
W E E K 3 5 • J A A R G A N G 8 8 • 2 8 A U G U S T U S 2 0 1 4

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

Persoonl i jk  |  Integer  |  Transparant

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

I www.vandeursen-uitvaart.nl

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

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Kerkstraat 42, tel. 63 26 96

Openingstijden:

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

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

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

Implantaten met kroon, brug of klikgebit.
Orthodontie voor kinderen en volwassenen.
Inpandig laboratorium voor snelle service.

Brugstraat 8 Nederweert T. 634227 • buiten praktijkuren bij spoed zie info op www.tandartsspauwen.nl

Dhr. H.A. Caelers uit Weert:

”ik kom al 35 jaar bij tandartsenpraktijk 
Spauwen vanwege het vakmanschap en de 
vriendelijkheid.”

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.

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

Kermisaanbieding
t/m 30 augustus

Princessenvlaai
(met abrikoos of kersen) € 8,95

Onze prijswinnende 
Rijstevlaai met slagroom

€13,95

Puntbroodjes 
5+1 GRATIS

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

KampioenKampioenampioenK
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste lekkerste 
LimbLimburgseurgsegseur vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Spijkerbroeken al v.a. € 29.90

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

Eind 12 
6034 SN  Nederweert-Eind
Tel. 0495-430851
Fax. 0495-634490
www.slagerijkuepers.nl

Openingstijden:  di. 13.00 tot 18.00. wo., do., vr. 8.30 tot 18.00. Zat. 8.30 tot 16.00 uur

DEZE WEEK IN DE RECLAME

Verse worst + Gehakt ..................................................................................samen 2 kilo  € 9,98
Vlaams Fileke gemarineerde filet gevuld 

met gandaham en roomboter ...........................................................................................100 gam  €1,15
Limousin Schnitzels gemarineerd, kort bakken ....................... 500 gram € 5,25
Einder Wrap 
uit eigen keuken, in de oven te bereiden .................................................................... per stuk € 1,99
Gebraden Kipfilet + Boterhamworst .......... samen 200 gram  € 2,10

Café/zaal Wups Pub presenteert tijdens de Nederweerter kermis een veelzijdig muzikaal programma 

Wups Pub rocks the house
Café/zaal Wups Pub presenteert 
tijdens de Nederweerter kermis 
een veelzijdig muzikaal program-
ma: van vrijdag 29 t/m maandag 
1 sept zal het café het decor zijn 
voor (classic) rock, foute hits en 
andere kneppermuziek door Ne-
derweerts bekendste raus-DJ’s, 
terwijl in de zaal op vrijdag, za-
terdag en zondag stevige house 
muziek gedraaid zal worden door 
levende legende DJ The Dark-
raver, Nederweerts bekendste 
dance-DJ-trio oDD, Vok & Ogre 
en andere regionale helden. De 
entree is de gehele kermis gratis 
voor zowel de zaal als het café.

Deze samenvoeging van schijnbaar te-
gengestelde muziekstijlen op 1 locatie 
is toch al meer dan 10 jaar lang een 
beproefde succesformule gebleken, 
en doet terugdenken aan legendari-
sche kermisfeesten die in het vorige 
decennium in de Brugstraat te bele-
ven waren. Het caféprogramma start 
op vrijdag om 19:00 met een Foute 
Avond, waar DJ Bèr de foutste  hits en 
andere gekkigheid zal draaien. Op za-
terdag vanaf 19:00 gaan alle remmen 
los met de allerbeste (classic) rockhits 
met DJ Rob Heijmans. De fanatiekelin-
gen kunnen dan op zondag ’s middags 
vanaf 14:00 beginnen om hun kater 
te verdrijven met DJ Bart op de Grote 
Doordraaidag; ‘s avonds neemt DJ Wil-
lem de koptelefoon van hem over. 

Op vrijdag, zaterdag en zondag is er 
ook dit jaar in de zaal volgens goed 

gebruik weer een dikke knalparty 
met de beste electro, house, jump, 
early rave en andere freestyle beats. 
Op vrijdag 29 aug. gaan de deuren 
om 21:00 open en zullen de fameuze 
(en beruchte) lokale DJ’s oDD, Vok 
& Ogre, al meer dan 10 jaar lang de 
drie musketiers van de Nederweer-
ter house scene, de avond op groot-
moeders wijze via diverse genres en 
stijlen naar een muzikaal hoogtepunt 
brengen zoals alleen zij dat kunnen. 
Zondagavond de 25e is het tijd voor 
een andere echte kermistraditie: nie-

mand minder dan de wereldberoem-
de Haagse DJ Darkraver komt de pof 
uit de voegen blazen met zijn vrolijke 
harde beats en ludieke acties achter 
de draaitafels. 
Darkraver houdt van Nederweert 
en Nederweert houdt van hem. Als 
supportacts staan twee oude beken-
den uit het vak geprogrammeerd: 
D-lirious en The Unforgiven, die de 
feestbeesten zullen voorzien van een 
stevig staaltje hardstyle en freestyle. 
Ook brothers-in-crime Vok & Ogre 
zullen acte de presence geven om 

(gewapend met luchthoorns en an-
dere effecten) het publiek op haar 
wenken te bedienen met de beste 
dansbare beats van dit moment. 

Maandag is het ter afsluiting in 
het café traditioneel tijd voor het 
Rausfest, het ouderwetse katerbal. ’s 
Middags vanaf 12:00 zorgt Wups Pub 
met ‘spek met eijer’ voor een goed 
katerontbijt, bijgestaan door knep-
permuziek van DJ Bèr. Wupss Pub is 
te vinden aan Kerkstraat 61 in Neder-
weert, tegenover de kerk.

Muziek in de prachtige natuur van 
Nationaal Park De Groote Peel; 
dat is het Peelpodium bij Buiten-
centrum De Pelen! Sinds april 
speelden er al veel muzikanten 
van eigen bodem bij De Pelen en 
ook in augustus en september is 
er elk weekend iets te doen. Op 
zaterdagavond 30 augustus zijn er 
optredens van  SuperNova en Spi-
ralcove en op zondagmiddag 31 
augustus speelt Moose Next. De 
voorstellingen zijn voor iedereen
toegankelijk. Entree is een vrijwil-
lige bijdrage. Het Buitencentrum 
van Staatsbosbeheer ligt aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk. Voor 
meer informatie: 0495 – 641 497

Expand your horizon met Super-
Nova!
De Nederweerter rockband SuperNo-
va timmert al sinds 2003 zeer actief 
aan de muzikale snelweg. Het viertal 
maakt covers geïnspireerd op muziek 
van onze zuiderburen. Dat zijn num-
mers van onder andere Arid, Elbow 
en Bettie Serveert. Omdat spelen bij 
een natuurgebied toch weer iets an-
ders is dan in een rock café brengen 
ze hun muziek op het Peelpodium in 
een ‘easy jasje’.  Perfecte muziek die 
helemaal past bij een zalige zomer-
avond in de Peel. Supernova speelt 
op zaterdag 30 augustus van 19.30 
tot 20.15 uur. Meer informatie: www.
go-supernova.nl 

Heavy nummers maar dan heel 
anders
Laag  gestemde gitaren, energieke 
drumpartijen en heldere, emotioneel 
geladen zangpartijen; dat is Spiralco-
ve! De muziek van Spiralcove laat zich 
het best omschrijven als rock met een 
metal randje. Invloeden van bands als 
Alter Bridge, Screaming Trees en Alice 

Optredens van SuperNova, Spiralcove en Moose next

Muzikaal weekend bij De pelen

in Chains zijn onderhuids aanwezig. 
Maar ook in een akoestische setting 
staat dit viertal zijn mannetje. Tijdens 
het optreden in De Pelen worden de 
van oorsprong heavy nummers ge-
transformeerd naar ingetogen luis-
terliedjes. Spiralcove speelt op zater-
dag 30 augustus van 20.45 tot 21.30 
uur. Meer informatie: www.spiral-
cove.com

Muziek van de sixties tot nu
De bands op zaterdagavond kwamen 
uit Limburg, op zondagmiddag staat 
er een Brabantse band op het podi-
um: Moose Next speelt nummers uit 
de jaren 60 en 70, afgewisseld met 
meer recente muziek. Ze kiezen num-
mer die ze zelf leuk vinden. Niet al-
tijd de meest voor de hand liggende 
covers, maar wel altijd herkenbaar
met nummers van The Beatles, Eury-

thmics, Heather Nova, Joss Stone, ZZ 
Top, Joe Cocker en The Mamas & The 
Papas. Moose Next speelt op zondag 
31 augustus om 13.30 en 15.00 uur. 

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: 
zondag 7 september: De Limburgse 
Jônges, zondag 14 september:  Tös-
sedoôr, zondag 21 september: Vocal 
Group Hidden Voices en op zondag 
28 september:  Moina en See Q. Voor 
meer informatie over het programma: 
www.buitencentra.nl Voorstellingen 
op het Peelpodium zijn voor iedereen 

toegankelijk. Er wordt geen entree, 
maar wel een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd. Als dank voor uw steun ont-
vangt u een p(l)akkende herinnering; 
een leuk stickervel met kabouters en/
of illustraties van dieren. 

Voor of na de voorstelling lekker 
wandelen in De Groote Peel 
Het Buitencentrum De Pelen ligt aan 
de rand van Nationaal Park De Groote 
Peel. Voor of na een optreden 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 uitgebreide winkel 
met (natuur)boeken, natuurontdek-
spullen, 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 picknick-
weide.



Kersenvlaai: € 9,40 half € 5,20
Rijstevlaai met slagroom en choc.: € 12,75 half € 7,35
Worstenbroodjes: 6 halen, 4 betalen!
Spelt natuur brood: € 2,20
6 lange broodjes + 6 gratis!

WEEK
35

25 t/m 30
augustus

Kermis Nederweert aanbiedingen

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

ZIEKENVERVOER

Wilt u op bezoek naar
OutRageous Festival?

Op donderd  voordat het
festival plaat otste Dance 
Festival van d

Een organisati weldig 
evenement! H vriendengroep? 
Schroom je n

Opgeven kan stuur een
tekstbericht m  de excursie 
teruggestuurd.

CDA Nederweert staat voor jeugd en het ondersteunen van initiatieven!

Kijk jij achter de schermen bij OutRageous Festival?

dagavond 28 Augustus rond de klok van 19:00, 1 dag vo
aatsvindt, organiseert CDA Nederweert een bezoek bij het groots

de gemeente.

satie waar de jongeren de kar trekken en zorgen voor een gewel
t! Heb jij interesse? Ben je jonger dan 30 jaar? Alleen of m of et je vri

niet en geef je op!

 kan, door je naam te mailen naar p.peeters24@gmail.com, of stu
t met je naam naar 06-20817512. Je krijgt het programma van d
rd.

Beginnerscursus Taoïstische Tai Chi™
Op donderdag 4 september start 
in Weert een nieuwe beginners-
cursus Taoïstische Tai Chi™ interne 
kunsten voor gezondheid. De cur-
sus begint met een gratis proefles. 
Iedereen is daarbij welkom om 
zelf te ervaren wat deze interne 
kunsten zijn en wat het voor je 
eigen gezondheid kan betekenen.
De proefles is van 20.00 tot 22.00 
in gymzaal aan de Beatrixlaan 3, 
aanmelden is niet nodig.
Op koopzondag 31 augustus zal 
er in Weert een demonstratie Ta-
oïstische Tai Chi™ zijn op de Oude 
Markt van 14.00 tot 16.00 uur.

Taoïstische Tai Chi™ interne kunsten 
voor gezondheid is een vorm van tai 
chi die specifiek gericht is op het ver-
beteren van de gezondheid. De zacht-
heid van de bewegingen en de kunst 
om ze op een natuurlijke manier uit 
te voeren, maakt deze eeuwenoude 
Chinese bewegingskunst geschikt voor 
iedereen, ongeacht leeftijd of lichame-
lijke gesteldheid. De vele strekkingen 
en draaiingen zorgen voor sterkere 
botten, beter functionerende spieren, 
soepele gewrichten, een beter even-
wicht en een verbeterde bloedsom-
loop en lymfedrainage. Dit alles heeft 
een positief effect op je gezondheid, 
waardoor mensen met chronische

aandoeningen zoals de ziekte van 
Parkinson, reuma, artrose, MS, hart-
klachten, COPD hier veel baat bij heb-
ben.

Naast de fysieke effecten ervaren veel 
beoefenaars ook een weldadige rust in 
het denken. Het uiteindelijke doel van 
deze taoïstische training is om lichaam 
en geest terug te laten keren naar hun 
oorspronkelijke zuivere en gezonde 
staat van voor de geboorte. In deze 
training ligt de nadruk op vriendelijk-
heid, vrijgevigheid en behulpzaamheid
voor anderen, waardoor je je eigen 
spanningen en zorgen makkelijker los 
kunt laten. Dit is geen loze kreet, maar 
een heel belangrijk onderdeel van wat 
we doen. Zo geven bijvoorbeeld alle 
geaccrediteerde instructeurs, als on-
derdeel van hun persoonlijke training 
als vrijwilliger, onbetaald les. 

Beginnersklassen worden op  ruim
30 locaties in Nederland aangeboden 
door de Taoïstische Tai Chi Vereni-
ging Nederland. Kijk op onze website 
www.taoisttaichi.nl voor meer infor-
matie en klassen bij jou in de buurt. 
Je kunt natuurlijk ook bellen: (0492-
769032). 

*   Cultivating the spirit for better health   *
Open je hart voor een betere gezondheid   *

Wining & Dining met RAS
Uit diverse windstreken en met een

rugzak vol muzikale ervaringen zoe-
ken de leden van The Royal Axe Spe-
cialties (RAS) elkaar een paar keer per 
jaar op om hun passie voor muziek te 
delen. Liefst met een speciaal publiek 
op een mooie en sfeervolle plek. Zon-
dag 31 augustus a.s. gaat de liefde 
voor muziek bij Theaterboerderij 
Boeket niet alleen door de oren, maar 
ook door de maag. Het concert wordt 
aangekleed met passende culinaire 
gerechtjes. 

“Ik weet nog dat ik in cafe ‘t Bab-
beltje in Nederweert voor het eerst 
Double Axe & The Caledonia Blues Ex-
press Band zag spelen met Rene Bijl-
makers als frontman en dacht: wow, 
dat wil ik ook!” zegt Ruud Gijsen. 
“Niet lang daarna toog ik zelf met 
gitaar en versterker onder de arm 
richting cafe’s als de Taphook, Santa 
Domingo, de Winst om te spelen.” De 
lijst van bands, waarin de leden van 
RAS speelden is inmiddels eindeloos: 
Double Axe, Texan Tail, The Wild Spe-
cialties, Holy Cheese, Van Morrison
Tribute, Grapefruit Moon, Dylan Geit 
Plat, G.R. Harrison, The Big Four Quin-
tet enzovoorts.

Steeds wat nieuws
Heel wat jaren later treffen Rene en 
Ruud elkaar weer, maar dan in Maas-
tricht. Ze werden muzikale ‘partners 
in crime’ en organiseren sinds een
eerste huiskamerconcert in Arnhem 
alweer zo’n tien jaar unieke muzikale 
‘get togethers’ onder de overkoepe-

lende naam The Royal Axe Specialties. 
Van ons eigen ‘fêtes de la musique’ in 
de straten van Parijs, tot de intieme 
theaters van Limburg.
“Tijdens onze maandelijkse lunches in 
het Maastrichtse Wijck bekokstoven 
Rene en ik telkens weer wat nieuws”, 
glimlacht Ruud. Ditmaal was Harrie, 
Ruud’s vader, de aanjager. Hij bracht 
ons in contact met Theaterboerderij 
Boeket. Dit bleek een ideale locatie 
om een intiem publiek onze akoesti-
sche liedjes op te dienen, vergezeld 
van verhalen en niet gespeend van 
zelfspot. Soms solo, soms met zijn al-
len en vaak met veel samenzang, ver-
tolken we eigen repertoire, maar ook 
dat van de minder bekende songwri-
ters. Maar altijd op de RAS-manier.” 
Tijdens de pauze en na afloop wordt 
het dit keer nogmaals smullen van de 
hapjes van Bart Bijlmakers, overigens 
‘broer van’ en ook geen onbekende 
in de Nederweertse muziekscene.

RAS-ers, die ditmaal van de partij zijn: 
Rene Bijlmakers, Ruud Gijsen, Jan-
neke Meessen, Bas en Linda Janssen,
Paula Paashuis, Kristy Holland, Harm 
van de Mortel, Roy van der Putten, 
Camiel Deelen, Esther de Bont en wie 
weet…haakt er nog wel iemand aan.

Aanvang: 15.00 uur, inloop vanaf 
14.30 uur. Entree: € 17,50 (incl. hap-
jes, excl. drank)
Theaterboerderij Boeket Rosselsweg 
3, Nederweert 
Reserveren: j.levels3@kpnplanet.nl of
t. 0495 – 63 19 99.

Feesttent Meijel Kermis 2014
Ook dit jaar verschijnt de mega ker-
misfeesttent, 5 dagen lang, op het 
oude vertrouwde adres, Kerkstraat 
1, achter Café Parties. Door de jaren 
heen veranderde er veel, maar één 
ding bleef altijd hetzelfde: avonden-
lang feest in de tent met goeie mu-
ziek.
De vernieuwde opzet van de voor-
gaande jaren wordt dit jaar voortge-
zet en uitgebreid om Meijel kermis te 
vieren. Het programma van vrijdag en 
zaterdag is ook dit jaar weer verdeeld 
over 2 area’s. 

CARROUSEL
De eyecatcher van de feesttent: ‘het 
kermiscafé’, komt natuurlijk weer 
terug. Midden in de tent wordt een 
echte nostalgische carrousel opge-
bouwd, waarin zich een sfeervolle 
bar bevind. Zo wordt binnen een ge-
zellige pleinsfeer gerealiseerd.
Het nieuwe kermisprogramma be-
staat uit nationale en lokale DJ’s, 
afgewisseld met de beste rock- en 
feestbands.

PROGRAMMA
We starten VRIJDAG 5 SEPTEMBER
met 2 totaal verschillende shows. 
Area 1 bevindt zich in de feesttent 
en ontpopt zich tot een echte dance-
area. DJ-team MENNYMORE trapt 
de kermis af, waarna een optreden 
volgt van BILLY THE KIT. Deze DJ is 
één van de huidige topkunstenaars 
in de Nederlandse partyscene. Hij 
staat bekend om zijn energieke en
charismatische live optreden met 
uplifting beats en gekke geluiden. 
Dan betreedt SHERMANOLOGY het
podium in de feesttent. Dit DJ-trio 
Andy, Dorothy en Leon Sherman, zet 
hier deze avond een regelrechte kil-
lershow neer. Billy the Kit en Sherma-
nology behoren al jaren tot de Ne-
derlandse top in het party circuit en 
zijn te vinden in alle grote clubs en op 
vele festivals.
Kaarten voor Billy the Kit en Sher-
manology zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij Café de Vangrail à 10 
euro, op de dag zelf bedraagt de en-
tree 13,50.

De mannen van CRAZY CHESTER be-
mannen dit jaar het podium van area 
2, Café Parties, en verzorgen een 
avond vol blues en classics of rock. 
Zij spelen sixties en seventies covers 
van o.a. Pink Floyd, The Beatles, Bob 
Dylan en Tom Petty.Tussen de sets van 
Crazy Chester door verzorgt DJ FER de 
muziek. 
Beide area’s zijn vrijdag apart bereik-
baar, Café Parties is deze avond gratis 
toegankelijk.

Ook ZATERDAG 6 SEPTEMBER
heeft dit jaar weer 2 superacts. In de 
feesttent, area 1, bouwt de gezellige, 
enthousiaste partyband KHICK een
superfeestje. Overal waar deze 6 mu-
zikanten uit Maasbree op de planken 
staan gaat het dak eraf. Met de no-
dige dosis humor en zelfspot geven 
deze artiesten je in een avondvul-
lende show de meest actuele hits, de 
beste klassiekers, de ‘foutste’ disco, 
de lekkerste rock en de leukste par-
typlaten.
Verder zorgt DJ WALLIEZZ zaterdag-
avond voor de muziek in de tent.

In area 2, Café Parties, gaat DJ PAUL 
ELSTAK zaterdagavond ‘back to the 
9ties. De peetvader van de (happy)
hardcorestijl wordt deze avond bijge-
staan door DJ-team MENNYMORE en 
DJ DAILAN.
Beide area’s bevinden zich op hetzelf-
de terrein, te bereiken via de hoofd-
ingang, rechts langs Café Parties. Het 
café is zaterdagavond alleen bereik-
baar via deze hoofdingang.

ZONDAGMIDDAG 7 SEPTEMBER
beginnen we met ‘bodempje leggen’, 
van 13.30u tot 15.30u. Lekker gratis 
spek met eieren eten in Café Parties, 
met aansluitend matinee: live on sta-
ge het trio OFFBEAT van superrock-
band NETWORK, met een gastop-
treden van onze Meijelse rasartiest 
HANS SCHIJVEN. Ook DJ FER is deze 
middag van de partij. Voor de kinde-
ren is er gratis ranja en chips.
ZONDAGAVOND gaat het kermis-
programma verder met DJ ROB STEN-
DERS en sidekick JELMER. De godfa-
ther van radio 3FM zet deze avond 
samen met zijn hondstrouwe pro-
ducer een fijne 70ties & 80ties party 
neer op het grote podium in de feest-
tent.

MAANDAG 8 SEPTEMBER draait de 
bekende 3FM DJ GERARD EKDOM in 
de kermistent. Het publiek kent hem 
natuurlijk van de radioprogramma’s 
die hij voor 3FM presenteert en van 
Serious Request, waarvoor hij de laat-
ste jaren bijna altijd in het glazen huis 
zit. Hij draaide al eerder in de kermis-
tent.
Tijdens zijn optreden zet hij de tent 
voor alle generaties op zijn kop met 
muziek uit de genres: classics, disco, 
funk, hiphop en soul. Voor ieder wat 
wils! 

DINSDAG 9 SEPTEMBER sluit feest-
band ANDERKOVVER het kermis-
programma 2014 af. Deze energieke 
band tovert ieder optreden om tot 
een ware happening. Tijdens deze 
avond komen de nieuwste hits aan 
bod, evenals pop- en rockmuziek, Ne-
derlandstalig en golden oldies.
In de pauze verzorgt rapper DEF 
RHYMZ een gastoptreden. Deze ra-
sentertainer, bekend van zijn nr 1-hit 
‘Schudden’, is terug van nooit weg-
geweest en klaar voor een feestje. Hij 
weet het publiek altijd te vermaken. 

De muzikale omlijsting van deze laat-
ste kermisavond is in handen van DJ 
Walliezz.

De feesttent achter Café Parties is ie-
dere avond vanaf 21u geopend.

Nostalgisch Bruin Café • Fiets Café • Terras • Zaaltje

Kermisprogramma De Treff
Zaterdag-, zondag- en maandagavond
Stepp Drive-In met “DJ Peet”

Maandagmiddag
Aojerwetse Matinee, aanvang 14.00 uur

Stepp Drive-In met “DJ Peet” 
met muziek van toen en nu

Boeket 1 Nederweert, Tel. 06 - 22 13 66 77

Steady State in de Pinnenhof
STEADY STATE in de Pinnenhof 
kermismaandag 1 september

Na het optreden in Nederweert 
Eind tijdens het Festeynderplein met 
gastoptreden van Maikel van Bogget, 
speelt Steady State met Nederweert 
kermis in de Pinnenhof een ouder-
wetse matinee.

Deze begint dan ook maandag 1 sep-
tember om 15:00.
Ook op deze matinee zal Maikel van 
Bogget er bij zijn samen met zijn 
mondharmonica.
Steady State zal een half uur ‘blues-
professor ‘ Maikel van Bogget bege-
leiden.

De bezetting van Steady-State be-
staat uit, John Cremer (slaggitarist/
zang), Hub Verdonschot (basgitarist/
zang), Hans Sieben (toetsenist/zang), 
Peter Beeren (drums/zang) en Henk 

Schoenmakers (sologitarist/zang). De 
band komt uit de regio Roermond/
Weert.
Hun repertoire is ‘een duik in het hit-
verleden van de “Sixties”. 

Lets go……to Nederweert in de Pin-
nenhof op 1 september.



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.

EEen onen onvverergetgetelijke aelijke avvond uitond uit
vvoor familiesoor families, bedr, bedrijvijvenen

ingen!ingen!
Open , bedrijv

en verenigingen!
Open
Inschrijffeesten

waarvoor u al vanaf 2 personen kunt reserveren!

SEVENTIES PARTY

Avond van 

de LACH

Zaterdag 27 september - Vrijdag 10 oktober - Vrijdag 21 november
€ 49,95 per persoon, All-in v€ 49,95 per persoon, All-in van 19.30 uur tan 19.30 uur tot 01.00 uurot 01.00 uur: : 

AAlle drlle drankanken, Den, Dinerbu�inerbu�ettetten, Gen, Grrandioandiozze dessere dessert- & kt- & ko�ebu�o�ebu�ettetten, en, 
aavvondvullend livondvullend live ene entterertainmentainmentt, A, Allrllround muziekound muziekrrepereperttoiroire e 

(Reser(Reservvereren ken kan zan zoowwel tel telefelefonisch als via onzonisch als via onze we websitebsite).e).

www.plattevonder.nl
NieuwNieuwendijk 10 tendijk 10 te Se Someromeren-Einden-Eind, , TTelel. 0493-491381. 0493-491381

‘Ode aan het Schrijven’ 

De organisatie van de eerste ‘Ode 
aan het Schrijven’ die op vrijdag 
29 augustus a.s. in de Nederweer-
ter Theaterboerderij ‘Boeket’ 
wordt gehouden, vordert ge-
staag. De organisatoren hebben
ruim twintig auteurs uit Neder-
weert en directe omgeving bereid 
gevonden die avond uit eigen 
werk voor te lezen en zich zo aan 
het publiek voor te stellen. Onder 
hen zijn bekende personen, maar
ook onbekend talent treedt naar
voren.

Onder de deelnemers bevinden zich 
Welly van Nieuwenhoven, Lijsbeth 
Schroijen en Francis Bruekers uit Ne-
derweert. Nieuw Nederweerter ta-
lent biedt zich aan in de personen 
van Tonny Janssen, José Bergh en 
Koos Vaes. Els Vaes draagt enkele mo-
nologen voor uit toneelstukken van 
Gerard Kessels. Daarnaast geven uit 
Nederweert alle leden van de Schrij-
verskring Ospel acte de presence: 
Karin Vossen, An Cuijpers-Rutjes, An-
nemieke Korsten, Resi Faessen, Annie 
Kessels, Terry van Lierop en Anja en 
Peter Massee. Nederweerter schrij-
vers als burgemeester Henk Evers, 
Marcel Tinnemans, Alphons Bruekers 
en Jan Feijen moeten vanwege eerder 
aangegane verplichtingen verstek la-
ten gaan.

Doorsnede
De groep schrijvers wordt aangevuld 
met Ton Bijsterveld-Claessens uit 
Waalre, Frans Benoît uit Baexem, Piet 
Poell uit Kinrooi en de Weertenaren 
Frans Adriaens, Hub Bukkems en Paul 
Sterk. Gitarist-zanger Jan Schroën uit 
Beegden zingt deze avond zelf ge-
schreven liederen. De organisatoren 
zijn nog in gesprek met de auteur van 
een onlangs verschenen stripboek.
Organisator Peter de Kievit: “Als je 
de lijst van deelnemende schrijvers 
ziet, kun je zeggen dat we als orga-
nisatoren geslaagd zijn in onze opzet: 
We willen een doorsnede laten zien 
van dat wat in Nederweert en directe 
omgeving wordt geschreven: poëzie, 
proza en drama. Fictie, non-fictie en 

autobiografisch. Dat wordt mooi aan-
gevuld met liedteksten en tekenin-
gen. Een heel breed scala dus. Dat bre-
de scala is ook terug te vinden in de 
leeftijdsopbouw van de schrijvers: van 
begin twintig tot ver in de zeventig.”
Esther van der Werf van ‘Zo Zie Je’ is 
verantwoordelijk voor de gratis work-
shops schrijven die in de middaguren 
in de Theaterboerderij worden ge-
houden. Esther: “Het zijn workshops 
die je kennis laten maken met tech-
nieken die er zijn om tot schrijven te 
komen. Twee van de workshops zijn 
bedoeld voor volwassenen, de derde 
voor de jeugd van de basisschool. Ze 
stimuleren beginnende en gevorder-
de schrijvers om door te gaan.”

Mooie plekjes
De schrijvers presenteren hun werk 
in de tuin van de Theaterboerderij. 
Jos Levels van de Theaterboerderij: 
“Onze tuin heeft veel mooie en ro-
mantische plekjes waar we de schrij-
vers neerzetten. Bij slecht weer wordt 
het programma aangepast en wordt 
uitgeweken naar de Theaterschuur.”

Het programma in Theaterboerderij 
Boeket aan de Rosselsweg 3 in Ne-
derweert begint de 29e augustus om 
14.00 uur met de gratis workshops 
schrijven. Deze duren tot 16.00 uur. 
Vanaf 17.45 uur wordt het publiek op 
een bijzondere wijze welkom gehe-
ten. Vanaf 19.00 uur lezen de schrij-
vers voor uit eigen werk. Het publiek 
heeft een grote vrijheid en er zijn 
pauzes voorzien om met elkaar en de 
schrijvers kennis te maken. Tijdens die 
pauzes kan het publiek gebruik ma-
ken van de ‘speakerscorners’ om hun 
eigen werk te laten horen. De avond 
wordt om 22.00 uur afgesloten, waar-
na er een nazit volgt.

De entree voor de Ode aan het Schrij-
ven bedraagt op de dag zelf € 10,=.
Bij voorinschrijving bedraagt de en-
tree € 7,50. Aanmelden kan via ode-
aanhetschrijven@outlook.com  
Op de website odeaanhetschrijven.nl 
is steeds het laatste nieuws te vinden 
over het evenement.

Jos Levels stelt zijn Theaterboerderij ter beschikking voor de Ode.
Foto: Esther van der Werf/zozieje.nl

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

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33
Beginnen met hardlopen? Start to Run!

Die rode wangen, dat frisse gezicht 
en dat gezonde lijf; ook jij kunt een 
hardloper zijn.

Hardlopen is goed voor je conditie, 
je verbrandt massa’s calorieën  en je 
gaat je fitter voelen. De voldoening 
ervaar je echt niet alleen achteraf.

Na zes weken trainen met gezellige 
loopmaatjes ben je helemaal klaar 
voor de ‘Start to Finish’ trainingsloop 
op de zevende zaterdag. Je kunt dan 
ongeveer 25 minuten aaneengeslo-
ten hardlopen, believe it!

Enthousiaste en ervaren trainers hel-
pen je zover te komen; verantwoord, 
veilig en stimulerend.

Kom meedoen, kom beleven, kom 
hardlopen!

De nieuwe cursus Start to Run be-
gint op zaterdag 6 september in 
de IJzeren man in Weert. Voor in-
schrijven en meer informatie: www.
starttorun.nl of via Irma van Gils 06-
23042276.

Ik zie je zaterdag 6 september!

Zwangerschap 
& voorbereiding

Het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin organiseert op donderdag 11 
september 2014 om 19.30 uur een 
thema-avond met als onderwerp
Zwangerschap & Voorbereiding.
CJG, Vogelsbleek 10 in Weert, gra-
tis toegankelijk

Zwanger zijn is een bijzondere erva-
ring. En periode van verandering in je 
lijf en in je leven. Hierbij komen veel 
vragen naar boven:
•	Hoe verloopt de zwangerschap/be-

geleiding?
•	Wat is goed voor mij en mijn kindje?
•	Kies ik voor borstvoeding?
•	Wat moet ik regelen?
•	Ben ik straks een goede moeder/vader?
•	Wie kan mij helpen?
Tijdens deze avond geven we ant-
woord op deze en andere vragen. Een 
avond die je niet mag missen. Om nu 
en straks goed voor je kindje en jezelf 
te zorgen.

De avond wordt verzorgd door een 
ervaren verloskundige vanuit de 
Kring Verloskundigen Midden Lim-
burg, Groene Kruis Kraamzorg en een 
jeugdverpleegkundige van het con-
sultatiebureau.

Voor opgave & informatie: 
www.hetcjg.nl 

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

Brugstraat 29 (naast Florence)
Parkeren voor de deur!

OOK VOOR 
PASFOTO'S

Gildeslager
Hermanns

GILDESLAGER
JOHN HERMANNS DE
BBQ SPECIALIST

Runderpoulet 500 gram €5,75
Stoo�appen 500 gram €5,75
Sucadelappen 500 gram €6,25
Kogelbiefstukken 2 st. €5,00
Entrecote 500 gram €9,50

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

Wij zijn gesloten van maandag 1 t/m zaterdag 6 september
(na Nederweert kermis)

Aanbiedingen geldig van 28 t/m 30 augustus 2014

AANBIEDING

Soepvlees 500 gram €4,95
Extra mager soepvlees

500 gram €5,25
Tartaartjes 500 gram €5,75 
Rundergehakt 500 gram €3,95

Wij selecteren enkel runderen van de beste kwaliteit.
Veel smaak, malsheid en mooi mager vlees gegarandeerd!

Belgisch Wit Blauwe Runderras uit Nederweerter weides!

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

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

VAN KOP TOT STAART
Saame Genieten

Nederweert Kermis 2014

Half gegrild kipje € 12,50
Huisgemaakte kipsaté € 13,50

Huisgemaakte spareribs € 13,50
Rib eye met kruidenboter € 17,50

Geserveerd met frietjes, salade en mayonaise

Voor de kinderen onze speciale kinderkaart

Ook ‘saame lunchen en borrelen’

‘Saame’ met de kinderen genieten van

Rib en Kip 

Za. en zo. geopend van 11 .00 uur
Ma. geopend van 14.00 uur

Di . en Wo. gesloten



AUTONIEUWS
Deukje?
Welk deukje?

- Schadeherstel voor alle merken.
- Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen

- Gratis vervangend vervoer
- Géén eigen risico

Voor verkoop én onderhoud

Kerkendijk 134, 5712 EX  Someren-Heide, tel. 0493-492356

CitrCitroën C3 II Picasso
MPV
vanaf 2009 438.-438.-
Hyundai IX35Hyundai IX35
APV
vanaf 2010anaf 2010anaf 2010 511.-511.-511.-
Kia SportageKia SportageKia Sportage
APV
vanaf 2010 538.-538.-538.-
Mercedes B-Klassecedes B-Klasse
MPVMPV
2005 - 2011 538.-538.-538.-
Nissan Primastar
Bestelwagen, Minibus
vanaf 2006 396.-396.-

Opel Vivaro
Bestelwagen, Minibus
vanaf 2006 396.-396.-396.-396.-
PPPeugeot 308eugeot 308eugeot 308
Hatchback
2009 - 2013 457.-
Renault Megane IIIRenault Megane IIIRenault Megane III
Grandtour, Stationwagon
vanaf 2009 467.-467.-
Volkswagen Volkswagen olkswagen V Touran
MPV
vanaf 2003 487.-487.-
Volvo Volvo olvo V V50
Stationwagon
vanaf 2004 564.-

Snel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een trrrekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto 
selecteselecterren en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!

Pannenweg 111 - 6031 RK  Nederweert
Tel. 0495 - 633577
WWW.AUTONEDERWEERT.NL

Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige stekker. Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige stekker. Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige stekker. 
Ook leverbaar met 13-polige stekker.Ook leverbaar met 13-polige stekker.Ook leverbaar met 13-polige stekker.

• reparatie personen- & lichte bedrijfswagens • 
• APK Keurstation en roetmeting Diesels • 
• verkoop Ligier auto’s zonder rijbewijs •

AUTOSERVICE MAAS

Bredeweg 27 Nederweert, tel. 632592

In- en verkoop alle 
merken occasions 

APK GRATIS BIJ GROTE 
ONDERHOUDSBEURT.

• Onderhoud en reparaties alle merken met behoud van fabrieksgarantie • 
• Apk ook diesels • Aircoservice en reparaties •

• zomer-/winterbanden velgen en opslag •
• schadeherstel en uitdeuken zonder spuiten •

WWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NL

WERKPLAATS OOK OP ZATERDAG GEOPEND

Pannenweg 111
6031 RK  Nederweert

0495-633577

Software update DSG bakken mogelijk

* Slecht schakelen
* Ruw schakelen
* Veel te laat of bij hoog toerental schakelen
* Stotend of schokkend rijgedrag

Of wenst u preventief uw olie van uw automatische versnellingsbak (DSG CVT 
Multitronic etc.) te verversen om dit soort problemen te voorkomen!? Wij kun-
nen u van dienst zijn! Bij ons wordt niet alleen de olie in de bak maar ook in 
de koppelomvormer ververst. Dit is namelijk zeer belangrijk!

Hulsenweg 18 
6031 SP Nederweert                                        
Tel. 0495-632 535
www.vangog-autos.nl

Hanssen Auto’s
In- en verkoop Occasions

Onderhoud Reparaties APK
Aircoservice Schadeherstel

Occasion Voordeel Weken

Pannenweg 104  NEDERWEERT   Tel: 592154
www.hanssenautos.nl

De Kentekencard

Ik heb een voertuig op naam gezet, wanneer krijg ik de kentekencard?
Als voor uw voertuig een kentekencard is aangevraagd, dan mag u in Nederland 
al de weg op. U hoeft niet te wachten tot u uw kentekencard ontvangen heeft. 
Dit geldt tot 14 dagen na de aanvraag. U mag nog niet met uw voertuig de weg 
op in het buitenland. Is het voertuig op een werkdag voor 16.00 uur op uw naam 
gezet? Dan verstuurt de RDW in de regel uw kentekencard nog diezelfde dag. 
U ontvangt uw kentekencard vervolgens per post, samen met het tweede deel 
van de tenaamstellingscode. Het is afhankelijk van de postbezorging wanneer u 
de kentekencard precies in huis hebt. PostNL bezorgt sinds 1 januari 2014 niet 
meer op maandag.

Kan ik mijn papieren kentekenbewijs omwisselen 
voor een kentekencard? 
Ja, dit kan. U kunt uw papieren kentekenbewijs omwisselen via de dienst ‘Om-
wisselen papieren kentekenbewijs’. Dit kost € 9,70. De kentekencard ontvangt u 
binnen 14 dagen. Na ontvangst moet u het papieren kentekenbewijs vernietigen. 
Deze is dan niet meer geldig.

Mag ik rijden als ik mijn kentekencard nog niet heb ontvangen?
Heeft u het voertuig op naam gezet, maar de kentekencard nog niet in huis? Dan 
mag u nu al wel de Nederlandse weg op en hoeft u niet te wachten totdat u de 
kentekencard heeft gekregen. De Nederlandse politie kan direct in het kenteken-
register kijken voor uw gegevens. U moet 14 dagen na het op naam zetten van 
het voertuig de kentekencard kunnen tonen. Let op: U mag niet zonder kenteken-
card met uw voertuig de weg op in het buitenland

Wanneer krijg ik de kentekencard?
Als u een papieren kentekenbewijs heeft, dan hoeft u niets te doen. U krijgt het 
kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard) vanzelf bij aankoop van 
een nieuw of gebruikt voertuig. Of als u bij verlies of beschadiging van uw kente-
kenbewijs een vervangend kentekenbewijs aanvraagt. Heeft u in 2013 uw voer-
tuig geschorst en loopt de schorsing af in 2014? Dan ontvangt u na afloop ook 
een kentekencard. Heeft u in 2018 of 2019 nog een papieren kentekenbewijs, 
dan krijgt u dan bericht hoe u dit definitief omwisselt voor een kentekenbewijs 
op creditcardformaat.

Is de kentekencard duurder dan het papieren kentekenbewijs? 
Nee, het kentekenbewijs op creditcardformaat is net zo duur als het papieren 
kentekenbewijs. De tarieven voor het aanvragen van een nieuw kentekenbewijs, 
een vervangend kentekenbewijs en voor schorsen zijn hetzelfde gebleven.

Meer informatie vindt u op www.rdw.nl

AUTO
SERVICE

B.V.

WWW.AUTOSAES.NL

Al meer dan 40 jaar het adres voor:

• Onderhoud • Reparatie • APK keuren
• Schade reparatie • Airco service

• Verkoop & inkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.

Waar SERVICE nog met hoofdletters wordt geschreven.
Voor alle merken personenauto’s en bedrijfsauto’s.

Graag heten wij u welkom in ons bedrijf.

Autoservice Saes BV
Burg. Greijmansstraat 8, Nederweert

Tel. 0495 - 63 21 82



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 28 augustus
tot en met 6 september 2014 

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.-Jo-
hannes de Doper
Geen rozenkransgebed en H.Mis.

ZATERDAG 30 AUGUSTUS
vooravond van de 23ste 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. 

ZONDAG 31 AUGUSTUS
Tweeëntwintigste zondag door het jaar 
09.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
mevr. L. Roost) – jaardienst Wiel Linders-
Drina Linders-Verstappen en dochter Ria, 
Clementine Niessen, ouders en Catharina 
Manders.

MAANDAG 1 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.-Lodewijk
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph. 

DINSDAG 2 SEPTEMBER
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG  3 SEPTEMBER
Feest van de verjaardag van de wijding van 
de kathedraal van Roermond
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 4 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.-Gregorius, paus en kerk-
leraar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 5 SEPTEMBER
Eerste vrijdag van de maand, bijzonder toe-
gewijd aan het Heilig Hart van Jezus
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel -. ter ere van 
Onze Lieve Vrouw van het Hart.

ZATERDAG 6 SEPTEMBER
Vooravond van de 23ste zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis - (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Caris) – jaardienst Tjeu en 
Ciska Smolenaers-Kluskens en zoon Theu, 
overleden ouders Stultjens-van Tongerlo 
(vanwege verjaardag), ouders Van Grimber-
gen-Tegelaers, Mia Haenen-Teeuwen.

Overleden
Op 23 augustus was de uitvaart van Nellie 
Schreurs-Hendrickx, zij overleed in de leeftijd
van 100 jaar en woonde de laatste jaren in 
zorgcentrum St.Hieronymus te Weert.
Moge zij ruste in vrede.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Vrijdag 29 augustus
Huwelijksmis 16.00 uur, waarin het bruidspaar 
Leentje de Win en Marcel van de Burg elkaar 
het sacrament van het huwelijk toedienen.

Zondag 31 augustus 
10.00 uur H. Mis – tot bijzondere intentie.

Zorgcentrum St. Joseph
I.v.m. Kermis Nederweert GEEN bijeen-
komst  van de O.F.S.

Sint Rochusparochie 
Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2  Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie: 
Rabo-bank:  NL97RABO 0135506824

of  ING:  NL39ING 0001836498.

Wijziging:
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 Paro-
chiecentrum St. Rochus: 631760
Voor het uitreiken van de H. Communie aan 
huis, kunt u contact opnemen met de heer 
Bert Verheggen, telf. 632684.

ZONDAG 31 augustus  2014,  H. Mis om 
11.00 uur
Zondagskoor

H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Jaardienst voor de overleden ouders Harry 
Sieben en Martha Sieben Janssen.

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

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 er-
vaar hoe leuk zingen is. Er is geen contribu-
tie verschuldigd. Germa Camp is de dirigen-
te 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 welkom.

Kom mee zingen!!!

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 29 augustus – 6 september. 

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

Zaterdag 30 augustus, Gezinsmis bij begin 
nieuwe schooljaar, 19.00 (Friends with voices) 
ouders de Leeuw, dochter Mia en schoon-
dochter Zus, An en Drees Bergh-van Grimber-
gen en dochter Nelly, jrd Jan Duijts, ghm Wiel 
Daems en Fientje Daems-van den Berg. 

Zondag 31 augustus, 22e zondag door het 
jaar, 10.00 (Friends with Voices) Jan Wilmsen 
en dochter Thea, Giel Schreurs (verjaardag), 
uit dankbaarheid bij 90e verjaardag. 

Dinsdag 2 september, 19.00 voor de zieken.

Donderdag 4 september, H. Gregorius de 
Grote, paus en kerkleraar, 19.00  voor eigen 
intenties.

Vrijdag 5 september, 1e vrijdag van de 
maand: ziekencommunie.

Zaterdag 6 september, 19.00 (Zanggroep
Ospel) familie Houtappels-Gijsen en zoon 
Theu, ter nagedachtenis aan Teng Lammers. 

ACOLIETEN: za. 30  aug. 19.00 : Harry Geer-
lings, Kathy Geerlings; zo. 31 aug, 10.00 :
Victor Köster, Cas Schonkeren; za. 6 sept. :
Mathijs van Lierop, Edwin van Rooijen.

OVERLEDEN: Op 14 augustus jl. overleed 
Toos de Wit-Reemers, 84 jaar, Zorgcentrum 
St. Jozeph. Op 16 augustus jl. overleed Ma-
ria Knippenberg-Leen, 87 jaar, Past. Vullers-
straat 41. Mogen zij rusten in vrede.

NIEUWE SCHOOLJAAR: A.s. zaterdag 
30 augustus vieren we het begin van het 
schooljaar, waarin ook weer met enige re-
gelmaat deze Gezinsmis zullen vieren met 
de kinderen. Een actieve werkgroep bege-
leidt deze vieringen en biedt de kinderen 
zo de gelegenheid stil te staan bij eenvou-
dige thema’s van geloof en christelijk leven 
in onze gemeenschap. Meestal wordt een 
actueel onderwerp gekozen, zoals nu het 
nieuwe schooljaar. Ik nodig de kinderen en 
hun ouders graag uit voor deze vieringen. 

Pastoor A. Koumans

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Tel. 0495-651316
Website: www.parochie.leveroy.net

Bankrekeningnummer: 
NL15 RABO 0128 4006 25

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47 RABO 0128 4024 74

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend, 1ste en 3e 
zondag van de maand na hoogmis 

tot 11.30 uur, voor het opgeven van 
misintenties en andere parochiezaken. 

Tel. Parochiebureau 0495-651230

Week van 30 augustus 2014 –
6 september 2014

Zondagmorgen 31 aug. 9.30 uur:
Als hgm. voor Harrie Op Heij en Jo Op Heij-
van Appeven v.w. beider verjaardag
(Canticum Novum)

13.00 uur: Toediening H. Doopsel aan Mario 
Nouwen. 

Mededeling:
Na de eucharistieviering is er de kerkdeur-
kollekte voor de MIVA die wij van harte aan-
bevelen. 

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

30 augustus t/m 6 september 2014

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

ZATERDAG 6 september: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, ter ere aan de H. Gerardus.

LEZERS:  zaterdag 30 augustus Marjo Tim-
mermans, zaterdag 6 september Maria van 
Nieuwenhoven.

MISDIENAARS: zaterdag 30 augustus Tim 
Theunissen en Esther Boonen, zaterdag 6
september Ayla Beerens en Famke Aarts.

“Vergeven is het loslaten van de hoop 
op een beter verleden.”

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

 ZWANGER, 
 neem dan contact 

 op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

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

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

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

uitvaartbegeleiding

van den Boom

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

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

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

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

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

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

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

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

2 8 A U G U S T U S 2 0 1 4

www.lactatiekundige-limburg.com

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Dankbetuiging

Langs deze weg wilen wij iedereen bedanken
voor de kaarten, de bloemen en vele andere

blijken van medeleven die wij ontvingen
na het overlijden van onze dierbare

zus, schoonzus, tante en nicht

Leonie Swinkels - Hoeben

Uw belangstelling heeft ons
veel troost en steun gegeven.

Een speciaal woord van dank aan de zeer
eerwaarde heer pastoor, de koster, het koor en
de organist voor de mooie dienst.

Nederweert, augustus 2014

Familie Swinkels
Familie Hoeben

Geboren op 21 augustus 2014

Tuur
Zoon en broertje van

Chantal en Martin Peeters- Leveau
Lize en Ries

In de Neerakker 8
6093 JE Heythuysen

NEDERWEERT / ST. ROCHUS
KIENEN BUDSCHOP 

Tijdens de zomervakantie is er geen 
kienen. De eerstvolgende kienavond
is op vrijdag 29 augustus 2014 in 
het zaaltje van de Sint Rochuskerk in 
Budschop. Aanvang: 20.00 uur.  De 
zaal is open om 19.00 uur.
Het  kienen is toegankelijk voor ieder-
een. U bent van harte welkom.
In de jackpot zit nu € 45,-- .

Het  bestuur.

KIENEN BV DE LOCHT

Op woensdag 3 september én 15 
oktober organiseert Buurtvereniging 
“De Locht” weer een kienavond. Deze 
worden gehouden in café “De PRINS”
in Ospel.  Het kienen begint om 20.00 
uur. Naast leden van de buurtvereni-
ging met introducees, zijn ook andere 
geïnteresseerden van harte welkom.

ZijActief Leveroy, 
Nederweert-Eind en Ospel

ZijActief-filmavond  op dinsdag 
30 september
Het is een van de populairste leden-
activiteiten van de afgelopen jaren 
geworden: de ZijActief-filmavond! 
Ook in 2014 hopen we met zoveel 
mogelijk leden en vriendinnen te ge-
nieten van een mooie film bij 
- Foroxity Filmarena Roermond
- DOK 6 Cinema Panningen

Dit jaar is dat de nieuwe film ‘Ma-
gic in the Moonlight’ van Woody 
Allen. Op veler verzoek géén
tranentrekker dit keer maar een
heerlijke romantische komedie!
Magic in the Moonlight gaat over de 
koppige Britse goochelaar, Standy 
(Colin Firth), die afreist naar Zuid-
Frankrijk. Hij is daar door een wel-
gestelde familie ingehuurd om de 
helderziende Sophie (Emma Stone) te 
ontmaskeren als een oplichtster. Deze 
romantische komedie speelt zich af in 
de jaren ’20 in een wereld vol luxe 
landhuizen, charmante dames en 
heerlijke jazzmuziek. Zowel leden als 
niet-leden zijn welkom; leden betalen 
€ 10,- en niet-leden € 13,50, inclusief 
een kop koffie of thee bij ontvangst 
en een consumptie in de pauze. Aan-
melden voor deze ZijActief-filmavond 
kan tot uiterlijk 1 september via  Uw af-
delingssecretariaat. Kijk voor meer in-
formatie op www.zijactieflimburg.nl.

Singles op Stap naar GaiaZOO
ZijActief Limburg en KVG Limburg 
organiseren voor de vierde keer een 
gezellig en educatief uitje in het ka-
der van het project ‘Singles op Stap’ 
op zondag 21 september 2014. Wil jij 
de GaiaZOO eens op een andere wijze 
beleven? En ben je een single vrouw? 
Ga dan met ons mee en ontdek mid-
dels ‘Survival of the fittest’ hoe je 
kunt overleven in de natuur!
In een team bezoek je het park en ga 
je op zoek naar fantastische, geniale 
en ijzersterke eigenschappen die die-
ren hebben om te overleven. ‘Overle-
ven’ is het doel en de slimste, snelste 
en meest inventieve groep, komt als 
winnaar naar voren. De deelnemers 
strijden in teams van vier tot tien per-
sonen tegen elkaar in deze ‘Survival 
of the fittest’. Het programma omvat 
daarnaast een lunchbuffet, borrel en 
vrije tijd in de GaiaZOO. 

Aanmelden:
Single vrouwen die willen deelne-
men aan deze leuke activiteit kun-
nen zich inschrijven via zijactief@zij-
actieflimburg.nl. Verdere informatie, 
onder andere over de betaling, volgt 
na aanmelding. Meer informatie op 
www.zijactieflimburg.nl. 

ZijActief St. Catharina 
Nederweert-Eind

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
www.zijactieflimburg.nl

Omgaan met de computer
en bewerken digitale foto’s

Leeftijd speel geen rol mensen die 
nu nog twijfelen zien wij graag 
De computer beheerst steeds meer
ons dagelijks leven en loopt u steeds 
tegen problemen aan met het bedie-
nen van de computer dan kunnen wij u
helpen met een cursus  basis windows 
7/8 of een vervolgcursus windows7/8 
en hoe ga je om met social media. Is 
dit jouw eerste stap in de digitale we-
reld beleef onze unieke aanpak. Ook 
bieden wij de mogelijk een cursus fo-
tobewerking te volgen. In deze cursus 
leert U in 7 lessen omgaan met het 
foto bewerkings programma Picasa. 
Dit is een van het meest bekende pro-
gramma om foto’s te bewerken op u
computer. U kunt met dit programma 
foto’s bekijken, bewerken, beheren, 
presenteren en afdrukken. Ook kunt 
u met de extra’s van Picasa webalbum, 
films, posters, of collages maken. De 
cursus wordt in kleine groepen gege-
ven, zodat u verzekert bent van indivi-
duele  aandacht De cursus vindt plaats 
in gemeenschapshuis De Pestoeërs-
koel in Leveroy. De cursussen vinden 
overdag maar ook ’s avonds plaats, 
dit is afhankelijk van Uw persoonlijke 
voorkeur. Wij geven ook persoonlijke 
begeleiding op jouw niveau, ervaring 
en snelheid. Bent U geïnteresseerd, 
bel dan Annie van Roij. telefoonnum-
mer: 0495-651687 e-mail amjjthijs-
sen@hotmail.com

OPROEPJE
Zou de mevrouw (met bruine jas) 

die mij vrijdag 15 aug.jl 

omstreeks 13.30 uur

 ter wille is geweest bij een 

overval zich willen melden bij 

Dhr. Kamps van de Jumbo.

Hij heeft mijn adres. Ik zou u

graag willen bedanken.

Nieuwe aardappelen 

te koop
Openingstijden:

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

za. 8.30-16.00 uur
Peter Kuepers

Eind 12, Nederweert



Van vrijdag 29 augustus tot en met dinsdag 2 september staat Nederweert in het teken van Van vrijdag 29 augustus tot en met dinsdag 2 september staat Nederweert in het teken van Van vrijdag 29 augustus tot en met dinsdag 2 september staat Nederweert in het teken van 
de jaarlijkse kermis. Dat betekent plezier voor jong en oud uit heel Nederweert en omstreken. de jaarlijkse kermis. Dat betekent plezier voor jong en oud uit heel Nederweert en omstreken. de jaarlijkse kermis. Dat betekent plezier voor jong en oud uit heel Nederweert en omstreken. 
Het volksfeest wordt vrijdags ingeluid met de opening van de Kerkstraat, de onthulling van de Het volksfeest wordt vrijdags ingeluid met de opening van de Kerkstraat, de onthulling van de Het volksfeest wordt vrijdags ingeluid met de opening van de Kerkstraat, de onthulling van de 
historische waterput en een knallend vuurwerk. Tijdens de kermisdagen staan maar liefst 41 historische waterput en een knallend vuurwerk. Tijdens de kermisdagen staan maar liefst 41 historische waterput en een knallend vuurwerk. Tijdens de kermisdagen staan maar liefst 41 
attracties en kramen opgesteld verdeeld over de Vijfsprong, de Ospelseweg, het Rochusplein, attracties en kramen opgesteld verdeeld over de Vijfsprong, de Ospelseweg, het Rochusplein, attracties en kramen opgesteld verdeeld over de Vijfsprong, de Ospelseweg, het Rochusplein, 
het Raadhuisplein en de Geenestraat. Benieuwd wat er allemaal te beleven valt? het Raadhuisplein en de Geenestraat. Benieuwd wat er allemaal te beleven valt? het Raadhuisplein en de Geenestraat. Benieuwd wat er allemaal te beleven valt? 
Op deze speciale kermispagina leest u meer over de attracties, locaties, openingstijden en Op deze speciale kermispagina leest u meer over de attracties, locaties, openingstijden en Op deze speciale kermispagina leest u meer over de attracties, locaties, openingstijden en 
promotieactiviteiten.promotieactiviteiten.promotieactiviteiten.

41 attracties, plezier voor jong en oud!
Veelzijdig programma met loterij, een populaire GTST-acteur en vuurwerk. Veelzijdig programma met loterij, een populaire GTST-acteur en vuurwerk. 
Vrijdag 29 augustusVrijdag 29 augustusVrijdag 29 augustus
Opening Kerkstraat en 
waterput
Het kermisprogramma start 
met de officiële opening 
van de Kerkstraat, het Lam-
bertushof en de  historische 
waterput. Voor kinderen is er 
bij het Lambertushof gratis ijs 
en een ballonenwedstrijd. De 
opening gaat met de nodige 
verassingen en spektakel ge-
paard. Aanvang 19.00 uur. 

Na de onthulling van de put 
barst de kermis los. Horeca-
ondernemers op de pleinen 
(Lambertushof, Horecaplein 
en Vijfsprong Budschop) zor-
gen voor live-muziek. 

Vuurwerk
Rond 22.00 uur wordt de ker-
mis knallend ingeluid met een 
vuurwerkshow in het park 
van Budschop. Het vuurwerk 
wordt aangeboden door de 
kermisexploitanten. 

Zaterdag 30 augustusZaterdag 30 augustus
Opening van de kermis
Ondanks dat de kermis op 
vrijdagavond is geopend, 
vindt zaterdag om 13.45 uur 
de officiële opening plaats bij 
de autoscooters op het Raad-
huisplein. Er is een loting van 
VIP-kaarten voor de kinderen. 
Deze VIP-kaarten zitten in de 
bonnenboekjes en kunnen 
worden ingeleverd in de bus 
bij het gemeentehuis  
t/m vrijdag 29 augustus tot 
17.00 uur. Van 14.00 uur tot 
14.15 uur draaien diverse  
attracties gratis.

Zondag 31 augustusZondag 31 augustus
Familiedag
Zondag is traditioneel de fa-
miliedag. Slenter langs de 
attracties, maak een 
rondje, eet een hap-
je, waag een gokje. 
Kortom, beleef het 
kermisgevoel en de 
gezelligheid. 

Maandag 1 septemberMaandag 1 september
Kermisloterijen
Dit jaar zijn er twee kermislo-
terijen met prachtige prijzen. 
De prijsuitreikingen vinden 
plaats bij de Kamelenrace 
en worden verzorgd door de 
bekende Clown Desalles. Om 
18.30 uur is de kinderloterij. 
De hoofdprijs is een tablet. 

Verder worden een fiets, 
een kermispakket en enkele 
troostprijzen verloot. Om een 
van deze prijzen te kunnen 
winnen, hoef je allen maar 
het lot uit het bonnenboekje 
in te vullen en vóór maandag 
17.00 uur in de bus bij de pof-
fertjessalon op het Rochus-
plein te deponeren.

Om 20.30 uur worden de 
winnaars van de grote loterij, 
met als hoofdprijs een reis-
cheque, bekendgemaakt. Er 
zijn ook een flatscreen TV en 

een tablet te winnen. Om 
een van de prijzen te 
kunnen winnen, hoeft 
u alleen maar het lot 
op deze pagina in te 

vullen, uit te knippen 
en vóór maandag 
1 september 19.00 
uur in de bus bij de 

poffertjessalon op het 

Rochusplein te deponeren. Bij 
de poffertjessalon staan vanaf 
vrijdagavond twee bussen, 
voor elke loterij één. Alleen 
mensen die aanwezig zijn, 
kunnen een prijs winnen. Is 
de winnaar er niet, dan wordt 
een nieuw lot getrokken. Let 
verder op de spelregels die op 
het lot staan. Tussen de prijs-
uitreikingen door vertoont 
Clown Desalles zijn tovertrucs.

Dinsdag 2 septemberDinsdag 2 septemberDinsdag 2 september
GTST-acteur
In navolging van de kermis 
vorig jaar en dit jaar in Ospel 
brengt  een favoriete GTST-
ster een bezoek aan de kermis 
in Nederweert. 

Wil je graag zijn of haar 
handtekening of met hem op 
haar op de foto? Kom dan op 
kermisdinsdag om 20.00 uur 
naar het kermisterrein op het 
Raadhuisplein. 

ster een bezoek aan de kermis 

Welke attracties 
staan waar?
De Vijfsprong, Ospelseweg 
De Vijfsprong, Ospelseweg en op het Rochusplein: 
en op het Rochusplein: Time Trip, Pony rijden, Ladderspel, Friet/hamburger, Boos-ter, Cake Walk, Disco Dancer, Poffertjessalon, Suikerspin/popcorn/noten, Gebak, Snoep, Tekenstudio, Aquablasta, Big One, Lucky Duck, Trampoline en Kinder Fun.

Raadhuisplein en Geenestraat: 
Raadhuisplein en Geenestraat: Autoscooter/botsauto’s, Rupsbaan, Pusher, Polyp, Babyflug, Rolbalspel, Kanalenspel, Kamelenrace, Glazen doolhof, Breakdance, Schietsalon, Eendjes vissen, Lijntrek, Draaimolen, Convoi, Grijpkranen,, Rock-It, Suikerspin/popcorn/noten, Snoep, Gebak,  Delicious food/American Hamburger, Visverkoop, Spaanse Churros en IJssalon. 

Hamburger, Visverkoop, Spaanse Churros en IJssalon. 

Verkeer en parkeren

Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen in de 

omgeving. Volg de P-borden. In enkele omliggen-

de wegen zijn parkeerverboden van kracht. 

Ook gelden enkele omleidingroutes.

Het Raadhuisplein, de Geenestraat, tussen de 

Loverstraat en de Brugstraat, de Kerkstraat, tussen 

de Brugstraat en de Burg. Hobusstraat (ter hoogte van 

Poell Behang- en Verfhuis), de Brugstraat van de Geenestraat tot 

aan de St. Lambertusstraat, de St. Rochusstraat, tussen Brug 15 

en de Hulsenweg, en de Ospelseweg, tussen de St. Rochusstraat 

en de Beatrixstraat en het Rochusplein zijn afgesloten voor alle 

verkeer behalve voetgangers.  

Burgemeester en wethouders hebben op 28 april 2009 besloten 

de verkeersmaatregelen vast te leggen in een permanent ver-

keersbesluit. In het voorjaar van 2009 is daarvoor de openbare 

voorbereidingsprocedure gevolgd. Tegen de afsluiting kan geen 

bezwaar worden gemaakt. De exacte verkeersmaatregelen vindt 

u op www.nederweert.nl. 

Er zijn voldoende 

omgeving. Volg de P-borden. In enkele omliggen

de wegen zijn parkeerverboden van kracht. 

Het Raadhuisplein, de Geenestraat, tussen de 

Loverstraat en de Brugstraat, de Kerkstraat, tussen 

de Brugstraat en de Burg. Hobusstraat (ter hoogte van 

EHBO 
Vrijwilligers van de EHBO zijn tijdens de kermis-

dagen te vinden op de hoek Geenestraat/Lindenstraat. 

Het terrein op Budschop staat via een portofoon in 

verbinding met de EHBO post.

Zij zijn aanwezig op:

Vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur

Zaterdag van 13.45 tot 24.00 uur

Zondag van 14.00 tot 24.00 uur

Maandag van 17.30 tot 22.00 uur

Dinsdag van 17.30 tot 22.00 uur

Nieuwe opstelling 

In overleg met het Centrummanagement en de kermis-

exploitanten is de opstelling van de kermis dit jaar op 

enkele punten aangepast. Het doel van de wijzigingen 

is om meer verbinding te creëren tussen de kermister-

reinen. Na de kermis wordt de aangepaste opstelling 

geëvalueerd. 

Kortings bonnen-boekje
Voor de kermis worden op de scholen, peuter-speelzalen en kinderdagverblijven in de gemeente 
Nederweert kortingsbonnenboekjes uitgedeeld. 
In dit boekje zitten diverse kortingsbonnen voor 
kermisattracties, het lot voor de VIP-kaart tijdens de 
opening op zaterdag om 13.45 uur en ook het lot 
voor de kinderloterij op maandag om 18.30 uur.

De gemeente, de kermisexploitanten, de horecaondernemers en  
het Centrummanagement wensen iedereen heel veel plezier  

met de kermis 2014. Maak er een geweldig feest van.  
Nederweert, samen groots, samen doen! 

EHBO 
Vrijwilligers van de EHBO zijn tijdens de kermis-

Uw lot voor de kermisloterij
Vul in, knip uit en lever in op maandag 1 september vóór 19.00 uur in de bus bij de 

poffertjessalon op het Rochusplein. De trekking is om 20.30 uur bij de Kamelenrace op 

het Raadhuisplein.

LET OP: is de winnaar niet aanwezig, dan wordt een nieuw lot getrokken.

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

.................

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

................

...........................................................
...........................................................

...........................

Woonplaats: ......................................................
...........................................................

..........

Om te voorkomen dat iemand zich onterecht voordoet als winnaar, kan gevraagd worden 

om een legitimatiebewijs. Kopieën van dit lot uit de krant zijn niet geldig. Per persoon is 

maximaal één prijs te winnen.

✂

✂

Openingstijden 
kermis

Vrijdag van 19.30 tot 24.00 uur

Zaterdag van 14.00 tot 24.00 uur

Zondag van 14.00 tot 24.00 uur

Maandag van 14.00 tot 24.00 uur

Dinsdag van 14.00 tot 24.00 uur

Horeca en eetzaken 

Tijdens de kermisdagen (van vrijdag op zaterdag, van 

zaterdag op zondag, van zondag op maandag, van maan-

dag op dinsdag en van dinsdag op woensdag) mogen cafés 

en eetzaken in Nederweert tot 03.00 uur geopend zijn. 

Restaurant Diverso
Wil je tijdens de kermis even een pauze 

nemen en heb je trek? Wij serveren weer 

kermisgerechten, denk aan frietjes met 

saté, frietjes met zuurvlees of 

frietjes met vis. 

Tot Diverso!

Caspar Kessels – John Beijes - Kitty Verspagen

Restaurant Diverso

Brugstraat 44

6031 EG Nederweert

0495-625000

info@restaurantdiverso.nl

www.restaurantdiverso.nl

Kermisprogramma 2014
In gemeenschapshuis de Pinnenhof

Kermis-Zaterdag 30 augustus  Kermis-Zaterdag 30 augustus  
DansavondDansavond

CHEERSCHEERS
De LIVE Allround Feest-Coverband met 3 solostemmen, De LIVE Allround Feest-Coverband met 3 solostemmen, 

staat met enthousiasme garant voor vermaak voor jong en oud.staat met enthousiasme garant voor vermaak voor jong en oud.

Aanvang: 20.30 uur • Entree gratis !!!Aanvang: 20.30 uur • Entree gratis !!!

Kermis-Maandag 1 september
Middag-Matinee    

STEADY STATE
LIVE optreden van deze vijfmans formatie.

Een duik in het hit verleden van “THE SIXTIES”
Met gastoptreden van mondharmonica fenomeen Maikel v. Bogget

Aanvang: 15.00 uur • Entree gratis !!!



Van vrijdag 29 augustus tot en met dinsdag 2 september staat Nederweert in het teken van Van vrijdag 29 augustus tot en met dinsdag 2 september staat Nederweert in het teken van Van vrijdag 29 augustus tot en met dinsdag 2 september staat Nederweert in het teken van 
de jaarlijkse kermis. Dat betekent plezier voor jong en oud uit heel Nederweert en omstreken. de jaarlijkse kermis. Dat betekent plezier voor jong en oud uit heel Nederweert en omstreken. de jaarlijkse kermis. Dat betekent plezier voor jong en oud uit heel Nederweert en omstreken. 
Het volksfeest wordt vrijdags ingeluid met de opening van de Kerkstraat, de onthulling van de Het volksfeest wordt vrijdags ingeluid met de opening van de Kerkstraat, de onthulling van de Het volksfeest wordt vrijdags ingeluid met de opening van de Kerkstraat, de onthulling van de 
historische waterput en een knallend vuurwerk. Tijdens de kermisdagen staan maar liefst 41 historische waterput en een knallend vuurwerk. Tijdens de kermisdagen staan maar liefst 41 historische waterput en een knallend vuurwerk. Tijdens de kermisdagen staan maar liefst 41 
attracties en kramen opgesteld verdeeld over de Vijfsprong, de Ospelseweg, het Rochusplein, attracties en kramen opgesteld verdeeld over de Vijfsprong, de Ospelseweg, het Rochusplein, attracties en kramen opgesteld verdeeld over de Vijfsprong, de Ospelseweg, het Rochusplein, 
het Raadhuisplein en de Geenestraat. Benieuwd wat er allemaal te beleven valt? het Raadhuisplein en de Geenestraat. Benieuwd wat er allemaal te beleven valt? het Raadhuisplein en de Geenestraat. Benieuwd wat er allemaal te beleven valt? 
Op deze speciale kermispagina leest u meer over de attracties, locaties, openingstijden en Op deze speciale kermispagina leest u meer over de attracties, locaties, openingstijden en Op deze speciale kermispagina leest u meer over de attracties, locaties, openingstijden en 
promotieactiviteiten.promotieactiviteiten.promotieactiviteiten.

41 attracties, plezier voor jong en oud!
Veelzijdig programma met loterij, een populaire GTST-acteur en vuurwerk. Veelzijdig programma met loterij, een populaire GTST-acteur en vuurwerk. 
Vrijdag 29 augustusVrijdag 29 augustusVrijdag 29 augustus
Opening Kerkstraat en 
waterput
Het kermisprogramma start 
met de officiële opening 
van de Kerkstraat, het Lam-
bertushof en de  historische 
waterput. Voor kinderen is er 
bij het Lambertushof gratis ijs 
en een ballonenwedstrijd. De 
opening gaat met de nodige 
verassingen en spektakel ge-
paard. Aanvang 19.00 uur. 

Na de onthulling van de put 
barst de kermis los. Horeca-
ondernemers op de pleinen 
(Lambertushof, Horecaplein 
en Vijfsprong Budschop) zor-
gen voor live-muziek. 

Vuurwerk
Rond 22.00 uur wordt de ker-
mis knallend ingeluid met een 
vuurwerkshow in het park 
van Budschop. Het vuurwerk 
wordt aangeboden door de 
kermisexploitanten. 

Zaterdag 30 augustusZaterdag 30 augustus
Opening van de kermis
Ondanks dat de kermis op 
vrijdagavond is geopend, 
vindt zaterdag om 13.45 uur 
de officiële opening plaats bij 
de autoscooters op het Raad-
huisplein. Er is een loting van 
VIP-kaarten voor de kinderen. 
Deze VIP-kaarten zitten in de 
bonnenboekjes en kunnen 
worden ingeleverd in de bus 
bij het gemeentehuis  
t/m vrijdag 29 augustus tot 
17.00 uur. Van 14.00 uur tot 
14.15 uur draaien diverse  
attracties gratis.

Zondag 31 augustusZondag 31 augustus
Familiedag
Zondag is traditioneel de fa-
miliedag. Slenter langs de 
attracties, maak een 
rondje, eet een hap-
je, waag een gokje. 
Kortom, beleef het 
kermisgevoel en de 
gezelligheid. 

Maandag 1 septemberMaandag 1 september
Kermisloterijen
Dit jaar zijn er twee kermislo-
terijen met prachtige prijzen. 
De prijsuitreikingen vinden 
plaats bij de Kamelenrace 
en worden verzorgd door de 
bekende Clown Desalles. Om 
18.30 uur is de kinderloterij. 
De hoofdprijs is een tablet. 

Verder worden een fiets, 
een kermispakket en enkele 
troostprijzen verloot. Om een 
van deze prijzen te kunnen 
winnen, hoef je allen maar 
het lot uit het bonnenboekje 
in te vullen en vóór maandag 
17.00 uur in de bus bij de pof-
fertjessalon op het Rochus-
plein te deponeren.

Om 20.30 uur worden de 
winnaars van de grote loterij, 
met als hoofdprijs een reis-
cheque, bekendgemaakt. Er 
zijn ook een flatscreen TV en 

een tablet te winnen. Om 
een van de prijzen te 
kunnen winnen, hoeft 
u alleen maar het lot 
op deze pagina in te 

vullen, uit te knippen 
en vóór maandag 
1 september 19.00 
uur in de bus bij de 

poffertjessalon op het 

Rochusplein te deponeren. Bij 
de poffertjessalon staan vanaf 
vrijdagavond twee bussen, 
voor elke loterij één. Alleen 
mensen die aanwezig zijn, 
kunnen een prijs winnen. Is 
de winnaar er niet, dan wordt 
een nieuw lot getrokken. Let 
verder op de spelregels die op 
het lot staan. Tussen de prijs-
uitreikingen door vertoont 
Clown Desalles zijn tovertrucs.

Dinsdag 2 septemberDinsdag 2 septemberDinsdag 2 september
GTST-acteur
In navolging van de kermis 
vorig jaar en dit jaar in Ospel 
brengt  een favoriete GTST-
ster een bezoek aan de kermis 
in Nederweert. 

Wil je graag zijn of haar 
handtekening of met hem op 
haar op de foto? Kom dan op 
kermisdinsdag om 20.00 uur 
naar het kermisterrein op het 
Raadhuisplein. 

ster een bezoek aan de kermis 

Welke attracties 
staan waar?
De Vijfsprong, Ospelseweg 
De Vijfsprong, Ospelseweg en op het Rochusplein: 
en op het Rochusplein: Time Trip, Pony rijden, Ladderspel, Friet/hamburger, Boos-ter, Cake Walk, Disco Dancer, Poffertjessalon, Suikerspin/popcorn/noten, Gebak, Snoep, Tekenstudio, Aquablasta, Big One, Lucky Duck, Trampoline en Kinder Fun.

Raadhuisplein en Geenestraat: 
Raadhuisplein en Geenestraat: Autoscooter/botsauto’s, Rupsbaan, Pusher, Polyp, Babyflug, Rolbalspel, Kanalenspel, Kamelenrace, Glazen doolhof, Breakdance, Schietsalon, Eendjes vissen, Lijntrek, Draaimolen, Convoi, Grijpkranen,, Rock-It, Suikerspin/popcorn/noten, Snoep, Gebak,  Delicious food/American Hamburger, Visverkoop, Spaanse Churros en IJssalon. 

Hamburger, Visverkoop, Spaanse Churros en IJssalon. 

Verkeer en parkeren

Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen in de 

omgeving. Volg de P-borden. In enkele omliggen-

de wegen zijn parkeerverboden van kracht. 

Ook gelden enkele omleidingroutes.

Het Raadhuisplein, de Geenestraat, tussen de 

Loverstraat en de Brugstraat, de Kerkstraat, tussen 

de Brugstraat en de Burg. Hobusstraat (ter hoogte van 

Poell Behang- en Verfhuis), de Brugstraat van de Geenestraat tot 

aan de St. Lambertusstraat, de St. Rochusstraat, tussen Brug 15 

en de Hulsenweg, en de Ospelseweg, tussen de St. Rochusstraat 

en de Beatrixstraat en het Rochusplein zijn afgesloten voor alle 

verkeer behalve voetgangers.  

Burgemeester en wethouders hebben op 28 april 2009 besloten 

de verkeersmaatregelen vast te leggen in een permanent ver-

keersbesluit. In het voorjaar van 2009 is daarvoor de openbare 

voorbereidingsprocedure gevolgd. Tegen de afsluiting kan geen 

bezwaar worden gemaakt. De exacte verkeersmaatregelen vindt 

u op www.nederweert.nl. 

Er zijn voldoende 

omgeving. Volg de P-borden. In enkele omliggen

de wegen zijn parkeerverboden van kracht. 

Het Raadhuisplein, de Geenestraat, tussen de 

Loverstraat en de Brugstraat, de Kerkstraat, tussen 

de Brugstraat en de Burg. Hobusstraat (ter hoogte van 

EHBO 
Vrijwilligers van de EHBO zijn tijdens de kermis-

dagen te vinden op de hoek Geenestraat/Lindenstraat. 

Het terrein op Budschop staat via een portofoon in 

verbinding met de EHBO post.

Zij zijn aanwezig op:

Vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur

Zaterdag van 13.45 tot 24.00 uur

Zondag van 14.00 tot 24.00 uur

Maandag van 17.30 tot 22.00 uur

Dinsdag van 17.30 tot 22.00 uur

Nieuwe opstelling 

In overleg met het Centrummanagement en de kermis-

exploitanten is de opstelling van de kermis dit jaar op 

enkele punten aangepast. Het doel van de wijzigingen 

is om meer verbinding te creëren tussen de kermister-

reinen. Na de kermis wordt de aangepaste opstelling 

geëvalueerd. 

Kortings bonnen-boekje
Voor de kermis worden op de scholen, peuter-speelzalen en kinderdagverblijven in de gemeente 
Nederweert kortingsbonnenboekjes uitgedeeld. 
In dit boekje zitten diverse kortingsbonnen voor 
kermisattracties, het lot voor de VIP-kaart tijdens de 
opening op zaterdag om 13.45 uur en ook het lot 
voor de kinderloterij op maandag om 18.30 uur.

De gemeente, de kermisexploitanten, de horecaondernemers en  
het Centrummanagement wensen iedereen heel veel plezier  

met de kermis 2014. Maak er een geweldig feest van.  
Nederweert, samen groots, samen doen! 

EHBO 
Vrijwilligers van de EHBO zijn tijdens de kermis-

Uw lot voor de kermisloterij
Vul in, knip uit en lever in op maandag 1 september vóór 19.00 uur in de bus bij de 

poffertjessalon op het Rochusplein. De trekking is om 20.30 uur bij de Kamelenrace op 

het Raadhuisplein.

LET OP: is de winnaar niet aanwezig, dan wordt een nieuw lot getrokken.

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

.................

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

................

...........................................................
...........................................................

...........................

Woonplaats: ......................................................
...........................................................

..........

Om te voorkomen dat iemand zich onterecht voordoet als winnaar, kan gevraagd worden 

om een legitimatiebewijs. Kopieën van dit lot uit de krant zijn niet geldig. Per persoon is 

maximaal één prijs te winnen.

✂

✂

Openingstijden 
kermis

Vrijdag van 19.30 tot 24.00 uur

Zaterdag van 14.00 tot 24.00 uur

Zondag van 14.00 tot 24.00 uur

Maandag van 14.00 tot 24.00 uur

Dinsdag van 14.00 tot 24.00 uur

Horeca en eetzaken 

Tijdens de kermisdagen (van vrijdag op zaterdag, van 

zaterdag op zondag, van zondag op maandag, van maan-

dag op dinsdag en van dinsdag op woensdag) mogen cafés 

en eetzaken in Nederweert tot 03.00 uur geopend zijn. 

Restaurant Diverso
Wil je tijdens de kermis even een pauze 

nemen en heb je trek? Wij serveren weer 

kermisgerechten, denk aan frietjes met 

saté, frietjes met zuurvlees of 

frietjes met vis. 

Tot Diverso!

Caspar Kessels – John Beijes - Kitty Verspagen

Restaurant Diverso

Brugstraat 44

6031 EG Nederweert

0495-625000

info@restaurantdiverso.nl

www.restaurantdiverso.nl

Kermisprogramma 2014
In gemeenschapshuis de Pinnenhof

Kermis-Zaterdag 30 augustus  Kermis-Zaterdag 30 augustus  
DansavondDansavond

CHEERSCHEERS
De LIVE Allround Feest-Coverband met 3 solostemmen, De LIVE Allround Feest-Coverband met 3 solostemmen, 

staat met enthousiasme garant voor vermaak voor jong en oud.staat met enthousiasme garant voor vermaak voor jong en oud.

Aanvang: 20.30 uur • Entree gratis !!!Aanvang: 20.30 uur • Entree gratis !!!

Kermis-Maandag 1 september
Middag-Matinee    

STEADY STATE
LIVE optreden van deze vijfmans formatie.

Een duik in het hit verleden van “THE SIXTIES”
Met gastoptreden van mondharmonica fenomeen Maikel v. Bogget

Aanvang: 15.00 uur • Entree gratis !!!



Aanvang trainingen
Merefeldia B2 woensdag 27 augustus
Merefeldia C3 woensdag 27 augustus
Merefeldia D2 woensdag 27 augustus
Merefeldia D4 dinsdag 26 augustus
Merefeldia E1 dinsdag 26 augustus
Merefeldia E2 dinsdag 26 augustus
Merefeldia E4 woensdag 27 augustus
Merefeldia E5 woensdag 27 augustus
Merefeldia E6 woensdag 27 augustus
Merefeldia F1 dinsdag 26 augustus
Merefeldia F4 donderdag 28 augustus
Merefeldia F5 woensdag 27 augustus
Merefeldia F-mini vrijdag 29 augustus
Keepers vrijdag 29 augustus

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

Zaterdag 30 augustus
SHH A1 – Merefeldia A1  14:30/16:00
Merefeldia A2 – Rood Wit’67 A1  15:00
Merefeldia B1 – Reuver B1  15:00
Horn B1 – Merefeldia B2  13:45/15:00
MMC Weert MB1 – Merefeldia MB1  11:30/12:30
Merefeldia C1 – MMC Weert C1  13:30
Horn C1G – Merefeldia C2  12:15/13:30
MBC’13 C1 – Merefeldia C3  12:15/13:30
Merefeldia MC1 – SV Budel MC1  13:30
Merefeldia D1G – Veritas D1  12:15
Merefeldia D2 is vrij
Merefeldia D3 – SV Budel D3  12:15
EVV/St Joost D3 – Merefeldia D4 11:00/12:00
Veritas E1G – Merefeldia E1  08:15/09:15
Merefeldia E2 – Helden E3  11:00
SHH E3 – Merefeldia E3G  08:45/09:45
Merefeldia E4G – Panningen E5  11:00
FC Oda E6 – Merefeldia E5  08:45/09:30
Merefeldia E6G – DESM E4  10:00
Merefeldia E7M – SV Budel E6M  10:00
HEBES F1 – Merefeldia F1  08:00/09:00
RKSVO F3G – Merefeldia F2  10:15/11:00
RKSVO F2G – Merefeldia F3  10:15/11:00
Merefeldia F4G – RKSVO F4G  09:00
Merefeldia F5G – Maarheeze F2  09:00

Bekerprogramma Senioren
Dinsdag 26 augustus
RKSVO 1 – Merefeldia 1  18:15/19:30

Donderdag 28 augustus
Merefeldia 2 – Wittenhorst 2  18:45
Merefeldia 7 – Laar 7  18:45

Zaterdag 30 augustus
Merefeldia 1 – Laar 1  18:00
Merefeldia 6 – Merefeldia 5  18:00

Zondag 31 augustus
Merefeldia 2 – Sportclub Irene 2  12:00
MMC Weert 4 – Merefeldia 3  11:00/12:15
Someren 9 – Merefeldia 4  08:45/10:00
SV Budel 6 – Merefeldia 7  08:45/10:00
Merefeldia VR1 – FC Maasgouw VR1  12:00

Bruisend Nederweert.
Lindanusstraat en Paulus Holten-
straat zijn opgeknapt en betiteld als 
aanloopstraat naar de Kerkstraat.

Nu nog het misdeelde kind, de 
Kerkstraat tussen Kapelaniestraat en 
Strateris.

J.S.

PINKe

Hallo schuttersvrienden,

Op vrijdag 8 augustus j.l. overleed dhr. E.S. 
Raatjes op 89 jarige leeftijd. Dhr. Raatjes was 
beschermheer van de schuttersbond E.M.M.
Op vrijdag 15 augustus vond de uitvaart-
plechtigheid plaats in de St. Martinuskerk 
in Weert. Een delegatie van schuttersgilde 
St. Lucie was aanwezig tijdens de uitvaart-
plechtigheid.

Op zaterdag 16 augustus werd een uitwis-
seling georganiseerd met een schietvereni-
ging uit Middelbeers. De gasten werden 
ontvangen door onze voorzitter en konden 
daarna genieten van versgemaakte soep  
en broodjes met snacks. Na enkele uren 
geschoten te hebben werd er nog gezellig 
gefeest, gezongen en gekletst. Onze Bra-
bantse vrienden, maar zeker ook de leden 
van St. Lucie hebben bijzonder genoten van 
deze uitwisseling.
Met dank aan Thieu en Mien Verheyen voor 
de overheerlijke soep.

Op zondag 7 september vind het laatste 
bondsfeest van 2014 plaats.
St. Barbara Leveroy organiseert dit feest op 
het feestterrein aan de Heerbaan t.o. nr. 5
Aanvang van de optocht is 13.00 uur.  Alle 
geüniformeerde leden 12.15 uur aanwezig 
zijn op de feestweide. De marswedstrijd 
staat gepland om 13.45 uur.
De Persoonlijke Kampioenschappen op za-
terdag 6 september vinden plaats op de-
zelfde locatie

Agenda augustus en september:
25 – 8 Aanvang repetities majorettes, aan-

vang 18.45 uur
30 – 8 Schietoefening aanv. 19.00 uur Club-

gebouw
01 – 9  Klaroenkorps geen repetitie i.v.m. 

Nederweert kermis
 Majorettes repetitie in overleg.
03 – 9 Bijeenkomst activiteitencommissie 

19.00 uur Clubgebouw
06 – 9 Persoonlijke Kampioenschappen 

schuttersbond E.M.M. Leveroy
07 – 9 Bondsfeest St. Barbara Leveroy (6)
13 – 9 Jeugd Emm dag met prijsuitreiking 

jeugd i.s.m. schutterij St. jacobus Hunsel
13 – 9 Schietoefening 19.00 uur Clubgebouw
14 – 9 Fietstocht – bijeenkomst 12.45 uur 

Clubgebouw
20 – 9 Schietoefening Clubgebouw 19.00 uur
21 – 9 75 jaar bestaan Parochie H. Gerardus 

Majella
 Tinus Stienen beker/ beste schutter  
27 – 9  Schietoefening 19.00 uur Clubgebouw
 
De jaarlijkse fietstocht staat gepland op 
zondag 14 sept a.s.  Leden, ouders jeugdle-
den en supporters, houd deze dag vrij. Op-
gave tot 1 sept. bij Esther of José
14 september staat in het teken van het 65 
jarig bestaan van de vereniging.

Met schuttersgroet.
Het bestuur.Programm Za. 30 aug Senioren (Beker)

Eindse Boys 1 - Neerkandia 18.00 uur

Programma Zo. 314 Aug Senioren 
(Vriendsch.)
Eindse Boys 3 - Brevendia 4 10.00 uur 
Eindse Boys 4 - Roggel 5 10.00 uur 
Laar 6 - Eindse Boys 2 10.30 uur

Mededelingen
Op dinsdag en donderdag trainingen aan-
vang 19.30 uur
Start competitie senioren 7 sept
Donderdag 4 sept start kaarten aanvang 
20.00 uur
Voor wijzigingen of ingelaste wedstrijden  
zie www.eindseboys.nl

Paardensportvereniging Nederweert
RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

Limburgse Kampioenschappen Maas-
tricht 16 augustus 2014, pony’s
Tessa Verstappen met Spirit, 3e prijs in de 
klasse B-B dressuur

Limburgse Kampioenschappen Maas-
tricht 17 augustus 2014, paarden
Leontien Raijmakers-Dings met Donver D, 3e 
prijs in de klasse M1 dressuur
Bart Stockmans met Quichina, 10e prijs in de 
klasse B springen

Programma SV Leveroy

Zaterdag 30 augustus
Beker programma jeugd
RKHVC D1 - Leveroy D1             11.00 uur
HEBES D3 - Leveroy D2             11.30 uur
RKVB E1 - Leveroy E1              11.00 uur
Maasgouw F1 - Leveroy F1                9.30 uur
Brevendia F3 - Leveroy F2                9.00 uur
Leveroy 1 - RKSVN 1 (beker)  18.00 uur

Zondag 31 augustus
Leveroy Vr        - Vlodrop Vr (beker)  10.30 uur

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Programma
26 augustus 
Ouderavond Jeugd
6 en 7 september 
veldwedstrijd te Someren
11 september 
Krekeltoernooi te America
14 september 
Vriendschappelijke wedstrijd te Geldern 
Walbeck (D)
19-20-21 september 
1e en 2e Indoorwedstrijd bij De Batavieren 
Treffers Weert
20 en 21 september 
veldwedstrijd te Koningslust
26-27-28 september 
1e Bondswedstrijd bij HBS Wilhelmina Ospel
4 en 5 oktober
3D te Someren

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

RKSVO Nieuws

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
RKSVO A1 - Panningen A1 19.00
FC Oda B1 - RKSVO B1 18.30
Maasgouw C1 - RKSVO C1 18.30

Donderdag 28 augustus:
Someren 5 - RKSVO 2 19.30
RKSVO 3 - NWC 4 19.00
RKSVO da.1 - Cranendonck da.1 19.30

Zaterdag 30 augustus:
RKSVO 1 - SVVH 1 18.00
RKSVO 7 - Merefeldia Vet. 17.00
EVV A1 - RKSVO A1 15.00
RKSVO A2 - SVH’39 A2g 15.00
RKSVO B1 - SVC’2000 B1 15.00
EVV B2 - RKSVO B2 12.00
RKSVO C1 - SVC’2000 C1 13.30
RKSVO C2g - SHH C3 13.30
RKSVO C2g - vrij
RKSVO D1 - MMC Weert D1 12.00
RKSVO D2g - vrij
RKSVO E1 - Leeuwen E1 10.00
RKSVO E2 - Laar E2 10.00
RKMSV E3 - RKSVO E3 09.30
MMC Weert E3 - RKSVO E4 10.45
SV Budel E5 - RKSVO E5g 09.45
Rood/Wit’67 E3M - RKSVO E6g 10.30
RKSVO F1g - Maarheeze F1 11.00
RKSVO F2g - Merefeldia F3 11.00
RKSVO F3g - Merefeldia F2 11.00
Merefeldia F4 - RKSVO F4g 09.00

Zondag 31 augustus:
RKSVO 2 - SSE 2 12.00
MMC Weert 3 - RKSVO 3 12.00
RKSVO 4 - Cranendonck 4 11.00
RKMSV 5 - RKSVO 5 11.00
SSE 6 - RKSVO 6 10.00
RKSVO da.1 - Sp.Cl. Irene da.1 12.00
SPV da.1 - RKSVO da.2 12.00

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO: Sanitair & Tegelcen-
trum Weert

SNORKeLeN BIJ DUIKTeAM NeDeRWeeRT
Je hebt zeker wel eens films gezien over de 
mooie wereld onder water. Misschien heb je 
ook wel eens een duikbril op je neus gehad 
om het allemaal zelf eens beter te bekijken. 
Als je dat graag allemaal eens wat beter wilt 
leren, dan ben je bij ons duikteam aan het 
goede adres. Vanaf 8 jaar kun je bij ons le-
ren snorkelen. We leren je omgaan met de 
uitrusting, ademtechnieken, snorkeltechnie-
ken, zwemmen met vinnen en onder water 
zwemmen. We zullen ook veel spelletjes 
doen, zoals onderwaterhockey en waterpo-
lo. Ook zul je merken dat je duiken en snor-
kelen altijd samen doet met een vriendje of 
maatje, wij noemen dat een BUDDY!
Conditie is heel belangrijk bij het snorkelen 
en we zullen daar veel aandacht aan beste-
den. Tijdens deze snorkelopleiding mag je 
ook al een keer duiken met een echte duik-
fles op je rug. De snorkeltraining voor kin-
deren is gratis, mits je lid worden van onze 
vereniging. De snorkelgroep traint (vanaf 
sept) op zaterdagavond van 1730-1830 uur 
in zwembad Merenveld, Nederweert.
In principe leen je de snorkeluitrusting van 
ons, maar de ervaring leert dat het prettiger 
is als je een eigen duikbril/snorkel en vinnen 
hebt. De kosten van een basisuitrusting zijn 
ongeveer 50 euro. Heb je interesse of wil je 
eens een GRATIS proefles bijwonen ?
Meld je aan via e-mail adres: info@duik-
teamnederweert.nl

Wil je daarna nog verder, dan kun je je op-
geven voor een duikopleiding. Maar als ba-
sis voor het duiken geldt altijd een goede 
snorkeltraining. Vanaf 10 jaar kun je bij ons 
doorstromen naar het Sealteam. Hier beste-
den we meer aandacht aan het duiken met 
perslucht. Tot gauw ?
 
 

Gezocht:
huurhuis/-appartement  
in de regio Nederweert.

Graag mailen naar 
info@drukkerijvandeursen.nl

o.v.v. nummer 836.

MaS Nederweert 
Toekomst MaS Nederweert 
Maatschappelijke stage gaat deels 
wel en deels niet door in Nederweert. 
Lees verder voor het bericht dat we 
aan stagebieders gestuurd hebben. 

Beste stagebieder,
Verplichte Maatschappelijke Sta-
ge afgeschaft
Afgelopen jaren heeft u in het kader 
van de Maatschappelijke Stage een 
stageplek beschikbaar gesteld aan 
scholieren van het middelbaar on-
derwijs. Hierdoor hebben jongeren 
tijdens hun schooltijd een bijdrage 
aan de samenleving kunnen leveren. 
Op 17 juni jl. heeft de Eerste Kamer 
ingestemd met het afschaffen van de 
verplichte Maatschappelijk Stage. De 
Maatschappelijke Stage wordt nu een 
keuze van scholen waar geen financi-
ele middelen aan scholen en gemeen-
ten tegenover staan.

Maatschappelijke Stage per 
school:
o Citaverde College: Er is besloten 
door te gaan met de Maatschap-
pelijke Stage. De school vindt het, 
in navolging van de participatie-
maatschappij, belangrijk om jonge 
mensen kennis te laten maken met 
vrijwilligerswerk. Volgend schooljaar 
2014-2015 gaan de derdeklassers (on-
geveer 100) weer op zoek naar een 
plek voor de Maatschappelijke Stage.
Communicatie hierover verloopt via 
de school zelf.

Gevolgen De Jonge Vrijwilliger
Een gevolg zou kunnen zijn dat het 
aantal leerlingen dat Maatschap-
pelijke Stage loopt minder wordt en 
er geen financiële middelen zijn om 
de website van de Jonge Vrijwilliger 
en het hieraan verbonden makelaar-
schap voort te zetten. De website 
van de Jonge Vrijwilliger voor de ge-
meenten Weert, Nederweert en Cra-
nendonck komt dan ook te vervallen 
per 1 september.

Voor u als gebruiker van www.de-
jongevrijwilliger.nl betekent het dat 
u geen nieuwe stageplekken meer 
op de website kunt aanbieden. Tot 1 
september kunnen er nog wel stages 
op afgerond gezet worden. Daarna 
kan er geen enkele actie meer wor-
den uitgevoerd op de website en 
worden alle gegevens verwijderd en 
vernietigd. Het is dus van belang 
om gegevens die u wilt bewaren 
vóór 1 september naar uw eigen 
PC te verplaatsen.
Voor verdere informatie kunt u con-
tact opnemen met Vrijwilligerspunt 
Nederweert 0495-688248 of mail naar 
info@vpnederweert.nl.

Bier maken

BIeRMAKeN een extra belevenis 
in eynderhoof
Bier brouwen is een heerlijke hobby.  
A.s. zondag gaan op Eynderhoof 2 
heren van hop, gerst en water een 
heerlijk fijn biertje maken, dat de 
bezoeker kan proeven.
Weer een nieuw  oud ambacht in 
openluchtmuseum Eynderhoof, dat 
in de stroopmakerij gaat plaats vin-
den a.s. zondag, tijdens de Histo-
rische Brandweershow. Een droom 
gaat misschien werkelijkheid worden.  
Want!!! Eynderhoof heeft nog veel 
brouwers benodigdheden in haar 
bezit, die geschonken zijn, door de 
dochters van Fel vanne Brouwer, ei-
genaar van de vroegere brouwerij 
“de Pelikaan” uit Nederweert.

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

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

overbodige  spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

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

Houtbewerking op eynderhoof
Zondag 31 augustus  Houtbewer-
ken, zagen, disselen, bokzagen op 
eynderhoof

Vandaag is er in ons museum spe-
ciale aandacht voor de houtbewer-
king in al haar facetten. Zo zal de 
tonnenmaker ( kuiper), het maken 
van tonnen demonstreren. Zijn er 
demonstraties van bokzagen, waar 
u, als bezoeker, de gelegenheid 
krijgt omdat zelf uit te proberen. 
In de houtzagerij “Bie Maantje”,  
worden met behulp van de verticale 
zaag, die stamt uit het midden van de 
19e eeuw, bomen tot planken en bal-
ken gezaagd.
“Bie Cöppes”wordt speelgoed, zoals 
tollen, gemaakt, zijn er demonstra-
ties houtsnijwerk.
In onze herberg kunt u genieten van 
koffie en vlaai, die op ambachtelijke 
wijze is gebakken door onze bakkers 
in onze eigen bakhuis. De muziek 
vandaag wordt verzorgd door de Lim-
burgse jongens uit Weert.

Woensdag 3 september Kinder-
bakdag
Ieder kind wordt verkleed als kleine 
bakker met bakkersmuts op en een 
schortje om, gaan ze aan de slag met 
de deegrol. Ze maken dan zelf verzon-

nen gebakjes, onder de deskundige 
leiding van de bakkersvrouwen van 
Eynderhoof. Er blijft nog voldoende 
tijd over om te spelen in het speelbos 
of op de wasplaats. Denk wel aan de € 
1,00 extra bij de entree voor het bak-
ken.

U vindt openluchtmuseum Eynder-
hoof aan het Milderspaat 1 te Neder-
weert-Eind.
Museum geopend van 13.00 uur tot 
17.00 uur. Voor meer info zie www.
eynderhoof.nl 

Wie heeft interesse om onder 
begeleiding eigen kleding te maken?

De naailessen starten in september. Les in kleine groepen.

Inlichtingen en opgave:

Modevakschool Maria v.d. Kruys
Florastraat 68, Nederweert. Tel. 0495-625917

Ook voor verstelwerkzaamheden.

Hans Dulfer terug op Horecaplein
Kermis in Nederweert betekent ook 
muziek op het Horecaplein. De ex-
ploitanten van Guulke eten en drin-
ken en Eetcafé De Kleine Winst heb-
ben het programma samengesteld. 
Op veler verzoek keert saxofonist 
Hans Dulfer na een aantal jaar afwe-
zigheid in Nederweert weer terug. 
Hij staat op kermiszondagavond op 
het buitenpodium.

Vrijdagavond
Vrijdagavond, de eerste avond van de 
kermis, komen René Innemee & The 
Revival Band naar het Horecaplein 
om de karakteristieke swamp-blues 
van de Creedence Clearwater Revi-
val band te laten horen. Alle tijdloze 
nummers van de CCR zullen de revue 
passeren in een show die jong en oud 
kan bekoren. Voor fans van de CCR 
en muziek uit de jaren 60 en 70 een 
echte aanrader: hits als ‘Proud Mary’, 
‘Who’ll stop the rain’ en ‘Bad Moon 
Rising’ zijn nauwelijks van het origi-
neel te onderscheiden. 

Zaterdagavond
De band Madison, die zaterdagavond 
op het Horecaplein speelt, telt zes 
ervaren muzikanten. De bandleden 
hebben hun talenten, eigenzinnig-
heden en enthousiasme gebundeld  
tot een geoliede machine die met ge-
mak ieder feest aan de gang krijgt en 
houdt. Zussen Jami en Tessa Fulmer 
brengen samen met de overige band-
leden een uitgebreid repertoire ten 
gehore, dat bijna alle muziekstromin-
gen en -stijlen omvat.

Zondag
Op kermiszondag maken twee grote 
acts hun opwachting. ’s Middags staat 
de Classics Revival Band op het po-
dium. The Classics, opgericht in 1967 
in Stramproy, werden ontdekt door 
Johnny Hoes, aan wie kort geleden 
een hele nacht is gewijd in Weert. 
Aanvankelijk speelde de band vooral 
nummers van The Shadows, Cliff Ri-
chard, The Bee Gees en andere top 
40 artiesten. In de jaren 70 maakte 
de band ook furore met eigen num-

mers, waarvan ‘My lady of Spain’ de 
bekendste is. De Classics Revival Band 
met zanger/gitarist Harrie Broens laat 
nu gouwe-ouwe tijden herleven met 
uitvoeringen van de grootste hits van 
The Classics en klassiekers van onder 
anderen The Moody Blues, The Who, 
Cliff  Richard, The Shadows, The Cats, 
The Byrds, The Eagles en Simon & 
Garfunkel.

’s Avonds maakt saxofonist Hans 
Dulfer zijn “rentree”. De 74-jarige 
muzikale duizendpoot draait al ja-
ren mee in de muziekscène. Dulfer 
heeft een tijdloze stijl ontwikkeld die 
laat horen dat jazz niet alleen voor 
bejaarde, snordragende mannen is, 
maar een levendige muziekstijl die 
prima aansluit bij de pop van dochter 
Candy en de dance van Junkie XL. Zijn 
geweldige talent, zijn energieke live-
performance en zijn superband met 
onder andere DJ Kikke staan garant 
voor een spetterende avond die je 
van top tot teen meesleept. 

Maandag
Op maandagavond staat net als vorig 
jaar Anderkovver op het Horecaplein. 
Voor de meesten uit de regio zal deze 
coverband geen onbekende zijn. Het 
zijn graag geziene gasten die op ie-
der feest het publiek mee weten te 
krijgen. Muzikaliteit met een vleugje 
humor en een toefje chaos zijn hun 
ingrediënten. Als je deze band ziet 
optreden, kom je al snel tot de ont-
dekking dat zij covers anders bena-
dert, dan anderen covers benaderen. 
Ze spelen muziek uit alle stijlen en 
windstreken, op niveau vertolkt en 
met een geweldige show eromheen.

Dinsdag
De muzikale kermis wordt dinsdag-
avond afgesloten door DJ Timebeatz. 
In café De Kleine Winst zal DJ Tim-
beatz (Tim Dings) zijn muzikale passie 
laten horen. De jonge DJ is van alle 
markten thuis en mixt graag genres 
als Electro House, Latin House, Dance, 
Hardstyle, Trance, Top100, Chillout & 
Mainstream.

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.



Een plan uit 2010 om de bomenrij aan 
de Braosheuf te dunnen wordt alsnog 
uitgevoerd. Naar aanleiding van een 
brief van aanwonenden aan de raad 
en informatie over de gezondheid en 
onderhoudstoestand van de bomen is 
de situatie in de raadsvergadering van 
8 juli besproken. De gemeenteraad en 
het college vinden dat het rooien van 
een aantal bomen het beste is om de 
vitaliteit en groeimogelijkheden van de 
bomenrij voor de toekomst te behou-
den. 

Plan 2010
In 2010 lag er al een plan om de bomen-
rij aan de Braosheuf te dunnen. Daar-
mee zouden de groeimogelijkheden 
van de overige eiken worden verbeterd 
en de overlast door dood hout worden 
tegengegaan. Tevens zou een stukje 
overlast voor direct aanwonenden ver-
minderen. Een aantal buurtbewoners en 
de Bomenstichting regio Weert vonden 
dit geen goed plan. Zij waren van me-
ning dat de bomen op de Groene Kaart 
thuishoorden en dat de bomen een 
beschermde status moesten krijgen. 

Groene Kaart 
De Commissie voor Bezwaarschriften 
boog zich over deze vraag en conclu-
deerde dat de bomen niet op de Groene 
Kaart hoefden te worden opgenomen. 
Het college had toen al besloten voor-
lopig niet over te gaan tot het kappen 
van dertien eiken. Het dunnen van de 
bomenrij blijft uiteindelijk de meest 

effectieve onderhoudsmaatregelen voor 
het in stand houden van de bomenrij 
voor de toekomst. 

Maatschappelijke discussie 
Gezien de maatschappelijke discus-
sie over het voornemen om de bomen 
te rooien en de gevoerde discussies 
hierover in de raadsvergadering op 19 
december 2010 is destijds besloten om 
pas op de plaats te maken. De bomen 
ondergingen weliswaar een flinke 
snoeibeurt, maar er werd niet gekapt. 

Hinder
Vier jaar later zijn de kruinen weer 
stevig gegroeid. Door de geringe on-
derlinge afstand van de bomen ontstaat 
er veel dood hout. Dit levert hinder op 
voor wandelaars en fietsers die onder 
de bomenrij lopen of fietsen. 

Onderhoud
Het dode hout zorgt ook voor veel meer 
onderhoud. Normaal wordt een oudere 
bomenrij een keer per vijf of zes jaar 
gesnoeid. De bomenrij aan de Braos-
heuf zou in de huidige situatie elke 
twee gesnoeid moeten worden. 

Lijnelement
Op 8 juli is de situatie rond de bomen 
opnieuw in de gemeenteraad behan-
deld. Buurtbewoners hadden het onder-
werp op de agenda gezet door middel 
van een brief aan de raad. De raad en 
het college kwamen tot het oordeel dat 
alsnog dunnen (het om en om verwij-

deren van ene boom) de beste oplos-
sing is. Door vooral de kleine bomen 
te rooien die in de verdrukking staan 
krijgen de overblijvende eiken meer 
ruimte om door te groeien. De bomenrij 
als lijnelement blijft daarmee behouden 
en het aanzicht van de Braosheuf ver-
andert niet. Zeker als de overblijvende 
bomen kunnen doorgroeien. 

Uitvoering
Op basis van het besluit van de raad en 
het college is er een overleg geweest 
met Stichting Groen Weert en een ver-
tegenwoordiger van de omwonenden 
die aanvankelijk tegen het dunnen wa-
ren Het gesprek verliep in goede sfeer. 
De partijen gaven aan geen voorstander 
zijn van het dunnen van de bomenrij. 
Er is echter begrip voor het besluit. De 
bomen worden in week 35 gerooid. 
Van de in totaal 25 bomen worden 11 
bomen gerooid. 

Herplant 
Omdat het een dunning betreft en er 
geen kapvergunning nodig is voor de 
betreffende bomen, is er formeel geen 
verplichting tot herplant. Het college en 
de raad hebben echter afgesproken om 
te kijken of er in de omgeving nieuwe 
bomen aangeplant kunnen worden. Er 
is een aantal ontwikkelingen in de om-
geving die de mogelijkheid bieden om 
nieuwe bomen aan te planten. Zodra 
bekend is waar nieuwe bomen worden 
geplant houden we u daar van op de 
hoogte. 

Welke persoon, groep of organisatie 
zet zich volgens u op een bijzondere 
manier in voor de gemeenschap van 
Nederweert? Draag hem of haar dan 
voor voor het Gemeentecompliment 
2015. 

Blijk van waardering, aanmoediging
Het Gemeentecompliment is een blijk 
van waardering van het gemeente-
bestuur voor personen, verenigingen, 
instellingen en/of bedrijven uit Neder-
weert die zich verdienstelijk maken 
voor de gemeenschap en/of die een 
bijzondere prestatie hebben geleverd. 
Het compliment kan ook een aanmoe-
diging zijn om vooral zo door te gaan. 

Drie categorieën
Het Gemeentecompliment, dat bestaat 
uit een insigne voor personen en een 
standaard voor bedrijven, instellingen 
en bedrijven, wordt jaarlijks uitgereikt 
in drie categorieën:

 Sociaal Maatschappelijk  
(voorheen de categorie Cultuur)
 Sport
 Ondernemerschap

Gemotiveerde brief
Het college van burgemeester en wet-
houders kent de complimenten toe en 
nodigt inwoners uit om vóór 1 novem-
ber een voordracht voor kandidaten 
voor het Gemeentecompliment 2015 in 
te dienen. Dat kan door het sturen van 
een brief. De brief moet wel een moti-
vering van de voordracht bevatten.

Voordracht sturen
U kunt uw voordracht sturen aan het 
college van burgemeester en wethou-
ders, t.a.v. de heer G. Bruijnaers, post-
bus 2728, 6030 AA Nederweert. Zet dan 
wel ‘vertrouwelijk’ op de envelop. Meer 
informatie nodig? Neem dan contact 
op met kabinetschef Giel Bruijnaers. 
De Gemeentecomplimenten worden 
uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie 
in januari. 

Onderhoud bomenrij Braosheuf
Optimaliseren groeimogelijkheden en behouden van lijnelement

GemeenteContact
Donderdag 28 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. 

De groeimogelijkheden van de bomenrij aan de Braosheuf worden geoptimaliseerd. Foto: gemeente Nederweert 

Kandidaten Gemeentecompliment 2015

Op de website...
 Programma kermis 2014
 Vegen van wegen 
 PlanMER A2-N266

www.nederweert.nl

Kermis 2014
Vanaf vrijdag 29 augustus tot en met 
dinsdag 2 september staat Nederweert 
in het teken van de jaarlijkse kermis. 
We wensen iedereen heel veel plezier. 
De dienstverlening in het gemeentehuis 
gaat gewoon door volgens de openings-
tijden die vanaf 4 augustus gelden.  

Hartslag voor  
Nederweert 
Dankzij ruim 260 vrijwilligers kan in 
de gemeente Nederweert sneller hulp 
worden geboden aan mensen met 
hartcirculatieproblemen. De stichting 
Hartslag voor Nederweert is blij met 
zoveel betrokken burgers. Uiteraard 
kan ze nog aanmeldingen gebruiken. 
Op woensdag 3 september om 19.30 
uur organiseert de Stichting samen 
met ambulancevoorziening Limburg-
Noord een informatieavond over het 
project in de kantine van SV Leveroy, 
Graanmolen 4 te Leveroy.

Al enkele jaren loopt in onze gemeente 
het project Hart voor Nederweert. 
Vrijwilligers worden via een sms-bericht 
opgeroepen om bij slachtoffers van een 
hartcirculatieprobleem te gaan reani-
meren en/of een automatische externe 
defibrillator op te halen (AED).

Stichting Hartslag voor Nederweert
In februari is de organisatie door de ge-
meente overgedragen aan de Stichting 
Hartslag voor Nederweert. De stichting 
houdt o.a. informatieavonden, regelt 
de basiscursussen (wanneer iemand 
vrijwilliger wil worden maar nog geen 
geldig certificaat reanimatie heeft) en 
zorgt voor de herhalingslessen.

Vrijwilligers gezocht
Wilt u ook meedoen aan dit levens-
reddende project of meer weten? 
Kom dan naar de informatieavond op 
woensdag 3 september in de kantine 
van SV Leveroy, Graanmolen 4 te Leve-
roy. U hoeft zich van tevoren niet op te 
geven en deelname is gratis. Als u zich 

als vrijwilliger wilt registreren dient u 
een geldig legitimatiebewijs mee te 
nemen.

Meer informatie, kijk op www.hartslag-
voornederweert.nl of neem contact op 
met de stichting Hartslag voor Neder-
weert, tel. 06 53470980, of via info@
hartslagvoornederweert.nl.

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

Het jaar 2014 vordert gestaag dat 
betekent dat er op verschillende 
locaties in de gemeente Nederweert 
onderhoud plaatsvindt aan de we-
gen. Voor de komende week staat 
het aanbrengen van nieuwe slijtlagen 
op het wegdek op de planning. Deze 
werkzaamheden zijn sterk afhankelijk 
van droog weer. Dit wil zeggen, als 
de weg nat is kunnen deze werk-
zaamheden niet worden uitgevoerd. 

Informeren op maat
Nederweert hecht een groot belang 
aan het informeren van haar burgers, 
ook als het gaat om wegwerkzaam-
heden. Vaak zijn het kleine reparaties 
waar het verkeer nauwelijks last van 
heeft. We beperken de communicatie 
dan tot het plaatsen van borden, een 
persoonlijk gesprek of een bewoners-
brief. Zijn de werkzaamheden groter, 
duren ze langer, of zorgen ze voor 
meer overlast? Dan zetten we andere 
middelen en kanalen in. Denk aan de 
website, een digitale nieuwsbrief of 
het Gemeente Contact.

Aanbrengen slijtlagen
De komende week (week 36) brengt 
het bedrijf BAM in opdracht van de ge-
meente op een aantal wegen nieuwe 
slijtlagen (een nieuw laagje steentjes) 
aan. De werkzaamheden duren onge-
veer een week en vinden plaats aan de 
Steutenweg,  Liskesweg, Bosserstraat, 
Hoebenstraat, Bloemerstraat, Gerris-
straat, Lage Kuilen, Ommelpad, Relder, 
Horickheide, Horick, Casseweg Sche-
pengraaf, Ontginningsdijk,  Moostdijk, 
Platte Peeldijk en de Witte Plakdijk. 

Reinigen wegen
Voordat gestart wordt met het aan-
brengen van de slijtlagen zal de weg 
eerst grondig gereinigd worden. Dit 
gebeurt in week 35. Tijdens de reini-
gingswerkzaamheden is er geen over-
last en geen beperking om de wegen 
te gebruiken. Tijdens het aanbrengen 
van de slijtlagen zijn de wegen beperk-
te tijd helemaal afgesloten. 
In deze weken verzoeken wij u om 
niet te parkeren op de weg, zodat de 
werkzaamheden voortvarend kunnen 
worden uitgevoerd.

Meldpunt openbare ruimte
Wist u trouwens dat we een digitaal 
meldpunt hebben waar u 24 uur per 
dag, 7 dagen per week uw meldingen 
kunt doen over de openbare ruimte? 
Denk bijvoorbeeld aan zwerf- of huis-
vuil, losliggende stoeptegels of laag-
hangende takken. Meldingen die wij 
via dit systeem ontvangen, nemen we 
binnen twee werkdagen (uitgezonderd 
sluitingsdagen van het gemeentehuis) in 
behandeling.
 
Zeer urgente melding?
Veroorzaakt de melding die u wilt door-
geven direct gevaar of is er een andere 
reden die acute behandeling noodza-
kelijk maakt? Dan kunt u uw melding 7 
dagen per week tussen 07.00 en 22.00 
uur telefonisch doorgeven, via tel. 
(0495) 677 111. Buiten deze tijden kunt 
u, afhankelijk van de aard van melding, 
contact opnemen met de brandweer of 
politie.

Wilt u meer weten over het meldpunt of 
het wegenonderhoud, kijk dan op onze 
website.

Onderhoud aan wegen in week 36 Leden van de Percussiegroep, Anjes Bergh en het bestuur van RKSV Merefeldia ontvingen begin 2014 uit 
handen van burgemeester Evers de Gemeentecomplimenten. Foto: Nederweert24



Feest Schutterij St. Barbara Leveroy

Feestweekend schutterij St. Bar-
bara Leveroy met op vrijdag 5 sep-
tember HARRY & DE GEBROEEKE 
ZWIEGELKES

In het weekend van 5, 6 en 7 septem-
ber organiseert Schutterij St. Barbara 
Leveroy een Volledig programma 
voor iedereen wat wils.
Op vrijdagavond vind een optreden 
plaats van de alom bekende Weerter 
feestband HARRY & DE GEBROEEKE 
ZWIEGELKES. Wij zijn als vereniging 
blij dat we deze band hebben kunnen 
contracteren omdat ze maar een aan-
tal keren per jaar optreden.
Het optreden zal ca 21.15 uur begin-
nen en de tent zal om 20.00 uur voor 
iedereen toegankelijk zijn, er zijn 2 
cessies van ongeveer 45 minuten en 
de verdere muzikale omlijsting zal 
worden verzorgd door DJ Frank.
De kaartjes voor deze avond kosten 
6.50 euro in de voorverkoop en 8.00 
euro aan de dagkassa.
Voor voorverkoopadressen kijk op
www.sintbarbaraleveroy.nl

Op zaterdag zal het kampioenschie-
ten plaatsvinden van de schutters-
bond E.M.M. Weert eo.
Hier zal worden gestreden om de 
beste schutter van het seizoen 2014.

Op zondag 7 september zal het laat-
ste schuttersfeest van het seizoen 
2014 plaatsvinden.
Om ca 12.45 zal de officiële opening 
plaatsvinden op het feestterrein aan 
de Heerbaan.
Hierna volgt er optocht door de kern 
van Leveroy en zal om en nabij de 
kerk het defilé worden afgenomen 
door de genodigden.
Na de optocht zullen er op het ter-
rein diverse wedstrijden plaatsvinden 
men zal er om ca 15.00 uur worden 
begonnen met het wedstrijdschieten.
Ook is er voor de jeugd de nodigen 
animatie en kunnen jeugdige met de 
luchtbuksschieten schieten.
Omstreeks 18.00 uur zal in de feest-
tent de blaaskapel BLOASKRACHT 11 
uit Nederweert EInd de avond verder 
muzikaal omlijsten ondersteunt door 
onze eigen DJ Frank.
We willen graag iedereen uitnodigen 
deze dagen een kijkje te komen ne-
men op het feestterrein aan de Heer-
baan.
Er is een ingang gecreëerd aan het 
Schreursveld waar ook de schutterij-
en na de optocht het feestterrein op 
zullen trekken.
Voor zaterdag en zondag is de entree 
geheel vrij.

zand

bouwhout

cement

meranti

stenen

plaatmateriaal

isolatie

tuinhout

betonvloeren

plinten

dakpannen

architraven

ku
ns

ts
to

f 
pa

ne
le

n kunststof kozijnen

ho
ut

en
 v

lo
er

en

houten kozijnen

pl
af

on
d 

pa
ne

le
n buiten deuren

bu
it

en
 p

ar
ke

t binnen deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel

Magazijn
koopjes!

Voor o.a.
•	Keralit	gevelpanelen
•	Laminaat,	plafonds,	
	 wanden,	deuren
•	Beton-	en	gebakken	klinkers
•	Tuinhuisjes	en	tuinhout
•	Schuttingen	en	poorten

Kom ook
naar onze 
showroom!

TUINHOUT
diverse	maten	

en	lengtes

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

Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers
Open:	 ma.	t/m	vr.	 7.00-18.00	u.
	 zaterdag	 7.00-13.00	u.

•	Dag en nacht
bereikbaar

•	Persoonlijke
begeleiding

•	Meer dan 30 jaar
ervaring

Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlVoor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 

voor bedrijven en particulieren
- voor renovatie en nieuwbouw
- hardglazen deuren en puien
- dag- en nachtservice

Speerstraat 4, 6034 PS Nederweert-Eind
Tel. (0495) 62 55 10 
Fax (0495) 84 11 21
Tel. 0653 - 746669

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
DPL-lichttherapie

Spot-Away-behandeling
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

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

Te koop:

appels
Fruitbedrijf Hoeben

Heysterstraat 17

TE HUUR:
appartement / bedrijfsruimte

Brugstraat Nederweert (opp. 140 m2)

Voor meer info: tel. 0495-632001 of info@mackus.nl

In het spoor van de boswachter

Avondwandeling vanaf Buiten-
centrum De Pelen

Op zaterdag 30 augustus kun je, in
het spoor van boswachter Piet Zegers
De Groote Peel in de avonduren be-
leven! Wat je tegenkomt en welke 
route hij kiest, dat is een verrassing. 
De excursie is ongeveer 7 km lang 
en start om 19.00 uur bij de ingang 
van Buitencentrum De Pelen aan de
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost 
€ 10,- voor volwassenen en € 7,50 
per kind, inclusief een drankje en een 
versnapering. Aanmelden is noodza-
kelijk op: 0495 – 641 497 of per mail:
depelen@staatsbosbeheer.nl. 

In het spoor van de boswachter 
ontdek je veel meer!
Een avondwandeling in Nationaal 
Park De Groote Peel is heel bijzonder.
Zeker als je in het spoor loopt van de 
boswachter. Hij kent zijn gebied als 
geen ander en weet de mooiste plek-
jes te vinden. Zo ontdek je veel meer! 
We starten als het nog licht is en dui-
ken dan langzaam het donker in. De 
schemering is de beste tijd om dieren 
te spotten. Als de zon plaats maakt 
voor het licht van de maan verandert 
er van alles in de natuur. Dieren die 
overdag actief zijn maken zich op 
voor de nacht. Veel vogels zingen nog 

een laatste avondserenade en komen 
dan tot rust. Reeën, vossen en andere 
kleine zoogdieren voelen zich onbe-
spied en sluipen voorzichtig uit bosjes 
en holen tevoorschijn op zoek naar 
voedsel. Als het helemaal donker is 
worden de dieren van de nacht actief. 
Ze  zijn aangepast aan het leven en 
jagen in het donker en hebben een 
goed ontwikkeld gehoor, tast- en/of 
reukvermogen. 

Ook de deelnemers aan deze excursie 
zullen deze aanpassing van de zin-
tuigen ervaren. Als het zicht minder 
wordt ga je automatisch beter luis-
teren en zelfs voelen (met je voeten) 
waar je loopt. Tijdens deze verras-
sende avond vol natuurbeleving kan 
je het allemaal beleven. Een ervaring 
om nooit te vergeten!

Nog meer activiteiten in De 
Groote Peel 
Staatsbosbeheer organiseert veel 
verrassende activiteiten in Nationaal 
Park De Groote Peel. Alle activiteiten
starten bij het Buitencentrum De Pe-
len.
Voor meer informatie over het pro-
gramma kijk op:
www.buitencentra.nl of
www.np-degrootepeel.nl 

ZOMERKLEDING
HONDERDEN DAMES- HERENTOPS

1/2 van de 1/2

NIEUWE COLLECTIE
DAMES/HEREN JEANS + TOPS 
ZIJN BINNEN
PME - TWINLIFE - FORNARINA 
DEPT - G-STAR - PEARLY KING
GEISHA - G-STAR

KINDERSCHOENEN 
VAN ALLE BESTE TOPMERKEN
GIGA - YELLOWCAB
REDZZ - JOCHIE
TWINS - DEVELAB
BUNNIES - NIKE

Heldensedijk 32, Meijel - Tel. (077) 466 17 17

www.meeuwis-meijel.nl

Donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus

ALLE LAATSTE ZOMERSTUKS
NU TEGEN BODEMPRIJZEN!

ZOMER OPRUIMINGSFINALE NAJAARSCOLLECTIE
IS AL VOLOP BINNEN

LAATSE ZOMERSCHOENEN

€ 10,-, € 25,-, € 50,-

LEEF! Het verhaal van een 
jong meisje

Op woensdag 17 september zal de 
20-jarige Laura Maaskant een inter-
actieve lezing verzorgen in het Toon 
Hermans Huis in Weert over hoe zij 
in het leven staat, nadat ze op jonge 
leeftijd te horen heeft gekregen dat  
kanker de weg naar haar toekomst 
zal blokkeren.
Naast een aantal blogs op haar web-
site, heeft Laura het boek LEEF! ge-
schreven, waarin ze op inspirerende 
wijze beschrijft hoe ze vorm geeft 
aan haar leven in de wetenschap dat 
ze niet meer beter wordt.
U bent van harte welkom in ons huis 
aan de Graaf Jacobstraat 1 in Weert 
om te luisteren naar en te praten over 
de moedige en inspirerende wijze 
waarop zij het leven omarmt, elke 
dag opnieuw!
De lezing start om 20.00 uur, ont-
vangst vanaf 19.30 uur. De toegang
is gratis. Graag vooraf aanmelden via 
ons telefoonnummer 0495-541444 of 
stuur een email naar administratie@
toonhermanshuisweert.nl, want het 
aantal plaatsen is beperkt.

55+ DANSEN

Meer bewegen voor ouderen
Dansmiddag voor alle senioren 
Nederweert-Eind e.o.
Woensdag 3 september beginnen we
weer met de gezellige dansmiddag in 
Café - Zaal Bi-j Le-nie Kruisstraat 53	
te Nederweert-Eind.
Binnenkomst aan achterzijde, tevens 
parkeergelegenheid. We beginnen om 
13.30 uur en eindigen om 17.00 uur.
In de pauze is er een gratis loterij.

www.cafezaalbijlenie.nl/55+

SAL, Stichting Activiteiten Leveroy, 
organiseert op 18 oktober onder de 
naam ‘kwisutwaal’ een dorpsquiz  
voor alle inwoners van Leveroy  waar-
aan in teamverband kan worden 
deelgenomen.
Een deelnemend team bestaat uit ten 
minste 2 en maximaal 12 personen. 
Per team moet ten minste één per-
soon woonachtig zijn in Leveroy. Het 
is handig als een team uit een geva-
rieerd gezelschap bestaat met doe-
ners, denkers en puzzelaars. 
De beschikking hebben over een ver-
voermiddel: auto , brommer, scooter, 
fiets of step is onontbeerlijk want er 
moeten zowel antwoorden gevon-
den worden op locaties in het dorp 
als bedacht worden vanuit de luie 
stoel. Het is niet onverstandig om 
ook pen en papier, laptop en meetlat, 
telefoon en rekenmachientje bij de 
hand te hebben.
Eén persoon per team moet deelne-
men aan een geheime opdracht van 
ongeveer een half uur waarbij geen 
hulpmiddelen mogen worden ge-
bruikt. Na uitvoering van de opdracht 
kan de deelnemer/ster zich weer aan-
sluiten bij zijn/haar eigen team.
De inschrijfkosten bedragen € 10,- 
per team. Na aftrek van organisatie-
kosten zal de rest van het inschrijfgeld 

Leveroy in de ban van 

worden besteed aan geldprijzen. De 
organisatoren gaan echter uit van de 
olympische gedachte ’meedoen is be-
langrijker dan winnen’. SAL staat ook 
voor ‘Samen Actief in Leveroy’ en dus 
moet het op 18 oktober een wirwar 
worden van actieve deelnemers.
Nieuwsgierig geworden? Noteer dan  
de volgende data: 

· Vóór 11 oktober inschrijven maar 
liever veel eerder.

· ‘Kwisutwaal’ vindt plaats op 18 ok-
tober tussen 16 en 22 uur. 

· De slotavond mét entertainment en 
prijsuitreiking is voor alle deelne-
mers, met aanhang, vrij toeganke-
lijk en staat gepland op 15 nov.

Vraag een inschrijfformulier en het re-
glement aan via: sal.leveroy@upcmail.nl

Het Kwisutwaalteam

Kleding en 
speelgoedbeurs

Op Zondag 21 september organi-
seert Basisschool De Bongerd  aan De 
Bengele 2 in Nederweert een tweede 
hands kinderkleding en speelgoed-
beurs van 10.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt winterkleding schoon en in 
goede staat te koop aanbieden vanaf 
maat 74 tot en met 176 voorzien van 
kledingmaat, prijs en een nummer.
Ook auto en fietsstoeltjes, stadsbug-
gy’s, positiekleding, fietsen, stepjes, 
carnavalskleding en groot speelgoed 
kunt u te koop aanbieden.

Niet ingenomen worden knuffels, on-
dergoed, sokken en wandelwagens.

De spullen kunt u brengen Zater-
dag 20 september tussen 10.30 
uur en 11.30 uur bij Basisschool 
de Bongerd.

Voor meer informatie en een per-
soonlijk nummer mail dan naar
kledingbeurs_bs_de_bongerd@
hotmail.com of bel met 0495-622733.
We hopen dat de beurs weer een suc-
ces gaat worden!!!!!!!

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

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


