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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

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

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

Tara Moonen 
uit Nederweert:

Tara is een stoere meid!

– voor de nieuwste 
inzichten 

en technieken –

Wat doet u als de bloemenbezor-
ger aan de deur zegt dat hij de 
bloemen wel even voor u in de 
vaas wil zetten? Laat u hem dan 
binnen? En welke vluchtroute 
neemt u als er brand is? Ooit over 
nagedacht? Dit zijn enkele van de 
vragen die voorbij komen in de 
digitale training ‘Veilig wonen’ 
voor ouderen, die het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV) heeft ontwik-
keld. Frannie Herder van het CCV: 
“We zien dat ouderen vaker dan 
gemiddeld slachtoffer zijn van 
babbeltrucs en kwetsbaar bij
brand. Door kleine dingen te ver-
anderen kunnen zij hun veiligheid 
flink vergroten.” 

Aanleiding voor de e-learning was een 
oproep van de seniorenorganisatie 
Unie KBO. “Zij signaleerde dat oude-
ren achterlopen in hun kennis en ge-
drag als het gaat om veiligheid in de 
woning. En dat terwijl ouderen steeds 
langer thuis zelfstandig blijven wo-
nen”, vertelt Herder. “Het CCV heeft 
daarom samen met het Verbond van 
Verzekeraars en de Unie KBO naar een 
praktische oplossing gezocht.  Met de 
nieuwe training ‘Veilig wonen’ leren 
ouderen op een leuke, interactieve 
manier wat zij zelf kunnen doen om 
de veiligheid in huis te vergroten.” 

Deur op slot
De digitale training bestaat uit vier 
onderdelen: babbeltrucs, woning-
overvallen, brand en inbraak. “Inbraak 
bijvoorbeeld, begint met een testje: 
wat doet u als u even een boodschap 
gaat doen? Trekt u de deur achter u
dicht, of doet u hem ook op slot? En 
zegt u er iets van als een familielid, die 
een huissleutel van u heeft, een label 
met uw adres aan de sleutel hangt? 

Digitale training Veilig wonen geeft ouderen preventietips

Veilig wonen

Vervolgens krijgen deelnemers tips op 
maat.” Ander onderdeel is een afbeel-
ding van een huis. “Je kunt klikken op 
zogeheten hotspots, bijvoorbeeld de 
ramen. Zodra je dat doet verschijnen 
preventietips. Bijvoorbeeld: laat geen 
spullen buiten staan waar inbrekers 
op kunnen klimmen om bij een boven-
raam te komen.”

Voor iedereen
Senioren kunnen de training zelf, of 

samen met familie of een verzorger, 
thuis doorlopen op een computer
of tablet. Ook de Veiligheidsvoor-
lichters van de Unie KBO maken ge-
bruik van de digitale training tijdens 
hun bezoek bij ouderen thuis. “Dit 
zijn vrijwilligers van Unie KBO die bij 
kwetsbare ouderen langsgaan. Juist 
die groep willen we bereiken, want 
zij komen bijvoorbeeld niet naar een 
preventiebijeenkomst. Maar natuur-
lijk kunnen ook jongeren de training 

volgen. De training is vooral leuk 
om te doen. We maken mensen niet 
bang, maar brengen het positief en 
eenvoudig. Met daarbij de boodschap 
dat je zelf ontzettend veel kunt doen 
om het risico op een babbeltruc, in-
braak, overval of brand te verkleinen, 
als je je er maar bewust van bent.” 

De training is voor iedereen gratis 
toegankelijk op www.woonveiliger.
nl/elearning

Na ruim 8 jaar draagt voorzitter Huib 
van Deursen van Vastelaovundjverei-
niging De Pinmaekers uit Nederweert 
het voorzitterschap over aan zijn op-
volger Math Schroën.
Binnen de vereniging zijn onder het 
voorzitterschap van Huib diverse ver-
nieuwingen doorgevoerd en heeft er
een flinke uitbreiding en verjonging 
plaatsgevonden. Ook is er een junio-
renafdeling opgericht, om een brug 
te slaan tussen  de jeugdraad en de 
volwassenenraad.

Vastelaovundj vieren
Naast het organiseren van vele activi-
teiten, was het voor Huib van belang 
dat alle activiteiten laagdrempelig 
waren voor het publiek, want vaste-
laovundj vier je samen.
Ook naar de leden toe was Huib van 
mening dat men niet alleen moest orga-
niseren, maar ook zelf moest “vieren”.
Met een tevreden gevoel kijkt Huib 
terug op de afgelopen 8 jaar en is hij 
“gruuets” op de vereniging.

Toekomst
Voor een vereniging is het goed om 
op tijd plaats te maken voor een 
nieuw gezicht en nieuwe ideeën. “Je 
moet ervoor zorgen dat je niet op de 
automatische piloot overschakelt” al-
dus Huib.
Huib blijft op vele fronten actief voor 
de vereniging. In de komende jaren
zal hij zich onder andere blijven/gaan 
bezig houden met PR, Bonte avonden 
en het Lidjeskonkour. 

Nieuwe voorzitter
Met de komst van Math Schroën als 
nieuwe voorzitter kan de vereniging 

Bestuurswisselingen bij VV De Pinmaekers

Huib van Deursen (L) draagt het voorzitterschap over aan Math Schroën (R)

zich verheugen op een gedreven
voorzitter, met bestuurservaring en 
de nodige kennis.
Math is niet vreemd met de vaste-
laovendj, zijn dochter Charlotte was 
in 2013 jeugdprinses van VV de Pin-
maekers en zijn vrouw Marlie was in 
het afgelopen seizoen adjudante van 
Prins Theo en Prinses Brechje. Daar-
naast heeft Math vele jaren meege-
lopen in  de Weerter optocht met zijn 

groep De Benaaneplökkers. In het 
dagelijks leven is Math zelfstandig 
ondernemer van Patchwork Finance, 
(controlling, accountancy en bedrijfs-
advisering).
Math is getrouwd met Marlie Peer-
lings en samen hebben zij 2 kinderen, 
Patrick en Charlotte.
“Ik ben vorig jaar gevraagd voor het 
voorzitterschap en heb het afgelopen 
seizoen meegedraaid in het bestuur. 

We hebben een gezonde en fantasti-
sche vereniging die de Nederweerter
Vastelaovundj in het hart draagt. Ik 
heb veel zin in de nieuwe uitdaging”
aldus Math.

Nieuwe secretaris
Na zeven jaar zal VV De Pinmaekers 
tevens een nieuwe secretaris krijgen.

Lees verder elders in dit blad.

TE HUUR:
400 m2 bedrijfsruimte

op de 1e verdieping
50 m2 kantoorruimte

Pannenweg 322
Nederweert

Tel. 06-50828909

Ospelseweg 23 • 6031 AK  Nederweert
Tel. 0495-460180 • info@jacobsgijsen.nl

  Makelaardij
  Taxaties

  Verzekeringen
 Hypotheken

www.jacobsgijsen.nl

Uw adres voor:

Voor ons volledige woningaanbod zie:

Weekaanbieding
WEEK

26
22 t/m 
27 juni

Toscaans donker brood: € 2,20
Kruimelvlaai: € 9,40 half € 5,20
Zomerfruit plaatgebak (nieuw!): 4 + 1 GRATIS!
Abrikozenvlaai met witte chocolade:
€ 13,25 half € 7,60



Hèt adres in Nederweert voor verse friet, lekkere 
snacks, diversen menu’s, broodjes, salades uit eigen 

keuken en zelfs heerlijk schepijs. 
Oftewel voor ieder wat wils!

Tot ziens bi-j Cafetaria d’Ind-j
Pastoor Maesplein 11 Nederweert-Eind - Tel. 633053 – www.cafetaria-dindj.nl 
Woe. t/m zon. 16.30 tot 20.00 geopend. Zat. ook van 12.00 tot 14.00 uur. 

Ma. en di. gesloten.

Nieuw in ons assortiment

Hèt adres in NederHèt adres in Neder
snacks, diversen menu’snacks, diversen menu’

Aanbieding
VA Menu-tje
Friet, saus, salade en
twee glutenvrije snacks naar keuze

voor maar ...

7 euro

Edith Leerkes in theaterboerderij
Toptalent Edith Leerkes 28 juni in 
theaterboerderij Boeket

“Gitariste Edith Leerkes komt naar 
Nederweert voor een concert in
Theaterboerderij Boeket, één van de 
charmantste locaties in Nederland. 
Edith, die door pers en publiek tot 
één van de uitzonderlijkst gitaristen 
van de wereld wordt gezien, heeft in 
de loop der jaren vanuit haar klassie-
ke vaardigheden een volstrekt eigen 
en herkenbare stijl ontwikkeld. 
Ze speelde met het Amsterdams Gi-
taar Trio en daarna met ondergete-
kende in alle prominente zalen van 
de wereld.

Ik hou van haar stem, haar spel, heel 
haar wezen en beveel dit unieke con-
cert van harte bij u aan “.

Herman van Veen

Edith speelt ‘Liedjes’, een program-
ma met instrumentale en gezongen 
muziek, het meeste door haarzelf 
geschreven. Over vriendschap, keu-

zes, versleten en nieuwe liefdes, over 
moeder zijn en ouders missen. Ze 
wordt geflankeerd door jonge held 
en zoon Marnix Dorrestein, een multi 
instrumentale popmuzikant die een 
concert met zijn moeder niet schuwt.

, 

• Schmitz-Engelen (SE) is specialist voor al uw raamdecoratie, gordijnen & stoffen.

´´JE LEEFT MAAR EEN KEER.....

Vestigingen in Leende, 

aa weer ww mansBrugstraat 17 Nederweert | www.bakkerijbroekmans.nlNu ook de lekkerste bakker bij u in de buurt
Brugstraat 15 Nederweert - www.bakkerijbroekmans.nl

Seizoenscake
van 3,70 voor 2,50

6 gesorteerde 
broodjes (wit+tarwe)

van 2,64 voor 1,69

Kruimelvlaai
van 10,50 voor 8,65

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.

VRIJWILLIGERSDAG 2015 WAS TOP!
Op 14 juni was de tweejaarlijkse vrij-
willigersdag van de gemeente Neder-
weert. Wethouder Geraats opende 
namens het gemeentebestuur de
3-gangenbrunch die uitstekend ver-
zorgd was door de gastheer van deze 
dag: Koen van de Dorpsherberg. Het 
thema luidde “elkaar ontmoeten”, 
daar maakte menigeen ook goed 
gebruik van. Er stonden meerdere 
zalen ter beschikking, dat leende zich 
uitstekend om eens bij een ander te 
buurten en gezelligheid met elkaar te 
delen.
Chris Wagemakers trad op als ‘walka-
round goochelaar’, een interactieve 
manier om per tafel een leuke sfeer 
van magie te creëren. Dit tot volle 
verbazing van de deelnemers aan ta-
fel. Dank aan deelnemers van PSW, 
zij verzorgden de drankjes. Jumbo 
verzorgde de bonbons en traktaties. 
Dank aan allen die aan de vrijwilligers 
dag 2015 meewerkten. Dat maakte 
dat een meerderheid na afloop riep: 
het was TOP!
Daarmee was ook de werkgroep te-
vreden, zij gaan weer aan de slag 
voor een volgend keer. Wij nodig alle 
organisaties uit om ideeën / voorstel-
len aan te reiken voor deze dag in 
2017.

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 vra-
gen of problemen op het gebied van 
welzijn, zorg, werk & inkomen, wo-
nen en gezinsrelaties. Het Steunpunt 
zal bemenst worden door professio-
nals, maar zullen daarbij ondersteu-
ning 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. U kunt ook binnenlo-
pen tijdens de spreekuren van het 
Ospels Steunpunt. Deze zijn op dins-
dagochtend van 10.00 tot 12.00 en op 
donderdagavond van 14.00 tot 16.00 
in gemeenschapshuis Haaze-Hoof, 
Aerthijsplein 3, 6035 AS Ospel. 

INLICHTINGEN
Heeft u nog vragen of wenst u ver-
dere inlichtingen? Neem dan contact 
met ons op, Vorkmeer Nederweert, 
Kapelaniestraat 4, 6031 BX Neder-
weert, tel. 0495-688249,
mail info@vpnederweert.nl of kijk op 
www.vpnederweert.nl.

Ospel kermis bij het Peeljuweel

Van zaterdag 27 juni tot en met 
dinsdag 30 juni is het weer kermis in 
Ospel. Naast het gezellig terras is er 
uiteraard ook in de avonden (en och-
tend) live muziek. Dit jaar hebben we 
een zeer gevarieerd programma met 
onder andere El prado, Madison, Dj’s 
Marco Joosten en Michael Miller. En 
niet te vergeten het jaarlijkse druk 
bezochte kermisconcert met zang en 
dans verzorgt door Harmonie melo-
die der Peel.

Zaterdag 27 juni : Madison
Op deze avond staat de 6 leden tel-
lende coverband MADISON. Zij zor-
gen vanaf het eerste nummer wat ze 
spelen dat de sfeer er meteen in zit. 
Met hun brede repertoire bestaande 
uit nummers van Anouk tot Ramm-
stein en van Marco Borsato tot U2 en 
hun muzikale talenten  leveren ze een 
grote bijdragen om van deze avond 
een geweldige start van de kermis te 
maken. Dus dat wordt gezellig mee-
zingen en de voetjes van de vloer.

Zondag 28 juni: Concert Harmo-
nie melodie der Peel
Op zondagochtend is er weer een
harmonieconcert gepland vanaf 
10.30 uur tot 12.30 uur. Harmonie en 
drumband verzorgen een populair 
programma in samenwerking met 
popband Crossroads, stijldanspaar 
Fauve Kessels en Roeland Schelf-
hout, zanger Chesron Geuns, kin-
deren van de musicalklas ‘Toi,toi,toi’
en blokfluiters van de MDP. Het be-
looft weer een sfeervolle happening 
te worden! Het concert gaat altijd 
door. Bij goed weer buiten en bij 
slecht weer in de zaal.

Maandag 29 juni: El Prado
Vier enthousiaste Helmondse mu-
zikanten vonden elkaar in 1967. Zij 
vormden toen de formatie El Prado. 
Voor de eerste keer stonden ze in het 
voorprogramma van de toen zeer be-
kende band The Shoes. Ondanks de 
eenvoudige installatie van toen had-
den ze bij dit debuut veel succes.
Het repertoire is allround, van La-

tin, rock-‘n-roll en instrumentaal tot 
bekende meestampers. El Prado
werkte zich op tot een echte succes-
formatie. Veel gevraagd, erg populair 
en met veel trouwe fans. De band was 
vooral geliefd op kermissen, dans- en 
feestavonden in heel Zuid-Nederland 
onder het motto: ‘goed voor hart- 
en biervaten’. Nadat ze twintig jaar 
geleden zijn gestopt, hebben Willy 
Vermulst, Wim Smits, Louis Hu-
benaar en Henk Meeuwsen elkaar 
weer gevonden en het repertoire op-
gepikt. Na twee maanden repetitie 
beviel dit zo goed, dat ze weer ’n paar 
optredens wilden doen. Nu, enkele 
maanden verder spelen ze weer net 
als vroeger met Ospel Kermis.

Dinsdag 30 juni: RIJO kermisedi-
tion met Dj’s Marco Joosten en 
Michael Miller.
Ons Jongeren team wat de organisa-
tie van de RIJO feesten op zicht neemt 
heeft een speciale kermis editie ge-
pland met niet 1 maar 2 Dj’s. Op deze 
dag zal vanaf 21:00 uur het café ge-
vuld worden met Dance, Trance en 
House. Verzorgt door de Dj’s Marco
Joosten (ook bekend als Systematic 
parts) en Michael Miller. Deze twee 
heren hebben al op meerdere grote 
festivals gedraaid en eigen nummers 
geproduceerd zoals “Violin De La 
Nuit” van Systematic parts wat al in 
vele Play listen staat van dj’s zoals Ar-
min van Buuren en Paul van dijk. Ook 
dit jaar zijn ze wederom op festivals 
te bewonderen. Zo stond afgelopen
weekend Marco Joosten nog op At-
moz outdoor en staat hij 26 juli op 
Tomorrowland België. Maar eerst 
geeft hij nog een set weg bij Het 
Peeljuweel in Ospel
Dus deze laatste kermisavond laten 
we niet stilletjes voorbij gaan maar 
gooien we alle remmen nog even los 
en gaat het dak eraf.

Ons programma gaat bij slecht weer 
of koude avonden gewoon door maar 
dan binnen in de zaal!!
En zoals je kunt lezen het is de moeite 
waard dus zorg dat je erbij bent.

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

Steun bij echtscheiding
Humanitas is er voor mensen die het 
even niet in hun eentje redden. 
Ze vinden steun in één van onze ac-
tiviteiten.

Een echtscheiding is een verlieserva-
ring die van grote invloed kan zijn op 
uw leven. 
Het is een ingrijpende gebeurtenis, 
waar u steun bij nodig kunt hebben.
In het begin is er daarvoor meestal 
wel gelegenheid in de directe omge-
ving, maar na een tijdje wordt dat an-
ders. U kunt uw verhaal steeds moei-
lijker kwijt bij anderen, terwijl u hier 
wel behoefte aan heeft.

Humanitas organiseert lotgenoten-
groepen voor echtscheiding. In de 
lotgenotengroep kunt u uw verhaal 
kwijt en er is onderlinge herkenning. 
We praten, helpen elkaar verder 
en we oefenen. Dat geeft steun en 
maakt sterker.

Belangrijke thema’s die aan bod ko-
men zijn o.a. ‘de scheiding en afwik-
keling’, ‘emoties’, ‘herinneringen en 
gezamenlijk verleden’, ‘kinderen en
gezamenlijke kennissen’, ‘zorgen 
voor jezelf’, ‘hoe zie je de toekomst’.

De groep bestaat uit maximaal 8 per-
sonen en komt 8 keer bij elkaar in een 
periode van 4 maanden en kent erva-
ren begeleiders.

Hoe gaat het als ik me aanmeld?
Na aanmelding neemt de coördinator

contact met u op om een afspraak te 
maken bij u thuis. Aan hem/haar kunt 
u kenbaar maken wat voor soort hulp 
u wenst. Na enige tijd neemt de coör-
dinator nog een keer contact met u
op of alles naar wens verloopt.

De afdeling Weert e.o. van Humani-
tas bestaat 10 jaar en voert vrijwilli-
gerswerk uit in alle kernen van de ge-
meenten Weert, Nederweert, Leudal 
en Cranendonck.
Voor een volledig overzicht van al 
onze activiteiten en meer info: www.
humanitas.nl/afdeling/weert

In september 2015 start weer een 
groep, waarvoor u zich nog kunt aan-
melden.

Humanitas Infocentrum
wo. t/m vr.: 11.00 tot 15.00 uur en za.: 
10.00 tot 13.00 uur
Walburgpassage 54, 6001LA  Weert 
T: 0495 58 63 18
rouwenverlies.weert@humanitas.nl

Humanitas 
De vereniging Humanitas is een lan-
delijke vrijwilligersorganisatie. Hu-
manitas heeft meer dan 700 activitei-
ten, die verdeeld zijn over 6 thema’s: 
Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien, 
Detentie, Thuisadministratie en Ver-
lies. Jaarlijks geven 18.000 goed ge-
trainde vrijwilligers zo’n 57.800 men-
sen het zelfvertrouwen om op eigen 
kracht iets aan hun situatie te veran-
deren.

Stichting Cocon stopt
Een jaar na de bescheiden viering 
van het zilveren jubileum houdt Co-
con, het Centrum voor ontspanning, 
creativiteit en ontwikkeling Neder-
weert, op te bestaan. Daarmee komt 
er een eind aan een instelling die be-
zig was vanzelfsprekend te worden. 
Voortgekomen uit het Project Vrije-
tijdsbesteding, een initiatief van de 
vakbonden om iets te doen aan de 
gevolgen van de werkloosheid in de 
jaren ‘80, is Cocon uiteindelijk uitge-
groeid tot een instituut waar in de 
loop der tijden alle inwoners van Ne-
derweert en omstreken aan de meest 
uiteenlopende activiteiten konden
deelnemen. Dat hebben zij in groten 
getale gedaan. De gezelligheid stond 
bij Cocon altijd meer voorop dan de 
leerprestaties. Examenkoorts heeft 
er nooit geheerst en het eerste ge-
tuigschrift van de stichting dat van 
rijkswege wordt erkend moet nog 
worden uitgereikt. Alleen de deelne-
mers aan de computercursussen kon-
den aan het eind van de cursus een 
diploma in ontvangst nemen, maar
het zegt veel over Cocon dat ze het 

zelf voor dat doel hadden vervaar-
digd. Want ook hier ging het er altijd 
gemoedelijk aan toe, al viel er wel 
degelijk ook iets te leren. Van kalli-
grafie en patchwork tot vreemde ta-
len en nog vreemdere kookkunsten.
Tot op de dag van vandaag heeft Co-
con kunnen rekenen op het enthou-
siasme van een grote schare vrijwilli-
gers, die zich als docent, gastvrouw 
of anderszins voor de Stichting en 
haar bezoekers hebben ingezet, vaak 
jaren aan een stuk. Zij waren en zijn 
Cocon. Desondanks werd het de af-
gelopen seizoenen steeds moeilijker 
om alle activiteiten georganiseerd te 
krijgen en inmiddels is er een punt 
bereikt waarop het aanbod feitelijk 
te klein is geworden.
Cocon zal daarom in september geen 
cursusactiviteiten meer opstarten. 
Mogelijk blijven andere onderdelen, 
zoals de drukbezochte huiskamer, 
nog wel bestaan. Daar zijn bespre-
kingen over gaande. Op de webpa-
gina van Cocon (www.coconneder-
weert.nl) is het nieuws daarover te 
volgen.

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert



45 jarig jubileum Woningvereniging Nederweert 

Wonen doe je niet alleen
Dit jaar bestaat de Woningvereniging Nederweert 45 jaar. We willen dit ju-
bileumjaar niet ongemerkt voorbij laten gaan. Als Woningvereniging vin-
den we het niet alleen belangrijk dat we een goed woningaanbod hebben, 
maar zetten we ons ook in voor een prettige woonomgeving, leefbaarheid, 
zorg en welzijn. Dit doen we niet alleen, maar juist in samenwerking met 
huurders, dorpsraden en diverse organisaties in Nederweert. Voor de jubi-
leumactiviteiten hebben we dan ook aansluiting gezocht bij diverse initia-
tieven en projecten, die in Nederweert dit jaar spelen. We hebben 
de volgende activiteiten daarvoor geselecteerd:

1. Hart voor je wijk 
Op zondag 28 juni a.s. doen we mee aan de eind-
presentatie van het project “Hart voor je wijk” dat 
in Oud-West Van Nederweert door de basisscholen 
en RICK afgelopen maanden is uitgevoerd. De activi-
teiten zullen plaatsvinden in de buurt van sporthal De 
Bengele. Vanaf 13.00 uur is iedereen van harte welkom!

2. Buurtbank (in voorbereiding)
Het creëren van een ontmoetingsplek bij de locatie van PSW aan de 
Schoolstraat te Nederweert.

3. Kerngezond (in voorbereiding)
Een ontbijtactiviteit voor groep 6 van alle basisscholen in de gemeente 
Nederweert.

4. Monumentenwandeling in Ospel (in voorbereiding)
Een monumententocht in de kern van Ospel in samenwerking met de 
dorpsraad van Ospel.

5. 45 jaar huurder en lid zijnde bij de Woningvereniging Nederweert
Een activiteit voor huurders en leden die 45 jaar bij ons huren of lid zijn. 
Zij worden extra in het zonnetje gezet. In het najaar wordt iedereen per-
soonlijk uitgenodigd voor een feestelijke middag.

Wij houden u op de hoogte over het verdere verloop van de activiteiten.
Voor nu tot ziens op 28 juni a.s. op het sportpark de Bengele te Nederweert.

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
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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

Spijkerbroeken al v.a. € 29.90

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

Extra service V!GO
“To Move on”, verder gaan, niet blij-
ven stil staan. Met deze gedachte in 
het achterhoofd gaan de medewer-
kers van VIGO dagelijks aan de slag. 
Wie zich met een fysieke beperking 
geconfronteerd ziet, wil na de be-
handeling en herstelperiode heel 
graag terug naar de mogelijkheden 
die hij of zij tevoren had, het werk of 
de hobby’s van vroeger, de vrienden-
kring, de vertrouwde woonplaats. 

VIGO speelt in Europa een leidende 
rol op het gebied van technische 
orthopedie. Onze expertise (opge-
bouwd sinds 1956!) gaat zeer breed, 
van braces en orthopedische schoe-
nen tot protheses en podotherapie. 
In Nederland is VIGO sinds 2011 actief 
door de overname van POM in Nijme-
gen. Twee jaar later volgde Defauwes 
en in 2015 heeft VIGO Schoumakers 
Orthopedie overgenomen. De hoofd-
vestiging van VIGO in Nederland ligt 
in Arnhem.

VIGO is onder andere gespeciali-
seerd in ortheses, protheses, or-

thopedische schoenen, steunzolen, 
podotherapie, huidtherapie en the-
rapeutisch elastische kousen. Deze 
diensten worden aangeboden aan 
de oostkant van Nederland. Zo kun-
nen mensen onder andere terecht op 
locaties in Heerlen, Maastricht, Box-
meer, Nijmegen, Arnhem, Drachten 
en Groningen. 

De doelstelling van het bedrijf is om 
mensen in de omgeving te voorzien 
van orthopedische hulpmiddelen. 
In de omgeving van Nederweert 
had VIGO nog geen mogelijkheid 
om mensen te behandelen. In mei 
ontstond er contact tussen de huis-
artsenpraktijk Hendricks & Adriaens 
en VIGO. Deze contacten bleken erg 
goed te zijn en VIGO gaat zijn dien-
sten vanaf juli aanbieden in de huis-
artsenpraktijk. U kunt in de praktijk 
terecht voor orthopedische schoe-
nen, steunzolen en Therapeutisch 
elastische kousen. Bel dus even naar 
onze centrale voor meer informatie 
of voor het maken van een afspraak: 
088-8128000. 

Last van uw voeten of problemen met uw schoenen? 
U bent van harte welkom voor een vrijblijvend advies.  

Aanwezige expertise: 
Therapeutisch elastische kousen, steunzolen en orthopedische schoenen

Adres: Loverstraat 6 | 6031VD Nederweert

Op onze hooflocatie kunt u tevens terecht voor prothese- en 
orthesetechniek en podo-en huidtherapie.

NIEUWE LOCATIE
V!GO nu ook in Nederweert

helping people move on

T 088-812 8000 | info@vigonederland.nl | www.vigonederland.nl

Mandenvlechters in Eynderhoof

Zondag 28 juni: Het mandenvlech-
tersgilde aan de slag in Eynder-
hoof

In het museum Eynderhoof is er een 
groep van 45 mensen die zich bezig 
houden met het ambacht manden-
vlechten.

Een van de doelstellingen is om de 
technieken die men vroeger gebruik-
te uit te wisselen en over te dragen, 
zodat deze blijven bestaan.

Ook dit jaar willen wij er weer een bij-
zondere dag van maken. Wij hebben 
besloten om meerdere technieken 
te demonstreren. Zo laten wij zien 
hoe een wasmand gemaakt wordt, 
het vlechten van dierenfiguren, het 
werken met pitriet en het fijnscheen-
werk. Het bijzondere van een was-
mand is dat deze gemaakt wordt van 
witte teen. De binnenkant wordt fijn 
afgewerkt zodat de was er niet in 
blijft haken.

Fijnscheenwerk is een techniek, 
waarbij men ook gebruik maakt van 
wilgenteen. Men maakt er kleine 
voorwerpen van, bestemd voor de 
banketbakker of de suikerwerkenfa-
brikant.
Bij het mandenvlechtersgilde heb-
ben zich de laatste jaren een achttal 
in deze techniek bekwaamd. Zij de-
monstreren, het klieven van de wil-

gentenen, het schaven tot de juiste 
dikte en breedte en natuurkijk ook 
het vlechten. 

In de herberg kunt u terecht voor een 
hapje en drankje. Hier verkrijgbaar de 
ambachtelijke vlaai van Eynderhoof.

Deze zondag zijn voor de muzika-
le omlijsting verantwoordelijk, de 
groep Mans Zat.

Woensdag 1 juli: Kinderbakdag 
op Eynderhoof

Ieder kind wordt verkleed als kleine 
bakker met de bakkersmuts op en 
een schortje om. Ze gaan aan de slag 
met de deegrol. Ze maken dan zelf 
verzonnen gebakjes onder de des-
kundige leiding van de bakkersvrou-
wen van Eynderhoof. Daarnaast is er 
voldoende tijd over om te spelen in 
het speelbos van Eynderhoof. Op de 
wasplaats kunnen de kinderen zelf 
de was doen, zoals die werd gedaan 
door oma of de bedovergrootoma. Je 
mag bakken zonder je  vooraf op te 
geven. Denk wel aan de € 1.00 extra, 
bij de entree voor het bakken.

U vindt Openluchtmuseum Eynder-
hoof aan het Milderspaat1 te Neder-
weert-Eind.
Voor meer info: zie www.eynder-
hoof.nl . Het museum is geopend van 
13.00 tot 17.00 uur

Vakantiekrachten Gezocht:
Wij zijn per direct op zoek naar vakantiekrachten voor het 
schoonmaken van een kantoorpand in Nederweert. Het betreft 
de vrijdagavond van 17:00 uur tot ca. 20:00 uur. Meer uren en 
dagen zijn mogelijk in overleg. Je minimale leeftijd is 16 jaar 
en je woont in de directe omgeving.

Goede verdiensten conform CAO. Sollicitaties kunt u richten 
via de e-mail naar info@starcleaners.nl

Vakantiewerkers gevraagd!
Voor diverse eenvoudige werkzaamheden in de metaal zijn wij per direct 

op zoek naar vakantie- en zaterdagwerkers (min. leeftijd 16 jaar). 
Onze voorkeur gaat uit naar jongeren die affiniteit hebben met techniek.

Interesse? Stuur een mail naar erik@koningstransportbanden.nl.

Konings Transportbandenbouw B.V.
Kanaaldijk 13

6031 MZ Nederweert

Ontmoet Humanitas bij 
Bibliocenter

26 juni bibliotheek Weert

“Ertoe bijdragen dat mensen 
zichzelf kunnen redden”. Dat is 
in één kernzin waarom Humani-
tas en haar vrijwilligers en mede-
werkers doen wat ze doen. Elke 
maand, de laatste vrijdag van de 
maand van 13.30 tot 17.00 uur, is 
Humanitas te vinden in de bieb 
bij Bibliocenter in Weert, Neder-
weert óf Heythuysen. Het eerst-
volgende spreekuur is vrijdag 26 
juni in Weert.

Humanitas en haar vrijwilligers bie-
den praktische hulp bij thuisadmi-
nistratie, organiseren lotgenoten-
bijeenkomsten over Rouw & Verlies, 
multicultureel kindervakantiewerk 
en sociaal tafelen, waarbij de deel-
nemers om de beurt de deur van hun 
huis open stellen om samen te eten. 

Bij de ontmoeting met Humanitas in 
de bibliotheek kunt u een gesprek aan-
knopen met een van de vrijwilligers 
om meer te weten over de projecten 
en hoe u kunt deelnemen. Maar u kunt 
uzelf ook aanmelden als vrijwilliger. 

Data: 26 juni Weert - 31 juli Neder-
weert - 28 augustus Heythuysen - 25 
september Weert - 30 oktober Neder-
weert - 27 november Heythuysen - 18 
december Weert

Wilt u meer weten? Gewoon binnen-
lopen bij de bieb. Of kijk op: http://
www.humanitas.nl/afdeling/weert Bestuurswisselingen bij VV De Pinmaekers

Vervolg voorpagina.

Gelijk met de overdracht van het 
voorzitterschap zal de huidige secre-
taris Peter Lemmen zijn taak overdra-
gen aan zijn opvolger Marc Ceelen.
Marc heeft al enige tijd meegedraaid 
in het bestuur. Marc is getrouwd met 
Marie-José Caris en ze hebben 2 kin-
deren, Thimo & Josey.
“Vorig jaar kwam het bestuur met de 
mededeling dat ze een nieuwe secre-
taris zochten. Ik heb toen hierop ge-
reageerd en ben na een tijdje gaan 
meelopen in het bestuur”
“Verder ben ik meer dan 25 jaar be-
stuurslid van Golfbiljart District Mid-
den Limburg  geweest, waarvan 15 
jaar voorzitter”.
“Naast mijn gezin heb ik nog een aan-

tal hobby’s zoals Vastelaovundj, Golf-
biljarten en Schutterij St. Antonius.”  
Aldus Marc.
Peter zal actief blijven als bestuurslid, 
webmaster, archivaris en tevens blijft  
hij zitting houden in diverse werk-
groepen.

Overdracht
VV de Pinmaekers is blij met het aan-
treden van de nieuwe voorzitter en 
secretaris, maar ook dat de kennis en 
ervaring van Huib en Peter behouden 
blijven voor de vereniging. 

Op maandag 15 juni heeft Huib van 
Deursen tijdens een extra ledenver-
gadering het voorzitterschap offi-
cieel overdragen aan zijn opvolger 
Math Schroën.

•	Dag en nacht
bereikbaar

•	Persoonlijke
begeleiding

•	Meer dan 30 jaar
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

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

CDA

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
BIJ “PEERKESBOSCH”

Het CDA houdt op vrijdag 26 juni 
de Algemene Ledenvergadering bij 
“Peerkesbosch” Heugterweg 2 te 
Nederweert aanvang 19.30u inloop 
vanaf 19.00u. Na afloop van de leden-
vergadering is er een openbare bij-
eenkomst waarbij iedereen welkom is.

Fons Jacobs Terug in Nederweert.
Aansluitend aan de ALV gaan we over 
tot een openbare bijeenkomst waar  
we oud-burgemeester Fons Jacobs als 
gastspreker mogen verwelkomen.
Hij zal terugblikken op zijn burge-
meesterschap van 1986 tot 1994, en 
geeft zijn visie op Nederweert nu en 
in de toekomst. 

De agenda voor de ALV ziet er als 
volgt uit:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken en medede-

lingen
4. Verslag algemene ledenvergade-

ring d.d. 3 februari 2015 
5. Financiën 2014 
6. Terugblik Provinciale Staten ver-

kiezingen en Waterschap verkie-
zingen

7. Rondvraag
8. Sluiting 

Tot ziens op vrijdag 26 juni.

Bestuur CDA Nederweert

DORPSRAAD Budschop

Om de bewoners van Budschop gele-
genheid te geven om met de Dorps-
raad Budschop te praten, zal bij 
aanvang van iedere vergadering van 
de Dorpsraad Budschop, het eerste 
half uur beschikbaar zijn om met U 
in gesprek te gaan. Met dit inloop-
spreekuur wil de Dorpsraad Budschop 
de communicatie met de bewoners 
bevorderen.
De eerst volgende vergadering is 
maandag 29 juni en begint om 19.30 
uur in het zaaltje van de kerk.
Voor verdere informatie over Bud-
schop, verwijzen wij U naar de web-
site : www. Budschopactueel.nl

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

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

overbodige spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

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

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

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoopReparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 



Schrijf nu in voor EPO – Tour d’Oospel 2015
Over een dikke maand gaat het meest 
‘fietselijke’ en ‘fieëstelijke’ evene-
ment uit de regio van start: EPO –
Tour d’Oospel! Op zaterdag 1 augus-
tus zal er gefietst gaan worden door 
de straten van Ospel. Ook dit jaar zijn 
er verschillende onderdelen geduren-
de deze dag waar ook jij je voor kunt 
inschrijven. 

Rabo Dikke Banden Race
Het wielergedeelte van EPO – Tour 
d’Oospel zal op zaterdag 1 augustus 
van start gaan met de Rabo Dikke 
Banden Race. Zowel jongens als meis-
jes tussen de 7 en 12 jaar krijgen tij-
dens de Rabo Dikke Banden Race de 
gelegenheid om hun kwaliteiten te 
tonen en de titel mee naar huis te 
nemen. Deze race zal ongeveer 15 mi-
nuten per leeftijdscategorie in beslag 
nemen.

Deelnemers maken gebruik van hun 
eigen fiets en zijn verplicht een helm 
te dragen. Deze kan tegen 5 euro 
borg bij de organisatie worden ge-
leend. Ondanks dat deelname op 
eigen risico is, staan organisatie en 
vrijwilligers paraat om de wedstrijd 
zo goed en veilig mogelijk te laten 
verlopen.

ID Cycling Cup
De ID Cycling race is een wedstrijd 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Om het fietsen voor ieder-
een zo toegankelijk mogelijk te ma-
ken, staat deze race ook dit jaar weer 
op de planning. 

De wedstrijd zal bestaan uit 2 rondes 
over het parcours. Deelnemers maken 
gebruik van hun eigen fiets en zijn 
verplicht een helm te dragen. Deze 
kan tegen 5 euro borg bij de organi-
satie worden geleend. Neem contact 
op met deelnemers@tourdoospel.
nl voor het inschrijven voor de ID Cy-
cling Cup. De mogelijkheden kunnen 
dan besproken worden samen met de 
organisatie van EPO – Tour d’Oospel.

Open Doospelse Kampioenschappen
Voor lokale mensen zal het hoogte-
punt van EPO – Tour d’Oospel de Open 
Doospelse Kampioenschappen zijn. 
Deze wedstrijd is bedoeld voor ieder-
een, met of zonder racefiets, die geen 
‘echte’ KNWU-wielrenner is. Hierbij 
staan competitie en plezier centraal.

Op het parcours waar de KNWU wed-
strijd later plaatsvindt, zijn eerst een 
ploegentijdrit en twee massastart 
wedstrijden te zien. De ploegentijdrit 
dient hierbij als kwalificatie.
Iedereen doet mee aan de Open 
Doospels Kampioenschappen in 
teams van 3 tot 5 personen. Tijdens 
de ploegentijdrit, danwel teamsprint, 
zal ieder team 1 ronde over het par-
cours moeten afleggen. Omdat dit 
onderdeel verreden wordt door ploe-
gen, geldt dat de 3e binnenkomende 
renner van een team de eindtijd van 
dat betreffende team bepaalt. Leuk 
dus om de snelste van je team te zijn, 
maar zorg dat de langzaamste er niet 
afgereden wordt! 
Het tweede onderdeel van het Doos-
pels Kampioenschap is de massa-
start wedstrijd, waar de uiteindelijke 
Doospels Kampioenen bepaald zul-
len worden! De snelste teams uit de 
teamsprint zullen in de ‘prestatieve’ 
klasse 12 rondes tegen elkaar rijden. 
De minst snelle teams zullen 4 rondes 
tegen elkaar rijden in de ‘recreatieve’ 
klasse. Zo hebben zowel de niet-wiel-
renners als de getrainde racefietsers 

een leuke wedstrijd. Er zal dan ook een 
prestatief en een recreatief Doospels 
Kampioen komen, maar hierbij kun
je als team ook winnen! In deze race 
worden geen tandems of iets derge-
lijks toegestaan, wil je meer voor de lol 
meedoen en voor de originaliteit van 
een zelf gemaakt voertuig dan verwij-
zen we je graag naar de Fun Run.

Fun Run
De afgelopen jaren verschenen de 
meest prachtig in elkaar geknutselde 
fietsen aan de start van de Fun Run. 
Ook dit jaar heeft deze race weer een 
plek in het programma. De allerklein-
ste deelnemers die nog te jong zijn 
om deel te nemen aan de Rabo Dikke 
Banden Race, mogen wel aan de Fun 
Run meedoen. Het is in dat geval wel 
de bedoeling dat er minimaal 1 bege-
leider per team bij is om als “motor” 
te fungeren.

De Fun Run race zal over 2 rondes 
van 2 km gaan en er zijn niet alleen 
prijzen voor de snelste tijd, maar ook 
voor de mooiste creaties! De enige 
vereisten aan deze Fun Run is dat je 
voertuig geen gemotoriseerde hulp-
middelen heeft. Verder is iedereen
vrij in zijn keuzes. 

KNWU criterium
Als afsluitende wieleractiviteit, vlak
voordat de feestavond gaat begin-
nen, zal er een officieel KNWU cri-
terium verreden worden over het 
2.0 km lange parcours om de kerk. 
Het KNWU criterium is bedoeld voor 
elite en beloften renners. Uiteraard 
streeft de organisatie ernaar om de 
beste renners binnen hun categorie 
alsmede jeugdige talenten uit de re-
gio naar Ospel te halen voor dit crite-
rium. De wedstrijd zal een 40 rondes 
omvatten en daarmee een totaal van 
80 km in afleggen.
Na de massale valpartij 2013 hopen 
we natuurlijk dat net als vorig jaar 
alle renners zonder kleerscheuren
aan de streep komen!

Kortom, heb jij zin om eens aan een 
echte wielerwedstrijd deel te nemen, 
schrijf je dan snel in voor een van de 
hierboven genoemde wedstrijden op
www.tourdoospel.nl.

Festiviteiten
Op vrijdagavond wordt EPO – Tour 
d’Oospel fieestelijk ingeluid met 
een vol programma. Na de opening 
van de bouwvak met de band Sky-
way Avenue, gaan DJ Diego en DIRT-
CAPS achter de draaitafels staan. De 
feestband Weekend Warriors sluit 
deze avond knallend af. Op zater-
dag wordt er naast het fietsen ook 
gefieëst. Oze Hoempa zal ’s middags 
de races muzikaal opluisteren en Ma-
chiel Scholten en de band F.A.R.T. zijn 
op het Aerhtijspein te vinden. Na de 
prijsuitreiking zal de band Proost! er-
voor zorgen dat we met z’n allen kun-
nen proosten op een geslaagde editie 
van EPO – Tour d’Oospel. The Deejays 
zullen zowel vrijdag- als zaterdag-
avond zorgen voor muzikale afwisse-
ling met de andere acts. Kortom, ook 
fieëst is gegarandeerd! 

Kaarten voor onze bouwvakopening
en/of de feestavond vrijdagavond 
zijn verkrijgbaar bij Phicoop, Kapsa-
lon Ans, Café De Prins (Ospel), Eet-
café De Kleine Winst (Nederweert) 
en Café De Stuiterbal (Weert). Meer 
informatie is terug te vinden op onze 
website www.tourdoospel.nl of volg 
ons op Facebook en Twitter.

vvk adressen
Ospel: Café De Prins, Phicoop & Kapsalon Ans
Nederweert: Café De Kleine Winst
Weert: Café De Stuiterbal

aerthijsplein ospel

epo-tour
d’oospel

vr 31 juli & za 1 augustus 2015

Met muziek van 
Oze Hoempa en vanaf 
17:30 F.A.R.T.

· Dikke Bandenrace
· ID Cycling Cup
· Open Doospelse
  Kampioenschappen
· Fun Run
· KNWU criterium
Prijsschema E

Fietspogramma
01-08 vanaf 14:00

dirtcaps
weekend warriors
the deejays & DJ Diego

vrijdag 31-7 vanaf 20:00

early bird: €7,50
VVK: €10,-
DVK: €12,50

Fietspogra

s
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o
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Fietspogra

speciale
bouwvak

aanbieding!

PROOST! 
& the deejays

ZATERdag 1-8 vanaf 21:00

gratis entree

Tafeltje-dek-je

Deelneemster Tafeltje-dek-je in 
Ospel: “Het gemak is me heel veel 
waard!”

Mevrouw Beerens uit Ospel krijgt 
al jaren haar warme maaltijd 
thuisgebracht door vrijwilligers 
van Tafeltje-dek-je. “Vroeger
kookte ik met heel veel plezier, 
maar nu gaat dat helaas niet 
meer”, vertelt mevrouw Beerens 
(91). “Ik had een groot gezin met 
6 meiden en 2 jongens, allemaal 
goede eters. Mijn pannenkoeken
waren favoriet!” Mevrouw Bee-
rens is een van de deelnemers van 
Tafeltje-dek-je in de regio Ospel/
Nederweert. Sinds 4 jaar worden 
de warme maaltijden die hier 
worden bezorgd, bereid door Sint 
Jozef Wonen en Zorg uit Meijel. 
Een enthousiaste groep vrijwil-
ligers brengt de maaltijden rond. 

Op feestdagen altijd iets extra’s
“Het eten smaakt altijd heerlijk en 
het is lekker warm, ik kijk er iedere 
dag naar uit. Bovendien zit er op 
feestdagen altijd iets extra’s bij”, 
gaat mevrouw Beerens verder. “Voor 
ons als kinderen is het een hele zorg 
minder dat we weten dat ze goed en 
warm eten krijgt”, vult haar dochter 
haar aan. 
De heer Verdonschot is een van de 
vrijwilligers die de maaltijden rond-
brengt. “Het geeft veel voldoening 
als je ziet hoe de mensen reageren en 
genieten van lekker eten. Je bouwt 

echt een band op met zowel de deel-
nemers van Tafeltje-dek-je als met de 
andere vrijwilligers. Voordat we onze 
ronde gaan rijden, drinken we samen 
een kop koffie bij Sint Jozef in Meijel. 
Eén keer per jaar is er bovendien een
gezellige vrijwilligersavond.”

Zeven dagen in de week een war-
me maaltijd op tafel
“Sint Jozef Wonen en Zorg verzorgt 
voor een groot aantal senioren in 
Meijel, Neerkant, Ospel en Neder-
weert Tafeltje-dek-je. Elke dag, ook in 
het weekend, brengen onze vrijwilli-
gers een warme 3-gangenmaaltijd bij 
de mensen thuis”, aldus Anja Aartsen, 
Manager Facilitair en Ondersteuning 
van de Meijelse zorgonderneming.
“Deze maaltijdservice is een voorzie-
ning waar we trots op zijn. Inmiddels 
koken wij voor zo’n 80 deelnemers 
van Tafeltje-dek-je. De koks in onze 
keuken koken echt met passie en dat 
proef je. Onlangs hielden wij een en-
quête onder de deelnemers. Als to-
taalcijfer scoorden we een dikke 8! 

Tafeltje-dek-je iets voor u?
U kunt gebruik maken van deze maal-
tijdservice van één tot zeven dagen 
per week. Is Tafeltje-dek-je wellicht 
een oplossing voor u of bent u ge-
interesseerd om als vrijwilliger voor 
Tafeltje-dek-je te rijden? 
Voor meer informatie kijkt u op 
www.sintjozefwonenenzorg.nl of u
belt met het zorgcentrum in Meijel: 
077 - 46 67 878. 

Foto: v.l.n.r. mevrouw Beerens en vrijwilliger de heer Verdonschot

Konings aandrijftijfttijf echniek is een servicegericht bedrijf dat zich voornamelijk bezig-
houdt met de verkoop van nieuwe en gebruikte elektromotoren, motorreductoren en 
aanverwante technische materialen. 

Wij zijn op zoek naar een TECHNISCH MEDEWERKER

Het betreft een breft een brt een bref ede functie in een klein team waarbij de nadruk ligt op het contro- 
leren van elektromotoren en het herstellen van mechanische en elektrische defecische defececische def ten. 
Daarnaast worden klanten telefonisch en persoonlijk telefonisch en persoonlijk tonisch en persoonlijk telef e woord gestaan.

Geschikte kandidaten voor deze functie hebben:
     - Elektrotechnische (basis)kennis
     - Technisch inzichTechnisch inzichechnisch inzichT t
     - Een servicegerichte instelling en �exibele werkhouding

Wij bieden:
     - Bij gebleken geschiktheid een vast en fulltime dienstverband.
     - Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ben jij die handige persoon met interesse voor de techniek die houdt van afwisse-
ling dan ligt hier misschien jouw nieuwe uitdaging. Je komt te werken in een kleine 
inforinfororinf mele organisatie waar jouw bijdrage echt meetelt.

Je schriftifttif elijke sollicitatie, voorzien van CV, kV, k, kV un je sturen naar Konings Aandrijftijfttijf echniek, 
t.a.v. E. Konings, Kanaaldijk 13, 6031 MZ Nederweert, of per e-mail naar 
info@koningsaandrinfo@koningsaandro@koningsaandrinf ijftijfttijf echniek.nl. 

Voor inforoor infororoor inf matie kan contact worden opgenomen met Erik Konings: 06-53841640.

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

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

www.teunissenletselschade.nl

Jacques Vriens op het Peelpodium

Vertelvoorstelling met sprookjes 
voor volwassenen van Bomans 

Op zaterdag 11 juli geeft schrijver 
Jacques Vriens een vertelvoorstel-
ling op het Peelpodium van Bui-
tencentrum De Pelen. Samen met 
muzikant Jan Gouw vertelt en 
speelt hij ‘sprookjes voor volwas-
senen’ van Godfried Bomans. De 
voorstelling start om 20.00 uur en 
vindt plaats in het overdekte Am-
fitheater van het Buitencentrum 
van Staatsbosbeheer. Kaartjes 
kosten € 10,- per persoon, inclu-
sief een drankje, en zijn te reser-
veren via: www.staatsbosbeheer.
nl/depelen Het Buitencentrum 
van Staatsbosbeheer ligt aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk en dat 
is bij de ingang van het Nationaal 
Park De Groote Peel.

Sprookjes voor volwassenen
Schrijver Jacques Vriens is niet al-
leen schrijver van kinderboeken, hij 
is ook een fantastische verteller. Op 
zaterdag 11 juli is hij te gast op het 
Peelpodium van de Pelen met zijn 
vertelvoorstelling: ‘sprookjes voor 
volwassenen van Bomans’. Vriens is al 
bijna zijn hele leven een bewonderaar 
van de sprookjes van Bomans. Hij se-
lecteerde vier sprookjes, waaronder
het verhaal ‘De rijke bramenplukker’ 
en heeft er, samen met vriend en mu-
zikant Jan Gouw, een intieme theater-
voorstelling van gemaakt. Jan Gouw 

componeerde de muziek en voert die 
tijdens de voorstelling ook uit.

De sprookjes voor volwassenen van 
Bomans zijn geestige maar ook ont-
roerende verhalen met een licht filo-
sofische inslag. Bijzonder is ook dat 
de sprookjes door hun maatschap-
pijkritische ondertoon juist in deze 
tijd weer iets te zeggen hebben. 
Deze voorstelling staat garant voor 
ruim een uur lang mooie sprookjes 
en prachtige muziek. Godfried Bom-
ans overleed in 1971 en was in de 
jaren zestig de meest gelezen schrij-
ver van ons land. Hij was ook vaak te 
zien op tv en werd een van de eerste 
‘bekende Nederlanders’. Veel van zijn 
werk is inmiddels vergeten, maar zijn 
sprookjes voor volwassenen zijn nog 
steeds zéér de moeite waard.

Muziek en theater in de natuur!
Het Peelpodium bij De Pelen is mu-
ziek en theater midden in de prach-
tige natuur van De Groote Peel. Ook 
dit jaar heeft Staatsbosbeheer weer 
een divers programma samengesteld; 
van Swing tot Blues en van Hillbilly tot 
Smartlap, voor elk wat wils! Perfect 
te combineren met een wandeling in 
de peel. Voor een overzicht van alle 
activiteiten kijk op www.staatsbos-
beheer.nl/depelen Voor meer infor-
matie kun je ook contact opnemen 
met het Buitencentrum: 0495 – 641 
497 of per mail: depelen@staatsbos-
beheer.nl 

Foto ©Jacques Vriens

- 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



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 25 juni tot en met 4 juli 2015

DONDERDAG 25 JUNI
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 H. Mis.

VRIJDAG 26 JUNI
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel. 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 27 JUNI
Gedachtenis van H.-Cyrillus van Alexandrië, 
bisschop en kerkleraar  – vooravond van de 
dertiende zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. T. Kessels).-

ZONDAG  28 JUNI 
Dertiende zondag door het jaar
09.30 uur  H. Mis (zang  herenkoor, lector, 
mevr.L.Roost) – jaardienst Jac Creemers en 
Truus  Dirckx. 

MAANDAG 29 JUNI
Hoogfeest van H.H.-Petrus en Paulus, apos-
telen
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St. Joseph.

DINSDAG  30 JUNI
Gedachtenis van H.H.-eerste martelaren van 
de kerk van Rome
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 1 juli
Geen H. Mis en geen rozenkransgebed.

DONDERDAG 2 JULI
18.00 Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 3 JULI
Feest van H.-Thomas, apostel - eerste vrijdag 
van de maand bijzonder toegewijd aan het 
Heilig Hart van Jezus
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel. 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel. 

ZATERDAG 4 Juli
Gedachtenis van H.-Elisabeth van Portugal -
vooravond van de veertiende zondag door 
het jaar
H. Mis 18.00 uur H. Mis dankmis voor de 
communiecanten (zang dameskoor, lector 
mevr. H. Dielissen) - jaardienst Wiel Stultjens 
en Ana Stultjens-Strijbos, jaardienst Mien 
Neijnens-Lenders, Mia Haenen-Teeuwen.

Overleden
Op 19 juni is op het parochiekerkhof begra-
ven Harrie Verheijen, hij overleed in de leef-
tijd van 74 jaar en woonde in Weert.
Op 14 juni is overleden Sjeng Lammers, Zijn 
uitvaartdienst heeft plaatsgevonden vrijdag 
19 juni in het crematorium te Baexem. Hij 
was 89 jaar en woonde Lindanusstraat 5.
Mogen zij rusten in vrede.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Bankrekeningnummer: 
NL15 RABO 0128 4006 25

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47 RABO 0128 4024 74

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

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

Tel. Parochiebureau 0495-651230

Week van 27 juni  – 4  juli 2015

Zondagmorgen 28 juni  09.30 uur: 
Als jrd. voor Nicolaas Schreurs, ouders 
Schreurs-Verstappen, Elisabeth, Harrie en 
Sjra Schreurs, Als maandd. voor Pierre Wijers 
en Mia Wijers-Baetsen (volkszang)

13.00 uur: Toediening H. Doopsel aan Raf 
Beenders. 

O.F.S.

Maandag 6 juli a.s. is de bijeenkomst van de 
O.F.S. in Zorgcentrum St. Joseph. Aanvang 
19.00 uur.

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  28 juni 2015 H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Jaardienst voor Pierke Thiessen
H. Mis voor ouders Hein en Nel Bruijnaers-
Vaes en dochter Toos

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

Zondag 5 juli 2015 GEZINSMIS  om 11.00 uur
Koor: jeugdkoor “DE KWIKKWEKKERTJES”
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.

Lector: kinderen
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Piet Wullems

Jeugdkoor de Kwikkwekkertjes
Op zondag 5 juli is er een gezinsmis met als 
thema “Bijna vakantie”.
Alle kinderen van de basisschool zijn uitge-
nodigd om samen met hun ouders en fami-
lie hier aan deel te nemen.

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 27 juni – 4 juli.

Zaterdag 27 juni, Gezinsmis Ospel kermis, 
19.00 (Friends with Voices), ghm Sjef Veu-
gen en Nelly Veugen-Coolen, ghm ouders 
de Leeuw-van de Moosdijk, zonen Harrie en 
Jan en kleinzoon Adrie, ghm Marietje Vos-
sen-Kersten en Carina Miller-Vossen, ghm 
ouders Stienen-van de Waarenburg en Sjra
Stienen, ghm Theu en To Lamerichs-Berben
en schoondochter Henny, ghm Nel Donkers 
en overleden ouders, zwd Lieske Gielen-
Vaes en voor verjaardag Jo Vaes.

Zondag 28 juni, 13e zondag door het jaar, 
Ospel kermis, 10.00 (Samenzang) Sjef Ja-
cobs, ghm Leentje van den Berg (verjaardag). 

Donderdag 2 juli, 19.00 voor de zieken.

Vrijdag 3 juli, Feest van de H. Tomas, apostel, 
1e vrijdag van de maand: Ziekencommunie.

Zaterdag 4 juli, 19.00 (Kerkelijk zangkoor 
Gregoriaans), Jac en Gon Mackus en overle-
den familie. 

ACOLIETEN: za 27 juni 19.00 : Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 28 juni 10.00 :
Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen; za. 4 juli
19.00 : Harry Geerlings, Kathy Geerlings. 

OVERLEDEN: Op 11 juni jl. overleed Peter 
Stockmans, 51 jaar, Tolheuvel 5a. Moge hij 
rusten in vrede. 

KERMIS: Ontstaan als “kerkmis” was de 
jaarlijkse kermis een mis ter ere van de kerk 
en haar patroonheilige. Een beetje daarvan 
is in onze parochie nog behouden: we be-
ginnen de kermis zaterdagavond met een 
Gezinsmis, waarvoor bijzonder de school-
jeugd wordt uitgenodigd met hun ouders. 
De misteksten door leerlingen hebben be-
trekking op het samen feest vieren. 
Dat geldt trouwens niet alleen voor onze 
kinderen. Ook als parochiegemeenschap 
vieren we samen kermis, we ontmoeten 
elkaar, onze buren en onze vrienden, fa-
milieleden zijn te gast. Het is een feest van 
ontmoeting en het onderhouden van goede 
contacten en draagt bij aan gemeenschaps-
zin en is dus net als vroeger een belangrijk 
element in ons parochie- en dorpsleven. En
met de jaarlijkse kermis naderen ook de 
(school)vakanties en de zomerperiode. Ik 
wens u allen fijne kermisdagen toe. 

Pastoor A. Koumans, O.M.I. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

 ZWANGER, 
 neem dan contact 

 op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

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.

2 5 J U N I 2 0 1 5

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

27 juni t/m 4 juli 2015

ZATERDAG 27 juni: 19.15 uur H. Mis, jaar-
dienst voor Peter en Gertruud van Nieuwen-
hoven-Kremer, voor Nelis van Gog, jaar-
dienst voor Harrie en Nel Jacobs-Vaes.

ZATERDAG 4 juli: 19.15 uur H. Mis, koor De 
Leeuwerik, ter eren aan de H. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 27 juni Francien Verheijen.

MISDIENAARS: zaterdag 27 juni Famke 
Aarts en Ayla Beerens.

 “Probeer geen persoon van succes te 
worden, maar een persoon van waarde.”

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 28  juni 
10.00 uur Woord- en communiedienst –
Theu Moonen en overleden familieleden 
Moonen.

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

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

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

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

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

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

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

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

Dankbetuiging

Wij willen langs deze weg iedereen bedanken voor de hartverwar-
mende woorden, de liefdevolle gebaren en de vele kaarten die wij 
hebben mogen ontvangen na het overlijden van ‘oos Mam’

Nel Bruijnaers-Vaes
Een speciaal woord van dank willen wij richten tot onze broer en 
schoonzus Ton en Tonny Bruijnaers-van Houten.

Ruim 13 jaar hebben zij het grootste deel van de dagelijkse zorg van 
onze ouders en de laatste jaren voor ‘oos mam’ op zich genomen. In al 
die jaren hebben zij ontelbare keren de St. Rochusstraat overgestoken 
om onze ouders bij te staan in kleine en grote dingen. Woorden van 
dank zijn eigenlijk niet genoeg om uit te drukken hoe wij als broers en 
zus dit waarderen. 

Ton en Tonny, héél, héél, héél erg bedankt!!!!!!!

Familie Bruijnaers

De herdenkingsdienst zal plaatsvinden op zondag 28 juni a.s. om 
11.00 uur in de parochiekerk St. Rochus Budschop.

Wist u dat op ons parochiekerkhof 
adoptiegraven zijn. Adoptiegraven
zijn monumentale graven, vaak van 
meer of minder bekende Nederweer-
tenaren. Zij hebben geen familiele-
den om hun graf te onderhouden. 
Deze graven zijn het alles waard om 
behouden te blijven. Zoals op de 
Amerikaanse oorlogsbegraafplaats in
Margraten. Deze adoptiegraven heb-
ben een ander doel: de herinnering
aan gesneuvelde Amerikaanse mili-
tairen levend houden. 
Een aantal graven op ons kerkhof is 
aangewezen als gemeentelijk mo-
nument. De gemeente heeft een fi-
nanciële bijdrage geleverd voor de 
restauratie van deze monumentale 
graven. Voor het onderhoud dient de 
parochie zorg te dragen.

Rechthebbende
De mogelijkheid bestaat een monu-
mentaal graf te adopteren. Wie een 
monumentaal graf adopteert, wordt 
rechthebbende. Deze heeft het recht 
in het adoptiegraf begraven ter wor-
den. Rechthebbenden hebben de 
plicht het graf te onderhouden. Ui-
teraard doet een adoptiegraf mee in 
de tweewekelijkse onderhoudsbeurt 
van het kerkhof.
Voor een grafrecht betaalt men 500 
euro. Dat is voor wie een graf adop-
teert, veertig euro meer dan voor 
reguliere graven geldt. Het grafrecht 
begint te lopen vanaf de dag van be-
taling van het grafrecht. Houders van 
een grafrecht voor een monumentaal 
graf  betalen zodoende al tijdens hun 
leven. Bij een overlijden is geen extra
monument nodig, alleen komt er een 
naamplaatje op.

Website
De te adopteren graven staan afge-
beeld op de website www.kerkneder-
weert.nl onder de rubriek ”Kerkhof” 
pagina ”Adoptiegraven”. Het betreft 
de nummers 2B4, 2J4, 3F5, 3O17, 4J3, 
4L2 en 4N8.
Voor meer inlichtingen voor een 
adoptiegraf kan men terecht op 
maandagmorgen van elf tot twaalf 
uur tijdens het spreekuur op het Paro-
chiecentrum of bij de administrateur 
(tel. 0495-633421.

Adoptiegraven op 
parochiekerkhof

LKV Nederweert

Beste dames,
Dinsdag 7 juli is onze laatste bijeen-
komst voor de vakantie. We gaan dan
samen fietsen naar het theepotten-
museum in Swartbroek. We vertrek-
ken om 13.30 uur bij de Rabobank. 
We vragen een eigen bijdrage van 
€ 2,50. Opgeven bij een van de be-
stuursleden voor 2 juli. Betalen bij 
vertrek.

Gegroet,
Het bestuur

Op 28 juni aanstaande organiseert 
harmonie Melodie der Peel (MDP) 
haar inmiddels traditionele Kermis-
concert mét zoals gebruikelijk de 
Kermisloterij met wederom mooie 
prijzen!

Concert
Het concert vindt plaats van 11.00 tot 
12.30 uur bij het Peeljuweel in Ospel. 
Als de weergoden het toestaan spe-
len we op het grote terras. Bij slecht 
weer is het concert in de zaal. De en-
tree is gratis.

Harmonie en drumband verzorgen
een populair programma in samen-
werking met popband Crossroads, 
stijldanspaar Fauve Kessels en Roe-
land Schelfhout, zanger Chesron
Geuns, kinderen van de musicalklas 
‘Toi,toi,toi’ en blokfluiters van de 
MDP. Het belooft weer een sfeervolle 
happening te worden! 

Dirigentenwisseling
Bijzonder moment op dit concert is de 

wisseling van dirigenten van de har-
monie: tijdens het programma wisse-
len de huidige dirigent, Dennis Close 
en de nieuwe dirigent, Inge Alberti 
van stokje. De drumband blijft onder 
leiding van Stefan Castro.

Loterij
Tijdens het concdert vindt ook de 
jaarlijkse trekking van de kermislote-
rij plaats. In Ospel komen leden van 
Melodie der Peel met kermisloten 
aan de deur. Ook bij aanvang van 
het concert kunt u nog loten kopen. 
Maar u kunt ze ook bestellen op het 
volgende mailadres: samanthabijlma-
kers1994@gmail.com.

De loten kosten € 3,- per stuk en € 5,- 
per twee loten. De hoofdprijzen 
van dit jaar zijn een electrische fiets, 
een tablet en een high-tea-arrange-
ment.  

We zien uit naar een muzikale hap-
pening in een zondagse kermissfeer!
U komt toch ook? 

Kermisconcert in Ospel op 28 juni

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

LAATSTE DAGEN
SLOGGI AKTIE

2+1 GRATIS
voor dames en heren

zolang de voorraad strekt

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!

VakantieBieb online

Gratis app van de Bieb 

De VakantieBieb-app is het grote zo-
mercadeau van de Bibliotheek voor 
iedereen die vakantie viert - op het 
strand, in de bergen of gewoon thuis. 
Vanaf 1 juni vind je in de app behalve 
jeugdboeken ook spannende boeken
voor volwassenen. Vanaf begin juli
worden daar nog romans en taal-
gidsen aan toegevoegd. De boeken 
zijn te lezen t/m 31 augustus 2015.

Download de VakantieBieb vanaf 1
juni op je tablet of mobiel. Na het 
downloaden is geen internetverbin-
ding meer nodig voor het lezen van 
de e-books. Ideaal voor de vakantie 
of onderweg. Ga naar www.vakan-
tiebieb.nl of gewoon downloaden 
via de App Store en de Google Play 
Store. Gratis voor leden én niet-leden 
van Bibliocenter. 

Zwanger? 

Bezoek de informatieavond over
‘de bevalling’

Op dinsdag 14 juli a.s. organise-
ren de verloskundigen en gynae-
cologen uit de regio Weert een in-
formatieavond over de bevalling. 
Deze is bestemd voor zwangere 
vrouwen - en hun partner- als 
voorbereiding op de bevalling. 
De informatieavond vindt plaats 
tussen 19:00 en 21:00 uur in het 
Auditorium van SJG Weert, Vo-
gelsbleek 5. Aanmelden via het 
inschrijfformulier op de website: 
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) 
of telefonisch bij de afdeling Pati-
enteninformatie: 0495 – 57 22 05.

Als je gaat bevallen wil je daarover 
goed geïnformeerd zijn. Daarom ge-
ven een verloskundige uit de regio en 
een verloskundige en gynaecoloog 
uit het ziekenhuis uitleg over de be-
valling, eventuele pijnstilling en over 
“wat er anders kan gaan”. Indien mo-
gelijk volgt een rondleiding over de 
verpleegafdeling en de verloskamers. 
Natuurlijk is er ruimte voor het stellen 
van vragen.

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

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

overbodige spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

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



ELECTRO | GAWALO |VERWARMING | SANITAIR

SERVICE & ONDERHOUD | DUURZAME ENERGIE

PANNENWEG 117  NEDERWEERT
T (0495) 631 224

WWW.KESSELS-INSTALLATIES.NL

Van ontwerp tot en met de complete 

afwerking van uw badkamer!

Speciaal voor u extra kortingSpeciaal voor u extra korting
op onze webshop.op onze webshop.

10% extra korting op alle10% extra korting op alle
Bruynzeel artikelen.Bruynzeel artikelen.

Code: BRUYN10Code: BRUYN10
Geldig t/m 31-08-2015

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Openingstijden: Adres:
Ma. Di. Wo. Vr. 9.30 t/m 17.30 uur Leukerstraat 65

Do. 9.30 t/m 21.00 uur 6004 RD Weert
Za. 93.00 t/m 17.00 uur Tel: 0495-541126

www.janssen-badkamershop.nl

Met meer dan 
40 jaar ervaring 
hét adres voor al 
uw installaties!

Moesdijk 22, 6004 AX  Weert
tel. 0495-532169

info@snijders-installatie.nl

Al ruim 40 jaar is er op de Leukerstraat in Weert een keu-

kenzaak gevestigd. Vanaf 2012 kunt u kunt u bij Janssen 

niet alleen keukens kopen, maar ook badkamers. Jans-

sen wil zich met name onderscheiden op het gebied van 

prijs. Er zit geen prijsverschil tussen de badkamerprijzen 

van Janssen en in de badkamerprijzen op het internet. 

Janssen heeft naast een winkel in Weert, ook een winkel 

op internet www.janssen-badkamershop.nl.

Het grote verschil tussen de winkel en internet is natuurlijk wel dat een 
klant advies krijgt en de spullen kan bekijken. Janssen heeft dan ook 17 
badkameropstellingen staan van verschillende merken. Zo kan een con-
sument ook eerst zien wat hij koopt.

Janssen biedt de mogelijkheid om alles onder 1 dak te regelen. De keu-
ken, de badkamer, de tegelvloer, maar ook de complete verbouwing. 
Daardoor hoeft u zelf geen loodgieter, elektriciën of tegelzetter te rege-
len. Janssen regelt de hele verbouwing voor u.

Janssen draagt zelfs alle consumenten uit om met hun offerte van in-
ternet of van de concurrent langs te komen. Janssen legt hun prijs dan 
direct naast die van internet of de concurrent. Dan zal elke consument 
overtuigd zijn dat Janssen in 99% van alle gevallen goedkoper is, maar 
dan wel met de Janssen service.

Een consument kan bij Janssen niet alleen terecht voor een complete 
badkamer maar ook voor een losse kraan of toilet. U betaald dan altijd 
dezelfde prijs. U mag bij Janssen ook kiezen of dat Janssen de montage 
van de badkamer verzorgt of u verzorgt het zelf. Het prijssysteem is open 
en transparant. Een consument beslist zelf wat hij koopt en wat hij wenst.

Janssen heeft ook een eigen webshop. In deze webshop zijn meer dan 
14000 artikelen beschikbaar. Het gehele assortiment van Janssen is be-
schikbaar op internet. Een greep van de merken is: Sphinx, Villeroy & 
Boch, Keramag Design, Koralle, Grohe, Bruynzeel en Huppe. Alle huidige 

prijzen zijn al gelijk aan de prijs  die op de webshop te vinden zijn. Elke 
dag wordt het assortiment op de webshop groter.

Natuurlijk blijft Janssen de keukens verkopen. Indien een klant kiest voor 
een keuken en een badkamer, dan kan het financiële voordeel nog hoger 
oplopen voor de consument. Hoe groter een order is, hoe hoger de korting!!!

Er zijn ook al enkele aannemers die gekozen hebben om naast de keu-
kens ook de badkamers af te nemen bij  Janssen. Janssen is in veel geval-
len zelfs voordeliger dan de groothandel. Ook voor de aannemer. Voor 
elke aannemer wordt er een vaste conditie afgesproken waardoor er 
transparantie in het prijssysteem ontstaat.

In tegenstelling tot vele concurrenten werkt Janssen met een eerlijke 
prijs. Bij Janssen krijgt elke klant te horen wat zijn of haar keuken kost 
met direct een goede korting, zonder dat een klant daar naar moet vra-
gen of over moet onderhandelen.

Janssen koopt al haar producten in bij de beste toeleveranciers zoals Sphinx, 
Villeroy & Boch, Bruynzeel, Miele, Bosch, Schmidt, Siemens en Q-linea. Van-
zelfsprekend alles tegen een zeer lage concurrerende prijs! Het is zeker de 
moeite waard om eens bij Janssen binnen te lopen en een prijsvergelijk te 
doen voor de badkamer of de keuken. Een afspraak maken is niet nodig.

Janssen Keukens & Bad, Leukerstraat 65, 6004 RD Weert, Tel. 0495-
541126, www.kookekeukens.nl of www.janssen-badkamershop.nl

Janssen Keukens & Bad



SANITAIR & KEUKEN

De allernieuwste trends

Scherpe prijzen door eigen import

Deskundig advies door vakmensen

Uw specialist in Tegels & Badkamers

houtlook & grootformaat vloertegels tegelcentrumweert.nl

NATTE DROMEN?
 Laat U verrassen. Bezoek onze showroom in Nederweert!

Saniceve B.V. Groothandel in sanitair en installatiematerialen
Pannenweg 226 - 229, Nederweert | 0495-632826 | www.saniceve.nl
Levering aan particulieren uitsluitend via de erkende installateur

Broens Installatiebedrijf
Magnesiumstraat 21-A6 :: 6031 RV, Nederweert

Telefoon: 0495-625462 :: Storingen: 06-46096511
www.broens-installatiebedrijf.nl

24.7

Kennismaken met
Broens Installatiebedrijf
wordt dit jaar wel heel voordelig.

Wij geven heel 2015 korting op uurloon en materiaal 
van het eerste uitgevoerde werk. Zo hopen wij met u
2015 een goed begin van de toekomst te maken.

Dus heeft u plannen in 2015 op het gebied van:

Elektra/data
Gas/water/loodgieterswerk
Sanitair
Verwarming
Klimaatbeheersing
Domotica
Duurzaamheid

Kijk ook op onze website of facebook pagina 
voor de wekelijkse actieartikelen.

Deze korting is niet geldig op bestaande offertes of 
reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Onlangs heeft onze showroom van binnen en van buiten weer een verfrissende metamorfose ondergaan. Van bui-
ten is het pand meer eigentijds gemaakt en van binnen hebben wij weer verschillende badkameropstellingen en
vloeren vernieuwd zodat wij u de nieuwste trends kunnen laten zien op het gebied van tegels en sanitair.

Zo hebben wij een uitgebreide collectie keramische houtlook vloertegels, die wij nu ook in diverse vloeren gepre-
senteerd hebben. De andere trend die wij in de showroom gepresenteerd hebben zijn de grootformaat betonlook 
tegels in de afmetingen 75x75cm, 90x90cm en 120x120cm.

In onze showroom van maar liefst 1500 m2 vindt u dus alles voor uw woning ten behoeve van de badkamer, toilet, 
woonkamervloer en sinds kort ook keramische buitenvloeren. 

Alle toonaangevende merken zijn vertegenwoordigd. Bij ons vind u het beste wat in de verschillende prijsklassen te 
vinden is. Onze zeer uitgebreide collectie vloertegels van alle Italiaanse topmerken importeren wij zelf af fabriek, 
waardoor onze prijzen zeer concurrerend zijn. 

Onze vakmensen staan graag voor u klaar

Onze gespecialiseerde badkamer- en tegeladviseurs van Sanitair & Tegelcentrum Weert staan graag voor u klaar om 
u het enorme assortiment te tonen en u een deskundig advies te geven. Op afspraak maken onze adviseurs ook een 
3D ontwerp en een offerte van uw nieuwe badkamer.

De levering van de materialen verzorgen wij met eigen transport, wij hebben een vrachtwagen waarmee alle ma-
terialen keurig bij u afgeleverd kunnen worden.

Kom naar onze vernieuwde showroom en laat u verrassen door de nieuwste trends.

Sanitair & Tegelcentrum Weert
Edisonlaan 24, 6003 DB Weert • Industrie terrein “Kampershoek” • Telefoon: 0495 – 633331 • Fax: 0495 – 634740

E-mail: mail@tegelcentrumweert.nl • www.tegelcentrumweert.nl

Sanitair & Tegelcentrum Weert is vernieuwend



lijk grote onderwerpen. Met coali-
tiepartner CDA hebben wij veel en 
constructief overlegd en waren wij 
het al snel eens over de details van 
het amendement. Tijdens de raads-
vergadering bleek weliswaar dat de 
overige partijen tot hetzelfde inzicht 
waren gekomen, echter waren er
toch nog twee schorsingen nodig om 
tot een amendement te komen dat 
door alle fracties ondertekend kon
worden. Wij hebben enkele overwe-
gingen uit ons amendement moeten
halen om tegemoet te komen aan de 
wensen van de andere partijen. Onze 
onderhandeling heeft niettemin ge-
leid tot een uitstekend resultaat. Het 
amendement van de VVD werd her-
schreven zonder schade te doen aan 
de liberale inslag en de kern van ons 
standpunt. Het uiteindelijke amen-
dement droeg het College op om in 
overleg met ondernemers en andere 
belanghebbenden tot een volledig 
nieuwe, breed gedragen detailhan-
delsvisie te komen. Dit amendement 
werd unaniem door de raad aange-
nomen en kon ook de goedkeuring 
van het College krijgen.

De VVD is zeer tevreden met deze 
besluitvorming. Als er goed construc-
tief overleg plaatsvindt, dan kan er 
op korte termijn een maximaal ge-
dragen detailhandelsvisie worden 
ontwikkeld, gevolgd door een snelle 
uitvoering. Wij zijn er van overtuigd 
dat dit voor alle belanghebbenden 
het beste is.

Martin Stroomer
Raadslid VVD Nederweert

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Hier de uitslag van de Fita van de Allround 
Jeugd Cup die op 13 juni is verschoten te 
Grashoek:

35m 30m 25m
Chantal Hekers 177 169 180
over alle drie de wedstrijden heeft Chan-
tal bij de junioren dames de 2de plaats be-
haald!!

25m 20m 15m
Noah Minten 184 158 176
Boudewijn Gijsberts 159 150 149 
Kim Koolen 168 167 165
over alle drie de wedstrijden heeft Kim bij 
de aspiranten tot 10 jaar de 3de plaats be-
haald!!

Programma
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 in Ospel

RKSVO Nieuws

RKSVO wenst iedereen een zonnige 
vakantie

Vrijdag 31 juli:
Start trainingen selectie 20.00

Dinsdag 11 augustus:
Start trainingen lagere teams 19.45

Woensdag 13 augustus:
Eerste training RKSVO dames 1 en 2 19.30

Dinsdag 18 augustus:
Eerste training RKSVO A1 18.45
Eerste training RKSVO B1 18.30
Eerste training RKSVO C1g 18.15

Maandag 24 augustus:
Eerste training RKSVO A2 19.30
Eerste training RKSVO B2 19.30
Eerste training RKSVO D1g 18.00
Eerste training RKSVO D2 18.00
Eerste training RKSVO D3g 18.30

Dinsdag 25 augustus:
Eerste training RKSVO C2g 18.15

Woensdag 26 augustus:
Eerste training gehele F-Jeugd 18.00
Eerste training gehele E-Jeugd 19.15

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Een hele week is er op de kunstgras tennis-
velden van NTC ’72 vol overgave gestreden 
om de zo begeerde titel “clubkampioen en-
kelspel 2015“. Onder goede weersomstan-
digheden waren er de verwachte maar ook 
de nodige verrassende uitslagen. Pas begin-
nende tennissers bleken forse stappen gezet 
te hebben en behaalden daardoor opmerke-
lijke resultaten. De finales van zaterdag 13 
juni werden druk bezocht. Het mooie voor-
jaarsweer heeft daar zeker toe bijgedragen. 

Uitslagen finales clubkampioenen:
Dames A categorie: Tanja Wieland – Lisette 
Kessels (opgave)
Dames B categorie: Julia Donkers – Suzanne 
Geelen 6-2, 4-6, 6-2
Heren A categorie: Leon Engelen – Rob Mer-
tens 6-4, 2-6, 6-3
Heren B categorie: Michel Klaver – Twan 
Theelen 7-5, 3-6, 7-5
Heren C categorie: Mark Nabuurs – Daan 
Theunissen 6-2, 6-0

Jubilarissen
Nadat de finale wedstrijden gespeeld waren 
zijn de jubilarissen in het zonnetje gezet. Het

Clubkampioenschappen en Jubilarissen NTC’72

bestuur van NTC ’72 is er trots op zes leden te 
mogen feliciteren met hun 40-jarig lidmaat-
schap en zeven leden met hun 25-jarig lidmaat-
schap van onze mooie vereniging. Een reden 
om de aanwezige jubilarissen te huldigen. 
Alle leden ontvingen van het bestuur een 
passend geschenk. Helaas was niet ieder-
een in de gelegenheid om hierbij aanwezig 
te kunnen zijn. Uiteraard hebben zij deze 
welverdiende attentie inmiddels persoonlijk 
ontvangen. 

De jubilarissen van de tennisclub in Neder-
weert zijn:
De heer A.F.A. van den Boom, de heer R.A.F. 
Deckers, mevrouw M.O. Deckers-Houpper-
mans, de heer P.C.M. Roelofsen, mevrouw 
G. Steen-Haanstra en de heer T. Verlinden 
werden gehuldigd voor hun 40-jarig lid-
maatschap.

De heer P.J.H. Aerts, de heer R. Bocken, de 
heer B.C.J.A. Deursen, mevrouw C.M.J.P 
Knapen-Coenen, de heer M. Plomp, de heer 
F. Ruttens en mevrouw J. Stultiens-Wijen 
werden gehuldigd voor hun 25-jarig lid-
maatschap.

Staand van links naar rechts: Tanja Wieland, Daan Theunissen, Michel Klaver, Twan Theelen, 
Julia Donkers, Lisette Kessels, Rob Mertens en Suzanne Geelen. Knielend: Leon Engelen.

Staand van links naar rechts: Piet Roelofsen, René Deckers, Geeske van der Steen, René Boc-
ken, Firmin Ruttens. Knielend: Alfons van den Boom en Theo Verlinden.

Ieder jaar, vlak voor ons traditioneel Zee-
landweekend, oefenen we in ons zwembad
hoe we om moeten gaan met lijnen, netten 
en fuiken. In Zeeland kom je op veel plaat-
sen onder water netten en fuiken tegen. 
Sommige zijn zo groot als een garage. Nor-
maal gesproken blijf je van fuiken en netten 
af, want dat is de broodwinning van een vis-
ser en daar heb je respect voor. Om te oefe-
nen wat je moet doen als je er een tegen-
komt of erger nog als je vast komt te zitten 

Duikteam Nederweert

bouwen we het zwembad om tot een grote 
zee vol met netten en fuiken. We gebruiken 
daarbij verschillende technieken om ons te 
bevrijden als we onder water vast komen te 
zitten. Daarnaast gebruiken we messen/scha-
ren om lijnen door te snijden onder water. Al 
met al een zeer leerzame avond!
Ons duikteam traint normaal op zaterdag-
avond vanaf 1730 uur in Zwembad Merenveld 
in Nederweert. Tot 1 sept hebben we een zo-
merstop en duiken we alleen nog buiten.

Kampioensreceptie RKSVO E4
Zaterdag 13 juni jl. was er een gezellige en drukbezochte receptie bij RKSVO.

Spelers en leiders van harte gefeliciteerd!

Osteopathie - Osteopathie bij kinderen

Weert • Heythuysen • Nederweert
Tel. 0495-634376 • www.vaneldijk.com

Maagproblemen
Vaak komen mensen
met aangezichtspijnen,
nekklachten, oorpijn

en lage rugpijn naar ons toe. Zelfs 
astmatische klachten, slikproblemen 
en heesheid kunnen als oorzaak „DE 
MAAG“ hebben.
De maag is een orgaan wat reageert 
op de drukverschillen die aanwezig 
zijn tussen de borstholte (negatieve 
druk) en de buikholte (positieve 
druk). Deze drukverschillen die  nor-
maliter altijd aanwezig zijn, kunnen 
daar waar de slokdarm in de maag 
uitmond problemen geven. Een
breukje in het middenrif, is hiervan 
een voorbeeld. Zuurbranden, hees-
heid, oorpijn en zelfs astmatische 
klachten zijn hiervan het gevolg. 
Een naar voren gebogen houding (in 
de tuin werken), of zelfs een uitge-
rekte houding met de armen omhoog 
(stukadoor, schilder, plafond afwas-
sen) geeft een irritatie van de omlig-
gende structuren rond de maag. Via 
het centrale zenuwstelsel ontstaan 
er klachten rond de derde en vierde 
nekwervel. De lage rug gaat pijn 
doen door een trek op de voorkant 
van de eerste vijf lendenwervels. De 
heesheid ontstaat omdat de slokdarm
geïrriteerd is, en via de ophangingen 
rond het strottenhoofd, de stemban-
den beïnvloed. Zoals iedereen weet 
is ook stress een grote boosdoener 
voor de maag. Het vegetatieve ze-
nuwstel is hier niet in balans. Door 
met zachte handgrepen de omgeving

van de maag te behandelen herstel-
len  de drukverhoudingen tussen de 
borst-, en buikholte zich, en wordt 
het vegetatieve zenuwstelsel positief 
beïnvloed.

Osteopathie van Eldijk is naast de vol-
wassenenbehandeling ook gespecia-
liseerd in kinderen.

Voor osteopathie is geen verwijzing 
van een huisarts nodig. Een groot 
gedeelte van de behandelingskos-
ten wordt door de zorgverzekeraar 
vergoed. Osteopathie valt onder 
de aanvullende verzekering, het 
eigen risico is NIET op ons van 
toepassing. 
Indien u nog vragen heeft, laat het ons 
dan weten. We zullen dan trachten u
zo snel mogelijk te woord te staan.

Kijk ook eens naar de informatiefilm-
pjes op onze website: www.vaneldijk.
com. Indien u nog vragen heeft, laat het 
ons dan weten. We zullen dan trachten 
u zo snel mogelijk te woord te staan.

Volg ons op facebook en op twitter.

Osteopathie en Kinderosteopa-
thie van Eldijk
Weert-Heythuysen-Nederweert
Sint Antoniusplein 21
6031 ED Nederweert
T: 0495-634376 
M:  info@vaneldijk.com 
W: www.vaneldijk.com

Out of the Peat Pop festival
Open air muziekfestival met een 
educatief tintje

Op zaterdag 27 juni is het Buiten-
centrum De Pelen het decor voor
een educatief open air muziekspekta-
kel; Het Out of the Peat Pop Festival. 
Vanaf 13.00 uur zijn er op de picknick-
weide van het Buitencentrum optre-
dens van diverse bands en zijn er ac-
tiviteiten rondom muziek, kunst en
cultuur. De organisatie is in handen 
van Popcoördinator Nederweert, Mu-
ziekcollectief Nederweert Live,  Rick’s 
Rockplein en Buitencentrum de Pe-
len/Staatsbosbeheer. Entree is gratis, 
maar er wordt wel een vrijwillige bij-
drage gevraagd. Er is ook een loterij 
met leuke natuur- en muziekprijzen. 
Het Buitencentrum ligt aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk. 

Jong talent op het Peelpodium!
Het festival begint om 13.00 uur met 
een spectaculaire opening van het ‘In 
de Bandproject’. Kinderen van groep
7/8 van de basisscholen in Neder-
weert hebben onder begeleiding van 
docenten van Rick’s Rockplein een 
popsong ingestudeerd die ze tijdens 
het Out of the Peat Pop festival gaan
spelen. Vanaf 14.00 uur is het tijd 
voor de bands van Rick’s Rockplein. 
De leerlingen van Rick, het Regio-
naal Instituut voor Cultuur en Kunst 
in Weert, krijgen naast de individuele 
muzieklessen elke maand een les in 
‘bandformatie’. Het resultaat laten ze 
horen tijdens een gevarieerde show. 
Om 16.00 uur maken de leerlingen 
plaats voor bands die al langer samen 
spelen, en gaat het Nederweert Live 
Binnen Festival wat we al jaren ken-
nen, over in Nederweert Open Air!

De timetable vanaf 16.00 uur ziet 
er als volgt uit:
16.00 uur: Raised by Wolves; winnaar 
van Horne Pop 2015
16.40 uur: Kwabaal; Ska/feestband 
uit Nederweert
17.15 uur: Crossroads; Pop/Rock co-
verband

18.00 uur: Shiverburn; Heavy rock on 
fire!
19.00 uur: Skyway Avenue; Classic 
rock
20.00 uur: Loxley Lane; Rock/pop 
sensatie uit België en winnaar van de 
Battle of the Bands 2015.
De pauzes worden muzikaal opge-
vuld door de Ospelse DJ Robin Slaats.

Naast de optredens op de Main-
Stage zijn er diverse activiteiten 
in het Amfitheater van De Pelen: 
14.00 uur: Reintje en haar Voskes; mu-
zikale show voor de kids
14.30 uur: Knutselen met natuurpro-
ducten door Emmy van de Vennen 
docente bij Rick
15.45 uur: Stopmotion film maken 
met Joost Nevels van Nevels-av
16.20, 17.00 en 17.45 uur: Workshops 
instrumenten uitproberen o.l.v. do-
centen van Rick’s Rockplein.

Oet de törf getrokke..
De naam van het festival ‘Out of the 
Peat’ refereert naar het nabijgelegen 
Nationaal Park De Groote Peel. ‘Peat’ 
is namelijk het Engelse woord voor 
turf en deze brandstof is in het verle-
den volop gestoken in dit hoogveen-
gebied. Tegenwoordig is De Groote 
Peel een prachtig natuurgebied waar 
je heerlijk kunt wandelen. Wil je dus 
even een rustmomentje tussen de mu-
ziek door dan kun je een mooie wan-
deling gaan maken. Bij de balie van het 
Buitencentrum krijg je informatie over 
een mooie route en zijn leuke ontdek-
routes voor de kinderen te huur. 

Centrumplan Nederweert: VVD 
kiest voor nieuwe visie met maxi-
maal draagvlak

Op dinsdag 16 juni vond de uitge-
stelde Raadsvergadering plaats, met 
als belangrijk onderwerp ons Cen-
trumplan. Dat het onderwerp van 
belang was bleek wel uit de vele 
belanghebbenden die de publieke 
tribune bezetten en de insprekers 
die hun mening wilden delen met de 
Raad. Onderwerp van discussie was 
een voorstel van het College om de 
detailhandelsvisie uit 2009 te actua-
liseren. Het doel hiervan was om de 
locatie van de oude sporthal, de zo-
genaamde locatie Wijen - Em-Te, te 
ontwikkelen tot nieuw winkelgebied. 
Wat de VVD betreft was dat funda-
menteel verkeerd. Een visie moet na-
melijk leiden tot een project, en een 
project mag nooit aanleiding zijn om 
een visie te herschrijven. Uit twee eer-
dere rapportages, in opdracht van de 
gemeente opgesteld, bleek al dat de 
uitgangspunten die aan de basis ston-
den van de huidige detailhandelsvisie 
niet langer actueel zijn. Daarom pleit-
te de VVD er voor om de visie niet aan 
te passen aan het project, maar eerst 
een geheel nieuwe detailhandelsvisie 
op te stellen. En daarna op basis van 
deze nieuwe visie een centrumplan te 
ontwikkelen. Deze visie dient vooraf 
zonder randvoorwaarden opgesteld 
te worden. Zonder ondernemers 
kan geen enkel centrum floreren, 
en daarom moeten de ondernemers 
zeker bij de totstandkoming van de 
visie betrokken worden. Zij kunnen 
dan hun eigen visie onderbouwen en 
onderstrepen naar het College. De 
VVD is ervan overtuigd dat de vele 
ondernemers diezich de afgelopen 
weken verenigd hebben constructief 
mee zullen werken aan de ontwikke-
ling van deze nieuwe visie.
Voorafgaand aan de vergadering had 
de VVD een amendement voorbe-
reid, waarin onze eigen mening naar 
voren kwam. Zoals het een goede 
gewoonte is heeft de VVD tijdens dit 
proces contact gezocht met andere 
partijen, om zo tot een amendement 
te komen dat zo breed mogelijk ge-
dragen zou worden. Draagvlak is 
immers van vitaal belang bij derge-

VVD

Toon Hermans Huis

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 29 juni 10.30-12.00 uur en 12.15-
13.45 uur yoga* / 14.00-15.30 uur me-
ditatie*. Woensdag 1 juli 10.00-12.30 
uur kookworkshop* / 15.30-19.00 uur 
Thema-bijeenkomst voor Nabestaan-
den. Donderdag 2  juli 13.00-16.00 
uur voetwellness* / 13.30-15.00 uur Qi 
Gong*. Vrijdag 3 juli 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

Borstvoeding

‘Een goed begin is het halve werk’

Op donderdag 23 juli a.s. orga-
niseert SJG Weert samen met de 
GGD Noord een informatieavond
over het geven van borstvoeding. 
De bijeenkomst vindt plaats van 
20:00 en 22:00 uur in het Auditori-
um van SJG Weert, Vogelsbleek 5. 
De toegang is gratis. Aanmelden 
via het inschrijfformulier op de 
website: www.sjgweert.nl (zie: 
Agenda) of bij de afdeling Patiën-
teninformatie: 0495 – 57 22 05.

Lactatiekundige en kinderverpleeg-
kundige Willy Gielen geeft samen 
met een verpleegkundige van de 
GGD Noord uitleg, praktische in-
formatie en tips over het geven 
van borstvoeding. Er is ruime ge-
legenheid om vragen te stellen. 
De borstvoedingsorganisatie VBN is
met een stand aanwezig. De infor-
matiebijeenkomst vindt 8 x per jaar 
plaats. 

Borstvoedingcafé
Het Borstvoedingcafé is een ont-
moetingsplek waar moeders die 
borstvoeding (gaan) geven, ervarin-
gen uitwisselen. De bijeenkomsten
zijn kosteloos en vrij toegankelijk. 
Ze vinden wekelijks op woensdag 
plaats van 10:00 - 12:00 uur in La 
Place - V&D, Weert. Meer informatie 
over het borstvoedingcafé vindt u op 
www.borstvoeding.nl

 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



De afgelopen weken was er veel bedrij-
vigheid in Nederweert-West. Organisa-
ties, buurtbewoners en leerlingen van 
basisschool De Bongerd werkten samen 
aan het project Hart voor je Wijk om 
op zondag 28 juni een groot cultuur- 
en sportevent te kunnen presenteren. 
Alweer een mooi initiatief om elkaar 
beter te leren kennen in de buurt. 

Hart voor je Wijk brengt bewoners van 
Nederweert-West dichter bij elkaar door 
middel van kunst en door de inzet van 
leerlingen van basisschool de Bongerd. 
De kinderen gingen de wijk in en heb-
ben buurtbewoners geïnterviewd over 
hun eigen buurt. Vervolgens werd op 
school hard gewerkt aan het tekenen 
en schilderen van portretten van de 
geïnterviewde mensen uit de wijk, be-
geleid door het Rick. 

Enthousiaste reacties
De bezoekjes van de kinderen aan de 
buurtbewoners leverden enthousiaste 

reacties op: “Komen jullie mij intervie-
wen? Wonen jullie bij mij in de straat? 
Nou zeg, ik heb jullie nog nooit gezien. 
Leuk dat jullie bij mij langskomen”. 
Maar ook: “Ik herken je wel, want je 
hebt hiertegenover gewoond”, aldus 
een buurtbewoner die het initiatief erg 
waardeert en graag meewerkt.

Programma
Op zondag 28 juni vanaf 13.00 uur pre-
senteren de organisaties en de leerlin-
gen zich die aan dit bijzondere project 
hebben meegewerkt. Burgemeester 
Evers zal bij basisschool De Bongerd de 
officiële opening verzorgen. Leerlingen 
stellen die middag hun portretten ten 
toon. Daarnaast laten ze de documen-
taire zien die van het project is ge-
maakt. Maar er is meer. Want er is nog 
van alles te doen en te zien in de om-
geving van De Bengele: een stormbaan, 
een freerun clinic, een ballonnenclown, 
een ijsje eten, een workshop knutselen, 
een karikatuurtekenares, dansen en 

optredens van een aantal jeugdband-
jes.

Wie doen er mee?
De binnenjop, kinderopvang Humani-
tas, sportcentrum De Bengele en basis-
school De Bongerd openen vanaf 13.00 
uur hun deuren. Daarnaast zijn PSW en 
Woningvereniging Nederweert aanwe-
zig met een stand. Zij organiseren leuke 
spellen en zorgen voor gratis koffie, 
thee en ranja met een wafel, bijgestaan 
door de behulpzame buurtvereniging.

De Bengele Beweegt Beach Event
Ook vindt op die zondag de finale 
plaats van het beach event De Bengele 
Beweegt, een groot strandevenement 
met o.a. beachvolleybal en beachhand-
bal dat  al gestart is op 18 juni. Op de 
parkeerplaats van het sportcentrum 
kunt u de sportievelingen in actie zien.

Een gezellige middag in Nederweert-
West, daar wilt u vast bij zijn!

“Leuk dat jullie langskomen!”
Veel positieve reacties op Hart voor je Wijk

GemeenteContact
Donderdag 25 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.

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...
 Jaarrekening 2014 positief
 Uit de raadsvergadering...
 Strijd tegen kanker: taxussnoeisel 

gratis inleveren bij milieustraat
 Rookverbod in bos- en natuur-

 gebieden
 Maandag 29 juni: themaraad

 over bestuursrapportage 2015-I

www.nederweert.nl

Veilig idee, zo’n 
burgercomité
 
Werken aan een veilige leefomgeving 
en een veilige wijk, dat doen we 
samen. Meer dan 75 inwoners van Bud-
schop gaven op dinsdag 16 juni gehoor 
aan deze oproep. Ze kwamen naar een 
themabijeenkomst over veiligheid. 

Het was druk in de kerkvoorziening. 
Gaandeweg de avond gaven vijf burgers 
aan dat ze een klein comité op willen 
richten dat zich inzet voor de veiligheid. 
Dit burgercomité zal elk kwartaal een 
gesprek hebben met de wijkagenten en 
Pascalle Mommers, ambtenaar open-
bare orde en veiligheid. 

Trots op inzet
Samen kan dan bekeken worden wat 
er speelt, welke knelpunten er zijn en 
welke oplossingen daar voor gevonden 
kunnen worden. Het is een aanvulling 
op de dorpsraad. Voorzitter Peter Wil-
lekens van de dorpsraad is trots dat de 
inwoners zich in willen zetten voor hun 
omgeving. Ook deed de dorpsraad een 
oproep aan iedereen om zich aan te 
melden voor een buurt-Whatsapp.

Niet opleggen, maar laten ontstaan
Burgemeester Evers kon vanwege de 
raadsvergadering niet aanwezig zijn. 
Ook hij is verheugd dat zoveel inwoners 
bereid zijn te investeren in een veilige 
woonomgeving. “In 2014 waren we 
volgens onderzoeken al de veiligste 
gemeente van Limburg. Daar willen we 
samen nog een schepje bovenop doen. 
Een burgercomité is wat we o.a. voor 
ogen hadden met het onderdeel partici-
patie in het integrale veiligheidsbeleid. 
Dat wilden we niet opleggen, maar 
laten ontstaan. En dat is nu gebeurd”, 
aldus de burgemeester.

“Er zijn overigens al eerder initiatieven 
geweest om samen de buurt veiliger te 
maken. Zo vroegen we in 2013 dui-

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

Ospel heeft opnieuw het spectaculaire 
reuzenrad en de Power Dance voor de 
kermis binnengehaald. En er zijn maar 
liefst twee loterijen waarbij jong en oud 
leuke prijzen kan winnen!

Op het Aerthijsplein en de O.L. Vrou-
westraat staan ook de vertrouwde 
attracties zoals de autoscooter, de 
rupsbaan, de Polyp, de draaimolen, de 
trampolines, de buggybaan, de lijn-
trek, speel- en gokzaken en de eet- en 
snoepkramen. Met de exploitanten zijn 
afspraken gemaakt over de ritprijzen. 
Bij de kassa’s hangt de tarievenkaart.

Kortingsbonnen
Op de scholen, peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven worden boek-
jes uitgedeeld waarin het lot voor de 
kinderloterij en kortingsbonnen voor de 
attracties zitten.

Een mooie fiets…
Dit jaar kan meegedaan worden aan 
twee kermisloterijen. Op dinsdag 30 
juni om 18.30 uur vindt de kinderloterij 
plaats bij de Polyp. De hoofdprijs is een 
fiets t.w.v. € 200,-! Verder worden een 
tablet, een knuffelpakket en enkele 
troostprijzen verloot.
Om één van deze prijzen te kunnen 
winnen, hoef je alleen maar het lot 
uit het bonnenboekje in te vullen en 
vóór dinsdag 18.00 uur in de bus bij de 
Circus Race (kinderbuggybaan) te doen. 
Je moet wel aanwezig zijn om kans te 
maken op een prijs.

… of een flatscreen TV
Om 21.00 uur worden de winnaars van 
de grote loterij, met als hoofdprijs een 
flatscreen TV, bekendgemaakt. Er wor-
den ook een dames- of herenfiets en 
een boodschappenpakket t.w.v. € 150,- 
verloot. Vul de bon op deze pagina in, 
knip ‘m uit en doe deze vóór dinsdag 
30 juni 20.30 uur in de bus bij de Polyp.

Openingstijden kermis en horeca
 Zaterdag 27 juni van 14.00 tot 24.00 uur
 Zondag 28 juni van 13.00 tot 24.00 uur
 Maandag 29 juni van 14.00 tot 24.00 uur
 Dinsdag 30 juni van 14.00 tot 24.00 uur

 
Tijdens de kermisdagen (van zaterdag 
op zondag, van zondag op maandag, 
van maandag op dinsdag en van dins-
dag op woensdag) mogen cafés en eet-
zaken in Ospel tot 03.00 uur geopend 
zijn.

Leerlingen van basisschool De Bongerd interviewen inwoners van Nederweert-West voor het project Hart voor de Wijk. Foto: Rick

Afsluiten van wegen
Van woensdag 24 juni om 16.00 uur tot 
woensdag 1 juli om 16.00 uur wordt 
het Aerthijsplein en Onze Lieve Vrou-
westraat, ter hoogte van het Aerthijs-
plein, afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers. De Onze Lieve 
Vrouwestraat tussen Aerthijsplein en
Reijndersweg wordt afgesloten van 
zaterdag 27 juni om 16.00 uur tot dins-
dag 30 juni om 03.00 uur en op ker-
misdinsdag van 14.00 uur tot 03.00 uur. 
Zoals elk jaar zijn er op diverse wegen 
parkeer- en stopverboden. Het verkeer 
wordt omgeleid. 

Genoeg te doen en te beleven tijdens 
deze vier dagen!

Lot voor de grote loterij 
Ospel kermis 2015
Vul in, knip uit en deponeer in de bus bij 
de Polyp. Inleveren is mogelijk tot dins-
dag 30 juni om 20.30 uur.  De trekking is 
om 21.00 uur bij de Polyp.

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

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

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

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

Om te voorkomen dat iemand zich onte-
recht voordoet als winnaar, kan om een 
legitimatiebewijs worden gevraagd. 
Per persoon is maximaal één prijs te 
winnen. Bij het afhalen van de prijs kan 
gevraagd worden naar uw legitimatie.

Leuke attracties, mooie prijzen. Veel plezier.

zend hondenbezitters om tijdens hun 
wandeling extra te letten op verdachte 
situaties. Deze vorm van buurtpreventie 
willen we uitbreiden en versterken”, 
zegt Pascalle Mommers. 

In de prijzen gevallen
De bezoekers kregen o.a. een aantal 
praktische inbraakpreventietips en drie 
inwoners gingen naar huis met een 
tegoedbon voor veiligheidsproducten! 
In het najaar is het de beurt aan Neder-
weert-Eind. 

Evenwichtig Nederweert. Dat is de titel 
van de kadernota 2016-2019. Op dins-
dag 30 juni geven de politieke partijen 
in een raadsvergadering hun mening 
over het beleid door het houden van de 
algemene beschouwingen.

De kadernota bevat de kaders waarbin-
nen de begroting 2016 en de meerjaren-
raming 2017-2019 opgesteld dienen te 
worden. Ook de bijlage Nota reserves en 
voorzieningen 2015-2019 wordt behan-
deld. Alle fracties is de mogelijkheid ge-
boden een samenvatting te publiceren. 
Onderstaande bijdragen zijn geschreven 
onder verantwoordelijkheid van CDA en 
VVD. 

CDA
Omdat de Rijksoverheid heeft besloten 
de jeugdzorg, Wmo én Participatiewet 
per 1 januari jl. te decentraliseren, heeft 
onze gemeente er een groot aantal 
zorgtaken vanuit het Rijk bij gekregen. 
Voor een gemeente met de schaal van 
Nederweert een gigantische opgave. De 
overgang verliep tot dusver goed, mede 
doordat het college voortvarend van 
start ging, verstandige keuzes maakte 
en strategische samenwerking zocht in 
de regio. Desondanks zal de komende 
jaren de vinger aan de pols moeten 
worden gehouden. Verdere Rijksbezui-
nigingen op de zorg kunnen leiden tot 
aanpassingen in het zorgaanbod voor 
onze inwoners. Het CDA staat ervoor 
dat het geld terecht komt daar waar 
het echt nodig is! Onze gemeente staat 
midden in een aantal grote projecten 
die de toekomstige signatuur voor Ne-
derweert bepalen. Het centrumplan, de 
verbinding A2-N266 (Randweg) en het 
buitengebied welke volop in ontwikke-
ling is. Voor al deze projecten geldt dat 
de betrokkenheid van - en de impact op 
- onze burgers enorm groot is. Het is van 

Gemeenteraad behandt kadernota 2016
belang dat toekomstgericht wordt ge-
dacht en gehandeld, alleen dan blijven 
we de vitale en leefbare gemeente die 
we nu zijn.

VVD
Het is ruim een jaar geleden dat het 
coalitieakkoord tussen VVD en CDA tot 
stand kwam. Hierin is een aantal speer-
punten opgenomen waar wij nu de 
eerste resultaten van zien. De inleiding 
van het akkoord begint met de stelling 
dat onze gemeente een bestuur vraagt 
dat zaken nieuw en anders aanpakt, 
omdat een sterk veranderende omge-
ving daarom vraagt. Met de dossiers die 
doorgang hebben gevonden in 2014 en 
2015 mogen wij rustig stellen dat deze 
stelling gehoor heeft gevonden. Zo 
benoemen wij in het bijzonder het ad-
viestraject voor de aansluiting A2-N266, 
het programma Buitengebied in Balans, 
het centrumplan en de ontwikkelingen 
in het sociale domein. Door creatief, 
kundig en verbindend besturen, zijn 
deze projecten positief ontwikkeld.

Financieel staan wij er, ondanks alle ont-
wikkelingen om ons heen, positief voor. 
Zelfs zonder aanvullende bezuinigingen 
is er uitzicht op een sluitende begroting 
in 2019. Wij realiseren ons dat wij in on-
zekere tijden leven. Daarom zijn er wat 
optionele bezuinigingen opgenomen in 
de kadernota. Het weerstandsvermogen 
ziet er positief uit, waarbij jaar op jaar 
alle financiële risico’s worden afgedekt 
met een vermogen dat tenminste het 
dubbele bedraagt. Wij hebben altijd 
ingezet op sober- en doelmatigheid. Dat 
blijven we in de toekomst doen.

Kijkt u op onze website voor de inhoud 
van de kadernota en de agenda. Ieder-
een is van harte welkom om 17.00 uur 
in de raadzaal.



Heldensedijk 32 • Meijel • Tel. (077) 466 17 17

www.meeuwis-meijel.nl
6 Dagen per week geopend 

Donderdag koopavond tot 20.00 uur
Zaterdag geopend tot 16.30 uur

Kortingen tot wel 75%!! op topmerken

- damesschoenen  - herenschoenen - dameskleding
-  herenkleding - jeans - sportschoenen
- zomerjacks - shorts

ZomercollectieZomercollectie
nu in prijs verlaagd!nu in prijs verlaagd!

Berg- en
wandelschoenen

o.a. Meindl en Lowa Kinderschoenen 25-75% korting
Sterk

afgeprijsd!

GROTE OPRUIMING BIJ MEEUWIS IN MEIJEL

Lotenverkoop Zonnebloem

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, uitsluitend 
en volledig bestemd voor activitei-
ten 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 kun-
nen genieten. U begrijpt dat hiervoor 
natuurlijk 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 
hoofdprijs is € 15.000,--. Verder krijgt 
iedereen die een lot koopt een Denk-
sport-puzzelboek, met 96 puzzels. 
Dit puzzelboek is aan te vragen via de 
website van de Zonnebloem. De trek-
king van de loten in op 26 oktober.

Steun de Zonnebloem eenmaal 
per jaar door het kopen van loten. 
Zeker dit jaar omdat we ons gou-
den jubileum vieren. Bij voorbaat 
hartelijk dank namens al onze gasten 
en vrijwilligers.  

Zonnebloem, afdeling Nederweert.

TvCGJ 

Nederweerts
verledeN

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

Aflevering 96

Kerk en zerk
Nederweert behoorde in het laatste kwart van de 18de eeuw bij Oostenrijk. De Oosten-
rijkse keizer Joseph II stond in de volksmond bekend als de “keizer-koster”. Die bijnaam 
had te maken met zijn vergaande bemoeienis met interne kerkelijke details als de pries-
terkleding en het aantal brandende kaarsen op het altaar. Bijzonder impopulair maakte 
hij zich in deze regio door het afschaffen van de plaatselijke kermis. Hiervoor in de plaats 
kwam één nationale kermis.

Keizer Joseph was ook de initiatiefnemer 
van de afschaffing van de doodstraf (die 
overigens later weer ingevoerd werd). Ver-
der bemoeide hij zich intensief met de ge-
zondheidszorg. In 1784 verbood hij overal 
in zijn keizerrijk om nog langer doden in de 
kerkgebouwen te begraven. De reden had 
te maken met hygiëne. Eeuwenlang werden 
de Nederweertenaren begraven in de Lam-
bertuskerk, in kleine gemetselde familiegraf-
keldertjes die zich zij aan zij onder de vloer 
bevonden. Dat gold althans voor de meer 
welvarende inwoners die zich zo´n dure laat-
ste rustplaats konden permitteren. Kinderen 
en familieleden van de overledene werden in 
hetzelfde keldertje begraven. De lijkengeur 
die vrijkwam bij het openen van de grafkel-
ders was zo penetrant dat zelfs het branden 
van wierook er niet tegen op kon. Vanaf 1784 
was het echter uit met begraven worden in 
de kerk en moesten alle doden ter aarde 
worden besteld op het kerkhof naast en ach-
ter de kerk. Dat vereiste een forse uitbreiding 
van de begraafplaats. Als gevolg van de 
jarenlange traditie van begraven in de kerk 
was de vloer bezaaid met enkele tientallen 
grotere en kleinere stenen grafzerken. In de 
loop der jaren zijn veel van die oude, vaak 
mooi gebeeldhouwde zerken verdwenen bij 
restauraties of verbouwingen. 

Bij de vergroting van de kerk in 1844 werd er 
een nieuwe tegelvloer gelegd en moesten de 
meeste zerken het veld ruimen. Bij de aan-
leg van de vloerverwarming in de jaren dertig 
van de vorige eeuw werden bij graafwerk-
zaamheden in de noordbeuk diverse oude 
grafkeldertjes teruggevonden. Door de dro-
ge en afgesloten omgeving waren kleding en 
andere attributen van de overledenen vaak 
nog intact. Zo werd volgens een ooggetuige 
een priestergraf ontdekt met daarin een ge-
mummificeerde persoon met een nog her-
kenbaar kazuifel. In de Lambertuskerk moe-
ten tot in de jaren veertig van de vorige eeuw 
nog enkele van de oude zerken gelegen heb-

ben. Een redelijk gaaf exemplaar werd tijdens 
de restauratie van de kerk tussen 1946-1949 
herontdekt. Om de anderhalve meter lange 
zwarte zerk uit Naamse steen te beschermen 
tegen slijtage door naaldhakken en schoenzo-
len werd de steen uit de vloer gehaald en inge-
metseld in de torenwand, links naast het hek-
werk dat toegang geeft tot de dagkapel. Naar 
verluidt zijn er bij de na-oorlogse restauratie 
nog enkele andere grafzerken, of fragmenten 
daarvan, gevonden in de kerkvloer. Die zijn 
helaas verloren gegaan. Waarschijnlijk had 
men in de tijd van wederopbouw  wel andere 
dingen aan het hoofd dan zich druk te maken 
over elke oude steen. Jammer is het wel.

Alfons Bruekers

De enige nog bewaard gebleven grafzerk is die 
van schout Michiel Beijs (overleden in 1669) en 
zijn echtgenote Margaretha van den Broeck. 

Foto: archief SGN

ZijActief St. Catharina

Beste Leden,

Het bestuur wil jullie hartelijk danken 
voor het harde werken gisteren, om 
het 25 jarig Jubileum van Eynderhoof 
te laten slagen.

Ook vanuit het bestuur van Eynder-
hoof zijn complimenten en dank-
woorden uitgesproken.

Wij krijgen hiervoor een mooie ver-
goeding en zullen zorgen dat deze 
vergoeding een goede bestemming 
krijgt. Wij houden jullie hiervan op 
de hoogte.

Nogmaals hartelijk dank.

Wij zijn trots op al onze leden die op 
welke manier dan ook ons helpen 
het hele jaar door, zo zorgen we er 
samen voor dat onze  vereniging ge-
zond blijft.

Wij wensen jullie nog een fijne Zon-
dag en hopen dat jullie ons goed uit-
gerust met de Festeynder weer willen 
helpen.

Hartelijke groeten namens een trots 
bestuur van ZijActief St. Catharina

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv 
Pannenweg 231 Nederweert

Een goed mens is van ons heengegaan.
Wij laten u weten dat is overleden, onze vader en opa

Wim Groenen
* Leende, 8 juli 1923
† Weert, 19 juni 2015

echtgenoot van 

Mien Groenen - Bakx †

Wim ontving op 25 september 1979 een Koninklijke Onderscheiding. 
Hij was erelid van het bestuur en dirigent van de Koninklijke Fanfare 
Philharmonie te Leende. Tevens was hij erelid van 
Harmonie St. Joseph te Nederweert. 

 Nijmegen: Ria en Daan
  Janneke en Jochem

 Weert:  Ton
  Elise

 Heel:  Mart

 Asten-Heusden:  Wim en Ria
  Renée en Thijs
  Wout en Chantal
  Lenn
  Janne

Geenestraat 19, 6031 VM Nederweert

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 26 juni 
2015 om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Lambertus, gelegen 
aan de Kerkstraat te Nederweert. Wim zal in besloten kring naar het 
crematorium worden begeleid.

Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren voorafgaand aan de dienst 
en via www.vandeursen-uitvaart.nl 

In plaats van bloemen zou een gift aan het Franciscus Hospice Weert 
zeer op prijs worden gesteld. De hiervoor bestemde collectebussen 
zullen aanwezig zijn bij het condoleanceregister. 

Mochten wij iemand vergeten zijn, gelieve dan deze advertentie als 
kennisgeving te beschouwen.

Voor vragen omtrent de uitvaart: 0495 53 33 22

In Memoriam Henk Wijen

Wat kan het leven soms een onverwachte wending nemen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden 
van ons gewaardeerd lid

Henk Wijen
Hoewel Henk aanvankelijk weinig affiniteit met voetbal had, werd hij 
toch bereidt gevonden om na zijn pensionering, als medewerker van 
een financieel administratiekantoor, op 65 jarige leeftijd het penning-
meesterschap voor voetbalvereniging RKSVO met veel enthousiasme 
te gaan bekleden, waarbij hij wel de voorwaarde stelde dat hij op 70 
jarige leeftijd zou stoppen.

Zijn eerste klus was de realisatie van onze nieuwe accommodatie met 
vrijwilligers, waarbij Henk als penningmeester en lid van de bouwcom-
missie van onschatbare waarde is geweest voor RKSVO.

Conform afspraak stopte Henk op 70 jarige leeftijd met het penning-
meesterschap, maar bleef als lid van de Financiële Commissie, vrijwil-
liger en supporter behouden voor RKSVO, totdat hij plotseling getrof-
fen werd door een ongeneeslijke ziekte waaraan hij onlangs overleed.

Met zijn toewijding en aimabele persoonlijkheid zullen wij hem in onze 
herinnering houden.

Wij wensen Agnes, de kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden 
veel steun en sterkte toe.

Beste Henk,  rust zacht …

Bestuur en leden R.K.S.V.O.


