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Postbus 2724
6030 AA Nederweert
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fax (0495) 63 11 57
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Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur: 
Huib van Deursen
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Phicoop, Ospel
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Bloemist Johan Winters, Budschop
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Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert
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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 spoedrecepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

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

Dhr H.C. Janssen uit Weert:

“Ik kan mij geen betere praktijk voorstellen. 
Tandarts Spauwen is een geweldige vakman.”

Bij aankoop van nieuwe
GORDIJNEN
GRATIS RAILS

ZOMERAANBIEDING*
Brugstraat 3 • Nederweert • 0495-622796 • www.schmitz-engelen.nl

Nederweert | 0495 - 624607
www.adriaensbouwkunst.nl

      EXCLUSIEVE 
ONTWERPEN

               DUURZAAM BOUWEN

Een gedachte....een woord!
Ongeacht voor welke uitvaartondernemer u kiest, verzorg ik graag voor uw 
dierbare overledene een crematieplechtigheid met een persoonlijk karakter.

Verzorging van crematiediensten

Marlies
Ook voor DELA verzekerden

Geen enkele toespraak is gelijk, want ieder mens is uniek!    Marlies tel. 0610019090

Aanbieding
t/m 5 juli

Voetbalvlaai € 7,-

Kersenvlaai € 8,95

Appelflap  2 stuks voor € 2,50

Sinds 1914Sinds 1914
Meerdere keren Meerdere keren 

Kampioen
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste  lekkerste winnaar
LimburgseLimburgse vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

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

Een dag van de smaak met streekpro-
ducten, dranken en recepten waarin 
smaak belangrijk is.  Een groot aan-
tal stands zorgen deze dag voor een 
grote variatie aan heerlijke produc-
ten van eigen bodem. Er wordt op 
de oude manier karnemelk en boter 
gestoten, kaasjes gemaakt door de 
echte kaasmaker en stroop gestookt 
in de stroopmakerij.

Het bakhuis is in bedrijf en de geur 
zal iedereen laten smullen van de 
vele soorten eigengemaakte Lim-
burgse vlaaien,  puddingbroodjes en 
de overbekende knapkoek. Een snee-
tje speltbrood met eigengemaakte 
Eynderstroop is de lekkernij van 2014. 
Ook de gebakken appelschijven met 
kaneel uit de pan zijn bijzonder aan 
te bevelen. 

Zondag 6 juli van 13.00 uur – 17.00 uur in Openluchtmuseum Eynderhoof

“Hoe smaakt de Regio”

Frank’s Farm is deze dag ook aanwe-
zig met geitenkaas en zelfgemaakt 
ijs. Hij is beter bekend als Boer Frank 
en Anita.

De ouderwetse snoepkar is gevuld met 
snoepjes uit grootmoederstijd en zal de 
kinderen verrassen en laten genieten.

Natuurwinkel Ut Muuëltentje uit Weert 
is met een kruidenstand aanwezig en 
ze laten u de smaak van diverse krui-
den en biologische producten proeven.

Restaurant en Natuur Café De Leid-
hinde Leveroy  en Restaurant Di-
verso Nederweert zullen iedereen 
verrassen met een lekkernijtje van 
het huis. Tevens is het wijngilde 
aanwezig met een proeverij en Erny 
is er met de heerlijke zelfgemaakte 
likeur. Ook is er een kraam waar 
diverse kruiden geproefd kunnen 
worden. Op de gezellige terrassen 
kunt u proeven van de Limburgse 
Gouverneur, Alt bier en Doospel 
Dubbel. 

In de imkerij ruikt het weer naar ho-
ning en kunt u vandaag ook proeven 
hoe de echte Eynderzomerhoning 
smaakt.

De muzikale omlijsting wordt deze 
dag verzorgd door het seniorenorkest 
“Rick” uit Weert en een harmonieor-
kest uit het noord Franse Orgères.

Verder zijn de overige oude ambach-
ten van Eynderhoof ook deze dag 
weer volop in bedrijf

Frambozenkwekerij Raspberry Maxx 
Het frambozenseizoen is weer begon-
nen en de frambozenkwekerij Rasp-
berry Maxx is vanaf nu het hele jaar 
door geopend voor bezoekers. De 
frambozendagen op de kwekerij zijn 
een heerlijke plek om een feel-good 
moment met familie en vrienden te 
hebben. Genieten in de buitenlucht 
van allerlei lekkers met frambozen. 
Elke tweede zondag van de maand 
(13 juli, 10 augustus, 14 september en 
12 oktober) kunnen bezoekers een 
kijkje nemen op de frambozenkwe-
kerij Raspberry Maxx in Meijel.

• Zondag 13 juli, FEEST 10 jaar 
Raspberry Maxx op deze frambo-
zendag vieren we dat we al 10 jaar 
heerlijke frambozen maken voor 
de echte frambozenliefhebber. 
We hebben allerlei kraampjes voor 
hart, buik en hoofd waar je lekker 
kunt snuffelen. Op ons frambozen-
terras kun je genieten van heerlijke 
frambozentaart, lunch of een fram-
bozenijsje. We zijn geopend van 
10.00-18.00 uur. Toegang is gratis.

• Doe mee met onze frambozen-
taart bakwedstrijd! We dagen alle 
thuisbakkers uit om ons te verrassen 
met hun eigen gebakken frambo-
zentaart. Doe mee en win een ge-
weldig bakpakket t.w.v. € 300,- met 
o.a. een Magimix blender en het 
boek “Bakken” van Dan Lepard. De 
frambozentaarten worden aange-
sneden door de jury en beoordeeld 
op smaak, presentatie, creativiteit, 
techniek en het gebruik van fram-
bozen en/of frambozenproducten 
van Raspberry Maxx. Op zondag 13 
juli tussen 11.00 en 13.00 uur kunt u 
uw creatie met frambozen bij Rasp-
berry Maxx inleveren. Graag ont-
vangen we bij de ingeleverde fram-
bozentaart de volgende gegevens: 
jouw naam + adresgegevens, naam 

van je frambozentaart, ingrediën-
ten en werkwijzen, bronvermel-
ding indien het recept van website 
of kookboek afkomstig is. Opgeven 
kan t/m woensdag 9 juli via www.
raspberrymaxx.nl/events In de jury 
zitten Jos Lamers van banketbak-
kerij Lamers, Ardie van Bommel van 
Ontwerpstudio Bomm, Gertie Snij-
ders van Chocolate No49 en Oma 
Kanders!

• In onze “steenoven” bakken we 
verse pizza’s met zoveel mogelijk 
verse ingrediënten uit onze eigen 
groente- en fruittuin die we dit jaar 
aangelegd hebben. Je mag zelf je 
pizzadeeg uitrollen, beleggen en 
kijken hoe hij gebakken wordt.

• Wensboom, onze wensboom staat 
weer klaar om vol gehangen te 

worden met wensen! Grote of klei-
ne wensen, alles mag. Aan het eind 
van het seizoen vervullen wij, van-
uit Raspberry Maxx een wens!

• Carlo neemt je mee voor een rond-
leiding over de kwekerij waar hij 
dagelijks werkzaam is tussen de 
frambozenstruiken die op biologi-
sche wijze geteeld worden.

• Ook openen we op 13 juli de deu-
ren van het Inloopcafé Meijel bij 
Raspberry Maxx. Elke woensdag-
middag van 13.30 –16.00 uur staan 
de deuren open voor een moment 
van rust, een luisterend oor en een 
goed gesprek, onder het genot van 
een kopje koffie of thee en am-
bachtelijk gebak. Het Inloopcafé is 
een ontmoetingsplek voor jong en 
oud. We hebben geen doelgroe-

pen, iedereen is welkom. Door sa-
men te werken met de burgers van 
Meijel en omgeving willen we hier 
een mooie ontmoetingsplek neer 
zetten.... VOOR en DOOR u....! De 
organisatie ligt in handen van Mo-
nica Kanders van Maria Borgia sa-
men met Henny en Carlo van Rasp-
berry Maxx. 

Datum: Zondag 13 juli
Tijden: 10.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Raspberry-Maxx, Steen-

oven 28, 5768 PK Meijel
Kosten: Toegang is gratis.

Opgeven voor de frambozentaart 
bakwedstrijd kan via onze website 
www.raspberry-maxx.nl/events

Meer informatie: Henny van Bergeijk 
077-4669209 of 06-43037088



VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

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.

Schutterij St. Barbara Leveroy.

6de trekking loterij van 2014 verricht 
door Dhr. M. Wetemans.
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2386  
2de prijs € 25.00 lotnummer 2417
3de prijs € 15.00 lotnummer 2367  
4de t/m de 9de prijs € 10.00
lotnummer 2550,  2392,  2370,  2409,  2311 
en 2307.
10de t/m 15de prijs € 5.00 lotnummer 2509, 
2348, 2438, 2470, 2485 en 2344.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten.

De bus naar het OLS vertrekt om 11.30 uur 
bij café Wetemans.
Ons optochtnummer is 65 en de optocht be-
gint om 13.30 uur.

- Donderdag 03-07-2014 Oefening voor de 
12 schutters voor het OLS in Nederweert 
bij St. Antonius aanvang 19:00 uur.

- Vrijdag 04-07-2014 Oefening voor de 12 
schutters voor het OLS in Ospel bij St. Odi-
lia Ospeldijk aanvang 19:00 uur.

- Zaterdag 05-07-2014 Oefening voor de 
12 schutters voor het OLS bij onze eigen 
schietboom met St. Antonius Nederweert 
aanvang 16:00 uur.

- Zondag 06-07-2014 Het OLS, vertrek bus 
om 10:00 uur bij Café zaal Le-nie, Optocht 
nummer 99. 

- Maandag 07-07-2014 BBQ en napraten 
over het OLS opgeven voor 30-06-2014 bij 
Geer Janssen (zie ook de uitnodiging) te-
vens de gelegenheid om de spullen weer 
op te halen.

- Denk aan de opgave voor het helpen tij-
dens het Festeynder weekend dit mag ook 
samen met vrienden en familie zijn.

 

HARMONIE ST. JOSEPH

De harmonie komt naar je toe deze zomer!
Het Zomeravondconcert, waarmee we dit 
seizoen afsluiten, vind plaats op donder-
dag 10 juli in Domus Bona Ventura. En ook 
dit jaar doen weer alle geledingen van onze 
harmonie mee. Er zijn optredens van de 
jeugdharmonie (onder leiding van dirigent 
Gerard Alofs), de slagwerkgroep (voor de 
eerste keer onder leiding van instructeur Pa-
trick Vlassak) en het harmonieorkest (onder 
leiding van dirigent Fer Koolen). Ook onze 
blokfluitleerlingen zullen een optreden 
verzorgen. Tijdens het concert nemen ook 
we officieel afscheid van Jo Beckers als in-
structeur van de slagwerkgroep. En natuur-
lijk wordt het Vlijtig Liesje uitgereikt aan 
iemand die zich voor onze harmonie inzet. 
Het concert begint om 19.30 uur en is gratis 
toegankelijk. U bent an harte welkom!

Geslaagd!
Een aantal van onze leerlingen is geslaagd 
voor een muziekdiploma bij het Rick.
A-diploma dwarsfluit: Pleun Sieben, Lieke 
Vullers en Naomi Bongers
A-diploma trompet: Amber Moonen, 
Emma Gerris en Tibo Choquet
A-diploma cornet: Karin van Hulzen
B-diploma klarinet: Eline Verstappen
C-diploma klarinet: Julia Poell
Wij feliciteren hen met dit mooie resultaat. 

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

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

Met muzikale groeten,
Het bestuur

Op zondag 22 juni was er het 3e schutters-
feest van de bond EMM. Deze werd gehou-
den bij Schutterij St Anfried te Thorn. Het 
weer was echt ideaal. De vereniging behaal-
de er de volgende prijzen

Onderdeel Punten Prijs
Mooiste geheel 135.6 4e
Beste Defilé 96 4e
Beste houding 156.4 5e
Beste commandant 60 6e
Beste Tamboer-maitre 145.8 5e
Beste vaandeldrager 166 1e
Beste bordjesdrager 168 1e

Activiteiten voor de komende weken.
•	 5	juli	exercitie	oefening.	Aanvang	18.30u	

indien verhinderd graag even afmelden 
bij de commandant.

•	 6	juli	OLS	te	Grevenbricht	optocht	nr.	74.	
Vertrek bus om 9.45u bij Le Winne. Er kun-
nen nog supporters mee voor € 5,- pp .

•	 12	juli	kavelen	OLS	te	Grevenbricht

We hopen jullie allemaal weer op deze data 
te mogen begroeten. Bezoek ook onze web-
site voor eventuele wijzigingen en informa-
tie http://schutterijantonius.nl of op www.
facebook.com/schutterij.stantonius

Laatste trainingsavond:
Het seizoen loopt weer af en de vakantie is 
weer in zicht. Ook wij gaan zomervakantie 
houden. De laatste trainingsavond is maan-
dag 7 juli en donderdag 10 juli. De trainingen 
beginnen weer op maandag 25 augustus.
Voor het laatste nieuws zie onze vereni-
gingssite www.veredot.nl.

Het bestuur wenst jullie allemaal een hele 
mooie vakantie met mooi zonnig weer.

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

Dit Badmintonweekend werd mede mo-
gelijk gemaakt door:

Leeters Accountants + Adviseurs
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Programma
6 juli Clubveldwedstrijd 

Ospel
13 juli Cloud schieten i.s.m. de 

Grensjagers Budel (te 
Maarheeze incl. bbq)

12/13 juli Veldwedstrijd St. Oe-
denrode

11 juli-26 augustus  Zomerstop training 
voor de jeugd

26 augustus Ouderavond 

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

  
  

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

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

Tel. 0495-53 26 20
Mobiel: 06-30 40 01 02

Zwemmers van ZPC Nederweert naar de 
Provinciale Minioren Finale in Roermond.

In het weekend van 14 en 15 juni  waren 
de jongste zwemmers van ZPC Nederweert  
aan de beurt voor de Provinciale Minioren 
Finale, zeg maar de Limburgse kampioen-
schappen. De 18 best geplaatsten (per on-
derdeel) van heel Limburg komen hier tegen 
elkaar uit. Het is een hele eer om hier aan 
deel te mogen nemen. Voor sommigen was 
dit de eerste keer en erg spannend. Ande-
ren hebben al vaker aan dit kampioenschap 
deelgenomen. Desalniettemin was dit voor 
iedereen een leuke ervaring!

De wedstrijd begon in stijl: alle verenigingen 
werden in een parade voorgesteld aan het 
publiek. Daarna volgde een spannende strijd. 
Naarmate de wedstrijd vorderde begonnen 
bij sommige zwemmers de spanning en de 
zenuwen parten te spelen. Maar desondanks  
waren de resultaten uitstekend met allemaal 
mooie	PR’s	en	3x	een	podium	plaats!

De volgende zwemmers van ZPC Neder-
weert deden hier aan mee: Rachelle, Dyon-
ne, Ivar, Joos en Daphne.

ZPC naar Provinciale Minioren Finale

De zwemmer/sters van ZPC Nederweert heb-
ben de onderstaande resultaten behaald:

Rachelle Luimes 
100 m Rugslag  2e plaats
100 m Schoolslag 3e plaats
50 m Vlinderslag 4e plaats
100m Wisselslag 4e plaats
100 m Vrije slag 5e plaats

Dyonne Klomp 
100 m Rugslag  6e plaats
100 m Vrije slag  7e plaats
100 m Schoolslag  7e plaats
50 m Vlinderslag 12e plaats

Ivar Snellen 
100 m Rugslag  3e plaats
50 m Vlinderslag 8e plaats
100 m Vrije slag 9e plaats
 
Joos Verhagen
50 m Vlinderslag 10e plaats
100 m Vrije slag 16e plaats

Daphne Hermans 
100 m Schoolslag 14e plaats
100 m Vlinderslag 16e plaats
100 m Rugslag  17e plaats

Prima weer, lekker eten/drinken en een 
gezellige groep duikers...dat is de beste 
samenvatting van ons duikweekend in Zee-
land 2014. Met ruim 40 duikende leden stre-
ken we dit jaar, van 13-16 juni, neer op onze 
vaste camping in Brouwershaven. De weer-
goden waren ons zeer goed gezind en ieder-
een	kon	maximaal	genieten	van	het	lekkere	
weer. Daarnaast was er ook nog eens goed 
zicht onder water, dus het kon niet op. Dit 
jaar viel ons duikweekend samen met een 
grote mariniersoefening in Brouwershaven. 
Leuk dat een van onze leden daar deel van 
uit maakte.  De BBQ op zaterdag avond was 
goed verzorgd en als toetje hadden John en 

Roy gezorgd voor ijs van onze sponsor IJs-
salon Florence. De evaluaties van alle duiken 
duurden vaak tot in de kleine uurtjes. Een 
mooie afsluiting van het seizoen. Op 6 sep-
tember beginnen de trainingen weer.
 
Na de zomer starten we weer met diverse 
duikopleidingen, zoals PADI Open water of 
Advanced Open Water en verschillende spe-
cialties. Wil je ook een PADI duikcursus vol-
gen 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

Duikteam Nederweert

Op 24 april 1973 is de brigade opgericht. Ons 
hoofddoel is meteen onze slogan; maak van 
Elke zwemmer een zwemmend redder !

Op woensdag 18 juni jl. is een gedeelte van 
onze	jeugdleden	op	examen	geweest.	Rond	
de 50 personen slaagde allemaal voor hun 
brevet en/of diploma. Proficiat. 
De jongste gingen op voor een van de  bre-
vetten Junior 1 t/m 4. De anderen gingen 
op voor een van de diploma’s tussen zwem-
mend redder 1 t/m 4. 
Enkele	 van	 de	 geëxamineerde	 onderdelen	
zijn: 
-	 diverse	 afstanden	 zwemmen	 met	 extra	

kleding aan. Buiten de normale zwem-
kleding dragen de deelnemers: lange 
broek, blouse of shirt met lange mouw, 
schoenen (veiligheid voor de voeten) en 
een regenjas.

- Diverse bevrijdings uitvoeren en ver-
voersgrepen toepassen over bepaalde 
afstand.

- Bepaalde afstand per brevet onderwater 
zwemmen.

- Bordjes en/of ringen, of reddings-
pop opduiken van de zwembadbo-
dem.  

Via deze weg feliciteren we ook ons vrijwil-
ligerskorps met het behaalde resultaat.

Over Reddingsbrigade Nederweert (RBN):
Deskundige instructeurs, aspirant- en hulp-
instructeurs verzorgen de lessen aan de 
ongeveer 220 leden. Dit doen ze geheel 

Reddingsbrigade Nederweert    

belangeloos en dus op vrijwillige basis. Bij 
de jeugd- en junioren staat het behalen van 
brevetten centraal, zwemvaardigheden ver-
beteren en aangevuld met speellessen om 
voor het plezierelement te zorgen. Onze 
brevettenlijn sluit naadloos aan op de vaar-
digheden behaald bij het zwem-ABC.

Bij de volwassenen wordt gewerkt aan 
de conditie. De banen zijn ingedeeld 
op snelheid. Er is altijd wel een baan 
die aansluit bij uw zwemcapaciteiten. 
In de les worden elementen van het 
zwemmend redden verwerkt. Natuur-
lijk is er ook tijd om bij te kletsen.

Bewegen is gezond! Om dat te bevorde-
ren draagt de reddingsbrigade graag haar 
steentje  bij. We gaven jaarlijks gastlessen 
aan ongeveer 450 leerlingen van de verschil-
lende basisscholen. 

Kort samengevat; Reddingsbrigade Neder-
weert is een bruisende vereniging waarbij 
naast sport en spel, de ontspanning en ge-
zelligheid hoog in het vaandel staan.
Telt u daarbij op dat de contributie voor 
leden ongeveer € 1,50 per les bedraagt 
dan houdt niets u tegen om eens te komen 
zwemmen. Eerste introductielessen gratis!!!

Onze zwemtijden:
Maandagavond van 19.30 tot 22.15 (3 les-
uren van 45 minuten) vanaf 13 jaar
Woensdagmiddag van 17.45 tot 18.30 voor 
junioren en senioren
Heeft u interesse bel 0495-663280 of mail 
germarhoeben@hetnet.nl

Eerste dan

Op zaterdag 21 juni behaalden Dave van 
Nieuwenhoven en Stefan Neijens  de eerste 
dan ( zwarte band ) judo in de Gerrishal te 
Roermond. Judo en Jiu Jitsu school Dantai is 
weer twee dangraad houders rijker.
De inspanningen van beide judoka’ werden 
beloond onder toeziend oog van een drie-
koppig	examinatorenteam.	Het	ontbrak	niet	
aan belangstelling en de verrichtingen op 
de mat werden op de voet  gevolgd.
Onder daverend applaus werder de diplo-
ma’s uitgereikt.
Judo en Jiu Jistu School Dsantai traint op 
vrijdagavond vanaf 18.30 uur in het Cita-
verde College in Nederweert .
Judoka’ s vanaf 4 jaar tot ……. kunnen deel-
nemen aan de lessen. Gratis proefles altijd 
mogelijk.
Verdere inlichtingen  0475 561293

Paardensportvereniging Nederweert
RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

Kessel 14 juni 2014, pony’s
Tessa Verstappen met Spirit, 2e prijs in de 
klasse B-B dressuur

Helden 21 - 22 juni 2014, paarden
Kimberly Roost met Bolanda, 4e  prijs in de 
klasse Z1 dressuur
Leontien Raijmakers-Dings met Donver D, 2e 
prijs in de klasse M1 dressuur
Bart Stockmans met Quichina, 6e prijs in de 
klasse B springen
Maxime	Devos	met	Fresh	Orange	Zaline,	8e	
prijs in de klasse B springen

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

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.

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

 

Goede 
vrijdaG 
geen koopavond

SAle BH’s - Slips - Strings

HAlve prijS
3 luxe slips - strings - Hipsters

e 9,95
Vele artikelen
e 10,-
o.a. Bikini’s
Badpakken



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

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

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

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

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

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.

Open Eettafel Budschop

Donderdag 10 juli open eettafel aan-
vang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 9 juli 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

Gidsen en kindervlechten 
in Eynderhoof

Woensdag 9 juli kunnen de kinde-
reren onder begeleiding van een 
van onze gidsen kennismaken met 
wat ons museum allemaal te bieden 
heeft. De gidsen vertellen niet alleen 
over de ambachten van het museum, 
maar ook over de gebouwen die in 
ons museum staan. Ook aan de oude 
gebruiken wordt aandacht besteed. 
Tevens worden de kinderen in de ge-
legenheid gesteld om zelf van biezen 
een vlechtwerk te maken. Onze man-
denvlechters zullen de kinderen hier-
bij helpen.
Voor meer info www.eynderhoof.nl

Young Forever op het Peelpodium 
Muziek door en voor de streek bij 
De Groote Peel 

Op zondag 6 juli is er weer mu-
ziek door en voor de streek op het 
Peelpodium van Buitencentrum 
De Pelen. Om 13.30 en 15.00 uur 
zijn er optredens van Zanggroep 
Young Forever  uit Nederweert 
Eind. Ze brengen een zeer divers 
programma aan liederen ten ge-
hore. De voorstellingen vinden 
plaats in het overdekte Amfithe-
ater en en zijn voor iedereen toe-
gankelijk. Entree is een vrijwil-
lige bijdrage. Het Buitencentrum 
van Staatsbosbeheer ligt aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Samen zingen ze al bijna twintig jaar
Zanggroep Young Forever is een en-
thousiaste groep vrouwen en man-
nen uit Nederweert Eind die geniet 
van hun gezamenlijke passie: zingen! 
Dat doen ze al negentien jaar en in-
middels hebben ze een breed reper-
toire van ontroerende ballads, swin-
gende songs, kerstmuziek, pittige 
popnummers en sfeermuziek. Young 
Forever zingt in het Nederlands, En-
gelstalig en ook in het Limburgs di-
alect. Ze schrijven soms ook eigen 
teksten op bestaande melodieën. Re-
gelmatig nemen ze deel aan concer-
ten, uitwisselingen en enkele malen 
per jaar luisteren ze een dienst op in 
de kerk. Hun eerste CD werd in 2005 
uitgegeven ter gelegenheid van het 
tienjarig jubileum. Bij gelegenheid 
van het vijftienjarig bestaan werd 
een CD opgenomen met kerstliede-

ren, waarvan een aantal liedjes in het 
dialect. Volgend jaar bestaan ze dus 
twintig jaar en ze bereiden zich nu al 
voor op een feestelijk jubileum in Ne-
derweert Eind. Maar nu eerst op het 
Peelpodium van De Pelen!

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 biedt muzikanten uit de 
omgeving van De Pelen een podium 
om te spelen voor eigen publiek. Het 
programma voor de komende we-
ken: zondag 13 juli 2 of Diamonds en 
Hillbilly Hayride, 16 juli Zum Grünen 
Kranz en op zondag 3 augustus is er 
een Streekfestival. Voor meer infor-
matie over het programma: www.
buitencentra.nl Voorstellingen op 
het Peelpodium zijn voor iedereen 
toegankelijk. Er wordt geen entree, 
maar wel een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd. Als dank voor uw steun ont-
vangt u een p(l)akkende herinnering; 
een leuk stickervel 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 muziekvoorstel-
ling kunt u dus een heerlijke wan-
deling maken in dit unieke natuur-
gebied. Er zijn drie paaltjesroutes, 
waarvan één (twee km) ook geschikt 
is voor rolstoelen. Meer informatie: 
www.buitencentra.nl  

Praktijk In Balans
Voeding, 
Gezondheid  en 
Levenswijze

Lezing Wernard Bruining 
13 juli 

Zaal Centraal aanvang: 
14.00 uur 
Opgeven: 

petrawilmsen@hotmail.com

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

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

IJssalon Florence steunt Sep & Danique

Sep Bregman en Danique Janssen 
werken met veel plezier bij IJssalon 
Florence. In juli 2014 kunnen ze ech-
ter 3 weken niet ingepland worden 
… want dan gaan ze met Global Ex-
ploration naar Zuid-Afrika om mee te 
helpen aan ontwikkelingsprojecten 
voor jongeren. Niet alleen, maar sa-
men met 36 andere jongeren die in 
Weert op school zitten. In Zuid-Afrika 
maken ze kennis met de cultuur en 
levenswijze. Maar misschien nog be-
langrijker: ze leggen contact met lo-
kale leeftijdgenoten (in de townships 
van Kaapstad) en steken samen met 
hen de handen uit de mouwen om te 
werken aan uiteenlopende projecten 
op het gebied van onderwijs, natuur, 
gezondheid & sport. Natuurlijk  gaan 
ze samen ook plezier maken! 

Eigenaren Marjo & Marcel van Flor-
ence wilden dit initiatief graag 
steunen, maar niet voor niks (natu-
urlijk). Op woensdag 25 juni 2014 
hebben Sep, Danique (& Lilli Bijlmak-
ers) ijs mogen verkopen op Het Col-
lege. Die vond overigens gretig aftrek 
bij de scholieren. De opbrengst? Een 
bedrag van maar liefst € 355,= gaat 
naar Zuid-Afrika. Sep en Danique 
vinden: “Marjo & Marcel: jullie verdi-
enen de prijs ‘Meest betrokken werk-
gever 2014’!” 

Bent u geïnteresseerd in de avon-
turen van groep Weert en wilt u ze 
tijdens de reis volgen? Via  http://
www.global-exploration.nl /word-
press/weert-blog/ kunt u doorklikken 
naar hun Facebookpagina.

Van links naar rechts: Sep Bregman, Danique Janssen en Lilli Bijlmakers

VOUWGORDIJNEN 
al v.a. € 9500

ZOMERAANBIEDING*
Brugstraat 3 • Nederweert • 0495-622796 • www.schmitz-engelen.nl

Gezond Verstand 
Nog net voor de vakantie periode, wil 
ik nog iets met u delen.

Zou het niet geweldig zijn als we 
“iets” zouden hebben werkend als 
een volksmedicijn? 
Een medicijn wat zéér veel klachten 
en ziekten zou verhelpen? 

Dit “iets” zou op véél meer vlakken 
geweldig zijn!
Een goedkope brandstof bijvoor-
beeld, een super ALTERNATIEF voor 
plastic en nog milieuvriendelijk ook! 
Daar zou je toch ontzettend blij van 
worden?! 
“Iets” waar we huizen mee zouden 
kunnen bouwen, kleding zouden 
kunnen maken, en dan op de koop 
toe ook nog eens verzorgingsproduc-
ten die voor ons lijf en leden super 
gezond zouden zijn in plaats van ont-
zettend belastend!
Wat wij op onze huid smeren moet je 
namelijk ook kunnen eten.
Eten? Wat ik op mijn huid smeer? Ja 
want als we een paar uurtjes later 
en wellicht nog minder dan dat, een 
bloedproef zou doen dan zijn de stof-
fen van het smeersel gewoon meet-
baar in ons bloed.

Waarom mijn gedachten zo op pa-
pier?
De kosten van gezondheidszorg stij-
gen jaarlijks met 7 % en zullen dus in 
15 jaar tijd weer gaan verdubbelen. 
Gezondheidszorg kost nu 12% van 

het Nederlands Staatsbudget en als 
dat verdubbelt gaat de Staat fail-
liet. Politici weten niet goed wat te 
doen en zoeken oplossingen in een 
verhoging van het eigen risico en de 
eigen bijdrage.  De beste oplossing is, 
mensen beter voor zichzelf te leren 
zorgen. 

Nu komt pas het mooiste van alles, 
waar ik boven in mijn stukje mee be-
gin dat volksmedicijn, dat is er! 
Wat daar onder komt in mijn stukje 
met alle opsommingen van “iets”, dat 
is er ook! Is dat niet geweldig?? 
Geef je snel op voor de lezing op zon-
dag13 juli om 14.00 uur (kosten 10,00)                    
bij Zaal Centraal aan de Kerkstraat 59 
te Nederweert gegeven door Wer-
nard Bruining. Kom luisteren naar dit 
schitterende verhaal, u zal hoopvol 
en blij gestemd naar huis gaan.
Een goed begin van de zomer.

Meer informatie:  www.praktijkin-
balans.nu opgeven; petrawilmsen@
hotmail.com
Graag tot ziens Petra Wilmsen  Prak-
tijk In Balans 

Zou u ook een andere zorgpolis wil-
len hebben, eentje die eerlijk en open 
alles bied. Waar u zelf een keuze kan 
maken? Waar u stukken goedkoper 
mee uit bent? Kijk eens naar ARTA-
BANA en laat mij weten of u hier in-
teresse in heeft.
Een heerlijke zomer gewenst…..

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Laurierstraat 59, Nederweert 

met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1983, opp. perceel ca. 130 m2 inhoud woning 300 m3.
Begane grond: hal met meterkast (4 groepen/ aardlekschakelaar) 
en toiletruimte met fontein; doorzonwoonkamer met trapkast; 
dichte keuken met verzorgde keukenopstand; vanuit de keuken is 
er toegang tot de achtertuin.
1e Verdieping: overloop, drie slaapkamers en badkamer met 
douche, wastafel, toilet en witgoedaansluiting.
2e Verdieping: bergzolder met dakraampje en voorzolder met 
opstelplaats AWB HR-combi cv-ketel bereikbaar via vaste trap.
Algemeen: kunststof kozijnen met HR++ glas; volledig geï-
soleerd; voortuin en geheel beklinkerde achtertuin voorzien van 
een achterom, vrijstaande tuinberging en erfafscheiding (steen).

Vraagprijs € 128.500,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken 
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 28 juli 2014.

Voorwaarde is dat gegadigden een woning van WvN vrijmaken of 
starter op de woningmarkt zijn.

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Dankbetuiging

“ALS HET OP IS, IS HET OP,
ALS HET GEDAAN IS, IS HET GEDAAN”

Heel graag wil ik, mede namens de kinderen en kleinkinderen,
mijn dank uitspreken voor de vele lieve kaartjes en belangstelling 

tijdens de ziekte van mijn vrouw.
Uw blijken van medeleven en vriendschap na het overlijden van 

Diny Nagel 
op 23 juni, waren hartverwarmend.

Onze speciale dank, ook zeer zeker namens Diny zelf,
gaat uit naar huisarts Frank Coolen.

Emil Nagel



REGIONIEUWS
OUDE EN NIEUWE 
BOUWMATERIALEN

Kijk op onze nieuwe website Kijk op onze nieuwe website 
met info over:met info over:
• Ons assor• Ons assortiment / voorraadtiment / voorraad
• Actuele aanbiedingen• Actuele aanbiedingen

Kelperheide 18 • 6037 SZ Kelpen
Tel. 0495-651578 • Fax 0495-652350

E-mail: info@mundimatbouwmaterialen.nl
Website: www.mundimatbouwmaterialen.nl

Openingstijden:
Ma t/m vrij 08.30-17.00 uur
Zaterdag 08.30-16.00 uur

/vdnatuur         @vdnatuur

Wij zijn een winkel 

in natuurvoeding.

Bij ons vindt u een 

groot assortiment 

biologische voeding 

(meer van 1500 

producten) van 

groente, fruit, zuivel, 

kaas, brood en

 droogwaren.

Onze medewerkers 

staan altijd voor u 

klaar met advies.

Heeft u vragen, stel 

ze gerust aan een van 

onze medewerkers en 

zij geven u antwoord 

op al uw vragen.

10%
korting
op de snacks van 

Deze zijn gluten, lactose, eivrij en zoutarm.

Natuurwinkel
De Tamboer 2Tamboer 2amboer 2T
6093 EB Heythuysen
Tel. 0475 - 440501el. 0475 - 440501T
www.natuurwinkel.nl
www.deallergiemarkt.nl

Openingstijden
maandag 
dinsdag      
woensdag  
donderdag 
vrijdag     
zaterdag

gesloten
10.00 - 18.00 uur
10.00 - 18.00 uur
10.00 - 18.00 uur
10.00 - 18.00 uur
09.00 - 17.00 uur

Rondmeer Zorg-Terras te 
Heythuysen is ruim 5 jaar actief 
met het verlenen van dagbested-
ing en logeren voor (jong) volwas-
senen met autisme (ASS), ADHD 
en licht verstandelijke en/of psy-
chische beperking. Wij helpen hen 
op onze locatie met het ontdekken 
en ontwikkelen van hun talent-
en met de bedoeling hier in de 
toekomst op een zinvolle wijze ge-
bruik van te kunnen gaan maken. 

Even ongedwongen zin in een 
pauze?!
Dan kunt u bij ons terecht voor 
een lekker kopje koffie of thee met 
de inmiddels bekende WAFEL! Ons 
huisproduct wat zeer gewaardeerd 
wordt door onze terrasbezoekers.

Verder ervaart u rust en stilte in 
een landelijke omgeving. Gewoon 
even niets of misschien wel alles 
namelijk GENIETEN.

Wij zijn gelegen op de knooppun-
troute tussen knooppunt 15/49 en 
14/16. Volg de borden “Rondmeer 
TERRAS”. 

Wij heten u van harte welkom en 
willen heel graag uw gastheer of 
gastvrouw zijn. 

TOT ZIENS!

Rondmeer 
Zorg-Terras
Heide 3
6093 PA Heythuysen
0475 495 604
www.rondmeer.nl

c.a. 50 occasions op voorraad alle merken en prijsklassen. 
Kijk op de website voor ons actuele aanbod.

Sinds kort gecertificeerd bovag-lease service center!

Café-Restaurant 

de Molshoof
Rijksweg Zuid 3

6037 RD KELPEN-OLER

tel. 0495 - 65 12 12

info@demolshoof.nl

www.demolshoof.nl

* Reserveren gewenst

Leuk familierestaurant
met vele mogelijkheden

ruime parkeer-
gelegenheid

Anna Sophie damesmode • Stationsstraat 18a Heythuysen  - Tel. 0475 - 49 72 93

damesmode

Profiteer 
van onze 

zomeropruiming!

Openingstijden: Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Leudal

Ontdeek natuur en erfgoed van Leudal. Bezoekerscentrum Leudal, het 

centrum waar groepen (scholen en particulieren) excursies kunnen ma-

ken door het prachtige natuurgebied Leudal, maar tevens zijn een be-

zoek aaan het Leudalmuseum en onze wisseltentoonstellingen zeer de 

moeite e waard. Ook zijn er in het winkeltje diverse leuke cadeau of infor-

matieve e artikelen te koop. Op aanvraag en in overleg kan men een “op 

maat” accttiviteit voor u samenstellen voor een familie- of bedrijfsuitje. 

Natuurgebiieed Leudal

Gelegen in de gemeente Leudal vormt het natuurgebied Leudal het visite-

kaartje van deze regio. Veelvuldig bezongen en beschreven, steeds weer te-

rugkerend in brochures, toespraken en verhalen, hebben de inwoners zich 

vereenzelvigd met “hun” natuurgebied. En terecht! Want waar vind je binnen 

onze landsgrenzen nog een cultuurlandschap dat zoveel te bieden heeft op 

het gebied van ontstaansgeschiedenis, archeologie, streekhistorie, natuur, 

bos en landschap en waarin het bovendien ook nog eens uiterst prettig is 

om te recreëren. Het huidige landschap kent een lange wordingsgeschiede-

nis, waarvan de nog zichtbare en herkenbare sporen teruggaan tot ver in de 

laatste ijstijd. Zowel de bodemopbouw als het reliëf van het maaiveld van het 

gebied vinden hun ontstaan in de ijswoestijnen van duizenden jaren geleden. 

Tijdens gigantische zandstormen zijn hier dikke pakketten dekzand afgezet en 

zijn metershoge stuifzandgordels of zandduinen in het Leudal ontstaan. Juist

dit reliëf vormt in combinatie met de vaak diep door de beken uitgeslepen, 

vaak ravijnachtige beekdalen, relatief grote hoogteverschillen in het land-

schap en biedt daarmee charme en verrassing aan de bezoeker. Meer weten? 

Bezoek onze site.

WO-1 expositie in het Leudalmuseum

Op 28 juli 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Op 

4 augustus 1914 viel Duitsland buurland België binnen waarna het land vier 

jaar lang op verschrikkelijke wijze te lijden had onder de gruwelen van de 

agressor. Diverse aspecten van de Eerste Wereldoorlog worden gedurende de

tentoonstelling gepresenteerd.

Openingstijden en entree expositie

De wisseltentoonstelling ‘Wereldoorlog 1”  is t/m 17 augustus 2014 te bezich-

tigen gedurende de openingstijden van het bezoekerscentrum:

Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 17.00 uur. Zaterdag en zondag: 13.00 – 17.00 uur.

Buiten de openingstijden is bezichtiging op afspraak mogelijk. Entree € 2,00.

Kinderen t/m 12 jaar en donateurs van de Studiegroep gratis. Er is ruim vol-

doende parkeergelegenheid voor zowel auto’s als fietsen nabij het Leudal-

museum.

Bezoekerscentrum Leeuudal (BCL)

Roggelseweg 58

6081 NP Haelen /04475-497010

bezoekerscentrumleudal@leudal.nl

www.bezoekersccentrumleudal.nl

Bezoekerscentrum Leudal



De manier waarop Nederweert omgaat 
met haar buitengebied trekt landelijke 
aandacht: op donderdag 12 juni bracht 
een delegatie van de Ministeries van 
Economische Zaken en Infrastructuur en 
Milieu een bezoek aan de gemeente. Zij 
liet zich bijpraten over het programma 
‘Buitengebied in Balans samen groots, 
samen doen!’, waarin betrokkenen 
samen werken aan een prettige woon, 
werk- en leefomgeving. Tijdens een 
rondgang langs diverse bedrijven bleek 
vooral dat de wet- en regelgeving nog 
niet altijd optimaal aansluiten op de 
praktijk.

Met eigen ogen 
De beide ministeries en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) kwa-
men op uitnodiging van de gemeente op 
werkbezoek: zij waren dusdanig gechar-
meerd van de aanpak van Nederweert 
dat ze dit met eigen ogen wilde aan-
schouwen. De delegatie, bestaande uit 
vier personen, werd  ontvangen op het 
gemeentehuis. Hier kregen zij een uitge-
breide toelichting op het programma. 

Samen groots, samen doen!
Het programma ‘Buitengebied in Balans, 
samen groots, samen doen!’. Dit pro-
gramma heeft als doel om het buiten-
gebied in de gemeente Nederweert 

De zomervakantie staat voor de deur. 
Ook voor de raadsleden breekt dan een 
rustigere periode aan. Maar eerst moe-
ten er nog besluiten worden genomen. 
Dat gebeurt op dinsdag 8 juli om 19.00 
uur. Wat staat er allemaal op de voorlo-
pige agenda? 

Rijrichting 
De raad bespreekt de rijrichting van 
de Kerkstraat. Er heeft een evaluatie 
plaatsgevonden die zich richtte op een 
verband tussen de gekozen rijrichtingen 
en de mogelijke effecten hiervan op 
ondernemingen. Bij het onderzoek zijn 
naast ondernemers en horeca uit beide 
straten ook bewoners, hulpdiensten en 
Veilig Verkeer Nederland betrokken. 
Ook de gemeenteraad is betrokken ge-
weest door middel van een werkgroep. 

Advies 
Uit de resultaten m.b.t. de rijrichting 
blijkt dat deze voor de Brugstraat goed 
heeft uitgepakt. De rijrichting voor 
de Kerkstraat, tussen de Kerkstraat en 
Geenestraat, zou echter omgedraaid 
moeten worden. Het gemeentebestuur 
en de betrokken partijen hebben kennis 
genomen van de resultaten. De raad 
wordt voorgesteld om het advies van de 
werkgroep over te nemen en in te stem-
men met het voorstel van het college 
van B&W om de huidige rijrichting in de 
Kerkstraat (wegvak Kerk-Geenestraat) 

toekomstbestendig te maken en te 
houden. Ondernemers, inwoners en be-
zoekers van de gemeente Nederweert 
werken samen aan een prettige woon-, 
werk- en leefomgeving. Door nieuwe 
manieren van denken, originele samen-
werkingen en een verfrissende kijk op 
regelgeving, moet een vitaal platteland 
ontstaan waar iedereen op zijn of haar 
manier van kan profiteren en van kan 
leren. 

In gesprek met ondernemers
Na de aftrap op het gemeentehuis 
gingen de ambtenaren ‘de boer op’ 
en zagen zij op diverse locaties hoe de 
Nederweerter aanpak uitwerkt in de 
praktijk. De ‘tour’ voerde onder meer 
langs het pluimvee- en varkensbedrijf 
van Johan en Victoire Salimans, dat 
bezig is met innovatieve technieken en 
langs Stienen Bedrijfselectronica aan 
de Pannenweg. Hier wordt gewerkt 
aan nieuwe technieken om fijn stof in 
de lucht te reduceren. Ook kreeg de 
delegatie een rondleiding in openlucht-
museum Eynderhoof,  waar voorzitter 
Peter Willekens liet zien wat vrijwilligers 
hebben bereikt in bouw en onderhoud 
van het openluchtmuseum.

Aansluiting zoeken 
In de gesprekken bleek onder meer 

om te draaien (van zuid naar noord).

Dienstverlening
De gemeente is hard aan het werk om 
u zo goed mogelijk van dienst te kun-
nen zijn. We zijn hier al geruime tijd 
mee bezig. Nu is het moment aange-
broken dat er aanpassingen aan het 
gemeentehuis gedaan moeten worden 
om dit alles te kunnen realiseren. Om 
de nieuwe werkwijze goed en efficiënt 
in te kunnen voeren, is het nodig om 
de inrichting van de hal aan te pas-
sen. De balies van receptie en snelbalie 
worden daarbij ondergebracht in het 
huidige baliegebied, het aantal zitba-
lies en spreekkamers wordt verlaagd en 
gemoderniseerd. 

Toekomstige ontwikkelingen 
Na de aanpassingen voldoet de inrich-
ting aan alle eisen en is deze klaar voor 
de toekomstige ontwikkelingen rond 
de dienstverlening. Ook de huidige 
kantoorindeling van de medewerk(st)
ers wordt gewijzigd. We gaan de in-
richting van het gemeentehuis afstem-
men op de bezettingsgraad, rekening 
houdend met de mogelijkheden van 
het gebouw. Zo komen er (deels) 
flexibele werkplekken, afhankelijk van 
het type werk dat uitgevoerd wordt. 
Hierbij denken we aan concentratie-
plekken, (informele) overlegplekken/
ontmoetingsruimtes en projectruimtes. 

dat de geldende wet- en regelgeving 
in het buitengebied in veel gevallen 
onvoldoende aansluit bij de praktijk. 
Zo vertelde Peter Willekens dat Eyn-
derhoof niet aan de slag kan met het 
plan voor de Peelboerderij, dat klaar 
ligt. Dit vanwege de afstand tot een 
composthoop bij een agrarisch bedrijf 
aan de overzijde. De mensen van het 
ministerie en de VNG gaven aan begrip 
te hebben voor het probleem en be-
loofden hierop actie te ondernemen, 
bijvoorbeeld door te onderzoeken of 
een of meerdere project een pilotstatus 
kunnen krijgen.

Begrip en concrete resultaten
De belangrijkste conclusie was dat het 
van evident belang is om de onderlinge 
dialoog aan te blijven gaan. Zo kan 
‘Buitengebied in Balans, samen groots, 
samen doen!’ slagen. Aan het einde 
van de dag werd daarom de afspraak 
gemaakt om de lijnen tussen de minis-
teries en de gemeente kort te houden: 
door met elkaar in gesprek te blijven, 
moet worden voorkomen dat projecten 
als ‘Buitengebied in Balans’ vastlopen 
op (te) formele rijksregels. De dag, die 
als zeer waardevol kan worden be-
schouwd, heeft dus niet alleen begrip 
gecreëerd bij de rijksambtenaren, maar 
ook concrete resultaten opgeleverd! 

We stellen de raad voor om voor al deze 
aanpassingen een krediet van 395.000 
euro te verstrekken.

…En verder 
En verder behandelen de raadsleden 
het concept-Wmo-beleidsplan. Hierover 
kon u al eerder lezen in het Gemeente 
Contact. Ook de kaderbrief voor 2015-
2018 komt aan de orde, net als de 
toekomst van de hulp bij het huishou-
den. Verder wordt de nieuwe structuur 
voor de samenwerking in Midden-Lim-
burg besproken, Netwerk Organisatie 
Midden-Limburg (Netwerk SML). De 
Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg 
komt hiermee per 1 januari 2015 te 
vervallen. 

De volledige agenda vindt u op onze 
website. U bent van harte welkom in de 
raadzaal!

Het gaat Jan en Lies Nies-Huijerjans nog 
prima af. Vorige week woensdag waren 
ze 60 jaar getrouwd. Iedere dag maken 
ze een wandeling, waarbij Lies, die in-
middels slecht ter been is, in de rolstoel 
door Jan wordt voortgeduwd. Jan kan 
het tuinieren niet laten en kweekt voor 
het hele gezin de lekkerste tomaten. Een 
actief echtpaar dat geniet van het leven.

Het college van B&W bracht Jan en Lies 
op de huwelijksdag een bezoekje. Het 
was een gezellige middag. Herinnerin-
gen werden opgehaald, maar ook actu-
ele onderwerpen kwamen aan bod.

Nederweert-Eind, Ospeldijk
Jan Nies werd op 7 juni 1927 geboren 
in Nederweert-Eind, als tweede uit een 
gezin van vier kinderen. Lies Huijerjans 
zag het levenslicht in Ospeldijk op 6 
augustus 1932. Ze is de middelste van 
zeven kinderen.

Zes, acht en drie
Jan en Lies leerden elkaar kennen op 20 
april 1949 op een bruiloft waar ze alle-
bei te gast waren. De vonk sloeg al snel 
over. Op 25 juni 1954 trouwden ze voor 
de wet en op 4 augustus voor de kerk.
Ze bouwden een huis op de Meijelsedijk 
en kregen zes kinderen: Henny, Riek, 
Nelly, Henk, Margo en Johan. Inmiddels 
hebben ze ook acht klein- en drie achter-
kleinkinderen.

Een druk leven
Jan werkte na de lagere school als 

knecht op een boerderij. Toen de oorlog 
uitbrak, moest hij met zijn vader, zijn 
broers en heel veel dorpsgenoten naar 
Duitsland. Na deze vervelende periode 
was Jan 14 jaar werkzaam als vracht-
wagenchauffeur bij de firma Roost, en 
daarna 26 jaar bij Vissers Wegenbouw. 
Lies was altijd druk met het gezin. Ze 
naaide zelf kleren, breide de mooiste 
truien, verwerkte de groenten en fruit 
die Jan in eigen tuin en kas kweekte en 
vond daarnaast ook nog tijd om wat bij 
te verdienen.

Avondje dansen
Ondanks de drukke werkzaamheden 
ondernamen ze samen veel leuke din-
gen. Zo gingen ze geregeld een avondje 
dansen, of naar de avonden van Groei 
en Bloei en maakten ze tuin- en busrei-
zen naar Oostenrijk of Spanje.

Feest
In 1996 werd het huis met tuin te groot 
en zijn ze verhuisd naar de Pierre Nies-
straat in Nederweert, waar ze het sa-
men erg naar hun zin hebben. Op zon-
dag 3 augustus hopen Lies en Jan samen 
met alle kinderen en partners, klein- en 
achterkleinkinderen het heugelijke feit 
te vieren dat ze 60 jaar geleden in het 
huwelijksbootje zijn gestapt.

Bestuur en medewerk(st)ers van de ge-
meente Nederweert feliciteren de heer 
en mevrouw Nies van harte met hun 
diamanten huwelijk en wensen hen  
een mooi feest toe!

Ministeries op werkbezoek
'Den Haag' onder indruk van Nederweerter aanpak buitengebied

GemeenteContact
Donderdag 3 juli 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 ambtenaren van de ministeries lieten zich uitgebreid informeren over de problemen en kansen in het buitengebied. Foto: gemeente Nederweert

Samen de dagelijkse klusjes doen...

Op de website...
 Complimenten voor financiële 

aanpak 
 Mobiele mestverwerking,  

waar op te letten 
 Officiële bekendmakingen 
 Babbeltrucs, wees alert 

www.nederweert.nl

Wecycle
De gemeente Nederweert zet de samen-
werking met Wecycle voort. Wecycle is de 
stichting die in Nederland de inzameling 
en recycling van afgedankte elektrische 
apparaten en spaarlampen (e-waste) 
organiseert. 

Door de samenwerking kunnen we erop 
vertrouwen dat de inzameling en recy-
cling van e-waste veilig en verantwoord 
gebeurt. De nieuwe overeenkomst heeft 
een looptijd van twee jaar, met een optie 
om nog eens met twee jaar te verlengen. 
Meer informatie: www.wecycle.nl.

Centrumplan
Er is volop dynamiek in het centrum van 
Nederweert. De Brugstraat, Geenestraat 
en het horecaplein zijn heringericht. Brug 
15 is verbreed, de Vijfsprong in Budschop 
is al langer klaar en de Kerkstraat is voor 
de bouwvak afgerond. Voor het volgen-
de grote project, het Centrumplan, is iets 
meer tijd nodig. 

Gemeenteraad
Het college van B&W vindt het belangrijk 
om de raad betrokken te houden bij het 
project. Op 8 juli wordt de raad gevraagd 
een besluit te nemen over het verlenen 
van uitstel voor het sluiten van de realise-
ringsovereenkomst tot 1 oktober a.s.

Planning 
Het uitstel heeft geen gevolgen voor de 
looptijd van het project en de Provinciale 
subsidie van ruim 1,5 miljoen euro die 
aan het project is toegekend. De plan-
ning gaat uit van afronding en opleve-
ring van het centrumplan medio 2018.

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

Laatste raadsvergadering voor zomerreces
Het trotse bruidspaar samen met het college van B&W. Foto: Nederweert24 



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.

Dé specialist in

zonne-energie
Dé specialist in

NU zonnepanelen
met btw-teruggave.

Zonnepanelen vanaf 6 jaar
terugverdiend.

Hoeve SamSam, Cabrio tuk tours

Hoeve SamSam, Cabrio tuk tours is 
een nieuwe  recreatieve onderne-
ming in Nederweert.

Sinds medio juni van dit jaar bieden 
wij onze dienstverlening aan, voor 
mensen die de omgeving van Neder-
weert echt willen leren kennen. 

Zelf zijn we 11 jaar geleden naar Ne-
derweert, verhuisd  en we zijn nog 
steeds erg enthousiast over het mooie 
en afwisselende landschap. Wij willen 
daarom graag Nederweert en haar 
prachtige omgeving laten zien aan 
zo veel mogelijk mensen, en op een 
unieke manier laten ontdekken.

Om dit te realiseren bieden we als eni-
ge in Limburg Italiaanse Cabrio tuks 
te huur aan. Het voertuig dat we aan-
bieden is de Calessino (Nederlands: 
Kleine koets) van Piaggio (tevens pro-
ducent van de bekende Vespa’s).

Met het open dak, en een snelheid 
van ongeveer 35 tot 40 km per uur, 
beleef je de omgeving intenser. Je 
hebt goed zicht op de omgeving, 
voelt de wind door de haren, het 
zonnetje op je bol, je ruikt de om-
geving en als het even kan willen 
we ook nog het één en ander uit de 

streek laten proeven. Dit is onthaas-
ten pur sang!

Om de mooiste plekjes te kunnen 
laten zien bieden we onze gasten te-
vens verschillende unieke routes door 
het Midden Limburgse land aan.

Eigenlijk willen we geen verhuurder 
zijn, maar een aanbieder van een bij-
zondere beleving!

De tocht moet een belevenis zijn, 
men moet de streek, haar producten 
en haar bewoners echt leren kennen.

De naam ‘Hoeve SamSam’ staat ook 
voor SAMEN, samen met de bestaande 
middenstand en andere ondernemers 
in de omgeving willen we deze nieuwe 
recreatieve activiteit aanbieden. Maar 
ook SAMEN, omdat we ons met de Cab-
rio tuks vooral richten op kleine groep-
jes. Een gezin of een kleine vrienden-
groep die samen deze ervaring delen.

Middels het aanbieden van deze nieu-
we recreatieve activiteit, geeft Hoeve 
SamSam tevens invulling aan het be-
leid, en wens, van de gemeente Neder-
weert, om in het uitgestrekte buitenge-
bied van Nederweert meer recreatieve 
voorzieningen te kunnen aanbieden.

Aanleg Belevingstuin bij De Pelen 

Vrijwilligers werken aan tuin voor
mensen met een visuele beperking

Vrijwilligers van Staatsbosbeheer
zijn onlangs gestart met de aan-
leg van een Belevingstuin bij de 
Peelboerderij van Buitencentrum 
De Pelen. De kruiden- en vlinder-
tuin bij de ingang van Nationaal 
Park De Groote Peel wordt zo in-
gericht dat ook mensen met een
visuele beperking er van kunnen 
genieten. Voor de realisatie van
een aantal onderdelen van de 
tuin is Staatsbosbeheer nog op
zoek naar sponsors. 

Nieuw leven in educatieve krui-
dentuin
Veel bezoekers van Nationaal Park 
De Groote Peel lopen voor of na een 
wandeling even door de kruiden- en 
vlindertuin bij de Peelboerderij. De 
tuin van het voormalige Bezoekers-
centrum is ooit aangelegd met een 
educatief doel. In die oorspronke-
lijke aanleg waren voorzieningen 
voor mensen met een beperking zo-
als braillebordjes bij de kruiden en 
geribbelde tegels voor mensen met
een blindenstok. Deze voorzieningen
voldeden niet meer aan de normen 
van deze tijd. Bovendien was de tuin 
aan een opfrisbeurt toe. Geïnspireerd 
door een bezoek van de Visitatiecom-
missie Groen & Handicap werd beslo-
ten om de tuin nieuw leven in te bla-
zen. Vrijwilligers van De Pelen gingen 
enthousiast aan de slag met het ma-
ken van het ontwerp en Staatsbosbe-
heer ging op zoek naar sponsors voor 
de materialen. Met resultaat! Een 
paar werken geleden kon eindelijk de 
schop in de grond. 

Natuurbeleving voor iedereen
De tuin wordt zo ingericht dat ook 
mensen met een visuele beperking
er optimaal van kunnen genieten. 
De planten en objecten in de tuin 
zijn mooi om te zien, maar prikkelen 
bovendien de andere zintuigen. Hier-
door kunnen ook blinden of slecht-
zienden de natuur beleven. In de Be-

levingstuin komen alle zintuigen aan 
bod. Je hoort de ruisende grassen, 
het stromen van water en kunt zelf 
muziek maken op een grote xylofoon. 
In verhoogde plantenbakken staan
kruiden met verschillende structuren 
en geuren zodat ook mensen in een 
rolstoel de planten kunnen voelen en 
ruiken. Rondom de boerderij worden
struiken en fruitboompjes geplant
waarvan je heerlijk kunt smullen. 
Natuurlijk komt de tuin vol te staan 
met planten die vlinders en andere 
insecten aantrekken. Zo kun je horen, 
ruiken, voelen, zien en snoepen van 
al het moois en lekkers wat de tuin te 
bieden heeft.

Wensenlijstje 
Inmiddels zijn hout voor de planten-
bakken, klinkers voor de paadjes en 
diverse andere benodigde materialen
geleverd door Bloem Civieltechniek 
uit Panheel, Palmen Infra uit Weert, 
Caris RTH en de Gemeente Neder-
weert. De komende maanden kun-
nen de vrijwilligers dus verder met de 
aanleg en wordt de basis van de tuin 
gelegd. De tuin kan groeien naarma-
te er meer middelen en materialen
beschikbaar komen. Op het wensen-
lijstje staan onder andere kruiden, 
fruitbomen- en struiken, zitbanken, 
braillebordjes, en muziek-, water- en 
windobjecten. Elke bijdrage, groot of 
klein, is welkom! Sponsoring kan in 
de vorm van een financiële bijdrage 
maar ook door de levering van ma-
terialen. Voor meer informatie over 
sponsoring van dit project kunt u
contact opnemen met Marijke Vaes-
Schroën: 06 – 2956 4229 of per mail
m.vaes@staatsbosbeheer.nl 

Buitencentrum De Pelen van
Staatsbosbeheer is de toegangs-
poort tot Nationaal Park De 
Groote Peel. Met 140.000 bezoe-
kers is De Pelen een van de groot-
ste toeristische trekkers van de 
streek. Het Buitencentrum ligt 
aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Voor meer informatie: www.bui-
tencentra.nl 

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

drumband met een aantal Ospelse 
zangtoppers en solisten: Nancy van 
Deursen, Sanne Heuyerjans, Lei de 
Graef, Chesron Geuns, Reggy Geuns 
en Harold Geurtjens. 
Met dank aan de muzikale leiders 
Stefan Castro en Bart Partouns, de 
organisatie van het kermisconcert, de 
presentatoren en verder iedereen die 
niet genoemd is.

Trekking kermisloten
Tijdens het kermisconcert in Ospel op 
zondag 22 juni werd tradititegetrouw 
de trekking van de kermisloterij ver-
richt.
Het winnende lotnummer voor de 
I-pad viel op een lot van een van de 
aanwezigen in het publiek.
De fiets en het High Tea-arrangement 
vielen op de volgende lotnummers:
High Tea-arrangement lotnr. 3118
Fiets lotnr. 3029.
De prijzen kunnen opgehaald wor-
den bij de secretaris, Annastraat 59 
in Ospel.

Prachtig kermisconcert Melodie der Peel

Op zondag 22 juni jl. vond het jaarlijk-
se kermisconcert van Melodie der Peel 
in Ospel plaats. Wederom mochten 
we ons gelukkig prijzen met een zeer 
zonnig én zeer drukbezochte happe-
ning. Al jaren weet het kermisconcert 
vele bezoekers te trekken, maar dit 
jaar waren daar extra bezoekers bij 
gekomen in verband met de jeugdige 
opzet van het concert. De kinderen 
van de groepen 4 en 5 van basisschool 
De Schrank lieten onder leiding van 
muziekleraar Sjraar Klaassens uitbun-
dig horen en zien hoe muzikaal ze 
zijn. De lessen in de klas hebben abso-
luut hun vruchten afgeworpen, wat 
een erg leuke toevoeging was op het 
concert. Voorafgaand trad de jonge 
slagwerkgroep op, bestaande uit de 
slagwerkleerlingen van Melodie der 
Peel. Strak in het gelid marcheerden 
deze jonge muzikanten het ‘podium’ 
op. Onder leiding van André Bongers 
roffelden zij er vrolijk op los. 
Vervolgd werd met een poppy op-
treden van harmonieorkest en 

Auto te Kanaal 2014 !
Met regelmaat staan er berichten in 
de krant over auto’s die op een of 
andere manier te water zijn geraakt 
Het lijkt een ‘ver van m’n bedshow .̀ 
Helaas gebeurde het onlangs nog een 
auto te kanaal in Weert. Het is ieders 
schrikbeeld…. U moet er niet aan 
denken dat het u overkomt.
Misschien is het dan nu de tijd om een 
dergelijke situatie te oefenen.
Reddingsbrigade Nederweert biedt u
de mogelijkheid om een cursus ‘Auto 
te Kanaal’ te volgen.

Wanneer?
September 2014 op zondag 21 sep-
tember.

Waar?
Kanaal de Zuid Willemsvaart in Neder-
weert (bij de waterscouting, Steer 4).

Wat heeft u nodig?
Zwem- en gewone kleding waarmee 
u in een auto te water gaat.

Wat zijn de vereisten?
Goede gezondheid en beheersing
van de zwemkunst.
Minimum leeftijd; 18 jaar.

Wat bieden wij?
- Maximale groepsgrootte per blok 

van 6 personen.
- Theorieblok; met o.a. wat moet ik 

doen bij auto te water?”, omgang 
met autogordelmes,

- veiligheidsinstructie en perslucht-
oefening

- Praktijkblok; met 2 tewaterlatin-
gen. Een bovenwater ontsnapping
en een onderwater ontsnapping.

- Begeleiding door ervaren instruc-
teurs en ondersteuning tijdens het 
praktijkgedeelte door duikers.

Wat zijn de kosten?
Cursuskosten € 42,50

Vragen of onduidelijkheden
Neem dan contact op met
Rolf Lempens tel. : 0495-626470 / 06-
53487028 
email:r.lempens3@gmail.com

Interesse?
Vul dan het inschrijvingsformulier 
in op onze website; www.rb-neder-
weert.nl of stuur de aanmeldings-
strook hieronder op naar
R. Lempens Ribesstraat 45 6031 WK 
Nederweert

Onder vermelding van “Auto te Kanaal RB Nederweert”

Naam :..........................................................................................................................

Geboortedatum :........................................................................................................

Adres :..........................................................................................................................

Postcode : ....................................................................................................................

Telefoon : ....................................................................................................................

Mobiele telefoon :......................................................................................................

E-mailadres :................................................................................................................

Opmerkingen : ...........................................................................................................

Inschrijving is pas geldig na betaling via banknummer 13.55.12.077 t.n.v. Auto te 
Kanaal RB Nederweert. Leden van Reddingsbrigade Nederweert krijgen € 7,50 kor-
ting op de cursus. Inschrijven voor deze cursus kan tot 1 september 2014 (vol is vol) 

Hoera Kindercentra 

Bij de baby dreumes groep (Olleke 
Bolleke) van HOERA KINDERCENTRA 
begint de zomer weer.
Het is bijna zover. De buitendeur gaat 
veel open. De kindjes lopen en krui-
pen van binnen naar buiten en van 
buiten naar binnen. We doen veel 
buitenactiviteiten.
Afgelopen weken hebben we al van 
veel mooie warme dagen kunnen ge-
nieten. De kinderen hebben al alle 
stoeptegels met een kwast en water 
helemaal nat geschilderd. Hier heb-
ben ze veel plezier aan beleefd.
Ook zijn we heel blij met onze grote 
buitenbox. Zo kunnen ook de aller-

kleinste veilig buiten spelen en genie-
ten van het fijne weer.
De zandbak wordt ook volop ge-
bruikt. Dat is een hele ontdekking 
voor de baby’s. Ze voelen voorzichtig 
met hun vingertjes en al snel met de 
volle hand en dan Baaahhhh dat is 
wel vies in de mond…
We hopen op een hele mooie zomer 
2014!!!

Wij zijn er klaar voor en zullen vooral 
veel met water en zand gaan spelen.
Namens Team Hoera kindercentra
wensen we iedereen een hele fijne 
vakantie!!!



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

ZIEKENVERVOER

Gordijnen  •  Vitrages  •  Vouwgordijnen
Binnenzonwering  •  Tapijt  •  Vinyl  •  PVC

NU! SCHERPE 
ZOMERAANBIEDINGEN

* Vraag ernaar in onze winkel

Langstraat 3, Hal 9  
5595 AA Leende  
040-2062822

Brugstraat 3  
6031 EE Nederweert 
0495-622796

Rijkesluisstraat 43B 
5688 EC Oirschot  
0499-842337

Kersenvlaai: € 9,40 half € 5,20
Sprockel vlaai: € 12,75 half € 7,35
Harde wener aardbeienvlaaitjes: € 1,50
Vollerkoren brood: € 2,20

WeeK
27

30 juni t/m 
5 juli

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!

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   e 9,98
kalkoen Vinken magere kalkoenlapjes 
gevuld met heerlijk gekruid kalkoengehakt ..............................................................4 stuks   e5,00
limousin Braadlappen .............................................................................. 500 gram  e 4,79
Huzarensalade uit eigen keuken ................................................................... 500 gram  e 2,95
100 gram Boterhamworst + 
100 gram Gebraden Gehakt ......................................................................................samen   e 2,49

Winkeldag in Helmond

Op donderdag, 18-06-2014 heeft
de Zonnebloem afdeling Neder-
weert een winkeldag in Helmond
georganiseerd voor haar gasten.
Tevens bezocht het gezelschap
het EDAH museum in Helmond.
Dit museum was meer dan de
moeite waard.

Zonder enige vertraging werd de bus
met onze kostbare vracht geladen.
We mogen van geluk spreken want
het “ inschepen “ kon plaatsvinden
onder een stralende zon.
In Helmond aangekomen werden we
in het museum ontvangen met een
heerlijk kopje koffie of thee met een
stukje peperkoek. We werden wel-
kom geheten door Henk Snijders die
met een groepje vrijwilligers dit mu-
seum een hart en ziel geven.

Reeds in 1912 sloegen 4 grootgrutters
de handen in elkaar om tot één nog
veel grotere “supermacht“ te komen.
Dat waren de firma’s Ebben, Daemen,
Aukes en Hettema.
Samen vormden ze de naam EDAH,
ons allen nog bekend. Hun slogan was:
Een grote omzet met een lage winst.
Tijdens de rondleiding die vergezeld
ging met een plezierige uitleg van
de enthousiaste vrijwilligers van Het
EDAH museum ontstonden vaak de
opmerkingen: o ja die hadden wij
ook, ja daar heb ik de was ook nog in
gedaan, ja dat melktuitje dat hebben
we nog, och ja en in die darmen van
het varken daar werd de worst inge-
daan en die smaakte heerlijk later.
We passeerden een volledig ingerich-
te VéGé winkel uit de jaren 20 van de
vorige eeuw die het museum jaren ge-
leden van de familie Van Tilburg kado
had gekregen. Deze winkel lag op de
hoek van de Tiendstraat en de Molen-
straat in Helmond. Een betere plaats
kon deze winkel niet treffen. We za-
gen een antieke “ eiermaatmachine
“. Deze werd handmatig gebruikt
om de dikte van de eieren te bepa-
len. Oude blikjes, wijnsoorten van de
tijd en alle soorten bieren. Werden

er vroeger maar een paar flesjes bier
in huis gehaald bijvoorbeeld met de
kermis, EDAH kwam met het blauwe
kratje van maar liefst 12 flesjes. We
passeerden de bakker, de melkboer,
de sigarenwinkel en de slager van
weleer. De prachtige kassa’s die ook
toen al voorzien waren van de nodige
snufjes om ervoor te zorgen dat de
“grijpgrage“ handjes van het perso-
neel zo weinig mogelijk kans hadden
om iets te verdonkeremanen. Ook
de geperforeerde postzegels met de
naam EDAH hadden tot doel dat ze
niet privé te gebruiken waren voor
het personeel. De gehele oude boek-
houding met prachtige handschriften
was compleet aanwezig. De prachtig
versierde zijkanten diende ervoor dat
de belastingsambtenaren konden
zien wanneer er een bladzijde was
weggehaald die het daglicht niet ver-
dragen kon. Tijdens de filmvoorstel-
ling waanden we ons allemaal in de
tijd van heel vroeger. Het is voor mij
ondoenlijk om alle facetten van dit
museum de revue te laten passeren.
Het EDAH museum van Helmond is
zeer de moeite waard temeer omdat
een aantal enthousiaste vrijwilligers
het verleden weer laten leven.

Vervolgens zijn we naar De Keijser
gegaan waar wij genoten hebben van
een heerlijke lunch die werd bereid
en verzorgd door mensen met een
beperking. Maar van een beperking
wat betreft smaak en entourage heb-
ben wij geenszins iets gemerkt.
Vervolgens konden we (vooral de da-
mes) in het winkelcentrum hun hart
weer eens ophalen.
Een vrijwilligster werd tijdens het
winkelen onwel en voor onderzoek
naar het ziekenhuis in Helmond ge-
bracht. Gelukkig mocht zij dezelfde
avond weer naar huis.

Wij kunnen terugzien op een fijne dag
in Helmond die werd georganiseerd en
verzorgd door vrijwilligers van de Zon-
nebloem afdeling Nederweert.

TvCGJ

Vrijwilliger Henk Snijders in de VéGé winkel in het museum.
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Hout- en bouwmaterialenhandel

Magazijn
koopjes!

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

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

Kom ook
naar onze
showroom!

TUINHOUT
diverse	maten	

en lengtes

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

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

zaterdag	 7.00-13.00	u.

SJG Weert onthult de muur van gedachten
Tijdens de open dag van SJG
Weert op 21 juni vond ook de of-
ficiële opening van de verbouwde
ruimtes plaats. Daarbij onthulden
Hans de Jong, algemeen direc-
teur, Max Visser, directeur zorg
samen met Frits Brouns, manager
Techniek de muur van de gedach-
ten. Een wand waarop patiënten
en bezoekers hun gedachten en
ervaringen kunnen delen. Kyro
Konings van 6 jaar had de primeur
en deelde zijn verhaal in de vorm
van een gedicht dat hij samen
met zijn moeder had geschreven.

2 weken zijn wel erg lang
En ik was toch wel wat bang
Dit was nergens voor nodig
En heel erg overbodig

Ik ben goed opgevangen
En heb de zusters goed kunnen stangen
Mijn mama en papa waren er steeds bij
Dat maakte mij erg blij

De speelkamer was voor mij een feest
Daar ben ik ook heel veel geweest
Voetbal, Playmobil en spelletjes doen
Daarin was ik kampioen

Ik keek er heel erg tegenop
Maar nu kan ik alleen maar zeggen

VMK is TOP

Kyro Konings, 6 jaar

Een ziekenhuisopname of een behan-
deling kan heel ingrijpend zijn. Voor
de een is het ingrijpend op een posi-
tieve manier, omdat ze de volgende
dag met een langverwacht kindje
naar huis gaan. Terwijl voor de ander
het ziekenhuisbezoek gevoelens van
verdriet en boosheid met zich mee-
brengt. Al die emoties vormen een
wezenlijk onderdeel van een zieken-
huis en blijven bij velen in de herinne-
ringen aanwezig. Maar ook de minder
beladen momenten in een ziekenhuis
kunnen voor een blijvende herinne-
ring zorgen. Die leuke uitspraak van
een medepatiënt, een glimlach van
een verpleegkundige of een vrolijke
babbelende peuter die zijn oma be-
zoekt… Het zijn allemaal momenten
die het ziekenhuis tot een bijzondere
plek maken. SJG Weert nodigt met de
muur van gedachten iedereen uit om
gedachten, gevoelens en ervaringen
in beeld of in woord te delen.

Internationale modelvliegshow

Op 5 en 6 juli organiseert Model Vlieg
Club Nederweert een internationale
vliegshow waar ruim 70 piloten uit
binnen en buitenland met gemotori-
seerde modelvliegtuigen demonstra-
ties zullen geven. Zij behoren tot de
beste piloten in de modelvliegsport in
Europa voor wat betreft het bouwen
als ook het voorvliegen van hun toe-
stellen. Het showprogramma begint
op beide dagen om 11 uur en zal om-
streeks 17 uur eindigen. Natuurlijk is
het te veel om hier te vermelden om
welke toestellen het gaat maar op
de internet pagina www.mvcneder-
weert.nl  treft u vele foto’s en video-
beelden aan van voorgaande shows
op het vliegveld van MVC Nederweert.

Het vliegveld ligt aan de van de
Broekweg in Nederweert en is te vin-
den d.m.v. oranje bordjes die overal
geplaatst zullen worden. U komt dan
terecht op een zijweg van de Houts-
berg welke gelegen is tussen Leveroy
en Nederweert. Als u niet van verre
komt adviseert de club U om met de
fiets te komen, ofschoon voor auto’s
parkeergelegenheid in de buurt is.
Let wel op de tijdelijke gewijzigde
verkeerssituatie die is ingevoerd aan
de van de Broekweg.
Bij het clubgebouw is er gelegenheid
is voor een drankje of een hapje.

De toegang is voor iedereen gratis.

Twee kunstvliegen geven hier een indrukwekkende show

Nieuwe CT-scanner voor SJG Weert 

Deze week wordt de nieuwe
CT-scanner in gebruik genomen
bij SJG Weert. Het gaat om een
vervanging voor de bestaande
scanner, maar brengt tegelijker-
tijd een heel arsenaal aan nieu-
we mogelijkheden voor patiën-
ten in de regio Weert met zich
mee. 

Een CT-scanner maakt foto’s van
dwarsdoorsneden van het lichaam
door middel van röntgenstralen.
Hierdoor kan een specialist ‘plakjes’
van het lichaam zien. Als de beelden
achter elkaar worden gelegd, ont-
staat er een driedimensionaal beeld
die de specialist gebruikt om een di-
agnose te stellen. Marjon Aendekerk,
manager Medische Beeldvorming bij
SJG Weert, vertelt wat er zo bijzonder
is aan de nieuwe scanner: “Het aller-
belangrijkste is dat de beeldkwaliteit
enorm veel beter is. Daardoor zijn
er veel meer details zichtbaar op de
scans en hebben specialisten meer
mogelijkheden om een nauwkeurige
diagnose te stellen.”

Veiligheid en nauwkeurigheid
Wat betreft veiligheid en gemak
voor de patiënt behoort de CT-scan-

ner ook tot de beste van Nederland.
Zo is de stralingsdosis aanmerkelijk
laag en worden de beelden met een
hogere snelheid gemaakt. Dat laat-
ste zorgt ervoor dat er bijvoorbeeld
ook opnames gemaakt kunnen wor-
den van bewegende onderdelen van
het lichaam, zoals het hart.

Virtueel darmonderzoek
Helemaal nieuw is de virtuele co-
lonscopie die de nieuwe scanner kan
uitvoeren. Dit is een onderzoek van de
dikke darm. Dat betekent dat in som-
mige gevallen de darmen onderzocht
kunnen worden door middel van een
CT-scan en is een inwendig onderzoek
niet meer nodig. Wel zo prettig voor
de patiënt. Marjon Aendekerk: “Dit –
voor SJG Weert – nieuwe onderzoek
kan naar verwachting eind 2014 in
Weert uitgevoerd. Dat geldt ook voor
het hartonderzoek met de nieuwe CT.
Alle onderzoeken die we al eerder
binnen SJG Weert kenden kunnen
vanaf deze week gedaan worden met
de nieuwe scanner.”

Om de overgang van de oude naar de
nieuwe scanner zo goed mogelijk te
laten verlopen worden beide appara-
ten tijdelijk allebei gebruikt.



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, kantoor-
uren 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: administratie@kerkne-
derweert.nl. Voor het overmaken van missti-
pendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 RABO 
01355 072 27 ten name van Kerkbestuur Sint-
Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender
van 3 tot en met 12 juli 2014 

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 Cantantes, 
lector mevr. H. Dielissen) - jaardienst Wiel 
Stultjens en Anna Stultjens-Strijbos, jaardienst 
Mien Neijnens-Lenders, Mia Haenen-Teeuwen.

ZONDAG 6 JULI
Veertiende zondag door het jaar 
09.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector mevr. 
L. Caris) – jaardienst Lies Peters, Clementine 
Niessen, ouders en Catharina Manders, Uit 
dankbaarheid b.g.v. een gouden huwelijk.
Aansluitend aan de hoogmis koffie-/thee-
bijeenkomst en fris voor de kinderen.

MAANDAG 7 JULI
Gedachtenis van de H.Maria Zoete Moeder 
van Den Bosch
Geen H. Mis. 

DINSDAG 8 JULI
HH Maria Adolfina en gezellinnen, maagden 
en martelaressen.
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

WOENSDAG 9 JULI
Feest van de HH. Martelaren van Gorcum
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 10 JULI
Geen Uitstelling en H.Mis

VRIJDAG 11 JULI
Feest van H.-Benedictus, patroon van Europa
Geen H. Mis en rozenkransgebed.

ZATERDAG 12 JULI
Gedachtenis van H.-Ireneus, bisschop en martelaar 
18.00 uur H. Mis - (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Roost) – jaardienst Lei 
Geurts, jaardienst Tinus Geurts.

Opleiding catechist
Het nieuwe studiejaar van de catechistenop-
leiding Kairos in Roermond start in septem-
ber. Kairos biedt een opleiding tot catechist 
met ter afronding een kerkelijke zending in 
een Limburgse parochie of instelling. Sinds 
vorig jaar is het ook mogelijk om losse cur-
sussen en modules voor eigen geloofsover-
tuiging te volgen. Meer informatie www.
catechistenopleiding.nl

Overleden
Op 21 juni was de uitvaart van Piet Klaver. 
Hij overleed in de leeftijd van 84 jaar en 
woonde in Domus Bona Ventura.
Moge hij ruste in vrede.

Maandag 7 juli bijeenkomst O.F.S. om 
19.00 uur in zorgcentrum St. Jospeh. H. Mis 
voor broeder Harrie Hermans.

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 5 juli 2014 – 12 juli 2014

Zondagmorgen 6 juli  9.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als jrd. voor Nic en 
Nel Janssen-Sillekens (Canticum Novum)

Mededeling:
De pinkstercollecte voor onze eigen mis-
sionarissen heeft € 128,80 opgebracht. Na-
mens het kerkbestuur onze hartelijke dank.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 5 JULI 
10.00 uur H. Mis – Jaardienst Theu Moonen.

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 5 - 12 juli 

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

Zondag 6 juli, 10.00 (Zangkoor De Peelklan-
ken) Mia Jacobs-Weekers (verjaardag), Lei 
Vaes (verjaardag), jrd Truus Sieben-Legros.

Dinsdag 8 juli, 19.00 voor de zieken. 

Donderdag 10 juli, Feest van de H. Tomas, 
apostel, 19.00 voor eigen intenties. 

Zaterdag 12 juli, 19.00 (Samenzang) Wiel 
en Pieter Piepers en schoonzoon Albert, An 
Lemmen-Cromvoets en Geertje (verjaar-
dag), Jan Kessels (verjaardag). 

ACOLIETEN: za. 5 juli 19.00 : Richard Wilm-
sen, Thomas Wilmsen; zo. 6 juli 10.00 : Harry 
Geerlings, Kathy Geerlings; za. 12 juli 19.00 :
Victor Köster, Cas Schonkeren. 

DOOPSELS: Door het Sacrament van het 
H. Doopsel zijn Lens Vaes, Esdek 7 en Dean 
Konings, Meester Hermansstraat 7 in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen. We feli-
citeren de dopelingen en ouders en wensen
hen een goede toekomst. 

OVERLEDEN: Op 19 juni jl. overleed An-
nie Vossen-Slaats, 74 jaar, Buizerdstraat 17. 
Moge zij rusten in vrede. 

Pastoor A. Koumans. 

FEESTPREDIKATIE:
Elders in het weekblad treft u de feestpre-
dikatie aan van pastoor Koumans bij het Os-
pelse parochiejubileum. Wegens ziekenhuis-
opname kon hij deze toen niet uitspreken.

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

5 t/m 12 juli 2014

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

ZATERDAG 12 juli: 19.15 uur H. Mis.

LEZERS:  zaterdag 5 juli Marjo Timmer-
mans, zaterdag 12 juli piet van Gog.

KINDERWOORDDIENST: Kinderen a.s. za-
terdag 5 juli zijn jullie weer van harte wel-
kom in de sacristie.

‘De weg van het geluk loopt niet van de an-
deren naar U, maar van U naar de anderen.”

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  6 juli  2014,  H. Mis om 11.00 uur
Koor:  Zondagskoor

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

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Piet Wulms 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.

Dankbetuiging

Uw aanwezigheid bij de uitvaart, uw kaarten, brieven, 
telefoontjes en bezoekjes na het overlijden van

Mia Doensen-Huijsmans
hebben wij ervaren als een grote steun.

Hartelijk dank daarvoor.

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers 
van Land van Horne/Dagbesteding,

St. Jans Gasthuis afdeling neurologie, 
Huisartspraktijk Hendricks–Adriaens en 

Pastoor Schuffelers voor de goede zorgen.

Nederweert, juni 2014
Harry Doensen
en familie

Preek bij gelegenheid van de vie-
ring van het 150-jarig jubileum 
van de parochie Ospel.

Beste mensen,
Dit weekend vieren we de feestelijke 
gebeurtenis dat onze parochie 150 
jaar bestaat. En bij het vieren van dit 
jubileum gaan je gedachten al snel 
terug naar het verleden. Hoe is het 
begonnen 150 jaar geleden. Niemand 
van ons kan terugvallen op herinne-
ringen aan toen. Daarvoor is een te 
lange tijd verstreken.

Toch kunnen we uit de overlevering 
ons wel een beeld vormen van de 
behoefte van de mensen, die toen 
hier leefden, om een plek te hebben
in hun eigen gemeenschap, waar ze 
konden samenkomen om hun geloof 
te belijden. Evenzeer kunnen we ons 
wel een voorstelling maken van de 
eenvoudige kerk, die destijds moet 
hebben gestaan op de hoek Waats-
kamp / Lemmenhoek. Groot moet de 
vreugde van de parochianen zijn ge-
weest, toen zij na enkele jaren kon-
den beschikken over “hun eigen echte 
kerk”, die met inzet van de hele ge-
meenschap tot stand was gekomen.

Onze herinneringen gaan niet zover 
terug. Maar de tijd van vroeger kun-
nen we ons nog goed voor de geest 
halen. De een zal terugdenken aan 
het Rijke Roomse leven, met een 
overvloed aan priesters, processies
en kerkelijke verenigingen. Een ander
zal terugdenken aan moeilijke tijden.
Aan de oorlogsjaren, toen de paro-
chiekerk zijn torenspits verloor, en
zwaar beschadigd raakte. Ook heeft 
menigeen wellicht nog de beelden 
voor ogen van de terugkeer van deze 
torenspits, 60 jaar geleden.

Voor velen zijn er heel persoonlijke 
herinneringen. Je werd gedoopt in 
de kerk en deed er je eerste Heilige 
Communie. Huwelijken werden er ge-
sloten en overledenen werden er uit-
geleide gedaan. Vreugde en verdriet
bracht de mensen samen in de kerk. 
Hier kwam de gemeenschapszin van 
de mensen nadrukkelijk tot uiting. 
Hier vormden zij samen een levende 
parochie.

Het vieren van een jubileum vertelt 
echter niet alleen over het verleden, 
maar ook over het heden. De grote 
gemeenschap van de kerk, en ook 
onze parochie, is in een onzekere 
tijd terecht gekomen. Geloven is niet 
meer vanzelfsprekend, niet meer
massaal. Al zijn er gelukkig nog heel 
wat mensen die bewust kiezen voor 
een gelovige levenswijze. Kerkzijn in 
deze tijd, dat roept vragen op. Hoe 

Feestpredikatie pastoor Koumans Ospel
gaan we de toekomst in? Wat bezielt 
ons?  En wat verbindt ons?
Het gaat niet om groot vertoon.
Je kunt geloven niet meten in aantal-
len, maar in verbondenheid.
De kerk leeft, waar mensen aan el-
kaar gegeven worden. Waar we 
troosten en bemoedigen, waar we 
hoop delen en vreugde schenken. 

Beste mensen,
het vieren van een jubileum, dat ver-
telt niet alleen over verleden en he-
den, maar ook over de toekomst. 

Deze is niet altijd even rooskleurig.
Overal om ons heen zien we dat kerk-
gebouwen worden afgestoten en dat 
parochies worden samengevoegd. 
Op dit moment hebben ook wij een 
samenwerkingsverband met andere 
parochies. Maar wij gaan door met 
onze kerk en parochie, zolang paro-
chianen en priesters dat mogelijk blij-
ven maken. Want zolang we beseffen 
dat we aan elkaar gegeven worden, 
zolang is er toekomst. En velen in 
onze gemeenschap begrijpen dat.

Onze parochie mag zich gelukkig prij-
zen, dat er onder ons zoveel mensen 
zijn met hart voor de zaak, met lief-
de voor onze parochie en ons mooie 
kerkgebouw. Parochie en kerk zijn 
nodig om ons geloof te kunnen bele-
ven en vieren. Wij kunnen trots zijn 
op al die mensen, die vrijwillig mee-
werken, om onze kerk als gemeen-
schap van gelovigen overeind te hou-
den. Vaak is dat heel onopvallend en 
op de achtergrond.

Aan deze stille werkers, alsmede aan 
hen die door hun functie wat meer 
op de voorgrond treden, zijn we veel 
dank verschuldigd. Zolang er mensen 
blijven met hart voor kerk en paro-
chie, kunnen we de toekomst met 
een blij hart tegemoet zien.

Door dit 150-jarig bestaan van onze 
parochie op deze wijze feestelijk te 
gedenken, willen we God danken dat 
Hij door de tijd heen onze gemeen-
schap heeft bewaard. Maar ook ge-
ven we ermee blijk van onze erkente-
lijkheid aan al die mensen die ons zijn 
voorgegaan. Die op enigerlei wijze 
hun plaats in onze samenleving heb-
ben gehad en zich hebben ingezet 
voor de kerk van Christus.
Hun voorbeeld is vaak een inspiratie 
geweest voor allen die zich nu inzet-
ten voor onze parochie en tijd vrij 
maken om onze geloofsgemeenschap 
levend te houden.

Moge Gods zegen met ons zijn, 
zodat we een mooie toekomst tege-
moet gaan.

TAPIJT & VINYL
Elke 5e mtr GRATIS

ZOMERAANBIEDING*
Brugstraat 3 • Nederweert • 0495-622796 • www.schmitz-engelen.nl

NEDERWEERT / ST. ROCHUS
KIENEN BUDSCHOP 

De eerstvolgende kienavond is op
vrijdag 4 juli 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 afd. Nederweert

Hallo dames,
Op dinsdag 15 juli hebben we onze 
avond wandeling. Dit keer lopen we 
naar Zorgboerderij Bosserhof. We 
vertrekken om 19.00 uur bij de Pin-
nenhof. U hoeft zich niet op te geven 
en er zijn geen kosten aan verbonden. 
We hopen op een goede opkomst.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.

Adoptie-info-avond

Hierbij nodigen wij alle adoptieou-
ders, vrienden, buren en overige be-
langstellenden uit voor de adoptie-
info-avond op vrijdag 11 juli a.s. in 
het gemeenschapshuis ‘Haaze-hoof’, 
Aerthijsplein te Ospel.
De aanvang van deze avond is om 
19.30 uur.

• opening
•	 onze projecten

- adoptie
- straatkinderen
- overige projecten

•	 gaan nader in op genoemde pro-
jecten met diapresentatie

•	 voordracht gedichten, aansluitend
pauze

•	 pater Michel Grobben, werkzaam
in Caracas, Venezuela

• muzikale afsluiting.

Het belooft weer een informatieve en 
fijne avond te worden.

Zijn er nog ouders die een brief of 
foto (svp geen kadootjes) mee willen 
geven dan kunnen die bij mij ingele-
verd worden.

Namens het adoptiefonds i.s.m. de 
Venezuelawerkgroep,
Ben Houben, secretariaat: Wikkes-
traat 6, 6035 BA Ospel  – benhou-
ben@gmx.net – 0495 - 632691. 

EHBO Vereniging 
Nederweert 50 jaar

Ken jij een leuk verhaal over de 
Jeugd EHBO?

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

De EHBO Vereniging van Nederweert 
bestaat 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 filmpjes, van de 
opleiding, het examen, de buitenoe-
feningen, de jeugdwedstrijden of het 
jeugd-EHBO-kamp.

Als je ons kunt helpen zou dat fantas-
tisch zijn. Wij zijn op zoek naar mooie, 
boeiende en leuke verhalen uit onze 
geschiedenis. De persoon die de leuk-
ste inzending heeft wordt beloond 
met een 10”Tablet PC. Daarnaast 
zijn er nog andere prijzen te winnen. 
Deze worden uitgereikt tijdens onze 
publieksdag op zaterdag 13 septem-
ber in de Pinnenhof in Nederweert.

Stuur jouw verhaal, foto of filmpje 
naar jubileum@ehbonederweert.nl 
en maak kans op een Tablet.

www.ehbonederweert.nl

JAN
Vergadering

op maandag 7 juli 2014

Het bestuur nodigt haar leden en 
achterban graag uit voor het bijwo-
nen van de vergadering welke zal 
worden gehouden in: 

café/zaal “De Schans”
te Budschop, Nederweert. 

Aanvang: 19.30 uur

De agenda voor deze avond ziet er als 
volgt uit:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Verslag vorige vergadering
5. Aan tafel met………
6. Nieuws van de werkgroepen 
7. Nieuws van de fractie
8. Bespreken agenda Raadsvergade-

ring 8 Juli 2014
9. Sluiting

De stukken voor de as. raadsvergade-
ring liggen vanaf 19.00 uur ter inzage
in de vergaderruimte bij De Schans.

Het bestuur,

Toon Hermans Huis 

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 7 juli 10.00-12.00 uur wandelen 
/ 11.00-12.30 uur en 13.00-14.30 uur 
yoga*. Woensdag 9 juli 09.30-12.00 
uur workshop schilderen / 10.00-13.00 
uur kookworkshop*. Donderdag 10 
juli 13.30-15.45 uur ontspanningsmas-
sage*. Vrijdag 11 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

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

Brugstraat 29 (naast Florence)
Parkeren voor de deur!

OOK VOOR 
PASFOTO'S

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


