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Redaktie-adres:
Pannenweg 231
Postbus 2724
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tel. (0495) 63 26 25
fax (0495) 63 11 57
info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl
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Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen
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Nederweert Nederweert RoermondRoermond

Pannenweg 200 Pannenweg 200 GebrGebroek 37oek 37
wwwwww. lintjeshof.com . lintjeshof.com 

TTel. 0495–461222 el. 0495–461222 TTel. 0475–357900  el. 0475–357900  infogezelschapsdierinfogezelschapsdieren@lintjeshof.comen@lintjeshof.com

Een professioneel ervaren team staat 

24/7 klaar voor u en uw huisdier.

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Persoonl i jk  |  Integer  |  Transparant

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

I www.vandeursen-uitvaart.nl

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

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Kerkstraat 42, tel. 63 26 96

Openingstijden:

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

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

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

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

De zomervakantie is in volle gang 
en dat betekent dat het LMBG 
FSTVL in zicht komt. De Zandto-
venaar, BOT, Cie.KAiET, André Ma-
nuel, Marike Jager, Margje Wit-
termans, Opera Zuid, noem maar
op. Voorstellingen die in het hele 
land goede recensies krijgen, 
staan tussen woensdag 20 en zon-
dag 24 augustus bij ons.

Vorig jaar stond het LMBG FSTVL met 
één voorstelling in Nederweert. Nu 
staan er maar liefst vier voorstellin-
gen in de Kerkstraat/Lambertushof 
geprogrammeerd, op zaterdag 23 en 
op zondag 24 augustus. Een mooie 
ontwikkeling. Het is allemaal hoog-
staand (internationaal) straattheater 
en gratis toegankelijk. Shows voor de 
hele familie, die ongeveer een half 
uur duren. 

Zaterdag 23 augustus
Alsof het niks is trekken de heren van 
Theatergroep Hillaria met een mobiel 
bassin voor hun zoogdierenshow naar 
Nederweert: een circusvoorstelling 
met veel muziek, visueel spektakel, 
humor, vrijwilligers en schuimrubbe-
ren dolfijnen. Wees erbij om 15u30.
Om 20 uur gaan de remmen los bij 
Stenzel & Kivits. De overtreffende 
trap van een perfect concert? Dat 
wordt een onmogelijk concert! Laat 
dat maar aan Stenzel & Kivits over. 
Oerkomisch muzikaal caberet. 

Zondag 24 augustus 
In de betoverende gedaante van een 
dwerg brengt Fratelli Fiasco clowns-
kunsten van de bovenste plank, waar-
mee hij jong en oud ontroert, zonder 

23 en 24 augustus gratis straattheater Lambertushof 

LMBG FSTVL ook in Nederweert

één mensenwoord te hoeven spre-
ken. Om 15 uur kunt u het zelf zien. 
Later die middag, om 17 uur, treedt 
Sid Bowfin op. Klassieke muziek 
slecht toegankelijk? Dat is verleden 
tijd met Sid Bowfin: geniaal grappig 
en muzikaal briljant.

Het LMBG FSTVL staat voor harts-
tochtelijke belevenissen: gratis straat-

theater, theatertochten en theater op
locatie. Voor alle drie belooft het fes-
tival dit jaar weer heel wat boeiends 
te brengen. Van 20 tot en met 24 au-
gustus bruist het bruist van de thea-
teractiviteit in heel Midden Limburg. 
Gratis en goed betaalbare voorstellin-
gen komen tot in de kleinste dorpen. 

Meer voorstellingen van het LMBG 

FSTVL zijn te bezoeken in Leudal, 
Maasgouw, Kinrooi (B), Roermond, 
Echt/Susteren en Roerdalen/Wassen-
berg (D). Beleef het mee. Kijk voor 
meer informatie op www.limburg-
festival.nl. U kunt tot de allerlaatste 
minuut online kaarten bestellen via 
onze site bij TheaterHotel De Oran-
jerie. www.limburgfestival.nl. Beleef 
cultuur met gezien.nl

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

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

Mevrouw Jacqueline Tullemans  
uit Heythuysen:

“Sinds tandarts Spauwen in Nederweert zit, 
kom ik er al. Ook nadat ik 25 jaar geleden 
naar Heythuysen verhuisde. Omdat mijn 
gebit veel zorg nodig heeft zie ik Brigitte 4 x 
per jaar. Samen zorgen wij ervoor dat mijn 
tanden en tandvlees gezond blijven.”

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste Carmen v.d. Hoogen

Ons inpandig tandtechnisch laborato-
rium Jasper van den Brandt verzorgt al 
uw (spoed-) reparaties aan kunstgebit 

of prothese. Vaak klaar terwijl u wacht. 
Ook voor klikgebit op implantaten 

voor een echt vast kunstgebit.

wwwwww.tandartspraktijknederweert.nl.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

Theatergroep Hilaria brengt een mobiel basin voor de zoogdierenshow naar Nederweert.  Straattheater van de bovenste plank.
Fotocredits: Theatergroep Hilaria

Dé specialist in

zonne-energie
Dé specialist in

NU zonnepanelen
met btw-teruggave.

Zonnepanelen vanaf 6 jaar
terugverdiend.

Aanbieding
t/m 16 augustus

Boerenvlaai € 8,95

Mango-abrikozenvlaai

€ 13,95

Nonnevotten 4 voor€ 4,-

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

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

Op zaterdag 6 september geeft 
natuurfotograaf Bob Luijks een 
fotoworkshop in Nationaal Park 
De Groote Peel. 

De workshop is van 9.00 uur tot 13.00 
en start bij de ingang van Buitencen-
trum De Pelen aan de Moostijk 15 te 
Ospeldijk. Deelname kost € 49,- per 
persoon, inclusief koffie/thee met
iets lekkers. Opgave vooraf is noodza-
kelijk via: depelen@staatsbosbeheer 
of telefonisch:  0495 – 641 497. Meer 
informatie over Bob Luijks: www.na-
tuurportret.nl.

Tijdens deze fotoworkshop onder be-
geleiding van natuurfotograaf Bob 
Luijks komen verschillende algemene
zaken aan bod, zoals belichting, com-
positie en diverse camera-instellin-
gen. Daarnaast zal de nadruk worden 
gelegd op het leren kijken naar de 
omgeving. De workshop start bij het 
Buitencentrum aan de rand van het 

Nationaal Park De Groote Peel. We 
trekken direct de Peel in en zullen ons 
tijdens de fotoworkshop voorname-
lijk richten op het uitgestrekte karak-
ter van dit hoogveengebied. Het be-
nutten van de horizon, de eindeloze 
luchten en het creëren van diepte in 
de foto komen naast de meer alge-
mene zaken ruim aan bod. De work-
shop richt zich vooral op beginnende 
fotografen maar ook meer gevorder-
de fotografen gaan zeker met nieuwe 
inspiratie naar huis. Tijdens een korte 
wandeling zullen verschillende fo-
tografeeropdrachten worden uitge-
voerd. Uiteraard is er ook volop gele-
genheid om vragen te stellen. 

De workshop is voor iedereen ge-
schikt, van jong tot oud en gebruik 
makend van compact camera tot spie-
gelreflex. Nationaal Park De Groote 
Peel is een moerasgebied. Het be-
hoeft geen extra uitleg dat het dus 
nat kan zijn. Houdt u daar met uw 

kleding en schoeisel rekening mee.

Geïnspireerd? In de winkel van Bui-
tencentrum De Pelen zijn prachtige 
praktijkboeken fotografie verkrijg-
baar. Voor nog meer verdieping! 
Buitencentrum De Pelen, het bezoe-

kerscentrum van Nationaal Park De 
Groote Peel, is elke dag van 10.00 tot 
18.00 uur geopend. 

Voor meer informatie en alle acti-
viteiten: www.buitencentrum.nl of
www.np-degrootepeel.nl 

Fotoworkshop in De Groote Peel

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

Tevens het adres voor het leegruimen 
van woningen en ophalen van al uw 

overbodige spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

Tel. 0653442320 
www.hhkoopjes.nl / info@hhkoopjes.nl

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

Brugstraat 29 (naast Florence)
Parkeren voor de deur!

OOK VOOR 
PASFOTO'S



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 
14 tot en met 23 augustus 2014 

DONDERDAG 14 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Maximiliaan Maria Kol-
be, priester en martelaar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 H. Mis.

VRIJDAG 15 AUGUSTUS
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
18.30 uur Rozenkransgebed. 
19.00 uur (zang dameskoor Cantantes, lec-
tor mevr. T. Kessels) – voor de zielenrust 
van Harrie Jonckers; ter ere van Onze Lieve 
Vrouw van Altijddurende Bijstand.

ZATERDAG 16 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Stefanus van Hongarije
- vooravond van de 20ste zondag door het 
jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Roost) – zeswekendienst 
Mia Doensen-Vleeshouwers, Theu Steuten
(vanwege verjaardag). 

ZONDAG 17 AUGUSTUS
Twintigste zondag door het jaar 
09.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
mevr. L. Caris) – jaardienst ouders Zegveld-
Bloemers, ouders Mertens-Bongers en over-
leden familieleden; ter ere van Onze Lieve 
Vrouw van Altijddurende Bijstand.

H. Doopsel van Alina Schreuder (Linden-
straat 12).

MAANDAG 18 AUGUSTUS
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph. 

DINSDAG 19 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Johannes Eudes, priester
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG  20 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Bernardus, abt en
kerkleraar
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 21 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Pius X, paus
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 22 AUGUSTUS
Gedachtenis van Heilige Maagd Maria, 
koningin
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 23 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Rosa - vooravond van de 
21ste zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis - (zang dameskoor Can-
tantes, lector mevr. H. Dielissen) – jaardienst 
Toos Gielen-Loijen, overleden familieleden 
Veugelers-de Wit, Els van Hulsen-van Dael.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 17 augustus 
10.00 uur H. Mis – voor overleden ouders 
Eckers-Schroeten, dochters Truke en Marieke,
zonen Wub en Sjef en schoondochter Gertru-
da Eckers-Wagemans.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

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

NL96 RABO 0135 5077 15

16 t/m 23 augustus 2014

ZATERDAG 16 augustus: 19.15 uur H. Mis, 
koor de Leeuwerik, voor de H. Gerardus.

ZATERDAG 23 augustus: 19.15 uur H, Mis.

LEZERS:  zaterdag 16 augustus Nelly Stie-
nen, zaterdag 23 augustus Francien Ver-
heijen.

MISDIENAARS: zaterdag 16 augustus Vale-
rie Beerens en Jarno Bongers, zaterdag 23 
augustus Tom van Horik.

“Als je denkt dat de glans van je leven 
af is, begin dan ergens met weer iets 

op te poetsen.”

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 16 – 23 augustus. 

Zaterdag 16 augustus, viering Hoogfeest 
van Maria Tenhemelopneming, 
19.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans)
Leen Lenders-Steuten (overleden in Austra-
lië), jrd Giel de Bruijn, jrd Stien de Bruin en 
Joep de Bruin, ghm levende en overleden 
leden familie Swaans en gezusters Leenders, 
zwd Adri Veugen. 

Zondag 17 augustus, 20e zondag door 
het jaar, 10.00 (Samenzang) ghm Lieske 
Schroijen, 

Dinsdag 19 augustus,
19.00 voor de zieken.

Donderdag 21 augustus,
19.00  voor eigen intenties. 

Zaterdag 23 augustus, 
19.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) 
zwd Lei Weekers.

ACOLIETEN :
za. 16 aug. 19.00 : Richard Köster, Koen Cou-
mans; zo. 17 aug. 10.00 : Victor Köster, Cas 
Schonkeren; za. 23 aug. 19.00 : Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen. 

DOOPSELS :
Door het Sacrament van het H. Doopsel zijn 
in onze geloofsgemeenschap opgenomen :
Vive Jongen (Moezelkapel), 
Nick Bongaerts, Meijelsedijk 88a.
We wensen dopelingen en hun ouders van 
harte proficiat en een goede toekomst.

OVERLEDEN :
Op 5 augustus jl. overleed Tjeu Verheijen, 
74 jaar, Lemmenhoek 74.  Moge hij rusten 
in vrede.

HUWELIJK :
Marcel van den Burg en Leentje de Win zijn 
voornemens een christelijk huwelijk aan te 
gaan. We wensen hen een goede voorberei-
ding en fijne toekomst. 

VIERING 15 AUG. :
Zaterdag vieren we het Hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming, waarbij in vroegere ja-
ren de zegening van kruiden (de kroêtwes) 
plaats vond. In enkele parochies gebeurt 
dat nog wel. De gezegende kruiden werden 
en worden aangewend ter beperking van 
schade bij dreigend onheil (onweer, ramp-
spoed). 

VAKANTIE :
Nog even geniet de schooljeugd van de zo-
mervakantie. En voor de liefhebbers : van 
KVW Nederweert met de wandelvierdaagse 
volgende week. Ik wens de deelnemers veel 
succes !

Pastoor A. Koumans. 

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

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

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, Budschop 6, telf. 632821.
U kunt ook per e-mail de intenties 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 17 augustus  2014,  H. Mis om 
11.00 uur Geen koor.

H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Jaardienst voor broer en zus Smolenaers

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Piet Wullems

Zondag 24 augustus zal het Zondagskoor 
weer van de partij zijn.

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 16 augustus 2014
23 augustus 2014

Zondagmorgen 17 aug. 9.30 uur:
Viering Maria-Ten-Hemel-Opneming 

Als jrgt. voor  Frans Reijnders en Annie Reijn-
ders van den Berg, Franciscus Vermeulen en 
Elisabeth Janssen, Als maandd. voor Pierre 
Wijers en Mia Wijers-Baetsen,  Overleden
ouders Schreurs-Verstappen,  Nicolaas, Eli-
sabeth,  Harrie en Sjra Schreurs (volkszang)

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.

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Open eettafel Leveroy

Op donderdag 21 augustus is weer 
open eettafel, aanvang 12.00 uur. 
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdagmiddag 13 augustus 11.00 
uur. Nieuwe bezoekers aanmelden tot 
dat zelfde tijdstip.

Tel. 651501; 652274; 651633

Wegens vakantie gesloten 
tot en met 30 augustus.  

Maandag en dinsdag altijd gesloten.
KÖMHOFF SANITAIR

Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, de bloe-
men, brieven en kaarten die wij mochten ontvangen.

Een bijzonder woord van dank aan Pastoor Koumans, de buurt en 
vrienden na het overlijden van onze zoon en mijn broer

Adrie Veugen
Wij kijken terug op een mooi en waardig afscheid.

Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte, dat hij in zijn leven 
voor velen zoveel heeft betekend.

De zeswekendienst wordt op zaterdag 16 augustus gehouden in de 
Parochiekerk te Ospel.

Dre, Mia en Johan Veugen

Dankbetuiging

Leo Weekers
- Lei - 

† 7 juli 2014

De vele kaarten, brieven, bloemen, bezoekjes, telefoontjes, de volle 
kerk tijdens de uitvaartmis van mijn man, oos pap, hebben ons steun 
en troost gegeven. Het was goed om te merken voor hoe velen hij 
betekenis had. Wij waarderen dit alles zeer.

De 6-wekendienst vindt plaats op zaterdag 23 augustus om 19.00 uur 
in de parochiekerk van OL Vrouw Onbevlekt Onvangen aan de 
OL Vrouwenstraat te Ospel. 

Nelly Weekers-Feijen en kinderen

Ospel, augustus 2014

Dankbetuiging

“Voor altijd in ons hart”

ANNIE  VOSSEN-SLAATS
Maar niet alleen in òns hart,

Het was fijn om te ervaren dat ons mam
voor velen zoveel betekend heeft.

Bedankt voor alle lieve kaartjes, e-mails, telefoontjes, 
bloemen, attenties, bezoekjes, goede  zorgen en zo meer

 tijdens haar ziekte en na haar overlijden.
Het heeft ons goed gedaan.

Fam. Hurkmans-Vossen
Fam. Vossen- Op den Drink

Jan Derikx

EHBO Nederweert start cursus 
“Eerste hulp aan Kinderen” 

Nederweert, 8 augustus 2014
Vanaf 4 september start in de Pinnen-
hof in Nederweert de cursus EHBO 
aan kinderen. Werkt u op een kinder-
dagverblijf, op een school of bent u
gastouder? Vooral dan is deze cursus 
van belang. Kinderen zijn vliegens-
vlug en als het dan eens misgaat, dan 
wilt u toch de juiste eerste hulp kun-
nen verlenen. 

Wat houdt deze cursus in: 
Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de 
verschillen tussen zuigelingen, kinde-
ren en volwassenen, die van belang zijn 
voor de eerstehulpverlening, zoals:
-  lichaamsbouw; 
- gedrag van zuigelingen en kinderen 

bij ongeval en ziekte en de wijze 
waarop hierop het best kan worden 
gereageerd.

U leert hoe eerste hulp te verlenen 
aan zuigelingen en kinderen bij 
stoornissen in de vitale functies en 
plaatselijke letsels, die veel bij zui-
gelingen en kinderen voorkomen. U
krijgt inzicht in de gevaren die in het 
bijzonder zuigelingen en kinderen
bedreigen en de wijze waarop deze 
kunnen worden bestreden.

Vanaf 1 januari 2010 moeten gastou-
ders in het bezit zijn vaneen geregis-
treerd certificaat Eerste Hulp aan Kin-
deren van Het Oranje Kruis. Men kan 
dit aantonen door: een geregistreerd 
certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
van Het Oranje Kruis of de registra-
tie Eerste Hulp aan Kinderen op het 
geldige diploma Eerste Hulp van Het 
Oranje Kruis. Meer informatie kunt u
lezen op pagina 19/20 van de prakti-
sche handleiding Gastouderopvang 
of postbus 51.

Cursusdata zijn: 4, 11, 18, 25 sep-
tember, 2, 9, 16, 30 oktober en 6 no-
vember van 19.30 tot 22.99 uur.
Cursusduur: 9 lessen van 2¼  uur 
excl. examen (inclusief ziektes, speci-
fieke kinderreanimatie/AED).
Kosten: € 97,50 inclusief studie mate-
riaal, examen en administratie kosten 
e.d. (min. leeftijd 16).
Aanmelden kan via secretariaat@eh-
bonederweert.nl. De kosten worden
door een aantal zorgverzekeraars 
(deels) vergoed. Een EHBO diploma 
of andere vooropleiding is niet ver-
eist. 

Voor meer informatie verwijzen
wij naar de website 

www.ehbonederweert.nl

Toon Hermans Huis 
WEERT

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: 
Maandag 18 augustus 10.30-12.00 
uur yoga*. Woensdag 20  augustus 
09.30-12.00 uur workshop schilderen 
en van 10.00 – 12.00 kookworkshop*. 
Vrijdag 22 augustus 09.30-12.30 uur 
creatief atelier. Van 13.00 – 16.00 uur 
kinderworkshop.  In de periode van 
14 juli t/m 22 augustus - Open inloop 
maandag t/m vrijdag van 09.00-13.00 
uur. (* = op afspraak). Meer info: 
www.toonhermanshuisweert.nl

Help Alzheimer overwinnen. 
Dan hoeft niemand zichzelf 
te verliezen.
www.alzheimer-nederland.nl

Waar drinkt u 
koffie uit?

Met dit gevoel hebben Alzheimer-
patiënten dagelijks te kampen.

iedereen
verdient een
morgen



VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
Internet: www.groenekruis.nl

Groene Kruis Thuiszorg
Groene Kruis Ledenorganisatie
Telefoon: 088 - 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 077 - 373 92 53, van 8.30 – 16.30 uur

Groene Kruis Kraamzorg
Telefoon: 088 – 610 6106, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis Winkel (uitleen/koop/huur)
Weert, Vogelsbleek 10 
(maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00)
Echt, Du Commerce 2 
(maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur)
Panningen, Raadhuisstraat 114 
(ma t/m vrij 9.00 -17.30; za 10.00-16.00)
Roermond, Westhoven 5 
(maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur)
Telefoon: 088 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Dagverzorging Oranjeflat
Oranjeplein 1a, Weert
Telefoonnummer: 06-44351140

Zorgboerderij Bosserhof
Bosserstraat 23, Nederweert
Telefoon:0495-634299 of 06-24181957
E-mail: Info@zorgboerderij-bosserhof.nl

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en 
Groene Kruis Vrijwilligerszorg
(voorheen Thuishulpcentrale Midden-Limburg)
Telefoon: 088 – 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep 
www.dezorggroep.nl

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.

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

Te koop:
appels en pruimen

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Ga op zoek naar het zwarte goud!

Aan de rand van De Groote Peel 
woont de ruige Roversbende de 
Zwarte Raven. Ze hebben een op-
dracht	gekregen	van	hun	leider,	Graaf	
de	 Zwarte	 Raaf,	 om	 in	 De	 Peel	 op	
zoek te gaan naar het zwarte goud. 
Wil jij ze helpen met hun zoektocht? 
Kom dan op zondag 17 augustus naar 
Buitencentrum De Pelen en ga met de 
Raven op Roverspad! Starten kan tus-
sen 12.00 en 15.00 uur bij het Buiten-
centrum van Staatsbosbeheer aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk. Deelname 
kost € 2,50 per persoon (volwassenen 
en	 kinderen)	 inclusief	 een	 broodje	
bakken en een stoere roversbutton 
voor elk kind. Aanmelden kan via: 
0495	–	641	497	of	per	mail:	depelen@
staatsbosbeheer.nl

Rovers van de Zwarte Raven op 
Roverspad 
De schatkelder in het kasteel van 
Graaf	 de	 Zwarte	 Raaf	 ligt	 vol	 met	
goud, zilver en diamanten. Alles wat 
van	waarde	 is	heeft	hij	 in	 zijn	bezit.	
Alles … behalve het zwarte goud! 
Daarom	 heeft	 hij	 zijn	 Roversbende	
De Zwarte Raven op pad gestuurd 
om het zwarte goud te zoeken. Dat 
is geen eenvoudige klus want rover 
Robin, Rikus, Raphael, Rocco, Romeo, 
Remy en Rombout weten niet waar 
die kostbare schat te vinden is. Erger 
nog, ze weten niet eens hoe zwart 
goud eruit ziet! De enige aanwijzing 
die ze hebben is dat het van ‘onschat-
bare waarde’ is en dat het zich ‘er-
gens’ in het enorme Peelmoeras be-
vindt. Waar o waar moeten ze gaan 
zoeken? 

De  Rovers zijn wanhopig want ze 
durven niet met lege handen terug 
te	komen	bij	de	Graaf.	Ze	kunnen	dus	
wel wat hulp gebruiken. Ben jij dap-
per genoeg om mee te helpen zoeken 
naar	die	felbegeerde	schat?	Je	hoeft	
niet	 alleen	 te	 gaan,	 (groot)ouders	
mogen ook mee op pad. Op een rou-
te van 2,5 km, die wordt aangegeven 
met ravenpijlen, staan zeven schatkis-
ten met aanwijzingen. Door ze uit te 
voeren kom je achter het geheim van 
het zwarte goud. Veel succes!

Actief de natuur ontdekken 
Het Roverspad is een educatieve 
speurtocht in De Groote Peel voor 
kinderen van 6 t/m 10 jaar. Staats-
bosbeheer	heeft	 deze	 tocht	 speciaal	
ontwikkeld om kinderen in aanraking 
te laten komen met de natuur en te 
zorgen dat ze er leuke ervaringen in 
hebben. Het Roverspad wordt een  
paar keer per jaar aangeboden in het 
activiteitenprogramma van De Pe-
len, maar kan ook aangevraagd wor-
den	 als	 bedrijfsuitje	 of	 als	 feestelijk	
schooluitstapje voor grote groepen. 
Meer	 informatie	 over	 groepsuitjes:	
www.buitencentra.nl . 

Buitencentrum De Pelen 
Startpunt van deze en alle andere ac-
tiviteiten in Nationaal Park De Groote 
Peel is het Buitencentrum De Pelen 
van Staatsbosbeheer. De Pelen is elke 
dag geopend van 10.00 tot 18.00 uur. 
Voor	meer	 informatie	 en	 een	 activi-
teitenoverzicht www.buitencentra.nl 
of	www.np-degrootepeel.nl	

Een bijzondere bestemming

Het noorden van Portugal is dé be-
stemming voor wie iets anders zoekt 
dan	de	stranden	van	de	Algarve	of	de	
drukte van Lissabon. Hier vindt men 
hier nog de werkelijk Portugese ma-
nier van leven en ongerepte natuur. 
In dit gebied heersen rust en ruimte 
en het is nog niet overspoeld door 
het massatoerisme en daarom juist 
zeer geschikt om het ware Portugal 
te leren kennen. De charme van het 
noorden is overal voelbaar in de au-
thentieke dorpen, schitterende na-
tuurparken en eeuwenoude steden.

De grote rivier Douro vormt de grens 
met de rest van Portugal en is onder-
deel	 van	 het	Werelderfgoed	 van	 de	
UNESCO. Op de oevers groeien de 
druiven waar de wereldberoemde 
portwijn van wordt gemaakt op ter-
rasvormige wijngaarden. De Douro-
regio	 is	 het	 oudste	 afgebakende	
wijngebied van de wereld. Het waren 
de Romeinen die hier de wijnbouw 
introduceerden, maar met name in 
de	 tweede	 helft	 van	 de	 17de	 eeuw	
werd de portwijn wereldwijd bekend 

door toedoen van de Engelse hande-
laren. In tegenstelling tot andere ge-
bieden in Europa gebruikt men in de 
Douro vooral inheemse druivenrassen 
die	exclusief	in	Portugal	worden	ver-
bouwd. Bovendien zijn de klimaat-
omstandigheden in dit gebied en de 
grond waarop de druiven groeien van 
groot belang, hierdoor krijgt de port-
wijn een karakteristieke en unieke 
smaak.
 
De kleine stadjes aan de Douro ade-
men	een	eigen,	unieke	sfeer	en	in	de	
bergen achter de rivier liggen nog 
veel meer verborgen schatten die 
het verdienen om ontdekt te wor-
den! Van april tot en met oktober is 
het mogelijk een 8-daagse groepsreis 
in dit unieke gebied te maken, met 
een	 afwisselend	 programma	 waarin	
cultuur en natuur centraal staan. Ui-
teraard belicht deze reis veel over de 
portwijn en ziet de reiziger wat een 
sterke	invloed	de	wijnbouw	heeft	op	
het landschap en het leven in deze 
streek.	Kijk	voor	meer	 informatie	op	
www.realtours.nl.

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
DPL-lichttherapie

Spot-Away-behandeling
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

Informatieavond over  
‘de bevalling’

Op dinsdag 2 september a.s. organi-
seren de verloskundigen en gynaeco-
logen	 uit	 de	 regio	Weert	 een	 infor-
matieavond over de bevalling. Deze is 
bestemd voor zwangere vrouwen - en 
hun partner- als voorbereiding op de 
bevalling. 

De	informatieavond	vindt	plaats	tus-
sen 19:00 en 21:00 uur in het Audito-
rium	 van	 SJG	Weert,	 Vogelsbleek	 5.	
Aanmelden	via	het	inschrijfformulier	
op de website: www.sjgweert.nl (zie: 
Agenda)	of	telefonisch	bij	de	afdeling	
Patiënteninformatie:	0495	–	57	22	05.

Als je gaat bevallen wil je daarover 
goed	geïnformeerd	zijn.	Daarom	ge-
ven een verloskundige uit de regio en 
een verloskundige en gynaecoloog 
uit het ziekenhuis uitleg over de be-
valling, eventuele pijnstilling en over 
“wat er anders kan gaan”. Indien mo-
gelijk volgt een rondleiding over de 
verpleegafdeling	en	de	verloskamers.	
Natuurlijk is er ruimte voor het stellen 
van vragen.
                                   

Film ‘Marina’ in 
Theaterboerderij Boeket

Zaterdagavond 16 augustus a.s. is 
Theaterboerderij Boeket aan de Ros-
selsweg 3 in Nederweert de plek 
waar Filmhuis Weert de film ‘Marina’ 
vertoont. Inloop in het theater is 
vanaf	21.00	uur.	De	voorstelling	start	
zodra het donker is.
Italië 1948. De 10-jarige Rocco groeit 
op in een prachtig maar arm berg-
dorpje in Calabrië, tot zijn vader Sal-
vatore op een dag beslist om op zoek 
te gaan naar een betere toekomst 
voor zijn gezin. Hij vertrekt naar het 
beloofde	 land,	 België,	 om	 daar	 op	
korte tijd veel geld te verdienen in 
de steenkoolmijnen, en dan naar 
zijn geboorteland terug te keren. De 
jonge Rocco wordt van de ene dag op 
de andere een migrant, met alle ge-
volgen van dien. Hij zoekt tegen de 
wil en overtuiging van zijn vader een 
uitweg	via	de	muziek	én	de	liefde,	en	
volgt zijn hart en passie om een eigen 
droom te realiseren.

De entree voor donateurs bedraagt 
€ 3,- Overige toeschouwers betalen 
€ 5,-.

Reserveren is niet mogelijk. Na afloop 
is er gelegenheid om bij een drankje 
na te praten.

Reünie Discotheek “De Schuur”

Vijfde Festeynder Plein

Wat leek het ons leuk om eens een 
Reünie te organiseren van Disco-
theek “De Schuur” Nederweert. 
We hadden een Facebook pagina 
aangemaakt en daaruit bleek dat 
er heel veel animo voor is. Daar-
om hebben we besloten dit gaan 
doen op zaterdag 1 november 
2014 in “DE TREFF”  Boeket 1 te 
Nederweert.

Dit kunnen we natuurlijk niet zonder 
jullie medewerking.  Het gaat een 
feest	 worden	met	muziek	 uit	 de	 ja-
ren 80. Ook zijn we het personeel van 
weleer aan het benaderen. Ook de 
Dj’s van toen hebben we gevraagd 
om op die avond te draaien. Mochten 
jullie	nog	oude	foto’s	of	mooie	verha-
len	uit	de	“SCHUURTIJD”	hebben	dan	

De jubileumeditie van Festeyn-
der Plein zal de boeken in gaan 
als zeer gezellig, maar vooral als 
de editie met het perfecte pro-
gramma. De weergoden waren de 
organisatie goed gezind en dat is 
uiteraard bepalend voor de juiste 
sfeer. Al vroeg liep het plein goed 
vol en het werd alsmaar drukker.

Om precies 19.30 uur opende de 
jonge Roggelse band CAS het pro-
gramma. Met hun aanstekelijke pop/
folk	 sound	 wist	 men	 het	 publiek	 te	
boeien.	 Afgewisseld	met	 een	mooie	
ballad van singer/songwriter Cas Ron-
ckers hand men de bezoekers op de 
hand. Steady State liet de jaren 60 
herleven en dat kan de band als geen 
ander. De ene na de andere hit rolde 
van het podium en werd door het 
volle plein uitbundig meegezongen. 
Na een korte pauze stond de band 
als	“Friends”	van	mondharmonica	fe-
nomeen Maikel van Bogget weer op 
de	planken.	Op	een	perfecte	manier	
liet hij de bezoekers genieten van een 
breed palet aan blues traditionals, 
met	af	 en	 toe	een	uitstapje	naar	de	
Rock	’n	Roll.	Uiteraard	afgerond	met	
een	toegift,	dit	op	veelvuldig	verzoek	

zou het misschien leuk zijn om deze 
ook op onze site te laten zien. Helaas 
kunnen we niet meer aan de “GEUR” 
komen van “De Schuur”

Ter informatie:
ALLEEN ALS ER VOLDOENDE AAN-
MELDINGEN	 ZIJN	 ZAL	 DEZE	 REÜNIE	
DOORGAAN, MAAR TEVENS VER-
MELDEN	WE	ERBIJ	VOL	is	VOL	!!!!!	
INSCHRIJVEN	IS	MOGELIJK	TOT	1	OK-
TOBER 2014
 
Nadat	 je	 jezelf	 hebt	 aangemeld	 op:	
ht tp : / / w w w.cokudes ign .n l / DE-
SCHUUR ontvang je van ons een en-
treebewijs zodat je er zeker van bent 
dat je binnen kunt... want we zeiden 
het al VOL is VOL.

van	de	bezoekers.	Afsluiter	BOSSTIME	
uit Duitsland deed waarvoor men was 
vastgelegd, een geweldige ode bren-
gen aan Bruce Springsteen. Frontman 
Thomas Heinen en zijn band wisten 
vanaf	song	een	de	bezoekers	aan	zich	
te binden en dat met een onvoorstel-
baar enthousiasme. Al met al kan de 
organisatie terugkijken op een zeer 
geslaagde editie met als belangrijk-
ste resultaat, een meer dan tevreden 
publiek.

Uitslag loterij t.b.v.  
Braintrainerproject  
Tijdens Festeynder Plein werd ook de 
uitslag bekend gemaakt van de Goede 
Doelen loterij t.b.v het braintrainer-
project	 van	 Zorgcentrum	 St.	 Joseph	
in Nederweert. De loterij is zeer suc-
cesvol	 verlopen	 en	 heeft	maar	 liefst	
€ 3000,- opgebracht voor de brain-
trainer. De uitslag: 1e prijs-1761, 2e 
prijs-1525, 3e prijs-799, 4e prijs-1977, 
5e prijs-1635, 6e prijs-1265, 7e 
prijs-883, 8e prijs-372, 9e prijs-1723, 
10e prijs-870, 11e prijs-742. De prijzen 
kunnen	worden	afgehaald	na	een	te-
lefonische	 afspraak,	 0495-633522	 of	
stuur even een mailtje, jmgstultjens@
hotmail.com

Elke woensdag op pad

In de zomer is er veel te zien en te ont-
dekken in de natuur! Daarom houdt 
Staatsbosbeheer elke woensdag in 
de zomervakantie een excursie vol 
inspirerende doe- en ontdekopdrach-
ten  in Nationaal Park De Groote Peel. 
De Zin in Zomertocht is geschikt voor 
het hele gezin en start op woensdag 
13 en 20 augustus om 11.00 en 14.00 
uur bij de balie van Buitencentrum De 
Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Op woensdag 27 augustus is er alleen 
’s middags een tocht. Deelname kost 
€ 5,- voor volwassenen en € 3,50 per 
kind,	 inclusief	 een	 leuke	 dierenpin.	
Opgave	 via:	 0495	 –	 641	 497	 of	 per	
mail: depelen@staatsbosbeheer.nl

De zomer is in volle gang en het is lek-
ker druk in Buitencentrum De Pelen. 
Veel vakantiegangers genieten van 
de natuur en van de vele activiteiten 
die Staatsbosbeheer vanuit het Bui-
tencentrum biedt. Zo hebben Inmid-
dels	 al	 veel	 (groot)ouders	 en	 kinde-
ren ontdekt hoe leuk het is om op Zin 
in Zomertocht te gaan in De Groote 
Peel. Gelukkig gaan deze tochten nog 
door tot eind augustus. Volop kans 
dus om ook een keer mee te doen! 
Het leuke aan de Zin in Zomertocht  
is	dat	(groot)ouders	en	kinderen	lek-
ker samen aan de slag gaan in de na-
tuur. Samen waterdieren scheppen 
en bekijken, samen een boommobile 
maken van materialen die gezocht 
worden op het scharrelpad en samen 
een moment van stilte genieten om 
naar de vogels luisteren. Maar vooral, 
samen een heerlijke tijd in de Peel be-
leven! 

Voor	of	na	de	tocht	kun	je	op	de	gro-
te picknickweide van het Buitencen-
trum nog lekker spelen en picknicken. 
Hiervoor zijn bij het Buitencentrum 
praktische picknickspullen en smake-
lijke Streekproducten verkrijgbaar. 
Of	 laat	 je	 lekker	 verwennen	 op	 het	
gezellige terras van de Peelkiosk! Het 
buitencentrum is elke dag geopend 
van 10.00 tot 18.00 uur. 

Voor	meer	 informatie,	een	compleet	
activiteitenoverzicht en een routebe-
schrijving:	 www.buitencentra.nl	 of	
www.np-degrootepeel.nl

De Molens van Nederweert
Ze	zijn	een	belangrijk	stukje	erfgoed	
in Nederweert, de vier gemeente-
lijke molens. De gebouwen worden 
beheerd door vrijwillige molenaars. 
De molens zijn regelmatig geopend 
voor het publiek. Onderstaand een 
schema met de openingstijden voor 
de maand april. Noteer ook alvast de 
Nationale Molendag, de Limburgse 
Molendag en de Ospelse Molendag 
in	uw	agenda.	Voor	meer	informatie	
over de molens, bezoek ook eens:    
www.molensvannederweert.nl

Sint Jozeph Kreyel 
Openingstijden
1e + 3e zaterdag van de maand
9.00/12.00 uur
Draaien en Malen
Rondleiding
Ook	op	afspraak
Tel. nr. 06-55186796 

de Korenbloem Ospel
Openingstijden 
2e + 4e zaterdag van de maand
10.00/16.00 uur
Draaien en Malen

Rondleiding
Ook	op	afspraak
Tel. nr. 06-30457014 

deWindlust Roeven 
Openingstijden
iedere woensdag en de 1e zondag 
van de maand 13.00/1600 uur
Olie slaan 
Rondleiding
Ook	op	afspraak
Tel. nr. 0495-625065

W.K.C Roeven
Openingstijden
op	afspraak
12.00/16.00 uur
Rondleiding
Ook	op	afspraak

Belangrijke molendagen zijn;
•	 3e	Zondag	van	Augustus;	“Ospelse	

Molendag”
•	 4	 en	 5	 Oktober	 2014;	 Limburgse	

Molendag.
Tot ziens op de Molen
Met vriendelijke groeten van de Mo-
lenaars uit Nederweert.

(Foto:	Koen	Tullemans)
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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!

Zaterdag 16 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
Kersenvlaai: € 9,40 half € 5,20
Oostbrood € 2,20
Harde Wener aardbeiengebakje: € 1,50
Abrikozen-kwark vlaai: € 12,75 half € 7,35
Zaterdagaanbieding: Stokbrood: € 1,00

WeeK
33

11 t/m 16
augustus

Gildeslager
Hermanns

Kerkstraat 83 - Nederweert - 0495 632119 - www.slagerijhermanns.nl

1 kg Braadworst + 1kg half om half gehakt €12,-

LIVAR �letcarbonade lapjes of aan stuk 100 gram €1,75

Supermalse kogelbief van het Belgisch Witblauw rund 2 voor €5,-

Boerenplaatham 100 gram €1,95
Gebraden gehakt (diverse soorten) 100 gram €1,15
Frikandellenbrood 100 gram €1,15

Uit eigen worstmakerij

GILDESLAGER
JOHN HERMANNS DE
BBQ SPECIALIST

Will’s Hairstyling
Dr. v.d. Wouwstraat 46

0495-631671 
www.willshairstyling.nl                 

50% korting!
Op uw eerste behandeling bij elke nieuwe registratie in onze

succesvolle online-agenda. 

Bezoek onze website

en maak uw online afspraak.en maak uw online afen maak uw online af aak

www.willshairstyling.nl

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

ZIEKENVERVOER

GEZOCHT: COLLECTANTEN 
IN NEDERWEERT

Voor de gemeente Nederweert zijn wij voor de maand augustus 2014 op 
zoek naar collectanten. Dit i.v.m. de collecteactie die wij deze maand met 

een aantal lokale sportverenigingen zullen uitvoeren.

Mocht u interesse hebben om een aantal dagen per week te willen  
collecteren (tegen betaling, minimumloon) dan vernemen wij het graag.

Stuur uw CV per email naar: collecte@be-spotted.nl

ZOMER OPRUIMINGSFINALE!! NIEUWE COLLECTIE
VOETBALSCHOENEN

Verkrijgbaar van maat 18 t/m 51!

NIKE - ADIDAS - PUMA - MIZUNO - UMBRO

GROTE COLLECTIE
EASTPAK TASSEN

DAMES & HEREN SCHOENEN 

2de paar € 5,-*

LAATSTE
ZOMER-KINDERSCHOENEN
HELFT VAN DE HELFT*

*muv Teva, bergwandelschoenen en nieuwe collectie

Op reeds afgeprijsde kledingbovenstukken:
2 stuks 10% }
3-4 stuks 15% } extra korting op de al afgeprijsde prijs!
5 stuks of meer  20% }

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

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

VAN KOP TOT STAART
Saame Genieten

Mosselavond
Donderdag 21 augustus 2014

vanaf 19.00 uur.

Sfeervolle avond
voor € 24,50 p.p. excl . drank

(alternatief : 2 gangen vis- of vleesmenu)

Saame onbeperkt 
mosselen eten

Live entertainment van Ton Wolter.

Alles in bedrijf                                                                                                                                          

Het museum is in vol bedrijf. Er
wordt gezaagd, gesmeed, geschil-
derd, gebakken en potten gedraaid. 
De textielgroep gaat spinnen en 
breien. De vlechters vlechten allerlei 
manden. Alle ambachten zetten het 
beste beentje voor met een goede 
uitleg. Ook in de stroopmakerij, 
waar nog geen fruit en bieten zijn, 
wordt een film gedraaid over stroop 
maken. Nieuw is ook de vlechtexpo-
sitie in de Bröbe schuur, waar alle 
wetenswaardigheden te zien zijn 
over wilgenteelt en verwerking. De 
succesvolle tentoonstelling “Het Be-
gin van Eynd” laat alles zien over 
recreëren in het Peel gebied. En de 
expositie “Terug in de Tijd”geeft 
het natuurlijk beeld van het leven 
van de Rendierjagers in de steentijd.
En als het weer goed is, wordt er ge-

beugeld op de nieuwe beugelbaan. 
Iedereen kan genieten op de terras-
sen van dit oud volksspel. De muzikale 
omlijsting is deze dag in handen van 
de damesmuziekkapel “Mans Zat” uit 
Maarheeze, die alles nog eens gezel-
lig maakt.

Woensdag 20 aug. Kinderdoedag 
met weven, breien punniken en band 
weven. Dit alles onder begeleiding 
van de textielgroep van Eynderhoof. 
De gehele middag kan men deelne-
men zonder  aanmelding. Verder zijn 
er speelmogelijkheden in het speel-
bos en bij de  nieuwe wasplaats. 

Museum is geopend van 13.00 – 17.00 
uur. Voor meer informatie zie: www.
eynderhoof.nl

Ode aan het Schrijven
De organisatie van het evene-
ment Ode aan het Schrijven ligt 
op schema. De organisatoren
hebben al zeventien schrijvers en
dichters uit Nederweert en direct 
omgeving bereid gevonden om
op vrijdag 29 augustus te komen 
voorlezen uit eigen werk. Dat ge-
beurt in Theaterboerderij Boeket 
aan de Rosselsweg 3 in Neder-
weert.

“We zijn blij verrast over het enthou-
siasme waarmee de schrijvers rea-
geren op ons verzoek”, aldus Peter 
de Kievit, één van de organisatoren 
van het evenement. “Het wordt een 
avond waar de bezoekers een heel 
goed beeld krijgen van dat wat Ne-
derweert en directe omgeving heeft 
te bieden op schrijfgebied. Er zijn 
schrijvers die schrijven in dialect en er 
zijn schrijvers die schrijven in het Ne-
derlands. Zij schrijven poëzie, proza 
en drama. Er zijn autobiografische 
schrijvers en creatieve schrijvers én 
alle leeftijden zijn vertegenwoor-
digd. De jongste schrijver is begin 
twintig, de oudsten zijn de tachtig 
gepasseerd. 

De organisatoren zijn nog in onder-
handeling met enkele auteurs. Rond 
de 15e augustus is de lijst met schrij-
vers compleet en worden de namen 
bekend gemaakt.

Workshops schrijven
Ode aan het Schrijven geeft niet al-
leen schrijvers die al enige bekend-

heid genieten de kans zich aan een 
breed publiek voor te stellen, ook 
schrijvers die nog niet in de open-
baarheid zijn getreden met hun 
schrijfsels krijgen de 29e de kans dat 
te doen. Peter de Kievit: “Schrijvers in 
het publiek hebben de gelegenheid 
om de ‘speakerscorner’ te beklimmen 
en het publiek kennis te laten maken 
met hun werk.”

In de middaguren worden er drie 
workshops gehouden waarin de deel-
nemers kennis kunnen maken met 
verschillende vormen van schrijven.
Schrijfdocente en medeorganisator 
Esther van der Werf: “We zijn druk 
bezig die workshops te organiseren 
en komen er snel mee naar buiten. Er
komt een workshops autobiografisch 
schrijven en een workshop creatief 
schrijven. Daarnaast is er voor jon-
gere kinderen een aparte workshop. 
In de avonduren worden er korte 
workshops gehouden, waar bezoe-
kers kennis kunnen maken met het 
schrijven.

Ode aan het Schrijven begint op 29 
augustus om 19.00 uur en kost bij 
voorinschrijving € 7,50. 
Op de dag zelf bedraagt de entree 
€ 10,-.
Meer informatie over het evenement 
is te vinden op de website odeaan-
hetschrijven.nl

Aanmelden kan via 
odeaanhetschrijven@outlook.com

Verzamelaarsbeurs
Zondag 17 augustus  organiseert Ver-
zamelaarsvereniging “De Peelstreek” 
uit Meijel weer haar maandelijkse 
ruilbeurs.
Het evenement vindt plaats in de Ra-
bozaal van het gemeenschapshuis D’n 
Binger, Alexanderplein 2 in Meijel.

Het is een ideale gelegenheid voor 
verzamelaars om hun collectie uit te 
breiden of aan te vullen. Op verza-
melgebied is van alles te vinden zoals 

voetbalplaatjes, postzegels, munten,
pennen, jokers, suikerzakjes, bid-
prentjes, ansichtkaarten, bankbiljet-
ten etc. 

De openingstijd van de ruilbeurs is 
van 10.00 u tot 13.00 u.
Zoals altijd zijn er ook veel tafels ge-
reserveerd voor ruilers.
Alle verzamelaars en belangstellen-
den zijn van harte welkom.
Parkeergelegenheid is er voldoende.



De provincie Limburg en de gemeente 
Nederweert werken aan het verbete-
ren van de huidige verbinding tussen 
de A2 en N266. Het project loopt al 
geruime tijd. Achter de schermen is de 
afgelopen maanden hard gewerkt om 
een aantal onderzoeken af te ronden. 
De resultaten van deze onderzoeken 
vormen de basis om keuzes te ma-
ken. We praten u bij over de actuele 
ontwikkelingen en zetten de planning 
op een rij.

Aanleiding project
Aanleiding voor het project is het ver-
beteren van de regionale bereikbaar-
heid en de potenties voor gebieds-
ontwikkeling, het verbeteren van de 
verkeersveiligheid en de leefbaarheid 
in de kernen Nederweert en Budschop 
én het opheffen van de barrière tussen 
beide kernen. Een aantal van deze 
argumenten is ook onderdeel van het 
Masterplan. 

Kanaalzone
Volgens dat plan kan de kanaalzone 
zodanig heringericht worden dat het 
aan weerszijden een aantrekkelijk 
gebied wordt om te verblijven. Bij-
voorbeeld in de vorm van een groene 
zone of openbare ontmoetingsruimte. 

Met andere woorden, het kanaal krijgt 
een verbindende functie. Nu vormt de 
dominante aanwezigheid van de N266 
en de beperkte ruimte langs de weg 
juist een scheidend element tussen 
Budschop en Nederweert. 

Plan Milieu effectrapportage  
(planMER)
Wat is de beste oplossing voor het ver-
beteren van de wegverbinding tussen 
de A2 en de N266? Is dat een randweg 
of het aanpassen van de huidige weg? 
Als een randweg de beste optie is, 
op welke plaats kan die dan komen? 
Kortom, wat zijn de voor- en nadelen 
van de verschillende oplossingen? Om 
hier antwoord op te kunnen geven 
is een Plan Milieu Effectrapportage 
opgesteld (planMER). 

Alternatieven en varianten 
In de planMER die klaar is, zijn zes 
alternatieven en vier varianten on-
derzocht en getoetst op verschillende 
(milieu)thema’s. Welke alternatieven 
en varianten precies onderzocht zijn 
en wat de bijbehorende effecten 
zijn, kunt u lezen in de planMER die 
vanaf dinsdag 12 augustus op www.
nederweert.nl te downloaden is. Het 
planMER is een behoorlijk boekwerk. 

U kunt ook een samenvatting van de 
planMER lezen. Natuurlijk zijn het 
boekwerk en de samenvatting ook in te 
zien bij de receptie tijdens de reguliere 
openingstijden van het gemeentehuis.

Afwegingsnotitie
In de planMER zijn effecten onderzocht, 
maar worden geen conclusies getrokken 
met betrekking tot een voorkeursop-
lossing. Dat gebeurt in een nog op te 
stellen afwegingsnotitie. Deze notitie 
wordt opgesteld nadat de stakeholders 
en de aangrenzende wegbeheerders 
hun advies over de planMER en een 
voorkeursalternatief hebben geven. 
De stakeholders hebben de planMER 
overigens al eerder ontvangen. Op 8 
september komen ze bijeen voor het 
uitbrengen van het advies. Vervolgens 
wordt de afwegingsnotitie opgesteld. 
 
Themaraad
Op woensdag 24 september worden de 
planMER en de adviezen van de stake-
holders en aangrenzende wegbeheer-
ders toegelicht aan de gemeenteraad 
tijdens een themaraad. Dan is ook de 
concept afwegingsnotitie uitgewerkt 
met de keuze voor een voorkeursa-
lternatief. Ook deze wordt dan toe-
gelicht. Op basis van de planMER, de 

adviezen en de afwegingsnotitie neemt 
de gemeenteraad op 28 oktober een 
besluit over het voorkeursalternatief. 
Vervolgens zal dit besluit als advies naar 
Provinciale Staten worden gestuurd. 
Omdat de N266 een provinciale weg is 
neemt Provinciale Staten uiteindelijk 
het definitieve besluit. 

Bovenstaande informatie samengevat in 
een planning op hoofdlijnen levert het 
volgende overzicht op:

  8 september 2014
 Advies werkgroep stakeholders

  24 september 2014
 Openbare themaraad

  28 oktober 2014
 Advies gemeenteraad aan Gede-

puteerde Staten (GS) m.b.t. 
voorkeursalternatief

  November 2014
 Concept besluit GS m.b.t. 

voorkeursalternatief
  December 2014

 Concept besluit Provinciale Staten 
(PS) m.b.t. voorkeursalternatief

  1e kwartaal 2015
 POL-aanvulling ligt ter inzage en 

iedereen kan zienswijzen indienen
  Medio 2015     

 Vaststellen voorkeursalternatief met 
eventuele POL-aanvulling door PS

Samen op weg naar een keuze
Verbeteren verbinding A2-N266 Nederweert

GemeenteContact

Wifi in 
sportcentrum
Bezoekers van sporthal De Bengele 
kunnen op korte termijn gratis gebruik 
maken van draadloos internet. Steeds 
meer gebruikers gaven te kennen dat 
ze hier behoefte aan hebben. 

De aanleg van het wifi-netwerk 
vindt plaats tijdens de sluiting (i.v.m. 
schoolvakanties) van de sporthal.Hier-
door kan op een snelle en effectieve 
manier worden gewerkt, zonder dat 
de sportactiviteiten daar hinder van 
ondervinden. 

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

Op de website...
 Programma feestweek

www.nederweert.nl

Donderdag 14 augustus 2014

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 14 0495 of 0495-677111
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. 

Het verbeteren van de verbinding tussen de A2 en N266 biedt kansen voor Nederweert. (Foto: gemeente Nederweert)

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Programma
11 juli-26 augustus Zomerstop training 
voor de jeugd
26 augustus Ouderavond Jeugd
6 en 7 september veldwedstrijd te Someren
14 september Vriendschappelijke wed-
strijd te Geldern Walbeck (D)
19-20-21 september 1e en 2e Indoorwed-
strijd bij De Batavieren Treffers Weert
20 en 21 september veldwedstrijd te Ko-
ningslust
26-27-28 september 1e Bondswedstrijd bij 
HBS Wilhelmina Ospel
4 en 5 oktober 3D te Someren

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

RKSVO Nieuws

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
RKSVO 1 - Excelsior Hamont 1 19.30

Woensdag 20 augustus:
Helden da.1 - RKSVO da.1 20.00

Zaterdag 23 augustus:
SV Laar 1 - RKSVO 1 18.00
RKSVO 5 - SV Laar 6 18.00

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

Duikteam Nederweert
Afgelopen week zijn 5 van onze leden 
Hennie, Ruud, Panky, Alexander en 
Riny wezen duiken in de Boschmolen-
plas in Panheel. Eerst naar het project 
AWARE gezwommen en daarna naar 
instap 1. Langs de kant op gezwom-
men op ongeveer 3 meter diepte op 
zoek naar snoek, baarzen en karpers. 

We vonden 2 kleine snoekjes en heel 
veel kleine baarzen tot op een gege-
ven moment we een grote karper za-
gen op nog geen 2 meter diepte deze 
zijn we gevolgd en al gauw zagen we 
nummer 2 en 3. We zijn deze blijven 
volgen want er echt langs zwemmen 
wilde niet lukken zo gauw we te dicht 
in de buurt kwamen gingen ze ervan-
door. Na enkele meters zwemmen 
voegde karper nummer 4,5 en 6 zich 
bij het gezelschap zodat we al een 
hele kudde karpers voor ons uit lieten 
zwemmen. 

We zagen nog steeds vooral staarten 
van de karpers. Riny is er toen met 
een flinke boog omheen gezwom-
men zodat hij de karpers van de voor-
kant kon benaderen, hierdoor zijn ze 
omgedraaid. Omdat wij ons met ons 
vijven rondom de karpers hadden ge-
positioneerd konden we mooie foto’s 
maken. 

Een schitterende duik. Dus ook in de 
Nederlandse maasplassen zit heel 
veel vis en is het zicht geweldig.
 
Wil je ook eens duiken met perslucht? 
Dat kan bij ons duikteam. Kijk op onze 
site bij proefduiken. Dat kan ook in 
dezelfde Bosmolenplas. Dan gaan we 
op zoek naar karpers en snoeken.
Bezoek ons op www.duikteamneder-
weert.nl of mail ons op info@duik-
teamnederweert.nl.

Hallo schuttersvrienden,

Op zondag 20 juli werd een schiet-
middag georganiseerd voor de spon-
soren en begunstigers van onze ver-
eniging. Onder het genot van een 
hapje en een drankje werd er door de 
aanwezigen geschoten voor de St. lu-
cie sponsorwisselbokaal. 
Het team van timmerbedrijf Jan Stals 
werd de winnaar van 2014.
Van harte gefeliciteerd.

Op maandag 4 augustus hebben we 
een serenade gebracht bij de Fam. 
Dirks.

De opbrengst van een eerder gehou-
den loterij werd aan de familie over-
handigd door de voorzitster van de 
activiteitencommissie. Het overhan-
digde bedrag komt ten goede aan :
“Dolfijn voor Demi”. Wij bedanken de 
familie voor de gastvrijheid.

Op zaterdag 23 augustus gaan we 
de wandelaars van de Nederweer-
tse wandelvierdaagse weer muzikaal 
begeleiden tijdens hun laatste kilo-
meters. Alle geüniformeerde leden 
worden om 13.45 uur verwacht bij 
café het Vlegelke, Kerkstraat in Ne-
derweert.

Op zondag 24 augustus organiseert 
schutterij Antonius uit Stramproy het 
370e  schuttersfeest van de schutters-
bond E.M.M.
Let op: Het bondsfeest wordt om 
13.00 uur geopend.
Geüniformeerde leden worden om 
12.30 uur geacht aanwezig te zijn op 
het feestterrein, gelegen nabij de 
schietaccommodatie van schutterij St. 
Antonius, Breijvin Stramproy.
Aanvang marswedstrijd 14.35 uur. 

Agenda augustus:
16 – 8 Schietoefening 19.00 uur club-
gebouw
23 – 8 Afhalen wandelaars wandel-
vierdaagse 13.45 uur

23 – 8  Tinus Stienenbeker 19.00 uur 
Clubgebouw
24 – 8  Bondsfeest St. Antonius Stram-
proy (10)
25 – 8  Aanvang repetities majorettes.

De jaarlijkse fietstocht staat gepland 
op zondag 14 sept a.s.  Leden, ouders 
jeugdleden en supporters, houd deze 
dag vrij. Uitnodiging voor deze activi-
teit volgt z.s.m..
14 september staat in het teken van 
het 65 jarig bestaan van de vereni-
ging.

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

In het clublokaal van Biljartvereni-
ging ‘t Vlegelke,worden op dinsdag 
19 en 26 augustus en dinsdag 9 en 16 
september,door de Libre-spelers,als 
voorbereiding op de competitie,het 
spel MINI PENTATHLON gespeeld.

Afhankelijk van het competitiegemid-
delde moet men een aantal,directe 
stoten,1-banders,2-banders,3-ban-
ders en los-banders maken..

De speler moet voor zijn beurt aange-
ven welke stoot hij gaat uitvoeren,al 
het ander wat hieruit voortkomt is 
ongeldig,en is de tegenstander aan 
de beurt

Dit is een spelsoort wat in NOORD-
BRABANT wordt gespeeld,zelfs met 
een aangepast scorebord.
Wedstrijden beginnen om 19.30 uur.
M.J

Programma Do. 14 aug 
Haf Peeters tournooi Senioren
Eindse Boys 1 - FC Oda 1 19.00 uur

Mededelingen
Indien de finale gehaald wordt van het Haf-
tournooi wordt deze gespeeld
Op Zondag 17 aug aanvang 13.00 uur, plaats 
Weert (scheidsrechters)
Zaterdag 16 aug Trainingsdag aanvang 11.00 uur
Voor de beker is Eindse Boys ingedeeld bij 
RKMSV,Egchel en Neerkandial
De wedstrijden zijn:
Zat. 23 aug: 
RKMSV 1 – Eindse Boys 1 18.00 uur
Di.  26 aug: 
Eindse Boys 1 – Egchel 1  18.45 uur
Zat 30 aug 
Eindse Boys 1 – Neerkandia 1  18.00 uur
Voor overig nieuws zie www.eindseboys.nl

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

Het vlinderpad is al een tijdje open
De vlinderbloemen staan te pralen.
En wij zitten maar te hopen
Dat de vlinders hun honing  
komen halen.
Maar ik heb er nog niet een gezien,
Wat bij mij de twijfel wekt
Of die vlinders het pad wel hebben 
ontdekt.

B.B.

PINKE

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

KOFFERBAKVERKOOP 
CV De Bengels

CV De Bengels organiseren op 24 au-
gustus a.s. voor de 2e keer een kof-
ferbakverkoop op het grasveld bij de 
Bengele in Nederweert-West. Men-
sen die hun spullen willen verkopen, 
kunnen zich nog opgeven via www.
cvdebengels.nl

Geïnteresseerden zijn natuurlijk ook 
van harte welkom om te kijken of er 
nog iets leuks tussen ligt. 

Jullie zijn welkom vanaf 09.00 uur.

Tot 24 augustus a.s.
CV De Bengels 

Wegens vakantie gesloten 
tot en met 30 augustus.  

Maandag en dinsdag altijd gesloten.
KÖMHOFF SANITAIR

Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540



Wat zijn de feiten: 

•	 Deskundigen	verwachten	een	toename	van	75.000	tot	108.000	botbreuken	
ten	gevolge	van	osteoporose	binnen	10	jaar

•	 600.000	vrouwen	met	osteoporose	lopen	een	hoog	risico	op	een	breuk,	
slechts	240.000	worden	behandeld

•	 Osteoporose	(botontkalking)	is	een	ziekte	en	treft	1	op	de	3	vrouwen	en		
1	op	de	5	mannen

•	 Een	eenvoudige	botdichtheidscan	wijst	uit	of	er	sprake	is	van	osteoporose.	
Een	tijdige	behandeling	kan	het	risico	op	een	breuk	verminderen

De osteoporosevereniging en artsen waarschuwen voor een golf aan 

botbreuken bij 50 plussers de komende jaren als gevolg van botontkalking. 

Daarom start een nieuwe campagne botinbalans.nl om de ziekte osteoporose 

(ernstige botontkalking) op tijd te herkennen en goed te behandelen.

Iets gebroken en 50+?
Laat je botten nakijken
Professor dr. W. Lems, reumatoloog en osteoporose 

specialist in Amsterdam legt uit waarom mensen boven de 50 jaar met een 

botbreuk extra alert moeten zijn op botontkalking: 

“We raden het alle vrouwen en mannen van 50+ aan om na een breuk een 

DEXA scan te laten doen om de botdichtheid te meten. Daarnaast kan de 

huisarts ook je wervels meten, kijken of je gekrompen bent en je kans op 

vallen bekijken. Komt eruit dat je osteoporose hebt, dan is een behandeling 

belangrijk om je risico op botbreuken te voorkomen. Die bestaat uit 

medicijnen en leefstijladvies, zoals bewegen en goede voeding. Zo ga je 

verder botverlies tegen en stimuleer je de botaanmaak.”

Belangrijke tips voor 
als je je botten in 
balans wilt houden:
1. Twijfel je over de gezondheid 

van je botten? Laat ze 
nakijken door je huisarts. 
Botontkalking is iets anders 
dan artrose (kraakbeen dat 
zachter en dunner wordt). Bij 
botontkalking is er sprake van 
botverlies waardoor het bot 
poreus en breekbaar wordt. 

2. Een eenvoudige DEXA scan 
maakt een soort röntgenfoto en 
meet je botdichtheid. Bij een 
zogenaamde lage T-score kan 
de arts zien of je sneller bot 
verliest dan normaal en is er 
sprake van osteoporose

3. Osteoporose kun je goed 
behandelen om botverlies 
zoveel mogelijk tegen te gaan: 
begin op tijd met bewegen, 
voeding met calcium en 
vitamine D, en met medicijnen; 
volg het advies van de arts op

4. Vraag je arts om alle 
mogelijkheden voor een goede 
behandeling uit te leggen en 
hoe je het best je medicijnen 
kan gebruiken. Kies voor een 
behandeling die bij je past.

5. Stop nooit zelf met de 
behandeling. Vaak moet je 
5 jaar of langer medicijnen 
gebruiken. Heb je daar 
problemen mee, praat erover 
met de arts.

Golf aan botbreuken verwacht

Zijn jouw botten 
in balans?
Wil je je risico berekenen op botont

kalking? Kijk dan op botinbalans.nl.

Daar vind je ook antwoorden op 40 

vragen over bewegen, voeding, be

handeling en omgaan met botontkal

king. Je kunt ook je vraag stellen aan 

een panel met 10 experts.

Marianne (65) brak al
5 keer een bot: 
“Veel	pijn	en	leed	had	mij	bespaard	
kunnen	blijven,	als	osteoporose	
eerder	ontdekt	was	en	ik	de	juiste	
behandeling	en	adviezen	had	
gekregen.	Nu	loop	ik	iedere	dag,	let	
op	mijn	voeding	en	heb	mijn	leven	
zo	ingericht	dat	ik	voldoende	rust.	
Met	de	dokter	kijk	ik	regelmatig	of	
en	welke	behandeling	nodig	is.”

De huid is tenslotte uw grootste orgaan,  
en het enige waarbij vaak van buitenaf te 
zien of te voelen is, als er iets niet goed 
is. Hoe eerder verdachte plekjes door een 
arts bekeken en beoordeeld worden, des 
te groter is de kans dat een schadelijke 
plek op tijd behandeld kan worden.

Uw huid controleren 
Voor een zorgvuldige controle van uw huid 
adviseren dermatologen te letten op:
•	 Moedervlekken,	die	veranderen	van	

kleur, vorm of dikte. Ze kunnen ook 
bloeden, een korstje krijgen en/of 
slecht genezen

•	 Wondjes	die	niet	genezen	of	die	
telkens terugkomen

•	 Een	ruwe	plek	op	de	huid	die	een	
beetje schuurpapier-achtig aanvoelt

•	 Een	bultje	op	de	huid	waar	soms	bloed	
of ander vocht uitkomt

•	 Een	bultje	op	de	huid	met	een	door-
zichtig of parelachtig oppervlak 

w
w

w
.huis-aan-huis.com

Informatie
Ontdekt u één van de genoemde 
huidveranderingen, dan is het 
verstandig een arts ernaar te 
laten kijken.

Meer informatie kunt u krijgen bij 
de Stichting Nationaal Huidfonds 
of de Stichting Melanoom.

Op www.zonneschade.nl kunt u 
informatie vinden over de invloed 
van de zon op uw huid en een 
instructievideo bekijken over het 
controleren van de huid. 
Ook kunt u zich op deze website 
inschrijven voor een nieuwsbrief 
over zonneschade en een (gratis) 
brochure aanvragen.

Hoe controleer ik mijn huid?

•	 Bekijk	de	voorkant	van	
uw lichaam in de grote 
spiegel. Doe daarna uw 
armen omhoog om de 
zijkant van uw boven-
lichaam te controleren 
door te kijken en te 
voelen.

•		Controleer	uw	armen	en	
handen. Neem ook uw bo-
venarmen en onderarmen 
mee.

•	 	Controleer	uw	voeten.	
Kijk ook naar de onderkant 
van uw voeten en kijk en 
voel tussen uw tenen.

•		Gebruik	een	handspiegel	
om de achterkant van uw 
nek en uw achterhoofd 
te bekijken. Let ook op 
de delen van uw huid die 
normaal niet zo zichtbaar 
zijn, zoals de binnenkant 
van uw dijen.

•		Bekijk	uw	rug	en	billen	
met behulp van een 
handspiegel en voel of u 
onregelmatigheden voelt.

Zonneschade op tijd behandelen

Als u zonneschade hebt opgelopen 
is dat een signaal dat uw huid teveel 
UV-straling heeft gehad.
 
Zonneschade kan vanzelf verdwijnen, 
blijven zitten zonder te veranderen of, 
in sommige gevallen, doorgroeien naar 
een vorm van huidkanker. Dit proces van 
doorgroeien gaat langzaam en het is nog 
niet bekend welke plekken door kunnen 
groeien en welke plekken niet. 

Mensen	 met	 zonneschade	 lopen	 een 
groter risico op het ontwikkelen van 
huidkanker dan mensen zonder zonne-
schade.

Zonneschade kan goed behandeld wor-
den. Uw arts kan verdachte plekjes 
beoordelen en, indien nodig, een behan-
deling voor stellen die bij u past. 

Zonneschade is een aandoening die artsen actinische keratose noemen en die ontstaat 
na jaren blootstelling aan UV-straling. Deze plekjes komen vaak voor op zichtbare 
huiddelen, zoals  het gezicht, decolleté,  het (kalende) hoofd, oren, nek, armen en  
handen.  Zonneschade is vaak eerder te voelen dan te zien. De huid is verdikt en voelt 
wat ruwer aan dan de gezonde huid. Er zit een korstachtig laagje op, dat aanvoelt als 
schuurpapier. Zonneschade kan een beetje pijnlijk aanvoelen en plekjes bloeden snel 
als het korstje eraf gekrabd wordt. Doorgaans zijn ze kleiner dan 1 cm maar kunnen wel 
enkele centimeters groot worden. Zonneschade is niet besmettelijk. Meestal is de kleur 
van de zonneschade plekjes anders dan de gezonde huid. Er zijn verschillende soorten 
zonneschade, sommige zijn vlak, andere verhoogd in de vorm van een bultje of torentje.

Hoe herkent u zonneschade?

Controleer regelmatig uw huid op zonneschade
We genieten graag van lekker buiten zijn en de zon op onze huid. Om dit zo 
lang mogelijk te doen met een gezonde huid, is het goed om te weten hoe u 
zonneschade kunt voorkomen of op tijd kunt herkennen. We weten inmiddels 
wel dat we ons moeten beschermen tegen teveel UV-straling van de zon, die 
de huid kan verbranden en kan beschadigen. Het is daarnaast echter belang-
rijk om niet alleen uw huid regelmatig te bekijken, maar ook om goed  te voe-
len. Zo kunt u verdachte plekjes en vlekjes  herkennen. 

Zonneschade op de schedel. Zonneschade op het decolleté.


