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

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur: 
Huib van Deursen

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

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

Corrie  Mennen:

“Al meer dan 30 jarig het vertrouwde adres 
voor mijn mondverzorging.
Zelfs na mijn verhuizing naar Uden en 
Zeeland (N.Br.) 17 jaar geleden, ben ik de 
praktijk trouw gebleven.
Hieruit mag je alleen maar concluderen dat ik
ontzettend tevreden ben over behandeling 
en benadering“.
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Hout- en bouwmaterialenhandel

Bezoek 
onze

showroom!

Nieuwendijk 84 - 5712 EN Someren
T. 0031 493 491419 
www.amaas.nl
Wij zijn gevestigd in Someren-Eind
op 10 minuten rijafstand van 
Nederweert  en Ospel
Hoogwaardige producten voor 
zakelijke en particuliere  sector!
Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers
• Hoveniers
Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.

zaterdag 7.00-13.00 u.

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

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

Openingstijden 
tijdens de bouwvakvakantie: 

week 31, 32 en week 33 
ma. t/m vrij. van 9.00 - 16.00 uur.

Zaterdag gesloten

Magazijn
koopjes!

Kruimelvlaai: € 9,40 half € 5,20
Lentevlaai: € 12,75 half € 7,35
Ko�ebroodje: € 1,25
Toscaans brood: € 2,20
Zaterdagaanbieding: Stokbrood: € 1,00

WEEK
31

28 juli t/m 2

augustus

Op 9 en 10 augustus organiseert 
Café de Prins alweer voor de der-
de keer “The Source of Summer”. 
Dit jaarlijks terugkerende evene-
ment heeft inmiddels twee suc-
cesvolle en erg gezellige edities 
achter de rug. Reden genoeg om 
ook in 2014 een mooi feest neer 
te zetten. Dit jaar pakt Café De 
Prins uit met DJ Paul Elstak (za-
terdag) en de CCR Revival Band 
(zondag).

The Source of Summer 2014 presen-
teert een gevarieerd programma met 
voor ieder wat wils: de zaterdag voor 
de liefhebbers van housemuziek uit 
de 90’s, de zondag voor de liefheb-
bers van de classic rock van de jaren 
’60 en ’70. Dit alles vindt plaats in 
de tuin van Café de Prins. Zowel op 
de zaterdag als de zondag duurt het 
buitenprogramma van 15.00 uur tot 
21.30 uur, hierna gaat het feest bin-
nen verder.

DJ Paul Elstak
Deze grote naam in het (Happy) 
Hardcore circuit, is ondermeer be-
kend van hits als ‘Rainbow in the Sky’, 
‘The Promised Land’ en natuurlijk van 
de titeltrack van de film “New Kids 

Café de Prins organiseert 

The Source of Summer

Turbo”. De grootste successen boekte 
DJ Paul Elstak in de jaren negentig. 
De recente revival van de 90’s muziek, 
hebben er voor gezorgd dat hij weer 
helemaal terug is. Hij staat klaar om 
op zaterdag 9 augustus een mooi 
feestje te bouwen in Ospel. Liefheb-
bers van 90s (house)muziek: zorg dat 

je er bij bent want dit is iets wat je 
eigenlijk niet mag missen.

CCR Revival Band
Onder leiding van René Innemee 
komt de CCR Revival Band naar Café 
de Prins om het geluid van Creeden-
ce Clearwater Revival te vertolken. 
De tijdloze muziek van CCR is eigen-
lijk voor jong en oud. Hits als ’Proud 
Mary’, ‘Fortunate Son’, ‘Bad Moon 
Rising’, ‘Who’ll stop the Rain’.. ze ko-
men allemaal voorbij.

Het geluid van deze hoog aange-
schreven coverband is vaak niet van 
het origineel te onderscheiden en ze 
staan er daarnaast om bekend dat ze 
er een geweldige show van maken.

Voor sommigen zal deze CCR Revival 
Band bekend zijn van hun optredens 
op de kermis in Meijel.

Met deze band gaat Ospel op zondag 
10 augustus muzikaal even terug naar 
de jaren ’60 & ’70.

The Deejays
Beide dagen vindt er ’s avonds, na het 
buitenprogramma, een afterparty 
plaats in het café. Deze afterparty zal 
worden verzorgd door The Deejays. 
Deze bekende gasten weten wat het is 
om er een mooi feest van te maken en 
gaan er met hun veelzijdige muziek, 
ongetwijfeld voor zorgen dat het bei-
de dagen nog lang gezellig blijft.

Kaarten voor “The Source of Summer” 
kosten €10,- (per dag) in de voorver-
koop en €15,- euro (per dag) aan de 
dagkassa. Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
de volgende voorverkoopadressen: 
Café de Prins (Ospel), Café De Kleine 
Winst (Nederweert), Café De Vangrail 
(Meijel) en Café De Brouwer (Weert).

Tahné Koppen uit Nederweert 
heeft een bijzondere stageperiode 
achter de rug. Twaalf weken ver-
bleven zij en een medestudent in 
Ethiopië om er stage te lopen voor 
de Belgische Hbo-opleiding vroed-
kunde. Ofwel, zoals Nederland 
pleegt te zeggen, verloskunde.

Op 1 juni jl. zette Tahné weer voet 
op Nederlandse bodem. Een koffer 
vol ervaringen rijker. De drie maan-
den durende stage vroedkunde in 
twee Ethiopische hospitalen maken 
van haar een doorgewinterde vroed-
vrouw. Voor het ter wereld brengen 
van kinderen in zeer sober uitgeruste 
kraamkamers draait zij haar hand 
niet meer om. Zij koos voor een stage 
in dit land, omdat zij hier meer kon 
leren dan bijvoorbeeld in Duitsland. 
Daar zou zij slechts haar Duits bijspij-
keren, verwachtte ze. Nee, een stage 
in een Afrikaans land zou haar meer 
kunnen bijbrengen over vroedkunde 
én zij zou aan de Afrikaanse collega’s 
dingen kunnen leren. 

Slechts driemaal werden zij en haar 
medestagiaire begeleid. Daarna 
moesten zij de bevallingen zelf doen. 
In het eerste hospitaal, speciaal voor 
bijzondere situaties, kwamen weinig 
bevallingen voor. De bevolking wilde 
niet naar dit hospitaal, want daar gin-
gen volgens hen de kinderen dood. 
In het tweede hospitaal kwamen veel 
meer kinderen ter wereld. Tahné viel 
er van de ene in de andere verbazing. 
Vaders die niet bij de bevalling mo-
gen zijn, omdat ze jaloers zijn op de 

Bijzondere stage verloskunde in Ethiopië

“Soms de slappe lach van triestigheid” 

mannelijke coassistenten. Kinderen 
die direct na de geboorte bij de moe-
der worden weggenomen zonder 
eerst bij moeders te hebben kunnen 
liggen. Kamers waar vrouwen beval-
len zonder enige vorm van privacy. 
Het meest bijzondere van haar sta-
geperiode vond Tahné een bevalling 
van een dood kindje met een te groot 
hoofdje, in aangezichtsligging. De 
Ethiopische oplossing is bizar maar 
praktisch: craniotomie wordt toe-
gepast waardoor het hoofdje slinkt 
en het kindje geboren kan worden. 
Een andere bizarre situatie ontstond 

bij de geboorte van een kind zónder 
hersenen, waarbij het hoofdje direct 
achter de ogen ophoudt. In westerse 
kraamklinieken zou een dergelijke 
afwijking in een vroegtijdig stadium 
zijn gesignaleerd. In Ethiopië niet, 
ondanks de aanwezigheid van rela-
tief  moderne – maar niet gebruikte 
– medische apparatuur. 

36 zelfstandig uitgevoerde beval-
lingen verder, aangevuld met 55 be-
vallingen in de begeleidende rol, is 
Tahné er zeker van, in Nederland gaat 
het er een stuk humaner aan toe. Het 

slaand tot rust manen van de beval-
lende vrouw, de ruwe behandeling 
van kraamvrouwen, het niet verstrek-
ken van informatie aan vrouwen die 
voor de eerste maal bevallen, de on-
hygiënische omstandigheden en de 
ogenschijnlijk emotieloze kersverse 
moeders, al deze zaken stroken in het 
geheel niet met de normen en waar-
den zoals zij die leerde. 

Overigens ging haar ambitie om haar 
Ethiopische collega’s iets te leren vol-
ledig in rook op. 

Lees verder elders in dit blad.

Maakt het voor u compleet!

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

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

TIJDENS DE BOUWVAK
ZIJN WIJ GESLOTEN VAN

28 JULI T/M 15 AUGUSTUS.

WIJ WENSEN U EEN
PRETTIGE VAKANTIE!

VOOR DRINGENDE ZAKEN KUNT 
U BELLEN MET 0495 631 224



H.H. Missen In Weekeinde
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel:
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
O.L. Vrouw van Lourdes-kapel/Schoor: 
zondag 10.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur.

Parochie Sint-Lambertus
Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met 
pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kan-
tooruren maandag, woensdag en vrijdag 
10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. 
Missen, afhalen van doopbewijzen enz. tel. 
625887; e-mail adres kantoor: administra-
tie@kerknederweert.nl. Voor het overma-
ken van misstipendia, kerkbijdrage, giften 
e.d. NL80 RABO 01355 072 27 ten name van 
Kerkbestuur Sint-Lambertusparochie te Ne-
derweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender van 
31 juli tot en met 9 augustus 2014 

DONDERDAG  31 JULI
Gedachtenis van H.-Ignatius van Loyola
Geen Uitstelling Allerheiligste, rozenkrans-
gebed en H. Mis

VRIJDAG 1 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Alfonsus Maria 
de’Liguori, bisschop en kerkleraar
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 2 AUGUSTUS
Gedachtenis van H. Eusebius van Vercelli, 
bisschop - vooravond van de 18de zondag 
door het jaar
18.00 uur H. Mis (samenzang, lector mevr. L. 
Caris) – Petrus Hubertus Verheijen en Dina 
Verheijen-Horyon (vanwege verjaardag), Mia 
Haenen-Teeuwen, ouders Emans-Bongers. 

ZONDAG 3 AUGUSTUS
Achttiende zondag door het jaar 
09.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
mevr. L. Roost) – ouders Verheijen-van den 
Kerkhof (vanwege verjaardag).

MAANDAG 4 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Johannes Maria Vianny, 
pastoor van Ars, priester
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph. 

DINSDAG 5 AUGUSTUS
Gedachtenis van de kerkwijding van de basi-
liek Maria de Meerdere
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 6  AUGUSTUS
Feest gedaanteverandering van de Heer
Feest van H.-Petrus Chrysologus, bisschop en 
kerkleraar
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 7 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.H.- Sixtus II, paus en ge-
zellen, martelaren
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 8 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Dominicus, priester, 
stichter van de Orde van de Dominicanen 
(Predikbroeders)
Feest van H.-Jacobus, apostel
H. Mis en rozenkransgebed vervallen
20.00 uur Orgel-flamengoconcert.

ZATERDAG 9 AUGUSTUS
Feest van H.-Teresia Benedicta van het Kruis 
(Edith Stein), maagd en martelares, patro-
nes van Europa - vooravond van de 19de 
zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis - (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. T. Kessels) – jaardienst Leny 
Frenken-Deckers, jaardienst Sjeng van Deur-
sen tevens voor verjaardag, Martinus Wijen 
(vanwege verjaardag), Piet Steuten (vanwe-
ge verjaardag).

Kardinaal Eijk in Steyl
bij gezinsweekeinde
Het bisdommelijk Centrum voor Huwelijk en 
Gezin houdt van 12 tot en met 14 september 
een weekeinde voor gezinnen in het kloos-
terdorp Steyl. Gastspreker is kardinaal Eijk, 
aartsbisschop van Utrecht.
In het gezinsweekeinde komen aan de orde 
vragen als: hoe kun je als gezin omgaan met 
lijden en tegenslagen, hoe kun je kinderen 
leren omgaan met de concrete beperkingen
van het leven en hoe draag je de christelijke 
waarden en normen uit in een omgeving die 
vaak heel anders denkt.
Het programma is deels voor de gezinnen 
gezamenlijk, onder meer de eucharistievie-
ringen en de maaltijden, deels zijn er voor 
kinderen aparte programma’s in diverse 
leeftijdscategorieën. Als bijdrage in de kos-
ten  wordt per gezin een richtprijs van 180 
euro gevraagd. Meer informatie: www.hu-
welijkengezin.nl

Zorgcentrum St. Joseph
Maandag 4 augustus: 19.00 uur bijeen-
komst O.F.S. Verkiezing nieuw bestuur.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 3 augustus 
10.00 uur H. Mis – jaardienst Harry Schepers, 
Duur Crins en To Crins-Stals en voor Jan Crins 
en Wiel Smeets. 

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

2 t/m 9 augustus 2014

ZATERDAG 2 augustus: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, voor Herman van de 
Pasch voor zijn verjaardag en voor Truus van 
de Pasch.

VRIJDAG 8 augustus: 19.00 uur Woord-
dienst t.g.v. de opening van het Festeyn-
der Weekend m.m.v. koor De Leeuwerik in 
Openluchtmuseum Eynderhoof.

ZATERDAG 9 augustus: géén dienst we-
gens Festeynder Weekend

LEZERS:  zaterdag 2 augustus Annie Jonkers.

MISDIENAARS: zaterdag 2 augustus Tim 
Teunissen en Lois Beerens.

“Neem rust…… Een akker die heeft gerust, 
schenkt een rijk oogst.”

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 2-9 augustus

Zaterdag 2 augustus, GEEN AVONDMIS !

Zondag 3 augustus, 18e zondag door het 
jaar, 10.00 (Samenzang) Thea Jacobs-van 
Gogh, Jan Legros, jrd Sjaak Kessels. 

Dinsdag 5 en donderdag 7 augustus: 
geen avondmissen.

Zaterdag 9 augustus, Feest van de H. Te-
resia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), 
maagd en martelares, patrones van Europa, 
15.00 Gouden huwelijksfeest echtpaar van 
den Boom-Wijnen; 19.00 (Samenzang) Cor-
nelis Kuepers, echtgenote en familie, Drika 
Caris-Kessels (verjaardag). 

ACOLIETEN: zo. 27 juli 10.00 : Victor Köster, 
Cas Schonkeren; za. 9 aug. 19.00 : Richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen. 

DOOPSELS: Door het Sacrament van het H. 
Doopsel is Milan Bongers, Steutenweg 59, in 
onze geloofsgemeenschap opgenomen. We 
wensen dopeling en ouders van harte geluk 
en een goede toekomst.

OVERLEDEN: Op 15 juli jl. overleed Sjang 
Koolen, 78 jaar, Herenstraat, Weert. Op 19 
juli jl. overleed Anja Reemers-Verbeek, 58 
jaar, Past. Vullersstraat 24. Mogen zij rusten 
in vrede.

GEEN H. MISSEN: A.s. zaterdag 2 augustus 
is er geen avondmis in verband met de wie-
lerronde van Ospel en op di. 5, do. 7 en di. 
12 augustus vervallen ook de avondmissen.

Pastoor A. Koumans

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 2 augustus 2014 –
 9 augustus 2014

Zondagmorgen 3 aug. 9.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als hgm. voor  rector 
Lambert Gubbels en pater Crins,
Als hgm. voor onze parochiegemeenschap 
(volkszang)

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  3 augustus  2014, H. Mis om 
11.00 uur Geen koor.

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

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Piet Wullems

In verband met vakantie zal er de komende 
weken geen koor aanwezig zijn tijdens de H. 
Mis op zondag.

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

 ZWANGER, 
 neem dan contact 

 op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

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

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

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

uitvaartbegeleiding

van den Boom

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

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

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

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

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

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

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

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

www.lactatiekundige-limburg.com

Dankbetuiging

Leo Claessens
- Lei -

† 13 juni 2014

“Het leven is wat je overkomt
terwijl je andere plannen maakt.”

Je beseft dit pas wanneer zo’n groot verlies je overkomt.  
Dan voel je hoe belangrijk het is, dat anderen aan je denken.  
Het doet ons goed om te mogen ervaren dat Leo bij zovelen 
geliefd is. Het geeft ons troost dat jullie er voor Leo en ons waren, 
in welke vorm dan ook. Wij waarderen dit zeer.

Maria Claessens - Corstjens
Jeanine en Roel, Luna, Tygo
Gijs

Ospel, juli 2014

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.
Magazijn opruiming: 

Wij staan 25 juli op de jaarmarkt met 
opruimingsartikelen vanaf € 3,- In de 

winkel vanaf zaterdag 26 juli tot en met 
vrijdag 1 augustus staan deze artikelen 

ook in de winkel. Op=op
KÖMHOFF SANITAIR

Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

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.

L.K.V. Ospel

Beste leden,

de vakantieweek voor LKV vrouwen 
is dit jaar 29 sept.  t/m 3 okt.  of 6 okt. 
t/m 10 okt. in Hotel Monopole. De 
prijs pp op basis van volledig pension 
is € 230.- toeslag voor eenpersoons 
kamer is € 30.-
Het verblijf is op basis van volledig 
pension (logies, ontbijtbuffet, lunch 
en viergangen diner) Verder is bij 
het programma inbegrepen: bij aan-
komst koffie met vlaai, welkomstat-
tentie, elke avond kopje koffie of 
thee, afscheidsavond met muziek en 
bingo avond. Voor meer informatie 
effe bellen met Riek. tel: 663395  Op-
gave voor 15 aug. Vriendelijke groet, 
het bestuur.

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

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

INFORMATIEAVOND VOOR VRIJ-
WILLIGERSORGANISATIES
Vrijwilligersplatform Nederweert orga-
niseert een najaarsactiviteit voor alle 
vrijwilligersorganisaties in Nederweert. 
Op 7 oktober a.s. staat een informatie-
avond met enkele workshops gepland. 
U kunt zich nu al voor deze workshop 
aanmelden. Vol = vol. De 3 workshops 
waarvoor u zich kunt inschrijven zijn:
- Bestuursaansprakelijkheid
- Fondsenwerving
- Imago en PR.

VRIJWILLIGERSDAG 2015
Vrijwilligerswerk is belangrijk en ver-
dient waardering. Om vrijwilligers 
te bedanken voor hun inzet in de 
Nederweertse samenleving, organi-
seert Vorkmeer in opdracht van de 
gemeente en i.s.m. met een aantal 
vrijwilligers, ook in 2015 weer een 
vrijwilligersdag! De werkgroep Vrij-
willigersdag 2015 is volop bezig met 
de voorbereidingen van deze dag.

De vrijwilligersdag wordt gehou-
den op zondag 7 juni 2015 en vindt 
plaats in de Dorpsherberg in Ospel.

Alle vrijwilligers uit gemeente Neder-
weert zijn welkom op 7 juni voor een 
heerlijke brunch. Het officiële pro-
gramma start om 11.00 uur en rond 

15.00 uur zal de afsluiting plaatsvin-
den. U kunt wederom een leuk en 
gezellig programma verwachten. De 
vrijwilligers kunnen genieten van mu-
zikale en vermakende optredens en
er zijn leuke prijzen te winnen met 
een gratis loterij.

Bent u actief als vrijwilliger in de ge-
meente Nederweert? Reserveer de da-
tum van 7 juni alvast in uw agenda. Dit 
vrijwilligersfeest wilt u toch niet missen? 

NIEUWSTE VACATURE
Zorgboerderij Bosserhof heeft sinds 
kort een Vlindertuin die opengesteld 
wordt voor iedereen zodat eenieder 
kan genieten van dit mooie stukje 
natuur en de buitenlucht. Voor Zorg-
boerderij Bosserhof zijn wij op zoek 
naar gastvrouwen/gastheren die op 
zondagen (10.00 uur – 13.00 uur) de 
gasten van koffie en thee wil voorzien. 
Bent u die vrijwilliger die wij zoeken? 
Neem dan contact met ons op.

BEPERKTE BEREIKBAARHEID
Vorkmeer is beperkt bereikbaar ge-
durende de vakantieperiode. U kunt 
Vorkmeer altijd telefonisch bereiken: 
0495-688249 of 077-3077350 en per 
mail info@vpnederweert.nl. De Pin-
nenhof is gesloten tot 25 augustus.

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

Ospelse  molendag 2014
Op “de Korenbloem”

Thema
Van Boer tot Bakker

Zondag  17 augustus 2014
van 10.00 tot 17.00 uur

Toon Hermans Huis 

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: 
Maandag 4 augustus 10.00-12.00 uur 
wandelen / 10.30-12.00 uur yoga*. 
Dinsdag 5 augustus 09.00-13.00 
uur KINDERZOMERPROGRAMMA: 
Workshop Mozaïek**. Woensdag 6
augustus 09.30-12.00 uur workshop 
schilderen. Donderdag 7 augustus 
09.45-11.45 uur ontspanningsmas-
sage*. Vrijdag 8 augustus 09.30-12.30 
uur creatief atelier. In de periode van 
14 juli t/m 22 augustus - Open inloop 
maandag t/m vrijdag van 09.00-13.00 
uur. (* = op afspraak / ** = voor meer 
info en aanmelden zie onze website). 
Meer info: www.toonhermanshuis-
weert.nl

• Kartelmessen • Messen
• Tuingereedschap • Schaatsen
• Veescheermessen • enz.
• Scharen 

Vlut 2 Ospel  06-26686181

voor bedrijf en particulier



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

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Nederweerts
verledeN

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

Aflevering 89

Slot en sleutel
Het leven van de hedendaagse mens wordt beheerst door pincodes en wachtwoorden. 
Betalen, mobiel bellen, internetten, bestellen en wat dies meer zij vergt tegenwoordig 
een code. Dat was vroeger wel anders. De meeste mensen bewaarden geld en waarde-
papieren in een sok of in een la. Alleen de notaris, bankier en pastoor hadden een code. 
Die hadden zij nodig om hun brandkast te openen.

In 1937 overleed pastoor Leonard Veltmans 
van de St. Lambertusparochie. Hij stond 
bekend om zijn strenge, onbuigzame en ge-
sloten karakter. Na zijn overlijden bleek Velt-
mans de code van het slot van de kerkelijke 
brandkast in zijn graf te hebben meegeno-
men. De brandkast in de sacristie van de St. 
Lambertuskerk had een programmeerbaar 
viervoudig letterslot met de letters A tot en 
met Z. Daarvan loopt het aantal theoretische 
combinaties al gauw op tot zo’n 400.000 
mogelijkheden. Onbegonnen werk dus om 
die allemaal uit te proberen, nog afgezien 
van het feit dat zijn opvolger Krijn niet zoveel 
geduld had. Deze pastoor nam smid Fons 
Bruekers in de arm. Die had een vaardige 
hand bij het kraken van allerhande sloten en 
sluitingen. De smid ging echter niet aan de 
slag met het uitproberen van honderddui-
zenden lettercombinaties maar verplaatste 
zich als het ware in de schoenen van pas-
toor Veltmans. Hij liep hetzelfde pad over het 
kerkhof dat de pastoor dagelijks van zijn wo-
ning in de Schoolstraat naar de kerk nam, in 
de hoop aanwijzingen voor de code te zien. 
Bruekers passeerde tijdens de wandeling 
een groot graf met daarop de opvallende 
tekst PIUS (vroom, toegewijd). En ja hoor, 
met die vierletterige combinatie kon de kluis 
geopend worden.

Ook de pastoor van Ospel was in het be-
zit van een kluis waarin de kostbaarheden 
en archiefstukken van de kerk werden be-
waard. Deze kluis was van het Duitse merk 
Kromer en was voorzien van een zogenaamd 
“Drehgriff Automat Combination”-slot. Dat 
kon worden geopend met een viercijferige 

code (in dit geval 4-8-2-1). Op 27 septem-
ber 1944 werd de kerktoren van Ospel door 
de Duitse bezetters met dynamiet opgebla-
zen. De torenspits en een deel van de kerk 
en het interieur werden verwoest. Kort tevo-
ren hadden de Duitsers hun oog laten val-
len op de brandkast in de sacristie van de 
kerk. Men vermoedde daarin kostbaarheden 
aan te treffen. Met behulp van een landmijn 
werd de deur van de kluis opgeblazen. Deze 
werd zwaar beschadigd en de aanwezige 
gouden en zilveren voorwerpen werden ge-
roofd. Slechts een achtergebleven gouden 
damesoorbel werd na de beroving in een 
kier van de kast teruggevonden. Het restant 
van de kluis werd na de bevrijding door smid 
Fons Bruekers als schroot aangekocht. Hij 
verving de verwrongen stalen deur door een 
nieuwe en zo deed de Ospelse kluis tot ver 
in de jaren tachtig van de vorige eeuw dienst 
als brandkast van de firma Gebr. Bruekers in 
de Kerkstraat. Het oude combinatieslot bleef 
bewaard. 

Alfons Bruekers

Het “Kromer”-combinatieslot van de brandkast 
van de kerk in Ospel. Collectie SGN.

“Soms de slappe lach van triestigheid”

Vervolg voorpagina.

Wat zij er leerde is dat twee stagiairs 
er in twaalf weken geen verschil kun-
nen maken in de sinds decennia lang 
gevolgde primitieve werkwijze. Vaak 
kreeg zij van onmacht de slappe lach. 
Zij noemt het ‘triestigheid’. Wat zij 
wel graag van hen wil overnemen 
is de positieve manier waarop deze 
mensen in het leven staan. Ondanks, 
of misschien doordat, zij veel dichter 
bij de dood staan, zijn zij positief ge-
stemd en leven zij van dag tot dag, 
zonder de druk van morgen. Iedere 
dag brengt wat het brengt. Tahné 
wilde deze mindset handhaven thuis. 
Daar is echter weinig van terechtgeko-
men, want in de eerste week na haar 
thuiskomst stond haar agenda al weer 
vol. Met leuke dingen weliswaar. 

Er is meer te vertellen over haar stage 
en haar verblijf. Op mahrestahne.
waarbenjij.nu vind je al hun reis-
verslagen, waarin zij onder andere 
vertellen over de mutsjes die zij aan 
moeders verstrekten voor hun pas-
geborenen en de frustraties wanneer 
een bevallingsprotocol niet verloopt 
zoals zij geleerd hebben. 

Tahné studeerde Cum Laude af. Zij 
zoekt een baan. Misschien als docent, 
maar bij voorkeur als verloskundige. 
Daarmee volgt zij haar overgroot-
moeder op die bakervrouw was. Maar 
meer nog treedt zij in de voetstappen 
van haar grote voorbeeld oma ‘Ton-
nie de Wiesvrouw’ die in Nederweert 
zo’n 1.500 kinderen ter wereld bracht.

F. Bruekers

Tonny de Wiesvrouw (de oma van 
Tahné)

Tahné met het 40e kindje wat zij ter 
wereld heeft gehaald

Derde druk boek Nel 

Ruim anderhalf jaar na het uit-
komen van het boek Nel én een 
tweede druk is er nog steeds 
vraag naar het boek. Dat is de re-
den dat er nu een derde druk is 
verschenen. Nel is het verhaal van 
Nel Scheffers uit Nederweert, die 
in 2009 overlijdt aan kanker. Ze is 
dan 46 jaar. 

Het boek Nel is geschreven door echt-
genoot Marcel Tinnemans. Voor die-
genen die met een ernstige ziekte te 
maken hebben, of gehad hebben, is 
het verhaal herkenbaar en biedt het 
mogelijk steun.

Goed doel
In september 2012 wordt het eerste 
exemplaar van het boek Nel door 
schrijver Marcel Tinnemans (1969 
Kelpen-Oler), overhandigd aan de 
moeder van Nel, Annie Scheffers. 
De eerste druk bestond uit 400 stuks 
en was binnen enkele weken uit-
verkocht. Ook de verkoop van de 
tweede druk, 300 stuks, ging snel. De 
opbrengt van het boek was bestemd 
voor KWF Kankerbestrijding. In janu-
ari 2013 kan een bedrag van € 6000,- 

aan KWF Kankerbestrijding worden 
gedoneerd.

Wie is Nel
Nel Scheffers staat midden in het leven 
als in april 2009 bij haar kanker wordt 
ontdekt. Acht maanden later, viif che-
mokuren, 45 bestralingen en ontelba-
re medicijnen ten spijt, sterft ze. 
Het boek geeft een kijk in de ziel van 
de schrijver en de strijd die hij en zijn 
vrouw plotseling moeten voeren. 
In dagboekstijl, mijmeringen en ge-
dachtekronkels beschrijft Tinnemans 
het proces van onzekerheid, angst, 
hoop, liefde en de dood op een in-
dringende en soms confronterende 
manier. 

Gewijzigde opmaak
Bij de derde druk is een aantal foto’s 
toegevoegd. Ten behoeve van het 
leesgemak is het lettertype vergroot. 
De eventuele opbrengst is opnieuw 
bestemd voor een goed doel dat la-
ter bekend wordt gemaakt. Het boek 
Nel is te koop bij de filialen van Bruna 
in Nederweert en Weert en Primera 
Plantinga in Heythuysen. De kosten 
bedragen € 15,-. 

In de derde druk van het boek Nel is een aantal foto’s opgenomen.

Wandelen en rock en rollen bij De Pelen

Avondwandelingen, ook voor 
rolstoelers in Nationaal Park De 
Groote Peel  

Tijdens de Peelweek kun je ook 
’s avonds genieten van Nationaal 
Park De Groote Peel. Op drie avon-
den zijn vanuit Buitencentrum 
De Pelen mooie wandelingen uit-
gezet. Er zijn verschillende af-
standen: op woensdag komen de 
lekker-lang-wandelaars aan hun 
trekken, gezinnen met kinderen 
kunnen op donderdagavond op 
pad en op vrijdag kunnen men-
sen in een rolstoel of scootmo-
biel ‘rock en rollen’ in De Groote 
Peel. Starten kan tussen 19.00 en 
20.00 uur bij Buitencentrum De Pe-
len aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Deelname kost € 2,- per persoon 
en vooraf aanmelden is niet nodig. 
Het  Buitencentrum van Staatsbos-
beheer ligt aan de Moostdijk 15 te 
Ospeldijk. Voor meer informatie: 
www.buitencentra.nl of www.np-
degrootepeel.nl 

Wandelen en Rock en rollen in de Peel
In de Peelweek zijn er op drie avon-
den wandelingen in De Groote Peel: 
op woensdag 30 juli kun je kiezen uit 
10 of 15 kilometer en op donderdag 
31 juli - speciaal voor gezinnen met 
jonge kinderen – zijn de afstanden 3 
of 6 kilometer. De boswachter heeft 
mooie en verrassende routes uitgezet 
en u komt misschien wel op plekjes 
in De Peel waar u nog nooit bent ge-
weest. Bij de balie van Buitencentrum 
De Pelen koopt u een deelnamekaart 
en daarmee kunt u op pad. De wan-
deling is uitgezet met pijlen. Onder-

weg is een pauzepost waar u, op 
vertoon van uw deelnamekaart, een 
versnapering krijgt. 

Op vrijdag wordt het ‘rock en rollen’ 
in de Peel! Mensen in een rolstoel 
of scootmobiel kunnen dan tussen 
19.00 en 20.30 uur over het verharde 
Familiepad zoveel rondjes rijden als 
ze maar willen. Onderweg speelt een 
accordeongroep uit Nederweert vro-
lijke deuntjes. Na afloop, van 20.30 
uur tot 22.00 uur,  is er in de Peel-
boerderij gezellige muziek met Ge-
rard van Kol. Deze ‘Leisselse’ zanger 
heeft onder andere gespeeld in The 
Remblin Four en The Canyon Drive 
Band. Op deze bijzondere avond 
zingt hij een aantal gezellige covers 
uit de jaren 50/60. 

Genieten voor een goed doel!
Deelname aan een avondwandeling 
kost € 2,- per persoon. Hiervoor krij-
gen de deelnemers onderweg een 
versnapering en op vrijdag een con-
sumptiebon voor besteding tijdens 
de ‘afterparty’ in de Peelboerderij. 
Starten kan op alle dagen tussen 
19.00 en 20.00 uur. Voor de 15 kilo-
meterwandeling op woensdagavond 
wordt geadviseerd om zo vroeg mo-
gelijk te vertrekken.

De opbrengst van alle activiteiten in 
de Peelweek gaat naar de realisatie 
van een Belevingstuin voor mensen 
met een visuele beperking. Deze tuin 
wordt door vrijwilligers aangelegd bij 
de Peelboerderij, de dependance van 
De Pelen. Tijdens de Peelweek kunt 
u dus genieten van de natuur en ook 
nog een goed doel steunen!

Foto: ©Marijke Vaes-Schroën/Staatsbosbeheer

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

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

Diverse showroom modellen 
douchecabines en badmeubels 

met hoge kortingen
KÖMHOFF SANITAIR

Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

De zomervakantie staat weer voor de 
deur en dat betekent dat wandelvier-
daagse van Nederweert er weer aan 
zit te komen. Je kunt kiezen uit de 
volgende afstanden 7, 10 en 12,5 km.
Alle vier de dagen je afstand lopen 
betekend een medaille ontvangen 
bij de finish. Deelname kost € 6,50 
daarvoor krijg je elke dag een blikje 
drinken op de rustplaats en op de 
laatste dag een medaille en een ge-
tuigschrift.

Op woensdag 20 aug. starten we 
vanaf de gemeentewerf Gutjesweg 
Nederweert 
Op donderdag 21 aug. starten we 
vanaf de parkeerplaats bij  Eynder-
hoof Milderspaad Nederweert-Eind
Op vrijdag 22 aug.  starten we vanaf 
het Aerthijsplein in Ospel, nabij ge-
meenschapshuis  Haaze-Hoof
Starttijden op deze dagen zijn  7 en 
10 km van 18.15 tot 18.45 uur de 12.5 
km start van 18.15 tot 18.30 uur.
Zaterdag 23  aug. is de start vanaf het 

KVW Nederweert
Raadhuisplein te Nederweert,start  
12,5 km tussen 11.15 en 11.45 uur, de 
10 en 7 km tussen 11.45 en 12.15 uur.
Om 14.00 uur vertrekken wij vanaf een 
verzamelpunt aan de Herstraat voor 
een gezamenlijk intocht onder bege-
leiding van muziekgezelschappen.
De intocht eindigt dit jaar op de 
Lambertushof!!!!!

Dus heb je zin om mee te doen met de 
wandelvierdaagse ga dan snel naar 
een van de volgende inschrijfpunten. 
•	De	 Toverbal,	 Kerkstraat	 14,	 Neder-

weert, tel: 624700
•	Johan	Winters,	St.	Rochusstraat	8a,	

Nederweert, tel: 625351 
•	Kapsalon	Ans,	O.L.Vrouwenstr.	67A,	

Ospel, tel: 631099

Op woensdag voor de start kun je 
ook nog inschrijven. 
Daginschrijvingen zijn ook mogelijk, de 
kosten hiervan bedragen € 2,- per dag.

Info: www.kvwnederweert.nl 



T
H

E
M

A
2

0
14

T
H

E
M

A
2

0
14

a
u

g
u

st
u

s 
2

0
14

NEDERWEERT-EIND
12.00 - 18.00 UUR

13.30 uur start
historisch-folkloristische optocht 10

WWW.FESTEYNDERPLEIN.NL

(Duitsland)

Bruce Springsteen 
Tribute Band

CAS
Pop & Folk 
3FM Serious Talent

STEADY 
STATE
Back To The Sixties

Maikel van 
Bogget & friends

Blues & Rock
Een fenomeen 
op mondharmonica

drukkerijvandeursen

Nieuw

Presentatie: Rudi Veltrop

FESTEYNDER WEEKEND 9 & 10 AUGUSTUS - NEDERWEERTFESTEYNDER WEEKEND 9 & 10 AUGUSTUS - NEDERWEERT-EIND-EIND
EDITIE 39

FESTEYNDER WEEKEND 9 & 10 AUGUSTUS - NEDERWEERT-EIND

BOSSTIME
(Duitsland)

ZATERDAG 9 AUGUSTUS 2014ZATERDAG 9 AUGUSTUS 2014ZATERDAG 9 AUGUSTUS 2014

FESTEYNDER PLEIN
19.00 uur - Pastoor Maesplein

Gratis entree

FESTEYNDER IS EEN UNIEK FESTIVAL MET O.A.:

• OUDE AMBACHTEN EN FOLKLORE
• NOSTALGISCHE KERMISATTRACTIES [GRATIS] 
• VEEL LIVE MUZIEK
• KINDERFESTEYNDER [GRATIS]
• STRAATTHEATER

Entree: € 7,- / Kinderen t/m 12 jaar, entree gratis

www.festeynder.nl

Aanbieding
t/m 2 augustus

Appelvlaai € 8,95

Victoriavlaai € 13,95

Ontbijtkoek met 

of zonder suiker € 1,95

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

KampioenKampioenampioenK
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste lekkerste 
LimbLimburgseurgsegseur vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

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
4 Gepaneerde schnitzels + 
4 Gemarineerde kalkoenfilets.................................................................samen  € 9,98
Tandoori mega spies gemarineerde kalkoenblokjes en
spekblokjes op een reuze spies ........................................................................................100 gam  €0,98
Limousin Poulet ..................................................................................................... 500 gram € 4,20
Varkenshaas in roomsaus 
uit eigen keuken, alleen even opwarmen ................................................................ 500 gram € 5,15

Wij zijn gesloten in week 32 en 33
(4 t/m 18 augustus)

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

ZIEKENVERVOER

Dé specialist in

zonne-energie
Dé specialist in

NU zonnepanelen
met btw-teruggave.

Zonnepanelen vanaf 6 jaar
terugverdiend.

Zaterdag 2 augustus en 9 augustus
“Bouwvakbal” bij De Treff.

De muziek wordt verzorgd door 
Stepp Drive-In met “DJ Peet”.

Aanvang 20.00 uur

Peter en Petra Stokbroeks
Boeket 1 Nederweert, Tel. 06 - 22 13 66 77

Nostalgisch Bruin Café • Fiets Café • Terras • Zaaltje

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
Vele artikelen € 10,-
o.a. Badaccessoires

Bikini’s
Badpakken
Nachtgoed

Al uw persoonlijke vrAl uw persoonlijke vragen ovagen over kanker er kanker 
persoonlijk beantwoorpersoonlijk beantwoordd

Bel de grBel de gratis KWF Kanker Infatis KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 220800 - 022 66 22morgen kunt u

haar  gerust weer
een vraag stellen

Zondag 3 augustus gaan de Eynder-
hoof hoveniers vlas oogsten. De tex-
tielgroep laat u zien welke bewerkin-
gen vlas allemaal moet ondergaan 
alvorens er garen van gesponnen kan 
worden en uiteindelijk het belangrij-
ke linnen kan worden geweven.
Zo demonstreren zij het repelen, he-
kelen en zwongen van vlas. U kunt 
zien hoe er wordt gesponnen en ge-
weven. Op deze dag mogen de kin-
deren een eigen weefwerkje maken.
Er is levende muziek vandaag  en in 
onze herberg kunt u genieten van 
een lekker stuk vlaai, dat is gebakken 
in ons eigen bakhuis.

Voor verdere informatie zie www.
eynderhoof.nl

Van vlas tot linnen

U vindt openluchtmuseum Eynder-
hoof aan het Milderspaat 1 te Neder-
weert-Eind. Het museum is vandaag 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Woensdag 6 augustus Kinderbak-
dag op Eynderhoof.
Ieder kind wordt verkleed als kleine 
bakker. Met de bakkersmuts op en 
het schortje aan gaan ze aan de slag 
met de deegrol. Ze maken dan zelf 
verzonnen gebakjes onder deskun-
dige leiding van de bakkersvrouwen 
van Eynderhoof. Daarnaast blijft er 
voldoende  tijd over om te spelen in 
het speelbos of op de wasplaats. Denk 
wel aan de € 1,00 extra bij de entree 
voor te mogen bakken. Je mag zonder 
opgave bakken van 13.00 tot 16.00 uur.



Ongeveer tien jaar was hij actief 
binnen de Stichting Vluchtelingen-
werk Nederweert, waarvan zes jaar 
als voorzitter: Frans Heijnen (69 jaar) 
uit Nederweert-Eind. Heijnen wil het 
rustiger aan gaan doen. Op dinsdag 22 
juli werd hij door burgemeester Henk 
Evers bedankt voor zijn inzet tijdens 
een bijeenkomst in het gemeentehuis.

In 2004 nam Frans Heijnen het voorzit-
terschap van Stichting Vluchtelingen-
werk over van Jan Schuurmans. Op het 
bestuurlijke vlak was Heijnen nauw 
betrokken bij de overgang naar de 
nieuwe Wet inburgering. Maar ook op 
het menselijke vlak was hij altijd erg 
actief. Heijnen organiseerde uitstapjes 

voor de vluchtelingen naar De Efteling 
en Openluchtmusem Eynderhoof en 
wandelingen in en rond Nederweert.

Taalmaatjes
Frans Heijnen vond het leren van de 
Nederlandse taal erg belangrijk. Zo 
was zijn inzet binnen het taalmaatjes-
project van groot belang. Hij onder-
steunde vluchtelingen in hun eigen 
kracht en probeerde steeds hun kwa-
liteiten te benadrukken. Zijn positieve 
benadering is zeer gewaardeerd. In 
2011 stopte de heer Heijnen als voor-
zitter en ging hij verder als vrijwilliger. 
Nu kiest hij er voor om samen met zijn 
vrouw meer van de vrije tijd te genie-
ten en te gaan reizen. 

Motiveren en stimuleren
Tijdens een laatste bijeenkomst als 
vrijwilliger van de Stichting Vluchte-
lingenwerk bedankte burgemeester 
Evers de heer Heijnen voor zijn inzet. 
“Het is mooi als iemand zich inzet voor 
kwetsbare mensen als vluchtelingen en 
ze vervolgens vanuit hun eigen kracht 
weet te motiveren en te stimuleren.”

Nog vrijwilligers nodig!
Stichting Vluchtelingenwerk kan overi-
gens nog vrijwilligers gebruiken. Wilt u 
meer weten over de werkzaamheden? 
Neem dan contact op met Ingrid Bo-
gers, coördinator Vluchtelingenwerk, 
via e-mail: ibogers@vwlimburg.nl of  
tel. 06-19055644. 

Inspirerend, motiverend, stimulerend
Vrijwilliger Frans Heijnen neemt afscheid van Vluchtelingenwerk

GemeenteContact
Nog een paar  
dagen…
… en dan is het zover. Vanaf maandag 
4 augustus gaan we voor de meeste 
diensten werken op afspraak, zijn er 
ruimere openingstijden en hebben we 
een snelbalie voor een aantal diensten. 
Met deze aanpassingen willen we u 
nog meer service bieden. U wordt snel 
geholpen, u hoeft niet meer te wachten 
en u kunt zelf online of telefonisch uw 
afspraak regelen. Op onze website leest 
u wat er precies gaat veranderen. Kijkt 
u dan links op de homepagina onder 
de buttons Openingstijden en Afspraak 
maken. Hebt u vragen over de nieuwe 
werkwijze? Laat het ons weten via tele-
foon of e-mail: (0495) 677111 of info@
nederweert.nl. Uw gemak staat voorop. 
Wij helpen u graag!

We zijn er stil van
Op dinsdag 22 juli opende de gemeente 
Nederweert een condoleanceregister 
voor Kristy van den Schoor, haar vriend 
Sjors Pijnenburg en de overige slacht-
offers van de verschrikkelijke vlieg-
ramp met de MH17 in Oekraïne. Kristy 
groeide op in Nederweert-Eind. 

Een dag later betuigde Nederland 
eerbied aan de slachtoffers tijdens een 
Dag van Nationale Rouw. We hebben 
allemaal de indrukwekkende beelden 
gezien van de aankomst van de eerste 
slachtoffers. Op dat moment luidden de 
kerkklokken. Om 16.00 uur was heel Ne-
derland stil. Ook voor het gemeentehuis 
werd een ingetogen herdenkingsmo-
ment met een minuut stilte gehouden. 

Condoleanceregister
Het openen van het condoleanceregis-
ter is in overleg met de familie gebeurd. 
Iedereen kan het register in de hal van 
het gemeentehuis nog tekenen t/m 
vrijdag 1 augustus. U kunt terecht op 

Frans Heijnen kreeg bij zijn afscheid voor zijn vele vrijwilligerswerk een cadeau overhandigd door burgemeester Evers. (Foto: gemeente Nederweert)

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

Donderdag 31 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 eenvou-
dig. Ga naar www.nederweert. nl>Bestuur & 
Organisatie>Bekendmakingen. Inschrijven kan 
met het eigen e-mailadres. Vervolgens  ontvangt 
de abonnee de bekendmakingen vanzelf weke-
lijks via e-mail. Het is mogelijk zelf een interesse-
profiel 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. 

maandag t/m woensdag van 9.00 tot 
17.00 uur, op donderdag van 9.00 tot 
19.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 
12.30 uur. Het condoleanceregister zal 
op enig moment worden aangeboden 
aan de familie Van den Schoor.

Te huur:
Supermooi compleet 

gerenoveerd 
appartement
Tel. 06-24330519

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Programma
Thuisblijverstoernooi op 12 augustus.
Alle leden kunnen meeschieten.
Altijd prijs!!!!
Graag van tevoren opgeven in verband met 
aanschaf van de prijzen.
Aanvang 19.30 uur.
11 juli-26 augustus Zomerstop training 
voor de jeugd
26 augustus Ouderavond Jeugd
26-27-28 september 1e Bondswedstrijd bij 
HBS Wilhelmina

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

RKSVO Nieuws

Zondag 3 augustus:
Eerste training selectie 11.00
Eerste training Dames 1 11.00

Dinsdag 5 augustus:
Eerste training lagere teams 19.45

Woensdag 6 augustus:
Eerste training Dames 2 19.30

Zaterdag 9 augustus:
RKSVO 1 - SV Adler Derschen 1 18.00

Zaterdag 16 augustus:
RKSVO 1 - MVC’19 1 18.00

Zondag 17 augustus:
RKSVO 2 - RKESV 2 11.00
RKSVO da.1 - OWK bij DESM 11.00

Maandag 18 augustus:
Eerste training RKSVO D2g 18.00
Eerste training RKSVO D1 18.00
Eerste training RKSVO C3g 18.00
Eerste training RKSVO A2 19.30
Eerste training RKSVO A1 19.30

Dinsdag 19 augustus:
Eerste training RKSVO C2g 18.00
Eerste training RKSVO C1 18.00
Eerste training RKSVO B2 18.15
Eerste training RKSVO B1 18.15

Maandag 25 augustus:
Eerste training RKSVO E2 18.15
Eerste training RKSVO E1 18.15

Woensdag 27 augustus:
Eerste training RKSVO F4g 18.00
Eerste training RKSVO F3g 18.00
Eerste training RKSVO F2g 18.00
Eerste training RKSVO F1g 18.00
Eerste training RKSVO E5g 18.00
Eerste training RKSVO E3 19.15
Eerste training RKSVO E4 19.15
Eerste training RKSVO E6g 19.15

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Paardensportvereniging Nederweert
RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

Heythuysen 19 en 20 juli 2014, paarden
Kimberly Roost met Bolanda, 4e  en 5e prijs 
in de klasse Z1 dressuur
Leontien Raijmakers-Dings met Donver D, 1e 
prijs in de klasse M1 dressuur
Leontien Raijmakers-Dings met Ferox D, 2e 
en 4e prijs in de klasse L1 dressuur
Anke van Gemert-van Eijk met Elnootnel, 3e 
prijs in de klasse L1 dressuur

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

Mededeling

Het oefenprogramma 2014 is gestart.

Op Di. 29/7, Do. 31/7  trainen aanvang 19.30 uur

Zaterdag 2/8  trainen aanvang 18.00 uur

Dinsdag 5/8  trainen aanvang 19.30 uur  

Donderdag 7/8 (Haf). Crescentia 1-Eindse Boys1  

Van 14 t/m 18 juli heeft weer een geslaagde 
voetbalweek plaatsgevonden bij Eindse 
Boys. Met ideaal voetbalweer zijn 250 jonge 
voetballers en 39 leiders actief geweest. 
Donderdag en met name vrijdag was het erg 
warm. Naast de velden waren emmers water 
geplaatst en de jongens kregen donderdag 
bidons met drinken die ze meenamen naar 
de velden. Vrijdag was het programma aan-
gepast met extra drink en rust momenten. 
De inzet van de jeugd was ook dit jaar weer 
geweldig.

Ook waren er dagelijks enthousiaste toe-
schouwers aanwezig. Voor de vele opa’s 
en oma’s met hun tuinstoelen was het een 
waar uitje. Het is een genot om je kinderen 
of kleinkinderen op een sportieve manier in 
actie te zien. In zo’n voetbalweek worden 
de jeugdige spelers door ervaren leiders ge-
traind op techniek en behendigheid zowel 
als speler als in het team. Deze ervaring zal 

Voetbalweek Eindse Boys 

goed van pas komen als de competitie weer 
van start gaat.

In iedere groep waren winnaars, vrijdag 
zijn de nummers 1 t/m 3 per groep bekend 
gemaakt. Ook hebben de leiders uit iedere 
groep een speler gekozen die zich het meest 
correct/sportief heeft gedragen gedurende 
de week. 

We zijn alle leiders en vrijwilligers dank-
baar die dit voetbalfeest mogelijk hebben 
gemaakt. Veel ouders en andere bezoekers 
hebben een compliment gemaakt aan de 
organisatie en de perfecte accommodatie 
waarin dit alles mogelijk was. We hopen 
dat het voor de deelnemers een plezierige 
en leerzame week is geweest en willen jullie 
graag het volgend jaar weer begroeten bij 
Eindse Boys.

Bestuur RKVV Eindse Boys

Hallo schuttersvrienden,
Al zijn vele leden al aan het genieten van 
een welverdiende vakantie of moet de vrije 
periode voor anderen nog beginnen, voor 
de vereniging komt het einde van de vakan-
tie al in zicht. De repetitie voor het klaroen-
korps begint weer op maandag 4 augustus 
a.s. om 19.30 uur in zaal Bi-j Le-nie.
Alle geüniformeerde leden en majorettes 
worden dan in  uniform verwacht.
Onlangs hebben wij een loterij gehouden 
waarvoor de opbrengst is bestemd voor: 
“Dolfijn voor Demi”. Demi is heel erg met 
muziek begaan vandaar dat we haar, haar 
ouders en zusje met een muzikale serenade 
willen verassen en de opbrengst van de loterij 
zullen overhandigen, zodat Demi in het voor-
jaar 2015 aan haar therapie  kan beginnen.
U kunt het project volgen via www.Facebook 
dolfijn voor Demi. We hopen dat er zoveel 
mogelijk leden mee kunnen gaan om Demi 
een onvergetelijke hulde te kunnen brengen.

Agenda augustus:
04 – 8 Aanvang repetitie klaroenkorps met 

serenade
09 – 8 Helpen Festeynderplein ( U krijgt 

persoonlijk bericht)
10 – 8  Festeynder – optocht en ijsverkoop

Schuttersgilde St. Lucie 
16 – 8 Schietoefening 19.00 uur clubgebouw
23 – 8 Afhalen wandelaars wandelvierdaagse
23 – 8  Tinus Stienenbeker 19.00 uur Club-

gebouw
24 – 8  Bondsfeest St. Antonius Stramproy (10)
25 – 8  Aanvang repetities majorettes.

De jaarlijkse fietstocht staat gepland op 
zondag 14 a.s. Houd deze dag vrij.
14 september staat in het teken van het 65 
jarig bestaan van de vereniging.

Hier zijn geen woorden voor…..
17 juli 2014 …een zwarte dag voor vele Ne-
derlanders.
Wat voor velen als een mooie vakantie be-
gon, eindigde plotsklaps door een verschrik-
kelijk vliegtuigongeluk in de Oekraïne. 
Vele families, vrienden en bekenden van de 
slachtoffers kregen die dag een zeer droe-
vig bericht te verwerken. Onze welgemeend 
medeleven gaat uit naar de ouders, broer, 
familie, vrienden en vriendinnen van onze 
dorpsgenote Kristy van de Schoor en haar 
vriend Sjors Peijnenburg. Dat zij de kracht 
mogen vinden om dit verlies te dragen.

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33



Te huur 
appartement 
in Kerkstraat

Tel. 633824

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

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Tel. 0495 543521
e-mail: uitvaart@gravendienststrijbos.nl

Postbus 524 - 6000 AM  Weert
www.gravendienststrijbos.nl

De brochure “Wilsbeschikking“ is
gratis bij ons verkrijgbaar.

StrijbosU I T VA A RT V E R Z O R G I N G

Lokaal Muziekles opent haar deuren
Ruim tweehonderd bezoekers kwa-
men op zaterdag 28 juni een kijkje 
nemen bij de Open dag van Lokaal 
Muziekles aan de Magnesium-
straat 23 in Nederweert. Ondanks 
de slechte weersomstandigheden
genoten de bezoekers van verschil-
lende optredens en spectaculaire 
workshops.

Lokaal Muziekles geef iedereen 
die zich aangetrokken voelt tot het 
maken van muziek de mogelijkheid 
dit bij hun te leren. Inmiddels heeft 
Lokaal Muziekles drie filialen. Zowel 
in Leende en Someren als in Neder-
weert kan iedereen terecht voor 
verschillende lessen. Van zangles tot 
drumles en van gitaarles tot djem-
béles, Lokaal Muziekles is van alle 
markten thuis.

Tijdens de Open Dag in Nederweert 
kon iedereen aanschuiven bij een 
proefles drums en een proefles 
djembé. Verschillende leraren ver-
telden vol passie over hun hobby/
beroep. Een dertigtal leerlingen
kwam op het podium om aan de 
bezoekers te laten zien hoe goed 
ze al waren in het bespelen van 
hun instrument. De ene was wat 
zenuwachtiger dan de andere maar
de leraren waren na afloop trots op 
de geboekte resultaten. Erik Eijke-
mans, eigenaar van Lokaal Muzie-
kles gaf aan zeer tevreden te zijn 
over de dag ‘Je weet nooit wat je 
precies kunt verwachten maar het 
ging geweldig, jammer van de re-

gen maar daar hadden we op inge-
speeld met een grote tent.

Een zeer geslaagde dag met veel 
spetterende optredens. We hebben
de combinatie gemaakt van een 
open dag en tevens een voorspeel-
dag. Naar mijn mening hebben de 
cursisten van Lokaal Muziekles, de 
open dag tot een succes gemaakt. 
Allemaal hebben zij fantastische 
optredens neer gezet’. Veel mensen 
hebben al een afspraak gemaakt 
voor een gratis proefles. Dat wil dan 
toch wel wat zeggen, toch? Aldus 
Erik Eijkemans

Heeft u ook interesse? Neem een 
kijkje op www.lokaalmuziekles.nl en 
schrijf je in voor een gratis proefles.

In de vakantie is er hard gewerkt bij 
kinderopvang ikOOK! De tuin is opge-
knapt en nu kunnen we volop spelen 
en ontdekken. Hutten bouwen in 
het palenhutje, klimmen en klaute-
ren, van de brandpaal glijden en spe-
len in onze overdekte zandbak. Ook 
onze plantjes in de moestuin groeien 

Nieuwe tuin ikOOK! 

heel goed, want onze peuters ge-
ven de plantjes elke dag water. Dat 
is leuk! We hebben ook al veel zelf 
gekweekte aardbeitjes gegeten! Dus 
we zijn heel erg blij met onze nieuwe 
tuin!

Groetjes ikOOK!

Wie van Streekmuziek houdt kan
op zondag 3 augustus zijn hart 
ophalen bij De Pelen. Vanaf 12.00 
uur is er bij het Buitencentrum 
een gezellig Streekfestival met
Brabantse en Limburgse muzi-
kanten uit de omgeving van Na-
tionaal Park De Groote Peel. De 
optredens zijn afwisselend in 
het overdekte amfitheater, in de 
kiosk op het voorterrein van het 
Buitencentrum en in de Peelboer-
derij. Entree is een vrijwillige 
bijdrage. Het bezoekerscentrum 
van Staatsbosbeheer ligt aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

De muzikale aftrap is door de Co-
conblazers. Dit Nederweerter orkest 
speelt instrumentale blaasmuziek en 
populaire nummers van Ernst Mosch 
en andere bekende componisten. Na
Limburg volgt Brabant met een op-
treden van Toffel Vier uit Asten. Deze 
zangers brengen een breed repertoire 
aan liederen en zingen onder meer in 
het Brabants dialect. Daarna speelt Se-
niorenorkest Cranendonck. Deze en-
thousiaste muzikanten maken al meer 
dan 10 jaar samen blazersmuziek. Na 
een korte pauze sluiten de Coconbla-
zers weer aan en spelen deze twee 
orkesten samen een aantal nummers. 

Dan is het tijd voor iets heel anders. 
Tierelantijn, de oudste theatergroep 
uit Weert, speelt en zingt oudhol-
landse liedjes. Dit kleurrijke gezel-
schap staat altijd garant voor een 
veelzijdige en bijzondere voorstel-
ling. Dat wordt genieten dus! Hek-
kensluiter is Shantygroep Aan Paol 
60 uit Nederweert. Hun repertoire 
bestaat uit traditionele Shanty’s en 
zeemansliedjes uit Nederland en 
Engeland, maar ook uit andere zee-
varende landen zoals Duitsland en

Streekfestival bij Buitencentrum De Pelen 

Frankrijk. In de Peelboerderij vertelt 
verhalenverteller Frans van de Pas op 
enthousiaste en bevlogen wijze span-
nende Peelverhalen. 

Speelschema:
12.00 – 12.40 uur: de Coconblazers
12.45 – 13.35 uur: Zanggroep Tof-

fel Vier
13.40 – 14.20 uur: Seniorenorkest 

Cranendonck
14.30 -  15.00 uur: Verhalenverteller

Frans van de Pas 
14.35 – 15.10 uur: De Coconblazers en 

Seniorenorkest Cra-
nendonck samen

15.15 – 15.45 uur: Theatergroep 
Tierelantijn

15.50 – 16.30 uur: Shantygroep aan 
Paol 60

16.00 – 16.30 uur: Verhalenverteller
Frans van de Pas

16.35 – 17.05 uur: Theatergroep 
Tierelantijn

17.10 – 17.45 uur: Shantygroep aan 
Paol 60

Peelpodium De Pelen, muziek 
door en voor de streek!
Het Streekfestival is één van de acti-
viteiten van het Peelpodium bij De 
Pelen. Het Peelpodium is gezellige 
muziek midden in de prachtige natuur 
van Nationaal Park De Groote Peel. 
Staatsbosbeheer biedt muzikanten 
uit de omgeving van De Pelen een po-
dium om te spelen voor eigen publiek. 
Voorstellingen op het Peelpodium zijn 
voor iedereen toegankelijk. Er wordt 
geen entree, maar wel een vrijwillige 
bijdrage gevraagd. Als dank voor uw 
steun ontvangt u een p(l)akkende 
herinnering; een leuk stickervel met 
kabouters en/of illustraties van die-
ren. Meer informatie en het complete 
programma: www.buitencentra.nl of 
www.np-degrootepeel.nl

foto ©Marijke Vaes-Schroën Staatsbosbeheer 

Het jaarlijks orgelconcert in de Sint-
Lambertuskerk is vrijdagavond 8 au-
gustus. De organist is  Jan Vermeire. 
Ook treden op Michel Gillain die met 
zijn gitaar flamengomuziek speelt, 
en Antonio Pza, een flamencozanger. 
Zij voegen iets extra’s toe aan de or-
gelmuziek. Het motto van het orgel-
(flamenco)gitaarconcert is Tierra y
Aire (hemel en aarde). 

Ieder jaar wordt in de kerk van Ne-
derweert bij het concert op het Cle-
rinxorgel voor iets extra’s gezorgd. 
Jos Hendrikx, voorzitter van de Stich-
ting Orgelkring Nederweert, spreekt 
graag van een orgel-plus concert. Hij 
zegt dat een orgel niet uitsluitend be-
stemd is voor kerkelijke muziek. Hen-
drikx vindt dat een (kerk)orgel breed 
inzetbaar moet zijn. De ’iets extra’s’ 
of in zijn woorden ’de plus’  in Ne-
derweert zijn daar volgens hem een 
goed voorbeeld van.

Jan Vermeire (1968) studeerde orgel 
aan de muziekacademie van Veurne 
en aan de Franstalige afdeling van 
het Koninklijk Conservatorium van 
Brussel. Daarnaast volgde hij regel-
matig les bij een Hongaars-Weense 
muziekpedagoge.

Orgelconcert met flamencomuziek

Vermeire studeerde ook koordirectie 
aan het Koninklijk Conservatorium 
van Gent. Van 1994 tot 2011 was hij 
organist van de Sint-Walburgakerk te 
Veurne en sinds 2011 is hij organist-
titulaire van het onlangs voltooide 
Linck-Laponorgel in de Onze Lieve 
ter Duinenkerk in Koksijde. Jan Ver-
meire bespeelde het orgel in vele 
landen. Hij is actief als artistiek leider 
en adviseur in Vlaanderen en Frank-
rijk en hij is dirigent van twee koren 
en lid van advies- en werkgroepen op 
het gebied van muziek. Jan Vermeire 
werkt regelmatig samen met ensem-
bles en solisten. Zoals vrijdag in de 
Lambertuskerk met de twee flamin-
gomusici.

Flamenco
Het is niet duidelijk waar het woord 
flamenco vandaan komt De oor-
sprong van het woord flamenco zou 
kunnen liggen in de gelijkenis met de 
bonte zangvogel flaminco en de kle-
dingstukken van flamencodansers en 
–danseressen. Flamencodanseressen 
dragen meestal een roze jurk, een 
kleur die men terugvindt bij de vogel 
flaminco. Er zijn er  ook die een over-
eenkomst zien tussen de bewegingen
van de danseressen en de vogel: wap-
perende armbewegingen en de wap-
perende vleugels van de vogel.

Evenals de organist komen de twee 
flamencospelers uit België. Gitaar-
speler Michel Gillain groeide op tus-
sen de Kempen en Andalusië, waar hij 
gitaarlessen volgde bij Paco Meren-
que de Cordola. Hij treedt regelmatig 
op in België, Nederland, Frankrijk en 
Hongarije Hij maakte tournees door 
Japan en speelde op het Europees 
filmfestival in Osaka. 
Flamencozanger Antonio Paz komt
uit een echt flamencogezin; hij kreeg 
de flamenco als het ware met de 
paplepel ingegoten Hij woonde ja-
renlang in Malaga, waar hij ook als 
zanger actief was. Hij staat open voor 
andere genres.
Het orgel-gitaarconcert begint vrij-
dagavond om acht uur. Aan bezoe-
kers wordt een vrije gave gevraagd.

Jan Vermeire bespeelt vrijdag het Clerinxorgel in de Lambertuskerk.

Flamencozanger Antonio Paz

Michel Gillain, flamencogitaarspeler.

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

• Kartelmessen • Messen
• Tuingereedschap • Schaatsen
• Veescheermessen • enz.
• Scharen 

Vlut 2 Ospel  06-26686181

voor bedrijf en particulier

Help Alzheimer overwinnen. 
Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.
1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. 
www.alzheimer-nederland.nl

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

i.v.m. vakantie zijn wij in Nederweert 
gesloten van 4 t/m 18 augustus. 
De winkel in Leende blijft gewoon geopend.

zie ook www.schmitz-engelen.nl


