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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

Wij zijn zeer verheugd om het 
volgende met u te mogen delen. 
Allereerst even in het kort een
geheugensteuntje. Inbtween Wo-
menswear is gevestigd aan de 
Burg. Vullersstraat in Nederweert 
en intussen toch wel een bekende 
naam. Mocht u ons nog niet ken-
nen dan stellen wij ons bij deze 
graag aan u voor. 

Wij richten ons op een breed pu-
bliek binnen de damesmode. Onze 
collectie is uitgebreid en heel geva-
rieerd. Ook het wat jongere publiek 
weet steeds beter de weg naar onze 
winkel te vinden .Geheel tegen hun 
verwachting in hebben wij ook voor 
deze doelgroep een leuke collectie. 
Een paar merken die zich hierop rich-
ten zijn Please, Rinascimento, Poools, 
Street One  en Yaya. Natuurlijk blijft 
ook het oudere publiek bij ons in 
beeld en komt ruimschoots aan bod 
met o.a. Sommermann, Rabe, Erfo, 
Gollehaugh, Zerres en vele andere 
mooie merken. Dit zou toch zeker 
eens aanleiding moeten zijn om een 
kijkje te komen nemen. De tijd staat 
niet stil en we zitten hier inmiddels 
al ruim acht jaar. Moeder en doch-
ter hebben nu echter het plan op-
gepakt een nieuwe uitdaging aan te 

Nieuwe herenwinkel in vernieuwde straat

gaan. Op een mooie locatie midden 
in de Kerkstraat langs de apotheek 
komt per 21 augustus een mooie 
nieuwe herenwinkel onder de naam 
Inbtween Menswear.

Jawel, u hoort het goed , een nieuwe 
kledingwinkel voor heren. Wij hopen 
een verrijking te zijn voor Nederweert 
in de wetenschap dat er momenteel 
nog geen vergelijkbare herenwinkel 
zit met een aanbod van merken die 
iedere leeftijdscategorie zal aanspre-
ken. Daarbij wel de vermelding dat 

we ons richten op de casual Look. De 
winkel heeft dan ook een ruige en 
stoere uitstraling waar het prettig 
vertoeven is, en waar we iedere klant 
graag helpen en te woord staan zo-
als u dat ook bij Inbtween Womens-
wear gewend bent. Het is een mooie 
mix van merken zoals Vanguard, Cast 
Iron, NoExcess, Mac , M.e.n.s. ,Cultu-
re, Rino & Pelle, S4, Basefield en Born 
with Appetite en Garage.

Hebben wij u op z`n minst nieuwsgie-
rig gemaakt? Kom dan vanaf  21 Au-

gustus gerust een kijkje nemen, zodat 
u met eigen ogen kunt zien waarom 
wij supertrots op deze nieuwe zaak 
zijn. De opening valt samen met de 
opening van de vernieuwde straat en 
dat betekent dat we op zondag 24
augustus geopend zijn van 13.00 uur 
tot 18.00 uur. Samen met u wordt het 
vast en zeker een succes  en zolang 
de voorraad strekt is er voor iedere 
nieuwe klant een leuke attentie. 

Namens Wies, Akima en Jules heten 
wij u van harte welkom !!

Het is allemaal zo vanzelfspre-
kend, het verse vlees bij de sla-
ger, de verse groenten in de su-
permarkt, een ovenvers brood bij 
de bakker. Al die zaken waarvan 
u en uw gezin dagelijks genieten.
En zo hoort het ook. Soms is het 
goed er even bij stil te staan dat u
daarvan kunt genieten, dankzij al 
die andere gezinnen in Limburg. 
Gezinnen die elke dag met veel 
passie zorgen voor die typisch 
Limburgse asperges en het ei in 
het voorjaar, de hamlap op de 
barbecue, het ijsje na, de stoof-
schotel na een lange herfstwan-
deling en de stamppot op een 
winterdag. Deze serie gaat over 
dat gezin… Het boerengezin.

Melk. Rijk aan calcium, vitaminen 
en zink. Een product met duizend-
en-één toepassingen: denk aan dat 
blokje kaas uit het vuistje, de bo-
ter waarmee je je brood smeert of 
waarin je het vlees gaart. En die heer-
lijke sorbet met vers fruit tijdens de 
warme zomerdagen. Maar bovenal 
een product van moeder natuur 
met de finishing touch van de melk-
veehouder. “Wat wij samen met de 
koeien produceren, gaat de wereld 
over. Talloze volwassenen en kinde-
ren genieten van de melk die wij met 
passie en zorg leveren. Dat geeft een 
goed gevoel, of eigenlijk een kick”, 
zegt melkveehouder Ruud Ketelaars 
uit Nederweert.

Uitdaging
Samen met zijn vrouw Jolanda runt
Ruud het melkveebedrijf aan de 
Zuidhoeveweg in Nederweert. In 
1952 heeft de opa van Ruud hier de 
basis voor het bedrijf gelegd. Zijn va-
der Jac en moeder Lenie hebben
het bedrijf in 1972 overgenomen en 
doorontwikkeld. Sinds 2008 is het de 
beurt aan Ruud en Jolanda. Op dit 
moment telt het familiebedrijf 135 
melkkoeien en 120 stuks jongvee.
Van jongs af aan wist Ruud al dat 
hij melkveehouder wilde worden. Nu 
heeft hij zijn droom waargemaakt: 
“Iedere dag weer is het een uitda-
ging om de voeding, melkgift en 
welzijn van de koe zo goed mogelijk 

De passie van Ruud en Jolanda

Melk met een vleugje romantiek

op elkaar af te stemmen. Ten slotte, 
als wij goed zijn voor de koe, dan is de 
koe ook goed voor ons.”

Parasol
Over wat goed is voor de koe, is in 
de maatschappij en media veel te 
doen. De één ziet graag koeien van-
wege welzijn in de wei, terwijl de 
ander ze bewust binnen houdt. De 
koeien van Ruud blijven binnen. “Ik 
begrijp dat welzijn, imago en trans-
parantie in de sector heel belang-
rijk zijn. Daarom hebben we ervoor 
gekozen om een duurzame stal te 
bouwen.”  Zo heeft de stal een emis-
siearme vloer, wat betekent dat de 
uitstoot van ammoniak wordt gere-
duceerd. Daarnaast liggen er zonne-
panelen op het dak van de stal waar-
mee het bedrijf van energie wordt 
voorzien. 
Naast deze technische aspecten is de 
stal ook duurzaam voor de koeien. 
“De koe heeft een bovengemiddeld 
loopoppervlak en de boxen waarin 
de koe ligt als ze slaapt of herkauwt, 
zijn ook ruimer dan gemiddeld. Ver-
der telt het bedrijf drie melkrobots, 

waardoor de koeien zelf bepalen 
wanneer ze gemolken willen worden. 
Daarnaast is het gebouw erg open. De 
koeien staan als het ware onder een 
parasol.” Duurzaam zijn houdt voor 
Ruud niet op in de stal. Op een ge-
deelte van zijn grasland past hij wei-
devogelbeheer toe, zodat vogels tot 1
juli de tijd hebben om zich in alle rust 
voort te planten. “Ook dat is duur-
zaamheid.”

Toekomst
Met de bouw van de nieuwe stal waar-
in plaats is voor 180 melkkoeien, heeft 
Ruud het bedrijf klaargestoomd voor 
de toekomst. Een toekomst die hij sa-
men met Jolanda en de kinderen Juul 
en Iris tegemoet gaat. Jolanda neemt 
de boekhouding van het melkveebe-
drijf voor haar rekening. Daarnaast 
werkt ze twee dagen in de week bij 
de gemeente Nederweert. “Het is een 
mooie combinatie. “Lekker mijn eigen 
ding doen én bijdragen aan de ont-
wikkeling van het melkveebedrijf.”

Genieten
Tot het moment dat Jolanda Ruud 

leerde kennen, had ze geen achter-
grond in de agrarische sector. “Toen 
ik koos voor Ruud, kwam daar het 
boerenleven bij.”
Een boerenleven dat zowel voor- als 
nadelen kent. Melkveehouder zijn 
betekent 7 dagen in de week en 
365 dagen per jaar bezig zijn met de 
koeien. Toch wegen de voordelen 
van het vak volgens Jolanda en Ruud 
veel zwaarder. “Als ik ’s ochtends 
om 6.00 uur naar buiten loop, dan is 
het heerlijk rustig. Volop genieten. 
Hier en daar een verdwaalde fietser 
of wandelaar, maar voor de rest zijn 
het de koeien, mijn vader en ik”, zegt 
Ruud. “En dan last but not least, de 
vrijheid om iedere dag samen met 
mijn vrouw en kindjes Juul en Iris te 
genieten van het ontbijt, de lunch en 
avondeten. Een stukje romantiek van 
het populaire tv-programma Boer 
Zoekt Vrouw, speelt zich ook hier op 
de Zuidhoeve af.”

Lees ook over de passie van Henk en 
Toos en Gerry en Jos op ditisneder-
weert.nl/depassievan

NederweertNederweert R Roermondoermond
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.

Peter Caris

Ook voor aluminium carports

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

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

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststofkozijnen
kitwerken

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

Rick Craenen:

”ik kom al mijn hele leven bij tandarts  
Spauwen en word altijd goed geholpen.”

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

PAFRA 
Binnen - en buitentegels

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

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

Eigen import - Lage prijzen 
Ook voor u! 

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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen

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

Scheiden doe je samen
Astrid Larue

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

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

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Molenstraat 38 • 5711 EW Someren
Tel. 06 39 13 13 12

www.otterdijkkunstgras.nl
info@otterdijkkunstgras.nl

Bent u al overtuigd?
Bel of mail voor 

meer info en/of offerte
•	kunstgras	v.a	€ 21,- met 10 jaar 

garantie
•	voor	het	aanleggen	van	kunst-
gras	hanteren	wij	6%	i.pv.	21%	
zolang de btw regeling van 
kracht	is.



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 
21 tot en met 30 augustus 2014 

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 Cantan-
tes, lector mevr. H. Dielissen) – jaardienst 
Toos Gielen-Loijen, jaardienst Theo en To 
Beijes-Mortelmans, Tonnie van der Sande-
Janssen (vanwege verjaardag), overleden 
familieleden Veugelers-de Wit, Els van Hul-
sen-van Dael.

ZONDAG 24 AUGUSTUS
Eenentwintigste zondag door het jaar 
09.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector W. 
Engelen) – zeswekendienst Leonie Swinkels-
Hoeben, jaardienst Martien-Swinkels, jaar-
dienst John Hermanns, jaardienst Kees Ver-
hoef, Anna Maria Stals-Driessen vanwege 
verjaardag.

MAANDAG 25 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Lodewijk
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph. 

DINSDAG 26 AUGUSTUS
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG  27 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Monica
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 28 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Augustinus, bisschop en
kerkleraar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 H. Mis.

VRIJDAG 29 AUGUSTUS
Gedachtenis van de marteldood van 
H.-Johannes de Doper
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.. 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 30 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Stefanus van Hongarije
- vooravond van de 22ste zondag door het 
jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. T. Kessels) – jaardienst ou-
ders Veugen-Janssen, jaardienst Leen Moo-
nen-Steuten tevens vanwege verjaardag, 
Wiel Verdonschot (vanwege verjaardag), 
overleden ouders Saes-Mertens. 

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 24 augustus 
10.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

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

NL96 RABO 0135 5077 15

23 t/m 30 augustus 2014

ZATERDAG 23 augustus: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst voor Thieu Vaes. 

ZATERDAG 30 augustus: 19.15 uur H. Mis, 
voor Toon Schroen.

LEZERS: zaterdag 23 augustus Francien 
Verheijen, zaterdag 30 augustus Marjo Tim-
mermans.

MISDIENAARS: zaterdag 23 augustus Tom 
van Horik, zaterdag 30 augustus Tim Theu-
nissen en Esther Boonen.

“Het zijn niet de dingen van de wereld 
waardoor wij van slag zijn; 

Het zijn juist de gedachte daarover.”

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 23 – 30 augustus. 

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

Zondag 24 augustus, 21e zondag door het 
jaar, 10.00 (Zangkoor De Peelklanken) jrd Ber 
en Bertha Verheijen-Nies. 

Dinsdag 26 augustus, 19.00 voor de zieken.

Donderdag 28 augustus, H. Augustinus, 
bisschop en kerkleraar, 19.00  voor eigen in-
tenties.

Vrijdag 29 augustus, Lourdeskapel Schoor, 
16.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) huwe-
lijk bruidspaar Marcel van de Burg en Leentje 
de Win.

Zaterdag 30 augustus, Gezinsmis bij begin 
nieuwe schooljaar, 19.00 (Friends with voices) 
jrd Jan Duijts, ghm Wiel Daems en Fientje 
Daems-van den Berg. 

ACOLIETEN: 
za. 23 aug. 19.00 : Mathijs van Lierop, Edwin 
van Rooijen; zo. 24 aug. 10.00 : Richard Wilm-
sen, Thomas Wilmsen; za. 30  aug. 19.00 :
Harry Geerlings, Kathy Geerlings. 

NIEUWE SCHOOLJAAR:
Maandag a.s. start een nieuw schooljaar en 
voorlopig blijft basisschool De Schrank nog 
even de vertrouwde thuisbasis voor de bo-
venbouwers. De “busuitstapjes” naar Weert 
volgen later! Ik wens leerkrachten en leerlin-
gen alle succes en ook plezier in de omgang 
met elkaar. Het bevordert de gezellige sfeer 
en draagt bij aan het behalen van goede re-
sultaten. Zaterdag 30 augustus zullen we in 
de Gezinsmis om Gods hulp van vragen bij het 
begin van het schooljaar. 

OPBRENGST FLESSENGELD:
De Vrienden van de Parochie ontvingen weer 
een mooie bijdrage van het statiegeld van de 
flessenautomaat van Coöp Phicoop, namelijk 
€ 234,15. Dit krijgt bij gelegenheid een nut-
tige bestemming. Dank aan Coöp en alle be-
gunstigers voor hun bijdrage.

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, telefoon: 06 50601803.
U kunt ook de intenties opgeven via e-
mail: gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag 
van € 20,00 overmaken op Rabo-bank: 
NL97RABO 0135506824 van de St. Rochus-
parochie Budschop of op ING:  NL39ING 
0001836498. Een andere mogelijkheid is 
het bedrag van € 20,00 in een envelop af te 
geven bij de penningmeester, Beatrixstraat 
51, met vermelding van uw naam, adres en 
telefoonnummer en de opgave van de mis-
intentie 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 24 augustus  2014,  H. Mis om 
11.00 uur Zondagskoor

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

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Jan Kuepers

JEUGDKOOR
Donderdag 4 september, om 18.30 uur be-
ginnen we weer met de repetities van het 
jeugdkoor. Graag zien we dan ook nieuwe 
leden die met ons mee willen zingen.
Kom gewoon eens vrijblijvend meedoen en
ervaar hoe leuk zingen is.
Er is geen contributie verschuldigd. Germa 
Camp is de dirigente en Judith Willekens 
speelt op het orgel. De repetitie duurt tot 
19.15 uur en is in de kerk van Budschop. 
Alle kinderen vanaf 7 jaar zijn van harte wel-
kom.

Kom mee zingen!!!

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 23 augustus 2014
30 augustus 2014

Zondagmorgen 24 aug. 9.30 uur:
Als hgm. voor Trui Opbroek-Weijers v.w. 
haar verjaardag,  Als hgm. voor alle over-
ledenen van onze parochie  (Canticum No-
vum)

Mededeling:
In het weekend van 30 – 31 augustus wordt 
de kerkdeurkollekte voor de MIVA gehou-
den die wij van harte aanbevelen.

Daverend applaus na
orgelconcert in kerk

Rond 180 bezoekers trok het orgel-
gitaar(flamenco)concert vrijdagavond 
in de Sint-Lambertuskerk. Waarschijnli-
jk hadden zij heel iets anders verwacht, 
een traditioneel orgelconcert, maar 
gezien het staande en daverend ap-
plaus was iedereen toch zeer tevreden. 
Organist Jan Vermeire speelde barokke 
Spaanse muziek, hetgeen niet vaak in 
een kerk is te horen. Geen flamenco-
muziek, maar het paste goed bij de 
twee flamencomusici, gitaarspeler Mi-
chel Gillain en zanger Antonio Paz. 
Het Belgische trio speelde afwisselend, 
eerst het orgel – het was tenslotte een 
orgelconcert - daarna de gitaarspel-
er, vervolgens weer orgel en dan de 
zanger. 
Tijdens het optreden van de flamenco-
musici ging de organist naar beneden 
in de kerk om met z’n drieën het ap-
plaus in ontvangst te nemen. Daarna 
klom hij toch weer de trappen naar het 
orgel op voor een toegift. Hij kreeg 
opnieuw klaterend applaus.
Organist Vermeire was niet alleen 
zeer te spreken over het Clerinxorgel, 
ook over de opkomst van de concert-
bezoekers. Bijna tweehonderd belang-
stellende voor een orgelconcert maakt 
hij niet vaak mee.

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.

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Wegens vakantie gesloten 
tot en met 30 augustus.  

Maandag en dinsdag altijd gesloten.
KÖMHOFF SANITAIR

Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

ZijActief

Beste leden,
Op 8 september komt Nicole van Rijt 
voor ons een demonstratie verzorgen 
met als thema “hoe maak je lekkere 
salades” in verband met de te proe-
ven salades willen we graag weten 
hoeveel leden bij deze demonstratie 
aanwezig zullen zijn. Opgave is mo-
gelijk tot 28 augustus bij Toos Rietjens 
tel. 460368 of een reactie per mail.

Volksdansen
Op maandag 1 september start het 
volksdansen om 13.30 uur in de Rei-
gershorst.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur ZijActief 
St. Catharina Nederweert-Eind
www.zijactieflimburg.nl

Open Eettafel Budschop

Donderdag 28 augustus open eetta-
fel aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 27 augustus 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

Rolstoeldansen 
in ons Dansrijck

Dansrijck, gevestigd Kerkstraat 87, 
Nederweert wil haar passie voor het 
dansen met iedereen delen, ook met
mensen die minder mobiel zijn. Rol-
stoeldansen is een vorm van dansen,
afgestemd op rolstoelgebruikers. Het
rolstoeldansen biedt vele mogelijk-
heden. Zo kunt u met een mederol-
stoeler dansen of met een staande 
partner. U kunt standaard-ballroom, 
latin, salsa, Argentijnse tango of zelfs 
hiphop dansen vanuit uw rolstoel. 
Wij zijn aangesloten bij Stichting 
Rolstoeldansen Nederland en star-
ten deze cursus in medewerking met 
Stichting Platform Gehandicapten 
Nederweert (PGN). Heeft u interesse 
neem dan contact op met stichting 
PGN telefoon 0495-632260 of met 
Dansrijck telefoon 06-14432854 en 
kom een kijkje nemen tijdens een van 
onze proeflessen. De datum hiervan 
is gepland op 
31 aug.2014. Voor informatie zie ook 
www.dansrijck.nl

Bloemschikken

In het nieuwe cursusseizoen kunt u
weer meedoen met onze cursussen 
bloemschikken. De cursussen bestaan 
uit 8 lessen, 1x per maand, zodat u
ook alle seizoenen meemaakt.
Beginners: aanvang vrijdag 10 okto-
ber 2014 van 19.20-21.30 uur; gevor-
derden-vrijdagavond aanvang vrijdag 
10 oktober om 19.30 uur; gevorder-
den donderdagmiddag, aanvang 9
oktober om 13.30 uur. Kosten € 80, 
- incl. basismateriaal.
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, 
Nederweert; tel.(495)-626235; aan-
melden via www.coconnederweert.
nl of cursussen@coconnederweert.nl

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

repareren en leveren van 
Wasmachines Drogers
Vaatwassers Ovens
Stofzuigers Strijkijzers

etc.
www.petereilerswitgoedservice.nl

Peter
Eilers

witgoedservice

YOGA
op maandagochtend
en woensdagavond

Nederweert
0495-530752
Mia de Vries

Erkend Yoga-docente

Lobby voor behoud SEH
De dreiging van sluiting van de spoed-
eisende hulp (SEH) van ziekenhuis SJG 
Weert is groter dan gedacht, aldus 
wethouder Paul Sterk. “De plannen 
zijn absoluut niet van de baan. Ik heb 
me de afgelopen weken verdiept in 
de materie en het is noodzaak flink 
op de trom te blijven slaan.” De plan-
nen om spoedeisende zorg te concen-
treren is niet iets van de zorgverze-
keraars alleen, zij voeren ‘slechts’ het 
regeerakkoord uit van het kabinet. 
De concentratie van acute zorg was 
in eerste instantie bedoeld voor ge-
meenten met een grote ziekenhuis-
dichtheid, zoals Amsterdam, Rotter-
dam, Utrecht, etc. Zorgverzekeraars 
hebben er echter regioplannen van 
gemaakt. 

Wethouder Sterk: “Consequenties 
daarvan zijn onvoldoende onder-
zocht. Realiseert de landelijke poli-
tiek zich dat? Dit is iets waar de lokale 
politieke partijen vragen over kun-
nen stellen bij hun Haagse collega’s. 
En het is ook iets waar ik inwoners 
bewust van wil maken. Zij kunnen 
aankloppen bij de politiek via peti-
ties etc. Ook kunnen ze door kritische 
vragen te stellen aan hun zorgverze-
keraar invloed uitoefenen op het be-
leid. Ik heb begrepen dat de Stichting 
Behoud SJG Weert nog een aantal ac-
ties in de planning heeft om de drei-
gende afbraak van ziekenhuiszorg te 
voorkomen. Begin juli hebben ze al, 
toen nog als Actiecomité Behoud Eer-
ste Hulp Weert, ruim 22.000 handte-
keningen aangeboden aan de Twee-
de Kamer. Met die beweging van 
onderop ben ik erg blij, het is denk ik 
de beste weg om ons te laten horen.” 

Tegenstelling in politiek beleid
Van oorsprong is wethouder Sterk 
gezondheidswetenschapper. In de 
afgelopen jaren was hij verantwoor-
delijk voor kwaliteitsmanagement 
en het begeleiden van veranderings-
processen in de zorg. Ook was hij be-
stuurlijk actief in de thuiszorg, bij een 
gezondheidscentrum en een koepel-
organisatie voor sportgeneeskunde. 
“Als wethouder wil ik het beste voor 
Weert. Als Gezondheidswetenschap-
per wil ik de beste zorg. Vanuit beide 
rollen concludeer ik dat de basiszorg, 
waaronder spoedzorg, voor Weert 
behouden moet blijven. Een zeer 
belangrijke reden is het verlies aan 
onmiddellijke eerst hulp aan patiën-
ten waar vooral de tijdsfactor, in ver-
band met de  afstanden, een kwestie 
van leven of dood kan betekenen. 
Dit kabinetsbeleid staat bovendien 
haaks op ander beleid: een participa-
tiemaatschappij met meer zorg voor 
elkaar. De voorgenomen sluiting van 
de SEH betekent dat mensen verder
moeten reizen om familie te brengen 
of op te zoeken in het ziekenhuis. Je 
belast ze dus extra en belemmert ze 
daarmee juist datgene te doen wat je 
graag wilt, meer op eigen kracht voor 
elkaar zorgen. Mensen hebben recht 
op goede zorg, dichtbij. En dat heb-
ben we allebei in Weert! Door vergrij-
zing is er steeds meer zorg nodig. Als 
we dit nu afbreken, krijgen we er gro-
te spijt van. Hoewel de gemeente aan 
de zijlijn staat bij dit politieke spel, wil
ik toch alles aangrijpen wat mogelijk 
is, ter behoud van de spoedzorg in 
Weert. Als ik naar Den Haag moet om 
onze zaak te verdedigen, of dat nu op 
het Malieveld is of op het Binnenhof, 
dan zal ik dat doen.”

Cocon

Gesloten van 17 juli tot 18 augustus 2014



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

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

Brugstraat 29 (naast Florence)
Parkeren voor de deur!

OOK VOOR 
PASFOTO'S

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

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

Nederweerts
verledeN

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

Aflevering 90

Verloren en gevonden
Ten tijde van de overheersing door Napoleon woonde op de Waatskamp in Ospel tim-
merman en boer Peter Goedhart (1754-1829). De familie Goedhart had onder een brem-
struik bij hun boerderij een buidel met 50 gouden Franse kronen begraven. Jaren later, 
toen de oorlog voorbij was, was ook de bremstruik verdwenen. Ondanks vele pogingen 
werd de legendarische geldschat nooit meer teruggevonden.

Een latere schoonzoon van Goedhart, 
“Vaosse Doris” (Theodorus Vaes) had, net 
zoals veel andere Nederweertenaren, ge-
diend in het leger van Napoleon. Tijdens een 
veldtocht in Rusland was hij krijgsgevangen 
gemaakt en het thuisfront veronderstelde 
dat hij gesneuveld was. Op een winteravond, 
terwijl de familie Vaes bij het haardvuur zat, 
werd er op de deur geklopt. Er stond een 
man in haveloze kleding en met een lange 
baard. Hij keek verdwaasd en zei “Bin ich 
heej bi-j Vaosse?”. Pas toen werd hij herkend 
als de verloren zoon en kreeg hij eten en drin-
ken voorgezet. Peter Goedhart nam “Vaosse 
Doris” in 1815 in dienst als inwonende boe-
renknecht. De legerveteraan werd verliefd op 
Geertru, de oudste dochter van Peter Goed-
hart, en in 1817 traden zij in het huwelijk. Aan 
de keukentafel van de familie Goedhart ver-
telde Doris graag over zijn ontberingen. Hoe 
hij in de Siberische kou muizen en ratten had 
moeten eten. En als de kinderen Goedhart 
kieskeurig waren over wat de pot schafte, 
dan zei hij: “As dej-jae gezaete haatj wao 
ich bin gewaestj, dan zood-je ’t waal luste”. 
“Vaosse Doris” stierf in 1878 op 87-jarige 
leeftijd. Het verhaal van de verloren zoon uit 
Ospel werd tot enkele decennia geleden nog 
regelmatig verteld.

De goudschat van Goedhart werd nooit meer 
gevonden. Maar soms is het wel degelijk
goud dat blinkt… In februari 2014 kreeg de 
81-jarige Toon van Gemert zijn trouwring te-
rug. Die was hij 48 jaar eerder bij het inzaaien 
van gras aan de Booldersdijk verloren. De 
hele familie en alle buren hadden nog uren-
lang op hun knieën gezocht maar het klei-

nood was onvindbaar. En dat bleef zo, vele 
jaren lang. Totdat de echtgenote van de nieu-
we eigenaar van de grond een stel kraaien 
zag wroeten en pikken op een pas geoogst 
maïsland. Toen de vrouw ging kijken vond 
ze de blinkende ring. Niet lang daarna kon
de trouwring terugbezorgd worden. Toch is
dat niet het Nederweerter record als het om 
teruggevonden trouwringen gaat. Dat staat 
volgens een krantenartikel op naam van het 
echtpaar Rutjens-van Brussel. Een half jaar 
na hun huwelijk in 1901 verloor de bruid haar 
trouwring. In mei 1951 vierde het echtpaar
hun gouden bruiloft. Op diezelfde zondag
ging de nieuwe bewoner van de boerderij
waar het stel altijd gewoond had, eieren ra-
pen. Plotseling zag hij iets blinkends liggen 
in de kippenren. Het bleek de trouwring te 
zijn die mevrouw Rutjens was kwijtgeraakt. 
Na 49 ½ jaar, uitgerekend op de dag van hun 
gouden bruiloft, kwam de gouden bruid weer 
in het bezit van haar trouwring.

Alfons Bruekers

Op deze plaats (Waatskamp 23) stond de boer-
derij van de familie Goedhart. Hier ligt volgens 
de legende uit Ospel een buidel met 50 Franse 
kronen begraven. Foto: Alfons Bruekers.

Smolenaers 
Parket

Voor het leveren en leggen 
van houten vloeren, 

laminaat  en onderhoud

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

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

De voeten vormen de basis 
waarop we staan.

Voetoefeningen.

In 5 lessen leert u oefeningen om
de beweeglijkheid, het gevoel 
en de kracht van uw voeten te 

verbeteren. Dat heeft weer een
positieve uitwerking op de door-

bloeding en de balans.
Uw investering: 40 euro

Wilt u meer informatie? 
Bel 631052 of kijk op mijn site

www.bertie-habets-trainingen

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

Veilig Verkeer Nederland

De afdeling Nederweert van Vei-
lig Verkeer Nederland bestaat dit 
jaar 50 jaar.

Dat willen we niet ongemerkt voorbij 
laten gaan en willen dat ondermeer 
vieren door het organiseren van een
evenement in en om de sporthal “De 
Bengele” te Nederweert.

In de sporthal zullen diverse partici-
panten op het gebied van mobiliteit 
en vervoer en ook wij als afdeling van	
Veilig Verkeer Nederland met diverse 
presentaties en attracties u informa-
tie verstrekken.

Buiten, op de parkeerplaats aan de 
noordzijde van de sporthal zullen di-
verse activiteiten plaatsvinden zoals 
een wipplank voor auto’s, behendig-
heidsparcours voor fietsen en 
Scootmobielen.

Tevens zullen er demonstraties ge-
geven worden door diverse hulpver-
leningsdiensten zoals politie, brand-
weer en ambulance met betrekking 
tot het bevrijden van een verkeers-
slachtoffer.

Het  evenement in en om de sporthal 
vangt aan om 13.00 uur  en is voor pu-
bliek gratis te bezoeken en duurt tot 
17:00 uur.

Tjeu Stultiens
Bestuurlid / PR functionaris

Vakantiechecklist voor huisdieren.

De zomer in Nederland zit er al 
bijna weer op, maar u gaat mis-
schien toch nog op vakantie? Dan 
hebt u doorgaans al geregeld 
waar uw huisdier zal verblijven 
en wie ervoor gaat zorgen. Maar 
er zijn nog een aantal belangrijke 
zaken waar u rekening mee moet 
houden. Dierenartsenpraktijk 
Lintjeshof zet ze in het kort voor 
u op een rij.

Uw huisdier gaat mee 
naar het buitenland.
•	 Verplicht: chip, europees paspoort 

en geldige rabies vaccinatie. Denk 
ook aan de specifieke eisen van 
uw land van bestemming en ALLE 
landen waar u doorheen reist (bv. 
poepzakjes, het dragen van een 
muilkorf, reizen met pups of meer-
dere dieren). Kijk op www.licg.nl.

•	 Parasieten kunnen ziektes over-
brengen. Gebruik een pipet in de 
nek of een band ter preventie van	
vlooien, teken, muggen of zand-
vliegen. Ontworming is belangrijk 
om hartworm of vossenlintworm
te bestrijden. Kom even langs op 
de praktijk en we geven u gericht 
advies afhankelijk van uw vakan-
tiebestemming. 

•	 Heeft uw hond last van reisziekte?
Daar bestaan nu tabletten voor!

Uw huisdier gaat naar 
het pension.
•	 Verplicht: chip, kennelhoest of	

niesziekte vaccinatie.

•	 Bescherm uw dier tegen vlooien 
en teken en denk aan ontworming 
voor en na het pensionbezoek.

•	 Geef uw huisdier voldoende medi-
catie of aangepast dieet mee.

•	 Laat de telefoon- en adresgege-
vens van Lintjeshof achter in het
pension.

Uw huisdier blijft thuis.
•	 Het is altijd verstandig uw dier te 

chippen en te registreren.
•	 Zorg voor voldoende water, voer

en afleiding (bv nieuw speelgoed)
in huis. Regel een betrouwbare 
oppas, bij voorkeur eentje die 
uw huisdier kent. Een goede op-
pas geeft voer, water, maar ook	
aandacht! Als uw dier medicatie 
neemt, controleer of er genoeg
voorraad aanwezig is en laat dui-
delijke instructies achter voor de 
oppas.

•	 Geef de telefoon- en adresgege-
vens van Lintjeshof door aan de	
oppas.

Een uitgebreide checklist voor de va-
kantie kunt u verkrijgen op de prak-
tijk. Hebt u nog vragen? Bel ons ge-
rust! 

Like ons op facebook en blijf nog	
meer op de hoogte.

Een fijne vakantie gewenst!
Team Lintjeshof

Gerard van Kol op het Peelpodium
Op zondag 24 augustus is er weer 
muziek op het Peelpodium van 
Buitencentrum De Pelen! Om 
13.30 en 15.00 uur zingt Gerard 
van Kol uit Liessel in het over-
dekte Amfitheater van De Pelen. 
De voorstellingen zijn voor ieder-
een toegankelijk en entree is een 
vrijwillige bijdrage. Het Buiten-
centrum van Staatsbosbeheer ligt 
aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 
Voor meer informatie: 0495 – 641 
497

Liedjes in het Leissels dialect
Gerard van Kol kun je typeren als een 
troubadour. Hij zingt en schrijft lied-
jes in het Leissels dialect. Zijn optre-
dens zijn doorspekt met verhalen en
anekdotes. Gerard is al zijn hele leven 
bezig met muziek. Hij heeft onder
andere gespeeld in The Remblin Four 
en The Canyon Drive Band. Sinds de 
jaren negentig richt hij zich vooral 
op het dialect en zingt hij liedjes die 
vertellen over vroeger, het leven in 
de Peel, maar ook over de ‘dagelijkse 
dingen’ van nu. Zijn teksten zijn soms 
vrolijk en speels, maar ook herken-
baar en zelfs confronterend. Gerard	
zingt over dingen die iedereen raakt. 

Peelpodium bij De Pelen, muziek 
door en voor de streek!
Het Peelpodium bij De Pelen is gezel-
lige muziek midden in de prachtige 
natuur van de Groote Peel. Staats-
bosbeheer biedt muzikanten uit de 

omgeving van De Pelen een podium 
om te spelen voor eigen publiek. Het 
programma voor de komende weken: 
zaterdag 30 augustus: SuperNova 
en Spiralcove, zondag 31 augustus: 
Moose Next, zondag 7 september: 
De Limburgse Jônges, zondag 14 sep-
tember: Tössedoôr, zondag 21 sep-
tember: Vocal Group Hidden Voices 
en het laatste optreden van dit sei-
zoen op zondag 28 september:  Moi-
na en See Q. Voor meer informatie:
www.buitencentra.nl Voorstellingen 
op het Peelpodium zijn voor iedereen 
toegankelijk. Er wordt geen entree, 
maar wel een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd. Als dank voor uw steun ont-
vangt u een p(l)akkende herinnering;	
een leuk stickervel met kabouters en/
of illustraties van dieren.

Voor of na de voorstelling lekker 
wandelen in De Groote Peel 
Het optreden duurt een half uur
tot drie kwartier. Tussendoor is een 
pauze. Het Buitencentrum De Pelen 
ligt aan de rand van Nationaal Park 
De Groote Peel. Voor of na een op-
treden kunt u hier heerlijk wandelen. 
Bij de balie van Buitencentrum kunt 
u terecht voor advies over de routes. 
Verder is er in De Pelen een uitgebrei-
de winkel met (natuur)boeken, na-
tuurontdekspullen, Streekproducten
en nog veel meer. In de Peelkiosk en 
op het terras kunt u terecht voor een 
hapje en een drankje. Er is ook een 
grote picknickweide.

Kunstlint in Budschop en Nederweert
Op 23 augustus is het zover. Het 
Kunstlint is een feit. Met een 
lengte van 1,2 km slingert Het 
Kunstlint zich door Budschop 
en Nederweert. Van Tullemans-
Koppen in de St. Rochusstraat tot 
Welness at Home in de Kerkstraat. 

Twee weken lang kunt u van de 
kunstwerken genieten van 38 ama-
teurkunstenaars afkomstig uit alle	
kerkdorpen van Nederweert. Liefst
55 ondernemers stellen hun etalage 
hiervoor beschikbaar. 

Kunstkijken een gezellig uitje
Maak een wandeling langs alle eta-
lages. Heen en terug is dat bijna 2,5 
km. Maar u kunt regelmatig een stop 
inlassen voor een hapje of een drank-
je op een van de vele terrassen die u
passeert. Er zijn 12 gelegenheden op 
dit traject waar u  de inwendige mens 
kunt versterken. Bewonder de kunst-

werken van onze plaatsgenoten en
bekijk het centrum van Nederweert 
eens door de ogen van een toerist.

Nederweert is mooier geworden
Het is tevens een mooie gelegen-
heid om te zien hoe al deze straten 
inclusief Brug 15 eenzelfde uitstraling
hebben gekregen door de herinrich-
ting, waardoor er een  eenheid is ont-
staan.  Het is zeker de moeite waard. 

Kunst op straat
Op vrijdag 29 augustus vindt de fees-
telijke heropening plaats van de Kerk-
straat en de Lambertushof. Er hebben
dan diverse activiteiten plaats. Eén 
daar van is “Kunst op straat”. Zowel 
op de Lambertushof als in de Kerk-
straat zullen amateurkunstenaars tus-
sen 17.00u en 21.00u praktisch bezig 
zijn en laten zien hoe hun kunstwer-
ken tot stand komen.



Voor aL uw raMEn, 

dEurEn, VEranda’S

En gEVELbEkLEdIng

gebbelsweg 26

6035 Ea  ospel

Tel: 0495-632840

Fax: 0495-634055

info@alubouwmichiels.nl

www.alubouwmichiels.nl

Vertrouwd & Duurzaam

www.remozon.nl

Bespaar ook tientallen euro’s 
per maand met zonnepanelen 
van Remozon
Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 
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Vraag een vrijblijvende offerte via www.remozon.nl / 06-54256242

Nederweert - Kleine Steeg 2a

Rekelvolkoren brood: € 2,20
Kruimelvlaai: € 9,40 half € 5,20
Kersenvlaai met slagroom 
en witte chocolade: € 12,75 half € 7,35
Aardbeien croissants, per stuk: € 1,50

WEEK
34

18 t/m 23
augustus

Aanbieding
t/m 23 augustus

Kersenvlaai € 8,95

Bosvruchtenvlaai €13,95

Berliner bol 5 stuks€ 4,-

Sinds 1914Sinds 1914
Meerdere keren Meerdere keren 

Kampioen
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste  lekkerste winnaar
LimburgseLimburgse vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Limburg Festival in Nederweert
Verleden jaar stond het LMBG 
FSTVL met één voorstelling in Ne-
derweert. Nu staan er maar liefst 
vier voorstellingen geprogram-
meerd. Een mooie ontwikkeling. 

Gratis inkom bij dit hoogstaand (in-
ternationaal) straattheater in de 
Kerskstraat/Lambertushof. In een-
drachtige samenwerking met de ge-
meente Nederweert en het Centrum 
Management Nederweert.

Line-Up LMBG FSTVL weekend

Theatergroep Hilaria - 
Dolfinarium

Als eerste in de wereld komt Hilaria 
met een mobiel bassin. De twee he-
ren trekken met hun dieren door 
het land met een wervelende zee-
zoogdierenshow en brengen zo hun 
“zoutwater theater” naar de mensen 
toe. En hoe!  In dit spektakel wordt 
door fenomenaal samenspel tussen 
mens en dier, het zoutwatergehalte 
opgestuwd tot het niveau van pure 
kunst! Voor alle duidelijkheid:Hilaria 
tovert u een circusvoorstelling voor 
met veel muziek,visueel spektakel, 
humor, veel vrijwilligers en schuim-
rubberen dolfijnen.

Stenzel en Kivits - 
The Imposible Concert

De overtreffende trap van een per-
fect concert? Een onmogelijk con-

cert! Stenzel en Kivits doen het in hun 
nieuwe comedyshow The Impossible 
Concert. Op ongeëvenaarde wijze 
vliegen klassieke thema’s voorbij. 
Muzikale en theatrale improvisaties 
op genres als jazz, pop en folk wor-
den afgewisseld met virtuoos spel op 
buitengewone muziekinstrumenten. 
Oerkomisch muzikaal virtuoos caba-
ret. Niet voor niets wordt het duo 
geregeld uitgenodigd op belangrijke 
internationale comedyfestivals. Want 
een onmogelijk concert geven, dat 
lukt alleen Stenzel & Kivits.

Fratelli Fiasco - de Dwerg
In de betoverende gedaante van een 
dwerg brengt Fratelli Fiasco clowns-
kunsten van de bovenste plank. 
Zonder een enkel mensenwoord te 
gebruiken brengt de komische en 
ontroerende hij jong en oud in ver-
voering. Met zijn opmerkelijke ver-
beeldingskracht slaagt hij er in om 
een ieder te boeien met zijn verhaal 
over dwergen en draken, vlinders 
en kraaien. Het indringende thea-
ter speelt zich af op de grens tussen 
droom en werkelijkheid en beeldt 
een sprookje uit waarin iedereen zich 
kan herkennen. Jong en oud...

Sid Bowfin

Een rondo van Mozart op één been, 
stukjes van Vivaldi’s geheim agent 
Winter, Brahm’s Hongaarse dansers 
en Rossini’s koor van Kappers. Ge-
niaal grappig, muzikaal briljant en 
enig in zijn soort: dat is de Sid Bowfin 
Show! Publiek over de hele wereld 
geniet van Sid Bowfin’s klassieke ko-
medieact. De grappigste violist van 
Engeland combineert een klassieke 
recital met stand-up comedy. Al spe-
lend deelt hij orders uit en improvise-
rend met zijn toeschouwers gebeurt 
er zomaar van alles

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Akoestische popmuziek en kunstfluiter

De vakanties lopen ten einde en The-
aterboerderij Boeket staat klaar om 
het publiek ander entertainment te 
geven. In het laatste weekend van au-
gustus staan op zaterdag 30 augustus 
een optreden gepland van Chelsea en 
Boudewijn, twee jonge supertalen-
ten, die akoestische popmuziek spe-
len met lichte country invloeden.

Na de pauze is er een optreden van 
Cor Mutsers. Deze gitarist, die onder 
meer Lenny Kuhr en Ilse de Lange be-
geleidt, speelt eigen werk. Daarnaast 
begeleidt hij deze avond wereldkam-
pioen kunstfluiten Geert Chatrou. 

Wereldkampioen
Geert Chatrou is een ongekend 
kunstfluiter. Drie keer op rij won hij 
het wereldkampioenschap kunstflui-

ten, een jaarlijks terugkerend kam-
pioenschap in North Carolina. Het 
repertoire gaat van improvisaties op 
melodieën van Mozart tot Vivaldi, de 
Csardas van Monti tot jazzstandards 
en bekende filmmelodieën van bij-
voorbeeld Ennio Morricone……Niets 
is Chatrou te moeilijk. Hij fluit moei-
teloos drie octaven, loepzuiver, met 
vituose fraseringen. Hij treedt op als 
solo artiest maar ook in een combina-
tie van kunstfluiter begeleid door pi-
ano, strijkkwartet of heel orkest. Op 
30 augustus dus met Cor Mutsers in 
Theaterboerderij Boeket.
Aanvang 20.30 uur. Inloop vanaf  
20.00 uur

De entree voor deze avond bedraagt 
tien euro. Reserveren via j.levels3@
kpnplanet.nl

Kunstfluiter Geert Chatrou is 30 augustus te zien in te horen inTheaterboerderij Boeket

Brandweer in Eynderhoof

Met de Brandweerclub De Oude 
Pomp uit Hunsel gaan we even 
terug in de oude tijden van het 
brandweervak. 

Toen was het leven van de brandweer 
nog simpel. Met een omroephoorn 
schalde de commandant over het hele 
dorp dat er brand was. Iedereen werd 
er bijgehaald de kapper, de bakker, 
de huisvrouwen, de postbode enz.. 
om mee te helpen met de spuitkar 
de brand te blussen. Het ging echt 
op z’n boerenfluitje. Dit alles gaan 
de bezoekers en de kinderen weer 
beleven. Een compleet gerestaureer-
de pompkar uit 1912 wordt vandaag 
op Eynderhoof ingezet. De kinderen 
kunnen met een Flader handpomp 
brandweerpoppetjes proberen om-
ver te spuiten. 

Om het museum zoveel mogelijk een 
brandweersfeer uit te laten stralen, 
zijn er vandaag vele oude brandweer-
wagens en pompen uit de regio te 

zien. Verder zijn er om het uur spuit-
demonstraties.

Daarnaast zijn alle oude ambachten 
in bedrijf. Op de terrassen, is het goed 
toeven met koffie en vlaai, gebakken 
door onze bakkers uit ons eigen bak-
huis. Tot dat er brand uitbreekt! Dan 
wordt er geblust! 

Woensdag 27 augustus Kids gidsen
Vandaag gaan de kinderen samen 
met onze gidsen op pad door het 
museum. Speciaal voor de kinderen 
wordt de historie die het museum laat 
zien onder de aandacht gebracht. Zo 
kunnen zij kennismaken met de am-
bachten die tegenwoordig niet of 
bijna niet meer worden uitgeoefend. 
Ook kunnen ze kennis maken met ge-
bruiken uit lang vervlogen tijd.

Het openluchtmuseum is open van 
13.00 - 17.00 uur voor meer www.
eynderhoof.nl

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

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

WITGOED
de beste merken wasmachines, 

condensdrogers, koelkasten enz. 
met garantie

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

 14e COUNTRYFESTIVAL 
SLUIS 13 - NEDERWEERT

Het 14e countryfestival is dit jaar op 
23 en 24 augustus. De bezoekers op 
de eerste CD avond vorig jaar waren 
zo razend enthousiast dat we dit jaar 
weer starten op de zaterdagavond 
met een Open Air CD avond.

Op het feestelijk verlichte festivalter-
rein staat het westerndecor vol in de 
spotlights dit alles maakt het geheel 
tot een uniek voor Nederland intiem 
en gezellig festival. De vaste bezoe-
kers weten inmiddels dat we beschik-
ken over een prachtige laminaat 
dansvloer van maar liefst 200 m2. 
Hier op kan volop gedanst worden 
op de verzoekjes die door DJ Marie-
Louise gedraaid worden.
De aanvang is om 19.00 uur en duurt 
tot 23.30 uur de entree is € 3,-
Op zondag is de opening om 12.00 
uur met een demo door the White 
Horse Countrydancers 
De entree op zondag is € 5,- 
De entree voor beide dagen is € 6,-

Op livemuziek wordt dit jaar verzorgd 
door LITTLE MONTANA. Zij wisselen 
prachtige country originals af met 
moderne country line dance muziek. 
Ook zeer zeker de moeite waard voor 
de luisteraars van countrymuziek,we 
hebben ook voor hun voldoende 
overdekte zitplaatsen. De verzoekjes 
op zondagmiddag worden verzorgd 
door Marie-Louise en DJ Marco. Ook 
wordt er een nieuwe dans uitgelest 
door Danny Hansen(o.a. bekend van 
Amsterdam Moonlight) die hij speci-
aal voor dit festival geschreven heeft.
Tevens is er een westernmarkt met 
prachtige country en western artike-
len. Aan de inwendige mens is ook 
gedacht : Er is een broodjesbar met 
diverse soorten broodjes en snacks.

Het festivalterrein is gelegen aan de 
Landbouwstraat 5 Sluis 13. Langs de 
weg van Nederweert naar Helmond 
de N266. Voor meer info en sfeer-
beelden van voorgaande jaren zie: 
www.white-horse.nl

Te koop:
appels en pruimen

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

8 kilo in 8 weken vergoed 
door zorgverzekeraars

Fit & Slank is aangesloten bij de 
Beroepsvereniging Gewichtscon-
sulenten. Daarom komen de kosten 
voor de cursussen van Anja Bastings 
in aanmerking voor vergoeding bij 
bijvoorbeeld CZ, VGZ en vele andere 
zorgverzekeraars (van € 50 tot € 1000 
per jaar). 

Wil jij slank worden, slank zijn en slank 
blijven en werken aan je lichaam, con-
ditie en gezondheid? Jouw gewicht is 
iets waar je samen met Fit & Slank in-
vloed op hebt.
Het klinkt zo gemakkelijk, maar het 
blijkt in de praktijk vaak een ‘vette’ 
kluif: AFVALLEN. Speciaal voor wie 
eigenlijk een stok achter de deur no-
dig heeft, start Anja Bastings vanaf 4 
september in Nederweert en nog 40 
andere locaties in Nederland de Fit & 
Slank cursus “in 8 weken”.
Anja Bastings: ‘Een verandering in 
gedrag is alleen mogelijk wanneer je 
denk- en eetpatronen en gewoontes 
doorbreekt. Cursisten ontwikkelen 
een gezond eetpatroon waarbij ze 
zelf hun keuzes maken, ze leren hun 
eigen verantwoordelijkheid te ne-
men. Ik geef geen weekmenu’s, maar 
“De Regel van 3” en “De 7 afspraken”. 
De grote kracht achter het succes ben 
je echter zelf!  Cursisten hebben de 
mogelijkheid om te sporten en te 
bewegen bij Meuwissen trainingen. 
Jij moet zelf de beslissing nemen om 
mee te doen, maar samen met het 
enthousiasme en ervaring van Fit & 
Slank gaat het zeker lukken! Kijk op 
de website www.fit-slank.com, lees 
het gastenboek en de succesverhalen 
en meld je aan via de webshop. Voor 
vragen en verdere informatie staat Fit 
& Slank je graag te woord, tel. 0495-
593760.

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Gildeslager
Hermanns

Oerhammetjes (hiel) 100 gram €0,85
Gemarineerde speklappen per stuk €0,85

BBQ specialiteiten

GILDESLAGER
JOHN HERMANNS DE
BBQ SPECIALIST

Filet carbonade, aan stuk of lapjes 100 gram €0,95
Kalkoen�let, aan stuk, lapjes of schnitzels 100 gram €0,95

Kerkstraat 83 - Nederweert - 0495 632119 - www.slagerijhermanns.nl
Wij zijn gesloten van 1 t/m 6 september

Aanbiedingen geldig van 21 t/m 23 augustus 2014

Hampunt (ongerookt) 100 gram €1,65
Boterhamworst 100 gram €1,10
Gebakken boerenham 100 gram €1,75

Uit eigen worstmakerijAANBIEDING
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Nederweert viert feest!
OPENING VERNIEUWD CENTRUM - FEESTWEEK - KOOPZONDAG

De De gegeschiedenis schiedenis herhaalt herhaalt zichzich
Onze voorouders koesterden en

deelden elementaire zaken om in hun 

levensbehoeften te voorzien. Gemeen-

schappelijke dorpsputten hoorden

daarbij. Zonder water kan niemand. 

Is het daarom dat een oude waterput 

zo tot onze verbeelding spreekt? Wie 

heeft elkaar ontmoet bij de put, wat 

werd er afgesproken, welke nieuwtjes 

werden er gedeeld, welke roddels besmuikt doorgegeven.

Ach, kon een oude put maar spreken in plaats van een beetje 

domweg echoën. Hoeveel emmers water zijn er naar boven 

gehaald? Tien emmers water per dag? Laten we zeggen vanaf 

1630 tot 1930, dat is toch al gauw 352 x 300 x 10 x10, is zo’n 

10,5 miljoen liter leven brengend water. Het mag ook een liter-

tje meer of minder zijn.

Ik herinner me nog de werkzaamheden in de Kerkstraat van 1965. 

Niet zozeer in relatie tot de put of het aanleggen van het stamriool, 

maar meer omdat de kinderkopjes/kasseien toen uit het straatbeeld 

verdwenen. Het werd als een grote vooruitgang beschouwd. Zeker 

door degenen die zich op gemotoriseerde tweewielers dienden te 

verplaatsen Welluidende vehikels als Sparta, Heinkel, Norton of Vespa 

ronkten over de kasseien. Bij regenweer waren de kopjes spekglad. 

Er is vanaf 1950 veel veranderd in het centrum van Nederweert. 

Elke verandering moeten we daarbij kunnen zien in het tijdsbeeld 

van toen, het vooruitgangsdenken van na WOII en de opkomende 

welvaart. Daarbij zijn gelukkig mooie elementen behouden, zoals de 

karakteristieke panden en de historische doorkijkjes. 

We zijn uiteraard trots op de verbeteringen die nu hun voltooiing 

naderen. Daar hoort de nieuwe weginrichting, het straatmeubilair en 

het zichtbaar maken van de eeuwenoude waterput bij. Het feestpro-

gramma waarover u op deze pagina kunt lezen is tot stand geko-

men onder ons motto ‘Samen groots, samen doen’. Daar mogen we 

trots op zijn. Ik wens u veel plezier met de activiteiten en hoop u te 

begroeten op vrijdag 29 augustus tijdens de officiële opening van de 

Kerkstraat en de historische waterput. 

Dank zijn we verschuldigd aan velen maar in het bijzonder aan Alfons 

Breukers en Ruud Koppens, Alfons voor zijn historisch besef en het 

toegankelijk maken van de Nederweerter geschiedenis, Ruud voor 

zijn gulle gaven.

De Kerkstraat zal altijd een levensader van ons dorp blijven, dat heeft 

overigens minder met stenen maar vooral met mensen te 

maken. U bepaalt uiteindelijk of Nederweert de moeite waard is. 

De fysieke leefomgeving helpt daarbij. Het resultaat mag er zijn, 

Marie Katrien steekt fier haar neus in de wind.

HFM (Henk) Evers,

Burgemeester

Samen groots, samen doen!

Alle activiteiten rond de opening van de vernieuwde Kerkstraat vinden (tenzij anders vermeld) 
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plaats op en nabij het plein van Lambertushof. Een week voor de start van de feestweek besteedt 
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het Weekblad voor Nederweert uitgebreid aandacht aan het programma.

MEER INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA 

VINDT U OP WWW.NEDERWEERT.NL

ZATERDAG 23 AUGUSTUS 2014

Start Kunstlint  •  Intocht wandelvierdaagse KVW • Limburg Festival Straattheater

ZONDAG 24 AUGUSTUS 2014

Koopzondag  •  Limburg Festival Straattheater

WOENSDAG 27 AUGUSTUS 2014

Streek- en koopjesmarkt  • Opening expositie kinderkunst • Korenbattle 

VRIJDAG 29 AUGUSTUS 2014

Kunstenaars op Straat  •  Offi ciële opening historische waterput en Kerkstraat

Ballonnenwedstrijd • Start kermis  •  Live muziek op de pleinen  • Vuurwerkshow

ZATERDAG 30 AUGUSTUS 2014

Opening kermis •  Van 14.00 - 14.15 GRATIS RITTEN voor de kinderen

Live muziek op de pleinen 

ZONDAG 31 AUGUSTUS 2014

Dorpsschieten • Kermis geopend • Optredens op het Lambertushof

Live muziek op de pleinen

MAANDAG 1 SEPTEMBER 2014

Kermis geopend • Live muziek op de pleinen

DINSDAG 2 SEPTEMBER 2014

Kermis geopend • Uitslag van de loterij • Bezoek bekende Nederlander

Vormgeving & druk: Drukkerij van Deursen - Foto: Nederweert24



KUSSENS 1 + 1 GRATIS
(het goedkoopste kussen is gratis)

Diverse vazen 
1 + 1 GRATIS

SPECIALE KORTING 
op PVC-trapdelen
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Zoek je iets op het gebied van 
HAKEN, BREIEN, BORDUREN,
QUILTEN, HOBBY of FOURNITUREN
Dan is de weg naar Alda Creatief, 
zeker niet verkeerd!!

Kerkstraat 12 . 6031 CH  Nederweert
t. 0495-634578 . info@alda-creatief.nl

www.alda-creatief.nl

0495-634093 / 06-14028422 Lambertushof 2a
www.fotonederweert.nl 6031 EP Nederweert

Het adres voor 2de hands 
kwaliteitskleding in  
Nederweert.

Nu ook Nieuwe Eigentijdse 
Eigenzinnige Mode.

Kerkstraat 45 - 6031 CE Nederweert www.carool.nl

Kaasshop 

Vurrukkulluk
kaas - vleeswaren - bonbons - delicatessen

Lambertushof 1A - 6031 EP Nederweert
Tel/fax 0495-634464 / mobiel 06-30670513 Geniet van belegde broodjes

 op ons te
rras!

Kerkstraat 16 Nederweert • Tel. 626309 • www.huboduijts.nl

Wij bedanken de gemeente Wij bedanken de gemeente 
voor het mooie resultaat!voor het mooie resultaat!

Kapsalon Switch

Paulus Holtenstraat 5
6031 CS Nederweert
Tel: 0495-632903
www.kapsalonswitch.nl

Nederweert viert feest!

KOOPZONDAG 
24 AUGUSTUS

ZIJN WIJ
GEOPEND

Kerkstraat 18 • 6031 CH  Nederweert • T 0495 631285

Kerkstraat 45b
OUTLET: Paulus Holtenstr. 3 
Nederweert
tel. 0495-626717
www.bollenmodeschoenen.nl
Ook voor uw schoenreparaties!!

Tijdens de FEESTWEEK
krijgt u bij IEDERE  

AANKOOP een  
LEUKE ATTENTIE.

Tevens staat de nieuwe NAJAARS-
COLLECTIE voor u gepresenteerd.

Ondernemer aan het woord

Naam:

Harrie Poell.

Eigenaar van:

Behang en Verfhuis Poell BV.

Hoe lang zit u al met uw winkel/bedrijf aan 

de Kerkstraat gevestigd?

Als familiebedrijf ongeveer 75 jaar en ik zelf 

ruimschoots 40 jaar.

Waarin is uw winkel/bedrijf gespecialiseerd?

Verf – behang – gordijnen – vloerbedekking – glas en raamdecoratie.

De nieuwe Kerkstraat is gereed. Bent u tevreden over het eindresultaat?

Het resultaat is goed maar ik zou graag de parkeerplaatsen terug zien.

Een ander goed idee voor Nederweert zou zijn…

Van de gemeente uit meer soepelheid en meedenken met de ondernemer.

De vele regeltjes zouden geschrapt mogen worden.

Waar heeft u bewondering voor?

Voor degene die in deze moeilijke tijd het aandurft om een eigen bedrijf te 

starten.

Wie zou u graag eens willen ontmoeten?

Wendy van Dijk

Ik besteed mijn vrije tijd graag aan..

Het genieten in mijn tuin.

Hoe zou u zichzelf in 3 woorden omschrijven?

Druk, moeilijk en gezellig.

Welk advies heeft u als ondernemer voor de startende ondernemers in 

Nederweert?

Start met een verantwoord uurloon, kom afspraken na en heb geen 9 tot 5 

mentaliteit.

Tot slot; wat is uw lijfspreuk?

Na 65 jaar niet stoppen met werken, want dat ga je in de portemonnee 

merken.



ME RA
sieraden  horloges  lederwaren  accessoires

Vanwege de heropening van 
de vernieuwde Kerkstraat 
en Lambertushof maakt u 
kans op dit horloge! 

ZONDAG 24 AUGUSTUS van 13.00-18.00

AKTIEWEEK: 24 T/M 30 AUGUSTUS
KOOPZONDAG

meora trendstore

Kerkstraat 47 | 6031 CE Nederweert |
T. (+31)-495-84 31 07

i n f o@m e o r a . n l  | w w w . m e o r a . n l

Vul hier je gegevens in, lever deze in bij Meora en maak kans!
Naam:  
Adres:  Postcode en Plaats: 
Tel/mobiel: E-mail: 

WIN DIT PRACHTIGE 
HORLOGE VAN DKNY!

Nederweert viert feest!

OPRUIMING
nog t/m 27 augustus

70% KORTING!
Koopzondag 24 augustus

open van 13.00 - 17.00 uur

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.n l

Kom ook kijken naar de nieuwe collectie
modeshows op woensdag 10 september.

Ondernemer aan het woord

Naam: 

Alda Vaes-Thijssen

Eigenaar/eigenaresse van: 

Alda Creatief

Hoe lang zit u al met uw winkel/bedrijf aan 

de Kerkstraat gevestigd?

Al bijna 22 jaar lang.

Waarin is uw winkel/bedrijf gespecialiseerd?

Alles op het gebied van handwerk en creativiteit.

De nieuwe Kerkstraat is gereed. Bent u tevreden over het eindresultaat?

De Kerkstraat is heel mooi geworden! Helaas zijn er hierdoor wel een paar 

parkeerplaatsen verloren gegaan waardoor klanten nu verder moeten lopen.

Een ander goed idee voor Nederweert zou zijn…

Dat ook Kerkstraat-Noord een facelift krijgt.

Waar heeft u bewondering voor?

Voor mijn klanten omdat ze tijdens al die werkzaamheden aan de Brugstraat 

en Kerkstraat toch trouw zijn blijven komen.

Wie zou u graag eens willen ontmoeten?

Simone Kleinsma

Ik besteed mijn vrije tijd graag aan..

Mijn man, kinderen en kleinkind, fietsen en natuurlijk handwerken.

Hoe zou u zichzelf in 3 woorden omschrijven?

Creatief, zorgzaam en eerlijk.

Welk advies heeft u als ondernemer voor de startende ondernemers in 

Nederweert?

Heb respect voor klanten en collega-ondernemers maar blijf dicht bij jezelf.

Tot slot; wat is uw lijfspreuk?

Alles komt goed!

GRANDIOZE OPRUIMING BIJ EXPERT

Expert Lambers Nederweert
St. Lambertusstraat 10 Nederweert
Tel. 0495-625714 - www.expert.nl

VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG
22, 23 EN 24 AUGUSTUS 2014 

Plankmodellen - Overjarige modellen - Licht beschadigd - Televisies

Home-cinema-sets - Tablets - Stofzuigers - Koffiezetters etc. etc.

NU TEGEN BODEMPRIJZEN ALLES MOET WEG

OP=OP 
OP 

WEG=PECH
PECH

OP=OP 
OP 

WEG=PECH
PECH

Ter ere van de opening vernieuwde Kerkstraat en historische waterput

Bruisend Nederweert viert feest!

Samen groots, samen doen!
De Kerkstraat is vernieuwd en dat 
willen de ondernemers, het Centrum-
management en de gemeente laten 
weten! Vanaf zaterdag 23 augus-
tus vindt daarom een groot aantal 
feestelijke activiteiten plaats in het 
centrum van Nederweert. De feest-
week eindigt met een spectaculaire 
opening van de historische waterput 
en het begin van de jaarlijkse kermis 
op vrijdag 29 augustus. 

Vuurwerk, straattheater, streekmarkt, 
wandelvierdaagse, dorpsschieten, 
kunst voor jong en muziek, muziek, 
korenbattle: Nederweert bruist en viert 
feest. Vier het mee! Het onderstaande 
programma is de afgelopen maanden 
uitgewerkt door een werkgroep met 
daarin het Centrummanagement, KVW, 
Dorpsraad Budschop, Dörpsoverlek 
Ni-jwieërt, RICK, vertegenwoordigers 
van middenstand en horeca en de 
gemeente. De feestweek biedt voor elk 
wat wils.

Zaterdag 23 augustus 
14.45 uur Intocht wandelvierdaagse
De feestelijke intocht van de wandel-
vierdaagse van Kindervakantiewerk 
Nederweert vindt dit jaar plaats op het 
plein van het Lambertushof. De wande-
laars worden rond 14.45 uur verwacht. 
Wilt u de deelnemers aanmoedigen zorg 
dan dat u op tijd op het plein bent. Het 
kan druk worden. De start van de laatste 
etappe van de vierdaagse is overigens 
op het Raadhuisplein.

Kunstlint Budschop & Nederweert 2014
Tijdens het Kunstlint exposeren 39 
(amateur)kunstenaars uit de gemeente 
Nederweert hun werken in etalages 
in de Kerkstraat, de Brugstraat, de St. 
Rochusstraat en op het plein van het 
Lambertushof. Het Kunstlint vond voor 
de eerste keer plaats rond de opening 
van Brug 15 en was toen een enorm 
succes. Maar liefst 55 ondernemers stel-
len hun etalage beschikbaar voor deze 
tweede editie. De tentoonstelling duurt 
van 23 augustus tot 7 september. 

Limburg Festival
15.30 uur Theatergroep Hilaria –  

Dolfenarium
Dolfenarium is de titel van de voor-

stelling van theatergroep Hilaria die 
om 15.30 uur op het Lambertushof te 
zien en te beleven is in het kader van 
het Limburg Festival. De artiesten van 
Hilaria toveren de toeschouwers een 
circusvoorstelling voor met veel muziek, 
visueel spektakel, humor én schuimrub-
beren dolfijnen.

20.00 uur Stenzel en Kivits –  
The Impossible Concert

Om 20.00 uur is het Lambertushof gere-
serveerd voor een optreden van het duo 
Stenzel en Kivits. Hun nieuwe comedy-
show The Impossible Concert biedt een 
mengeling van muzikale en theatrale 
improvisaties op genres als jazz, pop en 
folk, afgewisseld met virtuoos spel op 
buitengewone muziekinstrumenten.

Zondag 24 augustus
13.00 uur tot 18.00 uur Koopzondag
Slenteren door het centrum en op 
koopjes jagen. Het kan tijdens deze 
zomerse koopzondag in het centrum van 
Nederweert. De winkels zijn geopend 
van 13.00 uur tot 18.00 uur. Na en 
tijdens het shoppen is het goed toeven 
op de verschillende terrasjes.  

Limburg Festival 
15.00 uur Fratelli Fiasco – De Dwerg
In de betoverende gedaante van een 
dwerg brengt ras straatartiest Fratelli 
Fiasco vanaf 15.00 uur clownskunsten 
van de bovenste plank op het Lamber-
tushof. Zonder een enkel mensenwoord 
te gebruiken brengt de komische en 
ontroerende clown jong en oud in ver-
voering. In de show De Dwerg laveert 
Fratelli Fiasco tussen droom en werke-
lijkheid. Een sprookje waarin iedereen 
zich zal herkennen.  

17.00 uur Sid Bowfin – 
Sid Bowfin Show

Een rondo van Mozart op één been, 
stukjes van Vivaldi’s geheim agent 
Winter, Brahm’s Hongaarse dansers en 
Rossini’s koor van Kappers. Het zijn de 
ingrediënten van Sid Bowfin’s klassieke 
komedie act. Vanaf 17.00 uur speelt de 
grappigste violist van Engeland op het 
Lambertushof. Spelend deelt hij orders 
uit en improviserend met zijn toeschou-
wers gebeurt er zomaar van alles. 

Woensdag 27 augustus
12.00 uur tot 17.00 uur Marktendag  
& Kinderkunst
Nederweert in het teken van markten. 
’s Ochtends vindt op het Raadhuisplein 
de reguliere weekmarkt plaats met fijne 
producten. Vanaf 12.00 tot 17.00 uur 
staat de Kerkstraat in het teken van een 
Streekproducten- en koopjesmarkt door 
diverse standhouders en ondernemers. 
Het ensemble Speulenderwies verzorgt 
de muzikale omlijsting. Die dag worden 
ook de resultaten van een Kinderkunst-
project getoond. Het project wordt 
georganiseerd door Kindervakantiewerk, 
Rick, de gemeente en Alda Creatief, De 
Knutselkast en Bloemstyling ’t Roosje/
Atelier. De gecreëerde kunstwerken 
worden geëxposeerd op diverse mooie 
locaties in het centrum. De kunstwerken 
zijn te bezichtigen t/m zaterdag 30 au-
gustus. Om 14.00 uur opent wethouder 
Geraats op het Lambertushof de expo-
sitie Kinderkunst en reikt hij de prijzen 
voor de mooiste kunstwerken uit.

19.00 uur Korenbattle 2014
Onder de noemer Korenbattle 2014 
wordt het plein van het Lambertushof 
’s avonds ingenomen door vijf zangko-
ren die met elkaar de muzikale strijd 
aangaan. Het spits wordt om 19.00 
uur afgebeten door het koor Cantates. 
Vervolgens is het de beurt aan Equal 
Voices, , Tussendoor, Shantykoor Paol 60 
en Belcanto. Elk koor zingt een half uur. 
Het programma duurt tot 23.00 uur.  

Vrijdag 29 augustus 
17.00 uur tot 21.00 uur  
Kunst op Straat 
Als onderdeel van het Kunstlint is tus-
sen 17.00 uur en 21.00 uur een goot 
aantal kunstenaars aan het werk bij de 
Lambertushof en in de Kerkstraat. Om 
19.00 uur start het programma rond de 
officiële opening van de historische 
waterpunt en de Kerkstraat. Voor 
kinderen is er een ballonenwedstrijd én 
gratis ijs. Kom op tijd!

19.00 uur Officiële onthulling  
historische waterput 

Over de historische waterput kon u 
de afgelopen maanden regelmatig 
het laatste nieuws lezen. Inmiddels is 
de put aangewezen als gemeentelijk 
monument. De opening wordt verricht 
door burgemeester Evers, de heer Ruud 
Koppens en de heer Alfons Bruekers en 
wethouder Mackus. De opening zal met 
de nodige verrassingen en spektakel 
gepaard gaan. 

22.00 uur Vuurwerkshow
Na de onthulling van de put en de ope-
ning van de vernieuwde Kerkstraat barst 
de kermis los. Horecaondernemers op 
de pleinen (Lambertushof, Horecaplein 
en Vijfsprong Budschop) zorgen voor 
live-muziek. Rond 22.00 uur wordt de 
kermis knallend ingeluid met een vuur-
werkshow in het park van Budschop. Het 
vuurwerk wordt aangeboden door de 
kermisexploitanten.  

Kermisprogramma
Zaterdag 30 augustus
13.45 uur officiële opening kermis bij de 
autoscooter met loting VIP-kaarten voor 
de kinderen, VIP-kaarten uit bonnen-
boekjes kunnen vrijdagavond in de bus 
bij de autoscooter gedeponeerd worden.  
Van 14.00 uur tot 14.15 uur gratis ritten.
Livemuziek op de pleinen

Zondag 31 augustus
14.00 uur – 24.00 uur kermis 
Livemuziek op de pleinen

13.00 uur Dorpsschieten Nederweert
Vanaf 13.00 uur vindt op het Lamber-
tushof voor de eerste keer het kermis 
Dorpsschieten plaats.  Zestallen en 
drietallen kunnen deelnemen aan dit 
schietconcours. “DIE ORGINAL MAASKA-
PELLE” uit Wessem zorgt voor de juiste 
muzikale stemming. Het schieten begint 
om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Het 
reglement van de schietwedstrijd en het 
inschrijfformulier is te downloaden op 
de website van schutterij St. Antonius 
http://www.schutterijantonius.nl. 

Maandag 1 september
14.00 uur – 24.00 uur kermis
19.00 uur Uitslag kinderloterij 
21.00 uur Uitslag loterij 
De loterijen zijn bij de Kamelenrace 
en worden verzorgd door de bekende 
Clown Desalles.

Dinsdag 2 september
14.00 – 24.00 uur kermis 
20.00 uur Bezoek bekende Nederlander 
(Mistery Guest)

In het Weekblad van volgende week 
komen we uitgebreid terug op het 
kermisprogramma. We wensen iedereen 
alvast veel plezier met de activiteiten in 
de feestweek.

Vlnr: Wethouder Mackus, burgemeester Evers en de heer Koppens gingen medio maart op zoek naar de put



Nederweert viert feest!

Sleestraat 14

6014 CA Ittervoort

Telefoon: 0475 - 56 1444

Telefax:   0475 - 56 1454

www.vanhooftbv.nl

info@vanhooftbv.nl
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verkeerstechniek  wegbebakening&

infrastructuur milieutechniek cultuurtechniekechniek recreatie bewegwijzering

Minderbroederssingel 15d

6041 KG Roermond

T: 0475 334 651

www.brouwers.com

De ‘Straot’ kan er weer even tegen
door Alfons Bruekers

Met de feestelijke heringebruikname van de vernieuwde Kerkstraat op 
29 augustus 2014 komt een einde aan een maandenlange periode van 
graafwerk, archeologisch onderzoek, bestrating en herinrichting. Nu het 
stof letterlijk en figuurlijk weer is neergedwarreld, blikken we terug op 
de geschiedenis van de Kerkstraat en de vele eerdere vernieuwingen en 
renovaties die onze voorouders hebben meegemaakt. Want in Nederweert 
wordt al eeuwen aan de weg getimmerd …

De Nederweerter Kerkstraat werd vroeger kortheidshalve aangeduid als 
de “Straot”. Die naam benadrukte het belangrijke karakter van die weg. In 
feite was de vrijwel noord-zuid lopende Kerkstraat een onderdeel van de 
oude verbindingsweg vanuit de Meierij (Someren), via Booldersdijk, Sta-
reris en Kerkstraat, over Schoor, Meiberg en van daaruit aansluitend op de 
Roermondseweg. Tot het moment dat de kanalenaanleg het wegenpatroon 
rigoureus doorkruiste was de weg een transitoroute voor handel en trans-
port, maar ook voor doortrekkende legertroepen. Dat laatste was veelvuldig 
het geval in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Ook bij de bevrijding van 
Nederweert-dorp in het najaar van 1944 speelde de oude route weer een 
belangrijke rol. 
Bovendien was het lange tijd ook de enige verharde weg in Nederweert. 
Aanvankelijk bestond het wegdek uit grint en maaskeien, en vanaf de 18de 
eeuw uit straatklinkers en kinderkopjes. 

Lintbebouwing
Langs die doorgaande weg ontwikkelde zich in de middeleeuwen de 
lintbebouwing van het dorp. De oudste bewoning bevond zich in de buurt 
van kerk en gemeentehuis, waar zich een klein plein bevond. Daar werden 
ook de vier jaarmarkten en de jaarlijkse kermis gehouden. Vóór de kerk lag 
de gemeentelijke drinkwaterput (later voorzien van een pomp), die bij de 
recente reconstructie van de Kerkstraat is teruggevonden en gerestaureerd.
In dit deel van de Kerkstraat woonden de burgers, notabelen en beroepsbe-
oefenaren als notaris, kapelaans en middenstanders. Meer richting zuiden 
(buurtschap Staat) ontstond pas in de 17de en 18de eeuw aaneengesloten 
bebouwing. Daar woonden veelal de kleine ambachtslieden zoals manden-
makers, rietdekkers, koperslager, slager en vergelijkbare beroepen.

Ander beeld
Het beeld van de Kerkstraat was eeuwen geleden totaal anders dan nu. 
Dat lijkt een open deur, want natuurlijk waren er nog geen auto’s en ander 
gemotoriseerd verkeer. Maar er is nóg een belangrijk verschil. Over de hele 
lengte van de Kerkstraat liep namelijk een brede sloot, de Weerterbeek 
genaamd. Die liep aan de westzijde van de Kerkstraat, dus dat is de kant 
van het oude Raadhuis. Elk woonhuis aan die zijde had een toegangsbrug 
over de beek om bij de voordeur te komen. Hoewel het wegdek effectief 
een stuk smaller was dan tegenwoordig, was er nooit reden om, zoals 
recent, éénrichtingsverkeer in te stellen. Volgens sommigen geldt dat zelfs 
in 2014 nog. 

Open riool
Terug naar de beek in de Kerkstraat. Deze gegraven beek, die gevoed werd 
vanuit Bocholt in het huidige België, stroomde via Weert, Leuken, Nouwe-
koel, Bengele en de Houtmolen naar de kern van Nederweert. Zij diende 
voor de watervoorziening van de brandkuilen voor de brandweer en ten be-
hoeve van de bierbrouwerij. In de Kerkstraat lagen drie van die brouwerij-
en. Andere industrieën, zoals textielververijen en leerlooierijen, gebruikten 
de beek om hun afvalwater te lozen. Het werd dus een vieze bedoening, 
zo’n open riool voor elke voordeur in de Kerkstraat. Om die reden werd het 
deel van de beek tussen Raadhuis en Paulus Holtenstraat eeuwen geleden 
al verlegd naar achter de huizen. Het deel van de beek in de Kerkstraat 
tussen Paulus Holtenstraat en Lindanusstraat werd in 1867 gedempt en 
ook dat deel van de waterloop werd verlegd naar de achterkant van de 
huizen. Ter hoogte van de Lindanusstraat kwam de beek weer tevoorschijn 
in het straatbeeld, ging zij onder de Kerkstraat door en van daaruit liep 
zij via ‘de Notaris’ over Budschop. Uiteindelijk mondde de beek uit in het 
Sarsven in Nederweert-Eind. Voor de hygiène maakt het verleggen van de 
beek natuurlijk geen bijster groot verschil, maar voor het straatbeeld zal het 
ongetwijfeld een verbetering zijn geweest.

Ondergrondse tunnels
Omdat de beek in de Kerkstraat op een paar plekken het wegdek en 
zijstraten moest doorkruisen, waren daar ondergrondse doorlaten gebouwd, 
in het Nederweerts ‘kaandjels’ genaamd. Met name ter hoogte van de 
Paulus Holtenstraat bevond zich een ingewikkelde situatie. In 1624 vatte 
het gemeentebestuur het plan op om de aanvankelijk houten waterdoor-
voeren rigoureus te vernieuwen. De splitsing Kerkstraat-Paulus Holtenstraat 
werd er helemaal voor overhoop gezet. Er werden ondergrondse tunnels 
van baksteen gemetseld om het water van de beek ongestoord onder de 
straatkruising door te kunnen laten vloeien. Een project dat in de gemeen-
telijke administratie keurig werd gedocumenteerd en waarvan de totale 
kosten ruim 20 gulden bedroegen (een jaarsalaris van een onderwijzer was 
in die tijd 100 gulden).

Grootse projecten
De periode 1785-1790 kenmerkte zich door relatief grote welvaart. Het 
gemeentebestuur van Nederweert investeerde volop in – voor die tijd – 

grootse infrastructurele projecten. Achtereenvolgens waren dat de 
verbouwing van het gemeentehuis (1785), een nieuw vergroot 
kerkhof met stenen omheiningsmuur (1785), nieuwe pastorie 
(1786), nieuwe luidklokken in de St. Lambertustoren (1788) en 
een nieuwe kapelanie (1788). Ook de wegen werden aangepakt. 
De Kerkstraat werd in 1786 van een geheel nieuwe keibestrating 
voorzien en in 1787 volgde de vernieuwing van de toenmalige 
Davidssteeg (huidige Paulus Holtenstraat). De rekeningen van dat 
laatste project zijn bewaard gebleven. Het opbreken van de oude 
keibestrating, aanschaf en het opbrengen van geel zand, stenen 
sjouwen en bestraten: alles werd minutieus bijgehouden. Meer 
dan honderd gulden heeft het project Davidssteeg niet gekost.

Oorlogsschade
In 1949 werd de Kerkstraat rigoureus gerenoveerd. Aanleiding 
was de schade tengevolge van de oorlogshandelingen. Grote 
colonnes doortrekkende geallieerde tanks hadden in 1944 het 
wegdek ernstig verruïneerd en vele straatklinkers waren verpul-
verd. De oude keien werden met behulp van paard en ploeg los-
getrokken door “Beijes-Janke” (J. Bongers). Er werd veel waarde 
gehecht aan het behoud van het dorpsschoon. Er werden nieuwe 
kinderkopjes gelegd en ook werden uniforme trottoirs aangelegd 
en waterafvoeren vernieuwd. De bij de geboorte van prinses 
Beatrix geplante Oranjeboom op het pleintje bij de Lindanusstraat 
moest helaas het veld ruimen. Amateur-fotograaf Jef Kirkels legde 
de werkzaamheden in de Kerkstraat op foto vast.

Naaldhakken en fietsers
In 1965 verdween de keibestrating in de Kerkstraat. Aanleiding 
was de aanleg van een stamriool. Het vervangen van de keien 
was een in de gemeentepolitiek omstreden besluit. De meningen 
waren ernstig verdeeld. De voorstanders wensten vast te houden 
aan het (inderdaad zeer pittoreske) dorpsbeeld dat de keibe-
strating opleverde. De tegenstanders hadden vooral sympathie 
voor dames met naaldhakken en de vele fietsers, voor wie het 
bewegen door de hobbelige straat niet bepaald een onverdeeld 
genoegen was. De uitkomst van het debat was dat de keien 
verdwenen en dat er een asfaltwegdek voor terug kwam.

Straatkeien
De hunkering naar het oude straatbeeld met de natuurstenen 
keien bleef bij de inwoners bestaan. Toen in 1991 de zoveelste 
reconstructie van de Kerkstraat en de aanleg van Lambertus-
hof werd uitgevoerd, was het dan ook een sterke wens van 
een deel van de bevolking dat op zijn minst een deel van de 
keibestrating weer terugkeerde. Enkele wegvakken werden 
dan ook voorzien van vlakke kinderkopjes, waardoor de sfeer 
van vroeger weer werd teruggehaald. Het is daarom enigszins 
verbazingwekkend dat bij de reconstructie van de Kerkstraat in 
2014 de keitjes definitief uit het straatbeeld verdwenen zijn. 
Alhoewel… definitief? Wie de geschiedenis kent, weet dat het 
wegdek van de Kerkstraat om de 20 á 25 jaar op de schop gaat. 
En wie weet mogen de keitjes terug komen als er in 2040 weer 
eens ‘aan de weg wordt getimmerd’. Maar voorlopig kan de fraai 
vernieuwde“Straot” er weer even tegen!

De foto bij dit artikel is geselecteerd uit het in november 2014 te verschijnen boek “Door het oog 
van… Jef Kirkels”, het negende deel in de serie Nederweerts Verleden van de Stichting Geschiedschrij-
ving Nederweert.

Na het geweldige succes van het boek “Met naam en toenaam” over de jaren vijftig van de vorige eeuw, 
komt de stichting met een nieuwe tijdsbeeld-uitgave. Een fraai en kunstzinnig vormgegeven fotoboek over 
het dorp en buitengebied van Nederweert in de periode 1955-1970. Het Rijke Roomse Leven, wederop-
bouw en het tijdperk van de babyboom-generatie, gefotografeerd door Jef Kirkels (1919-1997). Kirkels was 
zaakvoerder van de LLTB-Boerenbond en commandant van de plaatselijke brandweer, maar stond daarnaast 
bekend als een zeer verdienstelijk amateur-fotograaf. Van de duizenden zwart-wit foto’s die hij in de jaren 
tussen 1955 en 1970 maakte, zijn er enkele honderden geselecteerd voor dit prachtige fotoboek. De foto’s 
zijn voorzien van korte historische toelichtingen, vooraf gegaan door een voorwoord van Gerard Kessels.

Over voorintekening en wijze van bestellen zult u binnenkort via dit weekblad worden geïnformeerd.  
Houd de berichten in de gaten!

De Kerkstraat na de vernieuwing van de keibestrating in 1949. Op de torenspits en aan de gevels wappert de 
nationale driekleur, dus het zal wel Koninginnedag zijn. Er is geen verkeer in de straat, op één fietser na. Een 
soort éénrichtingsverkeer dus, zou men met een knipoog kunnen zeggen.

Foto: Jef Kirkels. Collectie: Stichting Geschiedschrijving Nederweert



Dit jaar, maar ook in 2015, worden er 
bergen zand verzet in het plangebied 
van natuurgebied Sarsven en de Banen. 
De bestuurscommissie Sarsven en de 
Banen is bezig met de uitvoering van 
een enorm project waarbij landbouw- 
en natuurorganisaties, burgers en 
overheid hebben samengewerkt en nog 
steeds samenwerken. Enige overlast 
tijdens het werk is niet te voorkomen. 
Maar we krijgen er iets moois voor 
terug.

Plangebied Sarsven en de Banen betreft 
de omgeving rond de natuurgebieden 
Sarsven en de Banen, de Zoom en de 
Groote en Kleine Moost. De natuur, 
kenmerkt zich door bijzonder hoge 
natuurwaarden en is daardoor wet-
telijk beschermd. De natuur vraagt 
om voldoende en schoon water. Daar 
tegenover staat de landbouw. Voor een 
goede bedrijfsvoering is een passend 
waterpeil nodig. Agrariërs moeten kun-
nen draineren en beregenen. 

Buitengebied in Balans 
Nederweert kent het programma 
‘Buitengebied in Balans, samen groots, 
samen doen!’ dat als doel heeft om het 
buitengebied toekomstbestendig te 
maken en te houden. Ondernemers, in-
woners en bezoekers van de gemeente 
werken samen aan een prettige woon-, 
werk- en leefomgeving. Door nieuwe 
manieren van denken, samenwerken 
en een verfrissende kijk op regelgeving, 
ontstaat een vitaal platteland waar 
iedereen op zijn of haar manier van kan 
profiteren en van kan leren. 

Toekomstperspectief 
De start van het project Sarsven en de 
Banen gaat verder terug. Het sluit qua 
filosofie echter naadloos aan bij Buiten-

gebied in Balans. Op basis van verschil-
lende belangen is een inrichtingsplan 
opgesteld en vastgesteld. Dat gebeurde 
met buurtbewoners, natuurorganisaties, 
ondernemers en andere belanghebben-
den. Met het uitvoeren van de maatre-
gelen ontstaat voor veel partijen in het 
gebied weer een goed toekomstperspec-
tief.

Sloten verleggen 
Voor een juist waterpeil en waterkwa-
liteit, wordt een groot aantal sloten 
verlegd of vergraven. Het gaat om ruim 
12 km. Vroeger werden sloten vaak 
door het laagste punt van (natuur-)
percelen gelegd. Omdat hierdoor natuur 
verdroogt worden sloten nu aan de 
rand van natuur- en landbouwgebieden 
gegraven. Hierbij wordt rekening gehou-
den met de uitbreiding van de natuur-
gebieden, die door de herverkaveling 
gerealiseerd wordt. 

Snoer van vennen
Om zeldzame planten- en diersoorten 
kansen te geven wordt van de meest 
kansrijke natuurpercelen de teelaarde 
afgegraven. Daarmee wordt ook stikstof 
en fosfaat opgeruimd. Dit biedt kansen 
voor de groei van planten die vroeger 
voorkwamen, maar die door bemesting 
zijn verdwenen. Omdat de gebieden wat 
lager komen te liggen (en door hogere 
waterpeilen) zal in een deel van de afge-
graven percelen het water grote delen 
van het jaar boven het maaiveld uitko-
men. Daardoor wordt het historische 
snoer van vennen weer zichtbaar. 

Maatregelen voor de landbouw
De grond die vrijkomt uit de natuurge-
bieden wordt in het algemeen gebruikt 
voor het ophogen van landbouwperce-
len. De negatieve effecten van de grond-

waterpeilstijging in het gebied worden 
daarmee zoveel mogelijk teniet gedaan. 
In een aantal gevallen verbertert zo de 
bodemopbouw van de landbouwperce-
len. Dit gebeurt vooral bij zware gron-
den (leem, veen) of bij gronden met een 
dunne laag teelaarde. 

Bomen kappen
Er is helaas niet aan te ontkomen: soms 
moeten bomen worden gekapt om de 
plannen voor natuur en landbouw te 
kunnen uitvoeren. Dit gebeurt alleen op 
plekken waar het echt niet anders kan. 
En met de aanleg van ruim 110 hectare 
nieuwe natuur in het gebied zal de na-
tuur er per saldo fors op vooruitgaan. 
Op korte termijn komen er veel meer 
bomen terug dan er worden gekapt. 

Wat merkt u ervan
De grondtransporten in het plangebied 
kunnen voor enige hinder zorgen. Door 
het schoon houden van wegen, zo kort 
mogelijke transportafstanden en zoveel 
mogelijk gebruik te maken van grotere 
wegen beperken we de overlast. Her 
en der in het gebied worden nieuwe 
duikers (betonnen buizen) onder wegen 
gelegd, omdat sloten een andere ligging 
of diepte krijgen. Met goede bebording 
en een snelle uitvoering borgen we de 
veiligheid houden we de hinder zo klein 
mogelijk. 

Voorlichtingsavond en wandeling 
In oktober houdt de bestuurscommissie 
een openbare informatie over de vorde-
ringen van het project. Er wordt ook nog 
een zondagochtendfietstocht georgani-
seerd om de plannen in de natuurgebie-
den toe te lichten. Voor meer informatie 
over het project en de maatregelen kunt 
u terecht op de website: www.sarsvenen-
debanen.nl. 

Eén van de flitspalen langs de Venlose-
weg in Ospel (langs de Noordervaart), 
is vervangen door een digitale flitser. 
Door zich aan de snelheidslimiet van 
80 km/u te houden voorkomen wegge-
bruikers dat ze een bekeuring krijgen. 
Belangrijker nog is dat de verkeersvei-
ligheid toeneemt als men zich aan de 
snelheid houdt. 

De rij van vijf analoge flitspalen langs 
de Noordervaart tussen Weert en 
Meijel wordt in de loop van dit jaar 
vervangen door twee nieuwe digitale 
palen. De eerste van de palen op de 
Venloseweg (N275) is nu vernieuwd, 
aangepast en gedigitaliseerd. De paal 
werkt 24 uur per dag en wordt ge-
activeerd zodra bestuurders te hard 
rijden.

Flitser
De flitspaal heeft een digitale cam-
era, waarmee gemaakte beelden van 
snelheidsovertreders direct worden 
overgeseind naar een dataverwerking-
seenheid. De bekeuring valt zodoende 

sneller op de deurmat, zodat de be-
trokkene zich eerder bewust wordt van 
de overtreding en het gedrag sneller 
kan aanpassen. De camera werkt dag 
en nacht en maakt gebruik van een 
infrarood flitser die niet zichtbaar is.

Bewezen effect
Het Openbaar Ministerie vervangt de 
komende jaren landelijk een groot 
deel van de analoge flitspalen door 
digitale palen. Alleen palen die een 
aantoonbare bijdrage leveren aan de 
verkeersveiligheid worden vervangen. 
Flitspalen hebben een bewezen effect 
op de beïnvloeding van het rijgedrag! 

Ruim 110 hectare nieuwe natuur 
Werk in uitvoering in Sarsven en de Banen

GemeenteContact
Donderdag 21 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 eenvoudig. 

Ga naar www.nederweert. nl>Actueel>Officiële 

bekendmakingen. Inschrijven kan met het eigen 

e-mailadres. Vervolgens  ontvangt de abonnee 

de bekendmakingen vanzelf wekelijks via e-mail. 

Het is mogelijk zelf een interesseprofiel samen 

te stellen. 

De officiële bekendmakingen worden weke-

lijks in een duidelijk pdf-overzicht op de website 

geplaatst; het moment van plaatsing wordt ook 

via social media verspreid. 

Het overzicht wordt geprint en bij de receptie 

van het gemeentehuis neergelegd. Burgers kun-

nen een exemplaar mee naar huis nemen.

Het overzicht wordt in de publicatiekast aan de 

voorzijde van het gemeentehuis gehangen.

In de hal van het gemeentehuis staat een 

computer , zodat iedereen in de gelegenheid  is 

om de bekendmakingen  digitaal in te zien.

Inwoners die niet over internet beschikken en 

een fysieke beperking hebben, kunnen op ver-

zoek het overzicht per post toegestuurd krijgen. 

Sarsven en de Banen biedt nu al tal van nieuwe mogelijkheden om te ontspannen. Foto: gemeente Nederweert

Verkeersveiligheid verbeteren

Op de website...
 Programma Nederweert Bruist
 PlanMER 
 Evenementenkalender

www.nederweert.nl

Afsluiting 
brug sluis 15
Rijkswaterstaat voert op maandag 25 
augustus van 7.00 uur tot 19.00 uur en 
dinsdag 26 augustus van 7.00 uur tot 
19.00 uur werkzaamheden uit op de 
brug bij sluis 15 (Molenberg). 

De brug zal tijdens de werkzaamheden 
afgesloten zijn voor gemotoriseerd 
verkeer. Voetgangers en fietser kun-
nen gewoon gebruik maken van de 
brug. Het gemotoriseerd verkeer wordt 
ter plekke omgeleid via tijdelijke gele 
omleidingsborden. De reden voor 
het afsluiten van de brug is dat Rijk-
swaterstaat in deze periode inspectie 
werkzaamheden aan de brug uitvoert. 

Bekendmakingen
Benieuwd of er in uw wijk bouw-
plannen zijn? Of wilt u op de hoogte 
blijven als een bestemmingsplan vast-
gesteld wordt? 

Meldt u zich dan via onze website 
aan voor de gratis ‘E-mailservice 
Bekendmakingen’ en ontvang direct 
de meest recente lokale en regio-
nale bekendmakingen per e-mail. 
Aanmelden voor de e-mailservice is 
eenvoudig. Ga naar www.nederweert.

nl>Actueel>Bekendmakingen, en schrijf 
u in met uw e-mailadres. Vervolgens 
ontvangt u de bekendmakingen weke-
lijks via e-mail. U kunt zelf uw interes-
seprofiel samenstellen. 

Bruisend 
Nederweert 
De Kerkstraat in Nederweert is ver-
nieuwd. Dat laten ondernemers, het 
Centrummanagement en de gemeente 
weten. Vanaf zaterdag 23 augustus 
vindt een groot aantal feestelijke ac-
tiviteiten plaats. U leest er elders over 
in het Weekblad. We wensen iedereen 
veel plezier met de feestweek. Laat zien 
dat Nederweert Bruist! 

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

In onze gemeente is het prettig 
wonen, werken en recreëren. Inwo-
ners waarderen de leefomgeving, de 
verenigingen, de activiteiten en de 
faciliteiten. In uitzonderlijke gevallen 
gaat het soms even wat minder in de 
persoonlijke relaties tussen buren of 
buurtgenoten. Dan is het goed dat de 
hulp van buurtbemiddeling kan wor-
den ingeroepen. 

Iedereen kan wel eens last hebben van 
zijn buren. Denk maar eens aan een 
te hoog geluidsniveau van de stereo, 
overhangende takken, stankoverlast, 
pesterijen, vernieling, verschillende 
leefwijzen of misverstanden. Als er 
sprake is van overlast, kan buurtbemid-
deling worden ingeschakeld. Gelukkig 
komen dergelijke situaties niet vaak 
voor in onze gemeente. 

Samenwerking
Eind 2011 startte in onze gemeente 
buurtbemiddeling als een samenwer-
kingsproject tussen gemeente, politie, 
Woningvereniging Nederweert en Al-
gemeen Maatschappelijk Werk Mid-

den-Limburg. Het project functioneert 
naar tevredenheid van alle partners. In 
2013 werd slechts 11 keer een beroep 
gedaan op de hulp van buurtbemidde-
ling. Het is natuurlijk beter om het niet 
te laten escaleren. Het gesprek aangaan 
en respect opbrengen voor elkaar is nog 
steeds de beste remedie om escalatie 
van irritaties te voorkomen.

Buurtbemiddeling
Het inschakelen van politie of andere 
instanties zonder dat men eerst zelf 
pogingen heeft ondernomen om tot 
een oplossing te komen, is meestal niet 
de basis voor een goede verstandhou-
ding op korte en op langere termijn. Als 
het de bewoners zelf niet lukt om tot 
een goed gesprek of een oplossing te 
komen, dan kan buurtbemiddeling wor-
den ingeschakeld. Bij buurtbemidde-
ling gaat het in onze gemeente om het 
bemiddelen van conflicten tussen buren 
of wijkbewoners onder leiding van één 
of meer maatschappelijk werkers. Ze 
helpen partijen om met elkaar in con-
tact te komen en samen een oplossing 
te vinden voor de overlast of ruzie. 

Afspraken
Vaak komen klachten van bewoners 
terecht bij de politie en woningcorpora-
ties. Dat kan nog steeds. Buurtbemidde-
ling biedt politie en woningcorporaties 
echter ontlasting van deze taak. Nu 
kunnen ze - als de klachten niets met 
criminaliteit, verslaving, psychiatrische 
problematiek of het gehuurde huis te 
maken hebben - doorverwijzen naar 
buurtbemiddeling. 

Buurtgenoten zijn aan zet
Buurtgenoten zijn altijd als eerste aan 
zet om te proberen via één of meerdere 
gesprekken met elkaar de overlast op te 
lossen. Lukt dat aantoonbaar niet, maar 
willen beide partijen echt tot een oplos-
sing komen, dan kan buurtbemiddeling 
worden ingeschakeld door contact op te 
nemen met het Algemeen Maatschappe-
lijk Werk via het algemene telefoonnum-
mer 088-6560600. Geef dan aan dat het 
om buurtbemiddeling Nederweert gaat. 
Het Algemeen Maatschappelijk Werk 
zorgt dan voor een luisterend oor wat 
soms al voldoende is om de gesprekken 
tussen partijen op gang te brengen.

Ga het gesprek met elkaar aan
Buurtbemiddeling werkt!



Uitreiken clubeigendommen
Op vrijdag 22 augustus wordt er vanaf 19:00 
uur aan alle begeleiders de sleutels, materi-
alen, spelerspassen en kleding volgens on-
derstaand schema uitgereikt.
19:00-19:30 uur: E- en F-jeugd
19:30-20:30 uur: A-, B-, C- en D-jeugd
20:30-21:00 uur: Senioren

Kennismaking pupillen (D-E-F)
Zaterdag 17 augustus
F-jeugd, kennismaking F-teams met 
begeleiding en kennismaking ouders 
van spelers met jeugdcommissie 
Aansluitend training 12:30
E-jeugd, kennismaking E-teams met  
begeleiding en kennismaking ouders  
van spelers met jeugdcommissie
Aansluitend training 14:30

Aanvang trainingen
Merefeldia A2 maandag 25 augustus
Merefeldia B2 woensdag 27 augustus
Merefeldia MB1 maandag 25 augustus
Merefeldia C2 maandag 25 augustus
Merefeldia C3 woensdag 27 augustus
Merefeldia MC1 maandag 25 augustus
Merefeldia D2 woensdag 27 augustus
Merefeldia D3 maandag 25 augustus
Merefeldia D4 dinsdag 26 augustus
Merefeldia E1 dinsdag 26 augustus
Merefeldia E2 dinsdag 26 augustus
Merefeldia E3 maandag 25 augustus
Merefeldia E4 woensdag 27 augustus
Merefeldia E5 woensdag 27 augustus
Merefeldia E6 woensdag 27 augustus
Merefeldia E7 maandag 25 augustus
Merefeldia F1 dinsdag 26 augustus
Merefeldia F2 maandag 25 augustus
Merefeldia F3 maandag 25 augustus
Merefeldia F4 donderdag 28 augustus
Merefeldia F5 woensdag 27 augustus
Merefeldia F-mini vrijdag 29 augustus 
Keepers vrijdag 29 augustus

Oefenprogramma Jeugd
Zaterdag 23 augustus
Merefeldia A1 – RKVB A1 14:30
Merefeldia B1 – Swalmen B1 14:30

Bekerprogramma Jeugd
Woensdag 27 augustus
Merefeldia A1 – Haelen A1 18:30
ST EVV/St Joost B1 – Merefeldia B1 17:15/18:30
ST EVV/St Joost C1 – Merefeldia C1 17:15/18:30

Bekerprogramma Senioren
Zaterdag 23 augustus
Merefeldia 1 – SVVH 1  18:00
Zondag 24 augustus
IVO 2 – Merefeldia 2  10:00/11:30
Merefeldia 3 – FC Oda 4  11:00
Merefeldia 4 – Liessel 3  12:00
Merefeldia 5 – RKSVV 2  11:00
Merefeldia 7 – Laar 7  10:00
DESM VR1 – Merefeldia VR1  10:15/11:30
Dinsdag 26 augustus
RKSVO 1 – Merefeldia 1  18:15/19:30
Donderdag 28 augustus
Merefeldia 2 – Wittenhorst 2  18:45

Oefenprogramma
Kijk voor het complete oefen- en bekerpro-
gramma van alle teams ter voorbereiding op 
het seizoen 2013/’14 op www.merefeldia.nl.

Programma week 34

Mededelingen
Voor de beker is Eindse Boys ingedeeld bij 
RKMSV,Egchel en Neerkandia
De wedstrijden zijn:
Zat. 23 aug: 
RKMSV 1 – Eindse Boys 1 aanvang 18.00 uur
Di.  26 aug: 
Eindse Boys 1 – Egchel 1  aanvang 18.45 uur
Zat. 30 aug: 
Eindse Boys 1 – Neerkandia 1  aanvang 18.00 uur

Vriendschappelijk:
Zo. 24 aug 
Eindse Boys 2 – Roggel 4 aanvang 10.30 uur

Voor overig nieuws zie www.eindseboys.nl

Zaterdag 23 augustus 
Leveroy D1 - Toernooi in Baexem 
eerste wedstrijd  aanvang 9.40 uur 
Leveroy 1 - SVC 2000 1 (beker) 
 aanvang 18.00 uur. 
  
Zondag 24 augustus 
Leveroy E1 Toernooi in Baexem  
eerste wedstrijd  aanvang 12.40 uur 
Leveroy F1 Toernooi in Baexem 
eerste wedstrijd  aanvang 10.30 uur
SHH Vr1 - Leveroy Vr1 (beker) 
 aanvang 12.30 uur 
  

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

  

De zomervakantie zit er weer (bijna) op. 
We hopen dat iedereen een goede vakantie 
heeft gehad en goed heeft kunnen uitrus-
ten voor het aankomend seizoen. De eerst-
volgende trainingsavond na de vakantie is 
op maandag 25 augustus. De trainingstijden 
zijn hetzelfde als voor de vakantie.
Voor het laatste nieuws en data trainings-
avonden zie onze verenigingssite www.
veredot.nl.

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

Dit Badmintonweekend werd mede  
mogelijk gemaakt door:

Leeters Accountants + Adviseurs
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

RKSVO Nieuws

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
Eerste training Veterinnen(30+dames) 19.30
RKSVO 1 - Excelsior Hamont 1 19.30
Woensdag 20 augustus:
Helden da.1 - RKSVO da.1 19.30
Zaterdag 23 augustus:
RKSVO E-jeugd infomorgen + training 09.30
RKSVO F-Jeugd infomorgen + training 10.30
RKSVO D-jeugd infomiddag + training 12.00
RKSVO A1 - MVC’19 A1 14.30
Brevendia B1 - RKSVO B1 15.00 
SV Laar 1 - RKSVO 1 18.00
RKSVO 5 - SV Laar 6 18.00
Zondag 24 augustus:
RKSVO 2 - Maarheeze 2 12.00
Laar 4 - RKSVO 3 12.30
RKMSV da.1 - RKSVO da.1 12.00
RKSVO da.2 - Someren da.3 10.00
Maandag 25 augustus:
Eerste training RKSVO E2 18.15
Eerste training RKSVO E1 18.15
Dinsdag 26 augustus:
RKSVO 1 - Merefeldia 1 19.30
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

HARMONIE ST. JOSEPH
Het was een vruchtbare vakantie!
Want Marion en Paul de Laat-Bloe-
mers zijn namelijk sinds 10 juli de 
trotse ouders van zoontje NIELS en 
Ivo is de grote broer geworden.
Maar ook Brenda Rijkers en Frank 
van den Heuvel zijn sinds 30 juli 
trotse ouders en wel van dochtertje 
NOOR. Wij feliciteren beide ouder-
paren van harte en wensen ze veel 
geluk samen.

Start repetities:
Op dinsdag 19 augustus beginnen 
de repetities van de slagwerkgroep 
weer en donderdag 21 augus-
tus starten de jeugdharmonie en het 
harmonieorkest weer met repeteren 
en gaan we meteen aan de slag met 
de voorbereidingen voor de opening 
van de Kerkstraat/Lambertushof op 
vrijdag 29 augustus.

Intocht Jeugdwandel4daagse:
Op zaterdag 23 augustus bege-
leiden we de wandelaars van de 
Jeugdwandelvierdaagse tijdens hun 
laatste kilometers met muziek. Er zul-
len nog wel mensen met vakantie zijn 
maar wij hopen dat we toch een re-
delijke opkomst en bezetting zullen 
hebben. Omdat de intocht dit jaar op 
het Lambertushof is, vertrekken we 
om 14.00 uur vanaf Zaal Centraal. 
We dragen het uniform met de strik 
voor de dames en de stropdas voor de 
heren.

Oud papierlijst:
De nieuwe oud papierlijst staat op de 
Ledenpagina van onze website. Ie-
mand die verhinderd is dient zelf tij-
dig voor vervanging te zorgen of met 
iemand te ruilen die hetzelfde num-
mer heeft op de lijst. Wacht niet tot 
het laatste moment!

Een mooi slotakkoord aan het 
einde van het seizoen!
Het is een goede traditie geworden 
om het seizoen af te sluiten met het 
Zomeravondconcert. Dit concert in 
Domus Bona Ventura mag zich ver-
heugen in een grote publieke be-
langstelling. Zo ook donderdag 10 
juli. Het publiek kon genieten van de 
optredens van onze jeugdharmonie, 
onze blokfluiters, onze slagwerk-
groep en het harmonieorkest. Het 
was genieten van de muziek die in 
deze concertruime goed tot zijn recht 
komt. Tijdens het concert Jo Beckers 
vanwege zijn langdurige inzet (bijna 
39 jaar) benoemd tot Ere-instruc-
teur van Harmonie St. Joseph en 
droeg hij de directie van de slagwerk-
groep officieel over aan de nieuwe in-
structeur, Patrick Vlassak uit Weert. 
Op onze website staat ook een uitge-
breid artikel over Jo Beckers.
Het Vlijtig Liesje reiken we jaar-
lijks uit aan iemand die verbonden is 
met Harmonie St. Joseph en die zich, 
veelal niet zichtbaar voor iedereen, 
op een bijzondere manier inzet voor 
deze vereniging. Dit jaar was het 
Frans Cuijpers die de dank kreeg 
voor zijn inzet voor onze vereniging. 
Wij feliciteren Frans met deze.
Na een dankwoord van de voorzitter 
was het tijd voor ontspanning. Wil-
lemien Beckers en het damescomité 
hadden gezorgd voor een heerlijke 
barbecue met zelfgemaakte salades 
in Zaal Willem Tell. Er werd goed ge-
geten, lekker nagekletst en zelfs de 
handboog kon ter hand worden ge-
nomen. Dank aan iedereen die aan 
deze geslaagde seizoensafsluiting 
heeft meegewerkt. Dank ook aan Sla-
gerij Hermanns voor de bijdrage aan 
de barbecue.

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

Met muzikale groeten,
Het bestuur

Schutterij St. Barbara 
Leveroy

7de trekking loterij van 2014 ver-
richt door Dhr. F. Timmermans.
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2403  
2de prijs € 25.00 lotnummer 2365
3de prijs € 15.00 lotnummer 2359  
4de t/m de 9de prijs € 10.00
lotnummer 2418,  2346,  2350,  2431,  
2414 en 2507.
10de t/m 15de prijs € 5.00 lotnummer 
2530, 2386, 2466, 2360, 2505 en 2367.

8 ste trekking loterij van 2014 ver-
richt door Dhr. F. Vermij.
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2549  
2de prijs € 25.00 lotnummer 2282
3de prijs € 15.00 lotnummer 2498  
4de t/m de 9de prijs € 10.00
lotnummer 2552,  2500,  2532,  2384,  
2544 en 2475.
10de t/m 15de prijs € 5.00 lotnummer 
2397, 2531, 2505, 2504, 2426 en 2482.
De winnaar van de eerste prijs wordt 
uitgenodigd om de volgende trek-
king te komen verrichten.

Paardensportvereniging Nederweert
RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

Stramproy 9 en 10 augustus 2014, paarden
Miriam Severijns met Duranka, 1e prijs in de 
klasse L1 dressuur
Leontien Raijmakers-Dings met Ferox D, 2 x 
2e prijs in de klasse L1 dressuur
Anke van Gemert-van Eijk met Elnootnel, 2e 
prijs in de klasse L1 dressuur
Bart Stockmans met Quichina, 3e prijs in de 
klasse B springen

De gehele maand juni konden alle leden 
hun beste (onderwater) foto’s insturen. Een 
aantal leden hebben daar op gereageerd en 
mooie foto’s ingestuurd. 

Maar....er kan er maar één winnen. We 
hebben een van de topfotografen van Ne-
derland gevraagd om een oordeel te vellen 
over de diverse foto’s. Karin Brussaard is na-
tionaal en internationaal bekend vanwege 
haar prachtige onderwaterfoto’s. Zelf heeft 
ze bij ons duikteam al diverse lessen gegeven 
hierover. Karin zei over de winnende foto 
het volgende: De foto is scherp, mooi belicht 
en er is contact tussen de vis en de kijker. 
De winnaar is FRANK GOFERS. Hij ontvangt 
binnenkort een waardebon van 25 euro van 
K-Dive. Proficiat met de mooie foto van de 
snoek in de Bosmolenplas.
 

Wil je ook een PADI duikcursus volgen en 
een internationaal brevet halen? Surf dan 
naar onze site voor alle informatie of stuur 
een mailtje naar info@duikteamneder-
weert.nl

Vanaf begin september gaan we op zater-
dagavond weer in het zwembad van Neder-
weert trainen en starten onze cursussen. 

Sportnieuws 
HBS Wilhelmina

Uitslag
Veldwedstrijd te Le Hardy (Be) 9 en 10 
augustus

Joseph Jonkers  
Barebow Heren   252 + 269 pnt.
Eric Winkelmolen 
Longbow Veteranen  62 + 67 pnt.

Thuisblijverstoernooi bij HBS Wilhelmi-
na op12 augustus
   
1 Tim Vaes 236
2 Rick de Wit 229
3 Ruud Westerveen 221
4 Jack Meevis 215
5 Fried Op’t Root 215
6 Frans van Nieuwenhoven 213
7 Hans van Bussel 211
8 Chantal Hekers 202
9 Marlies Hekers 202
10 Joseph Jonkers 201
11 Ber de Wit 201
12 Jo de Wit 200
13 Mart van Thuyl 198
14 Harrie de Wit (Lo) 195
15 Harrie de Wit (Le) 191
16 Peter Stienen 186
17 Riny Vaes 183
18 Gerard van Bussel 182
19 Monique Donkers 174
20 Anke Vaes 172
21 Piet van Hoeij 170
22 Eloy Bruekers 169
23 Bart Jonkers 158
24 Werner Bloemers 123
25 Tom Jonkers 112

Aspiranten
26 Ruben Lempens 193
27 Sven de Wit 158
28 Nordin Donkers 153

Programma
11 juli - 26 augustus 
Zomerstop training voor de jeugd
26 augustus 
Ouderavond Jeugd
6 en 7 september 
veldwedstrijd te Someren
14 september Vriendschappelijke 
wedstrijd te Geldern Walbeck (D)
19-20-21 september  
1e en 2e Indoorwedstrijd bij De Bata-
vieren Treffers Weert
20 en 21 september 
veldwedstrijd te Koningslust
26-27-28 september 1e Bondswed-
strijd bij HBS Wilhelmina Ospel
4 en 5 oktober 3D te Someren

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

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

Vlut 2 Ospel  06-26686181

voor bedrijf en particulier 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

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

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

www.carisrth.nl

Pannenweg 148
6031 RK  Nederweert

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

www.carisrth.nl

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring
 
 
 

Ode aan het Schrijven
“De Ode aan het Schrijven is niet 
alleen een ‘tribute’ aan iedereen 
in Nederweert die schrijft, het 
is ook een mogelijkheid kennis 
te nemen van technieken die be-
staan om tot schrijven te komen. 
Daarvoor worden die middag drie 
workshops georganiseerd. Twee 
voor volwassenen en één voor 
kinderen van de basisschool.” 

Dat zegt Peter de Kievit, één van de 
organisatoren van de Ode die op vrij-
dag 29 augustus a.s. wordt gehouden 
in Theaterboerderij Boeket aan de 
Rosselsweg 3 in Nederweert.

Korte schrijfoefeningen
De organisatie van de workshops is 
in handen van Esther van der Werf, 
schrijfdocente bij ‘Zo zie je’. Samen 
met Ellen Kersten,  Mieke Raemakers 
en Marina Buitink geeft ze in de mid-
daguren workshops om mensen ken-
nis te laten maken met het schrijven. 
Esther van der Werf: “Ellen Kersten 
verzorgt als docent creatief schrijven 
cursussen en workshops met haar 
bedrijf schrijfjestuk.nl  . Enkele daar-
van zijn de cursussen ‘Sleutel eens 
aan je schrijven’ en ‘Schrijf je heel’, 
een cursus dagboek schrijven. Op 29 
augustus geeft ze in haar workshop 
korte en afwisselende schrijfoefenin-
gen die ook de al wat meer ervaren 
schrijvers aan het werk zetten. Deel-
nemers kunnen het eigen werk voor-
lezen in de groep. Hierdoor inspire-
ren de deelnemers elkaar en ontdek 
je manieren om aan het schrijven te 
geraken.” Voor meer informatie zie: 
schrijfjestuk.nl  

Basisschooljeugd
Ook de jeugd van de basisschool kan 
op 29 augustus kennis maken met het 
schrijven. Esther van der Werf: “Voor 
de schooljeugd gaat het natuurlijk 
anders. Marina Buitink en Mieke Rae-
makers van Marmiek hebben voor de 
middaguren een interactief program-
ma samengesteld en gaan met de 
kinderen ‘onder de grond’. Ook kin-

deren uit de onderbouw zijn welkom. 
Ze kunnen dan wel nog niet schrijven, 
maar wel vertellen. En vertellen is 
de basis van het schrijven.” Marmiek 
werkt vooral met groepen in het ba-
sisonderwijs met als doel leesbevor-
dering en leesmotivatie. Marmiek 
ontwikkelt verder educatieve projec-
ten die op maat geschreven zijn voor 
een bepaalde situatie of groep.” Voor 
meer informatie zie marmiek.nl

Tuinen
Zelf geeft Esther van der Werf op 29 
augustus een workshop autobiogra-
fisch schrijven. “Ik neem de mensen 
mee door de tuinen in hun leven. Ik 
wandel met ze door de tuin van The-
aterboerderij Boeket en laat ze ver-
rassende dingen ontdekken.  Ik geef 
ze handreikingen om op basis van dat 
wat ze ontdekken te schrijven over 
hun leven. Je hoeft geen ervaring 
met schrijven te hebben, maar het 
mag natuurlijk wel.” 
Esther van der Werf verzorgt als 
docent autobiografisch & creatief 
schrijven diverse cursussen en work-
shops. Binnenkort starten de cur-
sussen: ‘Ontdek je gedicht’, ‘Portret 
van je leven’, ‘Jouw waardevolle 
verhalen’ en ‘In mij, ben jij’ (rouw). 
Daarnaast geeft zij losse lessen in de 
SchrijfLounges ‘Creatief Schrijven’ en 
‘Levensmozaïek’. Deze zijn ideaal om 
kennis te maken met wat schrijven 
voor jou doet. Voor meer informatie: 
zozieje.nl 

Voorinschrijving
Peter de Kievit: “In de avonduren 
geven zowel Marmiek, Ellen Kersten 
en Esther van der Werf ieder twee 
korte workshops van maximaal drie 
kwartier om ook het publiek kennis 
te laten maken met het zelf schrij-
ven. Deelname aan alle workshops is 
gratis. Vanwege het beperkt aantal 
plaatsen is voorinschrijving wel nood-
zakelijk. Dat kan via odeaanhetschrij-
ven@outlook.com . Het voorinschrij-
ven geldt alleen voor de workshops 
in de middaguren.

Tevreden winnares 
Jaarmarkt

Tijdens de Jaarmarkt op vrijdag 
25 juli j.l. is middels de loterij een 
aantal bezoekers in de prijzen ge-
vallen. 

Alle gelukkige winnaars zijn op de 
hoogte gesteld en hebben hun prijs 
reeds in ontvangst mogen nemen. 
Laatste in deze rij was mevrouw v/d 
Kruijs uit Ospel. Zij ontving de hoofd-
prijs afgelopen week uit handen van 
Micha Hendriks, bedrijfsleider van 
Jumbo Meijel. Ze was erg verrast 
over haar winst en vandaar ook erg 
blij met de boodschappencheque van  
€ 200,-. Als trouwe Jaarmarktbezoek-
ster geniet ze het meeste van het 
goede weer tijdens de markt. “Lekker 
sjakken over de markt, terwijl de man 
al op het terras zit. Daar sluiten we 
na een rondje over de markt graag 
bij aan”, aldus de winnares. De che-
que ging ze meteen verzilveren om 
ervoor te zorgen dat de voorraadkast 
weer is gevuld zodra de kinderen te-
rugkomen van vakantie. 

Met een grote glimlach beloofde ze 
volgend jaar weer van de partij te zijn 
en noteerde de datum alvast in haar 
agenda. Dan vindt Jaarmarkt Meijel 
plaats op vrijdag 31 juli 2015. 

SKO

De zon tekent
met zomerse capaciteit
grafieken en curven
op mijn tegelvloer

tussen knikkebollen en dutten
fluctueert mijn middag
en van tijd tot tijd 
neem ik de stand waar

rasters verschuiven 
de dag vordert effectief
ik herken een factor van 
investeren in levenskapitaal

want vandaag
haal ik de winst binnen
van een lege bladzijde in mijn  
agenda.

Annie Kessels - 
www.schrijverskringospel.nl

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

Tevens het adres voor het leegruimen 

van woningen en ophalen van al uw 

overbodige  spullen. 

Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

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

huurhuis/-appartement  
in de regio Nederweert.

Graag mailen naar 
info@drukkerijvandeursen.nl

o.v.v. nummer 836.


