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

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

(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

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

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

VOOR WONINGBOUW,
VERBOUW EN

 UTILITEITSBOUW

open huis
zondag 7 Juni 

10.00 - 15.00 uur
Loop vrijblijvend binnen en 
neem een vriend of vrien-
din mee! De koffie staat 

klaar.  
Petra’s Hairstyling | Kerkstraat 81 | 0495-626627   

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

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING    ANTI AGING    ONTHAREN

JeunesseHuidverzorgingsinstituut JeunesseJeunesse

SPRAY TANNING
Een mooie egale bruine huid met spray tanning

Met een speciaal spray tanning apparaat wordt de DHA tanning vloeistof over de
huid verdeeld. Je krijgt een prachtige egale bruining van de huid in 10 minuten.
Speciale verzorgingsproducten zorgen voor een langdurige mooie bruining.

DAAROM SPRAY TANNING 
√ Direct een gebruinde huid

√ Je voelt je fantastisch en zo zie je er ook uit

√ Het is snel, spray tanning duurt 10 minuten

√ Natuurlijk resultaat

√ Goed voor je huid!

Weekaanbieding
WEEK

23
1 t/m 
6 juni

Kruimelvlaai: € 9,40 half € 5,20
Lente vlaai: € 13,25 half € 7,60
Aardbeienvlinders:  € 1,65 per stuk

Vollerkoren brood: € 2,20

Goed nieuws voor alle 70-plus-
sers die wonen in Leudal, Ne-
derweert of Weert. Vanaf 1 juni 
kunnen deze inwoners gebruik 
maken van (extra) huishoudelijke 
hulp voor een gereduceerde prijs. 
Deze regeling geldt ook voor
mensen die al hulp en ondersteu-
ning uit de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo) ontvangen
en extra hulp willen inkopen. De 
gemeenten Leudal, Nederweert 
en Weert hebben deze regeling
samen met de vier aanbieders 
van huishoudelijke hulp vormge-
geven.

Extra geld van het Rijk 
Vanaf 2015 zijn gemeenten verant-
woordelijk voor nieuwe taken op 
het gebied van Wmo. Daarbij kre-
gen gemeenten minder geld voor de
Wmo-taken, waaronder Hulp bij het 
huishouden. De Rijkoverheid heeft 
nu besloten dat gemeenten in 2015 
en 2016 extra budget krijgen voor 
deze ondersteuning. Hiermee wil de 
overheid ervoor zorgen dat huishou-
delijke hulpen hun baan zoveel mo-
gelijk kunnen behouden. Daarnaast 
kunnen mensen die dat nodig heb-
ben de huishoudelijke taken makke-
lijker zelf regelen en dus zelfredzaam 
blijven. 

Wie komt in aanmerking voor de 
regeling
Iedereen die ouder is dan 70 jaar en 
woont in de gemeente Leudal, Neder-
weert of Weert kan gebruik maken 
van de huishoudelijke hulp-regeling. 
Ook mensen uit deze gemeenten die al 
een indicatie hebben op grond van de 

Vanaf 1 juni kunnen 70-plussers gebruik maken van (extra) huishoudelijke hulp voor een gereduceerde prijs

Extra huishoudelijke hulp

Wmo kunnen aanspraak maken op ex-
tra hulp tegen de gereduceerde prijs. 

Hoe werkt de regeling
Mensen die in aanmerking komen
voor de regeling kunnen extra huis-
houdelijke hulp inkopen voor een 
laag tarief. Namelijk 10 euro per uur 
in 2015, voor maximaal 100 uur per 
jaar. De prijs voor 2016 moet nog wor-
den vastgesteld. 

Onder huishoudelijke hulp valt basis 
schoonmaakwerk, maar ook plus-
diensten zoals ‘grote schoonmaak’, 
boodschappen doen, strijken, grotere 

opruimtaken of begeleiding ter on-
dersteuning van de zelfredzaamheid. 

Waar kunt u terecht
Bent u 70 jaar of ouder en wilt u ge-
bruik maken van de regeling voor 
huishoudelijke hulp? 
Dan kunt u terecht bij een van de vier 
aanbieders van hulp bij het huishou-
den in de regio. U hoeft daarvoor 
geen contact op te nemen met uw 
gemeente. Ontvangt u al huishou-
delijke hulp en wilt u extra hulp bij-
kopen? Dan kunt u terecht bij uw ei-
gen aanbieder. Zij informeren u ook 
persoonlijk over de regeling.

Zorgcentrum Beek en Bos,
tel. 0475-391700.
De Zorggroep/ Alphatrots,
tel. 0475- 746020 en 
email info@alphatrots.nl.
Stichting Land van Horne,
tel. 0900 333 55 55 
(op kantoordagen van 8 tot 18 uur). 
Proteion Schoon, tel. 088-8503142.

Tijdelijke regeling
De Rijksoverheid geeft alleen voor 
2015 en 2016 extra geld aan gemeen-
ten. De regeling voor (extra) goed-
kope huishoudelijke hulp is dus tijde-
lijk. Het is nog niet duidelijk wat er na 
2016 met de regeling gebeurt. 

Op 19 juni is het weer zover. 
Na de Christmas Party en het Vas-
telaovendjbal staat het 3e thema-
feest op de planning in de Pinnen-
hof. Dit keer wordt het Strandbal 
het feest voor de jeugd van 10 
tot 15 jaar. De organisatoren Ton 
van de Heurik (beheerder Pinnen-
hof) en Rolf Verheijen (voorzitter
RaadPop) hopen met dit thema-
feest weer de jeugd het feest te
geven wat ze verdienen.

Als nieuwe beheerder van de Pinnen-
hof (sinds 2013) heeft Ton al vaker 
overwogen om iets voor de Neder-
weerter jeugd te organiseren echter
werd het niet concreet.
In vroeger jaren was de Pinnenhof de 
“place to bee” als het ging om het 
jeugddansen. Waarom zou dat nu 
niet meer kunnen?
Nadat Rolf bij mij kwam met het idee 
om iets te organiseren voor de jeugd 
was de stap snel gezet. Met de ge-
dachte van het “jeugddansen” in het 
achterhoofd maar dan stoer, hip en 
meer van deze tijd.
“De sociale en digitale media heeft 
de tijden veranderd, maar dat wil niet 
zeggen dat je af en toe lekker op stap 
moet kunnen gaan en plezier wilt ma-
ken met je vrienden en vriendinnen”.

Er wordt veel gesproken in Neder-
weert dat er niets te doen is voor de 
jeugd en daar willen we nu juist op 
inspringen aldus Rolf.
Het zou prettig zijn als we dit als ge-
meenschap samen kunnen omarmen
en er een succes van te maken. Met 
hulp die we van de scholen krijgen 
zijn we daarmee al aardig op weg. 

19 juni Strandbal voor de jeugd van 10 tot 15 jaar

Strandbal: stoer, hip en van deze tijd

Mochten er meer mensen zijn die 
Ton en Rolf hiermee willen helpen 
schroom je niet om contact met hun 
op te nemen op rolfverheijen@hot-
mail.com.

Vrijdag 19 juni is het tijd voor een 

zomers Strandbal voor de jeugd van 
Nederweert. Een zomeravond met 
palmbomen, strand, zee en zon. Om 
de avond sfeervol te beginnen wordt 
iedereen ontvangen met een gezel-
lige welkomstcocktail.
De avond is voor de jeugd van 10 – 15 

jaar. De zaal opent om 19.00 uur en 
de deuren zullen om 20.00 uur slui-
ten. Het Strandbal duurt tot 22.30 
uur. Entree 2,50 euro inclusief 1 con-
sumptie.
Ook wordt deze avond weer de mu-
ziek gedraaid door DJ Niels.

Brugstraat 8 Nederweert T. 634227 • buiten praktijkuren bij spoed 460765 zie ook www.tandartsspauwen.nl

De kwaliteit van leven wordt voor een groot 
deel bepaald door het goed kunnen eten, 

drinken en praten; daar willen wij u bij helpen! 
Tandarts Spauwen sr. is de voorkeurstandarts 

van het St. Joseph verzorgingstehuis. Als u niet 
goed ter been bent komt hij ook bij u thuis 

samen met onze eigen technieker.
Het team van Spauwen & Spauwen is er voor 

alle leeftijden. Want voor de
gezondheid van het gebit is niemand te oud.



De Kerneel bereidt zich voor op de communie
Groep 4 van basisschool de Kerneel is 
druk bezig met de voorbereidingen 
op de communie.
We zijn in Ospel op excursie geweest 
bij molen de Korenbloem.
We hebben kaarsen gemaakt bij 
kaarsenmakerij Inka in Swartbroek.
We hebben op school een lunch aange-
boden gekregen van bakker Tommie.
Bakker Tommie nog hartelijk bedankt 
hiervoor!

Op zondag  7 juni a.s. doen wij de 
Communie om 9.30 uur.
Iedereen is bij deze van harte uitge-
nodigd.

Groep 4 bs de Kerneel.

JAN
Centrumplan Nederweert: 
Kansrijk beleid?

Het College van B&W komt met een 
voorstel om zich niet meer in te zet-
ten voor behoud van het huidig 
winkelgebied, maar om zich te fo-
cussen op een nieuw winkelgebied 
in Nederweert op de locatie Wijen. 
De gemeente zet zich daarbij in voor 
een eventuele verplaatsing van su-
permarkten. Wat is de meerwaarde 
hiervan voor Nederweert en wat is 
de impact van dit plan op het winkel-
gebied Kerkstraat/Lambertushof? De 
partij JAN peilt de mening van de lo-
kale ondernemers.

Stimulans winkelen in Nederweert
De ondernemers in Nederweert vech-
ten al jaren om het hoofd boven wa-
ter te houden. De gemeente heeft de 
Kerkstraat en de Brugstraat volledig 
gerenoveerd om het winkelend pu-
bliek te stimuleren om hun inkopen 
te doen in Nederweert. Daarmee wil-
de het College ook tegemoet komen 
aan de behoefte van ouderen en een 
centrum realiseren dicht bij voorzie-
ningen. Door dit nieuwe centrumplan 
worden de bezoekers gelokt naar 

een heel ander winkelgebied. Gel-
den argumenten van destijds ineens 
niet meer? Is dit de doodsteek voor 
de winkeliers op Lambertushof en di-
recte omgeving?

Vragen
Het voorstel van het College is om de 
locatie Wijen te verheffen tot nieuw 
winkelgebied voor Nederweert. Wat 
maakt dat deze locatie van het Col-
lege nu de voorkeur krijgt boven het 
huidige centrum? In hoeverre komt 
de gemeente hiermee tegemoet aan 
de wensen van slechts één of enkele 
ondernemers? Wie heeft hiervan het 
meeste voordeel? Biedt een andere 
invulling van deze locatie misschien 
meer kansen en welke rol past dan de 
gemeente?

Geef uw mening
De partij JAN inventariseert de me-
ningen van ondernemers en inwoners 
en neemt deze mee in de afwegingen 
rondom de standpuntbepaling voor 
de raadsvergadering van 9 juni aan-
staande. Laat daarom uw mening ho-
ren. Wij zijn er benieuwd naar! Geef 
uw reactie via www.facebook.com/
jannederweert.

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.

Café De Prins organiseert voor 
het vierde jaar op rij ‘The Source 
of Summer’!

Voor het vierde jaar op rij organi-
seert Café De Prins ‘The Source of 
Summer’. Dit jaarlijks terugkerende 
outdoor evenement, dat normaal 
gesproken in augustus plaatsvindt, 
zal deze keer op 13 juni (vanaf 15.00 
uur) georganiseerd worden. Ook 
deze editie wordt er weer groots 
uitgepakt en staan er 6 (!) namen op 
‘The Source of Summer’ in de tuin 
van Café De Prins in Ospel. Liefheb-
bers van ‘90’s’ (house) en ‘future 
house’ muziek mogen ook deze edi-
tie absoluut niet missen. 

DJ Diego
Hét DJ talent van Ospel, DJ Diego 
(Diego Nabben) zal ‘The Source of 
Summer’ om 15.00 uur openen. Diego 
is op dit moment druk met het volgen 
van lessen in het produceren van zijn 
eerste eigen electro house track. Dit 
doet hij bij DJ school Nederland in 
Gorinchem. 

DJ S-Sential
DJ S-Sential, van maandag tot vrijdag 
beter bekend als Sander Steijvers, 
stond voor het eerst op een aanspre-
kend affiche voor Splashbeats 2013, 
met o.a. FeestDJRuud. Momenteel 
is Sander actief als resident dj bij De 
Brouwer Weert. Hij heeft vanaf die 
tijd gedraaid bij onder andere Club 
Eleven en Timoz (Weert), Club Storm 
(Eindhoven), Confetti (Apeldoorn), 
Café De Buren (Sittard) en B-For 
(Maastricht). Op festivals waar hij 
eerder stond (WK Festival, Royal Fes-
tival, Freedom Festival en Ma-Xi-Maal 
Genieten) kenmerkte een energieke 
mix van urban en house zijn sets, be-
kende en classic deuntjes afgewisseld 
met underground.

‘The Source of Summer’

DJ Jose
DJ Jose, of Jos Klaster, is een Neder-
landse DJ en producer. Al vanaf zijn 
veertiende is hij actief als DJ en ken-
nen we hem van nummers als ‘House 
of justice’ en ‘Turn the lights off’.

DJ Jurgen
Jurgen Rijkers, beter bekend als DJ 
Jurgen, begon in de jaren tachtig 
bij Radio Stad Den Haag. Hij werkte 
daarna onder andere bij Radio 3, Ra-
dio 10 en Veronica’s Drive In Show. In 
1994 brengt hij zijn eerste single uit, 
en met succes. In 1999 scoort hij zijn 
grootste hit met het nummer ‘Better 
Off Alone’ samen met Alice Deejay. 
Ook het nummer ‘Higher and higher’ 
wordt in 2000 een groot succes.

DJ Jean
DJ Jean, oftewel Jan Engelaar, begon 
zijn cariere in 1989 toen hij de Neder-
landse mix- en scratchkampioenschap-
pen won. Hij werd bekend als live-dj 
van de Amsterdamse uitgaansgele-
genheid, iT. Ook werkte hij voor Radio 
538, Caz! en tegenwoordig draait hij 
op Slam FM. Enkele bekende hits van 
DJ Jean zijn ‘The launch’, ‘Love come 
home’ en ‘Every single day’.

The Deejays
Net als voorgaande jaren zorgen ‘The 
Deejays’ voor de afterparty van ‘The 
Source of Summer’. Na 21.30 gaat het 
feest namelijk binnen verder. 

Kortom; hier moet je bij zijn! Kaarten 
voor ‘The Source of Summer’ zijn ver-
krijgbaar bij Café De Prins in Ospel en 
kosten €10,- in de voorverkoop. Ook 
aan de deur zijn nog kaarten verkrijg-
baar voor €15,- per stuk, maar OP=OP! 

The Source of Summer
Café De Prins Ospel
13 juni – VVK €10,- DVK €15,-

Verkeersexamen

Dinsdagochtend 26 mei hebben vrij-
willigers van Veilig Verkeer Neder-
weert alle scholen van de gemeente 
Nederweert bezocht om de diploma’s 
van het verkeersexamen uit te reiken.
De deelnemende kinderen van Ne-
derweert, Ospel, Nederweert-Eind en 
Leveroy zijn allemaal geslaagd voor 
het verkeersexamen. Dit jaar waren 
er geen kinderen die alles goed had-
den, dus 100 punten behaaldens, dit 
lag m.n. aan de moeilijkheidsgraad 
van het theoretische gedeelte. In het 
praktische gedeelte werden de mees-
te strafpunten behaald door het niet 

uitsteken van de hand bij het veran-
deren van richting.
Ook het niet kijken over de schouder  
en het niet (goed) verlenen van voor-
rang scoorde hoog.

Voor vragen over verkeerszaken 
zie www.vvn.nl of mail naar neder-
weert@vvnregio.nl 
Wilt u uw eigen verkeerskennis tes-
ten ga dan naar vvn.nl/opfriscursus.

Tjeu Stultiens

VVN afd. Nederweert

Gratis lessen kleutergym bij Gympoint
Leren bewegen voor kinderen van 
3 en 6 jaar.

Vanaf zaterdag 23 mei is Gympoint 
Nederweeert gestart met kleutergym 
voor kinderen van 3 en 6 jaar.
Onderleiding bevoegde en deskun-
dige leiding van Marita Vaes kunnen 
kleuters veel, veelzijdig en verant-
woord gymmen.
Nadruk bij kleutergym ligt op het 
krijgen en behouden van plezier in 
bewegen samen met andere leef-
tijdsgenootjes. Spelletjes, liedjes en 
uitdagende bewegingsvormen met 
leuk spelmateriaal voor deze leeftijd 
dragen bij aan het goed leren be-
wegen. Bovendien draag het goed 
leren bewegen bij aan het zelfver-
trouwen van de peuter en leert het 
kind spelenderwijs de wereld ont-
dekken. Naast het leren bewegen 
en coördinatie wordt tijdens de les-
sen ook aandacht besteed aan taal 
en ruimte begrippen. “voor”, “op”, 
“naast”, “achter”, “in”, “tussen”, ... 
zijn enkele begrippen die spelender-
wijs worden geleerd. Daarmee  wordt 
een gezonde basis gelegd voor een 
latere sportcarrière. Gympoint vindt 
het enorm belangrijk dat kinderen 
goed leren bewegen. Dat draagt bij 
aan het krijgen en houden van ple-
zier in het bewegen.  En… Gympoint 
is overtuigd van een kwalitatief goed 
aanbod dat de kleutergymlessen tot 
de zomervakantie gratis worden aan-
geboden. Daarna kunnen kinderen 
besluiten al of niet lid te worden. Na 
de zomervakantie starten de kleuters 
met bewegingslessen die uitmonden 
in een Nijntje Beweegdiploma. Gym-
point Nederweert is als enige club in 

Nederweert officieel erkend aanbie-
der van het Beweegdiploma.
Enthousiast en/of aanmelden voor 
het volgend seizoen?
Stuur een mail naar info@gympoint.
nl en wij houden u op de hoogte.
De lessen zijn op zaterdagmorgen van 
09:00-10:00 uur in de Reigershorst 
Nederweert-EInd.

Voor meer informatie zie 
www.gympoint.nl

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Ziekenvervoer Weert
Maaseikerweg 155
6005 AD Weert
t: 0495-580585
e: ziekenvervoerweert@

princen.com

Dinsdag 26 mei zijn zes bijzondere 
schilderijen onthuld in SJG Weert. 
De schilderijen hangen in de cen-
trale hal en zijn gemaakt door In-
grid Wertz. “Sinds de verbouwing 
in 2014 heeft het ons ziekenhuis 
een mooie en moderne hal”, al-
dus Eric Rikkert, algemeen direc-
teur. “Wat de hal echter nog mis-
te was iets eigens. Iets dat de hal 
nog meer bijzonder maakt. Een 
kunstwerk dat laat zien waar SJG 
Weert voor staat: zorg en betrok-
kenheid. Daar heeft Ingrid Wertz 
voor gezorgd.” 

Ingrid is een van de kunstenaars van 
PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) en 
kreeg de opdracht om zes zieken-
huisscènes te schilderen. Ingrid is au-

Bijzondere schilderijen in SJG Weert

tistisch en een bevlogen, kleurrijke 
schilder met een kenmerkende eigen 
stijl. Vanuit haar eigen beleving heeft 
zij verschillende situaties op het doek 
gezet. Eric Rikkert: “Het resultaat is 
prachtig geworden. Naast een war-
me en persoonlijke aankleding van 
de centrale hal, vind ik het ook een 
mooie gedachte dat de schilderijen 
ook de jarenlange samenwerking tus-
sen PSW en SJG Weert benadrukken.” 

Een deel van de schilderijen is mogelijk 
gemaakt door Cindy Denessen (Weert 
Media) en Floor Schoenmakers (EHS 
Communications) uit Weert. Tijdens de 
presentatie van de Stadsagenda 2015 
hebben zij een veiling georganiseerd 
van waaruit een deel van de opbreng-
sten zijn geschonken aan SJG Weert.



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

EHBO Nederweert leidt 27 nieuwe EHBO-ers op

Donderdagavond mochten 27 EHBO-
ers hun diploma in ontvangst nemen 
tijdens een buitenoefening aan mane-
ge de Kraal in Nederweert. In het voor-
jaar slaagden 20 jeugdigen (11-12 jaar) 
en 7 volwassenen voor het EHBO diplo-
ma. De volwassenen zijn automatisch 
lid van de EHBO vereniging en kunnen 
ingezet worden bij evenementen.

De opleiding van zowel de jeugd als 
ook de volwassenen werd verzorgd 
door de eigen kaderinstructeurs en 
lotusslachtoffers van de vereniging. 

Elk jaar wordt het seizoen afgeslo-
ten met een buitenoefening. Dit jaar 
werd de oefening gehouden bij ma-
nege de Kraal. Met assistentie van de 
vrijwillige politie en ambulanceperso-

neel werd er een bevrijdingsactie en 
hulpverlening uitgevoerd. Daarnaast 
kreeg de jeugd uitgebreid uitleg over 
de inhoud en de werking van de am-
bulance. De volwassenen oefenden 
in verschillende groepen door tot 
ca. 22.15 uur. Alle EHBO-ers moeten 
bepaalde competenties behalen om 
hun diplomaverlenging te krijgen. 
Iedereen bracht het er goed van af, 
zodat de organisaties die de hulp van 
de EHBO inroepen bij evenementen 
weer verzekerd zijn van goed opge-
leide mensen.

In het najaar worden er door EHBO 
Nederweert weer nieuwe cursussen 
verzorgd voor zowel de jeugd als ook 
de volwassenen. Meer informatie is te 
vinden op www.ehbonederweert.nl

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

Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in industriële 
verpakkingen, kisten en pallets.

Wij zoeken een 

Verpakker/produktiemedewerker 
met ervaring in de hout/bouwbranche.

Leeftijd 30 t/m 45 jaar.
In het bezit van het rijbewijs BE, 

een heftruckcertificaat en eventueel een VCA certificaat.

Iemand die van aanpakken weet.
Geen 9 – 5 mentaliteit.

Zelfstandig kan werken maar zeker ook in teamverband.

Heb je interesse, 
stuur dan een CV door naar info@morpak.nl

Vertrouwd & Duurzaam

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

Uw lokale specialist 
voor zonnepanelen 
én elektrotechniek

Adviseert, levert, monteert.
Vertrouwd en vakkundig 
zoals u ons kent.

Vraag een vrijblijvende offerte via 
www.remozon/nl / 06-54256242

4e Editie Preuvenementen 
Fietstocht

zondag 21 juni 2015
De fietstocht voert de fietsers door 
het buitengebied van de gemeente 
Nederweert, “DE AGRARISCHE GE-
MEENTE“ van Midden-Limburg. Lek-
ker fietsen, gratis preuven en rond-
neuzen bij agrarische bedrijven.
De SBH heeft weer een plattelands-
fietstocht uitgezet van 30 km in het 
buitengebied van de kernen Neder-
weert, Ospel en Nederweert-Eind.
Deze tocht voert de deelnemers door 
prachtig natuurgebied met wijdse 
uitzichten. Gratis preuven bij 9 agra-
rische bedrijven. Bij enkele bedrijven 
kunt u ook een terrasje pikken voor 
het genieten van een consumptie. De 
consumpties zijn voor eigen rekening

Inschrijfgeld:
€ 3,00 per persoon voor volwasse-
nen en de kinderen beneden de 12 
jaar gratis. Dit bedrag biedt u : gratis 
preuven, fietsroute en een consump-
tiebon voor een extra bolletje ijs bij 
de ijsboerderij.

Startplaats:
Parkeerplaatsen: Sportpark “Op de 
Hoven”, Baldessenweg 1c, 6034 RN 
Nederweert - Eind

Starttijd: 
Van 10.30 tot 13.00 uur.
De deelnemende agrarische bedrij-
ven sluiten om 17.00 uur hun poorten.

Deelname - Inschrijving
Aan deze fietstocht kan iedereen 
deelnemen. Deze tocht is ook ge-
schikt voor electrische fietsen en 
scootmobiels. Komt u met fietsen 
op de auto? Geen probleem: er is 
voldoende parkeergelegenheid. De 
deelname is op eigen risico.
Inschrijving en betaling vooraf is 
verplicht.
U staat ingeschreven zodra het in-
schrijfbedrag is bijgeschreven op 
bankrekening NL73RABO01186.08.886 
t.n.v. SBH te Haelen.
Aanmelden tot uiterlijk 19 juni a.s. 
via emailadres: ton.van.helden@hot-
mail.com of via het aanmeldingsfor-
mulier op onze site. Vul het volledig 
in, sla het op uw computer op en 
stuur het vervolgens naar: ton.van.
helden@hotmail.com
Indien u geen mail heeft kan het for-
mulier ook ingeleverd worden op v.d 
Boetzelaarstraat 63 6081 BR te Haelen

Website: 
www.sbh-haelen.weebly.com

Een beroerte kan ook u 
overkomen… en dan?

Op woensdag 17 juni organiseert 
SJG Weert een informatiebijeen-
komst over CVA, ofwel een be-
roerte. Neuroloog Harry Lövenich 
legt uit wat de behandeling is in 
de beginfase en de preventieve 
behandeling na een beroerte. 
Fysiotherapeute Yvonne Bouten 
gaat in op de revalidatie in het 
ziekenhuis. De verpleegkundige 
van de CVA-nazorgpoli geeft uit-
leg over de nazorg en begelei-
ding. Revalidatiearts Anneke van 
Druenen vertelt over de revalida-
tie na de ziekenhuisopname.
De bijeenkomst vindt plaats tus-
sen 19:00 en 21:00 uur in het Au-
ditorium van SJG Weert, Vogels-
bleek 5. De toegang is gratis. 
Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden via het inschrijffor-
mulier op de website: www.sjg-
weert.nl (zie: Agenda) of bij de 
afdeling Patiënteninformatie: 
0495 – 57 22 05.

Een CVA (cerebro vasculair accident) 
wordt ook wel beroerte genoemd. Bij 
een beroerte gaat er iets mis met de 
bloedcirculatie in de hersenen. Een 
beroerte kan een hersenbloeding of 
een herseninfarct zijn. Hierdoor krijgt 
een deel van de hersenen te weinig 
bloed en hersenweefsel sterft af.
Een beroerte heeft vaak blijvende 
gevolgen zoals verlamming van een 
lichaamsdeel of spraak.
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Stijlvolle

Albo, Skantrea, Bruynzeel
en Wehkamp

Vraag vrijblijvend een offerte aan

.

Binnen- en buitendeuren

Kunststofkozijnen
Serredaken

Douglas Hout

Tuinvisie producten
www.tuinvisie.nl

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

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

Hoogwaardige producten voor
zakelijke en particuliere  sector!

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

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

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

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

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.

Muziek en wandelen in De Groote Peel 

Optreden Limburgse Jônges en Turf-
stekertocht bij het Buitencentrum

Op zondag 7 juni staat er weer 
muziek & wandelen op het pro-
gramma van Buitencentrum De 
Pelen. Om 11.00 en 14.00 uur is 
er een Turfstekertocht en kunt u 
met een Peelgids op pad om Na-
tionaal Park De Groote Peel te 
ontdekken. Vanaf 13.30 uur zijn 
er optredens van de Weerter Di-
alectgroep De Limburgse Jônges 
in het overdekte Amfitheater 
van De Pelen. Het Buitencentrum 
van Staatsbosbeheer ligt aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Over heden en verleden van de Peel
De Peel is een gebied met een rijke cul-
tuurhistorie. Waar nu wandelaars ge-
nieten van de natuur werd tot halver-
wege de vorige eeuw nog geploeterd 
om het veen uit de grond te halen. Al 
heel vroeg ontdekte de mens namelijk 
dat gedroogd veen goed bruikbaar 
is als brandstof. Jarenlang werd het 
gebied afgegraven voor dit zwarte 
goud. De sporen van die turfwinning 
zijn nog zichtbaar in het landschap. De 
grote waterplas ‘het Meerbaansblaak’ 
bijvoorbeeld is ontstaan door het uit-
baggeren van het veen en de Peelba-
nen waarover u wandelt zijn de paden 
waarover de turfsteker zijn turf ver-
voerde. Tijdens een Turfstekertocht 
krijgt u informatie over heden en ver-
leden van de Peel. 

De excursie om 11.00 uur is drie ki-
lometer en gaat over knuppelbrug-
gen. Om 14.00 uur is de route twee 
kilometer over een verhard pad en 
dus ook geschikt voor rolstoelers of 

scootmobiels. Deelname kost € 5,- 
voor volwassenen en € 3,50 per kind. 
Reserveren kan online via: www.
staatsbosbeheer.nl/depelen of tele-
fonisch: 0495 – 641 497.

Vae zeênge in ut Limburgs Plat
Tussen 13.30 en 16.30 uur kunt u ge-
nieten van gezellige Limburgse lied-
jes op het Peelpodium. Zanggroep 
De Limburgse Jônges uit het Weerter 
Land zingt meerstemmig, goed in 
het gehoor liggende liederen over 
vrolijke en serieuze onderwerpen uit 
het Limburgse heden en verleden. 
Het zijn bekende melodieën op zelf 
gemaakte dialectische tekst. In de 
liedjes wordt steeds een ander thema 
bezongen. Meer informatie: www.
dialectkoor-limburgse-jongens.nl 

Let op: optredens op het Peelpo-
dium zijn voor iedereen toegan-
kelijk. U hoeft dus niet aan de 
Turfstekertocht deel te nemen 
om te komen luisteren. Voor de 
muziek wordt geen entree maar 
een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Reserveren is niet mogelijk en 
vol=vol (dus wees op tijd!)

Buitencentrum De Pelen 
In het Buitencentrum vindt u een 
informatiebalie en een uitgebreide 
winkel met boeken, Streekproduc-
ten en souvenirs. Voor een hapje en 
een drankje kunt u bij de inpandige 
horecagelegenheid met buitenterras, 
de Peelkiosk, terecht. Achter het ge-
bouw is een grote picknick- en speel-
weide. Het Buitencentrum is elke dag 
geopend van 10.00 tot 18.00 uur. 
Voor meer informatie: www.staats-
bosbeheer.nl/depelen 

Foto:  ©Marijke Vaes-Schroën|Staatsbosbeheer

Foto:  ©Marijke Vaes-Schroën|Staatsbosbeheer

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.



AUTONIEUWS

Hanssen Auto’s
Keuze uit ± 40 Bovag Top Occasionsop Occasionsop Occasions
In - en verkoop nieuwe en gebruikte Auto’sss

Reparatie Onderhoud alle merken 
Ook voor uw bedrijfswagens
Gratis APK bij grote beurt
Aircoservice  diagnose
APK benzine & diesel
Schadeherstel

Banden service en opslag

www.hanssenautos.nl
Pannenweg 104 Nederweert Tel: 0495-592154

In- en verkoop alle
merken occasions

APK GRATIS BIJ GROTEAPK GRATIS BIJ GROTETIS BIJ GROTEAPK GRA
ONDERHOUDSBEURT.

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

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

WWWWWWWWW.AUTONEDERWEER.AUTONEDERWEER.AUTONEDERWEER.AUTONEDERWEERT.NL.NL.NL

WERKPLAATS OOK OP ZATERDAG GEOPEND

Pannenweg 111
6031 RK  Nederweert

0495-633577

Vanaf heden 4-wieluitlijnen met moderne Bosch uitlijnapparatuur.
Ook op zaterdag!

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

- Gratis vervangend vervoer
- Géén eigen risico

Voor verkoop én onderhoud

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

Van Gog Auto’s is vanaf nu aangesloten bij:

HulsenHulsenwweg 18, 6031 SP  •  Neg 18, 6031 SP  •  Nederederwweereert  •  t  •  TTelel. 0495 - 63 25 35. 0495 - 63 25 35

www.vangog-autos.nl

• DSG Software
aanpaSSinGen en upDateS

•  winterbanDen & opSlaG
•   Spoelen automatiSche

verSnellinGSbakken
•  Gebruikte auto’S
• apk-ii keurinGen
• SchaDereGelinGen
• rep./onDerhouD
• airco-Service

Uw specialist voor:

VVAN NIEUWENHOAN NIEUWENHOVENVEN

     VAKGARAGE VAN NIEUWENHOVEN
Eind 12b Nederweert-Eind  |  T (0495) 63 14 62  |  www.vakgaragevannieuwenhoven.nl

HÉT FULL-SERVICE ADRES VOOR UW AUTO: 

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

WWW.LEON-DE-WIT.NL • WWW.LEONDEWITvErhuur.NL

Aircoservice
APK
uitlijn en bandenservice 
Diagnosespecialist

vErhuur vaN kNIkmOpsEN EN mINILaODErs

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

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

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

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

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

Stay Cool met Vakgarage 
van Nieuwenhoven

Waarom een AircoCheck?
De airco-installatie van uw auto is helaas niet onderhoudsvrij.
Het systeem verliest jaarlijks tot 10% aan koudemiddel. Wan-
neer de airco beschikt over te weinig koudemiddel ontstaat er 
slijtage. Een reparatie kan zomaar oplopen tot meer dan 500 
euro. Bovendien veroorzaakt een matig of slecht werkende airco 
een veel hoger brandstofverbruik.

Muffe geur, verkoudheid, schimmels en bacteriën.
Een goed werkende airco betekent niet alleen comfortabel autorijden 
maar draagt ook bij aan de verkeersveiligheid. Concentratie en reac-
tiesnelheid van bestuurders zijn sterk afhankelijk van de omstandig-
heden in de auto. Uit onderzoek blijkt dat ‘frisse bestuurders’ alerter 
reageren en tot dertig procent minder vaak betrokken zijn bij auto-
ongelukken. Bovendien bepaalt uw airco en het interieurfilter de kwa-
liteit van de lucht die u inademt. Wist u dat de luchtkwaliteit in de auto 
soms wel 6 keer meer verontreinigd is dan de buitenlucht? De voch-
tige omgeving in een aircosysteem kan een bron zijn voor bacteriën, 
gisten en schimmels. Dit veroorzaakt vaak een muffe geur en een ver-
hoogde kans op allergische reacties. Juist door schimmelsporen kun-
nen inzittenden last krijgen van verkoudheid, keelpijn, geïrriteerde 
luchtwegen en tranende ogen. Door de airco jaarlijks te laten reinigen 
wordt voor een fris en gezond klimaat gezorgd, waarbij inzittenden 
zich op hun gemak voelen en de chauffeur helder en alert blijft.

Gratis Aircocheck.
Vakgarage van Nieuwenhoven zorgt er voor dat uw airco in optimale
conditie blijft. Dit voorkomt dure reparaties en nare luchtjes. Vakga-
rage beschikt over een speciaal controle- & onderhoudsprogramma 
voor aircosystemen, uitgevoerd door onze airco-specialisten. Infor-
meer bij Van Nieuwenhoven naar de mogelijkheden of check de web-
site en profiteer van de Gratis Aircocheck.

De voordelen van een aircoreiniging:
• Frisse, gezonde lucht, vrij van bacteriën, gisten én schimmels
• Een schone airco voorkomt allergische reacties
• Ramen vrij van condens in de koudere periodes
• Aangenaam klimaat: comfortabel en koel

Last van hooikoorts?
Laat uw interieurfilter controleren! Juist voor automobilisten die last 
hebben van hooikoorts is een goed werkend interieurfilter van be-
lang, zeker met de zomer voor de deur. Het filtert namelijk o.a. de 
pollen uit de lucht die zorgen voor een allergische reactie.

Hieronder enkele tips die u zelf kunt toepassen om uw airco in 
goede conditie te houden en zo energiezuinig mogelijk te ge-
bruiken. 
• Parkeer uw auto zomers indien mogelijk in de schaduw.
• Is de auto erg warm, zet dan voor vertrek eerst de deuren open, 

of rijd even kort met de ramen open. Hierdoor wordt de ‘grootste’ 
warmte snel uit de auto afgevoerd en uw airco niet onnodig zwaar 
belast.

• Zet de airco minimaal eens per week 10 minuten aan. Dit voor-
komt lekkages door uitdroging van pakkingen en afdichtingen en 
zorgt ervoor dat uw airco optimaal blijft werken.

• Stel de temperatuur maximaal 5 graden onder de buitentempera-
tuur in, het temperatuurverschil tussen binnen en buiten wordt 
anders te groot.

• Schakel de airco 5 minuten voor aankomst uit. Dit voorkomt con-
densvorming in de installatie en daarmee de kans op schimmel en 
dus onaangename geuren.

• Laat uw airco 1 keer per jaar gratis controleren door een Vak-
garage. 

Vakgarage van Nieuwenhoven adviseert een jaarlijkse controle en 
eens per 2 jaar een airco service beurt. Wilt u weten hoe goed uw 
airco nog werkt? Kom dan langs bij Van Nieuwenhoven voor de gratis 
AircoCheck. Onze specialisten controleren gratis de werking van uw 
airco en of deze de temperatuur nog onder controle houdt. Voor meer 
informatie check www.vakgaragevannieuwenhoven.nl of www.auto-
nieuwenhoven.nl 



GemeenteContact
Donderdag 4 juni 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. 

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

Het college stelt de raad voor om de ontwikkeling van locatie Wijen Woonwereld als nieuw winkelcentrum mogelijk te maken. Foto: gemeente Nederweert

Korte weetjes
 
Raad vergadert
Op dinsdag 9 juni vergadert de gemeen-
teraad om 19.00 uur in de raadzaal. 
Op de agenda staat de rapportage 
met de verkenningsresultaten voor de 
centrumontwikkelingen. Ook wordt de 
raad gevraagd in te stemmen met het 
opstarten van de procedure voor het ac-
tualiseren van de detailhandelsvisie uit 
het Masterplan. Deze is gericht op het 
mogelijk maken van de herontwikkeling 
locatie Wijen Woonwereld tot nieuw 
winkelgebied. Een ander agendapunt is 
het vaststellen van de programmareke-
ning 2014 waarmee het college verant-
woording aflegt over de uitvoering van 
de programmabegroting 2014. Verder 
komen o.a. de verklaring van geen 
bedenkingen in procedure buitenplans 
afwijken Hagelkruisbaan 8 in Ospel, de 
verordeningen voor de Participatiewet 
per 1 juli 2015 en de nota over onder-
wijsachterstandenbeleid 2013-2014 aan 
de orde. Kijkt u op onze website voor 
alle voorstellen.

Veiligheidschouw
Op woensdag 27 mei vond in de kern 
Budschop een schouw plaats gericht op 
veiligheid. De resultaten van de schouw 
worden gebruikt voor een informa-
tieavond op dinsdag 16 juni voor de 
inwoners van Budschop en andere 
geïnteresseerden. Mathijs Roos, inwoner 
van Budschop, won begin dit jaar een 
prijs van € 1.000,- bij een grote verzeke-
raar met zijn idee over buurtpreventie. 
Hij heeft de prijs beschikbaar gesteld 
aan de gemeenschap. Na overleg met de 
burgemeester is gekozen voor vier vei-
ligheidsavonden. Volgende week leest u 
meer over het programma.

Op dinsdag 9 juni behandelt de gemeen-
teraad een voorstel over de centrum-
ontwikkeling van Nederweert. De 
uitkomst van een gehouden verkenning 
betekent dat er op de langere termijn 
geen kansen worden gezien om het 
Lambertushof en omgeving als win-
kelcentrum overeind te houden. Reden 
voor het college om de raad te vragen 
om de visie uit het Masterplan te actu-
aliseren en de herontwikkeling van de 
locatie Wijen Woonwereld als nieuw 
winkelcentrum mogelijk te maken. In de 
themaraad van dinsdag 26 mei werd de 
raad hierover geïnformeerd.

In april 2014 stemde de gemeenteraad 
in met de ruimtelijke en financiële 
kaders voor de herontwikkeling van 
de locatie Wijen Woonwereld tot een 
nieuwe winkelpool met woningen. 

Keuze maken
Een tussentijdse analyse door het ad-
viesbureau DTNP toonde echter aan dat 
de ontwikkeling van de locatie Wijen 
Woonwereld niet meer kan worden on-
derbouwd met het Masterplan uit 2009. 
Dit plan gaat uit van een zgn. twee 
polengedachte, waarbij de winkelpool 
Lambertushof - naast de nieuwe ontwik-
keling op de locatie Wijen Woonwereld 
- kan blijven functioneren. Er hebben 
grote veranderingen plaatsgevonden in 
de winkelmarkt. Zo is er toenemende 
leegstand als gevolg van o.a. internet-
verkopen. De analyse van DTNP geeft 
aan dat de gemeente moet kiezen. 
Inzetten op het optimaliseren van de 
bestaande winkelstructuur Kerkstraat-
Lambertushof (met zijn beperkingen), 
of kiezen voor een nieuwe ontwikkeling 

Centrumontwikkeling op agenda
Locatie Wijen Woonwereld als nieuw winkelcentrum

op de locatie Wijen Woonwereld. Het 
laatste betekent dat het Lambertushof 
en omgeving op termijn mogelijk niet 
meer tot het kernwinkelgebied kunnen 
blijven behoren.

Advies door commissie
Dit dilemma was voor het college aan-
leiding om een deskundigencommissie 
onder voorzitterschap van mevrouw 
Pelzer (burgemeester Nieuw Bergen) 
om nader advies te vragen. De commis-
sie adviseerde om in te zetten op het 
behoud van het winkelcentrum in de 
historische kern Kerkstraat/Lambertus-
hof), mits er mogelijkheden zijn om de 
supermarkt aan de Lambertushof (Jan 
Linders) beter te kunnen huisvesten. Een 
supermarkt is namelijk de basis (trekker) 
waar veel andere winkels hun bestaans-
recht aan ontlenen en is daarmee een 
randvoorwaarde voor een toekomstbe-
stendig en levensvatbaar winkelgebied. 

Mogelijkheden verkennen
De commissie heeft het college ook 
aanbevolen om de mogelijkheden te 
verkennen om Jan Linders op de huidige 
locatie aan de Lambertushof duurzaam 
te kunnen huisvesten. De commissie gaf 
tevens de overweging mee om alsnog 
mee te werken aan de herontwikke-
ling van de locatie Wijen Woonwereld 
tot nieuw winkelcentrum als er geen 
mogelijkheden zijn om de supermarkt 
aan de Lambertushof voor de toekomst 
te behouden.

Gesprekken met Jan Linders
Vervolgens heeft het college de mo-
gelijkheden om Jan Linders aan het 
Lambertushof beter te kunnen huisves-

ten verkend. Hiervoor zijn gesprekken 
gevoerd met de firma Jan Linders en de 
eigenaar/belegger van het winkelpand. 
Daaruit kwam naar voren dat aan het 
programma van eisen dat Jan Linders 
stelt aan de hedendaagse huisvesting 
niet tegemoet kan worden gekomen, 
tenzij de gemeente bereid zou zijn tot 
zeer rigoureuze ingrepen (sloop en 
nieuwbouw). Dit acht het college geen 
reële optie. Jan Linders heeft in de 
gesprekken en in diverse brieven aan 
het college en de raad aangegeven hoe 
dan ook op termijn te vertrekken aan 
het Lambertushof, omdat haar winkel-
pand niet meer aan de eisen van nu 
voldoet. 

Wijen Woonwereld
Alles overwegend constateert het colle-
ge dat een levensvatbaar winkelcentrum 
in Nederweert vereist dat het winkel-
gebied zich verder concentreert tot een 
compact en herkenbaar winkelgebied 
dat goed bereikbaar is en optimale 
huisvesting biedt aan tenminste één su-
permarkt die als trekker kan fungeren. 
Het college is van mening dat de markt 
die kansen ziet op de locatie Wijen 
Woonwereld. Dit betekent dat er tevens 
een opdracht ligt om te komen tot een 
alternatieve invulling van de huidige 
winkel van Jan Linders en mogelijk in de 
toekomst ook een nieuwe functie van 
het Lambertushof en omgeving. Samen 
met de betrokken winkeliers en belang-
hebbenden zal dit opgepakt worden in 
het kader van de nog te acwtualiseren 
visie uit het Masterplan.
 
Op onze website vindt u de presentatie 
die in de themaraad is gehouden.

U goed helpen, dat is waar het in de 
gemeentelijke dienstverlening om 
draait. De laatste tijd merken we dat 
steeds meer mensen graag snel en 
efficiënt op afspraak geholpen willen 
worden in het gemeentehuis. Daarom 
breiden we de mogelijkheden om op 
afspraak langs te komen uit vanaf 
maandag 15 juni. Natuurlijk kunt u als 
u dat wilt nog steeds zonder afspraak 
bij ons terecht. Op donderdagavonden 
tussen 16.30 en 19.00 uur zijn we dan 
voor u geopend.
 
Op afspraak langskomen, biedt meer-
dere voordelen. U kunt zelf kiezen welk 
tijdstip u het best past en u weet dat u 
direct aan de beurt bent. Ook weet u 
dat de medewerker u verwacht en dat 
hij of zij zich heeft kunnen voorberei-
den op uw komst, door bijvoorbeeld 
alvast de juiste gegevens erbij te zoe-
ken. Zo kunnen wij u snel en efficiënt 
helpen.  

Ook steeds meer producten online
Wist u dat u voor veel producten zelfs 
helemaal niet meer naar het gemeen-
tehuis hoeft te komen? Onder meer 
een uittreksel uit de Basisregistratie 
Personen (BRP), een uittreksel burger-
lijke stand, een bewijs van Nederlan-
derschap en een visvergunning kunt u 
heel eenvoudig via www.nederweert.nl 
aanvragen. 

Kijkt u voor alle digitale producten en 
meer informatie op onze site. In de toe-
komst zullen we steeds meer producten 
digitaal aanbieden.

Hoe maakt u een afspraak?
Wilt u een afspraak inplannen om een 
product of dienst van de gemeente af te 
nemen? Kies dan eenvoudig via de Af-
sprakenmodule op www.nederweert.nl 
of via de Nederweert-app een geschikte 
datum en tijd. Wilt u liever telefonisch 
een afspraak maken of staat uw product 
of dienst niet in de online Afsprakenmo-
dule? Belt u ons dan via (0495) 677111. 
Afspraken zijn elke ochtend van maan-
dag t/m vrijdag mogelijk. 

Snel en efficiënt geholpen op afspraak  
Vrije inloop
Op donderdagavonden (tussen 16.30 en 
19.00 uur) is het gemeentehuis geopend 
voor iedereen die liever zonder afspraak 
wil langskomen. Let op: er is een aantal 
diensten waarvoor u altijd een afspraak 
dient te maken, omdat we er voorberei-
dingen voor moeten treffen om u goed 
te kunnen helpen. 

Het gaat dan om de volgende diensten: 
alle diensten die betrekking hebben op 
werk & inkomen (sociale zaken, Wmo, 
et cetera); adoptie; geslachtsnaam/voor-
naamswijziging; een eerste inschrijving 
vanuit het buitenland/hervestiging; 
naturalisatie; een huwelijksaangifte; een 
verklaring huwelijksbevoegdheid; het 
aangeven van een geboorte; erkenning 
van een kind; het aangeven van overlij-
den; inschrijving echtscheiding.

Afhalen of ‘snelproduct’ nodig?
In de hal van het gemeentehuis is een 
snelbalie voor een aantal diensten. De 
snelbalie is geopend op maandag t/m 
woensdag van 09.00 tot 17.00 uur, op 
donderdag tot 19.00 uur en op vrijdag 
tot 12.30 uur. U hoeft hier geen af-
spraak te maken. 

Bij de snelbalie kunt u terecht voor het 
afhalen van paspoorten, ID-kaarten en 
rijbewijzen; het aanvragen van een Ver-
klaring omtrent gedrag (VOG); een uit-
treksel uit de Basisregistratie Personen 
(BRP); het aangeven van een verhuizing 
binnen de gemeente Nederweert of 
vanuit een andere gemeente naar de 
gemeente Nederweert (vestiging); het 
aanvragen van een Eigen Verklaring 
voor de aanvraag van een rijbewijs. 

Informatie
Op onze website www.nederweert.nl 
vindt u veel informatie over onze 
producten en diensten. U kunt ons ook 
bellen via (0495) 677111, op maandag 
t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en 
op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

De medewerkers van het KCC staan 
graag voor u klaar!

Goed nieuws voor alle 70-plussers die 
wonen in Nederweert, Weert en Leudal. 
Vanaf 1 juni kunnen deze inwoners 
gebruikmaken van (extra) huishoude-
lijke hulp tegen een gereduceerd tarief. 
Deze regeling geldt ook voor mensen 
die al hulp en ondersteuning uit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
ontvangen en extra hulp willen inko-
pen. De drie gemeenten hebben deze 
regeling samen met de vier aanbieders 
van huishoudelijke hulp vormgegeven. 

Extra geld van het Rijk 
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoor-
delijk voor nieuwe taken op het gebied 
van de Wmo. Daarbij kregen gemeen-
ten minder geld voor de Wmo-taken, 
waaronder hulp bij het huishouden. De 
Rijkoverheid heeft nu besloten dat ge-
meenten in 2015 en 2016 extra budget 
krijgen voor deze ondersteuning. Hier-
mee wil de overheid ervoor zorgen dat 
huishoudelijke hulpen hun baan zoveel 

Goedkoper huishoudelijke hulp inkopen
mogelijk kunnen behouden. Daarnaast 
kunnen mensen die dat nodig hebben 
de huishoudelijke taken makkelijker zelf 
regelen en dus zelfredzaam blijven. 

Wie komt in aanmerking?
Iedereen van 70 jaar en ouder die in 
Leudal, Nederweert of Weert woont, 
kan gebruikmaken van de huishoude-
lijke hulp-regeling. Ook mensen uit 
deze gemeenten die al een indicatie 
hebben op grond van de Wmo, kunnen 
aanspraak maken op extra hulp voor de 
gereduceerde prijs. 

Hoe werkt de regeling?
Mensen die in aanmerking komen voor 
de regeling kunnen extra huishoude-
lijke hulp inkopen voor een laag tarief. 
Namelijk 10 euro per uur in 2015, voor 
maximaal 100 uur per jaar. De prijs voor 
2016 moet nog worden vastgesteld. 
Onder huishoudelijke hulp valt basis 
schoonmaakwerk, maar ook plusdien-

sten zoals ‘grote schoonmaak’, bood-
schappen doen, strijken, grotere opruim-
taken of begeleiding ter ondersteuning 
van de zelfredzaamheid. 

Gebruikmaken
Bent u 70 jaar of ouder en wilt u gebruik-
maken van de regeling voor huishoudelij-
ke hulp? Dan kunt u terecht bij een van de 
vier aanbieders van hulp bij het huishou-
den in de regio. U hoeft daarvoor geen 
contact op te nemen met de gemeente. 
Ontvangt u al huishoudelijke hulp en wilt 
u extra hulp bijkopen? Dan kunt u terecht 
bij uw eigen aanbieder. Zij informeren u 
ook persoonlijk over de regeling.

Zorgaanbieders
Bij welke vier zorgaanbieders kunt u 
terecht? Dat zijn Zorgcentrum Beek en 
Bos, tel. 0475-391700; De Zorggroep/Alp-
hatrots, tel. 0475-746020; Stichting Land 
van Horne, tel. 0900-3335555; Proteion 
Schoon, tel. 088-8503142.



ZIN IN EEN POTJE BADMINTON?

Onze badmintonclub zoekt nog enkele en-
thousiaste leden om een recreatief shut-
tletje te slaan op woensdagavond vanaf 
20:30 uur in de sporthal van het Citaverde 
te Nederweert. Heb je interesse? Bel dan 
06-22802752 of stuur een e-mail naar henk-
baetsen@me.com

Toernooien Jeugd
Zaterdag 6 juni
Merefeldia C2 te MMC Weert
Merefeldia C3 te MMC Weert
Merefeldia D1 te MMC Weert
Merefeldia D2 te MMC Weert
Merefeldia D3 te MMC Weert
Merefeldia D4 te MMC Weert
Merefeldia E2 te FC Oda

Eventuele finales nacompetitie
Zaterdag 6 juni
Merefeldia B1 op neutraal terrein
Zondag 7 juni
Merefeldia 1 op neutraal terrein

Agenda
Zaterdag 6 juni
KNVB Districtfinale schoolvoetbal bij Mere-
feldia
Zondag 7 juni
Merefeldia Doedag vanaf 10:30 uur
Aanmelden via merefeldia.nl
Donderdag 11 juni
Inleveren clubeigendommen
Vrijdag 12 juni
Jeugdkamp C- en D-jeugd
Aanmelden via merefeldia.nl

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

Bengele Beweegt 
Beach Event

Datum Vrijdag 26 juni 
Plaats Nederweert 
Locatie sportpark de Bengele 
Organisatie VC Fortutas  

Voor meer informatie over dit evenement 
kunt u contact opnemen met: 

Niek Creemers niek.creemers@gmail.com 
0622496582 

In 2015 vinden twee topvolleybalevenemen-
ten in Nederland plaats, de WK Beachvol-
leybal en het EK Volleybal voor Dames. Om 
samen met alle verenigingen, scholen en 
gemeenten het volleybal een enorme boost 
te geven, is de campagne Join Volleybal ge-
start. Het evenement dat bij u in de buurt 
wordt georganiseerd maakt deel uit van de 
Join Volleybal-campagne. Meer informatie 
over de beide Oranje-evenementen en de 
campagne Join Volleybal vindt u op www.
volleybal.nl/join. 
 

RKSVO Nieuws

Vrijdag 5 juni:
Doospelse Derby 19.00

Zondag 7 juni:
Volleybaltoernooi Fortutas 10.00

Maandag 8 juni:
Inleveren materialen jeugd 19.00

Woensdag 10 juni:
Inleveren materialen senioren 19.00

Zaterdag 13 juni:
Kampioensreceptie RKSVO E4 16.00

Vrijdag 31 juli:
Start trainingen selectie 20.00

Dinsdag 11 augustus:
Start trainingen lagere teams 19.45 

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Snorkelaars duiken onder

Om de 6 weken gaan de snorkelaars echt 
duiken. Resie en Mike schreven hierover het 
volgende :
“Begeleiders helpen ons met het aantrekken 
van de vesten en het water ingaan. Dan gaan 
we oefeningen doen zoals ademautomaat 
uit de mond nemen en weer terug indoen. 
De ademautomaat weggooien (niet echt ver) 
en weer terugvinden en indoen en je bril vol 
met water laten lopen en weer leegblazen 
met je neus zodat we goed zicht hebben on-
der water. Duiken doe je niet alleen maar met 
je buddy. Je blijft de hele tijd bij elkaar en let 
op elkaar. Na de oefeningen hebben we ook 
nog spelletjes gedaan : Mikado, toren van 
Pisa, onderuit, dammen en tafelvoetbal. Als 
extra kregen we van onze begeleiders Thijs 
en Peter een pakje drinken ….. om onder wa-
ter te drinken !! Dat kan: inademen, adem-
automaat uit de mond, slok drinken, rietje 
dichthouden, slikken en de ademautomaat 
weer in de mond om te kunnen ademen. Lijkt 
je dit ook leuk kom dan eens naar ons kijken 
op zaterdagmiddag om half zes bij Zwembad 
Merenveld/Laco in Nederweert.”

Lijkt duiken jou ook wat ? Na de zomer star-
ten we weer met diverse snorkel en duikop-
leidingen. Heb je interesse? Stuur ons een 
mail: info@duikteamnederweert.nl

BESTUUR EINDSE BOYS LAAT 
DE ROBOT HET WERK DOEN

Limburgse primeur voor voetbalclub 
Eindse Boys

Voetbalclub Eindse Boys voert zelf het on-
derhoud van het sportpark en de velden 
uit. Al jaren vinden vrijwilligers op vrijdag 
de weg naar het sportpark om de velden te 
maaien. Daarin gaat verandering komen.

Vanaf nu worden de velden bij Eindse Boys 
gemaaid door een robotmaaier. Het bestuur 
heeft alle plussen en minnen bij elkaar op-
geteld en is tot de conclusie gekomen dat dit 
voor de toekomst van de club de beste inves-
tering is. Per saldo is de investering en het 
jaarlijks onderhoud aan de robotmaaier net 
iets duurder dan het blijven maaien met een 
maaimachine. Maar de voordelen wegen 
niet op tegen het iets hogere prijskaartje: 
minder inzet door vrijwilligers, toekomstbe-
stendig onderhoud en de wetenschap dat 
het veld kwalitatief goed gemaaid is.

In de gemeente Nederweert geldt Eindse 
Boys als een pilot waar het gaat om het uit-
besteden van het onderhoud aan de club. 
Goed voorbeeld doet goed volgen, dus mo-
gelijk zijn er meer clubs die bereid en in staat 
zijn om het onderhoud zelf uit te voeren. De 
technologie gaat vooruit en Eindse Boys blijft 
daarbij niet stil staan. Daarmee is Eindse Boys 
de eerste Limburgse vereniging die het eigen 
onderhoud uitvoert met een robotmaaier. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door 
een eenmalige bijdrage van de gemeente 
en een bijdrage van de leveranciers: Kuster 
Tuin- en Parkmachines uit Heythuysen en 
Robotmaaier.com.

De robotmaaier is al getest en duidelijk is 
dat hij zijn werk goed verricht. Op zaterdag 
30 mei zal tijdens de afsluiting van het voet-
balseizoen de robotmaaier feestelijk in ge-
bruik worden genomen. Om 16.00 uur zal 
met een feestelijk tintje onder het toeziend 
oog van de wethouder en de leveranciers de 
robot officieel in gebruik worden genomen.

U bent uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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.

5 juni officiële opening winkel “Papilio

Papilio staat voor nieuwe kansen in 
het leven, het ontpoppen tot een 
nieuwe creatie . Met deze filosofie 
ben ik, Anouk Jacobs, mijn  winkel in 
gepimpte meubeltjes, woon en ca-
deau accessoires begonnen. Met be-
hulp van krijtverf, leuke stoffen en 
andere pimp mogelijkheden wordt 
een oud meubelstuk weer nieuw 
leven ingeblazen en krijgt zo een 
nieuwe kans en een nieuw verhaal. 
Ik hoop dat mijn filosofie en geloof 
in positiviteit mogen bijdragen aan 

een fijne winkel waar je graag komt, 
op zoek naar nieuwe mogelijkhe-
den. Dit alles met een ecologische 
inslag en producten die geprodu-
ceerd zijn in goede arbeidsomstan-
digheden. Voel je welkom om bin-
nen te lopen!

Papilio, gepimpte meubeltjes , woon- 
en- kadoaccessoires, Kerkstraat 45, 
Nederweert. Geopend dinsdag tot en 
met vrijdag van 10.00 - 17.00 uur en 
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur.

Openluchtmuseum Eynderhoof
Zondag 7 juni staat het museum 
Eynderhoof te Nederweert-Eind 
in het teken van bloemen, stoe-
lenmatten en kunst. 

Een aantal bloemenkwekers, bloe-
misten, onze eigen hoveniersgroep 
en andere “groene” bedrijven heb-
ben Eynderhoof dan letterlijk in de 
bloemetjes gezet. 
Een vijftiental artistieke vrijwilli-
gers en andere kunstenaars gaan dit 
bloemrijke schouwspel gebruiken 
om hun kunst te demonstreren en 
te exposeren. Dit past ook goed bij 
ons “levend” museum. De kunst die 
geëxposeerd wordt is zeer gevari-
eerd. Ook onze eigen ambachtslie-
den, denk hierbij o.a. aan de smeden, 
houtsnijders, imkers en textielgroep 
zijn van de partij. Op deze dag kunt 
u ook genieten van het bijzondere 
werk van schilders, boetseerders, 
kantklossters, beeldhouwers enz.
U kunt zich voorstellen dat het mu-
seum met zijn karakteristieke gebou-
wen uitermate geschikt is om zich 
te omgeven met bloemen en kunst. 
Deze combinatie zorgt voor een 
sfeervolle ambiance waar u volop van 
kunt genieten.
De geschiedenis van stoelen en an-
dere zitmeubelen vormt een boeiend 
onderwerp waarover we niet gauw 
uitgepraat raken. Stoelen zijn niet 
meer weg te denken in onze huidige 
samenleving, maar in de middeleeu-
wen was een stoel iets bijzonders. Er 
was destijds slechts een stoel in huis 
en die was bestemd voor de huisbaas. 
Voor de overige leden van het gezin 
waren er krukken of banken. De stoe-
len werden toen gemaakt van zwaar 
eikenhout. In Frankrijk was de meu-
belindustrie al verder ontwikkeld. De 
Franse handwerklieden hadden grote 

vorderingen gemaakt en probeerden 
allerlei houtsoorten en bekledings-
stoffen uit.
Er kwamen lichtere kleuren, speelse 
stijlvormen en andere houtsoorten. 
En met de lichtere houtsoorten kwam 
toen het vlechtwerk in de mode. De 
stoelenmatters van Eynderhoof de-
monstreren vandaag diverse van deze 
vlechtwerk technieken.
Bij dit alles hoort natuurlijk muziek 
op de achtergrond.
Vandaag speelt “Blaoskracht 11” uit 
Nederweert-Eind en Fer Hendrikx 
met zijn accordeon voor u op ons ge-
zellige terras. Hier kunt u ook genie-
ten van een drankje en wat te denken 
van de geur, afkomstig van Bakkes 
“Laote”. Deze geur van heerlijke vers 
gebakken produkten zal u vast verlei-
den om iets lekkers te proeven.

Deelnemers aan dit bloemfestijn 
zijn:
Kwekerij Arkestein Nederweert, 
Bert Cuijpers Ospel, Hoveniersbedrijf 
Erwin Knapen, Clerks Anthuriums 
Maasbree, Lempens Bloembollen 
Nederweert-Eind, Atelier Bluumkes 
Ospel, De Kruidenmand Someren, 
Bouten Tuincentrum Ospel, Planten-
kweker Pieter Schreurs Stramproy, 
Citaverde Mavo in het Groen Neder-
weert, Fuchsia vereniging Midden-
Limburg, Elvira’s bloematelier Weert, 
Wijnen Anthuriums Asten en natuur-
lijk ook onze eigen hoveniersgroep.
Daarom; genoeg redenen om op 7 
juni naar het Limburgs Openluchtmu-
seum Eynderhoof te gaan.

Woensdag 10 juni Kinderarcheo-
logie en kindervlechten
Vandaag staan centraal de archeo-
logie en het kindervlechten. Onder 
begeleiding gaan de kinderen terug 
naar de prehistorie en laten we hen 
zien hoe de mensen in onze omge-
ving toen leefden. In de kelder onder 
de herberg is een permanente ten-
toonstelling over de prehistorie. Hier 
zijn voorwerpen uit de prehistorie te 
zien die in onze omgeving zijn gevon-
den. Dit betekent dat er al heel lange 
tijd hier mensen wonen.
Daarnaast kunnen de kinderen van-
daag ook nog vlechten met wilgen. 
Wat gaat het worden, een mepper, of 
een visje? Laat je verrassen.

Het museum is open van 11.00 u. tot 
17.00 u. U vindt openluchtmuseum 
Eynderhoof aan het Milderspaat 1 te 
Nederweert-Eind. Voor meer info zie 
www.eyderhoof.nl

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Eerst de vogels, toen de 
vlinders, nu de bijen...

In Nederweert wordt hard gewerkt. 
Er wordt een bijentuin aangelegd aan 
de Hoebenstraat.

Bijen hebben het moeilijk, het gaat 
slecht met de bijen in Nederland. Kun-
nen we hier verandering in brengen?
Een nieuw initiatief is de bijentuin Op 
dit moment nog in aanleg, maar over 
een anderhalve maand zal de tuin 
klaar zijn. Doel is het de bijen naar de 
zin te maken. Er worden struiken en 
wilde fruitbomen gepland. Er komt 
een vijver waar de bijen kunnen drin-
ken. Er komen een paar bijenkasten 
en een bijenvolk.

Nieuwsgierig? Loop of fiets er eens 
langs. Als er iemand aanwezig is, 
staat er een bordje en bent u van har-
te welkom om te komen kijken. 

SKO

Het is een leuke club Mengelmoes
ik ga er wel eens heen met mijn snoes
ze hebben regelmatig een geestig stuk
al begreep ik soms geen fuck,
waarom ze op zoek waren naar een 
vingerafdruk
Was er dan soms een moord begaan?
ik kon het niet volgen, was meestal 
buiten-aam
wie had het gedaan, toch niet die erf-
genaam?
maar wie was er dan dood?
Het was weer spannend, ik bleef ach-
ter met ademnood

Peter Massee
www.schrijverskringospel.nl

Welvaart

De welvaart mens,
zit in de ellende.
Het gemis van samenspel,
met de natuur wetten.
Toon  eigen bescherming,
in het gevoel en denken.

Harry Peeters

Weert journaal compleet 
vernieuwd door MLATV

Weert TV ging vanaf donderdag 
28 mei over in MLATV, de tv-
zender van Midden-Limburg Ac-
tueel en WeertFM. Tegelijkertijd 
wordt het Weert TV journaal in 
een nieuw jasje gestoken. Dat be-
tekent een nieuwe studio en een 
nieuwe naam. De nieuwe naam 
is: Weert Journaal. Daarnaast lin-
ken wij de nieuwswebsite www.
weerttv.nl door naar www.weert-
actueel.nl, waar wij meer en snel-
ler het nieuws brengen.

U kunt het Weert Journaal elke werk-
dag bekijken om 19.15u op MLATV. 
De herhalingen zijn te zien om 21.15u, 
23.15u, 00.15u en 07.15u. U kunt ons 
in Weert ontvangen via de kabel op 
Ziggo kanaal 40 (voorheen Weert TV 
kanaal) en UPC kanaal 36. MLATV is 
dus via twee kanalen te ontvangen 
op de kabel. Daarnaast kunt u de uit-
zendingen online bekijken via www.
MLATV.nl en www.weert-actueel.nl. 
Maar dat is nog niet alles. Zo laten 
we direct voor het journaal het 60 
seconden NOS nieuws zien en na het 
journaal (op donderdag en vrijdag) 
het weekendweerbericht. Op deze 
manier willen wij onze kijkers nog 
beter informeren. MLATV komt mede 
tot stand dankzij een unieke samen-
werking met WeertFM. Deze privaat/
publieke samenwerking is een stevige 
basis voor een gezonde ontwikkeling 
van lokaal/regionaal media-aanbod.

Hoe ontvangt u ons?
U kunt ons ontvangen via de kabel 
op Ziggo kanaal 40 (digitaal in ge-
heel Midden-Limburg), UPC kanaal 
36 en KPN kanaal 592. Via glasvezel 
op KPN kanaal 592, overige providers 
kanaal 2064. Via glasvezel DVB-C ka-
naal 38. Analoog via 728 Mhz (glas-
vezel alle providers die ook analoog 
aanbieden), 480 Mhz Kanaal 22+ (in 
Weert Ziggo) en kanaal 14+ (in Ne-
derweert UPC).

Nieuws insturen of adverteren 
Nieuws insturen kan via redactie@
weert-actueel.nl (online nieuws) 
of redactie@weerttv.nl (Weert Jour-
naal). Als u wilt adverteren kunt ons 
bereiken via 0495-580 085 of adver-
teren@mlatv.nl. 

Diploma’s Veldeke

De belangstelling voor en gebruik van 
het eigen dialect blijft onveranderd 
groot. Veldeke Weert kan trots mel-
den dat er in de afgelopen maanden 
enkele tientallen mensen, verdeeld 
over 2 groepen, hebben deelgeno-
men aan de cursus Laeze en Schriêve.
Als afronding van de cursus dient ie-
dere cursist zijn ‘meesterwerk’ in te 
leveren. Tijdens een speciale avond 
zullen een aantal cursisten hun werk 
voordragen waarna de diploma’s 
worden uitgereikt. Deze avond zal 
plaatsvinden op woensdag 10 juni in 
zaal Centraal in Nederweert.
Aanvang 20.00 uur. Ter afwisseling 
zal Aldje Hendrix (bekend van haar 
Beppie Kraft-vertolking) enkele ma-
len optreden. Belangstellenden zijn 
welkom en de entree is gratis.

Thema-avond 
Borstkankervereniging

Borstkanker en voeding 

Op dinsdag 23 juni a.s. organiseert 
het B-actief netwerk Weert van 
Borstkankervereniging Nederland 
een thema avond in het Audito-
rium van SJG Weert, Vogelsbleek 
5. Lezing wordt verzorgd door 
Rianne van Lieshout, diëtist Pa-
raMax, het paramedisch centrum 
van Máxima Medisch Centrum. 
Aanvang 19:00 uur en duurt tot 
circa 21:00 uur. Graag vooraf aan-
melden bij Henny Brandwijk, e-
mail: wgb.brandwijk@gmail.com 
of 0495 - 54 83 09.

Rianne bespreekt deze avond o.a. 
welke voedingsproblemen vaak voor-
komen bij borstkanker, geeft tips bij 
gewichtstoename bij borstkanker, be-
spreekt of het zinvol is om voedings-
supplementen te gebruiken; ook voe-
ding en beweging komen aan bod. Er is 
gelegenheid tot het stellen van vragen.

Rianne werkt als diëtist op de afde-
ling Oncologie. In haar werk heeft zij 
bijzondere aandacht voor (ex)borst-
kankerpatiënten en voeding. Rianne 
begeleidt mensen met kanker die in 
het ziekenhuis worden opgenomen 
of die chemotherapie krijgen en 
daardoor moeilijk kunnen eten. Ze 
helpt ze om zo min mogelijk af te val-
len zodat ze de behandelingen goed 
kunnen doorstaan. Ook helpt zij pati-
enten die tijdens hun ziekte juist zijn 
aangekomen. Immers, gewichtstoe-
name bij borstkanker wordt door veel 
vrouwen niet als positief ervaren!

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

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!

Sport Outlet Nederweert

Op Woensdag 27 mei start er een 
grote Sport Outlet aan de Kerkstraat 
10 A te Nederweert.
Heel veel sportkleding, sportschoe-
nen, rackets, tassen, ballen en acces-
soires , allemaal 50 % korting.
Alle bekende merken zijn aanwezig, 
zoals Adidas, Nike, Asics, Puma, Ree-
bok, Protest, Brunotti, O’Neill, en nog 
veel meer.
Badpakken, bikini’s en zwemshorts in 
alle maten en prijsklasse voor zowel 
dames, heren en kinderen van o.a. 
Tweka, Speedo en Adidas maar ook 
O’Neill en Protest ontbreken niet.

Zoek je nog een gemakkelijke vakan-
tie-sandaal of kijk je al uit naar het 
nieuwe sportseizoen, er is veel keu-
ze in kleding en schoenen  voor alle 
sport en vrijetijd-besteding.

Sport Oulet Nederweert is geopend 
van woensdag t/m vrijdag van 10.00 
uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 
10.00 uur tot 17.00 uur.
Let op er is wekelijks nieuwe voor-
raad van nieuwe partijgoederen, dus 
loop eens binnen vanaf woensdag 27 
mei en sla je slag. Je sportoutfit was 
nog nooit zo goedkoop, doe nu je 
voordeel!!!
 



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 4 en met 13 juni 2015

DONDERDAG 4 JUNI
18.00 Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis - jaardienst Toon van Dijk.

VRIJDAG 5 JUNI
Gedachtenis van H.H.-Bonifacius, bisschop 
patroon van het bisdom en gezellen, marte-
laren- eerste vrijdag van de maand bijzon-
der toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus
14.30 uur Huwelijksmis  Ruud Smolenaers en 
Linda van Kouwen.
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel. 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel. 

ZATERDAG 6 JUNI
Gedachtenis van H.-Norbertus, bisschop 
- vooravond van het hoogfeest van Sacra-
mentsdag
18.00 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
mevr. L. Caris) – jaardienst Wiel van de 
Kruijs, Petra Vossen-Bax vanwege verjaar-
dag, Michel Vossen vanwege verjaardag, 
Mia Haenen-Teeuwen. 

ZONDAG  7 JUNI 
Hoogfeest van Sacramentsdag
09.30 uur Communiemis basisschool De 
Kerneel – jaardienst  ouders Ketelaers-Ra-
makers en Mien Ketelaers, jaardienst Anna 
Feijen. 

MAANDAG 8 JUNI
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St. Joseph.

Koren/lectorenoverleg maandag 8 juni 
14.00 uur.

DINSDAG 9 JUNI
Gedachtenis van H.-Efrem, diaken en kerk-
leraar
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 10 JUNI
Geen H. Mis en geen rozenkransgebed.

DONDERDAG 11 JUNI
Gedachtenis van H.-Barnabas, apostel 
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 H. Mis.

VRIJDAG 12 JUNI
Hoogfeest van Heilig Hart van Jezus
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel. 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 13 JUNI
Gedachtenis van H.Antonius van Padua
18.00 uur H. Mis (zang Celebration Maas-
tricht, lector mevr. H. Dielissen) – jaardienst 
Frans van Riet tevens vanwege verjaardag, 
jaardienst Jos Saes, jaardienst Gerty Jetten-
Hanckman.

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

6 t/m 13 juni 2015

ZATERDAG 6 juni: 19.15 uur H. Mis, koor De 
Leeuwerik, jaardienst oor ouders Stultjens-
Weekers, jaardienst voor Johannes Bongers 
en To Jonkers, voor Miet van Gog-Stultiens 
voor haar verjaardag, voor Toon Schroen 
voor zijn verjaardag, jaardienst voor ouders 
Verheijen-Hendrikx.

ZATERDAG 13 juni: 19.15 uur H. Mis, voor 
Herman v.d. Pasch en voor de verjaardag van 
dochter Truus.

LEZERS: zaterdag 6 juni Nelly Stienen, za-
terdag 13 juni Maria van  Nieuwenhoven.

MISDIENAARS: zaterdag 6 juni Tim Theu-
nissen en Esther Boonen, zaterdag 13 juni 
Tom van Horik.

KINDERWOORDDIENST: Kinderen a.s. za-
terdag 6 juni zijn jullie weer van harte wel-
kom in de sacristie.

“Leer van de fouten van anderen. Je hebt niet 
tijd genoeg om ze allemaal zelf te maken.”

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 7 juni 
10.00 uur Woord- en communiedienst – voor 
overleden ouders Verspagen-van Melick.

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  7 juni 2015    H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor

H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
H. Mis voor ouders Mackus-Knapen en over-
leden kinderen Dré, Mien, Mia en Mart.
H. Mis voor Pierre van Nieuwenhoven en ou-
ders Van Nieuwenhoven-Pepels.

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Jan Kuepers

ZONDAG  14 juni 2015 H. Mis om 11.00 uur
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Jaardienst voor Sjef Pellemans

Lector: Lies Evers
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

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. 

Overleden
Op zondag 24 mei jl is overleden de heer Jos 
Beijes. De uitvaart heeft plaatsgevonden 
op vrijdag 29 mei in de St. Rochuskerk Bud-
schop. Dat hij moge ruste in vrede.

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 6 juni  – 13 juni 2015

Zondagmorgen 7 juni  09.30 uur: 
Hoogfeest Sacramentsdag
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als jrd. voor Lenie Fer-
mont-Korten, Ouders Schreurs-Verstappen, 
Nicolaas, Elisabeth, Harrie en Sjra Schreurs, 
Leo Hermans en tevens voor Louis Her-
mans en voor de overledenen van de fam. 
Hermans-Creemers, Overleden ouders van 
Appeven-Cuijpers en overleden familie, Frits 
Strijbos en overleden familie (volkszang)

Mededeling:
•	 Op zondag 14 juni a.s. is er om 09.30 uur

een communiedankdienst van onze com-
municanten. Deken Willemssen zal voor-
gaan in deze viering. 

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 5 – 13 juni

Vrijdag 5 juni, eerste vrijdag van de maand: 
Ziekencommunie. 

Zaterdag 6 juni, H. Norbertus, bisschop, 
19.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) 
Thieu Douven (verjaardag), jrd To Caris-
Hermans, jrd Harrie Driessen, jrd Lenie Saes-
Geuzen en overleden familie. 

Zondag 7 juni, Hoogfeest Sacraments-
dag, 09.30 (Kerkelijk Zangkoor – samen-
zang + Gregoriaanse processiezang) jrd 
Frans Loijen, ghm Anna Loijen-van Nieu-
wenhoven, ghm Jac Berben en Toos Berben-
Weerts, uit dankbaarheid, voor het welzijn 
van onze parochie en parochianen.

10.00 – 11.00 SACRAMENTSPROCESSIE 
Route: O.L.Vrouwestraat – Aerthijsplein –
Stad – Korenbloemstraat (rustaltaar) – Klap-
roosstraat – O.L. Vrouwestraat naar paro-
chiekerk.
Volgorde: acolieten met kruisbeeld – harmonie 
Melodie der Peel – Vrouwen(verenigingen) – 
1e communicanten - kerkelijk zangkoor – mis-
dienaars/acolieten – Allerheiligste – schutterij 
St. Odilia – mannen en andere verenigingen. 

Donderdag 11 juni, H. Barnabas, apostel, 
19.00 voor de zieken.

Zaterdag 13 juni, H. Antonius van Padua, 
priester en kerkleraar, 19.00 (Samenzang) 
voor eigen intenties. 

ACOLIETEN: za. 6 juni 19.00 : Richard Köster, 
Koen Coumans. zo. 7 juni 09.30 : Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; za. 13 juni: 19.00: 
Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen. 

SACRAMENTSDAG: Opnieuw nodig ik u
uit om deel te nemen aan de viering van 
Sacramentsdag in Ospel: een plechtige en 
waardevolle traditie. De processie is een ver-
lengstuk van de eucharistieviering : na de 
Mis wordt de geconsacreerde Hostie buiten 
het kerkgebouw gebracht om publiekelijk 
getuigenis af te leggen van ons geloof en de 
verering voor het Allerheiligste Sacrament. 
Onze parochie houdt dit Hoogfeest van het 
Lichaam en Bloed van Christus telkenjare in 
ere. De hoogmis begint om 09.30 uur, de 
processie om 10.00 uur en rond 11.00 uur 
kunnen de deelnemers het parochiefeest 
weer afsluiten met een gesponsorde kop 
koffie/thee bij Het Peeljuweel ! Ospel ac-
tueel zal zeker verslag doen van onze pro-
cessie. Bewoners langs de route kunnen de 
sfeer verhogen met bloemen en vlaggen. 

Pastoor A. Koumans, O.M.I.

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

Gevraagd
hulp in de huishouding

voor 3 uur per 2 weken.

Bij interesse,
brief onder nummer 723,

bureau van dit blad.

L.K.V. afd. Nederweert

Beste dames,

Dinsdag 9 juni gaan we wandelend 
naar NewArt op de Pannenweg. We 
komen bij elkaar aan de Rabobank 
om 19.00 uur, van daaruit vertrekken 
we. Wel even opgeven bij een van de 
bestuursleden voor 5 juni.

Gegroet, het bestuur

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

Tel. 0495-631521

Vanwege ons 25-jarig huwelijk
vrijdag 5 juni geen koopavond 

zaterdag 6 juni gehele dag gesloten.

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

KIENAVOND  BUDSCHOP 
VRIJDAG  5 juni  2015 

De eerstvolgende kienavond is op
vrijdag 5 juni  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 € 15,--

Iedereen is welkom!

Het  bestuur.

L.K.V. Ospel

Beste leden,  Zondag 7 juni is na de H. 
Mis van 9.30 uur  de Sacramentspro-
cessie.  We hopen dat jullie met velen 
aanwezig zijn. Vriendelijke groeten, 
het bestuur.

Zijactief St. Martha

Beste leden Zijactief St. Martha
Hierbij nodigen wij jullie uit voor deel 
te nemen aan de sacramentsprocessie 
op Zondag 7 Juni  aansluitend aan de 
H. Mis. De H. Mis begint om 9.30 uur. 
We hopen op goed weer en een grote 
opkomst.

Wij als bestuur willen jullie allemaal 
een zonnige en leuke vakantie toe-
wensen en graag tot September.

Vriendelijke groet bestuur Zijactief Ospel

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

Zanggroep Ospel zoekt dirigent(e)

Zanggroep Ospel is een actieve zang-
groep bestaande uit 12 leden. We zin-
gen een uitgebreid repertoire. Van 
klassieke nummers (o.a. Mozart)  tot 
bekende popnummers (o.a. Queen), 
maar ook musical medleys staan op 
het repertoire.

In Ospel zijn we regelmatig in de 
Heilige Mis te beluisteren maar we 
zingen ook in andere plaatsen. Ook 
internationaal hebben we opgetre-
den. Zo zijn we in Polen, Straatsburg 
en Parijs geweest. We bewaren nog 
zeer goede herinneringen aan ons 
uitstapje naar Rome. Hier hebben we 
o.a. gezongen in de Kerk der Friezen.

U leest het, Zanggroep Ospel is 
een zanggroep waar muziek in zit! 

Maar…. Om te kunnen blijven voort-
bestaan en muziek te kunnen blijven 
maken is Zanggroep Ospel op zoek 
naar een dirigent(e) en nieuwe leden. 

We zoeken een gedreven dirigent(e) 
die met frisse ideeën samen met 
Zanggroep Ospel aan de toekomst 
wil bouwen. We zoeken Sopranen 
en Alten maar ook een mannenstem 
is welkom! Dus, ben je ouder dan 18 
jaar, wil je zingen en heb je interes-
se? Wij repeteren op maandagavond
van 20.00 uur tot 21.30 uur in de O.L. 
Vrouwe Kerk te Ospel.

Voor verdere informatie of aanmel-
ding kun je je opgeven bij jackmeu-
lensteen@home.nl
Bellen is sneller: 06-51386660

Humanitas zoekt nieuwe vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn voor Humanitas van 
onschatbare waarde. Zij ondersteu-
nen jaarlijks ruim 57.800 mensen die 
het even niet in hun eentje redden. 
Jonge gezinnen met opvoedings-
vragen, mensen met financiële pro-
blemen, mensen in een sociaal iso-
lement: dankzij de ondersteuning 
door Humanitas-vrijwilligers kun-
nen al deze mensen de toekomst 
weer met vertrouwen tegemoet
zien.

Onze missie is: Humanitas komt op 
voor een samenleving waarin mensen 
actief vorm geven aan hun eigen le-
ven en verantwoordelijkheid nemen 
voor het leven van elkaar. Deze hu-
manistische uitgangspunten vertaalt 
Humanitas in diensten van-mens-tot-
mens op de gebieden van welzijn, 
wonen en zorg.

Waarom vrijwilligerswerk bij Hu-
manitas?
Lijkt het je leuk om voor andere men-
sen een welkome steun in de rug te 
zijn in moeilijke situaties? Wil je iets 
doen voor een ander en wil je er zelf 
ook iets van leren? Dan ben je bij Hu-
manitas aan het goede adres.

Daarnaast is het een leuke en zin-
volle vrijetijdsbesteding, het geeft 
je de mogelijkheid jezelf verder te 
ontwikkelen, je leert nieuwe men-
sen kennen, je doet ervaring op, je 
kunt iets voor een ander beteke-
nen, je kunt je talenten benutten, je 
krijgt waardering, soms als opstapje 
naar betaald werk, soms als tegen-
prestatie!

Humanitas kent 3 soorten vrijwilli-
gers: uitvoerende vrijwilligers, coör-
dinerende vrijwilligers en bestuurlijke 
vrijwilligers. Momenteel zoeken we 
vooral uitvoerend en coördinerend
vrijwilligers bij diverse van onze acti-
viteiten in Midden-Limburg.

Wat vraagt Humanitas van de vrij-
willigers?
Elke activiteit is anders en vraagt van 
onze vrijwilligers ook andere vaardig-
heden. Wat alle vrijwilligers echter 
met elkaar gemeen hebben is dat van 
hen verwacht wordt dat zij:
• Werken volgens de uitgangspun-

ten van onze vereniging
•	 Actief meedoen aan introductie-

bijeenkomsten, opleidingen/trai-
ningen/bijscholing en teamoverleg

•	 4 tot 8 uur per week willen be-
steden aan het vrijwilligerswerk 
(meestal in overleg in te vullen)

•	 Beschikken over de juiste kwalitei-
ten en vaardigheden

•	 In sommige gevallen een verklaring
omtrent het gedrag (VOG) kunnen 
overleggen.

Maar vooral verwachten we een actie-
ve en enthousiaste opstelling naar de 
vereniging én naar onze deelnemers.

Wat heeft Humanitas vrijwilligers 
te bieden?
We verwachten veel van onze vrijwil-
ligers, maar daar staat ook het nodige 
tegenover: Cursussen, trainingen en
bijeenkomsten via onze Humanitas 
Academie, begeleiding en persoon-
lijke aandacht en de mogelijkheid om 
mee te denken over het beleid en werk 
van Humanitas. Tevens bieden we na-
tuurlijk een onkostenvergoeding voor 
de werkelijk gemaakte onkosten en 
een prettige en veilige werkomgeving 
inclusief een vrijwilligersverzekering

Interesse? Laten we dan eens ken-
nismaken!
Voor meer informatie of aanmelding:
Website: www.humanitas.nl /afde-
ling/weert
Mail: weert@humanitas.nl
Telefoon: 0495-586318
Of loop tijdens de openingstijden ge-
woon eens binnen op ons Infocentrum 
aan de Walburgpassage 54 te Weert.
Humanitas-vrijwilligers doen ertoe!

Open Eettafel Budschop

Donderdag 11 juni open eettafel aan-
vang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 10 juni 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

Toon Hermans Huis

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: 
Maandag 8 juni 10.30-12.00 uur en 
12.15-13.45 uur yoga* / 14.00-15.30 
uur meditatie*. Dinsdag 9 juni 10.30-
11.30 uur wandelen*. Woensdag 10 
juni 10.00-12.30 uur kookworkshop*. 
Donderdag 10 juni 13.30-15.00 uur Qi 
Gong*.  Vrijdag 11 juni 09.30-12.30 
uur creatief atelier. Open inloop 
maandag t/m donderdag  van 09.00-
16.00 uur en op vrijdag van 09.00-
13.00 uur (* = op afspraak). Meer 
info: www.toonhermanshuisweert.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



“Kunstlint” in Nederweert en Budschop

De uitnodigingen om in te schrijven 
door de amateurkunstenaars is in-
middels verzonden aan iedereen die 
eerdere jaren deelnam. Natuurlijk 
zijn nieuwe deelnemers, als ze in-
woner van Nederweert zijn, ook van 
harte welkom.
Ook de ondernemers zijn al benaderd 
om zich weer aan te melden zodat de 
kunstwerken straks weer een mooie 
plaats krijgen in hun etalages. Be-
halve de ondernemingen die echt aan 
het stratenlint St. Rochusstraat, Brug-
straat, Kerkstraat en Lambertushof 
zijn gelegen worden nu ook de on-
dernemers uit de zijstraten, (en dat 
wordt ruim genomen) uitgenodigd 
voor deelname. 

Wat is nieuw dit jaar!
Op verzoek van velen gaan we een 
catalogus uitgeven, waarin alle geëx-
poseerde kunstwerken zijn opgeno-
men en waar in vermeld staat waar 
elk kunstwerk te vinden is.
En bij voldoende belangstelling zal er 
“Kunst in de Verkoop” gaan, op de 
dag van de opening van het Kunst-

lint. Dan zal tevens ook weer “Kunst 
op Straat” plaatsvinden, waarbij kun-
stenaars aan het werk te zien zijn. 
Deze keer gezellig allemaal samen 
op Lambertushof voor deze gelegen-
heid omgedoopt tot “Kunst- en Cul-
tuurplein”. Ook vragen we dit jaar 
per kunstenaar een inschrijfgeld van 
€7,50 voor deelname. 

Wanneer vindt dit alles plaats?
Het Kunstlint wordt geopend op za-
terdag 22 augustus en duurt tot en 
met zondag 20 september. “Kunst 
op Straat”en “Kunst in de Verkoop” 
vindt op zaterdagmiddag 22 augus-
tus plaats. Maar hier hoort u te zijner 
tijd meer over.

Informatie en aanmeldingen
Aanmelden door amateurkunste-
naars kan per e-mail op evers.dijk@
kpnmail.nl
Ook kan via dit adres informatie wor-
den opgevraagd, of via tel. 633410

WERKGROEP KUNSTLINT BUDSCHOP 
EN NEDERWEERT

We blijven vrienden
Veel inwoners van Nederweert vin-
den het, net als ik, niet nodig om bij 
Weert te horen. Van oudsher zijn we 
trots op os Ni-jwieërt en dat houden 
we graag zo. In de stad is wel meer 
te beleven, maar je hoeft ook weer 
niet altijd overal bij te zijn. Dat menig 
Nederweertenaar  er zo over denkt, 
hebben ze in Weert inmiddels begre-
pen. Daar praten ze niet meer over 
schaalvergroting of stadsuitbreiding. 
Die willen alleen nog kosten delen 
met dat eigenwijze Peeldorp, dat er 
toch niet bij wil horen. 

Neemt niet weg dat je wel goed 
voor je buren kunt zijn, moeten ze 
in Weert gedacht hebben. Want het 
rommelt een beetje in het dorp, dat 
weten ze daar ook. Er is veel tumult 
over een nieuwe randweg en de men-
sen kunnen hun weg in het centrum 
van Nederweert ook niet goed vin-
den. Probeer maar eens snel van de 
bakker naar de slager te komen, of 
van de tandarts naar de huisarts en 
weer terug naar huis. Of een vreemde 
de weg te wijzen…

‘De mensen komen steeds lastiger bij 
de winkels. Dat wordt in de toekomst 
niet beter met al die masterplannen. 
En de politiek daar verschuift letterlijk 
de problemen. Moeten we die dorps-
bewoners niet helpen?’  bedachten 
ze in Weert. ‘We bouwen aan de rand  
van Leuken een mooi winkelcentrum 
waar iedereen terecht kan voor de 
dagelijkse boodschappen. Misschien 
wel met een medisch centrum en an-
dere belangrijke voorzieningen. We 
zorgen dat we voor iedereen goed 
bereikbaar zijn, zodat de Nederweer-
tenaren er ook gemakkelijk kunnen 
komen. Dan zien ze vanzelf wat wij 
allemaal te bieden hebben. Voortaan 
is het bij ons te doen. In Weert.

En wie weet wat we in de toekomst 
nog meer voor ze kunnen betekenen. 
We blijven in ieder geval vrienden.’

Veranderingen gaan in Nederland ge-
leidelijk. We worden niet met tanks 
overvallen en hebben geen dictators. 
We mogen altijd onze stem laten 
horen en we kiezen onze  volksver-
tegenwoordigers. Helaas geven we 
daarmee wel verdere inbreng op. We 
moeten er op vertrouwen dat de ge-
kozen mannen en vrouwen de juiste 
beslissingen nemen. Dat ze de moeite 
nemen om alle belangrijke stukken 
ook te lezen. Dat ze weten waar ze 
over willen praten. Dat ze alle opties 
onafhankelijk afwegen. Want daar-
om zitten ze daar. 

Misschien lijken de besluiten waar 
we nu nog tegen aanhikken, straks 
ineens niet meer zo slecht. Gewoon, 
omdat we murw zijn of de omstan-
digheden ernaar geschapen. Neder-
weert bij Weert? Geef me een goede 
reden.

We blijven in ieder geval vrienden.

eveline.korsten@gmail.com

Van Eyck shutters en NEWstairs 
traprenovatie & -bekleding 

Twee familiebedrijven onder één dak.

Op zondag 21 juni a.s. viert Van Eyck 
shutters en NEWstairs traprenovatie 
& –bekleding, door middel van een 
open dag, de opening van hun nieu-
we locatie in Weert. Van Eyck shutters 
spitst zich toe op raamdecoratie in de 
vorm van shutters, houten luiken met 
daarin kantelbare lamellen en houten 
jaloezieën. Het renoveren van houten 
trappen en bekleden van nieuwe be-
tonnen trappen is het specialisme van 
NEWstairs. 

De oorspronkelijk Budelse onderne-
mingen van de Familie Steijvers zijn 
sinds 1 maart jl. gevestigd op een 
nieuw adres op Bedrijventerrein ‘De 
Kempen’ tegen de grens van het 
Belgisch Limburg en de provincie 
Noord-Brabant. Gezamenlijk delen 
de bedrijven nu één pand in Weert.  
Binnen vijf maanden is het bestaande 
pand op de Oude Graaf 6 uitgebreid 
met een gloednieuw kantoor en een 
bedrijfshal. 

Spectaculaire groei  
Door op het juiste moment in te spe-
len op de vraag vanuit de markt is ook 
in de zwaarste jaren van de crisis een 
enorme groei gerealiseerd. Onder lei-
ding van Toon en zijn zonen Frank en 
Henrie breidden beide bedrijven zo 
snel uit dat de vestiging in Budel al 

gauw te klein bleek. De oversteek van 
Brabant naar Limburg had niet veel 
aanmoediging meer nodig toen hun 
oog viel op de huidige locatie. “We 
zagen meteen de mogelijkheden en 
voordelen die het pand en de locatie 
bieden. Ons kantoor is goed zichtbaar 
aan de kanaalzijde en de hal is via de 
andere kant uitstekend bereikbaar 
voor onze toeleveranciers”, aldus 
Toon Steijvers. “Bovendien is het een 
bekend industrieterrein met vooraan-
staande en stabiele ondernemingen. 
De Kempen vormt een inspirerende 
omgeving voor de daar gevestigde 
bedrijven. Aangezien er ook veel Bel-
gische afnemers zijn van beide bedrij-
ven is de weg naar België vanuit het 
bedrijventerrein snel gemaakt”.
 
OPEN DAG bij NEWstairs en Van 
Eyck shutters
Nieuwsgierig naar het resultaat? De 
deuren gaan op zondag 21 juni 2015 
open voor iedereen die geïnteres-
seerd is een kijkje te komen nemen 
en wil proosten op een bloeiende 
start in Weert.  U bent van 11.00 tot 
17.00 uur welkom op de Oude Graaf 
6 in Weert.

Graag tot zondag 21 juni! 

Kijk voor meer informatie op: www.
newstairs.com en www.vaneyckshut-
ters.com.

Taxusinzameling

Geachte Taxushaagbezitter,
Al jaren zamelen wij snoeisel in van 
de Taxus baccata voor een genees-
middel tegen o.a eierstok-, borstkan-
ker en prostaatkanker. 

De inzamelactie loopt van 8  juni 
t/m 26 september 2015.

Met een kleine moeite kunt u de kan-
kerpatiënten helpen met hun gevecht 
tegen deze zware ziekte !! 
SAMEN STOPPEN WE KANKER

Enkele tips voor het schoonhouden 
van het snoeisel:
– opvangen met lakens, dekens of 

ander materiaal zoals worteldoek
– het snoeisel in de schaduw leggen
– Nooit toedekken met plastic of in 

plastic zakken doen, dit i.v.m. broei
– i.v.m. de versheid van het snoeisel 

bellen dezelfde dag dat u snoeit 
dan komen wij dit binnen 24 uur bij 
u thuis ophalen.

Groenservice Kees Nijs
Moeselschansweg 33 
6005 NA WEERT
Tel. 0495-542731
mobiel. 06-20656377

WILT U DE HAAG DOOR ONS GE-
SNOEID HEBBEN, DAT KAN OOK. 
U KUNT DAN VRIJBLIJVEND MET 
ONS CONTACT OPNEMEN.

Zéér belangrijk
Hang dit op het prikbord.

Beste mensen van Nederweert, 
Eind, Ospel en Leveroy.
In iedere familie, vriendenkring, ver-
eniging enz., gebeuren lachwekken-
de stommiteiten en andere rariteiten. 

De redactie van de Pinmaekersgezet 
wil jullie eraan herinneren dat we 
graag jullie ludieke verhalen, in de 
vastelaovundj-gezet editie 2016 wil-
len plaatsen, daarom dit ter geheu-
gensteuntje zodat u dit niet vergeet.
In de komende maanden gaan wij 
weer aan de slag, om voor jullie weer 
een gezet in elkaar te zetten die weer 
voor iedereen wat wils is.

Mensen van Nederweert, Eind, Ospel, 
en Leveroy, het mogen ook foto’s zijn 
met een leuk verhaal erbij.  Schrijf het 
op en stuur het in.

Het is ons duidelijk geworden dat er 
veel meer geplaatst had kunnen wor-
den als jullie het allemaal hadden in 
gestuurd, dit kan per mail gezetpin-
maekers@outlook.com of in de brie-
venbus van Drukkerij van Deursen.

Succes mensen, en alvast bedankt 
voor jullie medewerking.

De Redactie van de Vastelaovundjge-
zet van VV de Pinmaekers.

KinderVakantieWerk 
Nederweert 2015

Jongens en meisjes,
Ook dit jaar wordt er weer een week 
KinderVakantieWerk georganiseerd, 
van maandag 24 tot vrijdag 28 au-
gustus, en een Wandel4Daagse van 
woensdag 26 tot zaterdag 29 augus-
tus.

Evenals vorig jaar kun je je hier voor 
inschrijven op vier woensdagmidda-
gen.
3 juni Haazehoof
10 juni Reigershorst
17 juni Kerkvoorziening Budschop
24 juni Pinnenhof. 
Tijdstip: deze middagen tussen 12.00 
en 14.00 uur.

In week 21 worden er op school fol-
ders/inschrijfformulieren uitgedeeld. 
Wanneer je je in komt schrijven krijg 
je uitgebreide informatie mee in de 
vorm van een boekje. Om kosten te 
besparen worden deze boekjes pas 
uitgedeeld op het moment dat je je 
komt inschrijven. 
De bijdrage voor deze week is, even-
als vorig jaar, € 15,--. Wanneer je ook 
voor de overnachting kiest is dit € 
5,-- extra. Mocht je je alleen voor de 
Wandel4Daagse in willen schrijven is 
de bijdrage € 6,50. Wij hebben geen 
pinmogelijkheid, dus graag contant 
betalen.
Voor de goede orde willen we je er 
nadrukkelijk op wijzen dat we na ge-
noemde dagen geen inschrijvingen 
meer kunnen accepteren. 
Je kunt op iedere locatie terecht en 
hoeft dus niet te wachten tot we bij 
jou in de buurt zijn.
Wanneer je ouders op dit tijdstip 
geen tijd vrij kunnen maken zou je 
opa, oma, buurvrouw of iemand an-
ders kunnen vragen om je in te schrij-
ven. Wij weten zeker dat ze dat graag 
voor je willen doen!

Tot kijk!
Bestuur KinderVakantieWerk.

KVW Nederweert zoekt:

Oude houten  (keuken) stoelen of 
krukjes om te pimpen.

Deze worden tijdens de KVW week 
van 24 t/m 18 aug. gepimpd en ver-
volgens tentoongesteld tijdens Ne-
derweert Bruist.
Nadien mogen de kinderen hun ge-
pimpte stoel of kruk ophalen.

Hebt u stoelen of krukjes die daar-
voor gebruikt kunnen worden laat 
het ons weten via het contactformu-
lier op onze website www.kvwneder-
weert.nl  wij komen ze dan ophalen, 
mits ze geschikt zijn!!!!

Bestuur
KVW Nederweert

Claude Bourbon: virtuoos gita-
rist, romantisch liedschrijver. 

Zijn gitaarspel wordt omschreven als 
‘onwaarschijnlijk goed’. De Franse 
zanger en gitarist Claude Bourbon 
is een meester op de middeleeuwse 
en Spaanse gitaar. Een finger-picking 
gitarist van de beste soort met een 
warme, expressieve stem, thuis in 
folk, jazz en blues. 

Hij werd in Frankrijk geboren en 
groeide op in Zwitserland, waar hij 
klassiek geschoold werd. Vervolgens 
heeft hij zo’n beetje de hele wereld 
rondgereisd, overal invloeden op-
gedaan en een eigen fingerpicking 
gitaarstijl gecreëerd van klassiek en 
jazz, met elementen van geheimzin-
nig oosters en warmbloedig Spaans, 
dooraderd met westerse folk. Met 
name in de blues heeft Bourbon zijn 
wortels gevonden. 
Voor degene die van pure muziek wil 
genieten is dit een absoute aanrader. 
Ben erbij zou ik zeggen!

Claude Bourbon in Theaterboerderij

Zaterdag 6 juni / Aanvang 20.30 
uur / Entree € 10 / Rosselsweg 3 
Nederweert
Reserveren: www.Theaterboer-
derijboeket.nl

Op deze mooie zondagmiddag zal 
Theaterboerderij Boeket overspoeld 
worden door zwoele Jazz klanken 
gecombineerd met het warme passio-
nele geluid van Sharon Doelwijt. 

Het levendige gezelschap rondom vo-
caliste Sharon Doelwijt schenkt aan-
dacht aan de legendarische zangeres 
Billie Holiday. 

Sharon Doelwijt werd in 1972 gebo-
ren in Paramaribo. Op tweejarige 
leeftijd verhuisde ze naar Nederland 
en groeide op in een familie waar de 
liefde voor muziek maken en naar 
muziek luisteren erg werd gestimu-
leerd. Ze groeide op met de muziek 

van Billie Holiday, Dinah Washington 
en Nat King Cole. 

Ze volgde een opleiding theater-
vormgeving en maakte diverse om-
zwervingen over de wereld. Maar de 
muziek voerde steeds de boventoon. 
Tegenwoordig timmert ze hard aan 
de weg met haar jazzformatie Shjazz 
en is ze betrokken bij diverse jazzpro-
jecten.

Zondag 7 juni / Aanvang 15.00 uur 
/ Entree € 10 / Rosselsweg 3 Neder-
weert

Reserveren: www.theaterboerderij-
boeket.nl

Zondag 7 juni Shjazz in Nederweert

Dankbetuiging

Lieve mensen,

Het is fijn te voelen en te weten dat zoveel mensen van je houden 
of je willen troosten en de moeite nemen om afscheid te nemen van 
ons pap

Harry Heijmans
Ook de steun die we hebben gekregen op wat voor manier dan ook, 
tijdens de ziekte en na het overlijden van onze (schoon)vader en opa.

  Betsy en Hans
  Johan en Corina
  Kleinkinderen Heijmans

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

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

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Na de toekenning van het Vignet 
Gezonde School aan de Philips 
van Horne mochten Het College 
Weert, Het Kwadrant en de Philips 
van Horne deze week ook de Ge-
zonde Schoolkantine Schaal 2015 
in ontvangst nemen. De scholen 
ontvingen de schaal omdat hun 
schoolkantines voldoen aan de 
normen van De Gezonde School-
kantine. De scholen zijn hiermee 
koploper van het programma ‘De 
Gezonde Schoolkantine’ van het 
Voedingscentrum.
 
De directies van de drie scholen zijn 
bijzonder trots op de Gezonde School-
kantine Schaal. De scholen hebben 
beweging en gezonde voeding name-
lijk hoog in het vaandel staan. “Wer-
ken aan gezondheid op school loont”, 
aldus directeur Linsen van de Philips 
van Horne. “Het draagt bij aan betere 
schoolprestaties, minder schooluitval 
en een gezondere leefstijl. Met deze 
Schaal kunnen wij laten zien dat we 
in onze schoolkantines veel aandacht 
hebben voor gezonde voeding.” De 
schoolkantine Schaal 2015 krijgt op 

alle drie de scholen een mooie plek in 
de schoolkantine.
 
De Gezonde Schoolkantine
De Gezonde Schoolkantine heeft als 
doel een gezonder voedingsaanbod 
op VO- en MBO-scholen. Als richt-
lijn voor een gezonde schoolkantine 
geldt een aanbod van minimaal 75% 
producten uit Schijf van Vijf (zoals 
fruit, broodjes, salades) en daarnaast 
maximaal 25% extra’s (zoals koek, 
snoep, snacks). De scholen hebben 
vooraf hun assortiment, dat in samen-
werking met Markies Onderwijscate-
ring wordt samengesteld, ingestuurd.
 
Vignet Gezonde School
De scholen van LVO-Weert voldoen 
met de Gezonde Schoolkantine al 
aan één van de voorwaarden van het 
themacertificaat Voeding, onderdeel 
van het Vignet Gezonde School. Het 
Vignet dat de Philips van Horne on-
langs al wist te behalen. Het Vignet 
Gezonde School is een erkenning voor 
scholen die structureel werken aan 
het verbeteren van de gezondheid 
van hun leerlingen en medewerkers.

Gezonde schoolkantine schaal 2015

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


