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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

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

Nederweert
jouw gezondheid is onze zorg

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

Aandacht voor haar
FOLLEA®

KNIPART haarwerken, Nederweert
Hannelore Fiers 06 57583970
www.knipart.nl

….daar mag je méér van verwachten!

Fietsreparatie-service
Gratis ophalen en thuisbezorgen!
6 dgn/wk twee service-auto’s op de weg 
in Nederweert (eind), Ospel (dijk)!
Aarzel niet en bel 0493-494610!

Onderhoudsbeurt
Van 49,- voor:

34.95
Incl. poetsen

Postelstraat 36 Someren tel. 0493-494610

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

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen

Afhaaladressen:
Inter-active-store, Leveroy
Phicoop, Ospel
Ko-Du service, Eind
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

LET OP!!
in verband met Hemelvaart:

Voor het 

weekblad van donderdag 21 mei

advertenties  en tekstkopij inleveren op 

DINSDAG 12 MEI uiterlijk 16.00 UUR.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De redaktie

email: info@drukkerijvandeursen.nl

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

VOOR WONINGBOUW,
VERBOUW EN

 UTILITEITSBOUW

Sep, Maddie en Jip Bregman:

“Van jongs af aan komen we al in de 
praktijk van tandarts Spauwen”.

– voor de nieuwste 
inzichten 

en technieken –
Brugstraat 8 Nederweert T. 634227 • buiten praktijkuren bij spoed 460765 zie ook www.tandartsspauwen.nl
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Hout- en bouwmaterialenhandel

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0493 491 419
www.amaas.nl

Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zel
• Hoveniers

vers

Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.
zaterdag 7.00-13.00 u.

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

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

uiten deueren
uiten deueren

uiten deueren
uiten deueren

Hoogwaardige producten voor
zakelijke en particuliere sector!

Wij zijn gevestigd in Someren-Eind
op 10 minuten rijafstand van 
Nederweert  en Ospel

W zijn
tot e

9.
w

Stijlvolle

Albo, Skantrea, Bruynzeel
en Wehkamp

Vraag vrijblijvend een offerte aan

.

Binnen- en buitendeuren

Kunststofkozijnen
Serredaken

Douglas Hout

Tuin visie producten
www.tuinvisie.nl

In de afgelopen 15 jaar is 40% van 
de verkeersregels gewijzigd. Vele 
weggebruikers hebben lang geleden
het rijbewijs gehaald maar zich er 
daarna nooit meer in verdiept. Om 
vooral oudere verkeersdeelnemers 
te helpen zich veilig door het verkeer 
te bewegen lanceert Veilig Verkeer 
Nederland de online VVN Opfriscur-
sus; vvn.nl/opfriscursus. Deze online 
verkeerstest maakt binnen een paar
minuten zichtbaar hoe de eigen 
verkeerskennis ervoor staat. Na de 
online verkeerstest kunnen mensen 
eventueel een VVN Opfriscursus in 
de buurt volgen. Veilig Verkeer Ne-
derland organiseert deze opfriscur-
sussen door het hele land. 

Veilige mobiliteit voor senioren is al 
jarenlang een belangrijk doel van 
Veilig Verkeer Nederland. Hoewel 
senioren vaak veel verkeerservaring
hebben en erg oplettend zijn, zijn ze 
erg kwetsbaar in het verkeer.  Seni-
oren hebben daardoor een vergroot 
risico om betrokken te raken bij on-
gevallen. Van de 570  verkeersdoden 
in 2013 was maar liefst 40% ouder 
dan 65 jaar. 

“Deze opfriscursussen blijken te 
voorzien in een behoefte”, aldus 
VVN-voorzitter Liesbeth Spies. ”Uit 
onderzoek binnen ons VVN Panel 
weten we dat mensen open staan 
om op een laagdrempelige wijze 
online hun verkeerskennis op te fris-

Voor de eerste maal heeft de Stich-
ting Orgelkring Nederweert een 
lunchconcert voorbereid. Op zon-
dag 10 mei (moederdag) bespeelt 
Anja Hendrikx het orgel in de Sint-
Lambertuskerk. De sopraan Lieke 
Castro-Smeets zingt. Lieke Smeets is 
een Nederweertse en zong eerder
tijdens een concert in de Lambertus-
kerk. Zij is ook leidster geweest van 
een jeugdkoor van deze kerk. 
Anja Hendrikx is reeds vijftien jaar 
als kerkmusicus verbonden aan de 

Eerste lunchorgelconcert 10 mei in Lambertuskerk

Zang van sopraan Lieke Smeets
Laurentiuskerk in Voerendaal. Daar 
bespeelt zij het Pereboom & Leijser 
orgel en heeft de leiding over de 
kerkkoren. Zij studeerde orgel, kla-
vecimbel en katholieke kerkmuziek 
aan het Maastrichts conservato-rium. 
Na haar examen docerend musicus 
sloot zij in 1989 haar studies af met 
de actes uitvoerend musicus orgel en 
uitvoerend musicus klavecimbel. Er 
volgde een fase van deelname aan 
masterclasses en cursussen. Anja Hen-
drikx treedt regelmatig op als soliste 

en als begeleidster bij concerten en 
opnames. Zij geeft orgel- en klave-
cimbelles en maakt deel uit van het 
barokensemble “ Les goûts Réunis” 

Masterclasses
Na haar studie schoolmuziek VOCO 
aan het Brabants Conservatorium in 
Tilburg en solozang aan het Conser-
vatorium in Maastricht bij Frans Kok-
kelmans volgde Lieke Smeets master-
classes bij o.a. John Bröckeler. Zij was 
betrokken bij producties als Orfeo ed 
Eurodice, La Belle Helene, Der Bet-

telstudent, de Nieuwe Kleren van de 
keizer en Opera 1677.

Op het programma van het lunchcon-
cert staan werken van Richard Wag-
ner, C.M. Von Weber, W.A. Mozart en 
G. Verdi.
Het lunchconcert begint zondag 10 
mei om 13.00 uur; de lunch is om 
11.30 uur Bi-j Siem. De eenmalige kos-
ten voor lunch en concert bedragen 
15 euro (aanmelden info@bi-jsiem.nl.
De toegang tot het concert alleen 
kost 7,50 euro.Anja achter het Pereboomorgel

De sopraan Lieke Castro-Smeets

sen. In eerste instantie richt VVN zich 
op de oudere verkeersdeelnemer. 
Veel mensen zullen het herkennen: 
je doet één keer in je leven examen 
en daarna gebeurt er niets meer aan 
het opfrissen van de verkeerskennis”, 
aldus Spies.

Wij zijn ervan overtuigd dat de on-
line verkeerstest ook bij jongere- en 
beroepsmatige weggebruikers goed 
gaat scoren. 

De VVN-Opfriscursus is mede moge-

lijk gemaakt door Uitgeverij Verjo, 
Plus Media en AllSecur. 

Over VVN
Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een 
maatschappelijk betrokken vereniging 
die sinds 1932 gericht is op het bevor-
deren van een veilige verkeersdeel-
name van alle verkeersdeelnemers 
met een extra accent op kwetsbare 
groepen in de samenleving. Via een 
landelijk netwerk van vrijwilligers is 
VVN rechtstreeks verbonden met ver-
keersdeelnemers van jong tot oud en 

weet zij wat er speelt op straat. Vanuit 
deze kennis levert VVN een duurzame 
bijdrage aan veilig verkeer in Neder-
land. Enerzijds via bewustwording 
en gedragsverandering van verkeers-
deelnemers. Anderzijds via beïnvloe-
ding van de verkeersinfrastructuur en 
regelgeving. VVN biedt aansluiting 
voor organisaties om maatschappelijk 
engagement te tonen. VVN streeft er 
naar om zoveel mogelijk mensen en 
organisaties te stimuleren en actief te 
betrekken bij verkeersveiligheid: ie-
dereen veilig over straat!

Online verkeerstest

Kennis van verkeersregels



Winkelcentrum Moesel
Oranjeplein 233-237
6006 CX Weert
Tel. 0495-535034
www.wijnhuisweert.nl

OP=OP
2013 Santa Carolina
Premio Tinto Chili Rood

Een echte perfecte rode wijn voor 

alledag van voornamelijk Cabernet 

Sauvignon druif. Heerlijk op dronk, vol 

fruit en bijzonder zacht.

Nu extra laag geprijsd!!

Per fles van 

4,99 voor 3,99
3 flessen 

10,00
Swingende start Peelpodiumseizoen

Optreden 21Boeket Blues Band in 
het Amfitheater

Op zaterdag 9 mei start het Peel-
podiumseizoen bij De Pelen met 
een optreden van de 21Boeket 
Blues Band. Burgemeester Henk 
Evers en zijn band geven die 
avond de aftrap voor een seizoen 
boordevol muziek door en voor
de Streek bij het Buitencentrum 
van Staatsbosbeheer. Er zijn bijna 
wekelijks optredens, meestal op 
zondagmiddag, maar soms ook
‘s avonds. Het programma is zeer 
divers; van kinderband tot senio-
renorkest, van folk tot pop, in het 
Limburgs plat of in het Engels, er 
is voor elk wat wils.

Buitencentrum De Pelen, het bezoe-
kerscentrum van Nationaal Park De 
Groote Peel, heeft een klein gezellig 
Amfitheater waar regelmatig mu-
ziekvoorstellingen worden gespeeld. 
Op deze prachtige plek, midden in 
de natuur, kunnen muzikanten uit 
de omgeving zich presenteren voor 
eigen publiek. Doel van het Peelpodi-
um is voor Staatsbosbeheer om mens 
en natuur met elkaar verbinden. Im-
mers, het Buitencentrum ligt bij de in-
gang van De Groote Peel, een prach-
tig hoogveengebied waar je heerlijk 
kunt wandelen. 

Swingende blues van eigen bodem
Het Peelpodiumseizoen start op za-
terdagavond 9 mei met een optre-
den van de 21Boeket Blues Band. De 
naam 21Boeket Blues Band verwijst 
naar de locatie van de eerste repeti-
tieruimte van de band: Boeket 21 in 
Nederweert. De band werd opge-
richt in 2003 en sindsdien maakten 
tal van bekende en minder bekende 

muzikanten deel uit van deze band. 
The 21Boeket Blues Band staat voor 
onversneden blues, instinctieve im-
provisatie, eerlijke emotie, swing en 
herkenning. Vorig jaar speelden ze 
al de sterren van de Peelhemel en nu 
zijn ze de opening act op zaterdag 9
mei. Het optreden begint om 20.00 
uur en zal tot ongeveer 22.30 uur du-
ren. Wees erbij, want dit wordt vast 
en zeker een swingende avond in de 
prachtige natuur van De Groote Peel! 

Country, ballads en easy listening 
op zondagmiddag
Op zondag 10 mei is er een optre-
den van Kees van Hooff & Jos Leijen 
op het Peelpodium. Zanger en gita-
rist Kees van Hooff heeft tien jaar 
lang in verschillende clubs aan de 
Côte d’Azur opgetreden. Sinds een 
paar jaar woont hij weer in Weert en 
treedt hij regelmatig op in de omge-
ving. Hij speelt en zingt nummers van 
de singer/songwriters uit de sixties. 
Veel country, ballads en meerstemmi-
ge songs van o.a. Simon & Garfunkel, 
the Everly Brother en Jim Reeves. Hij 
wordt begeleid door zijn vaste duo 
partner Jos Leijen, die behalve gitaar 
ook virtuoos de harmonica speelt. 
Daarnaast zingt Marion Gerits ook 
een aantal songs mee. Er zijn twee 
optredens: om 13.30 en 15.00 uur. 

De voorstellingen zijn voor iedereen 
toegankelijk. Reserveren is niet moge-
lijk en vol = vol, dus wees op tijd! Entree 
is een vrijwillige bijdrage die ten goede 
komt aan het Peelpodium. Het Buiten-
centrum De Pelen ligt aan de Moostdijk 
15 te Ospel en is dagelijks geopend van 
10.00 tot 18.00 uur. Voor een compleet 
overzicht van het Activiteiten- en het 
Peelpodiumprogramma kijk op: www.
staatsbosbeheer.nl/depelen

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

KNIPART

…”Als ik dan haar salon uit-
loop, voel ik me weer op-en-top 
vrouw!”

KNIPART haarwerken, staat voor de 
‘kunst van het begrijpen’. Haaruit-
val door chemokuren, medicijnen of 
andere haaraandoeningen is immers 
een heftige ervaring. Hannelore Fiers 
beseft dat en met een gedegen kap-
persvakkennis van ruim 35 jaar én 
ANKO certificering, richt ze zich dan 
ook met veel compassie op het wel-
zijn en uiterlijk van de vrouw. 

Een 46-jarige vrouw uit regio Neder-
weert onderstreept haar positieve er-
varing met KNIPART: 

“Heel erg onvrouwelijk voelde ik me, 
toen mijn haren door medicatie uit-
vielen. Het dunne bosje haar en zicht-
bare hoofdhuid, maakte me onzeker. 
Dankzij Hannelore heb ik nu een 
prachtig deelhaarwerk van écht Eu-
ropees haar. Ook het verzorgingsad-
vies, verbetert mijn eigen haar. Ver-
der föhnt Hannelore regelmatig mijn 
haarwerk supermooi in model en als 
ik dan haar salon uitloop, voel ik me 
weer op-en-top vrouw!”…

KNIPART is altijd bereikbaar. Het is 
mogelijk om 7 dagen per week, een 
afspraak te maken! Voor meer in-

formatie ga naar de 
website, stuur een 
e-mail of neem te-
lefonisch contact op
voor een afspraak. 

Een warm welkom bij 
Hannelore

KNIPART haarwerken | Hannelore 
Fiers| Strateris 2 | 6031 PC Nederweert,
M 06 57583970 | E info@KNIPART.nl |
W www.KNIPART.nl 

Binnenkort te huur
Appartement Kerkstraat 36A

Nederweert
Inlichtingen tel. 631776

Fit & Slank in de zomer van 2015! 

Cursussen om af te vallen met ver-
goeding ziektekostenverzekering

Waarom is het toch altijd zo’n 
strijd, om slank te worden, slank 
te zijn en slank te blijven? Velen 
gaan de strijd aan, maar weini-
gen overwinnen. Dieet na dieet
wordt gevolgd, met als resultaat, 
na al het afzien, het welbekende 
jojo-effect. Het kan anders. Geen 
dieet, maar bewustwording van 
voedingsgewoonten, eetpatronen
en leefstijl is de manier om af te 
vallen en niet meer aan te komen. 
Voedingscoach Anja helpt je hier-
bij met de Fit & Slank methode.

In de meeste gevallen wordt (een ge-
deelte van) de cursus vergoed door 
de aanvullende  ziektekostenverze-
kering. Voor deelname is geen verwij-
zing nodig van een arts.

Fit & Slank is geen dieet maar en leef-
stijl verandering.
De methode berust op het ontwik-
kelen van een gezondere levensstijl, 
met als belangrijk aspect een gezon-
de voeding. Bewust kiezen, bewust 
kopen, bewust eten…. Fit & Slank is 
geen dieet dat bepaalt wat je met je 
ontbijt, lunch, tussendoortje moet 
eten, maar we geven aan hoeveel je 
mag eten. Wij creëren inzicht in alle 
consumptiemomenten van deze cul-
tuur en welvaart en vooral ook in 
jouw gedrag en gewoontes.

De cursus Fit & Slank bestaat uit acht 
wekelijkse lessen en aan de hand 
van het boek “Coach voor je vitale 
gewicht” wordt er onderscheid ge-
maakt in vitale en fatale voeding. 
Door “De Regel van 3 en de 7 afspra-
ken” en alle informatie in de cursus 
en de peptalks die elke les gegeven 
worden, leer je bewust precies dát 
te eten wat goed voor je is. Niet al-
leen goed voor je gezondheid, maar 
ook voor de lijn. Door een bewust 
en gezond eetpatroon en voldoende 
bewegen bereik je je streefgewicht. 
Het werkboek “In 8 weken” helpt je 

progressief het nieuwe denk-, eet- en 
leefpatroon eigen te maken. Wil je na 
deze cursus van acht weken nog ver-
der gecoacht worden, dan kun je nog 
twee vervolgcursussen doen. 

Fit & Slank is een methode ontwik-
keld door voedingscoach Anja Bas-
tings, bekend van RTL4 ‘Help, ons 
kind is te dik’ en in 2013 van de AVRO 
tv-serie ‘Operatie NL Fit’. In heel Ne-
derland helpen de Fit & Slank coaches 
op meer dan 55 locaties mensen op 
een gezonde manier af te vallen. 
Anja als coach. “Mensen zien tegen-
woordig door de bomen het bos niet 
meer. Er wordt zoveel aangeboden. 
De actuele trend van superfoods is 
zeker interessant, maar we mogen 
bijvoorbeeld niet onze eigen super-
foods vergeten, zoals de aardappel, 
boerenkool of broccoli.

Er zijn veel positieve ervaringen van 
mensen die met succes zijn afgeval-
len en slank blijven met het volgen 
van het Fit & Slank-programma. Op 
de website www.fit-slank.com vind
je naast informatie over de methode 
ook veel succesverhalen en een uit-
gebreid gastenboek. Met meerdere 
mensen deelnemen aan de informele 
cursus werkt motiverend en onder-
steunend. 
In alles wat wij als Fit & Slank doen, ge-
loven wij dat we samen een doorbraak 
kunnen realiseren in jou leefstijl. We 
veranderen jouw leefstijl met een ge-
zonde en eenvoudige methode: ‘de
regel van 3’ en ‘de 7 afspraken’. Mak-
kelijk te onthouden, makkelijk toepas-
baar én zonder hongergevoel!
Wil jij je huidige leefstijl doorbreken 
en Fit & Slank de zomer in met een 
leuke cursus van Fit & Slank?
Je moet zelf de beslissing nemen om 
mee te doen, maar samen met ons 
enthousiasme en ervaring gaat het 
lukken! 

Ik hoor graag of ik je kan helpen. Kijk 
op www.fit-slank.com of bel voor 
info 0495-593760, Anja helpt je graag 
verder.

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Algemeen
Voor de contactgegevens van de ouderen- en senioren-
verenigingen alsmede van de verschillende zorginstellingen, 
verwijzen wij u naar de gemeentegids.

Informatierubriek voor senioren
Redactie: A. Hermans
Stichting Vorkmeer, p/a Stichting Cocon 
telnr. (0495) 626235
Kapelaniestraat 6, 6031 BX Nederweert
Aanleveren kopij uiterlijk woensdag bij 
de Stichting COCON.

VVD
VVD kiest voor grotere afstand 
tussen carpoolplaats en woningen

Op dinsdag 21 april stond de aanleg 
van een nieuwe carpoolplaats op de 
raadsagenda. De huidige carpool-
plaats wordt door de provincie ge-
huurd, maar de eigenaar heeft daar
in de toekomst andere plannen mee. 
De provincie wilde af van de huur en 
opteerde voor een definitieve oplos-
sing. Toen de carpoolplek tijdelijk 
door de eigenaar gesloten werd had 
dit tot gevolg dat auto’s her en der in 
de bermen geparkeerd werden.
Het college stelde voor om een defi-
nitieve carpoolplaats aan te leggen. 
De raad heeft hiervoor in december 
2014 een bedrag van 260.500 be-
schikbaar gesteld. De groenstrook 
aan de Randweg West was grond 
van de gemeente en hier zou zonder 
extra kosten de carpoolplaats aange-
legd kunnen worden. Deze locatie lag 
echter relatief dicht bij de achterzijde 
van een zevental woningen aan de 
Ribesstraat. De aanwonenden waren 
bezorgd in de toekomst veel overlast 
van onder andere licht, lucht en ge-
luid te zullen ondervinden.
Zij bezochten alle fracties om hun be-
denkingen kenbaar te maken. Bij het 
gesprek met de VVD fractie gaven 
de aanwonenden aan dat zij minder 
moeite met de carpoolplaats zouden 
hebben als deze een aantal meters 
opgeschoven zou worden. Uiteraard 
liefst zo ver mogelijk. De VVD frac-
tie gaf in de raadsvergadering van 
17 maart aan er voorstander van te 
zijn om de carpoolplaats een stuk op 
te schuiven, zodat de aanwonenden 
minder hinder zouden ondervinden. 
Maar eerst verzocht de raad het col-
lege nog eens te kijken naar moge-
lijke andere locaties. Op dinsdag 21 
april stond het agendapunt wederom 
op de agenda. Er waren geen realis-

tische alternatieven gevonden. Een
terrein op het industrieterrein Pan-
nenweg werd met ruim € 400.000
grondaankoop te duur. Voor de aan-
leg aan de andere zijde van de A2 op 
grondgebied van de gemeente Weert 
kregen we van deze zijde geen mede-
werking. Verschuiven van de locatie 
zou een extra bedrag van € 130.000
kosten. Het college hield vast aan de 
eerder voorgestelde locatie.

De VVD fractie heeft toen wederom 
aangegeven te kiezen voor verschui-
ven van de carpoolplaats, zodat de 
aanwonenden zo weinig mogelijk 
overlast zouden ondervinden. De ex-
tra kosten waren voor de VVD geen 
bezwaar. Het CDA was van dezelfde 
mening. Daarom hebben CDA en
VVD een amendement opgesteld 
met bovengenoemd voorstel. Het
amendement werd door de raad aan-
genomen, waardoor de carpoolplaats 
op grotere afstand van de woningen 
zal worden aangelegd.

Elly Scheepers- Dings
Fractievoorzitter VVD Nederweert

Loopt u nog lekker? 
Voeten zijn de basis van het mense-
lijk lichaam. Ze dragen ons elke dag 
naar de plek die we willen. Een voet 
bestaat uit heel wat botten, gewrich-
ten, banden, spieren en pezen en dan 
kan er wel eens iets misgaan…..

Ruim 10 miljoen Nederlanders heb-
ben te maken met voetklachten en 
worden hierdoor belemmerd in hun 
dagelijkse bezigheden. Nog altijd lo-
pen mensen ten onrechte rond met 
voetklachten die verholpen kunnen
worden. Ook wordt er regelmatig ge-
dacht ‘dat het vanzelf wel overgaat’ 
of ‘dat het bij de leeftijd hoort’. Vaak 
is dit niet het geval. 

Snel vermoeide voeten en be-
nen, hielklachten, opstartpijn in 
de voeten, kramp of tintelingen in 
de voorvoet, scheve tenen, bran-
dende voeten, ingegroeide (ont-
stoken) nagels of onderrugklach-
ten tijdens lang staan en lopen:
Allemaal klachten op het werkterrein 
van de Podotherapeut.

De Podotherapeut is dé specialist op 
het gebied van voetengezondheids-
zorg en werkt samen met o.a. pedicu-
res, fysiotherapeuten en andere para-
medische beroepen om uw klachten
zo snel mogelijk te verhelpen. 
Wat doet een podotherapeut nou 

Mei: De maand van de voet 
precies? De belangrijkste taak van 
een podotherapeut is het behande-
len van directe voetklachten. Maar u
kunt ook enkel-, knie-, heup- en rug-
klachten ontwikkelen als uw voeten 
niet goed functioneren. 
De podotherapeut voert bij iedere pa-
tiënt een uitgebreid (voet)onderzoek
uit om de oorzaak van de klachten op 
te sporen. Hierna wordt een diagnose 
gesteld en in overleg met wordt een 
behandelplan bepaald. De therapie-
mogelijkheden bestaan o.a. uit podo-
therapeutische (sport)zolen die uw 
voetstand corrigeren, een teenstukje 
om de stand van de tenen te corrige-
ren of te beschermen en het behan-
delen van ontstoken nagels wanneer 
een pedicure u niet meer verder kan 
helpen. Soms is een hulpmiddel niet 
nodig en is het geven van bijvoor-
beeld een schoenadvies voldoende. 
In de gehele maand mei kunt u bij 
Podotherapie InKa gebruik maken 
van een Gratis VoetenCheck. Tij-
dens dit consult worden uw voe-
ten bekeken en eventuele klachten
kort in kaart gebracht. Ideaal in-
dien u twijfelt of de podothera-
peut voor uw klachten uitkomst kan 
bieden. Voor meer informatie en 
de spelregels kijk op www.podo-
therapie-inka.nl of volg onze Face-
Book pagina voor meer mei-acties. 
Heeft u last van uw voeten? Dan is 
mei dé maand om in actie te komen! 



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

Medipoint | Groene Kruis Winkel 
(uitleen/koop/huur)
Weert, Vogelsbleek 10 
(maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00)
Echt, Du Commerce 3 
(maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 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 10 20 100, 
24 uur per dag bereikbaar

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

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

Weekaanbieding
WEEK

19
4 t/m 
9 meiKersenvlaai: € 9,40 half € 5,20

Aardbeienvlaai (alle bodems): € 13,95 half € 7,50
Poestabrood: € 2,20
Alleen 4 mei: Oranjetompoezen 3 halen + 1 GRATIS
5 mei: Alle vestigingen van Bakkerij Korsten gesloten
8 en 9 mei: Moederdagbienenstich € 9,95 half € 5,50

Let op 
i.v.m. Pinksteren

Teksten en advertenties voor het 
weekblad van donderdag 28 mei, 

aanleveren woensdag 20 mei
uiterlijk 16.00 uur.

info@drukkerijvandeursen.nl

Met je kabouters naar de kabouters

Kabouterweek bij Buitencentrum 
De Pelen van start op 2 mei 2015

Nog even en dan gaat de allereer-
ste Kabouterweek van Staatsbos-
beheer van start. In deze week 
krijgen kinderen en hun ouders 
de kans om in het mooie natuur-
gebied Nationaal Park De Groote 
Peel te speuren naar kabouter-
sporen. En dat niet alleen, want 
in het kabouterbos is een schat 
verstopt. Ook voor de ouders is er 
genoeg te beleven, want zij ma-
ken kans op een prachtige prijs. 
Kijk voor een voorproefje van de 
Kabouterweek op www.kabou-
terweek.nl

Paddenstoelen en grassprietjes
De Kabouterweek loopt van 2 tot en 
met 10 mei en valt precies in de mei-
vakantie. Een perfect moment om
kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar 
te trakteren op een leuk en leerzaam 
uitje naar het Kabouterbos van Bui-
tencentrum De Pelen. Daar speuren 
zij met hun (groot)ouders langs een 
uitgestippelde route – het Kabouter-
pad – naar kaboutersporen. En dat is 
een kwestie van goed opletten, want 
kleine voetsporen en platgetrapte 
grassprietjes kunnen wijzen op de 
aanwezigheid van kabouters…

De Kabouterweek
Dat speuren naar kaboutersporen 
doen de kinderen natuurlijk in een ge-
paste outfit. Dus krijgen ze vooraf een 
rode puntmuts, een rugzak en rood 
geschminkte wangen. Als beloning 
voor hun speurwerk mogen de kinde-
ren hun puntmuts houden. Daarnaast 
krijgen ze als extra aandenken een 
mooi kabouterspeldje. In de Kabou-
terweek is de speurtocht bij Buiten-
centrum De Pelen trouwens nog wat 
spannender dan buiten deze week, 
omdat er een schat is verstopt langs 
het Kabouterpad. Wat er in zit is een 
geheim, maar één ding is zeker: het is 
een zeer toepasselijke verrassing!

Win een weekendverblijf!
Ook voor de (groot)ouders is er tij-
dens de Kabouterweek een leuke ver-
rassing: zij maken kans op het winnen 
van een weekendverblijf voor vier
personen in een vakantiewoning van 
Staatsbosbeheer, midden in de na-
tuur. Bij de informatiebalie van De 
Pelen kan iedereen zich aanmelden 
voor deze win actie. Wie zeker wil zijn 
van een plek, kan boeken via www.
kabouterweek.nl Het is natuurlijk ook 
mogelijk om spontaan langs te komen 
en mee te doen. Meer informatie over 
Buitencentrum De Pelen is te vinden 
op www.staatsbosbeheer.nl/depelen

BS de Schrank op bezoek bij Bakkerij Kessels

Op woensdag 22 april mochten wij een 
bezoekje brengen aan bakkerij Kes-
sels in Ospeldijk. Dit omdat velen van 
ons op donderdag 14 mei de 1e Heilige 
Communie doen. De bakkers waren erg 
enthousiast. Ze hadden er zin in en wij 
natuurlijk ook. We mochten zelf een 
vlaatje maken en zagen hoe de bakkers 
daar die mooie ruitjes op maken. Na 
een bekertje ranja en een lekkere slag-
roomsoes gingen we heel veel koekjes 
bakken. Tot slot kregen we een rond-

leiding door de bakkerij en zagen we 
hoe alle vlaatjes en koekjes de oven in 
gingen. Daar hebben we de volgende 
dag thuis lekker van gesmuld.

Bakkerij Kessels, dank je wel voor de 
leerzame en leuke middag en be-
dankt voor al het lekkers! Iedereen 
heeft ervan genoten!

leerlingen groep 4 van basisschool de 
Schrank in Ospel

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

Het logeeradres voor uw hond, kat of knaagdier
Wij bieden uw huisdier
* Ruime verwarmde kennels en poezenkamers
* Grote speelweides, veel individuele aandacht
* Dagopvang van uw hond

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen en

borstelen van uw hond door onze
gediplomeerde medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl

Hét Moederdagcadeau 
van 2015

Honderden lezers genoten al van
‘23° op papier’

Vergeet de bloemen, cadeaubonnen
en bonbons. Voor slechts �14,95 trak-
teer jij je moeder aanstaande zondag 
op een heerlijke portie geluk. ‘23° op 
papier’: een verrassend mooi boekje 
van eigen bodem. 

Het debuut van de geboren Neder-
weertenaar Bas Poell gaat over het 
kleine geluk dat voor het grijpen ligt. 
De momenten die er toe doen. Om-
dat ze zo mooi zijn. Zo komisch. Zo 
ontwapenend of ontroerend. Minia-
tuurtjes uit het leven, voor iedereen 
herkenbaar. De recensies in de eerste 
weken na de release zijn lovend; hon-
derden lezers genoten al van het ge-
luk in een klein boekje. Wordt jóuw 
moeder de volgende? 

23° op papier is te koop bij:
Nederweert: Bruna-  Eetcafé De 
Kleine Winst
Weert: Bruna - Tabaktief Van Bun –
Kinderpretland
Bestellen kan ook: via info@baspoell.nl

Pinnentocht

Op zondag 7 juni 2015 organiseert de 
St. Kindervakantiewerk Nederweert 
voor de 28e maal de “Pinnentocht” .
Een wandeltocht waarbij u  kunt kie-
zen om 40, 25, 15, 10 of 7  km te lopen.

Deze wandeltocht loopt door de 
schitterende natuur van Limburg en 
Brabant, u komt  op plaatsen waar u
normaal niet zult komen. Waaronder 
het Weerterbos, Hugterheide, Laar-
derheide, en de Achterse Banen. 
U komt langs het Grenskerkmonu-
ment en de uitkijktoren, met een 
beetje geluk ziet u de edelherten!!! 
Het gebied waar u wandelt is rijk aan 
natuurschoon, vogels, konijnen, ree-
en, herten  en vele soorten insecten.

Start en finish locatie is buurthuis 
Le Winne Boeket 6 Nederweert.
Starttijden zijn 40 en 25 km van 07.00 
tot 10.00 uur, de 15 km van 07.00 tot 
12.00 uur, en de 7 km van 08.00 tot 
13.00 uur.

Extra startplaats 10 en 25 km 
bij Huyskamer “Daatjeshoeve” 
Heugterbroekdijk 34 Nederweert.
Starttijden 
10 km tussen 08.00 en 12.00 uur
15 km tussen 08.00 en 10.00 uur

Deelname kost € 2,00 per persoon, 
kinderen t/m 12 jaar € 1,00.
Op de rustplaatsen kunt u tegen vrien-
delijke prijzen eet en drinkwaren ver-
krijgen. De opbrengst van de wandel-
tocht komt geheel ten goede aan het 
Kindervakantiewerk in Nederweert.

Voor meer informatie kijk op www.
kvwnederweert.nl of mail kvwneder-
weert@gmail.com telefonisch 0495-
633396.

Wegens vakantie gesloten 
van woensdag 13 mei tot en 

met zaterdag 16 mei.

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Donateuractie  “Speravi”

De jaarlijkse donateuractie voor 
Lichamelijk gehandicaptenvereni-
ging “Speravi” wordt gehouden
van 11 mei t/m 16 mei.

We collecteren dan in Leveroy.
In Leveroy kunnen wij niet mee doen 
aan de landelijke goede doelen actie. 

“Speravi” stelt zich ten doel het be-
vorderen van de belangen van de ge-
handicapten in het algemeen en van 
zijn eigen leden in het bijzonder.

Er vinden in de vereniging vele acti-
viteiten plaats voor onze mensen op 
sportief en cultureel gebied.

Een keer per week wordt er gezwom-
men in zwembad “Aoreven” te Hey-
thuysen op de dinsdagavond van 
19.45 – 20.45 uur onder begeleiding.
Ook mensen die geen lid van “Spera-
vi” zijn, of mensen die op medisch ad-
vies moeten zwemmen zijn van harte 
welkom op de dinsdagavond. Kom 
maar gerust vrijblijvend eens een 
kijkje nemen.

Deze activiteiten zijn echter alleen 
mogelijk dankzij een geslaagde do-
nateuractie.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Bestuur “Speravi” 

Heeft u nog andere vragen betref-
fende onze vereniging dan kunt u
kontakt opnemen met het secretari-
aat telnr. 0495 – 651237.
Of neem een kijkje op onze site www.
speravi-leudal.nl

Openluchtmuseum Eynderhoof

Zondag 10 mei Molenaarsdag en 
Grote gebaksdag in Eynderhoof
Vandaag zal de molenaar u alles ver-
tellen en laten zien hoe van graan 
meel wordt gemalen. Onze bakkers 
gaan aan de slag met al het meel dat 
door de molenaar is gemalen. Ze ge-
ven demonstraties in het bakken van 
vlaaien, wafels en ander heerlijk gebak 
uit grootmoeders tijd. Uiteraard kunt 
u, tegen vergoeding, proeven van al 
dat lekkers dat door onze bakkers is 
gebakken. In onze winkel kunt u, de 
op ambachtelijke wijze gemaakte Eyn-
derhoof stroop, kopen. In onze her-
berg kunt u genieten van een hapje en 
een drankje. Ook vandaag zijn er weer 
vele oude ambachten vol in bedrijf. De 
muzikale omleisting vandaag is in han-
den van de groep “Blaoskracht 11”.

Woensdag 13 mei Kindervlecht-
dag en touwslaan
Samen met de mandemakers van Eyn-
derhoof gaan de kinderen vandaag 
aan de slag. Ze mogen werken met 
wilgen. Wat gaat het worden? Een 
mepper of een visje? Laat je maar ver-
rassen. De touwslager demonstreert 
vandaag hoe touw wordt gemaakt 

(geslagen). Misschien kun je wel hel-
pen. In elk geval worden er spring-
touwen gemaakt vandaag. Daarnaast 
blijft er nog voldoende tijd over om 
te spelen op de toestellen in het 
speelbos en of bij de wasplaats.

Donderdag 14 mei, Hemelvaarts-
dag, Jam maken en pannenkoek
bakken in Eynderhoof.
Vandaag wordt er jam gemaakt, zo-
als dit gebeurde in grootmoederstijd. 
Deze heerlijke jam kan worden gege-
ten met de overheerlijke pannenkoe-
ken van Eynderhoof. Onze bakkers 
laten zien hoe deze vroeger werden 
gebakken. Dit alles kunt u proeven 
in onze herberg onder het genot van 
een drankje. Daarnaast kunt u ook in 
de herberg terecht voor allerlei lek-
kernijen uit grootmoeders tijd. De
kinderen mogen vandaag zelf een
pannenkoek bakken op een speciaal 
hiervoor bestemde steenoven.

voor meer info www.eynderhoof.nl
U vindt openluchtmuseum Eynder-
hoof aan het Milderspaat 1 te Ne-
derweert-Eind. Museum is geopend
vanaf 13.00 tot 17.00 uur.

Stichting Nederweert Collecteert

Opbrengst collecte

In de week van 28 maart t/m 2 april
was het zover, voor het 4e jaar werd 
in Nederweert één gezamenlijke 
collecte gehouden. Bijna 140 collec-
tanten van alle aangesloten goede 
doelen gingen de straat op voor de 
collecte.
Na twee avonden tellen en verschil-
lende controles willen we graag de 
opbrengst van Stichting Nederweert 
Collecteert bekend maken voor Ne-
derweert. 

De totaal opgehaalde opbrengst be-
draagt:  € 19.873,09

De verdeling van de opbrengst over 
de goede doelen is als volgt:

Alzheimer € 1.503,02
Longfonds € 1.063,20 
Brandwonden Stichting € 834,24
EHBO Nederweert € 1.189,42 
Fonds Verstandelijk 
Gehandicapten € 754,44 
Handicap.nl € 608,78 
Hartstichting € 2.178,57
Hersenstichting € 1.155,09 
Nationale MS Fonds € 851,10 

Jantje Beton € 643,82 
Kinderhulp € 762,58 
KWF Kanker Bestrijding € 3.204,12 
Maag-, lever-,
Darmstichting € 1.216,70 
Nierstichting € 1.302,26 
Reumafonds € 1.362,78 
Cordaid / Vastenactie € 1.242,97

Per huishouden hebben we evenveel 
opgehaald als vorig jaar! Chapeau voor 
alle collectanten, wijkhoofden, coördi-
natoren en alle andere vrijwilligers die 
dit mede mogelijk hebben gemaakt. 
Zonder hen hadden we deze gezamen-
lijke collecte niet kunnen organiseren. 
Ook bedanken we alle sponsoren Bak-
kerij Tommie, John Hoeben fotografie, 
Rabobank Weeterland en Cranendonck, 
Drukkerij Buijs en Scouting Neder-
weert voor hun bijdrage. 

Ben je ook enthousiast over de op-
brengst en ben je bereid om 3 uur per 
jaar vrij te maken om te collecteren? 
Geef je dan nu op via onderstaand 
telefoonnummer. We kunnen je hulp 
goed gebruiken!

Informatie: Henny Kroezen 0495-
632155

Foto: John Hoeben fotografie

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

MEUBELS
nieuw en gebruikt

relaxstoelen, sta-op-stoelen, 
bankstellen met garantie

WITGOED
de beste merken wasmachines, 

drogers, koelkasten met garantie

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

info@goedgebruiktgoed.com

Te koop:
Seat Leon
diesel, nov. 2007

Tel. 06-20254686

Mei-maand:
Pioenrozen-

maand
Verkrijgbaar: 

Maatschap Jonkers 
Hulsen 9 Nederweert-Eind

Mob.: 06-25328053



St. Antoniusplein 18 Nederweert • 0495 460374 • www.kijkophuid.nl

25 JAAR!
DE HELE MAAND MEI
25% KORTING
op alle Decléor gezichtsbehandelingen,
harsbehandelingen, microdermabrasie,
teethwhitening en hot stone
behandelingen!

Alleen opvrijdag 22 mei:25% KORTINGop alle Decléorproducten

Arabesque
Salon voor huidverzorging

Loverstraat 12
6031 VD  Nederweert

 Tel. 0495-840661
www.salonarabesque.nl

Maak nu een afspraak!
info@salonarabesque.nl
Of bel: 0495-840661

Kadobonnen ook verkrijgbaar bij
Drogisterij “de Vijzel”.

Een mooie natuurlijke 
kleur in 10 minuten.

• Natural looking
• Award winning
• Sunless tanning• Sunless tanning

Hele lichaam €�27,50

Waarom wachten 
op de zomer?

Verwen je moeder
met de mooiste bloemen!

w w w . h e t r o o s j e . n l

Gratis Moederdag-Gratis Moederdag-
broche! broche! *

* (Bij een besteding van € 12,00)
    Zolang de voorraad strekt

Françoise  Creemers
K e r k s t r a a t  3 4 B
6031 CH  Nederweert
Te l .  0 4 9 5 - 6 2 2 0 1 3

Françoise  Creemers
K e r k s t r a a t  3 4 B

PERKPLANTEN

PLANTENKWEKERIJ

ARKESTEIJN
Karissteeg 26 Nederweert tel 0495-663344   

Openingstijden: ma t/m vrij 9.30-18.00  zat 9.00-17.00
Verpakking s.v.p. zelf meenemenVerpakking s.v.p. zelf meenemen

Begonia’s, Petunia’s, Salvia’s, enz..... € 0.15€

Geraniums.................................................................... € 0.75        €

Knolbegonia’s ........................................................... € 0.85€

Hangplanten.......................................€ 0.85 /  € € 0.95 €

Kuipplanten .............................................vanaf  € 4.95€

Terrasplanten....................................€ 0.85 /  € € 0.95 €

Hangpotten.................................................................. € 4.95€

Hemelvaartsdag ook geopend

Prijs per behandeling:

• Bovenlip € 20,00

• Kin € 20,00

• Oksels € 35,00

• Bikinilijn € 35,00

• Bikinilijn uitgebreid € 50,00

• Benen € 300,00

JeunesseHuidverzorgingsinstituutHuidverzorgingsinstituut JeunesseJeunesse
Burg Hobusstraat 2 - 6031 VA  Nederweert
Tel 0495-625540 - www.salonjeunesse.nl 

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

Ongewenst haargroei, pijnloos en veilig ontharen

Nu aan de slag

voor de zomer

Pakketaanbieding:

Hele benen, bikinilijn en oksels

van € 370,00    voor € 250,00

Onderbenen, bikinilijn en oksels

van € 220,00    voor € 175,00

VOOR NA

Geniet draadloos
van al uw muziek!

Expert Lambers  St. Lambertusstraat 10, Nederweert, (0495) 625714

De zomer komt

De zomer komt

De zomer komt

De zomer komt

De zomer komt

De zomer komt

De zomer komt

De zomer komt

De zomer komt

De zomer komt

De zomer komt

De zomer komt

De zomer komt

De zomer komt

eraan...
eraan...
eraan...
eraan...
eraan...
eraan...
eraan...
eraan...
eraan...
eraan...

Stream muziek met
één druk op de knop.

Wij zijn dealer van:

Bose, Sonos, Heos,
Harman kardon,
Samsung,
audio streaming
systemen

ZONDAG 10 MEIMoederdagMoederdagMoederdagMoederdagMoederdag

Tuinwinkel de Verrassing

St. Rochusstraat 14

Nederweert-Budschop

Tel. 0495-460039

Ruime collectie siervazen 
en woonaccessoires.

Aanbieding van de week:
4 zomerbloeiers € 5,-

Rijk bloeiende hangbasket € 12,95
Mooi boeket vanaf € 9,95

Voor een mooi
moederdagkado 
groot of klein,

moet je bij
de Verrassing

op Budschop zijn!

Zondag 10 mei open van 10.00-15.30 uur.

Drogisterij “De Vijzel”
St. Antoniusplein 7 • 6031 ED  Nederweert

Tel. 0495-631521

De lekkerste geuren 
voor moederdag

Mgr. Kreyelmansstraat 39, NEDERWEERT
Tel. 0495 - 632020 
www.meigardennederweert.com
Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag van 16-22 uur
vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen 
van 11.30 - 22.00 uur
Ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Aanbieding voor afhalen

Chinees Specialiteiten RestaurantChinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)
◆	 Tomatensoep
◆	 Babi Pangang
◆	 Kip in ketjapsaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (6 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami        € 16,00
Maandmenu (voor 2 à 3 personen)
◆	 Babi Pangang
◆	 Koe Loe Kai
◆	 Kip in ketjapsaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (8 stuks)
◆	 Gebakken ananas (4 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami       € 19,50

Reserveer voortijdig

Elke zaterdag en zondag 
lopend buffet of à la carte

Buffet excl. dranken

€ 13,- p.p.
4 t/m 11 jr € 6,50 p.p.

Catering vanaf 20 personen
op gewenste locatie.

Kado bij bestelling op
10 mei moederdag

en op 21 juni vaderdag

De geschiedenis 
van Moederdag

Traditioneel wordt Moederdag op de tweede zondag in mei gevierd. Dit 
is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het vieren van Moederdag op de 
tweede zondag van mei is traditie in Denemarken, Italië, Turkije, Austra-
lië, België, Amerika, Duitsland en Nederland.

Moederdag sinds 1925
Naar Amerikaans voorbeeld wordt deze dag in Nederland sinds ongeveer 
1925 gevierd. De achterliggende gedachte, in haar meest algemene vorm, is 
dat de moeders, die het hele jaar het gezinsleven draaiend hebben gehouden 
en het leeuwendeel van de zorgtaken hebben vervuld, op deze ene dag daar-
van vrijgesteld zijn en op een voetstuk geplaatst worden. Als meest sprekend 
symbool van het omgekeerde rolpatroon geldt wel het door de kinderen ge-
maakte ontbijt op bed. Daarna krijgt moeder het door de kleinere kinderen al 
lang van tevoren op school gemaakte cadeautje en verder een bloemetje of 
een ander geschenk, 

Betekenis en viering
Moederdag gold in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw niet al-
leen als een huiselijk feest, maar werd op dorpen in bijvoorbeeld Brabant en 
Limburg door katholieke vrouwenverenigingen en boerinnenbonden ook aan-
gegrepen voor de viering van een gezamenlijke gezellige dag, met bijvoor-
beeld een koffietafel en een lezing. Aanvankelijk werd Moederdag in deze 
kring gehouden op 11 oktober, de kerkelijke feestdag van Maria Moederschap, 
maar geleidelijk verplaatste men de datum naar de meer algemene viering 
in mei.

De jaren 70
In de jaren zeventig en tachtig ontmoette Moederdag toenemende kritiek van 
vrouwen die zich bewust werden van hun wensen tot emancipatie en ont-
plooiing. Zij bestreden het feest met leuzen als ‘Wij laten ons niet met een 
taart in het riet sturen’ en betitelden Moederdag als een ‘zoethoudertje voor 
het hele jaar’.

Moederdag anno 2015
Deze geluiden zijn inmiddels wat verstomd. Al staan de moeders op Moeder-
dag centraal, het feest is tegenwoordig misschien vooral een feestdag voor 
jonge kinderen waarop ze zelfstandig, en dus spannend, in huis bezig mogen 
zijn. Het traditionele ontbijt op bed voor moeder verschuift soms naar een 
brunch/diner of zelfs naar een barbecue!



Het onderwerp fijnstof in relatie tot de 
intensieve veehouderij en gezondheid 
is in Nederweert een actueel thema. Het 
heeft ook in het kader van het majeure 
programma Buitengebied in Balans, 
samen groots, samen doen! de volle 
aandacht van de gemeente. Binnenkort 
willen we starten met een pilot voor het 
meten van fijnstof. Hiervoor worden 
deelnemers gezocht! 

“De proef om de fijnstof te meten, 
past uitstekend in de uitgangspunten 
van dit programma”, aldus wethou-
der Houtman. Het verbeteren van de 
luchtkwaliteit en het verminderen van 
de concentratie fijnstof zijn belangrijke 
doelstellingen van de gemeente Ne-
derweert. “Met de pilot hopen we een 
bijdrage te leveren aan een verbetering 
van de methode om fijnstof te meten”, 
zegt de wethouder. 

Geschikt voor Iphone
Het is de bedoeling dat de deelnemers 
op van tevoren aangegeven dagen en 
tijdstippen (onder geschikte weersom-
standigheden) metingen gaan uitvoeren. 

De metingen gebeuren met behulp 
van een opzetstukje dat je voor de lens 
van de mobiele telefoon klikt, de zgn. 
iSPEX. Deze iSPEX is op dit moment al-
leen geschikt voor de Iphone 4, 4S, 5 en 
5S. Het opzetstukje kost € 30, waarvan 
€ 20 door de gemeente betaald zal 
worden.

Meerdere metingen
Aangezien één enkele iSPEX-meting 
niet nauwkeurig genoeg is, zoeken we 
tussen de 20 en 50 personen die min of 
meer gelijktijdig metingen kunnen ver-
richten. Eén zo’n gezamenlijke meting 
levert één meetpunt op voor fijnstof in 
Nederweert. Als zich voldoende men-
sen aangemeld hebben, organiseren 
we een instructieavond. Tijdens deze 
bijeenkomst reiken we de iSPEX uit en 
leggen we uit hoe de metingen verricht 
moeten worden. 

Aanmelden
In 2013 zijn er twee nationale meetda-
gen geweest. Mogelijk zijn er inwoners 
die toen ook gemeten hebben en dus 
al een iSPEX hebben. Zij mogen zich nu 

uiteraard ook opgeven. Wilt u dan wel 
aangeven dat u al een iSPEX heeft? 
Degenen die graag metingen willen 
verrichten, kunnen zich voor de pilot 
aanmelden bij Esther Schrier van de ge-
meente Nederweert, e-mail: e.schrier@
nederweert.nl.

Voorwaarden
Wat zijn de voorwaarden voor deel-
name? 

 u dient overdag meestal aanwezig 
te zijn in Nederweert
 u dient in het bezit te zijn van een 
Iphone 4, 4S, 5 of 5S
 u dient € 10 bij te dragen in de 
aanschaf van het opzetstukje voor 
de mobiele telefoon

Informeren
Zodra de eerste resultaten bekend zijn, 
informeren we u hierover. Op www.
ispex.nl vindt u veel informatie.

We hopen dat zich voldoende mensen 
aanmelden om metingen in Neder-
weert te verrichten. Gezondheid raakt 
ons immers allemaal!

Meten is weten, doet u mee?
Deelnemers gezocht voor meten fijnstof

GemeenteContact
Donderdag 7 mei 2015

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. Aan-
melden is eenvoudig. Ga naar www.neder-
weert. nl>Actueel>Bekendmakingen. Inschrijven 
kan met het eigen e-mailadres. Vervolgens  
ontvangt de abonnee de bekendmakingen van-
zelf 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. 

Rond Hemelvaart
Vanwege Hemelvaart is er volgende 
week een gewijzigde dienstverlening. 
Het gemeentehuis is op donderdag 14 
en vrijdag 15 mei gesloten. U kunt ons 
voor spoedgevallen wel telefonisch 
bereiken tussen 07.00 en 22.00 uur. De 
huisvuilroute van donderdag 14 mei 
wordt verplaatst naar vrijdag 15 mei. 
De route van vrijdag 15 mei wordt op 
zaterdag 16 mei gereden. Op Hemel-
vaartsdag is de milieustraat gesloten.

We wensen u een mooi Hemelvaarts-
weekend toe!

Over de
ombuigingen
Bij de behandeling van de programma-
begroting 2015-2018 in november is 
afgesproken dat de raad betrokken 
wordt bij het nieuw op te starten ombui-
gingsproces. In aanloop naar de behan-
deling van de kadernota 2016-2019 op 
dinsdag 30 juni is nu een goed moment 
om daar nader op in te gaan. In een 
themaraad op dinsdag 12 mei wordt de 
raad daarom meegenomen in de richting 
waarin het college denkt de komende 
jaren ombuigingen te gaan realiseren. Er 
wordt op hoofdlijnen geschetst hoe het 
actueel financieel perspectief eruit ziet 
en hoe wij daar de komende jaren mee 
om kunnen gaan. In welke richting wor-
den maatregelen gezocht, waar en wan-
neer wordt daarin focus aangebracht? 
Iedereen is van harte welkom om mee 
te praten tijdens de themaraad die om 
19.30 uur in de raadzaal begint.

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

Het asfalt op het wegdek van Brug 15 
tussen Nederweert en Budschop blijkt 
niet optimaal. Dat is jammer, want we 
willen allemaal de beste kwaliteit. Het 
bedrijf Strukton gaat de brug daarom 
van een nieuwe flexibeler asfaltlaag 
voorzien. In juni starten de eerste werk-
zaamheden.

In de zomer van 2013 werd Brug 15 
feestelijk geopend, nu bijna twee jaar 
geleden. 

Innovatieve opdracht
Het verbreden van de verbinding tussen 
Budschop en de kern Nederweert was 
als een zogenaamd ‘design en construct’ 
opdracht gegund aan Strukton. Bij zo’n 
opdracht krijgt ‘de markt’ optimale mo-
gelijkheden om met de best beschikbare 
technieken een opdracht te realiseren. 
De aannemer is hierbij verantwoordelijk 
voor het ontwerp, de constructie en de 
uitvoering. Bij de oplevering moet hij 
aantonen dat hij heeft voldaan aan de 
vraag van de opdrachtgever en staat hij 
garant voor de kwaliteit. 

Brugdek in kunststof 
Voordeel van deze werkwijze is zoals 
gezegd dat opdrachtgevers gebruik 
kunnen maken van de kennis en innova-

tie van de markt en de aannemers hun 
kennis optimaal kunnen toepassen. Zo 
kwam Strukton met het voorstel om 
het brugdek uit te voeren in kunststof. 
Dit materiaal is duurzamer, lichter en 
goedkoper, waardoor de brug bin-
nen het vastgestelde budget een stuk 
breder gemaakt kon worden dan 
gevraagd.

Opleverpunten
Bij de opening van Brug 15 consta-
teerden de gemeente en Strukton een 
aantal nog op te leveren punten. 
Tijdens de herstelwerkzaamheden 
hiervan zijn ook scheurtjes in het asfalt 
geconstateerd. Nader onderzoek door 
Strukton en een asfalteringsbedrijf 
wees vervolgens uit dat het gebruikte 
asfalt toch niet geschikt is voor het 
kunststof dek. Het asfalt is te weinig 
flexibel om de beweging/werking 
van het kunststof dek op te kunnen 
vangen. 

Nieuw asfalt
Strukton heeft er daarom zelf voor 
gekozen om het asfalt in zijn geheel 
te gaan vervangen door een ander, 
flexibeler asfaltmengsel. Daarnaast 
worden de bevestigingsplaatjes aan de 
onderzijde van de brug nagelopen en 

beter geborgd. Zodat deze ook beter de 
werking van het kunststof brugdek kun-
nen opvangen en overdragen aan de 
staalconstructie, zonder los te raken. 

Uitvoering in juni en juli
Momenteel is Strukton de werkzaamhe-
den aan het voorbereiden. De verwach-
ting is dat het bedrijf in juni start aan 
de onderzijde van de brug. Hier worden 
door gespecialiseerde klimmers de be-
vestigingsplaatjes vastgezet. De overlast 
voor het weg- en scheepvaartverkeer 
is daardoor minimaal. In juli wordt het 
asfalt vervangen. Deze werkzaamheden 
duren circa zes dagen (afhankelijk van 
het weer). De brug moet daarvoor wor-
den afgesloten voor het gemotoriseerd 
verkeer. De gemeente zal de bewoners 
van de Rochusstraat en Steer t.z.t. op de 
hoogte stellen van de exacte planning.

Geen kosten gemeente
Strukton hecht er veel waarde aan dat 
er een kwalitatief hoogwaardige brug 
wordt opgeleverd aan de gemeente en 
dat alle restpunten naar tevredenheid 
worden afgewerkt. De werkzaamhe-
den vallen binnen de overeengekomen 
garantiebepalingen. Voor de gemeente 
zijn hier dan ook geen kosten aan ver-
bonden.

Strukton vervangt asfaltlaag Brug 15
Asfalt niet optimaal voor innovatief brugdek

Met een eenvoudig opzetstukje voor de mobiele telefoon kunnen inwoners de concentratie fijnstof meten.

Mathijs Roos uit Budschop won begin 
dit jaar een prijs van € 1.000,- met zijn 
idee om de leefomgeving veiliger te 
maken. Hij wil het geld beschikbaar 
stellen aan de gemeenschap van Neder-
weert. 

Na een gesprek met burgemeester Evers 
is besloten tot het organiseren van vier 
veiligheidsavonden in de kernen waar-
bij ingezet wordt op burgerparticipatie. 

Verzekeraar
Begin dit jaar beloonde een grote 
verzekeraar zijn idee om de wijk samen 
veiliger te maken met een prijs van  
€ 1.000,-. De heer Roos zocht vervol-
gens contact met burgemeester Evers 
die verantwoordelijk is voor openbare 
orde en veiligheid. De winnaar wil het 
bedrag namelijk ter beschikking stellen 
aan de gemeenschap.

Preventie 
“Het gesprek om een goede bestem-
ming voor de prijs te vinden, duurde 
niet lang”, aldus de burgemeester. “De 
heer Roos wil graag dat de cheque 
bijdraagt aan het veiliger maken van de 
leefomgeving. We weten uit ervaring 
dat voorlichting een preventieve wer-
king heeft. Samen met onze ambtenaar 
openbare orde en veiligheid, Pascalle 
Mommers, is daarom besloten om vier 
veiligheidsavonden te gaan organiseren 
en daarbij in te zetten op burgerparti-
cipatie.“

Burgerparticipatie 
De avonden zullen verspreid over het 
jaar en over de kernen plaatsvinden. Als 
het gaat om het gemeentelijk veilig-
heidsbeleid maakt burgerparticipatie 
daar een belangrijk onderdeel van uit. 
Burgemeester Evers is verheugd met 
inwoners die zo betrokken zijn. “Er 
zal tijdens de avonden ook een rol zijn 
weggelegd voor de heer Roos. Van zijn 
idee is namelijk een filmpje gemaakt.”

Programma
Voorafgaand aan de eerste veiligheids-
avond in Budschop wordt er een wijk-
schouw in deze kern gehouden met alle 
ketenpartners. De resultaten worden 
teruggekoppeld in de bijeenkomst. Tij-
dens de vier avonden vindt ook een lo-
terij plaats waar bezoekers kans maken 
op veiligheidsproducten. Het definitieve 
programma van de bijeenkomsten is 
nog niet bekend. We houden u op de 
hoogte.

Dorpsraad Budschop
Van burgerbetrokkenheid in het kader 
van een veilige leefomgeving is nog een 
mooi voorbeeld te noemen. Zo gaat 
de dorpsraad Budschop een groepsapp 
lanceren. Burgers kunnen hiermee 
verdachte situaties melden en zo alert 
zijn op elkaars veiligheid. De gemeente 
faciliteert in het opzetten van deze app. 

Mathijs Roos, bedankt voor deze mooie 
bijdrage!

Veiligheidsidee een schot in de roos!

Mathijs Roos kwam naar het gemeentehuis om de cheque te overhandigen aan burgemeester Evers. 
Foto: gemeente Nederweert



Jumping Giants MU18 zoekt 
nieuwe te gekke leden

Foto door Ruud Engels van Ruphoto.nl

Ben jij net zo gek en gezellig als de meiden 
op de foto hiernboven en ben je op zoek 
naar een leuke sport met een gezellig team? 
Dan weten wij het team voor jou! 
Jumping Giants MU18 is op zoek naar 
nieuwe gezellige leden voor het komende 
seizoen. We zijn op zoek naar meiden van 
14 – 17 jaar die met ons een balletje willen 
schieten op het basketbalveld en die in zijn 
voor wat gezelligheid. 
Lijkt jou dit iets? Kom dan een keer mee-
doen op dinsdagavond van 19.30 uur tot 
21.00 uur in Sporthal De Bengele te Neder-
weert of stuur een mailtje voor meer infor-
matie naar: tc@jumpinggiants.nl

PINKe

SchietSportcentrum “Kraan”

Miranda Klomp & Tjeu van de Berg • Kraan 18b • 6031 RX Nederweert
tel/fax 0495-632705 • mob. 06-22495037 • schietsportcentrumkraan@planet.nl

VooR eeN BedRijfs-, faMilie- of 
groepsfeest, vereniging of zomaar een 

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. Bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

Tevens zijn onze automatische 100 meter banen uitermate
geschikt voor het inschieten van kogel geweren en jachtbuksen.

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.

Velen van ons hebben weleens nega-
tief commentaar op de gemeente nu 
heb ik een bedankje.
Op donderdag 16 april hadden wij 
een gesprek over de onzichtbaarheid 
van de verlaagde stoeprand op het 
kruispunt Kerkstraat/Kapelaniestraat.
Op zondag 20 april constateerde ik 
dat men reeds witte straatstenen had 
gelegd ter markering.
Hier zijn de mensen met een belem-
mering zeker geholpen.

J.S.

WeDSTRIJDSCHeMA

ZATeRDAG 9 MeI
Sporthal de Bengele Nederweert.
C2. MEOS C2 - Zwart-Wit C1 10.00u.
B1. MEOS B1 - Zwart-Wit B1 11.00u.
DS1. MEOS DS1 - Wijnandia DS1 19.00u.
DS2. MEOS DS2 - Wijnandia DS2 20.15u.
Coppelwei Susteren
F1. NOAV F2 - MEOS F1 12.00u.
E1. NOAV E2 - MEOS E1 13.30u.
D1. NOAV D1 - MEOS D1 15.00u.

ZONDAG 10 MeI
Sporthal de Bengele Nederweert
A1. MEOS A1 - Zwart-Wit A1        12.00u.

MEOS handbal wil de allerjongste jeugd op 
een leuke en speelse manier kennis laten ma-
ken met handbal, het ienieMINI HANDBAL. 

Wij bieden in mei, juni en juli een reeks van 
8 trainingen aan voor 4-5-6 jarigen. De trai-
ningen worden gegeven in sporthal de Ben-
gele in Nederweert op woensdag van 17.15u 
tot 18.00u. 

Wil je je zoon/dochter kennis laten maken 
met handbal, meld hem/haar dan aan voor 
de kennismakingstraining op woensdag 20 
mei, via mini@meoshandbal.nl 
Deze training is gratis en verplicht je tot 
niets. 

Is je kind na de kennismakingstraining en-
thousiast geworden, dan kan hij/zij daarna 
nog zeven trainingen volgen. Je betaalt 20 
euro voor deze trainingen. 

Uitnodiging ienieMINI trainingen

Trainers Bas van der Horst en 
Sanne van der Heijden

Locatie Sporthal de Bengele, 
Nederweert

Dag Woensdag

Tijd 17.15 – 18.00u

Duur 45 minuten

Aantal trainingen 8

Startdatum 20 mei

einddatum 8 juli

Prijs € 20,00

Bijzonderheden De 1e training is gratis 
en verplicht je tot niets.

Aanmelden Via mini@meoshandbal.nl

GeDeCOReeRDeN:
Hartelijke gelukwensen aan alle personen uit 
de gemeente Nederweert die op 24 april j.l.
Een Koninklijke Onderscheiding mochten 
ontvangen.

DORPSSCHIeTeN 2015
Het lijkt nog ver weg maar het aftellen naar 
het O.L.S. 2015 is begonnen. Op 5 juli a.s. zal  
in Maasniel het grootste schuttersspektakel 
van het jaar plaatsvinden. Er word met man 
en macht gewerkt aan de voorbereidingen 
om er weer een mooi O.L.S. van te maken.

Maar niet alleen de winnaars van d’n Um 2014 
werken aan de voorbereiding. Elke schutterij 
is er op hun eigen manier mee bezig.
Om enkele voorbeelden te noemen: de uni-
formen van de leden worden up to date ge-
maakt, het instuderen van de marsmuziek 
voor de deelnemers die willen deelnemen 
aan de marswedstrijden, de exercitie en 
waar het vooral omdraait; het schieten. Na-
dat de buksen in de wintermaanden naar de 
buksenmaker worden gebracht voor onder-
houd wordt in het voorjaar weer begonnen 
met schietoefeningen,
zodat de buksmeesters en schutters een 
goede combinatie vormen.
Ook krijgen de  buksmeesters de zware taak 
om een goed zestal samen te stellen voor 
zowel de bondsfeesten alsmede het O.L.S.
Het zijn momentopnames iedere keer weer; 
een misser en het is afgelopen.
Door een leek word al snel geroepen “Ze lig-
gen er al uit ”die kunnen er ook niks van”.
Maar er kunnen veel factoren mee spelen, 
waarom het “bölke” op de hark kan blijven 
staan. Daarom nodigen wij u uit om dit zelf 
eens te ervaren.

Kijk eens naar “ de bölkes”
Schuttersgilde St. Lucie biedt U de moge-
lijkheid om op donderdag 14 mei (Hemel-
vaartsdag)  het bovenstaand O.L.S.gevoel 
van het schietonderdeel te beleven en er-
vaar zelf hoe het voelt om met de “grote 
buks” te schieten. Deze middag wordt niet 
alleen voor de Eindenaren georganiseerd 
maar iedereen die belangstelling heeft is 
van harte welkom. Onze schutterskoning zal 
om 14.00 uur het openingsschot lossen. Er 
kan geschoten worden met drietallen  maar 
ook om de persoonlijke titel. De drie hoogst-
geplaatste in beide categorieën ontvangen 
een geldprijs. Bij de drietallen mag een er-
varen schutter worden ingezet. Er wordt ge-
schoten op de kogelvanger. De aanwezige 
kinderen mogen onder begeleiding van een 
buksmeester schieten met een windbuks.
Heeft U niet de behoefte om mee te doen 
aan het schieten, maar wil U wel de sfeer 
proeven dan bent U uiteraard welkom voor 
een gezellige middag op de schutterslocatie 
aan de Houtsweg in Nederweert-Eind.

AGeNDA MeI:
02 mei Tinus Stienen beker 19.00 uur Club-

gebouw
08 mei Verspreiding flyers vlaaienactie Ne-

derweert Eind
09 mei Schietoefening 19.00 uur Clubge-

bouw
14 mei Dorps schieten 14.00 uur Clubge-

bouw
15 mei Bestelbriefjes vlaaienactie ophalen
16 mei Vierkamp St. Odilia Ospel – aanvang 

16.00 uur
17 mei Bondsfeest St. Barbara Tungelroy
23 mei Bezorgen van brood en banket 
23 mei Schietoefening 19.00 uur Clubgebouw
25 mei Geen repetities i.v.m. Nederweert-

Eind kermis
27 mei Bijeenkomst activiteitencommissie 

19.30 uur bij Nicole
30 mei Uitwisseling met Middelbeers
31 mei Afhalen Comminicantjes

I.v.m. de uitwisseling met Middelbeers 
wordt het schieten voor de Tinus Stienenbe-
ker verzet van 30 mei naar 13 juni.

Op zondag 17 mei a.s. organiseert schutte-
rij St. Barbara het 372e schuttersfeest van 
de bond E.M.M. Alle geüniformeerde leden 
worden om uiterlijk 12.30 uur verwacht op 
het feestterrein  aan de Kemperveldweg in 
Tungelroy, alwaar om stipt 13.00 uur de mars-
wedstrijden zullen beginnen. De jureringen 
van het koningspaar zijn op het Barbaraplein 
en starten vanaf 13.30 uur. Om 14.45 staat de 
opening gepland, waarna de optocht begint. 
De majorettes dienen uiterlijk 14.30 uur aan-
wezig te zijn op het Barbaraplein.

VLAAIeNACTIe:
Sjouw niet, maar laat het lekkers bij u thuis 
bezorgen!!!

I.s.m. Bakkerij Tommie, Brood en Banket  uit 
Nederweert organiseren wij een vlaaienactie.
Op 8 mei a.s. zullen de inwoners van Eind 
een bestellijst in hun brievenbus ontvangen.
Op vrijdag 15 mei komen leden van de 
schutterij de bestelformulieren weer bij u 
ophalen, en op zaterdag 23 mei worden de 
bestellingen bij U thuis bezorgd.
Zo kunt u genieten van lekker brood en ban-
ket, zonder dat u de deur uit hoeft te gaan.

Onze gelukswensen voor ons lid Hubert 
Mackus, die onlangs  unaniem werd geko-
zen tot fractievoorzitter CDA in de Staten-
fractie. We wensen Hubert heel veel succes.

Met schuttersgroet. 

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 19, 09 en 10 mei 2015.

Zaterdag 09 mei 2015.
Geen uitwedstrijden.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 10 mei 2015.
Uitwedstrijden.
Venlo – U14-1 14.00 uur.
Grave – U18 11.15 uur.
Geen Thuiswedstrijden.

30 mei: pleintjestoernooi met ’s avonds 
de barbecue.

Jumping Giants, let’s go.
 

HARMONIe ST. JOSePH

Druk buitenseizoen:
Het buitenseizoen is begonnen met een 
druk programma. Zondag 26 april waren de 
communicanten van Basisschool De Bongerd 
en daarna Basisschool Budschop als eerste 
aan de beurt om met muziek naar de kerk 
te worden gebracht. Ondanks de sombere 
weersvoorspelling hielden we het gelukkig 
droog. Op maandag 27 april brachten we 
een aubade aan de gedecoreerden en ere-
burgers van onze gemeente en op maandag 
4 mei speelden we tijdens de dodenherden-
king op het Raadhuisplein. 

Vervallen AMV-les en repetities:
In verband met de meivakantie en Hemel-
vaart vervallen de AMV-lessen en de repe-
tities van de jeugdharmonie op de donder-
dagen 7 en 14 mei. Ook de repetitie van 
het harmonieorkest van donderdag 14 mei 
vervalt. Het harmonieorkest repeteert in 
plaats daarvan op maandag 11 mei in Zaal 
Willem Tell.

Communicanten:
Het voorjaar staat weer in het teken van de 
communicanten van de vier Nederweerter 
basisscholen. Het is immers een goede tradi-
tie hen met de harmonie en feestelijke mu-
ziek naar de kerk te begeleiden.  
Op zondag 31 mei is het de beurt aan de 
communicanten van Openbare Basisschool 
De Klimop. Op zondag 7 juni begeleiden 
we de laatste groep communicanten van Ba-
sisschool De Kerneel. We vertrekken iedere 
keer om 9.00 uur vanaf Zaal Centraal en dra-
gen het uniform met de strik voor de dames 
en de stropdas voor de heren.

Proeflesochtend:
Net zoals vorig jaar houden we ook dit jaar 
weer in samenwerking met het Rick een 
proeflesochtend voor nieuwe leerlingen. 
Deze vind plaats op zondag 31 mei vanaf 
11.00 uur in Gemeenschapshuis De Pin-
nenhof. Belangstellenden kunnen zich op 
de website aanmelden voor (maximaal drie) 
proeflessen. Kijk voor meer informatie op 
www.harmonienederweert.nl.

Jubileumjaar 2016:
Al sinds de 19e eeuw wordt er in Neder-
weert in verenigingsverband muziek ge-
maakt. Harmonie St. Joseph komt voort uit 
een fusie van Harmonie St. Caecilia en Fan-
fare St. Lambertus in het oorlogsjaar 1941. 
Maar onze muzikale wortels gaan helemaal 
terug tot 1875 met de oprichting van Fan-
fare Burgerlust. Volgend jaar bestaan we 
dus 75 jaar. We zijn al na aan het denken 
over speciale activiteiten om dat jubileum 
te vieren. 

Inzamelen oud papier:
Elke tweede zaterdag van de maand za-
melen wij oud papier in op het St. Antoni-
usplein in Nederweert en het Rochusplein 
op Budschop. De opbrengst is voor de har-
monie. Steun uw harmonie en breng oud 
papier op zaterdag 9 mei tussen 9.00 tot 
12.00 uur naar de inzamelpunten. Onze 
dank daarvoor!
St. Antoniusplein: Hay Lempens en Elke 
Nieskens
Rochusplein: Jack Verhijden, Paul Douven, 
Lies van de Kerkhof en Marion de Laat-
Bloemers
Volgende maand (13 juni) zijn aan de beurt:  
Jan Bakker, Gerrie Hoeben-Gijsen, Johan 
Hoeben, Borbin Roost, Renée Knapen en 
Eline van Loon

Kijk voor meer informatie en nieuws op 
www.harmonienederweert.nl. Harmo-
nie St. Joseph is ook te vinden op Twit-
ter, Facebook en YouTube.

Met muzikale groeten,
Het bestuur

RKSV Merefeldia is op zoek naar 
nieuwe bestuursleden!

We hebben momenteel een viertal vacatu-
res openstaan voor de bestuurlijke interim 
organisatie zoals die is goedgekeurd op 
de Algemene Ledenvergadering (novem-
ber 2014). De interim organisatie omvat de 
functies uit de vorige bestuurlijke organisa-
tie en is uitgebreid met vier nieuwe functies; 
Aanbod, Maatschappelijke rol, Clubhuis en 
Netwerk& Organisatie. Hiervoor zoeken we 
geschikte kandidaten.

Voor meer informatie kijk op www.merefel-
dia.nl. Heb je interesse? Dan kun je contact 
opnemen met Frank Nijskens (email: franka-
nijs@gmail.com of telefonisch via 0495 
625928).

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

RKSVO Nieuws

Woensdag 6 mei:
Cranendonck C1- RKSVO C2 19.00
RKSVN da.1 - RKSVO da.2 19.30

Zaterdag 9 mei:
RKSVO A2 - SVC’2000 A2 15.00
RKSVO B2 - SHH B4 15.00
DESM F4g - RKSVO F4g 11.00

Zondag 10 mei:
Roggel VE1 - RKSVO VE1 09.30

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Competitieprogramma Jeugd
Woensdag 6 mei
Merefeldia MB1 – Slekker Boys MB1  19:00

Zaterdag 9 mei
Eindse Boys MB1 – Merefeldia MB1 13:00/14:00
Heythuysen MC1 – Merefeldia MC1 11:00/12:00
Roggel F3 – Merefeldia F4G  09:45/10:45

Bekerprogramma
Zaterdag 9 mei
Scharn B1 – Merefeldia B1  13:00/15:00
*Halve finale
Merefeldia E1 – Panningen E1  09:30/10:30
*Regiofinale bij FC Maasgouw

Competitieprogramma Senioren
Zondag 10 mei
Sporting Sittard’13 1 – Merefeldia 1 12:30/14:30
*Nacompetitie

Agenda
Zaterdag 16 mei KNVB Districtfinales Zuid II 
bij Merefeldia
Zaterdag 6 juni KNVB Districtfinale school-
voetbal bij Merefeldia
Zondag 7 juni Merefeldia Doedag
Donderdag 11 juni Inleveren clubeigen-
dommen
Vrijdag 12 juni Jeugdkamp C- en D-jeugd

Kijk voor meer details op onze website: 
www.merefeldia.nl

Programma Za. 9 mei Junioren
Mierlo Hout A2 - Eindse Boys A1 14.30 uur 
Eindse Boys MB1 - Merefeldia MB1 14.00 uur 
Eindse Boys D2M - VV Kessel D2M 14.00 uur

Mededelingen
Seizoen 2014/2015 bijna afgelopen, suppor-
ters bedankt

Voor het laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

Afgelopen zaterdag was een spannende 
zaterdag. Onze rescue duikers in opleiding 
werden geconfronteerd met 2 scenario’s 
waarbij ze vooraf niet wisten wat er ging ge-
beuren. Zodoende konden ze hun volledige 
kennis en vaardigheden laten zien tijdens 
een “echt” duikongeval.  Onze divemasters 
in opleiding hadden 2 geweldige scenario’s 
bedacht, waarbij een duiker onwel was ge-
worden in het water en aan de oppervlakte 
dreef en in het andere geval was een duiker 
boven gekomen met pijn op zijn borst en 
bloed uit zijn mond. Nadat de cursisten een 
perfecte redding had uitgevoerd moesten 
de gewonden geholpen worden, zuurstof 
krijgen eventueel een reanimatie gedaan 
worden.  Alles bij elkaar een super leerzame 
en realistische middag!
Wil je ook deel uitmaken van onze (goed 
getrainde!) duik- en snorkelgroep? Stuur 
dan een mailtje naar: info@duikteamneder-
weert.nl

 

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

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

overbodige  spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

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

Trimsalon Snoetje

-  Honden trimsalon voor alle rassen
-  Uw hond vakkundig getrimd 
 (gediplomeerd)
-  Haal- en brengservice mogelijk
-  Uitsluitend 
 op afspraak

Tichelveld 21 • Nederweert
Tel. 06-29420034

info@trimsalonsnoetje.nl
www.trimsalonsnoetje.nl

Het adres voor uw hond

STEVENS TELEVISIES

Grootschoterweg 105-107  Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616

Open: ma. 10-18 u. · di. GESLOTEN
wo/do. 10-18 u. · vr. 10-20 u. · za. 10-17 u.
www.stevensbudelschoot.nl

In 95% de goedkoopste!
Persoonlijke service

Deskundig advies 
Prijs-info niet telefonisch of per e-mail

UW LED TV ADRES!

Zondag 26 april jl, een mooie dag om te 
gaan zwemmen. 
We gaan met een gezellig groepje naar 
Budel om daar deel te nemen aan de Oran-
jewedstrijd. Voor ons de laatste mogelijk-
heid om nog een limiet te halen voor de 
Limburgse Zomer Kampioenschappen. De 
zwemmers en coaches hebben er zin in. Het 
wordt een middag vol met grappen en grol-
len maar er wordt ook serieus gestreden. 
En…………met resultaat. 

Naast de vele PR’s komen we ook met ver-
schillende medailles thuis en weet Danique 
op de 100 meter vlinderslag een Limburgs 
Limiet te halen. 
Allemaal proficiat.

Uitslag:
Marijn van Doorne:
50 vrije slag  3e plaats 
100 wisselslag  2e plaats
100 vrije slag  1e plaats 

Tara Goertz: 
100 schoolslag  1e plaats

Danique Klomp: 
50 vrije slag  2e plaats
100 vlinderslag  3e plaats
100 schoolslag  3e plaats
100 wisselslag  2e plaats

ZPC

Dyonne Klomp:
50 vrije slag 1e plaats
50 schoolslag  1e plaats
50 rugslag  1e plaats
50 vlinderslag  1e plaats

Stefan de Leeuw: 
100 rugslag  1e plaats
200 vrije slag  1e plaats
50 vlinderslag  1e plaats

Rachelle Luimes: 
50 vrije slag  2e plaats
50 vlinderslag  2e plaats
50 rugslag  1e plaats
100 wisselslag  2e plaats

Loes Mennen:
50 vrije slag  1e plaats
100 vrije slag  1e plaats
200 rugslag  1e plaats

Femke de Wit: 
100 schoolslag  1e plaats 
50 vrije slag  1e plaats
100 vlinderslag  1e plaats
100 wisselslag  1e plaats

4 x 50 meter vrije slag:
Femke de Wit, Danique Klomp, Tara Goertz 
en Loes Mennen 1e plaats

Bedankt voor de gezellige en sportieve middag.

Inger

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.



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

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

Liturgische kalender
van 7 tot en met 16 mei 2015

DONDERDAG 7 MEI
18.00 Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis. 

VRIJDAG 8 MEI
Gedachtenis van H.H. Wiro, Plechelmus en
Otger
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel. 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel. 

ZATERDAG 9 MEI
Vooravond van de zesde zondag van Pasen
18.00 uur H. Mis (zang St. Caecilia uit Ospel, 
lector mevr. L. Caris) – ouders Frans Linders 
en To Horijon en zonen Lei en Jac, jaardienst 
Els van Hulsen-van Dael, jaardienst ouders 
Ben en An Sonnemans-Peters, jaardienst 
Annie Creemers-Peeters.

ZONDAG 10 MEI
Zesde zondag van Pasen
09.30 uur  Hoogmis (zang herenkoor, lec-
tor mevr. T. Kessels) – jaardienst Bèr van de 
Kerkhof.
13.00 uur Lunchconcert in de kerk door Anja 
Hendrikx, orgel, en Lieke Smeetrs, sopraan.. 

MAANDAG 11 MEI
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

DINSDAG 12 MEI
Gedachtenis van H.-Pancratius, martelaar
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.
20.00 uur Rozenkransgebed met de LKV.

WOENSDAG 13 MEI
Gedachtenis van H.-Servatius, bisschop
Geen H. Mis en geen rozenkransgebed.

DONDERDAG 14 MEI
Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer
09.30 uur Hoogmis (zang dameskoor 
Cantantes, lector W. Engelen).- 

VRIJDAG 15  MEI
Gedachtenis van alle heiligen bisschoppen
van Maastricht 
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel. 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 16 MEI
Vooravond van de zevende zondag van Pasen
18.00 uur H. Mis –(zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. H. Dielissen) – jaardienst 
Mia Doensen-Huijsmans en overleden fami-
lieleden, jaardienst Graad Caris en overle-
den familie Caris-Clomp en overleden fami-
lie Custers-Verheijen, Dina Stultiens-Knapen
vanwege verjaardag, jaardienst Wiel Stul-
tiens en tevens voor zoon Wiel.

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

website: www.parochie-nederweert-eind.nl
NL96 RABO 0135 5077 15

9 t/m 16 mei 2015

ZATERDAG 9 mei: 19.15 uur H. Mis voor 
Truuke Beerens-Doensen voor moederdag, 
voor Thieu Scheffers en overleden ouders 
en schoonouders.

DONDERDAG 14 mei Hemelvaartdag 
géén dienst.

ZATERDAG 16 mei: 19.15 uur H. Mis, koor 
De Leeuwerik.

LEZERS: zaterdag 9 mei Maria van Nieu-
wenhoven, zaterdag 16 mei Jolanda Wijen.

MISDIENAARS: zaterdag 9 mei Tom van 
Horik, zaterdag 16 mei Tim Theunissen en 
Valerie Beerens.

“Wrijving slijpt de briljant; 
beproeving de persoonlijkheid.”

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 9 – 16 mei.

Zaterdag 9 mei, 19.00 (Samenzang) Theu 
Jacobs (verjaardag), ghm Graad van Deur-
sen, Marie van Deursen-van de Moosdijk, 
Pater Wiel van Deursen en Sjef van Deursen, 
ghm Peter Henricus Franciscus Sijbers, Hele-
na Elisabeth Paulissen, Petronella Geurtjens 
en Fredie Sijbers, ghm Andrees Meevis en 
Toos Meevis-van den Boom. 

Zondag 10 mei, 6e zondag van Pasen, 10.00 
(Samenzang) ghm To en Theu Lamerichs-Berben. 

Woensdag 13 mei, vooravond Hemel-
vaartsdag, 19.00 (Kerkelijk zangkoor Grego-
riaans) voor eigen intenties. 

Donderdag 14 mei, Hoogfeest van de He-
melvaart van de Heer, 10.00 viering van de 
1e H. Communie. 

Zaterdag 16 mei, 19.00 (Samenzang) jrd 
Theu Claessen, Jacobus Meevis, Maria Jon-
kers en overleden familie, ghm Anna Op ‘t 
Root, Antoon Op ‘t Root en Maria van de 
Moosdijk en zoon Frans, ghm Guul Sienen en 
Antonetta Reemers, ghm Gerardus Hubertus 
Vaes, Maria Elisabeth Clomp en zonen. 

ACOLIETEN: za. 9 mei 19.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 10 mei 10.00: 
Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen; za. 16 
mei 19.00: Harry Geerlings, Kathy Geerlings. 

OVERLEDEN: Op 26 april jl. overleed Jac 
van Kimmenade, 81 jaar, Lemmenhoek 2e. 
Op 23 april jl. overleed Wies Vroemen, 90 
jaar, Zorgcentrum Hieronymus Weert. Mo-
gen zij rusten in vrede. 

1e H. COMMUNIE: Op Hemelvaartsdag 
ontvangen 21 leerlingen van basisschool De 
Schrank hun 1e H. Communie. Een feest dat 
de gehele parochie aangaat. Volwassen chris-
tenen moeten een voorbeeld zijn voor de op-
groeiende jeugd en kunnen zich bij dit feest 
voor de kinderen afvragen: “Wat maken wij 
ervan ?” Het gaat er bij de opvoeding om de 
kinderen Jezus Christus te leren kennen, die 
in en door mensen handelt en die wij kunnen 
herkennen dankzij het getuigenis over Hem 
in het evangelie en het getuigenis van men-
sen, die in zijn geest leven. We hopen en ver-
wachten dat de jonge gelovigen voldoende 
volwassenen ontmoeten, die voor hun geloof 
uitkomen en daarvan getuigen. Dan krijgt 
de 1e Communie een vervolg in het dagelijks 
christelijk leven binnen onze gemeenschap en 
kan zij ook voor de ouders verfrissend wer-
ken. Ik wens communicanten en ouders van 
harte geluk bij hun communiefeest.

KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN: Bij gele-
genheid van Koningsdag ontvingen Mevr. G. 
Creemers-Brinkmans en de heren Ton Geur-
tjens en Ton van Heugten de Koninklijke 
onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-
Nassau vanwege hun bijzondere verdien-
sten voor onze gemeenschap en parochie. 
We feliciteren hen van harte en hopen dat 
zij de versierselen van deze onderscheiding 
tot in lengte van dagen trots mogen dragen.

Pastoor A. Koumans, O.M.I.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Tel. 0495-651316
Website: http://parochie.leveroy.nl

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 9 mei  – 16 mei 2015

Zondagmorgen 10 mei 09.30 uur: Deze vie-
ring zal worden opgeluisterd door gemengd 
koor Leveroy b.g.v. moederdag. U bent van 
harte uitgenodigd deze viering bij te wonen. 
Als jrd. voor Mia Steijvers-Vermeulen en te-
vens v.w. moederdag, Als jrd. voor Jac Naus, 
Nelly Hobus, Thei Goertz en An Goertz-Ver-
laek, Johannes Breukers, Maria Peeters, Anna, 
Hubert en Theodoor Breukers, Als jrgt. voor 
Angelina van Ool-Lenders en Pierre van Ool, 
Pierre Alofs en Tilly Alofs-Theelen, Als hgm.
voor Annie Hobus-Theelen v.w. haar verjaar-
dag, Als hgm. voor Mia Wijers-Baetsen v.w. 
moederdag, Als hgm. voor Grietje Verstappen

Donderdagmorgen 14 mei 09.30 uur:
Hoogfeest van Hemelvaart
Als hgm. voor rector Lambert Gubbels en 
pater Crins, Als hgm. voor alle overledenen 
van onze parochie (volkszang) 

Mededelingen:
•	 In mei iedere donderdagmorgen vanaf 8.30 

uur rozenkransgebed in de Maria-kapel;
•	 Overleden in de leeftijd van 83 jaar Jo	

Küster moge hij rusten in vrede. 

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

of ING: NL39ING 0001836498.

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.
Per 1 januari 2015 kost een H. Mis € 25,--.
U kunt ook de intenties opgeven via
e-mail: gubbels@kpnplanet.nl en het be-
drag van € 25,00 overmaken op Rabo-bank: 
NL97RABO 0135506824 van de St. Rochus-
parochie Budschop of op ING:  NL39ING 
0001836498.
Een andere mogelijkheid is het bedrag van 
€ 25,00 in een envelop af te geven bij de 
Mia Gubbels,  St. Antoniusplein 12  te Ne-
derweert, met vermelding van uw naam, 
adres en telefoonnummer en de opgave 
van de misintentie met de gewenste datum. 
Opgave misintenties vóór donderdag i.v.m.
uitgave van het weekblad. Telefoonnummer 
Parochiecentrum St. Rochus: 631760. Voor 
het uitreiken van de H. Communie aan huis, 
kunt u contact opnemen met de heer Bert 
Verheggen, telf. 632684.

ZONDAG  10 mei 2015   H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor

H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. H. Mis voor mevrouw Gerry 
Smolenaers Kierkels

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Jan Kuepers

OASEMORGEN
Maandag 11 mei 2015 is er bijeenkomst 
van de OASE-groep
in de kerk in Budschop. De viering begint 
om 09.00 uur. Tijdens de pauze is er koffie 
en thee. Iedereen is van harte welkom om 
tijdens deze morgen binnen te lopen en sa-
men te bidden.

Jeugdkoor de Kwikkwekkertjes
Donderdag 21 mei beginnen de repetities 
weer. De communicanten van Budschop 
hebben met het koor geoefend voor de 
communiemis en zijn erg enthousiast en wil-
len graag meezingen. Ze zijn van harte wel-
kom bij het koor. Ook andere kinderen zijn 
van harte uitgenodigd om eens te komen 
luisteren en mee te zingen. Dit kan tijdens 
de repetities op donderdag van 17.00 tot 
17.45 uur in de kerk van Budschop.  Er zijn 
geen kosten aan verbonden. 

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 10 mei 
10.00 uur -  Woord- en communiedienst –

overleden
Op 2 mei was de uitvaart van Toos Saes-
Davits, zij overleed in de leeftijd van 90 jaar 
en woonde de laatste jaren in zorgcentrum 
St.Joseph. Moge zij ruste in vrede.

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.

 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

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.

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:
St. Antoniusplein 21-22, 6031 ED Nederweert
Spreekuur dinsdag van 09.00-10.00 uur

In crisissituaties buiten kantoortijden:
Sensoor, Tel. 077 - 351 88 89

Dankbetuiging

Ontroerd hebben wij mogen delen in de compassie en het medeleven
van velen, aan ons betoond, oprecht en hartverwarmend.

In ’n periode van droefenis en verslagenheid waren er lichten,
in St. Jan en Martinus, in het rouwcentrum, de kerk en de buurt.

Daarom dank aan allen die tijdens en na het ziekteverloop en
overlijden van

Wiel Frenken
samen hebben bijgedragen aan de verwerking van ons grote verdriet

Familie Frenken-Rutjens

OUDERVERENIGING
ST. ROCHUS

KIENAVOND BUDSCHOP 
VRIJDAG  8 mei  2015

De eerstvolgende kienavond is op
vrijdag 8 mei  2015 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,--

Iedereen is welkom!

Het  bestuur.

ADOPTIEFONDS P. KONINGS 
VENEZUELAWERKGROEP

Vragen zich het volgende af:
WIE KRIJGT DE KLEREN?

Gaan ze naar de containers van de 
gemeente of bezorgd u ze in de on-
langs geplaatste containers van het 
Adoptiefonds en van de Venezuela 
werkgroep?
Als u ze in onze containers depo-
neert, kunt u ervan verzekerd zijn dat 
de ontvangen gelden besteed zullen 
gaan worden aan projekten in de 
‘Derde Wereld’ en krijgen de kleren
een nieuwe bestemming in de arme 
landen in Europa en Afrika.

Nog even ter herinnering.
U kunt de kleren kwijt op de volgen-
de plaatsen:
Boerderijwinkel Vreikehof, Waats-
kamp 114, Ospel
Fam. A.Vossen- de Win, Vlut 33, Ospel
Groepsacc. ’de Meule’, Meijelsediijk 
62, Ospeldijk
Eier- en vleesautomaat van Eijk, 
Hoofstraat 17, Nederweert
Boerderijwinkel Linbders-Wijen, Stra-
teris 32, Nederweert en in Leveroy bij 
mw. Miep Verspagen, Rogge 6.

WIJ ZIJN U ZEER ERKENTELIJK 
VOOR UW MEDEWERKING EN

DANKEN U VOOR UW BIJDRAGE.

LKV afd. Nederweert

Dinsdag 12 mei moederdagviering. 
We gaan naar de Mariakapel in de 
Lambertuskerk, daarna naar de Pin-
nenhof.Opgeven bij een van de be-
stuursleden, omdat er gebakken
wordt. Aanvang 20.00 uur in de kerk.

L.K.V. Ospel

Beste leden, 
Dinsdag 12 mei: Hapjes maken met 
Nicole van Rijt, meer info hierover zie 
stencil. De avond begint om 20.00uur 
in Haaze-Hoof.

Beste leden van ZijActief 
Groot Nederweert

Dit jaar organiseert ZijActief Horn de 
Meiviering van de kring Weert.
Deze viering vindt plaats op 

Woensdag 20 mei 2015 om 19.00 
uur in de St. Martinuskerk, 
Raadhuisplein 7, 6085 BD  Horn.

Het thema van deze viering is: 
“De vreugde van het ontmoeten”.

Pastoor Constantijn Dieteren ver-
zorgt deze viering in samenwerking 
met het kerkelijk zangkoor St. Marti-
nus en leden van ZijActief Horn.
De kerk is open vanaf 18.30 uur.

Heeft u intenties voor deze viering 
dan kunt u deze doorgeven tot en 
met 11 mei via mail naar contact@
martinuskerkhorn.nl. Er zijn geen ver-
dere kosten aan verbonden.

Na de dienst is het mogelijk om voor 
eigen rekening een kop koffie met 
vlaai te gebruiken bij Hotel-Restau-
rant De Abdij, Kerkpad 5, 6085 BA 
Horn. De kosten hiervoor zijn € 4,50 
per persoon. In verband met de orga-
nisatie horen wij graag uiterlijk 10 mei 
wie hiervan gebruik willen maken. De 
opgaves gaan via de eigen vereniging.

Wij hopen vele leden van onze zus-
terverenigingen te mogen ontmoe-
ten op 20 mei in de kerk van Horn.

Besturen ZijActief Groot Nederweert

Geef je moeder een dagje De Pelen cadeau!

Natuur en muziek bij Buitencen-
trum De Pelen

Verwen moeder en jezelf op Moe-
derdag met natuur en muziek bij
De Pelen. Het Buitencentrum van
Staatsbosbeheer heeft op zondag 
10 mei een Moederdagwandeling 
in Nationaal Park De Groote Peel 
en ‘s middags een optreden van 
Kees van Hooff & Jos Leijen op 
het programma staan. De Moe-
derdagwandeling wordt begeleid 
door een Peelgids en start om 
11.00 uur bij de balie van Buiten-
centrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk. 

Samen de natuur ontdekken
De Moederdagwandeling in De 
Groote Peel is geen wandeling waar-
bij de gids vertelt en de deelnemers 
alleen maar hoeven te luisteren. Nee, 
deze Moederexcursie is een actieve 
gezinstocht waarbij je de natuur ont-
dekt door zelf aan de slag te gaan. 
Met opdrachtjes die je zintuigen prik-
kelen! De deelnemende kinderen
maken bovendien een mooi natuur-
schilderijtje om moeder mee te ver-
rassen. Maar dat mogen we eigenlijk 
nog niet verklappen…. De excursie 
gaat over het familiepad (verhard) 
en is dus voor iedereen toegankelijk. 
De route is twee kilometer lang en de 
activiteit duurt 1,5 – 2 uur. Deelname 
kost € 5,- voor volwassenen, € 3,50 
per kind en opgave is gewenst via: 
0495 – 641 497 of per mail: depelen@
staatsbosbeheer.nl 

Muziek in het Amfitheater
Na afloop van de wandeling kun je 

pauzeren in de Peelkiosk of op de 
picknickweide en daarna genieten 
van muziek in het overdekte Amfi-
theater van Buitencentrum De Pelen. 
Om 13.30 en 15.00 uur zijn er op het 
Peelpodium optredens van Kees van 
Hooff & Jos Leijen. Deze Weerter ar-
tiesten spelen nummers van de sin-
ger/songwriters uit de sixties. Veel 
country, ballads en meerstemmige 
songs van onder andere Simon &
Garfunkel, the Everly Brothers en Jim 
Reeves. Dit is een Moederdag met 
voor elk wat wils!

Let op: de voorstelling op het 
Peelpodium is voor iedereen toe-
gankelijk. U hoeft dus niet aan de 
Moederdagwandeling deel te ne-
men om van de muziek te komen 
genieten. Voor het Peelpodium 
wordt geen entree, maar een vrij-
willige bijdrage van het publiek 
gevraagd.

Buitencentrum De Pelen
Buitencentrum De Pelen ligt bij de in-
gang van Nationaal Park De Groote 
Peel aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 
In het Buitencentrum vindt u een in-
formatiebalie en een uitgebreide win-
kel met boeken, Streekproducten en
souvenirs. Ook voor Moederdag heb-
ben wij leuke cadeaus in huis! Voor 
een hapje en een drankje kunt u bij 
de inpandige horecagelegenheid met
buitenterras, de Peelkiosk, terecht. 
Achter het gebouw is een grote pick-
nick- en speelweide. Het Buitencen-
trum is elke dag geopend van 10.00 
tot 18.00 uur. Voor meer informatie 
en een compleet activiteitenoverzicht: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Foto: Marijke Vaes-Schroën, Staatsbosbeheer

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

10 mei Moederdag
Kadotip: Duster

Nachthemd
Shortama
Lingerie bon

SKO

Als ik terugkijk in ons leven
zie ik dat het kleinste teken
de kleinste handreiking
al genoeg is, om weer mezelf te zijn

De reizen, die we samen maakten
de kiekjes zijn zo waar,
zo werkelijk
en dat wij daar geweest zijn.
Kleine zakjes aarde, een steentje,
een kleinood,
die jij soms voor me meebracht

Maar met het regiem van ouder worden
is de wanorde nabij

In onze tuin zie ik hommels en bijen
stoeien om de mooiste bloem
Vlinders dwarrelen door thermiek
van de wind
In de avond horen we vogels nog fluiten
voordat de nacht valt

Wellicht volg jij mijn schaduwbeeld
maar ik hervind mezelf in onze
verrukkelijke HOF van EDEN

Anja Massee

Leest u ook onze korte verhalen Moe-
derschap en De ballenbak op www.
schrijverskringospel.nl



Levendige wereldmuziek 
Theaterboerderij Boeket

Zaterdag 9 mei / 20.30 uur: 
Claudia en Manito

Claudia, zangeres en harpiste en Ma-
nito, veelzijdig gitarist en componist, 
zijn beiden dynamische virtuozen die 
elkaar gevonden hebben binnen de 
Spaanstalige Latin met sterke gipsy 
invloeden. Dankzij de combinatie 
van Paraguayaanse harp, het zwoele 
stemgeluid van Claudia en het intuï-
tieve zigeuner gitaarspel van Manito 
nemen zij een unieke plek in binnen 
de Wereldmuziek.

Claudia zingt canciones uit diverse 
Zuid Amerikaanse landen. Met haar 
zwoele stemgeluid treft ze het juis-
te gevoel wat deze muziek in zich 
draagt. Op de harp laat zij Argentijn-
se zamba ’s en tango’s , stukken uit 
Paraguay en Venezuela horen. Mani-
to begeleid de harpstukken van Clau-
dia met strakke gitaarritmes dit met 
vurige solo’s en fraseringen. Van huis 
uit speelt Manito rumba flamenca. 
Door de combinatie Paraguayaanse 
harp en flamenco gitaar heeft de mu-
ziek van ‘Claudia y Manito’ een eigen 
geluid gekregen zonder dat deze in 
authenticiteit inboet. 

Het concertprogramma heeft de titel 
‘Arpamor’; vrij vertaald betekent dit : 
liefde voor de harp. 

Zondag 10 mei / 15.00 uur:
wereldmuziek met Matiz uit Roer-
mond
Matiz brengt een bont pallet van we-
reldse muziek, vocaal en instrumen-
taal, akoestisch en onversterkt. Matiz 
staat in het Spaans voor kleurrijk. Dat 
is wat deze zielsverwanten samen-
brengt: alle muzikale klankkleuren 
van de wereld.

Het is vooral de muziek die ontstaan 
is in de harten van het volk en met ziel 
en zaligheid gezongen en gespeeld 
wordt. Dit met een volkse stem en 
met de blote voeten in de aarde. 
Matiz geeft daar hun eigen kleur aan. 
En om de puurheid te bewaren bren-
gen ze de muziek akoestisch.
Verder vullen ze de traditionals aan 
met eigen liederen en teksten.

Reserveren:
www.theaterboerderijboeket.nl
Entree: € 10,00

Tot ziens op de Rosselsweg 3, Neder-
weert.

• Springkussen voor de kinderen
• Demonstratie brandweer
• Diverse acties van Yanmar en Probst
• Wedstrijd banden wisselen 
• Een hapje en een drankje

a u t o b e d r i j f
v e r h u u r b e d r i j f
Leon de Wit
Klaars traa t  22b ,  Ospe l
Tel.: 0495-663204

OPEN DAG
9 mei 2015
10.00 - 17.00

• Verhuur van diverse grondverzetmachines
• Daeler van Yanmar minigravers en dumpers
• Daeler van Probst stratenmakers machines en toebehoren

Maak kennis met: 
• Veugen Autoglas, o.a. ruitgravering
• Valvoline
• Waving Flag Promotions

Er viel niets te kiezen,
hij gaat naar zijn koffiemaatjes.

Machteloos, verslagen en intens verdrietig zijn wij
na `t plotselinge overlijden van

Frans Vossen
~ Frenske ~

Hij overleed op 59 jarige leeftijd in het ziekenhuis te Helmond.

Grote liefde van Monique Vossen – Helwig

Pap van Robin
Baasje van Kaira

Trix 
Broer, zwager en oom van Familie Vossen

Familie Hartman

30 april 2015
Acaciastraat 48, 6031 XZ Nederweert

Wij hebben op maandag 4 mei in crematorium Heeze afscheid van hem 
genomen.

Loonspuiter Hubert Linders
Voor uw • maisland • grasland • akkerbouw gewassen.

Spuit voorzien van GPS.

Ook voor uw probleem onkruiden in maisland, haagwinden en 
veenwortel, bieden wij onderblad bespuiting.

Tevens mais en vanggewas zaaien.

Hubert Linders
Strateris 32 • 6031 PD  Nederweert • Tel. 06-51822077

Nationale Molendagen

Op de molen “de Korenbloem“ in 
Ospel. Op zaterdag en zondag 9 en 
10 mei 2015 van 11.00-16.00 uur.
De molenaars geven een rondleiding 
tot in de kap en ze gaan met de be-
zoekers zeilen voorhangen.
Tijdens de rondleiding wordt er in de-
tails gesproken over de molenstenen 
en de nieuwe builmachine die nodig 
is voor van het meel bloem te maken.
Onder in de molen is het gezellig in-
gericht voor eventuele groepen ( op 
afspraak) die zin hebben in koffie en 
vlaai na de rondleiding. Ik denk aan 
een verjaardag maar ook met moe-
derdag is het mogelijk.
Bespreek het allemaal tijdens uw be-
zoek op de Nationale Molendagen op 
“de Korenbloem” in Ospel. 
Voor de kleintjes zijn er gratis wind-
molentjes. (op is op).
Tot ziens en de vriendelijke groeten 
van de Molenaars. 

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

Trimsalon en Dierenservice Dana.
Professionele vachtverzorging voor alle honden, groot én klein.
Bel voor een afspraak of kijk op
www.facebook.com/trimsalondierenservicedana
voor meer informatie. Tel. 0637482750 - Ospel.

Op Zaterdag 9 mei 2015 is er een 
open dag bij Autobedrijf Leon de 
Wit en het nieuwe verhuurbedrijf 
Leon de Wit.

Verhuurbedrijf Leon de Wit
Tijdens de open dag kunt u kennis-
maken met het nieuwe verhuurbe-
drijf van Leon de Wit waar u diverse 
grondverzetmachines kunt huren. 
Leon de Wit Verhuurbedrijf is dealer 
van Yanmar minigravers en dum-
pers en dealer van Probst straten-
makers machines en toebehoren.
Tevens is aanwezig nieuwe minigra-
ver De Dual-power die zowel elek-
trisch als met diesel te gebruiken is. 

Demonstratie/stands
Brandweer Nederweert zal aanwe-
zig zijn en diverse demonstraties ge-
ven, terwijl u kennis kunt maken met  
Veugen Autoglass, o.a. ruitgra-
vering, Valvoline en waving Flag 
Promotions.

Voor de kleinste is een springkussen 
aanwezig.

Racewagen van Tom Coronel
Speciaal voor de opendag zal de Val-
voline racewagen van Tom Co-
ronel aanwezig zijn. Tom wordt in 
het FIA WTCC-seizoen 2015 gespon-
sord door Valvoline. 
Een merk dat synoniem staat voor in-
novatie en kwaliteit. 
Dankzij kwalitatief hoogwaardige 
producten en diensten vervult Valvo-
line een leidinggevende positie, met 
miljoenen trouwe klanten over de ge-
hele wereld. 
Leon is trots dat hij deze racebolide 
heeft kunnen regelen. 

Kom gezellig langs op 9 mei van 
10.00-17.00 uur aan de Klaarstraat 
22b in Ospel. Er staat een hapje en 
drankje voor u klaar.

Opendag bij autobedrijf Leon de Wit

Ook dit jaar worden de mama’s van 
de peuters van Hoera kindercentra 
met Moederdag weer in het zonnetje 
gezet. De peuters van Upke Dupke – 
Eigen Wijsje en de Apeköpkes moch-
ten op zondag 19 april jl weer papa 
meenemen naar Hoera om samen te 
knutselen voor mama. Het werd een 
hele gezellige zondagmorgen met 
veel gekwebbel en gelach waar zowel 
de papa’s als de peuters volop van 
genoten. Ondanks al dat gekwebbel 

hebben de peuters met hun papa (en 
er was een oma meegekomen) kei 
hard gewerkt om iets leuks te maken 
voor mama. Lieve mama’s van onze 
peuters…. Wij wensen jullie allemaal 
een hele fijne Moederdag en laat je 
maar eens lekker verwennen door jul-
lie peuter.
Nu nog een paar weekjes wachten 
totdat het Moederdag is………  maar 
wij houden onze mondjes goed op 
slot.

Vaderdagochtend bij Hoera!

Foto’s: Nederweerter Foto Club.

30 jaar Moulin Blues

Vele muziekliefhebbers genoten van de 30e editie van het Moulin Blues Festival.


