gewenst metHerman en Margriet, heel veel succes gewenst met
Saame... Bi-j SiemSaame... Bi-j Siem

T +31(0)495 - 63 24 73  |  info@bbtw.nl

Wij wensen jullie
veel succes!

Indus t r ieweg 126,  Bes t Te l .  0499 -  379099

In fo@betervoorbes t .n l www.betervoorbes t .n l

aandacht  voor  mens en  mi l ieu

ANNO 1659
BI-J SIEM

Saame

Restaurant Bi-j Siem  |  Kerkstraat 56  |  6031 CJ Nederweert  |  T (0495) 622 001  |  E info@bi-jsiem.nl 
Volg ons op facebook en internet www.bi-jsiem.nl

VAN KOP TOT STAART

Saame Genieten

SAAME VOOR KIKA 
BI-J SIEM

Vrijdag 27 juni
Officiële heropening Bi-j Siem

(receptie en feest voor genodigden)

Zaterdag 28 en Zondag 29 juni
Culinair Feestweekend

“saame voor Kika”
“saame tegen kinderkanker”

Kika tafelwater
Opbrengst voor Kika!

Saame lunchen...
Speciaal Kika lunchmenu

Soep van de dag
Pantosti naar keuze of Uitsmijter Siem

Koffie, thee of frisdrank
van € 15,00 voor € 12,50

Saame aan de koffie...
Brusselse wafel naar keuze met koffie of 

thee, tweede kop gratis!

Saame à la carte...
Voor een tafeltje van vier
een fles huiswijn gratis

(2 personen, elk een glas wijn gratis)

Saame uiteten...
4 gangen verrassingsmenu 
voor de prijs van 3 gangen

Saame feesten...
Reserveer “oos kefeeke” vóór 1 augustus

5 uur uitkoopdrank, 4 uur betalen
Per persoon € 20,00
 (min. 20 personen)

Saame met de kinderen...
Kika kindermenu

Van € 12,50 voor € 10,00

Personeel Bi-j Siem doet ook een duit in het zakje..

Fooiengeld gaat naar Kika, saame tegen kinderkanker!

Saame O P E N E N W I J  B I-J  S I E M

Tel. 0495 - 631927   •   www.wielcoolen.nl
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St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

GOEDE 
VRIJDAG 
geen koopavond

BIKINI’S VOOR VROUWEN
MET EEN CUPMAATJE MEER

- Cyell
- Freya
- Prima Donna Swim
- Rosa Faia
- Fantasie

Ierse High Tea bij Hof van Schoor
Net als vorig jaar weer een Ierse High Tea, terwijl The Nags Head Ierse 
folkmuziek speelt? Dat kan. Op 4 juli en 1 augustus kunt u in de tuin van 
Hof van Schoor genieten van een op Ierland geïnspireerde High Tea.
En ondertussen laat The Nags Head u kennis laat maken met Ierse tradi-
tionals, drinking songs en ballads.

Deze Ierse avond begint om 18:00 uur en is om 22:00 uur afgelopen.
De kosten bedragen € 29,= per persoon.
Voor deze avonden moet u reserveren. Dit kan telefonisch (0495-624933) 
of via de email (info@hofvanschoor.nl).

Slán

Gun
uw spaargeld een

mooie rente

HeefHeeft u vt u vakakantiegantiegeld of een ander eeld of een ander extrxtraatje ontaatje ontvvangangenen? ? 
StStorort het op een spaarrt het op een spaarrekekening bij Rening bij RegioBank. Bij ons pregioBank. Bij ons profitofiteereert u altijd vt u altijd van een mooie ran een mooie rentente.e.

BoBovvendien krijgendien krijgt u tijdens onzt u tijdens onze actiee actiewwekeken ten twwee uniekee unieke mokke mokken cadeau.*en cadeau.*

Spaar € 750 

en krijg twee 

unieke mokken 

cadeau*

Leën Assurantiën B.V.
Smisserstraat 20
6031 AE NEDERWEERT
T (0495) 63 18 39
E info@leenassurantien.nl
I www.leenassurantien.nl
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GROEPSREIS BARCELONA
26 sept. ’14 – 29 sept. ‘14
In september wordt de 2e groepsreis naar Barcelona 
georganiseerd door Tim Zegveld | Mobiel Reisadvies 
Limburg en Victor Konings | Barna Travel Barcelona.Een 
samenwerking die wederom heeft gezorgd voor een 
prachtige, zeer complete reis, met voor ieder wat wils!

Heb je altijd La Sagrada Familia al eens willen be-
wonderen, of het prachtige Park Guell? Wil je een 
moeder / dochter reis maken, waarbij er voldoende 
tijd is om te winkelen aan de Avenida Port del Ángel, 
dé winkelstraat van Barcelona? Ben je een voetbal-
liefhebber, en wil je het immense Camp Nou van FC 
Barcelona bezoeken? Wil je de geheimen van de stad 
leren kennen? Dan is deze reis perfect voor je, al het 
moois wat Barcelona te bieden heeft wordt bezocht.

Tel daarbij op dat vervoer van en naar luchthaven 
Eindhoven en de transfers in Barcelona inclusief zijn, 
mét reisleiding in Nederland en ter plaatse, en dat ex-
cursies inclusief zijn:
• wandeltour Ramblas, Gotische wijk en bezoek 

markthal La Boqueria
• Barcelona´s beste discovery fietstour
• begeleide excursie naar Parque Guell
• bezoek volkswijk Gracia en uitzichtpunt Turo de la 

Rovira
• schouwspel van de Magische Fonteinen
• 2 diners
• 3 nachten verblijf in Catalonia Barcelona Golf Hotel 

*** incl. uitgebreid ontbijt
• vlucht Eindhoven – Barcelona v.v.

Prijs: per persoon
tot 14 juli is de prijs gegarandeerd, 
hierna prijs op aanvraag

Meer informatie? Neem contact op met:

Tim Zegveld | Mobiel Reisadvies in Limburg
Lochtstraat 48
6035 BN, Ospel
tim.zegveld@mobielreisadviesinlimburg.nl
Tel : 06 – 221 221 52

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.

Scheiden doe je samen
Astrid Larue

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

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

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

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

DEZE WEEK IN DE RECLAME
Kilo Verse Worst + 
4 Limousin Biefstukken...........................................................................................samen  € 9,98
Kalkoen Vinken Magere kalkoenlapjes 
gevuld met heerlijk gekruid kalkoengehakt ..............................................................4 stuks  €5,00
Limousin Braadlappen.............................................................................. 500 gram € 4,79
Huzarensalade uit eigen keuken ................................................................... 500 gram € 2,95
100 gram Boterhamworst + 
100 gram Gebraden Gehakt......................................................................................samen  € 2,49

Aanbieding
t/m 28 juni

Aardbeienslof € 6,-

Abrikozenvlaai € 8,95

Belgische

roomvlaai € 13,95

Sinds 1914Sinds 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

Vorkmeer Nederweert 
In de gemeente Nederweert is 
Vorkmeer dé welzijnsorganisa-
tie. Vorkmeer wil een bijdrage 
leveren aan het welzijn van
mensen. De organisatie heeft 
diensten op het gebied van 
vrijwilligerswerk, welzijn oude-
ren, jongeren, leefbaarheid en
sport.

BURENDAG 2014
De aanmeldingsperiode is weer van 
start gegaan! Burendag is een jaar-
lijks terugkerend feest dat je samen 
viert met je buren en de buurt in het 
vierde weekend van september. Het 
is een dag waarop je gezellig samen-
komt en waarbij veel mensen iets 
goed doen voor elkaar en de buurt. 
Buurten worden leuker, socialer en
veiliger als buren elkaar ontmoeten 
en zich samen inzetten voor hun 
buurt. Ook dit jaar kun je als buurt 
weer een aanvraag tot € 500,- indie-
nen bij het Oranje Fonds. Dit jaar 
is het mogelijk om geld aan te vra-
gen bij het Oranje Fonds wanneer 
je Burendag op 26, 27 of 28 septem-
ber viert. Meer informatie en de 
voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor de financiële bijdrage 
zijn te vinden op de website www.
burendag.nl. 

VRIJWILLIGE HULPSERVICE KLUS-
SENDIENST 
Heeft u hulp nodig bij een klusje in 
of rondom het huis omdat u deze, 
om welke reden dan ook, niet zelf
kan uitvoeren? En kunt u voor dit 
klusje geen beroep doen op familie, 
vrienden, kennissen, buren of een be-
drijf? Dan kan de Vrijwillige Hulpser-
vice wellicht iets voor u betekenen. 
De klussendienst is er speciaal voor 
ouderen en mensen met een smalle 
beurs, die woonachtig zijn in de ge-
meente Nederweert. De Hulpservice 
kan worden ingezet voor kleine, in 
principe incidentele en kortdurende 
klussen. Voorbeelden zijn: reparatie 
hang- en sluitwerk, apparatuur instal-
leren, kast monteren, boodschappen
doen, begeleiding naar ziekenhuis/
dokter, formuleren invullen, vervoer
etc. Voor verdere inlichtingen en het 
aanmelden van een klus kunt u con-
tact opnemen met Vorkmeer Neder-
weert, tel. 0495-688247. 

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. 

Toon Hermans Huis 

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 30 juni 11.00-12.30 uur en 13.00-
14.30 uur yoga*. Dinsdag 1 juli 13.00-
15.00 uur luxe manicure*. Woensdag 
2 juli 09.30-12.00 uur workshop schil-
deren / 10.00-13.00 uur kookwork-
shop*. Vrijdag 4 juli 09.30-12.30 uur 
creatief atelier. Open inloop maan-
dag 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

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

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

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

www.carisrth.nl

Openluchtmuseum Eynderhoof

zondag 29-6-2014
Vlechtersdag in Openluchtmuse-
um Eynderhoof Nederweert Eind
In het museum Eynderhoof is er een 
groep van 40 mensen die zich bezig 
houden met het ambacht manden-
vlechten. Van ver uit de omgeving ko-
men mensen naar Eynderhoof om het 
ambacht te leren. Een van de doelstel-
lingen is om de technieken die men 
vroeger gebruikte uit te wisselen en 
over te dragen aan de volgende gene-
ratie zodat deze blijven bestaan.
Ook dit jaar willen wij er weer een bij-
zondere dag van maken. Wij hebben 
besloten om meerdere technieken te 
demonstreren. Zo laten wij zien hoe 
een wasmand gemaakt wordt, het 
vlechten decoratieve manden en het 
fijnscheenwerk. Het bijzondere van 
een wasmand is dat deze gemaakt 
wordt van witte teen. De binnenkant 
wordt fijn afgewerkt zodat de was er 
niet in blijft haken. Fijnscheenwerk 
is een techniek waarbij men ook ge-
bruik maakt van wilgenteen. Men 
maakt er kleine voorwerpen van, 
bestemd voor de banketbakker of de 
suikerwarenfabrikant. Kinderen wor-
den deze dag actief bij het vlechten 
betrokken, zij hebben de mogelijk-
heid om een vliegenmepper, visje of 
klein mandje te maken en deze mee 

naar huis te nemen. Mandenvlechters 
zijn aanwezig om aanwijzingen te ge-
ven en je te helpen. Speciaal voor de 
vlechtersdag koken we jaarlijks een 
partij wilgenteen. In het verleden 
hadden we een grote bak waarin we 
de teen 10 uur kookte. Dit jaar maken 
we gebruik van de nieuwe oven die 
aangesloten is op de schoorsteen van 
de stroopfabriek. We laten zien hoe 
we gekookte wilgen schillen. 
Wij nodigen u van harte uit om ons te 
bezoeken in Eynderhoof op de man-
denvlechtersdag.

Woensdag 2 juli Kinderbakdag
Ieder kind wordt verkleed als kleine 
bakker met de bakkersmuts op en een 
schortje aan en gaan ze aan de slag 
met de deegrol. Ze maken dan, onder 
deskundige leiding van de bakkers-
vrouwen van Eynderhoof, zelf verzon-
nen gebakjes. Daarnaast blijt er nog 
voldoende tijd over om te spelen in 
het speelbos of op de wasplaats. Denk 
wel aan de € 1,00 extra entree voor 
het bakken. Je  mag zonder opgave 
bakken tussen 13.00 en 16.00 uur.
U vindt openluchtmuseum Eynder-
hoof aan het Milderspaat 1 te Neder-
weert-Eind. Het muzeum is geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. 
Voor meer info: www.eynderhoof.nl. 

ONSDRUKWERK

UWBEDRIJF

IS DE
VAN BLIKVANGER

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

www.drukkerijvandeursen.nl



Bij wie kan ik dan terecht voor een luiste-
rend oor? Kan iemand met mij mee naar 
het ziekenhuis? Ik heb kortdurend hulp 
nodig, waar kan ik dan terecht? Allemaal 
vragen waarop de Dorpsraad Ospel u al 
antwoord kan geven, vooruitlopend op 
de vorming van een sociaal wijkteam. Af-
gelopen februari startten de dorpsraad, 
diverse zorg- en welzijnsorganisaties 
en de gemeente met het proefproject in 
de kern. De eerste stap was het houden 
van een enquête onder de inwoners van 
Ospel. Want hun wensen en behoeften 
stonden en staan voorop! Inmiddels zijn 
de resultaten bekend en wordt hier-
over een informatieavond gehouden op 
maandag 14 juli. U kunt dan ook meepra-
ten en uw ideeën kenbaar maken!

Maar liefst 466 Ospelnaren hebben de 
lijst met vragen over de behoeften en 
mogelijkheden ingevuld. Een heel mooi 
resultaat waarmee we verder kunnen 
bouwen aan het sociaal wijkteam. 

Op weg helpen
De dorpsraad, diverse zorg- en welzijns-
organisaties zoals Stichting Vorkmeer en 
Stichting Land van Horne en de gemeen-
te Nederweert zijn in februari gestart 
met een proefproject onder de naam ‘So-
ciaal Wijkteam Ospel’. Het is de bedoe-
ling dat dit team zorg en ondersteuning 
biedt, dichtbij, op maat en uitgaand van 
de eigen mogelijkheden van inwoners. 
De leden helpen de inwoners dus op weg 
om zelf een oplossing te vinden voor 

Dat was het thema van een informatie-
avond op woensdag 11 juni in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De bijeenkomst 
werd door bijna honderd belangstellen-
den bezocht. Daarmee was het druk in 
de raadzaal. De avond maakt deel uit van 
het programma Buitengebied in Balans, 
samen groots, samen doen! Wie er niet 
bij was, heeft iets gemist! 

Verdeling 
Gezondheid en een gezonde leefomge-
ving zijn thema’s die mensen bezighou-
den. Dat kan de hoge opkomst van de 
informatieavond verklaren. De verdeling 
tussen agrariërs en burgers was onge-
veer 50/50. Ook de gemeenteraad was 
goed vertegenwoordigd. “Vanuit die 
optiek is het al een geslaagde avond te 
noemen”, aldus Joyce Dirkx, die ambte-
lijk betrokken was bij de organisatie van 
de informatiebijeenkomst. 

Toekomstbestendig 
“Het programma ‘Buitengebied in 
Balans, samen groots, samen doen!’ is 
bedoeld om het buitengebied in de ge-
meente Nederweert toekomstbestendig 
te maken en te houden. Daarbij werken 
we samen met ondernemers, inwoners 

vragen over zorg, welzijn en/of leefbaar-
heid, door inschakeling van mensen uit 
de directe omgeving of andere vrijwil-
ligers.

Behoeften peilen
De behoeften van de inwoners van Ospel 
staan voorop. Wat is in het dorp nodig 
om zo lang mogelijk thuis te kunnen blij-
ven wonen? Welke voorzieningen moe-
ten er zijn en wat kunnen burgers voor 
elkaar betekenen? We zijn op zoek naar 
een eigentijdse invulling van burenhulp. 

Hebt u vragen?
Voor de uitvoerende fase van het 
proefproject ligt het initiatief nu bij 
de dorpsraad en ketenpartners. Op dit 
moment is het sociaal wijkteam nog niet 
geformeerd en kunt u daar nog geen 
vragen stellen. U kunt echter wel bij de 
dorpsraad terecht met vragen aan het 
sociaal wijkteam over zorg, welzijn en/of 
leefbaarheid. 

Totdat het sociaal wijkteam een con-
tactadres heeft, is het mogelijk deze 
vragen te mailen naar Jo Hermans van 
de Dorpsraad Ospel, e-mail: johermans@
dorpsraad-ospel.nl of schriftelijk: Lem-
menhoek 5, 6035 AJ Ospel. 

Samenwerking
De samenwerking tussen de gemeen-
ten Nederweert, Leudal en Weert en de 
zorgaanbieders in Midden-Limburg West 
krijgt steeds meer vorm. Op donderdag 

en bezoekers van gemeente Nederweert 
aan een prettige woon-, werk- en leef-
omgeving. Door nieuwe manieren van 
denken, originele samenwerkingen en 
een verfrissende kijk op regelgeving, is 
het de bedoeling dat er een vitaal plat-
teland ontstaat waar iedereen op zijn of 
haar manier van kan profiteren en van 
kan leren.”

Weinig onderzoek 
Doel van de avond was het delen van 
kennis over het aspect gezondheid in 
relatie tot de veehouderij en het gesprek 
met elkaar te voeren. Er waren twee spe-
cialisten uitgenodigd: professor Heederik, 
die als milieu-epidemioloog is verbonden 
aan de faculteit Diergeneeskunde van de 
Universiteit Utrecht, en drs. Henk Jans, 
arts milieu en gezondheid. Professor 
Heederik werkte in 2011 mee aan een 
eerste oriënterend onderzoek in Brabant 
waarin de relatie tussen gezondheid en 
veehouderijen is onderzocht. Volgens 
Heederik is er nog relatief weinig bekend 
over de relatie tussen gezondheid en vee-
houderij, eenvoudigweg omdat er weinig 
onderzoeken zijn gedaan in Nederland. 
Het is dus van belang te blijven investe-
ren in onderzoek. 

19 juni ondertekenden de partijen de 
intentieovereenkomst ‘Gebiedsgericht 
werken Midden-Limburg West’. Hiermee 
verbinden ze zich aan de proefprojec-
ten. Elke organisatie zal op eigen kosten 
meewerken aan het ontwikkelen van de 
nieuwe manier van werken.

Opdoen van ervaring
De proefprojecten vinden plaats in Ospel, 
Leudal West en in Weert-Centrum/Biest. 
Het doel is het opdoen van ervaring met 
samenwerking in de wijk. Ieder project 
ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en 
legt eigen accenten, passend bij de so-
ciale omgeving. Op basis van de eva-
luatie van de proefprojecten nemen 
de drie gemeenten besluiten over hoe 
verder te gaan met sociale wijkteams/
gebiedsteams.

Infoavond op maandag 14 juli
Wilt u weten wat de uitkomsten van de 
gehouden enquête zijn? Wilt u mee-
denken en meepraten? Komt u dan op 
maandag 14 juli naar gemeenschapshuis 
Haaze-hoof in Ospel voor de informatie-
avond, van 19.30 tot 21.30 uur. 

De Dorpsraad 
Ospel, de zorg- en 
welzijnsorganisa-
ties en de gemeen-
te Nederweert 
heten u van harte 
welkom op deze 
bijeenkomst!

Breder bezien 
Volgens drs. Henk Jans is gezondheid 
breder dan alleen medische aspecten 
en meer dan emoties en ‘onderbuik-
gevoel’. Het beleven van gezondheid 
heeft ook te maken met angst voor het 
onbekende, onzekerheden, onbegrip, 
gebrek aan vertrouwen en verstoring 
van sociale verhoudingen. Onderzoek 
blijft daarmee hard nodig. Aan het ein-
de van de avond was niet iedereen het 
met elkaar eens over de aanpak van de 
problematiek die in het buitengebied 
speelt. Maar dat is ook niet mogelijk. 
Belangrijk is dat er met elkaar gespro-
ken wordt, dat inzichten gedeeld wor-
den en dat er samen gewerkt wordt 
aan het toekomstbestendig maken van 
het buitengebied. Want dat is het doel 
van Buitengebied in Balans, samen 
groots, samen doen! 

Presentaties
De presentaties van de avond zijn te 
downloaden op www.nederweert.nl. 
Wilt u meer weten over Buitengebied 
in Balans, samen groots, samen doen! 
Dan kunt u ook contact opnemen met 
Joyce Dirkx of Petra Philips van het 
team Beleid en Projecten.

De herinrichting van de Kerkstraat 
heeft fase 4 bereikt. Dat is het gedeel-
te tussen schilder Poell en supermarkt 
Jumbo. Ook op andere plaatsen vinden 
de komende weken werkzaamheden 
plaats. Tijd om u weer bij te praten.

Fase 4 van start
Op maandag 16 juni zijn de voorbe-
reidende werkzaamheden van fase 4 
gestart (gedeelte vanaf schilder Poell-
Jumbo ). Daardoor kan het straatwerk 
aansluitend aan fase 3 gerealiseerd 
worden. De omleidingsroute voor fase 
3 blijft tot aan het einde van week 
25 van kracht. Dan wordt de kruising 
Burg Hobusstraat/Lindanusstraat/
Kerkstraat opengesteld en gaat de 
omleidingsroute voor fase 4 in wer-
king. Het gedeelte Kerkstraat num-
mers 3 t/m 20 is dan afgesloten voor 
verkeer. Naar verwachting zal deze 
afsluiting medio week 27 worden 
opengesteld voor verkeer.

Boomplantvakken
In week 26 start de aannemer met de 
boomplantvakken in de Paulus Holten-
straat en Lindanusstraat. Het maken 
van de ondergrondse groeiplaatsen 
kost tijd. Dat is de reden om met dit 
werk, vooruitlopend op het opbreken 
van de rest van het trottoir/weg, al te 
beginnen. Tijdens het aanbrengen van 
de ondergrondse groeiplaatsen hoeft 
de weg niet afgesloten te worden.

Afsluiting
Een voordeel van het al klaar zijn van 

de ondergrondse groeiplaatsen, is dat 
de aannemer aansluitend aan fase 4 
direct met het opbreken en herstraten 
van de verharding in fase 5 kan begin-
nen. Hiervoor zullen de Lindanusstraat 
en de Paulus Holtenstraat echter wel 
afgesloten moeten worden. Dit ge-
beurt in het midden van week 27. 

“Einddatum waarborgen”
Volgens projectleider John Metse-
laars lopen de werkzaamheden in de 
Kerkstraat iets achter op het geplan-
de schema. Aannemer Bloem doet 
er echter alles aan om de opgelopen 
achterstand in fase 4 en 5 goed te 
maken. “De gestelde einddatum van 
het project willen we samen waar-
borgen”, aldus Metselaars. De aanne-
mer geeft aan dat de werkzaamhe-
den voor de bouwvak zijn afgerond.

Groots feest
Ondertussen werken de gemeente, 
het Centrummanagement, KVW, 
Dörpsoverlek Ni-jwieërt, vertegen-
woordigers van middenstand en 
horeca aan de organisatie van een 
feestweek ter ere van de opening. 
Deze wordt gehouden van 23 tot 29 
augustus. Volgens centrummanager 
Gerrit Timmerman belooft het een 
bruisende week te worden vol leuke 
festiviteiten! Uiteraard houden we u 
daar ook van op de hoogte. 

Op www.nederweert.nl kunt u nog 
veel meer informatie vinden over de 
herinrichting.

“Ik ben best wel eenzaam”
14 juli: infoavond over resultaten enquête sociaal wijkteam Ospel

GemeenteContact
Donderdag 26 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. 

De betrokken partijen zijn verheugd dat er zoveel inwoners van Ospel de enquête hebben ingevuld. V.l.n.r.: Jo Hermans (dorpsraad), Albert Lauvenberg (Zorggroep Limburg), 
Mignon Jutten (Stichting MEE), Dirk-Jan Pereboom (gemeente Nederweert), Gerrie Kessels (PSW) en Jeroen Hengst (gemeente Nederweert). (Foto: Rian van de Schoot van Vilans)

Kerkstraat voor bouwvak klaar

Afronding werk 
Brug 15
De komende twee weken vinden er 
nog enkele werkzaamheden plaats 
aan Brug 15. 

De brug is alweer tien maanden in 
gebruik. Met aannemer Strukton is een 
onderhoudstermijn afgesproken van 
één jaar. Alle zaken die in die periode 
nog geconstateerd worden, worden 
door het bedrijf verholpen. 

Opleverpunten
Bij de opening van Brug 15 heeft de 
gemeente samen met Strukton een 
aantal opleverpunten geconstateerd. 
Deze waren niet zodanig dat de brug 
niet opengesteld kon worden. Be-
langrijkste opleverpunt was dat het 
lakwerk plaatselijk beschadigd was 
als gevolg van het transport en de 
werkzaamheden. Tijdens de onder-
houdsperiode is gebleken dat er op 
sommige plaatsen water op het brug-
dek staat en dat de leuning niet overal 
mooi aansluit. Ook werd de brug in de 
winterperiode iets eerder glad door 
bevriezing. 

Planning werkzaamheden
De onderhoudstermijn van Strukton 
loopt binnenkort af en daarom is 
met het bedrijf afgesproken om al 
deze punten op korte termijn te gaan 
afwerken. De komende twee weken 
gaat ze hiervoor een aantal werkzaam-
heden aan de brug uitvoeren, waarbij 
verkeershinder is te verwachten. De 
belangrijkste werkzaamheden zijn de 
schilderwerken aan de onderzijde van 
de Brug en het aanbrengen van een 
stroevere asfaltdeklaag die minder 
glad is in de winterperiode.

Tijdelijke afsluiting
Er is voor gekozen het werk uit te 
voeren van maandag 30 juni t/m 11 
juli. In de week van 30 juni zullen 
vooral werkzaamheden onder de 
brug worden uitgevoerd waar het 
verkeer zeer beperkt hinder van zal 
ondervinden. In de week van 7 juli 
wordt de brug enkele dagen afge-
sloten voor autoverkeer. De exacte 
periode van deze afsluiting en om-

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

Een gezonde veehouderij in een gezonde leefomgeving

leidingsroutes zullen tijdig ter plaatse 
worden aangegeven.

Geen kosten gemeente 
Strukton hecht er veel waarde aan dat 
er een kwalitatief hoogwaardige brug 
wordt opgeleverd aan de gemeente en 
dat alle restpunten naar tevredenheid 
worden afgewerkt. Ook vallen deze 
zaken binnen de overeengekomen ga-
rantiebepalingen. Voor de gemeente zijn 
hier dan ook geen kosten aan verbonden.



PANNENWEG 117  NEDERWEERT

T (0495) 631 224

WWW KESSELS-INSTALLATIES.NL

Maakt het voor u compleet!

SERVICE & ONDERHOUD | DUURZAME ENERGIE

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING | SANITAIR

Bij aankoop van een keuken, een badkamer voor €1,-

Openingstijden:
ma. di. wo. vr. 9.30-17.30 uur

do. 9.30-21.00 uur
za. 9.00-17.00 uur

zo. 12.00-17.00 uur

Adres:
Leukerstraat 65
6004 RD  Weert
0495-541126
www.kookekeukens.nl

Magnesiumstraat 21-A6, 6031 RV  Nederweert
Tel. 0495-625462 - Mobiel 06-46096511
www.broens-installatiebedrijf.nl www.tegelcentrumweert.nl  www.facebook.com/tegelcentrumweert  Tel.0495-633331  Bezoekadres: Edisonlaan 24, Weert

Grote collectie 

houtlook

vanaf €27,95/m2

Al meer dan 35 jaar is er op de Leukerstraat in Weert 
een keukenzaak gevestigd. Vanaf nu kunt u bij Jans-
sen niet alleen keukens kopen, maar ook badkamers. 
Janssen wil zich met name onderscheiden op het ge-
bied van prijs. Er zit geen prijsverschil tussen de bad-
kamerprijzen van Janssen in de winkel en de badka-
merprijzen op internet. Janssen heeft naast een winkel 
in Weert, ook een winkel op internet www.janssen-
badkamershop.nl.

Het grote verschil tussen de winkel en internet is natuurlijk wel dat een 
klant in de winkel advies krijgt en alle spullen kan bekijken. Janssen heeft 
dan ook 12 badkameropstellingen staan van verschillende merken. Zo kan 
een consument ook eerst zien wat hij koopt. 

Janssen biedt de mogelijkheid om alles onder 1 dak te regelen. De keuken, 
de badkamer, de tegelvloer, maar ook de complete verbouwing. Daardoor 
hoeft u zelf geen loodgieter, elektricien of tegelzetter te regelen. Janssen 
regelt de hele verbouwing. 

Janssen daagt zelfs alle consumenten uit om met hun offerte van internet 
of van de concurrent langs te komen. Janssen legt hun prijs dan direct naast 
die van internet of de concurrent. Dan zal elke consument overtuigd zijn 
dan Janssen in 99% van alle gevallen goedkoper is, maar dan wel met de 
Janssen service.

Een consument kan bij Janssen niet alleen terecht voor een complete bad-
kamer, maar ook voor een losse kraan of toilet. U betaalt dan altijd dezelfde 
prijs. U mag bij Janssen ook kiezen of dat Janssen de montage van de bad-
kamer verzorgt of u verzorgt het zelf. Het prijssysteem is open en transpa-
rant. Een consument  beslist zelf wat hij koopt en wat hij wenst.

Janssen heeft ook een eigen webshop. In deze webshop zullen meer dan 
14000 artikelen beschikbaar zijn. Het gehele assortiment van Janssen zal 
beschikbaar zijn op Internet. Een greep van de merken is: Sphinx, Villeroy 
& Boch, Keramach Design, Koralle, Doucholux, Grohe, Hansgrohe, Duravit, 

Laufen. Alle huidige prijzen zijn al gelijk aan de prijs die  in de webshop te 
vinden zijn. Elke dag wordt het assortiment op de webshop groter.

Natuurlijk blijft Janssen de keukens verkopen. Indien een klant kiest voor 
een keuken en een badkamer, dan kan het financiële voordeel nog hoger 
oplopen voor de consument. Hoe groter een order is, hoe hoger de kor-
ting!!!

Er zijn ook al enkele aannemers die gekozen hebben om naast de keukens 
ook de badkamers bij Janssen af te nemen. Janssen is in veel gevallen zelfs 
voordeliger dan de groothandel. Ook voor de aannemer. Voor elke aanne-
mer wordt er een vaste conditie afgesproken waardoor er transparantie in 
het prijssysteem ontstaat.

In tegenstelling tot veel concurrenten werkt Janssen met een eerlijke prijs. 
Bij Janssen krijgt elke klant te horen wat zijn of/haar keuken kost met direct 
een goede korting, zonder dat een klant daar naar moet vragen of over 
moet onderhandelen.

Janssen koopt al haar producten in bij de beste toeleveranciers zoals Sphinx,
Villeroy & Boch, Bruynzeel, Miele, Bosch, Schmidt, Siemens, Q-Linea. Van-
zelfsprekend alles tegen een zeer lage concurrerende prijs!

Het is zeker de moeite waard om eens bij Janssen binnen te lopen en een 
prijsvergelijk te doen voor de badkamer of de keuken. Een afspraak maken 
is niet nodig. 

Janssen Keukens & Bad, Leukerstraat 65,6004 RD  Weert, Tel. 0495-
541126, www.kookekeukens.nl of www.janssen-badkamershop.nl

Janssen badkamers tegen internetprijzen



SANITAIR & KEUKEN

Naast een enorme keuze aan badkamers en accessoires verzorgen wij voor u, in samenwerking met de erkende installateur, het ontwerp en de begeleiding van 
de uitvoering van uw sanitaire 
droom...

Bezoek onze showroom en laat u 

verrassen door de mogelijkheden 

die wij u bieden.

Werkelijk alles op het gebied van 

sanitair en bovenal een goed advies.

Met meer dan 
40 jaar ervaring 
hèt adres voor al 
uw installaties!

Moesdijk 22, 6004 AX  Weert
tel. 0495-532169

www.snijders-installatie.nl

Showroom
In 1995 werd dochter Susanne gevraagd om in het bedrijf te stap-
pen en daar de sanitairafdeling met toonzaal op te zetten. In die tijd 
was het gebruikelijk dat een fabrikant de inrichting van de show-
room tekende en dus ook grotendeels bepaalde welke producten 
er in de showroom werden gepresenteerd. Maar omdat Susanne de 
invulling van de toonzaal wilde bepalen aan de hand van de kwa-
liteit, prijs, assortiment, garantie en de geleverde service van een 
fabrikant wilde zij niet afhankelijk zijn van de fabrikant die ook het 
ontwerp van de showroom zou maken. Zij besloot de indeling van 
de showroom zelf te tekenen en het assortiment zelf te bepalen.

Anders dan anderen
Voordat er een tekening werd gemaakt heeft zij veel showrooms 
in Nederland en België bezocht alvorens een lijn te bepalen. Het 
resultaat is een prachtige showroom, die bestaat uit echte badka-
mers, die je ook als zodanig ervaart. Geen uitstalling van tig baden 
en kasten in één grote ruimte maar realistische badkamers met alle 
bijpassende accessoires. Een warme menselijke aanpak maar even-
goed een luxe uitstraling, up to date en gelikt! We onderscheiden 
ons doordat we zelf veel eigen lijnen ontwikkelen, welke speciaal 
voor ons worden gefabriceerd door gerenommeerde fabrikanten. 
Saniceve is sterk in maatwerk en we zien het telkens weer als een 
uitdaging om binnen het gestelde budget, de klant de badkamer 
van zijn/haar dromen te geven. In uw bijzijn wordt er door onze 
ervaren adviseurs, eerst een 3-d ontwerp gemaakt, zodat u al een 
goed beeld krijgt van de mogelijkheden van de ruimte. Vervolgens 
wordt u geholpen en geadviseerd om de producten te kiezen die in 
uw smaak en binnen uw budget vallen. Gemiddeld duurt een advies 
gesprek ongeveer 3 uur. Omdat wij u alle tijd en aandacht willen 
geven, werken wij daarom op afspraak.

Bezoek onze toonzaal aan de Pannenweg 229 en laat uw over-
tuigen door onze kennis en ervaring!
Omdat wij groothandel zijn leveren wij niet rechtstreeks aan 
de particulier maar werken wij nauw samen met de erkende 
installateur.

Saniceve 30 jaar
Saniceve, groothandel in sanitair, installatiematerialen en 

centrale verwarming bestaat 30 jaar. Wel iets om even bij 

stil te staan. Frans en Nelly Everaerts begonnen 30 jaar ge-

leden met een rijdende winkel en een kippenhok als ma-

gazijn. Het bedrijf groeide snel en de huisvesting werd te 

klein dus besloot men te verhuizen naar de Pannenweg.  In-

middels werken er 20 mensen en is Saniceve uitgegroeid tot 

een gerenommeerde groothandel in installatiematerialen, 

centrale verwarming, sanitair en duurzame energie en be-

leveren wij installateurs in Limburg en het oostelijk deel van 

Noord-Brabant.



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 26 juni tot en met 5 juli 2014 

DONDERDAG 26 JUNI
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis

VRIJDAG 27 JUNI
Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 28 JUNI
Gedachtenis van H.-Ireneus, bisschop en
martelaar – vooravond van het hoogfeest 
van HH.-Petrus en Paulus, apostelen
18.00 uur H. Mis - (zang gastkoor Bel Can-
to, lector mevr. L. Caris) – zeswekendienst 
Mia Doensen-Huijsmans; overleden ouders 
Giebels-van Eijk,  voor levende en overleden
leden van zangvereniging Bel Canto.

ZONDAG 29 JUNI
Hoogfeest van HH.-Petrus en Paulus, apostelen 
09.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
mevr. T. Kessels) – jaardienst Jac Creemers 
en Truus Dirckx.

MAANDAG 30 JUNI
Gedachtenis van HH. eerste martelaren van 
de kerk van Rome
Geen H. Mis 

DINSDAG 1 JULI
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

WOENSDAG 2 JULI
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 3 JULI
Feest van H.-Thomas, apostel
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

VRIJDAG 4 JULI
Gedachtenis van H.-Elisabeth van Portugal –
eerste vrijdag van de maand, bijzonder toe-
gewijd aan het Heilig Hart van Jezus
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

ZATERDAG 5 JULI
Gedachtenis van H.-Antonius Maria Zacca-
ria, priester  – vooravond van de 14de zon-
dag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. H. Dielissen) - jaardienst 
Wiel Stultjens en Anna Stultjens-Strijbos, 
jaardienst Mien Neijnens-Lenders, Mia Hae-
nen-Teeuwen.

Dankviering Communiekinderen
Op zaterdag 14 juni hebben we een dank-
viering gehouden voor de kinderen die de
eerste heilige Communie hebben gedaan in 
de Lambertuskerk. Een kleine twintig kinde-
ren hebben aan de oproep gehoor gegeven 
om door deze viering nog eens dankjewel 
te zeggen voor het geweldige feest dat zij 
mochten ontvangen. Zij hebben hun dank-
baarheid ook tot uitdrukking gebracht door 
een gift te geven voor kinderen met kanker. 
In totaal brachten zij 83 Euro bij elkaar.
Pastoor Schuffelers

Stichting Kruisen en Kapellen
bestaat zestig jaar
Onze provincie telt meer dan drieduizend 
kruisen en kapellen. Ze staan langs de kant 
van de weg, in het bos of in het veld. En ook 
wel midden stad of dorp. 
Bij gelegenheid van het 60-jarig jubileum 
van de Stichting Kruisen en Kapellen is de 
regionale tv-zender L1 op de zondagavon-
den bezig aan een negendelige serie over 
kruisen, kapellen en Lourdesgrotten.  Er is 
ook een wandelgids langs kruisen en kapel-
len uitgegeven.  Deze is te bestellen bij de 
boekenzaak van het bisdom (e-mail: www.
carolushuis.nl).

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 29 juni 
10.00 uur H. Mis – Voor Jan Crins als bijzon-
dere 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

28 juni t/m 5 juli 2014

ZATERDAG 28 juni: 19:15 uur koor De Leeu-
werik, jaardienst voor Peter en Gertruud van 
Nieuwenhoven-Kremer, voor Nelis van Gog, 
voor Paul Beelen en familie Beelen-Schulte, 
voor Frits van Riet voor zijn verjaardag.

ZATERDAG 5 juli; 19:15 uur H. Mis, koor De 
Leeuwerik, voor Harrie Kuepers namens de 
buurt, jaardienst voor Anny Weekers-Vaes.

LEZERS:  zaterdag 28 juni Jolanda Wijen, 
zaterdag 5 juli Marjo Timmermans.

MISDIENAARS: zaterdag 28 juni Valerie en 
Lois Beerens.

‘De wereld is vol van magische dingen, ge-
duldig wachtend op het moment dat onze 
zintuigen scherp genoeg zijn om ze op te 
merken.”

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 28 juni – 5 juli

Zaterdag 28 juni, 19.00 (Samenzang) jrd Jac 
en Gon Mackus en overleden familie, ghm 
Theu en To Lamerichs-Berben en schoon-
dochter Henny, zwd Leen Wijen-Korsten. 

Zondag 29 juni, Hoogfeest van de HH. Pe-
trus en Paulus, apostelen, 10.00 (Zanggroep 
Ospel) voor eigen intenties. 

Dinsdag 1 juli, 19.00 voor de zieken. 

Donderdag 3 juli, Feest van de H. Tomas, 
apostel, 19.00 voor eigen intenties. 

Vrijdag 4 juli, 1e vrijdag van de maand, 
ziekencommunie; 14.30 huwelijk bruidspaar 
Sebastian van ’t Klooster – Marlie Janssen 
(eigen muziek). 

Zaterdag 5 juli, H. Antonius Maria Zac-
caria, priester, 19.00 (Kerkelijk zangkoor 
Gregoriaans) ghm Andrees Meevis en Toos 
Meevis-van den Boom.

ACOLIETEN: za. 28 juni 19.00 : Victor Köster, 
Cas Schonkeren; zo. 29 juni 10.00 : Mathijs 
van Lierop, Edwin van Rooijen; za. 5 juli
19.00 : Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen. 

OVERLEDEN: Op 13 juni overleed Leo Claes-
sens, 63 jaar, Waatskamp 32. Moge hij rus-
ten in vrede.

DATA 2015: Volgend jaar vieren we de 1e H. 
Communie op Hemelvaartsdag donderdag 
14 mei en het H. Vormsel op vrijdag 22 mei. 
Noteer de datum alvast als het u aangaat.

Pastoor A. Koumans. 

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 opgeven 
op het adres: gubbels@kpnplanet.nl en het 
bedrag van € 20,00 overmaken op Rabo-
bank: 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  29 juni  2014,  H. Mis om 11.00 uur
Koor:  Zondagskoor

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

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

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 28 juni 2014 – 5 juli 2014

Zondagmorgen 29 juni  9.30 uur:
Hoogfeest H.H. Petrus en Paulus
Als jrd. voor Nicolaas Schreurs, ouders 
Schreurs-Verstappen, Elisabeth, Harrie en 
Sjra Schreurs, Lies Rooyakkers-Beeren en te-
vens v.w. haar verjaardag en  Ron Rooyakkers, 
Bér en An Frenken-Kuepers en tevens voor
zoon Peter, Jos Raetsen (Canticum Novum)

Vrijdag avond 4 juli 19.00 uur:
Koorkringmis in onze parochiekerk. Aan 
deze mis zullen deelnemen de kerkkoren 
van Baexem, Haelen, Heythuysen, Roggel, 
Neer en het dameskoor van Proteion Hor-
nerheide.
De mis waarvoor wij u allen uitnodigen 
wordt voorgegaan door Deken Maessen en 
pastoor Vankan.

Mededeling:
Overleden in de leeftijd van 65 jaar Thijs Alofs
moge hij rusten in vrede. 

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

 ZWANGER, 
 neem dan contact 

 op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

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

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

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

uitvaartbegeleiding

van den Boom

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

Alles op het gebied van natuursteen en graniet.
Onze Lieve Vrouwestraat 17, 6035 AN Ospel

Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156  mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl 

Grafmonumenten
Wij leveren alle modellen graf-
monumenten, ook eigen ontwerpen.

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

Vraag om een vrijblijvende kosten-
opgave, ook als u reeds elders een 
offerte heeft aangevraagd. 

Bouwsector
Wij leveren  voor zowel de particulier alsook 
de bouwsector tegen  scherpe prijzen:
-  Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.
-  Belgische en Ierse hardsteen geschuurd 

en gezoet.
-  Vele soorten graniet, marmer en travertin.
-  Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.
-  Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.
-  Composiet van het bekende merk Diresco

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, 
e-mails en andere blijken van medeleven die wij ontvingen 

na het overlijden van

Leen Wijen - Korsten
Uw belangstelling heeft ons veel steun gegeven.

Ospel, juni 2014                            Fam. Wijen-Korsten

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 28 juni 
om 19.00 uur in de parochiekerk van Ospel.

Pastoor Koumans, de Parochiecom-
missie en de werkgroep 150 jaar Pa-
rochie Ospel
danken alle parochianen die het pa-
rochiefeest tot een geweldig succes 
hebben gemaakt. Een speciaal woord 
van dank aan alle vrijwilligers en ver-
enigingen die op welke wijze dan ook 
hun bijdrage hebben geleverd. Ook 
dank aan alle sponsoren die dit feest 
een warm hart hebben toegedragen.
Tevens wil Pastoor Koumans ieder-
een bedanken voor de meer dan 500 
kaarten met beterschapwensen die 
hij mocht ontvangen. 

Onderstaand de uitslagen van de 
kunstloterij, Heel Ospel bakt en de 
Gezinsfietstocht: 
LOTERIJ KUNSTWERKEN
Werk Titel Winnaar
Bert Vossen Model Gerrie van Hoof
Piet Cuypers Zeeman fam. Heykers
Elly Hermans Jongen J. van Gemert
Coby v. Otterdijk geen titel Gerrie Slaats

Greet Boekholt Riet Anja Massee
Ben Houben zeepsteen- Toos Verkooijen

object
Anja Massee Engel Rita van Roij
Gerrie Roemen Melan- Rionne Veugen

cholie
Henk Roemen Werken Miet van Hulsen

zonder
stress

Liesbeth Vaes zonder titel Ben Houben
Nelly Coumans  Samen M. van de Boom

WINNAARS HEEL OSPEL BAKT
1. Natasja Kobussen-Jaspers 
1. Loes Geuns, Lieke v.Laar, Nienke 

Reijnen, Fleur de Graef
2. Karin Sieben
2. Veerle en Eva Kobussen
3. Tiny Swinkels
3. Fleur Reijnen
4. Eli van Rooijen
5. Mariet Lacroix

WINNAARS GEZINSFIETSTOCHT
waren de familie Op ’t Root-Koppen

Dank u wel !!

Wetenschappelijk zomerkamp in Israël
Eindexamenleerlinge VWO van Phi-
lips van Horne SG in Weert op we-
tenschappelijk zomerkamp in Israël

Femke Janssen (18), eindexamen-
leerlinge aan de Philips van Horne 
SG in Weert zal deze zomer ver-
blijven in Israël, waar ze samen 
met ongeveer 80 studenten van 
verschillende nationaliteiten een 
zomerprogramma zal volgen aan
de Summer Science School van het 
Weizmann Institute of Science.

Het zomerprogramma is er op gericht 
om onderzoek te doen naar eventue-
le verbeteringen van de samenleving 
in Israël. Het Weizmann Institute of 
Science is een universiteit en onder-
zoekscentrum gelegen in Revohot. Bij 
het onderzoekscentrum wordt veel 
onderzoek gedaan in de betaweten-
schappen. De 18-jarige studente uit 
Nederweert mag hier in de zomer van 
2014 met andere studenten vanuit de 
hele wereld meewerken aan een pro-
ject. Femke: ‘’Ik kijk er erg graag naar 
uit om eind juni naar Israël te vliegen. 
Daar kom ik de andere studenten te-
gen van allerlei nationaliteiten’’.

Om de Nederlandse afvaardiging te 
selecteren volgden meerdere voor-
rondes. In een eerste ronde volgde 
een selectie op cijfers en motivatie, 
waarna in de tweede ronde geselec-
teerd werd op aanbevelingen van do-
centen. De docenten scheikunde en

wiskunde van de Philips van Horne SG 
en de directeur van de school steun-
den het initiatief van Femke graag en 
schreven een aanbeveling voor haar. In 
de laatste ronde werd er op basis van 
een interview in Amsterdam een laat-
ste selectie gemaakt uit 9 middelbare 
scholieren. Janssen en een andere mid-
delbare scholier uit Nederland werden 
gekozen tot de Nederlandse afvaardi-
ging voor deelname aan het weten-
schappelijk zomerkamp in Israël.

Janssen gaat na het zomerkamp in Is-
raël Scheikundige Technologie stude-
ren in Delft. Tijdens haar middelbare 
schooltijd is Femke actief geweest als 
bestuurslid van de leerlingenraad en 
lid van de medezeggenschapsraad 
van de Philips van Horne SG. 

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

Midzomerconcert

Harmonie Pro Musica In Eynderhoof

Openluchtmuseum Eynderhoof opent
zaterdagavond 28 juni om 19.00 uur 
haar poorten speciaal voor alle in-
woners van Nederweert-Eind en alle 
vrijwilligers van Eynderhoof en be-
langstellenden voor een speciale ge-
beurtenis. 
Het openluchtmuseum en de harmo-
nie van Nederweert-Eind hebben de 
handen in elkaar geslagen om er een 
bijzondere avond van te maken. Er
staat een programma voor alle leeftij-
den en liefhebbers van diverse soor-
ten luistermuziek. Het belooft een
geweldig spektakel te worden.

Van 19.30 uur tot 22.00 uur kan ieder-
een genieten van een exclusief voor 
deze avond samengesteld program-
ma, met medewerking van oa:
•	 Gastharmonie Da Capo uit Lisse
•	 Harmonie Pro Musica Nederweert-

Eind, met solisten Jack en Gerjon 
Joosten 

•	 De Jeugdafdeling van harmonie Pro	
Musica zal een eigen versie van de 
Cupsong opdragen aan de bezoekers.

En dat allemaal in de fantastische am-
biance van ons eigen openluchtmuse-
um Eynderhoof dat volgend jaar haar
25 jarig bestaan zal vieren.

De entree is gratis en er wordt ge-
zorgd voor een gezellige sfeer, een 
hapje en een drankje.

Harmonie Pro Musica en stichting 
openluchtmuseum Eynderhoof

Gezocht: 
Enthousiaste leiding

Wil jij de kinderen van Nederweert 
een te gekke week bezorgen van 

18 t/m 22 augustus 2014. 
Ben je 14 jaar of ouder, meld je dan 
snel aan als leiding voor KinderVa-

kantieWerk Nederweert.

Aanmelden 
Ga naar www.kvwnederweert.nl klik op 
contact en vul het contactformulier in.

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

repareren en leveren van 
Wasmachines Drogers
Vaatwassers Ovens
Stofzuigers Strijkijzers

etc.
www.petereilerswitgoedservice.nl

Peter
Eilers

witgoedservice

CDA

Openbare fractievergadering
CDA Nederweert

Op dinsdag 1 juli aanvang 20.00u
bespreekt het CDA in zaal Centraal 
(ingang Wups Pub) de raadsagenda 
ter voorbereiding van de raadsverga-
dering van dinsdag 8 juli.
Iedereen is van harte welkom om 
hierover mee te praten. 

Ook voor uw inbreng over ande-
re onderwerpen is er voldoende 
ruimte.

Op de raadsagenda staat onder meer:
• Evaluatie rijrichting Kerkstraat/

Brugstraat
•	 Aanpassing gemeentehuis voor	

verbetering dienstverlening
•	 Begrotingswijzigingen naar aanlei-

ding van de 1e bestuursrapportage 
2014.

•	 Kaderbrief 2015-2018
Tot dinsdag  1 juli

CDA Nederweert

Bel Canto zingt

Zaterdag 28 juni a.s. zingt Bel Canto 
om 18.00 uur in de St. Lambertus te 
Nederweert. De meerstemmige mis 
van Jacob de Haan zal dan ten gehore 
worden gebracht.

Kaarten bij Cocon

Een middagje gezellig kaarten, dat 
kan bij Cocon. 
Op de maandag-, woensdag- en vrij-
dagmiddag ben je van harte welkom 
vanaf 13.00 uur. Loop gerust even 
binnen; ingang Pinnenhof, Kapela-
niestraat 6.
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Fotostudio Tonn
www.fwww.f.fwww otostudioton.nl.fotostudioton.nlotostudioton.nl.f

Brugstraat 29 (naast Florence)
Parkeren voor de deur!

OOK VOOR 
PASFOTO'S

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Nieuwe aardappelen 

te koop
Openingstijden:

di. 13.00-18.00 uur
wo. do. vr. 8.30-18.00 uur

za. 8.30-16.00 uur
Peter Kuepers

Eind 12, Nederweert

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

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

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

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Smolenaers 
Parket

Voor het leveren en leggen 
van houten vloeren, 

laminaat  en onderhoud

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

•	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 stijlg j

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

WITGOED
de beste merken wasmachines,
condensdrogers, koelkasten enz.

met garantie

Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag t/m zaterdag	
van 10.00 - 17.00 uur.

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

Zéér belangrijk
Hang dit op het prikbord.

Beste Mensen van Nederweert, Eind,	
Ospel en Leveroy.
In iedere familie, vriendenkring, ver-
eniging enz. gebeuren lachwekkende,
stommiteiten en andere rariteiten.

De redactie van de Pinmaekersgezet	
wil jullie eraan herinneren dat we	
graag jullie ludieke verhalen, in de	
vastelaovundj-gezet editie 2015 wil-
len plaatsen. Daarom dit ter geheu-
gensteuntje zodat u dit niet vergeet.
In de komende maanden gaan wij	
weer aan de slag, om voor jullie weer
een gezet in elkaar te zetten die weer
voor iedereen wat wils is.
Mensen van Nederweert, Eind, Ospel,
en Leveroy, het mogen ook foto’s zijn
met een leuk verhaal erbij. Schrijf het
op en stuur het in.
Het was ons duidelijk geworden dat	
er veel meer geplaatst had kunnen	
worden als jullie het allemaal hadden	
ingestuurd, dit kan per mail gezetpin-
maekers@outlook.com of in de brie-
venbus van Drukkerij van Deursen.

Succes mensen, en alvast bedankt	
voor jullie medewerking.

De Redactie.

Laatste open tuindagen

Zondag 29 juni van 11 tot 17 uurwordt	
de gezamenlijke open tuindag van	
dit seizoen gehouden van de 3 grote
tuinen, Joke van de Pas – Steutenweg
76, Nederweert-Eind, Sprookjestuin
– Karissteeg 4A en Hoop op zegen –	
Hoogbeemdenweg, Altweerterhei-
de. De toegangsprijs van deze tuinen	
is €2,50 incl. koffie/ thee.

De tuin (1 ha) van Joke van de Pas is	
een reeds lang gesettelde tuin met	
een specialiteit aan bijzondere vaste
planten, door de jaren heen verza-
meld in binnen- en buitenland. De	
grote vijver midden in de tuin vormt	
het centrum, van waaruit uitzicht ge-
boden wordt op een speelse hoogte-
variatie van bloeiende planten, bij-
zondere struiken en bomen..

De sprookjes tuin (8000 m2) van Ma-
ria en Leo Koppens in het buitenge-
bied in het noorden van Nederweert
is een min of meer natuurlijke (bos)
tuin met. De extra attracties zijn de	
talrijke artistieke sprookjesachtige	
objecten opdoemend langs slinge-
rende paden door tuin en bos. In	
het bos bevindt zich een wijnkelder,	
waar u de zelfgemaakte wijnen kunt	

proeven. Op het terras een grote per-
gola rondom een grote waterval met	
meer dan 100 soorten fuchsia’s, die
momenteel in volle bloei staan.
Een, door bezoekers bijzonder ge-
waardeerde toevoeging, is de door-
lopende voorstelling van audiovisuele
shows van tuin en natuur op een groot
scherm van 3 m, vooral de presentatie	
van het Notenkrakersballet van Tsjai-
kowski, uitgevoerd door fuchsia’s, en	
een een fantasierijke ballonvaart.

De grote, natuurlijke tuin van 1 ha	
“Hoop op zegen” van het echtpaar	
Burgerman valt op door de grote bin-
nentuin met een immense diepe vij-
ver met bijzondere water- en oever-
planten. Het bos wordt gedomineerd
door de vele zeldzame struiken en bo-
men. De afwisseling van het bijzon-
dere bos met waterpartijen en open
plekken geeft deze tuin een oase van	
rust. Deze tuin is tevens open op alle	
zondagen in juli.

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

Veel plezier en kijkgenot.

VACATURE ZELFSTANDIG ELECTROMONTEUR 

Chris Steijvers Electro BV is een jong en dynamisch electro-
technisch installatiebedrijf, gespecialiseerd in het verzorgen van 
electrotechnische installaties bij nieuwbouw, verbouw en utili-
teitsbouw. Wij verzorgen daarnaast inbraakbeveiliging, data- en 
telecommunicatie en verlichting en plaatsen zonnepanelen inclu-
sief alle benodigde materialen. 

WIJ ZOEKEN 
Wegens uitbreiding van ons huidige team zijn wij op zoek naar een 
zelfstandig electromonteur. Als zelfstandig electromonteur realiseer je 
aanpassingen en uitbreidingen aan bestaande installaties, maar ook 
compleet nieuwe installaties in de utiliteits- en woningbouw. Je werkt 
aan projecten van een paar dagen tot enkele weken en hebt direct 
contact met de klant. Om optimale service aan de klanten te verlenen 
is het wel eens nodig onder tijdsdruk of wat langer te werken. We ver-
wachten dat je bereid bent dat te doen. 

WERKZAAMHEDEN 
−  Zelfstandig installeren, repareren en onderhouden van electrotech-

nische installaties bij zowel particulieren als bedrijven; 
−  Het bijhouden van de projectadministratie; 
−  Contacten onderhouden met opdrachtgevers en leveranciers; 
−  Bereidheid tot uitvoering van werkzaamheden in het weekend. 

FUNCTIE- EISEN 
−  MBO niveau 4 electrotechniek/ besturingstechniek; 
−  Electrotechnische vooropleiding, diploma M.S.I/A.T.S.I/T.S.I of aan-

toonbare ervaring; 
−  Rijbewijs B; 
−  Minimaal twee jaar ervaring als eerste monteur; 
−  Zelfstandig en in teamverband kunnen werken; 
−  Ervaring met gebouwgebonden installaties in de utiliteits- en wo-

ningbouw en alarmtechnische installaties; 
−  Klantvriendelijke instelling en service gerichte uitstraling. 

WIJ BIEDEN 
−  Een prima en informele werksfeer 
−  Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
−  Ruime mate van vrijheid en verantwoordelijkheid 

MEER INFORMATIE 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met 
Chris Steijvers via telefoonnummer 06 13 46 67 86 

Herken jij jezelf in bovenstaande vacature? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! We zien je sollicitatie graag tegemoet via het volgende emailadres: 
info@steijverselectro.nl 

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

COLADA GOLF 
NEDERWEERT OPEN

Op een broeierige zaterdag 7 juni	
werd op Golfbaan het Woold in As-
ten-Heusden het Colada Golf Open
Nederweert gespeeld. Vanaf 11.00
uur namen maar liefst 47 dames en	
heren deel aan dit kampioenschap,
dat voor de derde keer werd geor-
ganiseerd. Om 18.30 uur waren de	
uitslagen binnen en werden de prij-
zen uitgereikt door ereburger en ex-
burgemeester van Nederweert Fons	
Jacobs.

Uitslagen:
1.	 Rard Sampers
2.	 Francien Jacobs
3.	 Cris Frerker
4.	 Leny van Meyl
5.	 Jules van Doren
6.	 Frans Coolen
7.	 Harco Hermans
8.	 Maud Vliegen
9.	 Cristien Jacobs
10.	Will Versmissen
Neary: Mia Derckx
Second neary: Maarten van Rijn
Longest heren: Maarten van Rijn
Longest dames: Maud Vliegen
Putt-wedstrijd: Leny van Meyl

NEDERWEERTER KAMPIOEN 2014: 
FRANCIEN JACOBS

Het was weer een prachtige golfdag,
die op 6	juni 2015 voor de vierde keer
zal plaatsvinden!!

Namens de organisatie, Tjeu Bongers

Taxussnoeisel

Geachte Taxushaagbezitter,
Al jaren zamelen wij snoeisel in van	
de Taxus baccata voor een genees-
middel tegen o.a eierstok-, borstkan-
ker en prostaatkanker.

De inzamelactie loopt van 
2  juni t/m 26 september 2014.

Met een kleine moeite kunt u de kan-
kerpatiënten helpen met hun gevecht	
tegen deze zware ziekte !!
SAMEN STOPPEN WE KANKER

Enkele tips voor het schoon-hou-
den van het snoeisel:
•	 opvangen met lakens, dekens of	
ander materiaal zoals worteldoek

•	 het snoeisel in de schaduw leggen
•	 nooit toedekken met plastic of in	
plastic zakken doen, dit ivm broei

•	 ivm de versheid van het snoeisel graag	
bellen dezelfde dag dat u snoeit. Dan	
komen wij dit bij u thuis ophalen.

Groenservice Kees Nijs
Moeselschansweg 33	
6005 NA WEERT
Tel. 0495-542731
mobiel. 06-20656377

In de toekomst willen wij u via e-mail
op de hoogte houden, graag uw e-
mail adres (indien u dit heeft) door-
geven aan: k.nijs@kpnplanet.nl.

STAPELKORTING
EXTRA kassakorting 

op de reeds afgeprijsde artikelen
Bij 2 stuks 10%

Bij 3 stuks 20%

Bij 4 stuks (of meer) 30%

Brugstraat 21 Nederweert
www.p leun ismode.n l

De Jeugdbrandweer Nederweert be-
staat bijna een jaar.
Alle reden om een demonstratie te
geven, zodat ouders, familie en ge-
interesseerde kunnen komen kijken

Jeugdbrandweer geeft demonstratie

naar hun prestatie. De demonstra-
tie zal gehouden worden op vrijdag
27 juni 2014 vanaf 19:00 uur op het
raadhuisplein.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

Open dag!

Zaterdag 28 juni
Aanvang: 12:00 uur

www.lokaalmuziekles.nl 
 tel. 06-29508380

Magnesiumstraat 23, Nederweert.
Bedrijvenpark Pannenweg

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk



Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

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

www.carisrth.nl

Vlak voor de vakantieperiode en ons duik-
weekend in Zeeland besteden we altijd aan-
dacht aan de problemen die we onder water 
tegen kunnen komen. In ons geval gaat het 
in Zeeland van om netten, fuiken en tou-
wen. Natuurlijk moet je daarbij uit de buurt 
blijven en vooral nergens aankomen, maar 
soms is het zicht niet optimaal en dan kun 
je ermee te maken krijgen. Daarom was er 
zaterdag weer een geweldige les (georgani-
seerd door Johan C). Er werd geoefend met 
het gebruik van allerlei soorten duikmessen 
om te testen welke het beste werken. Ieder-
een mocht ervaren wat je moet doen als je 
vast raakt in een visnet of vislijn. Belangrijk-
ste les: STOP, ADEM, DENK, DOE!!

Ook werd er geoefend wat je moest doen 
als je onderwater een fuik of visnet tegen-
komt. Tot slot moest je geblinddoekt een 
net uit een schroef halen. Ons sealteam 
(jeugd) mocht ook een deel van deze oe-
feningen doen als afsluiting van hun oplei-
ding, en vonden het helemaal te gek! Een 
super gave les!!!

Na de zomer starten we weer met diverse 
duikopleidingen, zoals PADI Open water 
of Advanced Open Water en verschillende 
specialties. Wil je ook een PADI duikcursus 
volgen en een internationaal brevet halen? 
Surf dan naar onze site voor alle informatie 
of stuur een mailtje naar info@duikteamne-
derweert.nl. Je kunt ons ook terugvinden 
op facebook: Duikteam Nederweert.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

De uitslag van zaterdag 14 en zondag 15 juni 
barebow:
Eric Winkelmolen (klasse Heren Barebow veteraan)
Zaterdag: 191 punten
Zondag: 188 punten
Totaal:  379 punten

Joseph Jonkers (klasse Heren Barebow)
Zaterdag: 230 punten
Zondag: 254 punten
Totaal:  484 punten

De uitslag van de F.I.T.A. ronde van de all-
round jeugd cup die afgelopen zaterdag is 
verschoten te Grashoek:

25m 30m 35m totaal
Chantal Hekers 210 205 211 626
Bart Jonkers 164 142   79 358
Elfrie van Lierop 123 142 159 424
Vilja van Lierop 105 166 173 444
Zinzie van Lierop 113 126 148 387
Bjorn Seerden 80   77     7 229

Over de gehele wedstrijd dus drie onderde-
len te weten indoor, veld en F.I.T.A.  zijn ze 
geëindigd op de volgende plaatsen:
4 Chantal Hekers
15 Bart Jonkers
16 Elfrie van Lierop
18 Vilja van Lierop
19 Zinzie van Lierop
25 Bjorn Seerden

Programma
26 juni Veteranen en vrijetijdschutters 

wedstrijd te Geverik
27 juni Ledenvergadering en huldiging 

Kampioenen.
29 juni 3D wedstrijd te Wanroy
6 juli Clubveldwedstrijd Ospel
13 juli Cloud schieten i.s.m. de Grensja-

gers Budel (te Maarheeze incl. bbq)

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

Onlangs werden bij Bridgeclub Nederweert 
weer enkele competities afgesloten.
De uitslagen hiervan waren als volgt:

Parencompetitie 2014 ( Maandag)
Groep A;
1. Hub Kessels-Albert Kneepkens 553,92

(clubkampioen 2014)
2. Bart Klomp-Tjeu Tinnemans 550.94
3. Peter Haex-Geert Hangx 545.06

Groep B:
1. Jan Brinkmans-Harrie Nijssen 535.18
2. Ria Bocken-Thea Mirck 532.92
3. Bèr Jacobs-Mathieu Timmermans 515.41

Groep C:
1. Henny Koppens-Nellie Nieskens 536.12
2. Wilma Rasters-Larry Rasters 523.39
3. Toos Rijntjes-Mia van Otterdijk 518.80

Groep D:
1. Tilly Bouwels-Ria Metselaars 541.27
2. Marij Hamaekers-Petra Pustjens 526.40
3. Elly van Montfort-Cor van Montfort 525.77

Individuele competitie 2013-2014 (Maandag)
1. Leny Bongers 175.49
2. Hub Kessels 174.28
3. Jos van de Boon 171.03

Parencompetitie 2014 ( Woensdag)
Groep A:
1. Stan Meijer-Wim Ramaekers 54.59
2. Paul Crommentuijn-Jos Kluytmans 54.34
3. John Schroeten-Jan Vossen 54.11

Groep B:
1. Truus Driessen-Harrie Driessen 54.21
2. Mia Hermans-Toos v.d. Kruijs 53.14
3. Karel Haazen-Loet Koppen 52.57

In de maanden Juli en Augustus spelen wij 
weer de Zomerladdercompetitie
op de maandagavond (aanvang: 20.00 uur) 
en op Woendagavond ( aanvang: kwart 
voor acht).
Ook niet leden zijn dan van harte welkom 
tegen betaling van 1,00 euro per persoon.
Een leuke gelegenheid voor thuisbridgers 
en beginnende bridgers om eens kennis te 
maken met het club bridge. Telefonisch aan-
melden kan bij Tjeu Tinnemans 0495-633421.

Zaterdag 28-06-2014 Lindeboom 
beker te Grubbenvorst deelnemers 
krijgen bericht van de schietcommis-
sie vertrek om 14:30 uur bij Liebe. 

Maandag 30-06-2014 Gezamenlijke 
repetitie voor alle majorettes en ge-
uniformeerde leden om 19:30 uur 
verzamelen bij café zaal Le-nie.

Vrijdag 04-07-2014 Oefenen voor 
de 12 schutters voor het OLS in Ospel 
bij St. Odilia Ospeldijk.

Maandag 07-07-2014 BBQ en napra-
ten over het OLS opgeven voor 30-
06-2014 bij Geer Janssen (zie ook de 
uitnodiging).

Zwemvereniging ZPC Nederweert orga-
niseert op zaterdag 28 juni in zwembad 
Merenveld te Nederweert een fantastische 
synchroonshow. Aanvang van de show is 
om 10.15 uur. De tribune in het zwembad is 
vanaf 10.00 uur open voor het publiek. 

Weet jij een leuk verhaal 
over de Jeugd EHBO?

Stuur het in en maak kans op een 
10”Tablet PC.

EHBO Vereniging Nederweert 50 jaar.
De EHBO Vereniging van Nederweert be-
staat dit jaar 50 jaar. Vanaf 1969 hebben 
duizenden leerlingen van de basisscholen 
in Nederweert EHBO-les gehad. Wij zijn op 
zoek naar leuke anekdotes, foto’s of film-
pjes, van de opleiding, het examen, de bui-
tenoefeningen, de jeugdwedstrijden of het 
jeugd-EHBO-kamp.

Als je ons kunt helpen zou dat fantastisch 
zijn. Wij zijn op zoek naar mooie, boeiende 
en leuke verhalen uit onze geschiedenis. 
De persoon die de leukste inzending heeft 
wordt beloond met een 10”Tablet PC. Daar-
naast zijn er nog andere prijzen te winnen. 
Deze worden uitgereikt tijdens onze pu-
blieksdag op zaterdag 13 september in de 
Pinnenhof in Nederweert.
Stuur jouw verhaal, foto of filmpje naar jubi-
leum@ehbonederweert.nl en maak kans op 
een Tablet.

www.ehbonederweert.nl

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Jacobs Caravans gaat het veteranenteam van 
RKSVO m.i.v. het nieuw seizoen 2014/2015 
sponsoren door het beschikbaar stellen van 
trainingspakken. 

Jacobs caravans is een onderneming gespeci-
aliseerd in handel van tourcaravans. Tevens 
het juiste adres voor verkoop en monteren 
van verschillende merken caravanmovers 
en zij zijn genomineerd als beste bedrijf 
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van 2013 uit de regio. In tegenstelling van 
vele collegabedrijven mag u bij Jacobs Cara-
vans verwachten dat u weet wat u koopt. Zij 
stellen prijs op een eerlijke verkoop, zodat u 
weet waar u in investeert. Voor meer infor-
matie ga dan naar de website http://www.
jacobscaravans.nl/ 
De veteranen bedanken Harold en Anne-
miek van harte voor deze prachtige trai-
ningspakken.

Nikki Thielens is vandaag de nieuwe club-
kampioene van GV Wilskracht wedstrijd-
groep geworden.
Met een totaal van 45.90 pnt.  bleef zij Ja-
nou Soers en Jessie Tillemans voor.

Groep 1:
1 Nikki Thielens
2 Janou Soers
3 Jessie Tillemans
4 Giny Duits
5 Shayenne Geuns

Groep 2:
1 Irene Mansvelt
2 Femke Pijs
3 Zoë Thielens
4 Lisan Moonen

Nikki Thielens nieuwe clubkampioene

5 Ilona Moonen
6 Maudi Op den Buijsch
7 Judith vd Kerkhof
8 Fabiënne v Lieshout

Groep 3:
1 Sanne van Roij
2 Susan Janssen
3 Evelien vd Kerkhof
4 Silke Gielen

Groep 4:
1 Myron Beijes
2 Veerle Gielen
3 Viënne Klaus
4 Bente Peerlings
5 Marilène Liem
6 Jetske Op den Buijsch

Op 01 juli 2004 is De Knip definitief op De Knip gegaan, en er is een tijdperk 
voor klanten en verenigingen voorgoed afgesloten. 

Nu, 10 jaar later, zijn we benieuwd hoe het ons allemaal 
zonder “De Knip” is vergaan.

Op zaterdagavond 28 juni 2014 wordt er een openbare gezellige 
(dans)avond georganiseerd in gemeenschapshuis de Pinnenhof 

met live muziek, om samen oude tijden en herinneringen 
te laten herleven uit “De Knip” periode.

Aanvang van deze avond is 20.30 uur. Entree gratis.

2004      Café-Zaal “De Knip”      2014

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

Op zeuk nao now talent vör lidjeskonkoer
Vervolg voorpagina.
13. Is de uitvoerende deelnemer jon-

ger dat 16 jaar, zie punt 14. 
14. Er mogen max. 3 deelnemers jon-

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

15. De winnaar wordt bepaald door 
een vakjury.

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

17. De winnaar zal in overleg de schla-
ger ten gehore brengen op de 

evenementen die georganiseerd 
worden door V.V. de Pinmaekers.

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

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

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

Inschrijfformulier 
Lidjeskonkoer VV de Pinmaekers 2014-2015. 

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

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

✂

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

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

Zondagochtend vond er weer 
een editie van de succesvolle cul-
tuurhistorische rondleiding door 
de dorpskern van Nederweert 
plaats. Bij de jongste rondleiding 
werd de maar liefst 1000e deelne-
mer begroet. 

In het zonnetje gezet
Deze 1000e deelnemer, mevrouw 
Freij, werd door gids Alfons Brue-
kers figuurlijk in het zonnetje gezet 
en ontving namens Guulke Eten & 
Drinken een dinerbon voor twee 
personen. Een en ander vond plaats 
in de schaduwrijke boomgaard van 
de monumentale boerderij van Thea 
Bongers in de Kerkstraat, vast en al-
tijd zeer gewaardeerd onderdeel van 
de excursie.

De rondleidingen worden georgani-
seerd door Guulke Eten & Drinken. 
Alfons Bruekers van de Stichting Ge-
schiedschrijving Nederweert is de 
gids. De wandelroute voert langs de 
meeste historische monumenten en 
plekjes in de Nederweerter dorps-
kern. Een tocht met tal van verrassin-
gen en vol van voor velen onbekende 
wetenswaardigheden. 

Gids Alfons Bruekers zegt: “Ik ben er 
een paar jaar geleden mee begonnen 
omdat de in heemkunde geïnteres-
seerden van Nederweert het betreur-

1000e deelnemer historische dorpswandeling

den dat er met name op het gebied 
van eigen dorp en monumentenge-
schiedenis zo weinig te doen was. 
Deze cultuurhistorische rondleiding 
moest daarin volgens mij kunnen vol-
doen en zij voorziet duidelijk in een 
behoefte. Dat we nu al de 1000e deel-
nemer hebben, had ik nooit durven 
hopen. Na deelname kijken mensen 
met andere ogen naar de monumen-
tale gebouwen. Niet zelden hoor je 
dat met weemoed wordt terugge-
dacht aan alles wat helaas gesloopt 
is. Gelukkig is er ook nog veel dat de 
moeite van het bekijken waard is”.

Organisatoren Nicole en Joost Linsen 
van Guulke Eten & Drinken verwoor-
den het als volgt: “we vinden het fijn 
dat deze gecombineerde formule van 
culinair en cultureel zo goed aanslaat 
bij de mensen. Koffie en vlaai vooraf 
in ons restaurant, gevolgd door een 
leerzame wandeling in het dorp, is 
een succesvol recept gebleken. We 
gaan er zeker mee door want de be-
langstelling blijft aanhouden en we 
moeten soms zelfs een wachtlijst han-
teren voor belangstellenden”.

De volgende reguliere rondleiding is 
op 28 september 2014. Opgeven hier-
voor kan via de website van Guulke: 
http://www.guulke.nl. Rondleidingen 
op maat zijn ook mogelijk. Informatie 
via contact@nederweertsverleden.nl.

Mevrouw Freij, de 1000e deelnemer. Links Alfons Bruekers en rechts Joost Linsen. 
Foto: Nederweert24. 


