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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

Peter Caris

Ook voor aluminium carports

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

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

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststofkozijnen
kitwerken

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

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

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.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Elke zaterdag 
is Ziggo bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste Carmen v.d. Hoogen

Ons inpandig tandtechnisch laborato-

rium Jasper van den Brandt verzorgt al 

uw (spoed-) reparaties aan kunstgebit 

of prothese. Vaak klaar terwijl u wacht. 

Ook voor klikgebit op implantaten 

voor een echt vast kunstgebit.

wwwwww.tandartspraktijknederweert.nl.tandartspraktijknederweert.nl

Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

- ruwbouw/nieuwbouw
- aanbouw/verbouw
- renovatie
- regiewerken

Uw specialist in ruwbouw, maar ook het complete pakket, inclusief afbouw, 
behoort tot de mogelijkheden.

Wij maken een vrijblijvende offerte die past binnen ieder budget. Het ge-
bruik van materieel (eigen bouwkraan, steigermateriaal, machines, stutten 
enz.) stellen wij tijdens de bouw dan gratis ter beschikking.

Bel ons voor een afspraak. Bouwbedrijf Hollanders
Kerkendijk 102, 5712 EW Someren-Heide 
0493-47 28 53 
06-215 00 126 
www.hollanders-bouwbedrijf.nl

Weekaanbieding
WEEK

24
8 t/m 

13 juni
Abrikozenvlaai: € 9,40 half € 5,20
Waldkornbrood: € 2,20
Asperge ham broodjes:  € 1,95
Perzik-meloenvlaai: € 13,25 half € 7,60

Het is weer juni en dat betekent 
dat het weer tijd is voor een van 
de drukste en gezelligste evene-
menten bij Café De Prins; Ospel 
Kermis! Ook dit jaar gaat het 
spreekwoordelijke dak eraf bij
‘De Prins’ met Rock Explosion, 
Mmoozz, Anderkovver (XXS) en
The Deejays. De jeugd van Ospel 
en omstreken is absoluut niet ver-
geten, want de vrijdagavond zal 
DJ Diego de zaal op z’n kop zetten 
tijdens Dance Flex.

Dance Flex – Vrijdagavond 26 juni
De jeugd van 11 tot 16 jaar mag Ospel 
Kermis bij ‘De Prins’ komen openen 
tijdens Dance Flex! Voor €2,50 entree 
(incl. 1 consumptie) is het op deze vrij-
dagavond hun feestje in de zaal van 
Café De Prins Ospel. De 14-jarige DJ 
Diego weet als geen ander welke mu-
ziek de jeugd wil horen en is op de 
DJ school in Gorinchem al druk bezig 
met de voorbereidingen voor Dance 
Flex. Vergeet niet je legitimatiebe-
wijs en een pasfoto mee te nemen 
en dan zien we je graag samen met 
al je vrienden en vriendinnen op de 
vrijdagavond met Ospel Kermis van 
19.00 uur tot 22.30 uur in ‘De Prins’!

Rock Explosion – Zaterdagavond
27 juni
Rock Explosion, een onvoorspelbare, 
meeslepende en explosieve band met 
een bezetting van top muzikanten zal 
de zaterdagavond bij ‘De Prins’ voor 
een avondvullend programma zor-
gen. De band brengt moeiteloos de 
bekendste ‘Rock hits’ van de geschie-
denis naar Ospel en staat bekend om 
hun geweldige live performance. 
Zij weten als geen ander hoe ze een 
boeiende en energieke show neer
moeten zetten en zullen zaterdag 27
juni alles uit de kast halen. 

Mmoozz – Zondagavond 28 juni 
Een voor Ospel inmiddels bekende
band met een missie: “Everybody 
happy!!” MmoozZ bestaat uit zes 
sprankelende persoonlijkheden, 
waarvan Stefan en Mendy (beiden 
bekend van Starmaker/K-Otic) de 
hoofdrol op zich nemen. Cijfer daar-
naast zeker de overige 4 talentvolle 
muzikanten/zangers niet weg. Zo-
wel Marcel, Maurice, Roel als Willem 
verstaan hun vak als geen ander. De 
band heeft zichzelf de afgelopen ja-
ren ruim bewezen door honderden
feesten te laten slagen door deze te 
voorzien van entertainment op een
zeer hoogstaand niveau. Niet alleen 
bekende nummers van de afgelopen
jaren, maar ook de allernieuwste hits 
komen voorbij. De zondagavond bij 
‘De Prins’ mag je absoluut niet missen. 

Anderkovver – Maandagavond 29
juni en dinsdagavond 30 juni
Anderkovver, do we need to say 
more? Een energieke, muzikaal ge-
weldige band met een vleugje humor 
en misschien een klein toefje chaos. 
Hoewel ze verschillende keren in Os-
pel hebben gespeeld en ook al een 
aantal jaren als ‘huisband’ van Ospel 
Kermis bij ‘De Prins’ kunnen worden 
beschouwd, krijgen we nog absoluut 
geen genoeg van ze! Op maandag-
avond zullen zij de hele ‘straat’ plat 
spelen en op dinsdagavond komen zij 
met hun kleine formatie (XXS) naar 
Café De Prins in Ospel.

The Deejays, inmiddels bekend van 
verschillende evenementen bij Café 
De Prins, zullen op zaterdag tot en 
met maandag de muziek verzorgen 

Kermisprogramma 2015 Café De Prins Ospel 

Ospel Kermis bij Café De Prins

tussen in de pauzes van de bands. 
Ook gaan zij tot in de late uurtjes 
door tijdens deze drie dagen met hun 
afterparty in de zaal van ‘De Prins’. 

Kortom; we hebben vier geweldige 
dagen Ospel Kermis bij Café De Prins 
voor de boeg die je absoluut niet mag 
missen. Like onze facebookpagina 
voor de laatste updates wat betreft 
Ospel Kermis en andere evenementen. 

Café De Prins 
Ospel Kermis 27 t/m 30 juni 2015
O.L. Vrouwestraat 81
6035 AN Ospel
cafedeprins@live.nl

Stichting het Limburgs Landschap 
is vooral bekend als een Limburg-
se natuurorganisatie. ‘Meer dan 
natuur alleen’ is een slogan die 
Het Limburgs Landschap hoog 
in het vaandel heeft staan om 
aan te geven dat er in natuurge-
bieden meer te beleven valt dan 
enkel natuur. Een duidelijk voor-
beeld hiervan is de realisatie van 
een aantal nieuwe speeltoestel-
len op de Dagcamping de Houts-
berg bij de natuurgebieden De 
Banen, Sarsven, Schoorkuilen en
Wellensteyn ten zuiden van Eind 
bij Weert. Picknickmand vullen en 
spelen maar!

Houtsberg
Dagcamping de Houtsberg ligt aan de 
Banendijk tussen Eind en Leveroy en is
al jarenlang een bekende uitvalsplek
voor [groot]ouders uit de omgeving 
om naar buiten te gaan met hun kin-
deren. Om die speelvreugde ook voor 
de toekomst te garanderen zijn door 
Het Limburgs Landschap een aantal 
nieuwe speeltoestellen geplaatst. 
Het betreffen eenvoudige speelob-
jecten, maar ze dagen de kinderen 
uit om te spelen. Door het gebruik 
van duurzaam acaciahout en hout 
van houtkap uit de omgeving wordt 
het tegelijk ook het natuurlijke ka-
rakter van het natuurterrein behou-
den. Op Dagcamping de Houtsberg is 
ook sanitaire voorziening aanwezig, 
een ideale [en goedkope] plek een 
dag[deel] met uw kinderen door te 
brengen. 

Speeltoestellen voor Dagcamping de Houtsberg

‘Meer dan natuur alleen’

Stichting Paulien
Om de speeltoestellen te realiseren 
heeft Het Limburgs Landschap een 
financiële bijdrage mogen ontvan-
gen van de Stichting Paulien, een 
stichting die onder andere projecten
ondersteunt in ontwikkelingslanden 

en kleinschalige projecten ter ver-
sterking van natuur en landschap in 
Nederland.

Spelen maar
Dagcamping de Houtsberg is zeker lo-
kaal al een bekende plek om er even

met de kinderen op uit te trekken. Kin-
deren kunnen er naar hartenlust spe-
len, en de dagcamping vormt daarnaast 
ook een prima uitvalsbasis om de na-
tuurgebieden Sarsven, de Banen, Wel-
lensteyn, Schoorkuilen en Einderbeek
te ontdekken. Maak er gebruik van! 

‘Meer dan natuur alleen’, kinderen kunnen heerlijk ravotten op de nieuwe speeltoestellen bij Dagcamping de Houtsberg 
bij het natuurgebied Sarsven de Banen. Foto Stichting het Limburgs Landschap, Jos Berends.



“De nacht van het Varken”
Zaterdag 20 juni 
Vanaf 20.30 uur.

Een heerlijke barbecue avond met BBQ-Team De Daltons die 
heerlijke stukken vlees bereiden en live muziek met de TR 

Country band.

€22,50 per persoon (exclusief consumpties)

Reserveren is gewenst.

ons boerenerf
Banendijk 5

6034 SV  Nederweert-eind
06-36363606

info@onsboerenerf.com
www.onsboerenerf.com

Vorkmeer Nederweert 

In de gemeente Nederweert is Vork-
meer dé welzijnsorganisatie. Ons 
uitgangspunt? Dat ieder mens op de 
eerste plaats zelf verantwoordelijk 
is voor de kwaliteit van zijn of haar 
leven en leefomgeving. Waar nodig 
steken we een handje toe. Vorkmeer 
informeert, adviseert en ondersteunt 
op aanvraag een individuele burger 
en burgerinitiatieven.

GEZOCHT: enthousiaste vrijwilli-
gers voor Eetpunt Nederweert 
In de kern Nederweert is het initiatief 
gestart om een Eetpunt op te zetten. 
Het idee is om wekelijks op dinsdag 
een gezonde verse maaltijd te berei-
den, die dan ’s avonds vanaf 18.00 uur 
geserveerd zal worden. Met dit Eet-
punt wordt mensen de mogelijkheid 
geboden om samen te eten en daar-
mee anderen te ontmoeten, tegen een 
kleine financiële bijdrage. Ook zal na 
het eten gelegenheid zijn om gezellig 
na te praten of een activiteit te doen, 
bijvoorbeeld een kaartje leggen. 
Voor het realiseren van het Eetpunt 
worden enthousiaste vrijwilligers ge-
zocht. Er zijn verschillende taken die 
onderling verdeeld kunnen worden. 
De taken bestaan o.a. uit het samen-
stellen van het menu, inkopen doen, 
voorbereidingen treffen, koken, het 
dekken van tafels, uitserveren en 
opruimen. Andere taken zijn het bij-
houden van de kasboek en als con-
tactpersoon fungeren voor aan- en 
afmeldingen. Er worden één of meer-
dere vrijwilligers gezocht die de rol van 
kartrekker op zich willen nemen en 
door coördinerende taken uit te voe-
ren het Eetpunt in goede banen leiden. 
Uiteraard is het belangrijk om samen 
te werken. Als vrijwilliger is het verder 
van belang om hygiënisch te werk te 
gaan, een luisterend oor te hebben 
voor bezoekers van het Eetpunt, een 
gezellige sfeer te kunnen scheppen en 
uiteraard affiniteit hebben met koken 
(voor grotere groepen). 
Dit initiatief is momenteel nog in de 
ontwikkelfase. Als vrijwilliger kunt u 
meedenken over de opzet en uitvoe-
ring van het Eetpunt samen met de 
andere betrokken partijen. 
Helpt u mee om dit initiatief voor een 
sociale ontmoetingsplek tot een suc-
ces te maken? Neem dan contact met 
ons op. Neem ook gerust contact op 
voor meer informatie over dit initia-
tief! tel. 0495-688249, e-mail info@
vpnederweert.nl

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR 
HET OSPELS STEUNPUNT
Zoals wellicht bekend is het Ospels 
Steunpunt van start gegaan. Inwo-
ners van Ospel kunnen hier voortaan 
tijdens de spreekuren terecht met 
vragen of problemen op het gebied 
van welzijn, zorg, werk & inkomen, 
wonen en gezinsrelaties.
Het Steunpunt zal bemenst worden 
door professionals, maar zullen daar-
bij ondersteuning nodig hebben van 
vrijwilligers. We zijn dus op zoek naar 

vrijwilligers die iets willen betekenen 
in Ospel.

Vrijwilligers spreekuur: Het eerste ge-
sprek met een hulpvrager vindt plaats 
met een professional. Een vervolg 
daarop kan zijn dat u als vrijwilliger 
de hulpvraag overneemt.  Taken van 
de vrijwilliger zijn voornamelijk coör-
dinerend van aard zoals het koppelen 
van een maatje aan een hulpvrager 
en het koppelen van een klusvrijwil-
liger aan een opgegeven klus. 

Klusvrijwilligers: Bent u handig in huis 
of juist buiten in de tuin? Lijkt het u 
fijn om een ander te helpen met de 
administratie, met de boodschappen 
of met het vervoer naar de dokter? 
Laat ons weten met welke klus(sen) u 
een ander zou willen helpen. 

Maatjes: Soms voelt iemand zich al-
leen of lukt het gewoon even niet zo 
goed. Een maatje kan dan veel be-
tekenen voor iemand. Een maatje is 
er voor gezelschap, om samen leuke 
dingen mee te doen of even mee te 
denken. Een maatje kan een extra 
steuntje in de rug zijn en het leven 
daarmee wat meer kleur geven. 

PR-vrijwilligers: PR is heel belangrijk 
bij het functioneren van het Ospels 
Steunpunt. Wat moet er gepubli-
ceerd worden en hoe vaak? Bent u 
goed in het schrijven van teksten of 
wilt u graag meedenken over hoe het 
Ospels Steunpunt het beste haar PR 
vorm kan geven? Meld u dan aan.

Vrijwilligers met financiële kennis: 
Het Ospels Steunpunt heeft ook te 
maken met financiële middelen. Wat 
kost het om het Ospels Steunpunt 
optimaal te laten functioneren? Be-
schikt u over financiële kennis en/of 
heeft u ervaring op dit gebied? Dan is 
het Ospels Steunpunt op zoek naar u!
Verder zijn we op zoek naar mensen 
die zich willen inzetten om fondsen 
te werven voor verschillende initia-
tieven in Ospel. U ondersteunt dus 
groepjes vrijwilligers die een nieuw 
initiatief willen ontplooien in Ospel. 
Is dit iets voor u? Laat het ons weten.

Vrijwilligers onderzoek: Het Ospels 
Steunpunt is er voor het dorp Ospel. 
Het is dus belangrijk dat we weten 
waar in het dorp behoefte aan is. Dat 
moet onderzocht worden. Lijkt het 
u interessant om dit samen met nog 
enkele andere vrijwilligers uit te voe-
ren? Dan komen wij graag in contact 
met u!

Aanmelden vrijwilligers
Lijkt het u leuk om iets te betekenen 
voor de inwoners van Ospels en bent 
u geïnteresseerd in één van bovenge-
noemde vrijwilligerstaken? Laat het 
ons dan weten! U kunt contact opne-
men met Jo Hermans,  johermans@
dorpsraad-ospel.nl of bellen naar 
0495-633786.

Openluchtmuseum Eynderhoof

Zondag 14 juni 2015 Groot Kersen-
feest in Eynderhoof 
Vandaag is het kersenfeest in Eynder-
hoof. Een feest rond de kersenpluk 
met al haar tradities. U wordt ver-
welkomd door de Kersenkoningin. 
Onze bakkers bakken kersenvlaai en 
verse wafels met warme kersen. Ui-
teraard kunt u (tegen vergoeding) 
proeven van de door onze bakkers 
gebakken heerlijke lekkernijen. De 
kinderen gaan actief aan de slag met 
het ontpitten van kersen en het ver-
sieren van een klein kersengebakje. 
Dat wordt smullen! We maken het 
feest compleet met spelletjes, liedjes 
en dansen. Verder is het museum dze 
dag weer vol in bedrijf. De muziek 
wordt verzorgd door het “Senioren-
orkest Rick” uit Weert.

Woensdag 17 juni De touwslager 
draait springtouw.
Vandaag demonstreert de touw-
slager hoe touw wordt gemaakt (ge-
draaid). Nadat hij van draden touw 
heeft gemaakt, zal van dat touw een 
springtouw worden gemaakt.

Ook kun je vanmiddag genieten van 
clown Guyt die dan aanwezig is in 
Eynderhoof. Daarnaast kun je spelen 
en ravotten in het speelbos van Eyn-
derhoof.

U vindt Openluchtmuseum Eynder-
hoof aan het Milderspaat 1 te Neder-
weert-Eind.

Voor meer info, www.eynderhoof.nl. 
Geopend van 13.00 tot 17.00 uur

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Streaming audio heeft de toekomst
De kabels en snoeren zijn vervan-
gen door een draadloos netwerk. 
De draadloze speakerssystemen 
zijn immens populair. De speakers 
zijn  draadloos, waardoor externe 
apparatuur verleden tijd is. Zo 
kun je je favoriete muziek vanaf 
je laptop, tablet of smartphone 
door het hele huis afspelen. Het 
systeem is veelal met één enkele 
afstandsbediening, of eenvoudig 
met de smartphone of tablet te 
bedienen.

De netwerken zijn zeer gebruiks-
vriendelijk en gemakkelijk te instal-
leren. Daarnaast nemen de speakers 
weinig plaats in en staan ze bekend 
om hun fraaie ontwerp. Het luiste-
ren van muziek via Netwerk Opslag, 
Media Centers, streamingdiensten 
als Spotify en Deezer en duizenden 
gratis internetradiostations was nog 
nooit zo eenvoudig!

Keuze in streaming audio
Je bent op zoek naar een apparaat 
om draadloos muziek te streamen. 
Maar waar moet je nou op letten 
om een goede keuze te maken? We 
vroegen het aan Kim Lambers van Ex-
pert Lambers in Nederweert. “Wil je 
zowel thuis als onderweg je muziek 
draadloos streamen? Kies dan voor 
een Bluetooth speaker. Het geluid 
van je smartphone, tablet of laptop 
stream je direct naar de speaker. Met 
een ingebouwde accu ben je volle-
dig draadloos. Wil je echter thuis de 
beste geluidskwaliteit en in meerdere 
kamers muziek streamen? Kijk dan 

eens naar een multiroom systeem zo-
als van Sonos, Bose of Heos. Met een 
multiroom systeem speel je overal in 
huis dezelfde muziek af, of in iedere 
kamer een ander nummer. Via een 
smartphone of tablet app kun je elke 
speler (speaker) een naam geven, je 
muziekbron selecteren en het volume 
regelen. Door het gebruik van Wifi 
heb je een groot bereik. Vooral de 
wat grotere, hoogwaardige draad-
loze speakers werken via WiFi. Om 
goed te kunnen streamen is een sta-
biel netwerk wel noodzakelijk”, be-
nadrukt Kim.

Betaalbaar
“Streaming audio wordt steeds be-
taalbaarder”, vertelt Kim. “Voor elk 
budget is er streaming audio en dat 
begint al bij een bluetooth speaker 
van JBL vanaf 29 euro tot een  Sonos 
multiroom speaker vanaf 199 euro. 
Er is zelfs een speaker voor bij de te-
levisie verkrijgbaar,zodat je heel ge-
makkelijk de geluidskwaliteit hiervan 
kunt verbeteren. De geluidskwaliteit 
van zelfs de kleine speakers, die in al-
lerlei kleuren en vormen verkrijgbaar 
zijn, is goed. Het zijn trendy appara-
ten die mensen gemakkelijk thuis zelf 
kunnen installeren. Hoe streaming 
audio klinkt, kun je in onze winkel 
ervaren. Op verzoek van de klant 
kunnen wij de installatie doen en de 
klant uitleggen hoe die optimaal kan 
genieten van zijn streaming audio 
systeem.” 
Loop eens binnen voor een demon-
stratie bij Expert Lambers in Neder-
weert.

The Hot Buskers swingen in de Peel

Optreden op het Peelpodium van 
De Pelen

Wie wil genieten muziek en na-
tuur kan op vrijdag 12 juni zijn 
hart ophalen. Op die avond geven 
The Hot Buskers weer een swin-
gend optreden op het Peelpodi-
um van Buitencentrum De Pelen. 
De voorstelling is in het overdek-
te Amfitheater en start om 20.00 
uur. Kaartjes kosten € 2,50 per 
persoon. Reserveren hoeft niet, 
maar wees op tijd want vol is vol! 
Het Buitencentrum van Staats-
bosbeheer ligt aan de Moostdijk 
15 te Ospeldijk.

Hot Buskers swingen ‘by night’ 
Het optreden van The Hot Buskers be-
looft weer zeer sfeervol te worden. 
Deze zeskoppige band uit de directe 
omgeving van de Peel brengt een 
uiterst aanstekelijke combinatie van 
early jazz, western swing, alt country 
en folk blues. Naast hun oude ver-
trouwde nummers is er veel aandacht 
voor nieuwer werk. The Hot Buskers 
hebben een geheel eigen stijl. De 

bandleden duiken tijdens een optre-
den in de wereld van de straatmuziek: 
puur en akoestisch rondom één micro-
foon met vele instrumenten en voca-
len. Vorig jaar verscheen hun album 
‘Sweet Street Promenade’. Liedjes van 
deze CD/LP komen natuurlijk aan bod 
op deze muzikale avond in de natuur. 

Let op: dit optreden was aan-
vankelijk op zaterdag 13 juni ge-
pland, maar is verplaatst naar 
vrijdag 12 juni! 

Muziek midden in de natuur!
Het Peelpodium bij De Pelen is mu-
ziek midden in de prachtige natuur 
van De Groote Peel. Ook dit jaar heeft 
Staatsbosbeheer weer een divers pro-
gramma samengesteld; van Swing tot 
Blues en van Hillbilly tot Smartlap, 
voor elk wat wils! Perfect te combi-
neren met een wandeling in de Peel. 
Voor een overzicht van alle activitei-
ten kijk op www.staatsbosbeheer.nl/
depelen Voor meer informatie kun je 
ook contact opnemen met het Bui-
tencentrum: 0495 – 641 497 of per 
mail: depelen@staatsbosbeheer.nl 



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

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

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

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

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

Geniet draadloos
van al uw muziek!

Expert Lambers  St. Lambertusstraat 10, Nederweert, (0495) 625714
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Stream muziek met
één druk op de knop.

Wij zijn dealer van:

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

, 

• Schmitz-Engelen (SE) heeft ruim 600 lange banen gordijnen & stoff en op voorraad.

´´ JE LEEFT MAAR EEN KEER.....

Vestigingen in Leende, 
EIND 61 • 6034 SM NEDERWEERT-EIND • TEL. 0495-626673 

GSM 06-50290664 • e-mail: info@matkoppendakwerken.nl

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Muziek en magie op het Peelpodium

Optreden Reintje & haar Voskes 
en Goochelaar Axel Bart 

Op zondag 14 juni is het Peelpo-
dium van Buitencentrum De Pelen 
‘gereserveerd’ voor kinderen. Om 
13.30 uur speelt en zingt de vro-
lijke kinderband Reintje & haar 
Voskes en om 15.00 uur vertoont 
Goochelaar Axel Bart zijn kun-
sten. Het leuke aan het Peelpodi-
um is dat de voorstellingen mooi 
te combineren zijn met een wan-
deling of een Doe- en Ontdek-
tocht in Nationaal Park De Groote 
Peel. Het Buitencentrum ligt aan 
de Moostdijk 15 te Ospelijk. 

Muziek en magie bij De Pelen
De Kindermiddag op het Peelpodium 
van De Pelen biedt voor elk wat wils. 
Muziek en magie en dat allemaal te-
gen het prachtige groene decor van 
De Groote Peel. De middag begint met 
een spetterend optreden van Reintje 
en haar Voskes. Deze vrolijke kinder-
band uit Nederweert heeft al vaker 
in het Buitencentrum opgetreden en 
elke keer is het weer feest! Ze spelen 
en zingen nummers van onder andere 
Dirk Scheele, Kleintje Kaf, Cowboy 
Billy Boem, VOF de Kunst en Jeroen 
Schipper. Bij deze voorstellingen kun 
je bijna niet stil blijven zitten. Geluk-
kig hoeft dat ook niet want meezin-
gen, wiebelen en klappen mag!

Vanaf 15.00 uur neemt Goochelaar 
Axel Bart je mee naar een magische 
wereld. Zijn show zit boordevol illu-
sies en goochelarij en is zeker niet al-
leen geschikt voor jonge kijkers. Ook 
(groot)ouders zullen verbaasd en ver-
rast zijn als ze het onmogelijke vlak 
voor hun neus zien gebeuren. Wie 
zelf trucjes wil leren moet zeker naar 
de show van Axel Bart komen!

Let op: Voor optredens op het 
Peelpodium wordt geen entree, 
maar een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd. Bij elke donatie krijg je 
bovendien een vrolijk stickervel 
met kabouters en/of dieren ca-
deau. Reserveren van een plekje 
hoeft niet, maar vol is vol, dus 
wees op tijd!

Beleef de Peel met een Doe- en 
Ontdektocht!
Voor of na de voorstelling kun je een 
wandeling maken in het Nationaal 
Park De Groote Peel. Bij het Buiten-
centrum starten drie, met gekleurde 
paaltjes uitgezette wandelingen van 
2, 3 en 6 kilometer. Bij de balie van 
De Pelen zijn bovendien Doe- en Ont-
dekpaden te huur waarmee je de na-
tuur op een speelse manier kunt ont-
dekken. Met een opdrachtenboekje 
en een tas vol materialen kun je op 
pad. Er zijn drie verschillende routes 
en voor elke leeftijdsgroep is er een 
passende tocht. Voor kleuters is er 
het Kabouterpad en voor kinderen 
vanaf zeven jaar zijn er de Boswach-
teracademie en de Billy Bel Doekof-
fer. Deelname aan deze tochten kost 
€ 5,- per kind en hiervoor krijg je de 
tocht, een koekje en sapje en een 
aantal leuke extra’s. Ouders hoeven 
niet te betalen. 

Het Buitencentrum De Pelen ligt 
aan de Moostdijk 15 te Ospel en 
is dagelijks geopend van 10.00 
tot 18.00 uur. Voor meer informa-
tie en een activiteitenoverzicht: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen 

Foto ©HenkRoemen
MAVO in het GROEN hielp bij Bloemenfestijn

Zondag 7 juni jl.  presenteerde 
MAVO in het GROEN, Nederweert 
zich tijdens het Bloemenfestijn in 
het openluchtmuseum Eynder-
hoof te Nederweert-Eind. 

Samen met een aantal bloemenkwe-
kers, bloemisten en andere ‘groene’ 
bedrijven werden op deze dag de 
bloemetjes buiten gezet. Er waren 
artistieke vrijwilligers, kunstenaars 
en ambachtslieden aanwezig die 
hun kunst demonstreerden en expo-
seerden. 

Enkele leerlingen van MAVO in het 
GROEN presenteerden zich door te 
gaan bloemschikken. Ze demon-
streerden samen met twee docenten, 
eenvoudige boeketjes  en corsages. 
Tevens waren ook grotere creaties te 
zien, die ze al voorbereid hadden tij-
dens de lessen op school. 

Door mee te helpen op deze dag lie-
ten leerlingen hun creativiteit op dit 
gebied zien en hebben ze bezoekers 
een helpende hand geboden. Een 
mooie gelegenheid om de ‘groene’ 
vaardigheden te oefenen.

“The Music of Queen” 

Fanfare Concordia Ittervoort heeft de 
afgelopen 10 tot 15 jaar regelmatig 
bijzondere concerten gegeven, onder 
de naam “Colours of Music”. Hierbij 
werd altijd samenwerking      gezocht 
met bekende artiesten, uit de om-
geving, maar ook landelijk bekend. 
Denk bijvoorbeeld aan Karin Bloe-
men, Jack Vinders en musicalster Sop-
hie Veldhuizen. Dit jaar bestaat Fan-
fare Concordia 50 jaar en dat moet 
natuurlijk op een muzikale, bijzon-
dere manier gevierd worden. 

Op zaterdag 27 juni a.s. organiseert 
de fanfare een jubileumconcert met 
als thema “The Music of Queen”. 
Deze keer in samenwerking met Mar-
tin van der Starre, oorspronkelijk uit 
Den Haag, Wendy van Dooren uit 
Weert, Vocal Group Mystique uit Ne-
derweert, The Ray Stabbing Singers 
uit Weert en Vivace uit Ittervoort, 
beide koren o.l.v. hun dirigent Theo 
Collaert. Speciaal voor dit concert 
wordt de fanfare uitgebreid met een 
combo o.l.v. Rob Mennen, oorspron-
kelijk uit Neeritter. 

Samen zullen zij het Munttheater 
deze avond op een fantastische wijze 
vullen met de “Queen-sound”. 

Een concert dat u absoluut niet wilt 
missen! 

Kaarten zijn voor €17,50 te koop via 
onderstaande voorverkoopadressen:
•	Monique van Heesewijk, Brugske 8,

Nederweert
•	Munttheater, Weert
•	Adams Muziekcentrale, Ittervoort
•	Gebr. Vries, Margarethastraat 7, It-

tervoort

Meer informatie via Facebook (Fanfare 
Concordia Ittervoort), www.muntthe-
ater.nl en www.fanfareconcordia.nl.

Zelfstandig is de weg van het hart
De bron met het alom
Ligt in de palm van de hand
Is de hellende warmte.

Die met de mond bidt, mist het in-
zicht dat de adem
Is de verbinding naar het grote licht.
Tot het evenwicht geest en lichaam 
tot eenheid
Tot het heel zijn door de geest zich 
zelf genezen.

H. Peeters

Stichting Platform Ge-
handicapten Nederweert

Voor de gebruikers van een scootmo-
biel wordt weer een cursus gegeven 
op 19 juni 2015. De cursus is zeer in-
teressant en geldt als een kleine op-
frissing van verkeerregels en behen-
digheid van het rijden. Cursus wordt 
gehouden van 09.00 uur tot 12.00 uur 
en georganiseerd door Veilig Verkeer 
Nederland, Medipoint/Ligtvoet, ge-
meente Nederweert en Stichting Plat-
form Gehandicapten Nederweert. Er 
zal een monteur aanwezig zijn voor 
kleine reparaties aan uw scootmobiel 
of uw bandjes oppompen.

Wij heten u graag van harte welkom.

Parkinson, door 
samenwerking betere zorg

Op dinsdag 30 juni organiseert Par-
kinsonNet Weert een informatie-
bijeenkomst voor mensen met Par-
kinson en hun naasten. Miesje van 
Dooren, neuroloog in SJG Weert 
geeft uitleg over de ziekte van 
Parkinson. Daarnaast zijn er zorg-
verleners aanwezig van het Par-
kinsonNet Weert. Zij horen graag 
hoe ze de zorg rondom Parkinson 
kunnen verbeteren naar aanlei-
ding van de gesprekken of vragen 
van de aanwezigen die avond. 
De bijeenkomst vindt plaats tus-
sen 19:00 en 21:00 uur in het Audi-
torium van SJG Weert, Vogelsbleek 
5. De toegang is gratis. Geïnteres-
seerden kunnen zich aanmelden 
via het inschrijfformulier op de 
website: www.sjgweert.nl (zie 
Agenda) of bij de afdeling Patiën-
teninformatie: 0495 – 57 22 05.

Waarom is er een ParkinsonNet? 
Als gevolg van de ziekte van Parkin-
son kan iemand uiteenlopende klach-
ten hebben of problemen ervaren op 
verschillende gebieden. Hierdoor zijn 
vaak meerdere zorgverleners betrok-
ken bij de behandeling en de bege-
leiding van mensen met de ziekte van 
Parkinson. Het is belangrijk dat deze 
zorgverleners specifiek deskundig zijn 
en behandelingen goed op elkaar af-
stemmen. Neurologen, fysiotherapeu-
ten, oefentherapeuten (Cesar en Men-
sendieck) logopedisten, diëtisten en 
ergotherapeuten in de regio werken 
via dit netwerk samen aan goede zorg 
voor mensen met Parkinson. Op www.
parkinsonnet.nl staat meer informatie 
over de ziekte en is ook te zien welke 
zorgprofessionals en behandelaars er 
zijn aangesloten bij het netwerk.



I E T SS T E VV I E R E N

MAROKKAANS

PORTUGEES

Bart Bijlmakers  | 06-49764144

www.privedinerencatering.nl

Open Inschrij�eesten 2015
ZaZattererdag 3 oktdag 3 oktoberober::

““OKOKTTOBERFESTOBERFEST””
&&

VVrrijdag 23 oktijdag 23 oktoberober::

“R“R“ROCK AROCK AROUND OUND THE JUKEBOTHE JUKEBOX”X”X”
€ 49,95 p.p.  voor meer info zie:

www.plattevonder.nl

Iets te vieren?

www.hotelcentraal.nl

Wilhelminaplein 5 • 5711 EK Someren

Tel. 0493-494815

0495 - 632119
E: L
W: L

T:    0495 - 632119
E:    INFO@HERMANNS.GILDESLAGER.NL
W:W:  SLAGERIJHERMANNS.NL

KERKSTRAAT 83 
6031 CG 
NEDERWEERT

€14,- pp

Bourgondisch BBQ PAKKET
Een all inclusive pakket voor de bourgondiers 
onder ons!
All inclusive + 5 stuks vlees 
pp verdeeld over:

- Varkenshaas sates
- Gem. Speklappen
- Limburgse varkensoester
- Gem. runderschnitzel
- Spareribs
- Peelburgers
- Bourgondische spekspies
- Kruidig kippetje
- Curryworst

BBQ BBQ 
SPECIALIST

0495 - 632119

Een all inclusive pakket voor de bourgondiers 

ALL 
zijn helemaal compleet met
het volgende:

Verse salades
Koudeschotel
Fruitsalade
Sauzen
Stokbrood
Kruidenboter
Luxe Wegwerpbestek

Barbecuetangen
Bestek etc. in mandjes
Gasbarbecue
Gasfles (meerprijs 13,-)

WWW.SLAGERIJHERMANNS.NL

Het beste vlees wat er bestaat 
vindt u aan het einde van de 
Neder�erter Kerkstraat!

Bij restaurant & partycentrum “De Platte Vonder” te

Someren-Eind bent u aan het juiste adres voor feesten & 

lekker eten op maat, in een sfeervolle ambiance.

Gastpaar Cees & Karin Velings is u graag van dienst; 

gastvrijheid is hun passie!

Themafeesten
U bent bijvoorbeeld welkom op georganiseerde feestavonden met the-
ma’s als “Rock Around The Jukebox”, “Oktoberfest”, en evenementen 
waarbij de culinaire kwaliteiten van chef-kok Wil-Jan Velings (broer van 
gastheer Cees) centraal staan. Voor actuele data, thema’s & evenemen-
ten surft u naar www.plattevonder.nl waarna u zich aldaar reeds vanaf 
2 personen kunt aanmelden.

Diverse zalen bieden een capaciteit van 20 tot wel 350 gasten. Voor 
elk gezelschap is wel een passende ruimte, dus ook voor uw feesten 
in besloten kring, bijvoorbeeld ter gelegenheid van uw verjaardag,
huwelijksfeest of jubileumbruiloft of een feest voor uw medewerk- 
(st)ers.

Arrangementen / maatwerk
Om een invulling te geven aan uw feest treft u arrangementen aan op 
www.plattevonder.nl maar aangezien elk feest maatwerk is, wordt u 
graag door hen te woord gestaan in een persoonlijk gesprek om uw 
wensen door te nemen. 

Alle ingrediënten zijn aanwezig om ook uw feest te doen slagen, denk 
hierbij aan een open keuken, klimaatbeheersing, modern meubilair, 
sfeervol terras, nette toiletvoorzieningen en een professioneel team aan 
medewerk(st)ers.

Zelf een ander locatie in gedachten, bijvoorbeeld bij u thuis of op de 
zaak? Bekijk hun cateringservice of neem contact op. Zij zorgen ervoor 
dat het u aan niets ontbreken zal.

Graag tot ziens in “De Platte Vonder”!

Nieuwendijk 10
Someren-Eind
Tel. (0493) 491381
www.plattevonder.nl

... sfeervolle ambiance

De Platte Vonder ...



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 11 tot en met 20 juni 2015

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, 
priester en kerkleraar – vooravond van de 
elfde zondag door het jaar
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.

ZONDAG  14 JUNI 
Elfde zondag door het jaar
09.30 uur  H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector.W. Engelen) – Guul Verheijen en 
Hubertina Petronella Bruekers, Truus Nijs-
kens en ouders Harrie Nijskens en Marianne 
van Deursen. 

MAANDAG 15 JUNI
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St. Joseph.

DINSDAG 16 JUNI
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 17 JUNI
Geen H. Mis en geen rozenkransgebed.

DONDERDAG 18 JUNI
18.00 Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 19 JUNI
Gedachtenis van H.-Romualdus, abt
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel. 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel. 

ZATERDAG 20 JUNI
Vooravond van twaalfde zondag door het
jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Caris).- jaardienst Roos 
Hermans-Saes, Frits en Leen Janssen-Gielen
en ouders Van Riet-van de Kruijs.

Harmonie drie zondagen paraat voor
communicanten
Op drie zondagen is Harmonie St. Joseph 
aangetreden om de eerste-communicanten 
van school of te halen en te begeleiden naar 
de kerk. Afgelopen zondag was basisschool 
De Kerneel als laatste aan de beurt. Ze doen 
het toch maar ieder jaar, de muzikanten van 
de harmonie. Zij hebben hun zondagmor-
gen er voor over. Bedankt harmonie. Vol-
gend jaar weer.

Overleden
Op woensdag 3 juni was de uitvaart van 
Charles Ritzen, hij overleed in de leeftijd van 
88 jaar en woonde Kapelaniestraat 25B18.
Op donderdag 4 juni was de uitvaart van An-
nie Hendrix-Teunissen, zij overleed in de leef-
tijd van 88 jaar en woonde St. Josephstraat 13.
Mogen zij rusten in vrede.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 14 juni 
10.00 uur H. Mis – voor overleden familie Van 
Houten-Stultiens en overleden familie Looij-
en-Konings.

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 13 juni  – 20 juni 2015

Zondagmorgen 14 juni  09.30 uur: 
Communiedankdienst van onze communi-
canten.

U bent allen van harte uitgenodigd deze vie-
ring bij te wonen. 

Als hgm. voor Maria Triepels-Wulms, Wiel 
Triepels, Annie v.d. Kruys-Triepels en Wim 
Triepels, Als zwd. voor Jo Küster

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 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

Zondag 21 juni 2015 H.Mis om 11.00 uur
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.

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

Jeugdkoor de Kwikkwekkertjes
Het jeugdkoor is weer begonnen met de re-
petities weer. De communicanten van Bud-
schop hebben met het koor geoefend voor 
de communiemis en zijn erg enthousiast en 
willen graag meezingen. Ze zijn van harte 
welkom bij het koor. Ook andere kinderen 
zijn van harte uitgenodigd om eens te ko-
men luisteren en mee te zingen. Dit kan tij-
dens de repetities op donderdag van 17.00 
tot 17.45 uur in de kerk van Budschop.  Er
zijn geen kosten aan verbonden. Op zon-
dag 5 juli is er een gezinsmis met als thema 
“Bijna vakantie”.

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

13 t/m 20 juni 2015

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

ZATERDAG 20 juni: 19.15 uur H. Mis koor 
De Leeuwerik, jaardienst voor ouders van 
Eijk-van Dijk, jaardienst voor ouders Koolen-
Peeters en zoon Ger, voor Peter-Jan Beerens 
voor Vaderdag, voor Paul Beelen en familie
Beelen-Schulte.

LEZERS: zaterdag 13 juni Maria van  Nieu-
wenhoven, zaterdag 20 juni Jolanda Wijen.

MISDIENAARS: zaterdag 13 juni Tom van Ho-
rik, zaterdag 20 juni Lois en Valerie Beerens.

OVERLEDEN: Op dinsdag 2 juni is overleden 
Mien Hermans-Schreurs, 72 jaar, dat zij mag 
rusten in vrede.

“Beschouw het leven niet als een 
probleem om op te lossen, 

maar als een realiteit om te ervaren.” 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

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

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.

1 1 J U N I 2 0 1 5

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 13 – 20 juni.

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

Zondag 14 juni, 11e zondag door het jaar, 
09.30 (Samenzang – Pater Pieter Cuijpers) 
Gerard van de Goor, Maria Op ‘t Root, zoon 
Jos en dochter Lies. 

Donderdag 18 juni, 19.00 voor de zieken.
Zaterdag 20 juni, 19.00 (Kerkelijk zangkoor 
Gregoriaans), Marie Veugen-van Loon (ver-
jaardag), Adrie Veugen (verjaardag), Jan
Haasen (vaderdag), Pierre Hermans, dochter
Els en kleinkind Joyce, ghm Wim Douven. 

ACOLIETEN: za. 13 juni : 19.00 : Richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen; zo. 14 juni 
10.00: Harry Geerlings, Kathy Geerlings; za. 
20 juni 19.00 : Victor Köster, Cas Schonkeren. 

PINKSTERCOLLECTE: De Pinkstercollecte 
voor de Nederlandse missionarissen leverde 
het mooie bedrag van € 187,15 op. Hartelijk 
dank voor deze bijdragen. 

Pastoor A. Koumans, O.M.I.

Bedroefd om de grote leegte die hij achterlaat, 
maar dankbaar voor de voorbije gelukkige jaren, 

laten wij u weten dat is overleden mijn man, 
ons pap, schoonvader en lieve opa 

Charles Ritzen
echtgenoot van

Zus Ritzen - van Leuven 

* Munstergeleen, 11 juli 1926 † Nederweert, 30 mei 2015 

Zus Ritzen - van Leuven 

Huub Ritzen 

May Ritzen

Paul Ritzen en Mirjam Ogier 
Vince
Jay 

Jacqueline Ritzen en Peter Hoevenaars 
Rien Mertens

Kapelaniestraat 25 B18, 6031 BV Nederweert 

Wij hebben afscheid genomen van Charles op 3 juni 2015 tijdens een plechtige 
uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Lambertus te Nederweert, waarna 
wij hem te ruste hebben gelegd op het parochiekerkhof. 

Wij willen iedereen bedanken voor de steun en het medeleven en voor de
aanwezigheid bij het afscheid.

Arléne Uitvaart
Arléne Uitvaart mag vanaf heden 
het Keurmerk Persoonlijke Uit-
vaart voeren.

Het keurmerk persoonlijke uitvaart 
houdt in dat de uitvaart primair draait 
om de persoonlijke benadering. Er
wordt geen gebruik gemaakt van 
vaste draaiboeken en teksten. Verder
dient de uitvaartondernemer aan een
tal van voorwaarden te voldoen.

Voor Arléne Uitvaart is het van grote 
waarde dat deze beoordeling wordt 
gedaan door de nabestaanden voor 
wie zij een uitvaart hebben mogen 
verzorgen. 

Arléne Uitvaart is dan ook trots dat zij 
vanaf heden als eerste in de regio dit 
keurmerk mogen voeren.

Door goed te luisteren naar uw wen-
sen en gevoelens, persoonlijke zorg 
en aandacht en door ruimte te ge-
ven aan uw eigen inbreng, zorgt Ar-
léne Uitvaart voor een samenwerking 
waarbij men volledig aan deze per-
soonlijke benadering kan voldoen. 

Deze werkwijze zorgt niet voor extra
kosten. U betaalt alleen voor diensten 

en producten die u daadwerkelijk af-
neemt. Dit alles kunt u terug zien in 
een transparante begroting en nota. 
Zo houden zij samen met u ook het 
financiële aspect in de gaten. 

Samen met u geven zij op deze ma-
nier inhoud aan de momenten van
vasthouden en loslaten die bij de 
dood horen.

Arléne Uitvaart
St. Rochusstraat 17 
6031 BG Nederweert
0495-632848
www.arlene-uitvaart.nl

Enthousiaste medewerker m/v gezocht

FysioFitnessNederweert zoekt een interieurverzorger m/v. Dit werk wordt 
gecombineerd met een haal- en brengservice voor patiënten die revali-
deren na een operatie. Het betreft 8 uur per week, verspreid over de dins-
dag en donderdag met ingang van 1 juli a.s.

U dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Enige ervaring als in-
terieurverzorger m/v strekt tot aanbeveling.

Uitsluitend brieven met pasfoto gericht aan FysiofitnessNederweert t.a.v. 
H.J.Janssen worden beantwoord. Gelieve geen mails te sturen.

FysioFitnessNederweert
Staat 40c

6031 EM  Nederweert

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!

Toon Hermans Huis

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 15 juni 10.30-12.00 uur en 12.15-
13.45 uur yoga* / 14.00-15.30 uur 
meditatie*. Woensdag 17 juni 10.00-
12.30 uur kookworkshop*. Donder-
dag 18 juni 13.30-15.00 uur Qi Gong*/ 
13.30-15.45 uur ontspanningsmas-
sage*. Vrijdag 19 juni 09.30-12.30 uur 
creatief atelier. Open inloop maan-
dag 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

Open dag Tuinpark 
Lamershof Weert 

Op zondag 14 juni van 13.00 tot 
17.00 uur vindt een open dag plaats 
bij Tuinpark Lamershof. Op dit park
van 10 hectare liggen 160 volks-
tuintjes en recreatie tuintjes met 
tuinhuisjes. Op deze dag willen de 
leden graag hun tuintje aan de be-
zoekers tonen, diverse tuintjes zijn 
ingericht als een buitenverblijfje met 
een weelde aan bloeiende bloemen 
en struiken, beslist de moeite waard 
om deze te bezichtigen. In de kan-
tine of op het terras kan men genie-
ten van een drankje of een hapje. 
Tot ziens op zondag 14 juni. Al-
tweerterkapelstraat 3A Weert.
info: 06-23732339 of hermans.piet@
Hotmail.com

Peter Eilers
Tel. 0495-764123 • GSM 06-24184996Tel. 0495-764123 • GSM 06-24184996el. 0495-764123 • GSM 06-24184996T

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoopReparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

Kindertheater Knarf &
Koo in theaterboerderij 

zondag 14 juni  -  15.00 uur

De bewoners van het houten Knarf &
Koo huis komen niet graag uit de kast, 
vandaar dat de gehele woning mee-
genomen wordt naar theaterboerde-
rij Boeket in Nederweert. Spannende 
avonturen van Jan Klaassen en Katrijn 
komen uit de poppenkast. Poppen-
kastspeler Knarf is eigenlijk ook een 
doldwaze clown, die je zeker aan het 
lachen weet te krijgen met amusante 
sketches waarbij het jongere publiek 
wordt betrokken. Zo worden kinde-
ren, die dat leuk vinden, in de schijn-
werper gezet en geeft ze een onver-
getelijke ervaring.

entree:   kinderen t/m 12 jaar 5 euro
-  vanaf 13 jaar en volwassenen gratis
reserveren: www.theaterboerderij-
boeket.nl  tel. 06 48836902

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 augustus.

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.

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

Vlut 2 Ospel  06-26686181

voor bedrijf en particulier



DUUR AAMHEID

zonne-energie

duurzame energie

WWWWWW.XPER.XPERAL.CAL.COMOMCelsiusstraat 1
6003 DG  Weert

T: (0495) 54 24 63
E: info@proglasweert.nl
I: www.proglasweert.nl

Profiteer nu van de 
6% b.t.w. regeling op 
de arbeidskosten.

Neem voor meer 
informatie, een vrij-
blijvende offerte 
of een afspraak, 
contact met ons op.

Wij zijn iedere 
werkdag bereik-
baar van 8.30 
tot 17.00 uur.

Uw woning 
comfortabeler 

en energiezuiniger
maken?

NIEUWE COLLECTIE
E-BIKES 2015

•  Modellen met aandrijving 
voor, achter of midden

•  Actieradius tot 220 km

•  Zeer krachtige aandrijving

•  Scherpe prijs / kwaliteits-
verhouding

De gebroeders Alexander en Jaimie Louwers zijn al 8 jaar 

met succes actief in de solarsector. Beide heren zijn da-

gelijks met veel passie bezig met duurzaamheid en met 

name zonnepanelen.

We gaan voor kwaliteit tegen een eerlijke prijs.

Nieuw pand
Sinds 2011 is Xperal gevestigd aan de Heerweg in Nederweert. 
Door de toenemende vraag naar zonnepanelen en duurzame energie heeft 
Xperal de laatste jaren een stevige groei doorgemaakt.
Om aan de vraag van de markt te kunnen blijven voldoen was een groter 
pand noodzakelijk.
In juni 2015 zal Xperal verhuizen naar de Magnesiumstraat 15 gelegen op 
het Industrie terrein Pannenweg II in Nederweert.

Zonnepanelen
Xperal levert aan zowel de particuliere als zakelijke markt.
Onlangs hebben ze het grootste zonnepanelenproject van Nederland 
kunnen toevoegen aan hun orderportefeuille.
ETF machinefabriek uit Nederweert gaat eveneens gebruik maken van 
duurzame zonne energie.
Volgens directeur Ruud Koppens is duurzame energie de toekomst voor
onze organisatie en producten.

Nieuwbouw/renovatie
De woningmarkt zit weer in de lift, ook binnen deze sector is het gebruik 
van zonnepanelen enorm gestegen.
Tegenwoordig wordt door architecten in de ontwerpfase van een bouw 
al rekening gehouden met en het plaatsen van zonnepanelen.

Maatwerk
Het leveren, plaatsen en installeren van zonnepanelen is maatwerk, niet 
ieder systeem is geschikt voor elk pand.
Het is van groot belang om ieder pand te voorzien van de juiste zon-
nepanelen.
Om de klanten een goed beeld te geven komen er in de showroom di-
verse opstellingen van zonnepanelen.
Elk project wordt van A tot Z afgewerkt.

Onderhoud
De installatie en zonnepanelen hebben enig onderhoud nodig.
Om voldoende rendement uit de panelen te halen is het noodzakelijk 
om de panelen te reinigen.
Xperal heeft een eigen onderhoudsdienst en kan voor u de panelen ma-
chinaal reinigen.
Naast het reinigen van panelen is Xperal gecertificeerd voor het onder-
houd van panelen van diverse fabrikanten.

Toekomst
Xperal gaat de komende tijd de mogelijkheden van duurzame energie 
verder uitbreiden.
Het team van 20 personen is dagelijks voor u onderweg om Nederland 
te voorzien van duurzame energie.

Neem vrijblijvend contact op met Xperal 
en vraag naar de vele mogelijkheden.

Xperal naar nieuwe locatie



Daarom na-isoleren!

• Besparing op gasverbruik
• Thermisch comfort
• Geluiddempend
• Brandveilig
• Vochtwerend, binnen en buiten
• Duurzaamheid
•  Waardestijging  van uw huis

Voor meer informatie of een
afspraak: 

Telefoonnummers:
0495-536324  /  06-12995447
E-mail:
timmerbedrijf.vanwilgenburg@kpnmail.nl
Website:
www.hansvanwilgenburg.nl

We maken graag vrijblijvend een 
offerte.

Isolatie van uw woning: meer 
wooncomfort, lagere kosten 

Goed isoleren is geen ‘doe-het-
zelf-klus’. Wilt u het maximale 
rendement behalen uit het isoleren 
van uw woning, dan is het inscha-
kelen van een vakman de juiste 
keuze. Hans van Wilgenburg zorgt 
dat uw woning volledig of deels 
wordt geïsoleerd op professionele 
en  deskundige wijze. 

Na-isoleren zorgt onomstotelijk voor 
meer comfort en lagere kosten. Op 
een eenvoudige manier isoleren 
we met zogenaamde inblaaswol: 
brandveilig, schoon en met 10 jaar 
garantie!

U kunt kiezen voor het na-isoleren 
van uw hele woning óf voor bepaal-
de delen: vloerisolatie, spouwmuur-
isolatie, gevelisolatie, dakisolatie en 
dakspouwisolatie. 

I S O L A T I E W E R K E N
HANS VAN WILGENBURG

Daarom na-isoleren!

• Besparing op gasverbruik
• Thermisch comfort

Leukerstraat 47 | 6004 RD Weert | Tel. 06-12995447

Vertrouwd & Duurzaam

Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 

Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 
Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 
Adviseert, levert, monteert. 

Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.

Vertrouwd en vakkundig. 
Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 
Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. Vertrouwd en vakkundig. 
Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 
Adviseert, levert, monteert. Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 

Zonnepanelen zó geregeld 
met Remozon!

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

DUURZAAMHEID

Benieuwd wat wij voor 
u kunnen betekenen? 
Bel gerust:
0495 - 63 12 24

KESSELS INSTALLAKESSELS INSTALLAALLAKESSELS INST TIES B.VALLATIES B.VTIES B.VALLA .TIES B.V..TIES B.V

PPPannenweg 117annenweg 117annenweg 117
6031 RK  Nederweert6031 RK  Nederweert6031 RK  Nederweert
info@kessels-installaties.nl info@kessels-installaties.nl info@kessels-installaties.nl 
wwwwwwwww.kessels-installaties.nl.kessels-installaties.nl.kessels-installaties.nl

DUURZAME ENERGIEDUURZAME ENERGIE
Energie voor de toekomst

Kessels Installaties heeft oog voor Kessels Installaties heeft oog voor Kessels Installaties heeft oog voor 
de toekomst.de toekomst.de toekomst. Daarom denken we in  Daarom denken we in  Daarom denken we in 
duurzame oplossingen.duurzame oplossingen.duurzame oplossingen. WWWe adviseren e adviseren e adviseren 
u dan ook graag over energiezuinige u dan ook graag over energiezuinige u dan ook graag over energiezuinige 
installaties,installaties,installaties, zoals warmtepompen, zoals warmtepompen, zoals warmtepompen,
zonneboilers en zonnepanelen.zonneboilers en zonnepanelen.zonneboilers en zonnepanelen. En  En  En 
we rekenen dan meteen voor dat we rekenen dan meteen voor dat we rekenen dan meteen voor dat 
zo’n investering niet alleen prettig zo’n investering niet alleen prettig zo’n investering niet alleen prettig 
is voor het milieu,is voor het milieu,is voor het milieu, maar ook voor uw  maar ook voor uw  maar ook voor uw 
portemonnee.portemonnee.portemonnee.
Meer weten? Kijk dan eens op:Meer weten? Kijk dan eens op:Meer weten? Kijk dan eens op:
www.kessels-installaties.nl 

SERVICE & ONDERHOUDSERVICE & ONDERHOUDSERVICE & ONDERHOUD
Vast en zeker in onderhoud

trische installaties optimaal te laten trische installaties optimaal te laten trische installaties optimaal te laten 
funcfuncfunctioneren,tioneren,tioneren, is goed onderhoud on is goed onderhoud on is goed onderhoud on--
misbaarmisbaarmisbaar.. Kessels Installaties  Kessels Installaties  Kessels Installaties biedt u biedt u biedt u 
een ondereen ondereen onderhoudsovereenkomst op houdsovereenkomst op houdsovereenkomst op 
maat.maat.maat. Zo bent u altijd zeker van een  Zo bent u altijd zeker van een  Zo bent u altijd zeker van een 
perfecte werking.perfecte werking.perfecte werking.

ELEKTRO |  |  |  GAWALO |  |  |  VERWARMING |  |  |  SANITAIR || SERVICE & ONDERHOUD |  |  |  DUURZAME ENERGIE

Wij adviseren u graag!

Maakt het voor u compleet!

Kom uw verwarmings- en Kom uw verwarmings- en elekelekelek--

Rijksweg-Zuid 18c
Tel. 0495 - 461461

Rijksweg Zuid 18C ••• 6031 RL  Nederweert ••• Tel. 0495-461461

Ketels
Radiatoren

Warmtepompen
Airco

Ventilatie
Zonne-energie

75% van de energie die een huishouden verbruikt, gaat 

naar verwarming en warm water. Verlaag uw ener-

giekosten door de warmte per kamer te regelen, voor 

mmeer controle, comfort en efficiëntie. Overstappen van 

eeneen reguliere thermostaat naar slimme zoneregeling

kkaan een flinke energiebesparing opleveren.

VVeerrwwaarrmmeen on op afstand met je telefoon
Het Evohome-systeem biedt extra gemak en comfort, vooral als je re-
gelmatig andere kamers dan de woonkamer wilt verwarmen en je op 
afstand met je mobiele telefoon alvast kamers wilt voorverwarmen.
Waarom zou je het hele huis verwarmen als je op het ene moment de 
badkamer en het andere moment de woonkamer wilt verwarmen.
Of ga je een dagje uit en weet je niet hoe laat je terug bent ?
Geen probleem je schakelt vanuit je mobile telefoon je verwarming aan 

Bespaar energie door beter te regelen
in de kamer. Bij thuiskomst is het heerlijke warm. 

Energieverbruik bijhouden
Itho Daalderop heeft hierop voortgeborduurd met de Spider thermos-
taat. Deze kan in de toekomst de knoppen van het Evohome systeem 
bedienen waarbij je met deze thermostaat ook het energieverbruik kan 
bijhouden en andere apparaten zoals een close-in boiler of verlichting 
kan regelen. Verder kan deze thermostaat ook de ventilatieboxen van 
Itho Daalderop aansturen. De Spider thermostaat van Itho Daalderop 
zorgt voor zijn eigen updates zodat je altijd van de nieuwste versie ver-
zekerd bent.

Informatie
Voor alle informatie over ver-
warmen op afstand kun je con-
tact opnemen met:

Stockmans Installatieburo
Rijksweg Zuid 18c
6031 RL Nederweert
Telefoon 0495-461461



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

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

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag Koningschieten 2015

Uitslag na 30 schot
1 Ronnie Gielen 281
2 Martijn Geuns 269
3 Ruud Westerveen 264
4 Jo de Wit 260
5 Harrie de Wit (Lem) 257
6 Marlies Hekers 253
7 Jack Meevis 252
8 Luc van de Loo 252
9 Riny Vaes 251
10 Frans v Nieuwenhoven 248
11 Chantal Hekers 247
12 Thijs van de Loo 244
13 Martien v Cranenbroek 242
14 Anke Vaes 242
15 Peter Stienen 241
16 Ber de wit 236
17 Harrie Hermans 224
18 Werner Bloemers 189
19 Tim Vaes 146

Uitslag 12 schot naschieten
1 Harrie de Wit (Lem) 109
2 Ronnie Gielen 109
3 Ruud Westerveen 107
4 Martijn Geuns 104
5 Jo de Wit 103
6 Marlies Hekers 100

Uitslag na 42 pijlen 
1 Ronnie Gielen Koning 390 
2 Martijn Geuns Onderkoning 373
3 Ruud Westerveen 371
4 Harrie de Wit (Lem) 366
5 Jo de Wit 363
6 Marlies Hekers 353

De beker voor de hoogste dame was voor 
Marlies Hekers,
De beker voor de hoogste veteraan voor 
Ruud Westerveen,
De beker voor de hoogste junior voor 
Chantal Hekers
De beker voor de meest gelijke punten 
zonder 9 en 10 was voor Thijs van de Loo.
De beker voor de meeste punten bij 12 
schot na was voor Harrie de Wit(Le).

Aan het Bondskampioenschap 25m1p te 
Schijndel op 30 mei 2015 werd door Peter 
Stienen de 7e plaats behaald met 410 pun-
ten bij 50 pijlen in de Heren Master klasse 3.
Op zondag 14 juni is het lokaal niet 
open voor trainen!!!

Programma
13 juni Fita allround jeugd cup te Grashoek.
13 en 14 juni Veldwedstrijd te Cadier en 
Keer.
2 juli Veteranen en vrijetijdschutters te Ge-
verik
4-5 juli Limburgse kampioenschappen te 
Geverik
11-12 juli Veldwedstrijd St. Oedenrode
19 juli Cloud schieten met de Grensjagers 
Budel in Ospel

Schutterij St. Barbara Leveroy

5de trekking loterij van 2015 verricht 
door Dhr.  R. Corsten.   
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2282 
2de prijs € 25.00 lotnummer 2531
3de prijs € 15.00 lotnummer 2540 
4de t/m de 9de prijs € 10.00
lotnummer 2378, 2557, 2326, 2412, 2453 en 
2484.
10de t/m 15de prijs lotnummer 2396, 2324, 
2356, 2450, 2401 en 2375.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op dinsdag 7 juli 2015 in café-zaal 
Wetemans om 20.30 uur.

Afgelopen zaterdag werd Zoë Thielens in 
het Groningse Leek Nederlands Kampioen 
turnen in de 3e divisie bij de jeugd2.
Na al een 1e plaats op de halve finale in Am-
sterdam wist zij haar droom waar te maken. 
Vanaf het begin van de wedstrijd nam zij al 
de leiding door mooie stabiele oefeningen 
te laten zien aan de jury.
Maudi Op den Buijsch turnde in dezelfde 
wedstrijd bij de jeugd1 N4. Maudi werd 3e 
in Amsterdam en ook voor haar was de span-
ning groot. Zij maakte het zo geweldig span-
nend met haar laatste oefening op de vloer 
dat zij van een 17e naar een 4e plaats ging.
Na dit geweldige succes moest Janou Soers 
nog haar wedstrijd turnen. Ook Janou 
werd in Amsterdam 1e en moest het opne-
men bij de senioren tegen geweldig goede 

Zoë Thielens Nederlands Kampioene turnen

turnsters. Dat zij in haar 1e jaar in de 3e di-
visie gegroeid is als turnster liet zij zien. Zij 
turnde haar oefeningen geweldig en heel 
zuiver wat haar uiteindelijk een super mooie 
2e plaats opleverde. Alle turnsters stonden 
voor het eerst op een NK!

Op zondag hadden Zoë, Maudi en Janou 
zich ook nog geplaatst via diverse voor-
rondes voor de NK toestelfinale. Maudi had 
zich geplaatst voor de brug en werd hier 2e 
van Nederland. Zoë had zich geplaatst voor 
brug, balk en vloer. Zij werd resp. 2e, 3e en 
4e op deze toestellen.
Janou had zich geplaatst voor de sprong en 
eindigde op een 4e plaats.

De turnsters en hun leiding kan terug kijken 
op een mooi en succesvol weekend.

Afgelopen weekend hebben de rescuers 
hun opleiding afgesloten die eind januari is 
gestart. Als laatste hebben zij zogenaamde 
scenario’s gedraaid in een buitenwater. Sce-
nario’s wil zeggen dat men “levensechte 
nood situaties” naspeelt in, onder en aan 
de waterkant. Aan de duikers in opleiding 
de taak om de juiste  acties te ondernemen. 
Uiteindelijk hebben alle kandidaten de op-

Rescue opleiding 

leiding met succes afgesloten. Bedankt aan 
hun trainer Henri en zijn rechterhand Pim 
voor de afgelopen weken van onafgebro-
ken inzet. Lijkt duiken jou ook wat, zit je 
te denken aan een vervolgopleiding zoals 
Advanced of Rescue ? Na de zomer starten 
we weer met diverse duikopleidingen. Heb 
je interesse? Stuur ons een mail: info@duik-
teamnederweert.nl

OPRUIMING

TOT 50% ECHTE

K O R T I N G

MODE VOOR DE MODERNE VROUW

www.pleunismode.n l

Brugstraat 21
Nederweert
Tel. 0495-631237

WEDSTRIJDSCHEMA

WOENSDAG 10 JUNI
SPORTHAL DE Bengele Nederweert
DS1. MEOS DS1 - Swalmen DS1 19.45u

ZATERDAG 13 JUNI
Sporthal aan de Bron Weert.
F1. Rapiditas F1 - MEOS F1 12.10u.
E1. Rapiditas E1 - MEOS E1 13.00u.
D1. Rapiditas D1 - MEOS D1 13.50u.
Sporthal de Bengele Nederweert
C1. MEOS C1 - Handbal Venlo C1 10.00u.
B1. MEOS B1 - NOAV B1 11.00u.
DS2. MEOS DS2. NOAV DS2 19.00u.

ZONDAG 14 JUNI
Sporthal de Bengele Nederweert
A1. MEOS A1 - Rapiditas A1 12.00u.

BRIDGECLUB NEDERWEERT

Uitslagen competities over april en mei.
Parencompetitie 2015 ( Maandag – 10 
wedstrijden)

Groep A; 
1. Peter-Haex-Geert Hangx 54,82% 
2. Bér Jacobs-Mathieu Timmermans 54,19
3. Alfons v.d.Boom-Jules van Doren 53,95
4. Bart Klomp-Tjeu Tinnemans 53.46

Groep B;
1. Jan Stals-Nel Stals 52,89
2. Leny Bongers-Jan Relou 52,38
3. Yvonne Theelen-Pierre v.d. Boom 50,54
4. Corine Hansen – Tjeu Nies 50,41

Groep C;
1. Jan Driessen-Twan Wijen 55,30
2. Tessy van Doren-Riny Frerker 52,51
3. Johanna Hoogers-Ton Willems 50,86
4. Mia Driessen-Els Timmermans 49,40

Groep D;
1. Hein van Houts-Cor Steijn 54,03
2. Mia Knapen-Mia Wijen 52,31
3. Jos v.d.Boom-Lambert Rijnders 51,87
4. Marij Hamaekers-Petra Pustjens 51,83

Parencompetitie blok III ( Woensdag 7 
wedstrijden)

Groep A;
1. Wies v.d.Goor-Theo Beelen 58,28
2. Tjeu Nies-Henk Willems 57,91
3. Toos Adriaens-Thea Mirck 53,12
4 Paul Crommentuijn-Jos Kluytmans 52,80

Groep B:
1. Maria Jacons-Mia van Otterdijk 56,37
2. Ton Weekers-Thijs Bijlmakers 55,93
3. Els Gielissen-Harrie Gielissen 55,10
4. Truus Driessen-Harrie Driessen 54,92

Lentecompetitie (Donderdag 6 wed-
strijden)
1. Bart Klomp-Tjeu Tinnemans 64,97
2. José de Kan- Jan Joosten 57,84
3. Martin Thommassen-Jan Vossen 55,40
4. Mia Hermans-Toos v.d. Kruijs 53,33

HARMONIE ST. JOSEPH

Peeltoernooi:
Op zondag 28 juni neemt het har-
monieorkest deel aan het 49e Peel-
toernooi in Zalencentrum D’n Bin-
ger in Meijel. Het optreden staat 
gepland voor 12.50 uur en wordt 
beoordeeld door jurylid Alex Schil-
lings. Vanwege het inspelen zullen 
we omstreeks 10.00 uur vertrekken 
of samen komen.
Naast de repetities ter voorbereiding 
is er een generale repetitie op zater-
dag 27 juni van 18.00 tot 20.00 uur.

Zomeravondconcert:
Het Zomeravondconcert waarmee 
we dit seizoen afsluiten vindt plaats 
op donderdag 16 juli in Domus 
Bona Ventura. En ook dit jaar doen 
weer alle geledingen van onze har-
monie mee. Er zijn optredens van de 
jeugdharmonie (onder leiding van 
dirigent Gerard Alofs), de slagwerk-
groep (onder leiding van instructeur 
Patrick Vlassak) en het harmonieor-
kest (onder leiding van dirigent Fer 
Koolen). Een gevarieerd programma 
dus. Tijdens het concert wordt het 
Vlijtig Liesje uitgereikt aan iemand 
die zich voor onze harmonie inzet.
De entree is gratis. We bedanken de 
bewoners van Domus Bona Ventura 
voor de gastvrijheid.
Het concert heeft als motto ´de har-
monie komt naar je toe deze zomer´ 
en begint om 19.30 uur. De muzikan-
ten van het harmonieorkest om 19.00 
uur verwacht om in te spelen. De 
drumbandmuzikanten om 19.15 uur. 
We spelen niet in uniform maar in 
onze eigen (zomerse) kledij.

Inzamelen oud papier:
Elke tweede zaterdag van de maand 
zamelen wij oud papier in op het St. 
Antoniusplein in Nederweert en het 
Rochusplein op Budschop. De op-
brengst is voor de harmonie. Steun 
uw harmonie en breng oud papier 
op zaterdag 13 juni tussen 9.00 tot 
12.00 uur naar de inzamelpunten. 
Onze dank daarvoor!
St. Antoniusplein: Jan Bakker en 
Gerrie Hoeben-Gijsen
Rochusplein: Johan Hoeben, Borbin 
Roost, Renée Knapen en Eline van Loon
Volgende maand (11 juli) zijn aan de 
beurt: Jan Vaas, Janneke Stienen-
Coenen, Antoon Feijen, Ingrid Doh-
men en  Moniek In den Kleef-Feijen

Kijk voor meer informatie en 
nieuws op www.harmonieneder-
weert.nl. Harmonie St. Joseph is 
ook te vinden op Twitter, Face-
book en YouTube.

Met muzikale groeten,
Het bestuur

AGENDA JUNI - JULI
13 juni Tinus Stienen beker 19.00 uur – Club-
gebouw
20 juni Tinus Stienen beker 19.00 uur – 
Clubgebouw
21 juni Bondsfeest St. Jacobus Hunsel (14)
27 juni Lindeboombeker 
29 juni Exercitieoefening voor alle geüni-
formeerde leden 19.00 uur aanwezig bij zaal 
Minten
05 juli O.L.S. Maasniel
06 juli After O.L.S. BBQ 16.00 uur – zie uit-
nodiging
08 juli Bijeenkomst activiteitencommissie 
19.30 uur Clubgebouw
11 juli Uitkavelen O.L.S. Maasniel
14 juli Bestuursvergadering 20.00 uur Club-
gebouw
19 juli Sponsorschieten

Naar aanloop van het O.L.S op 5 juli zullen 
er voor  de eerste 2 zestallen extra schietoe-
feningen georganiseerd worden. Informatie  
over deze extra oefenavonden krijgen de 

schutters van de buksmeesters.
Voor zowel de bbq en de opgave om met de 
bus mee te gaan naar het O.L.S. kunt u zich 
opgeven t/m. zondag 21 juni.
Voor de bbq bij Bianca Janssen (Miss majo-
rette) of per mail: bibi.janssen@gmail.com
Voor opgave: Met de bus naar het O.L.S. 
kunt u terecht bij José v.d. Hurck
Of per mail: j.hurck@telfortglasvezel.nl
De bijdrage  voor de bus met lunchpakket 
bedragen € 8,00 p.p.
Voor beide geldt: Bijdrage voldoen bij op-
gave of uiterlijk 21 juni.

Onlangs ontvingen we het droevige bericht 
over het overlijden van Mevr. Hermans.
Harry en Mien droegen de schutterij altijd 
een warm hart toe. Vooral bij de organisatie 
van schuttersfeesten mochten we op hun 
steun rekenen en stelden ze grond en loods 
beschikbaar. Wij wensen Harry, de kinderen 
en kleinkinderen heel veel sterkte met het 
dragen van dit verlies.

Met schuttersgroet. 

Schuttersgilde St. Lucie

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

SLOGGI AKTIE
11 t/m 28 juni

2+1 GRATIS
voor dames en heren

zolang de voorraad strekt

Het slotweekend van de Limburgse 
Zomerkampioenschappen gaat op zater-
dag 30 mei van start. Vandaag verschijnen 
Maike, Danique en Femke aan de start. 
Alle drie de dames zwemmen 200 meter 
rugcrawl maar eerst gaan Danique en Femke 
strijden bij de 100 meter vlinderslag. Een pit-
tige en zware strijd waarbij het zwembad 
voor Femke net èèn slag te lang blijkt te zijn 
voor een podiumplaats. Daarna moeten de 
dames weer op adem komen en zich oppep-
pen voor de 200 meter rugcrawl. Alle drie 
de dames weten een mooie race te zwem-
men en in de laatste baan zetten ze nog een 
tandje bij waardoor ze alle drie een top 10 
positie hebben. Femke weet hier een mooie 
zilveren medaille te winnen. Hierna mag Da-
nique nog een keer in actie komen voor de 
50 meter schoolslag. Daar weet ze nogmaals 
een mooie strijd te leveren en komt ze op 
een mooie 5e plaats van haar leeftijd binnen 
(22e in totaal klassement). Petje af dames! 

Uitslag zaterdag: 
Maike Flinsenberg 
200 meter rugcrawl 10e plaats 
Danique Klomp  
100 meter vlinderslag 13e plaats 
200 meter rugcrawl   6e  plaats 
50 meter schoolslag  22e plaats 

(5e plaats in leeftijd categorie) 
Femke de Wit
100 meter vlinderslag  4e plaats 
200 meter rugcrawl   2e plaats 

ZPC
En dan nog de zondag 31 mei, de slotdag, 
gaan we nog een maal naar Kerkrade. Van-
daag met Danique en Femke. Kunnen ze er 
een mooi slot aan maken?......................... Ja, 
dat kunnen ze! 
Danique gaat van start met de 200 meter 
wisselslag. Het is een pittige wedstrijd. Ze 
zwemmen hard maar het is ook zwaar. Da-
nique doet het goed en komt op een mooie 
10e plaats. Hierna gaan de dames zich focus-
sen op de borstcrawl eerst de 100  meter en 
daarna de 50 meter. Danique weet op de 
100 meter zomaar 2 seconden van haar in-
schrijftijd af te zwemmen. Femke gaat ook 
als een speer en mag zeer tevreden zijn met 
een mooie 9e plaats. En dan de echte dag 
afsluiting, de 50 meter borstcrawl. Femke 
zwemt een mooi PR waarmee ze haar NJJK 
limiet scherper stelt en een zilveren medaille 
mee naar huis neemt. En Danique……….die 
weet zichzelf echt te pushen en zwemt een 
NJJK limiet op de 50 meter borstcrawl. Op 12 
juni zullen deze kanjers ZPC gaan vertegen-
woordigen op de NJJK te Eindhoven.  

Uitslag zondag: 
Danique Klomp  
200 meter wisselslag 11e plaats 
100 meter vrije slag   6e plaats 
50 meter vrije slag   5e plaats 
Femke de Wit  
100 meter vrije slag   9e plaats 
50 meter vrije slag    2e plaats  

We kijken terug op een zeer succesvol toer-
nooi! Allemaal heel goed gedaan.  

Inger de Wit 

OPEN DAG 
TUINPARK LAMERSHOF 
ZONDAG 14 JUNI VAN 13.00 - 17.00 UUR.

Een bezoek aan Lamershof is beslist de moeite waard. 
Op het terras of in de kantine kunt u genieten 

van een drankje.
Tot ziens op zondag 14 juni!

Altweerterkapelstraat 3a, Weert
Info: 06-23732339



Bijna zomer. Lekker om even met de 
kinderen naar buiten te gaan en een 
bezoekje te brengen aan Dagcamping 
De Houtsberg. Daar kunnen ze naar 
hartenlust klimmen en klauteren op de 
nieuwe speeltoestellen. De camping 
ligt in herinrichtingsgebied Sarsven en 
De Banen waar op dit moment volop 
wordt gewerkt. Op korte termijn gaat 
Stichting Het Limburgs Landschap hier 
de loop van de Rietbeek verlengen. 
De Houtsberg is een ideale plek voor 
kinderen om te spelen, maar kan ook 
gebruikt worden als uitvalbasis voor 
een bezoek aan de natuurgebieden 
Sarsven, De Banen, Wellensteyn en 
Schoorkuilen. 

Het beheer van Dagcamping De Houts-
berg is in handen van Stichting Het 
Limburgs Landschap. De locatie ligt 
aan de Banendijk tussen Nederweert-
Eind en Leveroy. Het is al jarenlang 
een bekende plek voor (groot)ouders 
uit de omgeving om er met hun (klein)
kinderen naartoe te gaan. 

Gratis 
Op de camping is een sanitaire voor-
ziening aanwezig. Er staan bankjes en 
je kunt er uitstekend picknicken. Ook 

is het één van de officiële startpunten 
van het Nederweerter wandelnetwerk. 
De entree is gratis. Daarmee is het 
een ideale en goedkope plek om een 
dag(deel) met de kinderen door te 
brengen. 

Versterken natuur en landschap 
Om die speelvreugde voor de toe-
komst te garanderen, heeft Het 
Limburgs Landschap een aantal 
nieuwe speeltoestellen geplaatst. 
Door gebruik te maken van duurzaam 
acaciahout en hout van houtkap uit 
de omgeving, wordt het natuurlijke 
karakter van het terrein behouden. 
Het Limburgs Landschap ontving voor 
de toestellen een financiële bijdrage 
van de Stichting Paulien, een organi-
satie die o.a. kleinschalige projecten 
ondersteunt die natuur en landschap 
in Nederland versterken.

Meer dan natuur alleen
Stichting Het Limburgs Landschap 
is vooral bekend als een Limburgse 
natuurorganisatie. ‘Meer dan natuur 
alleen’ is een slogan die Het Lim-
burgs Landschap hoog in het vaandel 
heeft staan om aan te geven dat er in 
natuurgebieden meer te beleven valt 

dan het genieten van de natuur. Een 
duidelijk voorbeeld hiervan is de reali-
satie van de nieuwe speeltoestellen op 
Dagcamping De Houtsberg. 

Meters maken in herinrichtingsplan
Intussen worden er ook flinke meters 
gemaakt binnen het integrale herin-
richtingsplan Sarsven en De Banen. 
Zo is de waterhuishouding in natuurge-
bied De Kleine Moost aangepakt. 

Het project, genoemd naar twee ven-
nen in het gebied, is bedoeld om door 
middel van een groot aantal maatrege-
len verdroging tegen te gaan, natuur 
te ontwikkelen en de landbouw een 
extra impuls te geven. 

Herverkaveling
Voor de structuurverbeteringen is 
onder meer een herverkaveling gestart. 
Deze maand wordt deze verkaveling 
formeel bekrachtigd en gaat het pro-
ject een nieuwe fase in. Op korte ter-
mijn informeren we u uitgebreid over 
de werkzaamheden die de komende 
maanden plaatsvinden in het gebied. 

Geniet van al het moois dat Sarsven en 
De Banen te bieden heeft!

Een mooie middag buiten...
Meer dan natuur alleen in herinrichtingsgebied Sarsven en De Banen

GemeenteContact
Donderdag 11 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. 

Op de website...
 Besluiten raadsvergadering
 PMD-inzameling
 Meedoen met de  

fijnstofmeting
 Meldpunt openbare ruimte
 Dowload de gratis  

Nederweert app

www.nederweert.nl

Korte weetjes
Asfalteren wegen
Over wegwerkzaamheden in onze 
gemeente informeren we u regelmatig. 
Vaak zijn het kleine reparaties waar 
het verkeer nauwelijks last van heeft. 
We beperken de communicatie dan 
tot borden, een persoonlijk gesprek of 
een bewonersbrief. Zijn de werkzaam-
heden groter, duren ze langer of zorgen 
ze voor meer overlast, dan zetten we 
andere middelen en kanalen in. Denk 
bijvoorbeeld aan de website, een 
digitale nieuwsbrief of het Gemeente 
Contact. Deze week (week 24) gaat het 
bedrijf Van Der Steen in opdracht van 
de gemeente op een aantal wegen het 
asfalt repareren. De werkzaamheden 
duren circa één week. Een overzicht met 
de locaties treft u aan op onze website.

Scootmobielcursus
Maakt u gebruik van een scootmobiel 
en wilt u hier beter mee leren omgaan? 
Doe dan op vrijdag 19 juni mee met 
de scootmobielcursus die we samen 
met onze hulpmiddelenleverancier 
Medipoint en Veilig Verkeer Nederland 
afdeling Nederweert organiseren. De 
ochtend bestaat uit een theoretisch en 
een praktisch deel. In het theoretisch 
gedeelte wordt u uitgelegd hoe u 
veilig aan het verkeer kunt deelne-
men. Deze theorie kunt u vervolgens 
in praktijk brengen door het rijden van 
een parcours. De cursus vindt plaats in 
sporthal De Bengele aan De Bengele 8 
in Nederweert. Om 9.00 uur ontvangen 
wij u graag met koffie en vlaai. Het pro-
gramma start om 09.30 uur. Aanmelden 
is niet nodig.

Op afspraak
U goed helpen. Dat is waar het in de ge-
meentelijke 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. 

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

Regelmatig bellen inwoners met de ge-
meente over kattenoverlast. Ook onze 
buitengewoon opsporingsambtenaar 
(boa) krijgt hier vaker meldingen over. 
Het is een probleem waar wel een op-
lossing voor is. Want als eigenaren hun 
verantwoordelijkheid nemen, zullen er 
minder klachten komen. 

De meldingen zijn heel divers. 

Veel klachten
Zo zijn er klachten over katten die 
openbare terreinen en tuinen waar 
kinderen spelen ernstig vervuilen. 
Andere mensen klagen over schade die 
katten veroorzaken doordat zij vissen 
uit tuinvijvers vangen en opeten. Veel 
klachten krijgen wij ook over stank, het 
krijsen van (krolse) katten, vechten en 
het ‘sproeien’ door katers. Verder zijn 
er veel meldingen van burgers over 
bekraste auto’s door katten die erover-
heen lopen. 

Vangen
Soms gaat het om wilde of verwilderde 
katten. We kunnen dan opdracht 
geven ze te vangen. Dit gebeurt met 
behulp van diervriendelijke kooien. 
Gevangen katten die niet gechipt zijn, 
worden zo snel mogelijk naar een asiel 
gebracht. De katten met chip gaan 
terug naar de eigenaar.

Maatregelen nemen
Kattenbezitters kunnen een aantal 
maatregelen nemen om de overlast 
van hun dier te beperken. Als een kat 
gecastreerd of gesteriliseerd is, zullen 
de klachten verminderen. Deze katten 
gedragen zich in eenmaal terug in de 
groep veel rustiger. Er wordt niet meer 
gekrijst en het vechten en sproeien 
wordt ook minder. Omwonenden 
hebben dus veel minder last van deze 
katten. Omdat er geen kittens meer 
bijkomen, is de ervaring in de praktijk 
dat de groep steeds kleiner wordt en 
uiteindelijk door natuurlijk verloop 
verdwijnt.  

Eigen verantwoordelijkheid
Het is heel belangrijk dat de kattenei-
genaar zijn verantwoordelijkheid neemt 
en de kat tijdig bij de dierenarts laat 
castreren/steriliseren, zodat er geen 
ongewenste nestjes meer komen. De 
overlast houdt met deze aanpak echter 
niet altijd op, omdat er ook andere 
klachten zijn. We willen dan ook iedere 
katteneigenaar vragen om goed toe-
zicht op zijn of haar huisdier te houden. 
Uw vrijlopende kat kan bij uw buren en 
uw omgeving veel overlast en mogelijk 
zelfs schade veroorzaken.

Hebt u nog vragen? Neemt u dan con-
tact op met boa Eric van der Wallen.

Praat ook mee…
… over actuele zaken en leefbaar-
heidsthema’s in het jaarlijkse overleg 
dat de dorpsraden en de gemeente 
op maandag 15 juni met elkaar heb-
ben.

Uw inbreng is belangrijk. U kunt 
samen met de leden van de verschil-
lende raden onderwerpen onder de 
aandacht brengen van het gemeente-
bestuur.

Actief betrekken
Een dorpsraad behartigt het alge-
meen belang van bewoners in een 
kern. Het doel van een dorpsraad is 
het stimuleren en verbeteren van de 
leefbaarheid in de omgeving. 

Dit gebeurt door de bewoners hierbij 
actief te betrekken. In onze gemeente 
is er in elke kern een dorpsraad.

Weten wat er leeft
Het gemeentebestuur hoort graag 
wat er leeft onder haar inwoners en 
hecht daarom veel belang aan het 
jaarlijks terugkerende dorpsraden-
overleg. U bent van harte welkom om 
19.30 uur in het gemeentehuis.

Voor meer informatie kunt u bellen 
met Ralf Bongaerts van het team 
Samenleving.

Eigenaren, let op uw kat!

De vernieuwde speeltoestellen op Dagcamping De Houtsberg zorgen voor veel speelplezier. 

Een veilige leefomgeving en een 
veilige wijk. Dat willen we allemaal. U 
als inwoner kunt een bijdrage leveren. 
Hoe? Door op dinsdag 16 juni naar 
de veiligheidsavond in Budschop te 
komen. 

Er zijn al eerder initiatieven geweest 
om samen de buurt veiliger te maken. 
Zo vroegen we in 2013 duizend hon-
denbezitters om tijdens hun wandeling 
extra te letten op verdachte situaties. 
Deze vorm van buurtpreventie willen 
we uitbreiden en versterken.

Veiligheidsavonden
Nu wordt er in elke kern een veilig-
heidsavond en wijkschouw georgani-
seerd die mede mogelijk zijn gemaakt 
door het burgerinitiatief van Mathijs 
Roos uit Budschop. Hij won begin dit 
jaar een prijs bij een grote verzekeraar 
met zijn idee over buurtpreventie en 
stelde het geld hier ook voor beschik-
baar. Een prachtig voorbeeld van 
burgerbetrokkenheid!

Dorpsraad en Cocon
Ook de dorpsraad Budschop en Stich-
ting Cocon zijn zeer betrokken en wer-
ken mee aan deze veiligheidsinitiatie-
ven. Zo gingen ze op woensdag 27 mei 
samen met de politie en de gemeente 
op pad om te kijken naar veilige en on-
veilige situaties in de wijk. De bevindin-
gen van deze schouw worden tijdens 
de veiligheidsavond gepresenteerd. 

Programma
Wat kunt u verder verwachten? Na 
de opening door burgemeester Evers 

tonen we het idee van de heer Roos 
om de leefomgeving veiliger te 
maken. Vervolgens zal de dorpsraad 
ingaan op de inzet van een groepsapp 
voor buurtpreventie. Buurtbewoners 
kunnen elkaar namelijk via Whatsapp 
attent maken op zaken die spelen in 
de buurt. Ze kunnen samen alert zijn 
op verdachte situatie en deze melden 
bij de politie. 

Wijkagent Joost Kasper vertelt meer 
over Burgernet en u ziet hoe dieven 
te werk (kunnen) gaan. Aansluitend 
wordt ingegaan op een aantal prak-
tische inbraakpreventietips. Voor het 
bespreken van actuele veiligheidson-
derwerpen is eveneens tijd gereser-
veerd. Er vindt ook een loterij plaats 
op deze avond. Iedereen die komt, 
maakt kans op een tegoedbon voor 
de aanschaf van veiligheidsproducten!

Kortom, een boeiend programma 
waarvoor we u graag uitnodigen. U 
bent van harte welkom in Parochie-
centrum Budschop aan het St. Rochus-
plein 1 om 19.15 uur.

Een veilige wijk. Dat doen we samen

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 voorbereiden op 
uw komst, door bijvoorbeeld alvast de 
juiste gegevens erbij te zoeken. Zo kun-
nen wij u snel en efficiënt helpen. 

Kijkt u voor meer informatie op  
www.nederweert.nl.



Henri Vonken in Theaterboerderij

Op vrijdag 12 juni om 20.30 uur treedt 
Henri Vonken op in Theaterboerderij 
Boeket in Nederweert met zijn thea-
terprogramma met eigen liedjes, ver-
halen en anekdotes waarmee hij al 

succesvol was in een t.v. programma 
van Martin Simek. 
entree 10 euro reserveren:  www.
theaterboerderijboeket.nl tel. 06 
48836902

Theaterboerderij Boeket 

zaterdag 13 juni (20.30 uur) Gau-
dia en Trix - klassieke zang en ac-
cordeon, Paul Nijs - marimba

Gaudia Schillings en Trix Reintjens, 
een bijzondere combinatie van klas-
sieke zang en accordeon. Ze ont-
moetten elkaar in 2012 en waren 
meteen erg gecharmeerd van elkaars 
muzikale performance. Na een ‘een-
malig’ gezamenlijk en zeer succesvol 
optreden in theater La Bonbonnière 
in Maastricht, besloten ze om samen 
verder te gaan. Als duo hebben ze in-
tussen een geheel eigen muzikale stijl 
ontwikkeld. Hun genre is inmiddels 
uitgegroeid van Barok tot Klassiek, 
van Opera tot Romantiek, van Volks-
muziek tot Modern. 
Het duo krijgt steeds meer bekend-
heid en wordt regelmatig gevraagd 
voor een optreden.

Paul Nijs (1998 Weert, Nederland), 
begon op achtjarige leeftijd met slag-
werk. Als solist heeft hij aan verschil-
lende concoursen meegedaan, o.a. 
LBM- en LBT-Concoursen, Nederland-
se Kampioenschappen, International 
Ensemble & Soloists Contest (IESC) 
en het prestigieuze Prinses Christina 
Concours (PCC) 

In 2011 won hij tijdens het Internati-
onal Ensemble & Soloists Contest met 

het hoogst aantal punten van alle 
slagwerks. Hij behaalde bij het Prin-
ses Christina Concours een Eervolle 
Vermelding die door de Commissa-
ris van de Koning van Brabant werd 
uitgereikt. In 2013 werd hij voor de 
derde keer Nederlands Kampioen en 
in 2014 eveneens voor de derde keer 
Limburgs Kampioen.

Paul kwam vaker onder de media-
aandacht door verschillende concer-
ten en prestaties. Hij nam deel aan 
o.a. het radioprogramma “Kunst-
O-Foon” en.............Paul verzorgde 
onlangs, op voordracht van thea-
terboerderij Boeket, een concert op 
het landgoed van Herman van Veen. 
De theaterboerderij en Herman van 
Veen wisselen getalenteerde jonge 
theatermakers uit in elkaars klein-
schalig theater. Paul maakte van deze 
unieke gelegenheid gebruik en gaf
‘n sublieme performance .

In de periode van september tot no-
vember 2013 was Paul als slagwerker 
verbonden aan het Najaarsproject 
‘Show Your Talent’ bij het JeugdSym-
fonieOrkest Amikejo.

entree 10 euro reserveren: 
www.theaterboerderijboeket.nl
tel. 06 48836902
Dutch Biography

Zomerexpositie in Hof van Schoor

Vanaf eind mei exposeren twaalf 
schildercursisten van atelier VONC 
gedurende twee maanden hun werk 
van het afgelopen schilderseizoen 
in Theeschenkerij Hof van Schoor 
(Schoor 50, 6031sc Nederweert; 
www.hofvanschoor.nl). 

Het betreft zowel tekeningen als 
schilderijen, waarbij is gewerkt met 

verschillende materialen. Sommige 
cursisten zijn net begonnen met schil-
deren, anderen hebben een jarenlan-
ge ervaring. Allen zijn ze enthousiast, 
gemotiveerd bezig met hun eigen 
creatieve ontwikkeling en kiezen ze 
zeer gevarieerde onderwerpen die 
hen zelf het meeste aanspreken. Ate-
lier VONC ligt vlak bij Hof van Schoor 
(zie www.vonc.nu)

Open eettafel Leveroy

Op donderdag 18 juni is weer open 
eettafel, aanvang 12.00 uur. Vaste be-
zoekers afmelden voor woensdagmid-
dag 17 juni 11.00 uur. Nieuwe bezoe-
kers aanmelden tot dat zelfde tijdstip.

Tel. 651501; 652274; 651633

Onlangs heeft een geldinzameling 
in Nederweert plaatsgevonden voor 
een groot aantal goede doelen.
U zult zeker gemerkt hebben dat 
hierbij het goede doel Zonnebloem 
niet vermeld stond. Dat komt omdat 
de Zonnebloem een maal per jaar 
met loten langs de deur komt.
Een gedeelte van deze opbrengst mag 
de plaatselijke Zonnebloemafdeling 
zelf houden. Deze gelden worden, 
zoals u regelmatig in het Weekblad 
voor Nederweert kunt lezen, uitslui-
tend en volledig bestemd voor activi-
teiten voor onze mededorpsgenoten 
met een lichamelijke beperking en/of 
mensen die langdurig ziek zijn en/of 
mensen die dreigen te vereenzamen. 
Tevens viert onze Zonnebloemaf-
deling dit jaar op 7 en 8 oktober 
haar 50 jarig bestaan. Wij zouden 
het bijzonder fijn vinden dat al onze 
gasten van dit feest kunnen genieten.
U begrijpt dat hiervoor natuurlijk 

Dankbetuiging

Gestopt is het lijden, gestaakt is de strijd
Wat ons rest is zijn liefde die is voor altijd

Wij willen langs deze weg iedereen bedanken voor de hartverwarmende
woorden, de liefdevolle gebaren en de vele kaarten die we hebben 
mogen ontvangen na het overlijden van onze jongste zoon

Marcoen
Wij hebben hem in ons hart gesloten

Jan en Trees van Riel

Een nieuwe eigenaar en een 
nieuwe naam voor Cafetaria Le 
Pommes

Vier jaar geleden startten moeder en 
dochter Van de Meulenhof Cafetaria 
Le Pommes aan de Brugstraat in Ne-
derweert. Naast hun bedrijf in Asten 
wisten zij in Nederweert een mooie 
klantenkring op te bouwen.
Door het plotseling overlijden van 
moeder Miranda stond Manon er al-
leen voor, en moest ze twee zaken 
runnen.  Dat was teveel en “dan moet 
je keuzes maken”, aldus Manon.
Twee zaken en een gezin van 6 kinde-
ren is moeilijk te combineren.
Manon heeft uiteindelijk besloten 
het bedrijf in Asten samen met haar 
vader voort te zetten en voor Neder-
weert op zoek te gaan naar een nieu-
we uitbater en met succes.
“We hebben met veel plezier in Ne-
derweert gewerkt en bedanken dan 
ook alle klanten voor het in ons ge-
stelde vertrouwen”. 
Natuurlijk wensen wij Ria en haar 
team veel succes.

Nieuwe eigenaar
Ria Strijbos gaat vanaf 19 juni aan-
staande het cafetaria voortzetten on-
der de nieuwe naam “Het Pannetje”.
Voor Ria is de horeca geen onbekend 
terrein. Zowel haar vader als opa 
werkten in de horeca en ook de doch-
ters van Ria zijn actief in de horeca.
Ria werkte in verschillende restau-
rants en een cultureel centrum.
Daarom is de stap naar een eigen 
zaak, een mooie nieuwe uitdaging.

Nieuw
Van 15 t/m 18 juni zijn de deuren ge-
sloten, om een aantal interne aanpas-
singen te realiseren en de nieuwe me-
nukaart samen te stellen.
“Wij serveren vers gesneden friet en 
een luxe-broodjes-concept, kwaliteit 
en klanttevredenheid staan bij ons 
hoog in het vaandel”, aldus Ria.
Vanaf vrijdag 19 juni is iedereen van 
harte welkom. De officiële opening 
zal binnenkort plaatsvinden.

Let ook op de openingsaanbiedingen 
in het weekblad van volgende week.

Cafetaria ‘t Pannetje opent haar deuren

De fietstocht voert de fietsers door 
het buitengebied van de gemeente 
Nederweert, “ Lekker fietsen, gratis 
preuven en rondneuzen bij agrari-
sche bedrijven. De organisatie heeft 
weer een plattelandsfietstocht uit-
gezet van 30 km in het buitengebied 
van de kernen Nederweert, 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: Sport-
park “Op de Hoven”

Preuvenementen Fietstocht op 21 juni

Baldessenweg 1c,6034 RN Neder-
weert – 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 geschikt voor elec-
trische fietsen en scootmobiels.
Komt u met fietsen op de auto? Geen 
probleem : er is voldoende parkeer-
gelegenheid. De deelname is op ei-
gen 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 : Vul het volledig in, sla 
het op uw computer op en stuur het 
vervolgens naar: ton.van.helden@
hotmail.com

geld nodig is. Een reden temeer om 
loten te kopen van onze vrijwilligers. 

De loten kosten € 2,-- per stuk.
Wie een lot koopt, maakt kans op een 
van de 5000 geldprijzen. De hoofd-
prijs is € 15.000,--. 
Verder krijgt iedereen die een lot 
koopt een Denksport-puzzelboek, 
met 96 puzzels. Dit puzzelboek is aan 
te vragen via de website van de Zon-
nebloem. De trekking van de loten in 
op 26 oktober.

Steun de Zonnebloem eenmaal per 
jaar door het kopen van loten. Zeker 
dit jaar omdat we ons gouden jubi-
leum vieren. Bij voorbaat hartelijk 
dank namens al onze gasten en vrij-
willigers.  

Zonnebloem, afdeling Nederweert.

TvCGJ

Lotenverkoop  Zonnebloem

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

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

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

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.

 ( en een hersentumor)

Help mee en maak het verschil


