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Persoonl i jk  |  Integer  |  Transparant

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

I   www.vandeursen-uitvaart.nl

Ook al bent u Dela of elders verzekerd, wij respecteren
de polisvoorwaarden. U bent dus vrij om ons als uitvaart-
ondernemer te kiezen zonder het risico op ‘meerkosten’. 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 spoedrecepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

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

tandartsen

brugstraat 8  •  6031 eg nederweert  •  t 0495 634227
www.tandartsspauwen.nl • Buiten praktijkuren bij spoed 460765

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Hulsenweg 1

6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

Weekblad digitaal lezen?

www.drukkerijvandeursen.nl

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Uw inschrijfpunt voor

GLASVEZEL
in het buitengebied

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30  13.30 - 18.00 
Vrijdag koopavond / zaterdag 09.00 - 17.00  / maandag gesloten

Lindanusstraat 3 - Nederweert
Tel. (0495) 63 13 83

www.brinkmansoptiek.nl

ZONNEBRILLEN 
STIJLVOL | TIJDLOOS

Redactie-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

Hoofdredacteur: 
Huib van Deursen

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

TE HUUR
NOG 4 VAN DE 6 KANTOORUNITS

14, 27, 43 en 46 m2

Bedrijvencentrum De Vuurmolen
Pannenweg 210, Nederweert

Info Lia Stockmans 06-51818376

06-11936686Kraan 12 | 6031 RX | Nederweert

sanne.knapen@hotmail.com

@AquamarijnNederweert

www.schoonheidssalonaquamarijn.nl

Teunissen Letselschade • Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert
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

Op 1 en 3 juni wordt in bedrijven-
centrum De Vuurmolen een open 
dag gehouden. U bent van harte 
welkom op 1 juni tussen 14.00 en 
19.00 uur en op 3 juni tussen 11.00 
en 16.00 uur op de Pannenweg 210.

Vos |Gekas & Boot Zuid BV, Pan-
nenweg 208.
Komt u vrijdag 1 juni a.s. ook een 
kijkje nemen bij Vos | Gekas & Boot? 
Wij zijn dé Rotating Equipment spe-
cialist van Nederland. U kunt bij 
ons terecht voor service, revisie en 
nieuwlevering van o.a. motoren, mo-
torreduktoren, tandwielkasten en 
pompen. Graag laten wij u in onze 
werkplaats onze werkwijze zien en 
tonen wij u onze nieuwe sealwerk-
plaats. Aan de hand van een demon-
stratie laten we u ook graag zien hoe 
u Condition Based Maintenance kunt 
toepassen in de praktijk. Omdat wij 
u graag informeren over de laatste 
marktontwikkelingen zijn een aantal 
fabrikanten uitgenodigd. Grundfos 
(pomptechniek), Bauer, Flender, Han-
sen (aandrijvingen), Improved Servi-
ces (speciale asafdichtingen) en Zytec 

(contactloze magneetkoppelingen) 
tonen u graag het laatste nieuws! 
Lenze is aanwezig met frequentie-
sturingen. Vooraf graag aanmelden 
via: opendag@vosgb.com of bel 
(0495)63 41 41. 

Cito Totaalservice, Pannenweg 324
Sinds 9 jaar is onze showroom in De 
Vuurmolen gevuld met kantoormeu-
bilair. Vanuit hier richten wij door 
geheel Nederland grote en kleine 
kantoren in. Maar wij leveren ook het 
bureau voor het thuiskantoor, de kin-
der- of de studentenkamer.  Tegen-
woordig richten wij ons steeds meer 
‘op het nieuwe werken’ oftewel ergo-
nomisch verstelbaar 
Meubilair in al zijn facetten. Zo ver-
kopen we bijvoorbeeld ook fietsen 
en crosstrainers voor aan je bureau 
zodat je tijdens het werken lekker 
kunt bewegen. 
Wij werken samen met meerdere 
kleine ondernemingen om onze klan-
ten optimaal van dienst te kunnen 
zijn. Van concept tot het laatste likje 
verf of de laatste meter tapijt: “Cito 
totaalservice ontzorgt”. 

Kom tijdens de open dagen een kijkje 
nemen en ervaar dat een kantoor(tje) 
inrichten leuk is en zeker niet duur 
hoeft te zijn. 
Tijdens de open dagen verloten wij 
onder onze bezoekers een volledig 
instelbare bureaustoel ter waarde 
van € 439,-. 

Roel Hermans Administratiekan-
toor, Pannenweg 208a
Ons administratie- en advieskantoor 
heeft de laatste jaren flink geïnves-
teerd in automatisering. Dit heeft o.a. 
geleid tot onze nominatie voor de 
Exact Cloud Awards van 2018. Sinds 1 
januari 2018 hebben wij een nieuwe 
start gemaakt met een nieuwe huis-
stijl en handelsnaam. De open dagen 
van ‘De Vuurmolen’ zijn een ideaal 
moment om dit met u te vieren. Tij-
dens de open dagen staat het thema 
“Try tommorrow’s tech” centraal. U 
ziet o.a. een live demonstratie van 3D 
printtechniek en laser graveren. Onze 
partner Exact levert op vrijdag 1 juni 
a.s. een bijdrage in combinatie met 
onze nominatie. Bezoek ons kantoor 
tijdens de open dagen op 1 en 3 juni 

a.s. Kom meer te weten over de mo-
gelijkheden van toekomstige techno-
logieën. 

ME Keuken en Interieur, Pannen-
weg 322
ME Keuken en Interieur is een jong en 
innovatief bedrijf. De wensen van de 
klant staan centraal. U komt bij ons 
met een schets, een ontwerp of mis-
schien alleen maar met een idee in 
uw hoofd. Wij gaan samen in gesprek 
en werken dit uit tot het mooiste re-
sultaat. Dit traject is belangrijk, want 
hierin worden alle ideeën en opties 
besproken. Het gaat erom dat een 
keuken 100% naar uw wens is. 
ME Keuken en Interieur beschikt over 
de nieuwste middelen om u een zo 
realistisch mogelijk beeld te laten 
zien. U ontvangt van ons 3D tekenin-
gen en een gespecificeerde offerte. 
Kom ook eens een kijkje nemen in 
onze nieuwe showroom waar de 
nieuwste technieken/producten te 
zien zijn. Dit jaar bestaat ME Keuken 
en Interieur 10 jaar! 

Lees verder elders in dit blad.

Kom een kijkje nemen

Open dagen De Vuurmolen op 1 en 3 juni

Kinderen hebben nu eenmaal 
een streepje voor in het limburgs 
openluchtmuseum Eynderhoof, 
het limburgs openluchtmuseum 
in Nederweert Eind waar traditie 
en gebruiken nog met een hoofd-
letter geschreven worden, net als 
sfeer en cultureel erfgoed.

Maar voor zondag 3 juni worden alle 
kinderen uit de regio (en daarbuiten) 
opgeroepen om hun ouders en groot-
ouders mee te nemen naar het mu-
seum voor een groots opgezette doe-
dag. Het museum sluit daarmee mooi 
aan bij de internationale dag van het 
kind, waarop elke jongling eens extra 
verwend mag worden. Naast vader- 
en moederdag nu ook een heuse Kin-
derdag in Nederweert Eind.

Circus
De hele middag kunnen kinderen kie-
zen uit een scala van activiteiten op 
het gebied van vermaak, actie en cre-
ativiteit. Centraal staat het optreden 
van circusgroep Luijten en kornuiten 
uit Neer. Zij zullen jongleren en al-
lerlei acrobatische toeren uithalen. 
Uniek is dat ze de jeugd bij deze acts 
betrekken en diegenen die talent 
hebben zullen als een kleine artiest 
naar huis gaan.

Kermis
OP deze middag wordt de nieuwste 
aanwinst van het museum, een nos-
talgische zweefmolen, voor het eerst 
in werking gesteld en kunnen kinde-
ren gratis het geweldige gevoel bele-

Zondag 3 juni: kinderen neem jullie ouders mee naar het openluchtmuseum!

Spectaculaire Kinderdag Eynderhoof

ven van door de lucht zweven met de 
haren heerlijk wapperend in de wind.  
Laat ouders en grootouders vast weer 
de tijd van vroegere jaren herbeleven 
waarin deze attractie op de kermis 
een van de belangrijkste attracties 
was.

Creatief
Kinderen kunnen deze activiteiten-
middag ook nog kiezen uit schilde-
ren, boetseren, poppenkast kijken, 
katapultspel, kegelspel, op de foto 
met een grote OEHOE, koekhappen, 

rabuis maken, in het schooltje wordt 
de juf geholpen door een nogal on-
handige hulpjuffrouw, vlechten, een 
bijenmasker maken bij de imkers en 
volop lachen met de capriolen van 
een clown.

Behalve de gebruikelijke entree zijn 
geen extra kosten aan deze middag 
verbonden. Dus al met al een hele 
goede reden om samen met je ouders 
en grootouders een bezoek te bren-
gen aan het museum. Voor hen zijn 
natuurlijk alle ambachten in bedrijf 

en zullen de stoelenmatters extra 
in het zonnetje worden gezet. In de 
herberg speelt de groep Tussendoor 
en op het terras speelt accordeonist 
Kees Strijbos.

Al bekend met de gezinskaart voor 
een seizoen lang genieten? Voor 
meer informatie bezoek de website 
www.eynderhoof.nl.

Het museum is elke dinsdag-, woens-
dag-, vrijdag- en zondagmiddag ge-
opend van 13.00-17.00 uur



Expert Lambers
Sint Lambertusstraat 10 • 6031 EC Nederweert • Tel. 0495-625714

www.expert.nl

**

QuickDrive: 
tot 2 keer zo snel wassen

**

• ‘QuickDrive: Verkort tot 50% de wastijd, 
verbruikt tot 20% minder energie, met hetzelfde wasresultaat!

• Ecobubble: Zelfs op lage temperaturen een schone was 
• Met energieklasse A+++-40% is een QuickDrive wasma-

chine nog eens 40% zuiniger dan een A+++ wasmachine
• Smart control: bedien je wasmachine met je smartphone

Er is al een Samsung Quickdrive Wasmachine 

vanaf € 899,00

* getest met de Samsung WW8800M en vergeleken 
met de WW8500K (5kg, 40OC katoen was)

** na registratie via Samsung

STICHTING GEZONDHEID EN ONTSPANNING
Roeven 4 • 6031 RN Nederweert • info@sgo-nederweert.nl • Tel. 0495-585013

WWW.SGO-NEDERWEERT.NL

•  Muziektherapie-waterbed Diverse behandelingen voor pijnverlichting en ontspanning
• Sauna-units Voor ontspanning en verminderen gezondheidsklachten
• Zoutcabine / Halotherapie Stimuleren van de luchtwegen en de huid
• Energetische therapie Zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleren
• Schoonheids- / Massagesalon Diverse mogelijkheden/behandelingen
• Indoor & Outdoor trainingsstudio Binnen en buiten sporten onder begeleiding

Stichting Gezondheid en Ontspanning

SGO NEDERWEERT

Leende en Nederweert. Informatie: bel 040-2062822 of kijk op  

 Je staat er versteld van wat raamdecoratie doet voor de sfeer en atmosfeer in je huis. 
Bij Schmitz-Engelen (SE) kun je volop inspiratie opdoen, kom gezellig een kijkje nemen.

WAUW, WAT EEN SFEERTJE!

Vestigingen in Leende

Exposanten Kunstlint Nederweert 2018 
stellen zich aan u voor!

Alle aanmeldingen voor het nieuwe 
Kunstlint Nederweert zijn binnen!
In totaal hebben zich maar liefst 23 
exposanten als deelnemer aange-
meld. Dit is een prachtig aantal en 
van een gegarandeerd kwalitatief 
hoog niveau!

Drie van deze 23 deelnemende 
kunstenaars van het Kunstlint Ne-
derweert 2018 willen zich alvast, 
voorafgaande aan het officiële ope-
ningsevenement, wat op 16 juni a.s 
officiëel van start gaat, aan U voor-
stellen.

Ook alle andere deelnemers zullen 
zich t.z.t. nog aan U voorstellen.
Houd verdere berichtgeving goed in 
de gaten!

Marc van Iersel weidevogelboer 2018

Het gaat goed met de weidevogels 
in Nederweert. Vooral dankzij de 
goede medewerking van agrariërs 
aan speciale beschermingsmaatrege-
len. De Plattelandscoöperatie reikt 
elk jaar een weidevogelprijs uit aan 
een Nederweerter agrariër die zich 
bijzonder heeft ingezet voor de wei-
devogels. Dit jaar viel deze eer te 
beurt aan melkveehouder Marc van 
Iersel. Er broeden vaak wulpen in zijn 
grasland en dit jaar zelfs 2 paartjes 
grutto´s, een soort die heel sterk on-
der druk staat in Nederland en mede 
daarom is uitgeroepen tot Nationale 
Vogel in 2015. Marc zorgt er altijd 
voor dat de weidevogels hun nesten 
veilig uit kunnen broeden. Hij plaats-
te wel een kritische kanttekening 
bij zijn uitverkiezing op donderdag-
avond 17 mei. Hij - en met hem vele 
andere agrariërs in Nederweert - voe-

len zich behoorlijk geschoffeerd door 
de valse beschuldiging aan hun adres 
van landjepik van gemeentebermen. 
Dit is volstrekt niet aan de orde in het 
weidevogelgebied in Ospel. Een hele 
beroepsgroep wordt in een brief die 
is ondertekend door een aantal loka-
le milieugroepen publiekelijk aan de 
schandpaal genageld voor een mo-
gelijke daad van een enkeling. Marc 
hoopt daarom dat deze beschuldi-
ging aan het adres van goedwillende 
boeren van tafel gaat anders voelt hij 
er weinig voor in de toekomst nog 
weidevogelbeschermers op zijn per-
celen toe te laten.

Het zou jammer zijn als de mooie re-
sultaten die in Ospel  bereikt zijn voor 
de weidevogels onder druk komen te 
staan door onheuse bejegening van 
de betrokkenen.

Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert
Telefoon: 0495-63 26 25 - www.drukkerijvandeursen.nl

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten. 

Men on the Moon op Raadpop Nederweert

Men on the Moon staat dit jaar op 
het vrijdag podium van RaadPop 2018 
in Nederweert. Onder de naam Men 
on the Moon brengen zes ervaren 
muzikanten een ode aan REM, één 
van de grootste en beste alternatieve 
rockbands die ooit heeft bestaan!

Met hun bekendste songs en grootste 
hits wordt een optreden van Men on 
the Moon een ware ‘Trip to Memory 
Lane’. Denk aan nummers als: Losing 
my religion, Man on the moon, The 
one I love, Drive, Shiny happy people, 
What’s the frequency, Kenneth?, The 
sidewinder sleeps tonight, Everybody 
hurts, Radio song, Stand, Try not to 
breathe, The great beyond, Nights-
wimming en meer....veel meer.

Men on the Moon is geschikt voor 

festivals, clubstages, theaters en 
kroegen. Frontman Hans Reinders 
(zanger-producer-studioeigenaar) is 
een aantal jaren het gezicht van Euro-
pa’s meest succesvolle U2 Coverband 
U2NL geweest en nam het initiatief 
voor MEN ON THE MOON. Hij ging op 
zoek naar een combinatie van erva-
ring en professionaliteit.

De bandleden zijn stuk voor stuk zeer 
ervaren en is een mix van professio-
nele en semi-professionele, gepas-
sioneerde muzikanten, die op deze 
manier een van de meest toonaange-
vende bands van de jaren ’80 en ’90 
eren.

RaadPop is op 6 en 7 juli 2018 op het 
Raadhuisplein in Nederweert en is 
gratis toegankelijk!

Nieuwe app ZorgBedWijzer toont 
vrije zorgbedden in de regio

Bij welke zorgorganisatie kan 
mijn patiënt terecht? Deze zoek-
tocht is dagelijkse kost voor huis-
artsen, de spoedeisende hulp-arts 
en transferverpleegkundigen. 
Om de vrije bedden voor eerste-
lijns verblijf eenvoudig inzichte-
lijk te maken, ontwikkelden de 
zorgorganisaties van Noord- en 
Midden-Limburg samen de app 
ZorgBedWijzer.

In ZorgBedWijzer kunnen verwijzers 
in een aantal snelle stappen hun pati-
ent matchen met de juiste zorglocatie 
en contact opnemen. Tevens bestaat 
de optie om een geriater of specialist 
ouderengeneeskunde te consulteren 
bij vragen over een casus. “De huis-
arts, spoedeisende hulp-arts of ver-
pleegkundige hoeft dus niet meer 
op zoek te gaan naar contactgege-
vens en rond te bellen”, legt Marian 
Eekers (werkgroeplid  Proteion) uit. 
“In de app zie je meteen waar op dat 
moment bedden vrij zijn. Dat scheelt 
veel tijd en dat levert meteen winst 
op. Bijkomend voordeel is dat we de 
totale behoefte in de regio kunnen 
gaan analyseren en zo de zorg van de 
toekomst samen verbeteren.”

De app werd ontwikkeld in opdracht 
van Zorgkantoor VGZ door Proteion 

en De Zorggroep in nauwe samen-
werking met huisartsenorganisaties 
Meditta en Cohesie. Inmiddels heb-
ben ook La Providence, Sint Jozef en 
Land van Horne zich aangesloten bij 
het initiatief. De organisaties hebben 
onderling afspraken gemaakt over 
het updaten van ZorgBedWijzer, zo-
dat verwijzers altijd op de juiste infor-
matie kunnen vertrouwen. 

De gratis app ZorgBedWijzer voor 
verwijzers is vanaf 17 mei beschikbaar 
voor Apple en Android. 
Overigens is de app ook als website be-
schikbaar; www.zorgbedwijzer.nl toont 
dezelfde actuele informatie als de app. 

De app ZorgBedWijzer werd gelan-
ceerd op donderdag 16 mei 2018 (fo-
tografie Proteion, Gerard Verhagen)

Eettafel Eind

Donderdag 7 juni Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 5 juni.

Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden. 
Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel:  06 - 20372633
Mail: eettafel-eind@xs4all.nl

U vindt ons ook op:
www.nederweert-eind.nl/Eettafel Eind

Repair Café Nederweert
Weggooien? mooi niet!

Zaterdag 2 juni van 10:00 – 13:00 uur 
is er weer repair café in de Pinnenhof.

Zijn er spullen waarvan je denkt, ik 
vind het jammer om ze weg te gooien 
o.a. huishoudelijke apparaten, fiet-
sen , rollators, kleine meubels, speel-
goed of kleding wij proberen deze te 
repareren en ze hierdoor een tweede 
leven te geven. Repair Café is een re-
paratie werkplaats die gerund wordt 
door vrijwilligers. 
Aan de reparaties zijn geen koste 
verbonden, echter zijn materiaalkos-
ten voor eigen rekening. Een kleine 
vrijwillige bijdrage voor de reparaties 
wordt gewaardeerd.
Bezoekers die kapotte spullen aan-
bieden ter reparatie, doen dat op ei-
gen risico.

E-mail: repaircafenederweert@tel-
fortglasvezel.nl
facebook: Repair Café Nederweert 

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES



mw. mr. E.D.H. Raemaekers

Pastoor  v.d .  Steenst raat  1  Nederweer t

Telefoon 0495-633266

www.notar iskantoornederweer t .n l

Notariskantoor
Nederweert

WOONON

Biest 2

6001 AR Weert

Postbus 291

6000 AG Weert

Tel: (0495) 53 75 55

E-mail: info@mhknotasissen.nl

Bezoek ook eens onze website: www.mhknotarissen.nl

Malherbe Houben Kuijper

Ospelseweg 23 l 6031 AK  Nederweert  Telefoon 0495 460180
E-mail info@woontotaaladvies.nu Internet www.woontotaaladvies.nu

Één adres voor Makelaardij l Verzekeringen l Taxaties l Hypotheken

Uitgave: mei 2018

VERKOCHT

m a k e l a a r d i j &  t a x a t i e s o . g .

erkend lid v

St. Antoniusplein 10  6031 ED Nederweert
Tel. 0495-460736
info@frissenwoonadvies.nl
www.frissenwoonadvies.nl

Onzelievevrouwestraat 2  |  6004 AC  Weert
T  0495 - 53 38 93  | E  info@saelmans.nl

www.saelmans.nl

Maak vandaag nog een afspraak
en verkoop je woning met succes!

Verhuisplannen?

W O N I N G M A K E L A A R D I J

Maar hoe vind je nou de hypotheek die het beste bij jouw situ-

atie past? Er zijn zoveel aanbieders en soorten hypotheken dat je 

waarschijnlijk door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom is 

het verstandig om je hierin professioneel te laten adviseren zodat 

je plezierig en zonder zorgen kunt wonen in je nieuwe thuis! 

Smolenaers hypotheken en verzekeringen is opgericht in 2012 en

wordt sindsdien gerund door Edo Smolenaers, zelf ook geboren 

en getogen in Nederweert. Als financieel adviseur staat hij ga-

rant voor een deskundig advies welke hij naar de klant toe ver-

taalt in heldere en begrijpelijke taal. En door zijn onafhankelijk 

positie krijg je als klant een zo ruim mogelijke keuze van aanbod 

en een zo objectief mogelijk hypotheekadvies dat altijd 100% in 

het belang is van jou als klant!”

Smolenaers hypotheken en verzekeringen kenmerkt zich door

de betrokkenheid en persoonlijke benadering. Edo: “Ik geloof 

erin dat om tot een passend advies te komen er eerst een zo 

goed mogelijk beeld verkregen dient te worden van de si-

tuatie van de klant en zijn/haar wensen. Tijd, aandacht en 

betrokkenheid zijn 3 belangrijke pijlers voor mij. Ik geloof 

dat je alleen door deze in te zetten kunt komen tot een pas-

send en betrouwbaar advies, een advies waar ik achter sta!” 

Vaak wordt er gedacht dat een goede hypotheek de hypotheek 

met de laagste rente is, maar dat is niet waar. Om de meest 

gunstige hypotheek voor je te bepalen dienen ook de voor-

waarden en condities mee te worden genomen. Het totale pak-

ket bepaalt namelijk welke hypotheek het meest geschikt is. 

Zo kan een hypotheek met hoge rente uiteindelijk voordeliger 

voor je uitpakken dan één met een lagere rente. Een goed ad-

vies kan je dus veel geld besparen! 

Kom gerust eens langs voor een vrijblijvende afspraak! Bel

(0495)537599 of mail naar: info@smolenaershypotheken.nl.

Je nieuwe woning is misschien wel de

belangrijkste aankoop van je leven. Je 

gaat hiervoor een grote en langdurige

financiële verplichting aan en daarom

is het belangrijk een hypotheekvorm

te kiezen die zo gunstig mogelijk voor

je uitpakt. Nu en in de toekomst!

Ga je binnenkort een woning kopen 
of zelf bouwen in NEDERWEERT of regio?





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.
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 31 mei tot en met 9 juni 2018.

DONDERDAG 31 mei 
Maria Bezoek
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 1 juni
H. Justinus, martelaar
Geen rozenkransgebed en H.Mis.

ZATERDAG  2 juni
H.Maria
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, mevr.H.Dielissen) –zeswekendienst 
Gerrit Baetsen, maanddienst Gerrit en Mia 
Haenen-Teeuwen,  jaardienst Petrus Hu-
bertus Verheijen, jaardienst Neske Horijon-
Reemers tevens voor Frits Horijon en zonen 
Thijs en Harrie, jaardienst Pierre Stienen 
tevens voor verjaardag, Nelly Stultjens-van 
Eijndhoven, ouders Stultjens-van Tongerlo 
en zonen Piet en Mies, Neske Horijon-
Reemers Frits Horijon en zonen Thijs, Harrie 
en Thieu vermelden..

ZONDAG 3 juni Sacramentsdag
HH. Bonifacius, bisschop en gezellen, mar-
telaar.
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector 
mevr.L.Roost) – jaardienst Mathieu Stals en 
Catharina Stals-van Loon, jaardienst Toon 
van Dijk, jaardienst Anna Feijen.
Na de H. Mis koffie en thee in het parochie-
centrum.

MAANDAG 4 juni 
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 5 juni
18.30 uur  Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 6 juni
H. Norbertus, bisschop
Geen rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 7 juni
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 8 juni
H.Hart van Jezus
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis  in Mariakapel.

ZATERDAG  9 juni
Dankmis communicanten
Vooravond van de 10e zondag door het jaar 
Onbevlekt Hart van Maria
18.00 uur H. Mis (zang Caeciliakoor Ospel,  
mevr.L.Caris) – jaardienst Jos Saes en Toos 
Saes-Davits.

KERKELIJKE UITVAART deel II
Bij de vorige kerkberichten heeft u kun-
nen lezen wat er wordt verstaan onder 
“Kerkelijke uitvaart” en hieronder het ver-
volg daarop en de volgende week het slot-
deel. De volledige tekst treft u aan op de 
website https://www.kerknederweert.nl/
nieuws/#Uitvaart.

De dag van de uitvaart
Op de dag van de uitvaart zijn er twee mo-
gelijkheden.
- De eerste mogelijkheid is een Eucharis-

tieviering (H. Mis).
- De tweede mogelijkheid is een Gebeds-

dienst. (In deze dienst wordt geen heilige 
Communie uitgedeeld. Een Gebedsdienst 
heeft als voordeel dat de mogelijkheden 
van invulling ruimer zijn dan bij een Eu-
charistieviering, omdat men niet gebon-
den is aan de regels voor een Eucharistie-
viering.)

Vooravond en/of dag van de uitvaart
Men kan kiezen voor;
- alleen een kerkelijke dienst op de voor-

avond;
- een kerkelijke dienst op de vooravond én 

de dag van de uitvaart of 
- alleen een kerkelijke dienst op de dag 

van de uitvaart.

De volgende week volgt het slotdeel 
(deel III) van Kerkelijke uitvaart 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.

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Parochie 
H. Gerardus-Majella

Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 

Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907 
e-mail: leniemackus@gmail.com

website: www.parochie-nederweert-eind.nl
IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

2 t/m 9 juni 2018

ZATERDAG 2 juni: 19.15 uur H. Mis, koor De 
Leeuwerik, jaardienst voor ouders Stultjens-
Weekers, jaardienst voor Johannes Bongers 
en To Jonkers, voor Miet van Gog-Stultiens 
voor haar verjaardag, voor ouders Hermans-
Kiggen, jaardienst voor Mien Hermans-
Schreurs, H. mis uit dankbaarheid.

ZATERDAG 9 juni: 19.15 uur H. Mis, ter ere 
aan de H. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 2 juni Lies Loijen, zater-
dag 9 juni Toos Verheijen.

MISDIENAARS: zaterdag 2 juni Lois Bee-
rens en Janne Wijen, zaterdag 9 juni Valerie 
Beerens en Niek Wijen.

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 2 juni zijn jullie hartelijk welkom om 
19.15 uur in de sacristie.

“Je haalt het beste uit anderen niet door hun 
het vuur aan de schenen te leggen, maar door 
het vuur in hun binnenste aan te wakkeren.”

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Website: http://parochie.leveroy.nl
Voor clusterinformatie www.clustertabor.nl

Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 

Bij overlijden Tel. 0495-651316 

Week van  2  juni  –  9  juni  2018

Zondagmorgen  3 juni  09.30 uur:
Hoogfeest Sacramentsdag
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als jrgt. voor Annie 
Reijnders-van den Berg en Frans Reijnders  
(volkszang)

Mededeling:
• De kerkdeurcollecte voor onze Eigen Mis-

sionarissen heeft € 80,30 opgebracht na-
mens de kerngroep van de parochie onze 
hartelijke dank.  

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

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 bedrag 
overmaken op de Rabo-bank.
Een andere mogelijkheid is het bedrag in 
een envelop af te geven bij Mia Gubbels,  St. 
Antoniusplein 12  te Nederweert, met ver-
melding van uw naam, adres en telefoon-
nummer en de opgave van de misintentie 
met de gewenste datum. Opgave misinten-
ties twee weken vóór datum. Telefoonnum-
mer 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 3 juni 2018 H. Mis om 11.00 uur
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis als zeswekendienst voor Jac Simons
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar:  Thum Vossen
Collectant:  Piet Wulms

Zondag 10 juni 2018 H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Jaardienst voor Pierre van Nieuwenhoven en 
H. Mis voor overleden ouders Van Nieuwen-
hoven-Pepels, H. Mis voor Pierre Smolenaers 
wegens verjaardag
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar:  Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

OASEMORGEN
Maandag 11 juni 2018 is er bijeenkomst 
van de OASE-groep
in de kerk in Budschop. De viering begint om 
09.00 uur. 
Tijdens de pauze is er koffie en thee. Ieder-
een is van harte welkom om tijdens deze 
morgen binnen te lopen en samen te bidden

Overleden
Mevrouw Toos Knapen-Geelen op 11 mei 
2018. De avondwake heeft plaatsgevon-
den in Budschop waarna de crematie heeft 
plaatsgevonden in Roermond. 
Mevrouw Drina Paardekooper- Kessels op 17 
mei jl. De avondmis was op 22 mei in Bud-
schop waarna de crematie heeft plaatsge-
vonden op 23 mei in Weert.
Dat zij moge rusten in vrede.

Parochie O.L. Vrouw Onbe-
vlekt 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 31 mei - 9 juni

Donderdag 31 mei, in Mariakapel Klaar-
straatzijweg, 18.40 bidden van het rozen-
hoedje; 19.00 ter ere van Maria en voor ei-
gen intenties. 

Vrijdag 1 juni, H. Justinus, martelaar, 1e 
vrijdag van de maand, Ziekencommunie. 

Zaterdag 2 juni,  vooravond Sacraments-
dag, 19.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans)  
zwd Toos Smeets-Reijans. 

Zondag 3 juni, Hoogfeest van Sacra-
mentsdag, 09.30 (Kerkelijk Zangkoor – 
samenzang + Gregoriaanse processiezang) 
ghm Jac Berben en Toos Berben-Weerts. 
10.00 – 11.00 SACRAMENTSPROCES-
SIE. Route: O.L.Vrouwestraat – Hen-
nesweg – Past. Vullersstraat met rustal-
taar bij handboogbaan – Lemmenhoek 
- parochiekerk. Volgorde: acolieten met 
kruisbeeld – harmonie Melodie der Peel – 
Vrouwen(verenigingen) – 1e communican-
ten - kerkelijk zangkoor – misdienaars/aco-
lieten – Allerheiligste – schutterij St. Odilia 
– mannen en andere verenigingen. 

Donderdag 7 juni, 19.00 voor de zieken. 

Zaterdag 9 juni, 19.00 (Samenzang) voor 
eigen intenties. 

ACOLIETEN: za. 2 juni 19.00:  Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 3 juni 10.00: 
Mathijs en Luc van Hulsen; za. 9 juni 19.00: 
Tom Kessels, Nick Stijnen. 

SACRAMENTSPROCESSIE: Deze processie 
is de publieke uiting van verering voor de 
allerheiligste Eucharistie. De godsvruchtige 
deelname van de gelovigen aan de eucha-
ristische processie op het hoogfeest van 
het Lichaam en Bloed van Christus (Sacra-
mentsdag) is een genade van de Heer die 
alle  deelnemers met grote vreugde vervult. 
In onze parochie is deze processie nooit ver-
loren gegaan dankzij de deelname van ver-
enigingen en parochianen persoonlijk. Ook 
trekt elk jaar een groepje 1e communican-
ten mee in de processie. 
Ik nodig u uit deze zondagmorgen de wan-
delschoenen aan te trekken en even met het 
Allerheiligste biddend en met muziek en 
zang door de straten van Ospel te trekken. 
Ná processie bent u weer welkom voor een 
kop koffie/thee bij Het Peeljuweel, aange-
boden door Ospel Actueel, waarvoor van 
harte dank. 

H. VORMSEL – 1e COMMUNIE: De viering 
van beide Sacramenten vorig weekeinde 
zijn plechtig en feestelijk verlopen dank 
zij de medewerking van leerkrachten, ou-
ders en verenigingen, de koster e.a. Aan de 
voorbereiding is door velen ruim aandacht 
geschonken en bij de vieringen zelf verliep 
alles dan ook heel goed. Graag zeg ik ie-
dereen dank, die zijn/haar medewerking 
verleende. In goede samenwerking kan in 
een parochie veel bereikt worden. Het bleek 
opnieuw. 

Pastoor A. Koumans, OMI.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag  3 juni : 
10.00 uur  Woord - en Communiedienst.
- tot bijzondere intenties

Zondag  10 juni : 
10.00 uur  Woord - en Communiedienst.
- tot bijzondere intenties en voor overleden 
fam. Vossen

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve moeder Maria, help mijn kleinkin-

deren bij hun examen als ze het moeilijk 
hebben  Dank U.

- Lieve moeder,  sta mijn gezin bij alstublieft, 
wij hebben uw steun en kracht nodig.    

Iets om over na te denken:
Wees jezelf zoals je bent, ook al word je ziel 
gekrenkt.

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag 
open en iedereen is er van harte welkom.

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
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Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
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 Mantelzorgondersteuning en
Groene Kruis Vrijwilligerszorg
Telefoon: 088 - 61 088 61
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep 
www.dezorggroep.nl

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG  1 juni 2018  is de eerst-
volgende kienavond in Budschop. 
Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St. Rochuskerk,  Ro-
chusplein 1.  De zaal is open om 19.00 
uur. Budschop. Het  kienen is toegan-
kelijk voor iedereen. U  kunt dan kie-
nen voor  de jackpot van € 30,--.
Iedereen is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop

Zijactief Ospel

Uitnodiging Sacramentsprocessie  
zondag 3 juni.

Zondag 3 juni is het Sacramentsdag 
en trekt na de Hoogmis van 9.30 uur 
om 10.00 uur de traditionele proces-
sie weer door het dorp.
Dit jaar via O.L.Vrouwenstraat , Hen-
nesweg, Past Vullerstraat met rust-
altaar bij het clubhuis van de hand-
boogschutterij . Terug naar de kerk 
waar rond 11.00 uur de afsluiting 
volgt.
Wij zouden het fijn vinden dat leden 
van Zijactief hierbij aanwezig zijn.

Uw eigen uitvaart 
vormgeven? 

Op 2 juni kan het in Maasbracht

Op zaterdag 2 juni organiseert Mo-
nuta een inspirerende informatiedag 
van 10.00 - 14.00 uur in Maasbracht. 
Tijdens de informatiedag kunnen 
bezoekers hun eigen uitvaartsfeer 
vormgeven en hun persoonlijke uit-
vaartwensen vastleggen.

Een bijzonder afscheid. Veel mensen 
kunnen zich er misschien weinig bij 
voorstellen, maar ze kunnen zich er 
wel op voorbereiden. Tijdens de in-
formatiedag op 2 juni kunnen bezoe-
kers aan Monuta hun eigen uitvaart-
sfeer vormgeven op een moodboard 
en hun laatste woorden op papier 
laten zetten door een professionele 
schrijver. Daarnaast is er volop infor-
matie over de vele uitvaartmogelijk-
heden die er zijn en de wijze waarop 
uitvaartwensen nu al vastgelegd kun-
nen worden. 

Tips en inspiratie
“De meeste mensen hebben wel eens 
nagedacht over hun eigen wensen 
rondom de uitvaart, maar hebben 
deze niet vastgelegd. De informatie-
dag is bedoeld om mensen de kans te 
geven na te denken over hun wensen, 
er met een uitvaartverzorger over te 
praten en eventueel meteen vast te 
leggen”, aldus Monuta. Bezoekers 
mogen het moodboard en de laatste 
woorden mee naar huis nemen om 
aan dierbaren te laten zien en lezen, 
zodat zij straks niet met onverwachte 
vragen achterblijven. Voor iedereen 
die niet in de gelegenheid is of liever 
thuis uitvaartwensen invult, kan dit 
doen via www.monuta.nl/uitvaart-
wensen. Hier zijn ook tips en inspira-
tie te vinden voor het vormgeven van 
een bijzonder afscheid.

Kosteloos
Belangstellenden kunnen kosteloos 
de informatiedag bezoeken, aanmel-
den vooraf is niet nodig. De locatie 
Monuta aan de Molenweg 43, 6051 
HH in Maasbracht is op zaterdag 2 
juni aanstaande geopend van 10.00 - 
14.00 uur.

Kom een kijkje nemen

Open dagen De Vuurmolen op 1 en 3 juni
Vervolg voorpagina.

Wij vieren dit jubileum tijdens de 
open dagen op 1 en 3 juni a.s. 

EMR Ron Backus. Pannenweg 210
Na jaren ervaring en kennis te heb-
ben opgedaan bij diverse middelgro-
te accountantskantoren ben ik, Ron 
Backus, in januari 2015 als zelfstan-
dig ondernemer begonnen onder de 
naam EMR-Salaris. Onder deze naam 
bied ik de werkgever datgene dat no-
dig is voor een onbezorgde salarisad-
ministratie. Naast de maandelijkse sa-
larisstrook, loonaangifte en overige 
van belang zijnde overzichten, bied ik 
tevens hulp bij alle andere zaken die 
met personeel te maken hebben. 
Zaken zoals de pensioenadministra-
tie, p&o, maar ook arbeidsrechtelijke 
aangelegenheden. U kunt deze zaken 
zelf doen waarbij ik u met advies ter-
zijde sta, maar u kunt er ook voor kie-
zen om alles volledig uit te besteden. 
Op basis van uw wensen wordt een 
op maat gemaakt aanbod gedaan 
tegen een zeer redelijke prijs. In een 
vrijblijvend gesprek kan ik u precies 
uitleggen wat ik met mijn bedrijf 
EMR-Salaris voor u kan betekenen. 

Dimphy Hermans Gezondheids-
consulent, Pannenweg 210
Laat uw voeding uw medicijn zijn en 
uw medicijn uw voeding! 
Als klein meisje droomde ik ervan 
om verpleegkundige te worden en 
ik zou dan trouwen met een dokter. 
Dat eerst heb ik gehaald. Ik ben ook 
getrouwd, maar niet met een dokter, 
haha! Tijdens mijn opleiding tot ver-
pleegkundige HBO-V en ook tijdens 
de opleiding tot praktijkondersteu-
ner huisartsen kwam voeding wel ter 
sprake, maar werd dit niet uitgebreid 
behandeld. Zelf had ik allerlei vage 
gezondheidsklachten waar nooit een 
echte diagnose voor gesteld is. Bij-
voorbeeld: ik kwam met gewrichts-
klachten bij de reumatoloog. Ik had 
geen reuma, maar men wilde mij wel 
tabletten voorschrijven! 
Ik dacht dat dit toch anders zou moe-

ten kunnen. Ik ben me gaan verdie-
pen in het stukje voeding en er ging 
een nieuwe wereld voor mij open. 
Klachten verminderden en verdwe-
nen zelfs! Ik help graag andere men-
sen bij het oplossen van hun klachten 
door te kijken naar voeding. 

Een paar reacties van de huurders 
over de verhuurders
Vos |Gekas & Boot Zuid BV, vanaf 
2002 huren wij het pand Pannenweg 
208, in de 16 jaar zijn er nooit on-
enigheden o.i.d. geweest. Ook wordt 
er altijd een efficiënte oplossing be-
dacht voor wat betreft onderhoud 
aan alarm, cv, etc. Al met al wordt er 
door de verhuurder met de huurders 
meegedacht……
Frank Leenen van Cito Totaalser-
vice “Ik ben sinds negen jaar een te-
vreden huurder van ‘De Vuur-molen’. 
De verhuurder staat altijd open voor 
ideeën en verbeteringen. Sjaak is veel 
bezig met het hoogwaardige onder-
houd van het pand. Dit is ook zeker 
terug te zien in de nog te verhuren 
kantoorruimtes in het pand en in de 
uitstraling van het gehele pand!” 
Roel Hermans: “Wij huren sinds no-
vember 2011 een kantoorruimte op de 
Pannenweg 208a. In 2015 heeft de fa-
milie Stockmans ons geholpen aan ex-
tra kantoorruimte door het dakterras 
te verbouwen tot een extra ruimte. 
Dit jaar hadden wij weer de gelegen-
heid om twee extra kantoorruimten 
te huren. Wij hebben een verhuurder 
getroffen die met ons meedenkt!” 

Op dit moment staan er nog vier kan-
toorunits te huur! In een zeer hoog-
waardig afgewerkt complex voorzien 
van alle gemakken. Begane grond 27, 
43, 46 en op de 1ste verdieping 14 m2 
(exclusief aandeel in de algemene 
ruimten). Gezamenlijke entree, da-
mes- en herentoilet, kantine begane 
grond, pantry op de verdieping. Gra-
tis gebruik vergaderruimte, voldoen-
de gratis parkeerruimte en glasvezel, 
Wi-Fi en VoIP is tegen betaling af te 
nemen. Voor informatie bel even met 
Lia Stockmans 06-51818376

Recreatiezoneringsplan Peelvenen gereed
Staatsbosbeheer heeft afgelopen 
maanden aan een recreatiezone-
ringsplan voor de hoogveengebieden 
in de Peel (Peelvenen) gewerkt. In het 
zoneringsplan is de gewenste intensi-
teit van recreatie in de natuurgebie-
den beschreven. Het eindresultaat is 
nu gepubliceerd op de website: htt-
ps://www.staatsbosbeheer.nl /over-
staatsbosbeheer/projecten/de-pelen-
recreatiezonering. 

Peelvenen
De Peelvenen bestaan uit de hoog-
veengebieden in de Peel: Groote 
Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel, 
maar ook de Heitrakse Peel, de Bult 
en ’t Zinkske. In de Peelvenen komen 
allerlei bijzondere en kwetsbare vo-
gelsoorten voor. Deze vogelsoorten 
hebben voldoende rustgebieden no-
dig om te kunnen broeden of rusten 
tijdens de vogeltrek.

Uitgebreid proces
Allereerst heeft Staatsbosbeheer de 
recreatieve, ecologische, hydrologi-
sche en cultuurhistorische randvoor-
waarden onderzocht. Er is rekening 

gehouden met bestaande plannen en 
recreatiebeleid van de gemeenten en 
waterschappen en het Landinrichtings-
plan Peelvenen ‘Het onverenigbare 
verenigd’. Het concept zoneringsplan is 
gepresenteerd tijdens informatieavon-
den en gepubliceerd voor reacties. 

Zonering
In het recreatiezoneringsplan zijn 4 
zones aangegeven. Deze zones geven 
aan welke mate van recreatie moge-
lijk is. Van recreatieve ontwikkelge-
bieden tot rustgebieden die zijn af-
gesloten om soorten te beschermen. 

Vervolg
De aangepaste zonering zal ingaan 
vanaf najaar 2018. Het zoneringsplan 
wordt in 2018 verder getoetst door de 
provincies Noord-Brabant en Limburg 
en gereedgemaakt voor opname in het 
Natura2000-beheerplan ‘Groote Peel, 
Deurnsche Peel en Mariapeel’ in 2019.

Meer informatie?
Op de website https://www.staatsbos-
beheer.nl/over-staatsbosbeheer/pro-
jecten/de-pelen-recreatiezonering.

Poetshulp 
in Nederweert
Voor 4 uur per week

06- 347 063 63



Uitstapje met vrienden, collega’s, familie of gezin?
Op zoek naar een unieke, fantastische belevenis?

www.hoeve-samsam.nl of bel 06 28944044

Cabrio Tuk Tours Loopfiets LimburgCabrio Tuk Tours Loopfiets Limburg

Vespa Tour Fun-Mover

NIEUW
LOOP-

FIETSEN

Schoor 50 • 6031 SC Nederweert
T 0495 624 933 • M 06-224 808 99

www.hofvanschoor.nl • info@hofvanschoor.nl

High Tea, lunches, koffie, thee, homemade cake of taart, 
of met een glas bier of glaasje wijn genieten in het theehuis 

of de heerlijke theetuin. 

Openingstijden 1 april tot 1 november: 
van 11 tot 18.00 uur, maandag rustdag;

1 november tot 1 april:
 vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 18.00 uur. 

E R  O P  U I TE R  O P  U I T

www.onsboerenerf.com | info@onsboerenerf.com | 06-36 36 36 06
Banendijk 5, Nederweert-Eind

Eerlijk eten en terras.
Feesten en vergaderen.
Ontdekkingscentrum over er 
varkenshouderij en landbouw.

Gastvrij en kindvriendelijk
het platteland ontdekken!

Volop wandelen, �etsen 
en buitenspelen.

Kruid of onkruid? 
Vaak lopen we er aan voorbij, of zelfs er over heen. Soms noe-
men we het onkruid, maar in de vrije natuur van onze omgeving 
zijn veel eetbare en geneeskrachtige kruiden. Ga mee op ontdek-
kingstocht en beleef de natuur eens op een andere manier. We 
nemen je mee voor een wandeling door de Groote Peel en laten 
je kennis maken met de rijkdom aan planten die er groeien. Her-
borist Diana Vossen vertelt over de naamverklaring, volksgebrui-
ken en geneeskracht van wilde kruiden langs de oude peelba-
nen. Je krijgt informatie die soms al eeuwenoud is en omgeven 
door oude verhalen en legenden. Het met respect en bewon-
dering omgaan met planten, kruiden en bomen leert ons weer 
beseffen hoeveel natuurlijke bronnen er in de natuur te vinden 
zijn. Een boeiende beleving!

De excursie start om 11.00 uur bij het Buitencentrum De 
Pelen. Deelname kost € 5,- per volwassene en € 3,50 per 
kind voor de excursie. Aanmelden via: depelen@staats-
bosbeheer of telefonisch: 0495 – 641 497. Tip: zondag 3 

juni geen tijd? Op zondag 10 juni is er nog een kruidenwan-
deling!

Optreden ‘Just4fun’!
Just4fun is een zanggroepje uit Liessel ontstaan vanuit een geza-
menlijke hobby: zingen! Samen zongen ze al jaren de Carnavalsmis 
in Liessel. Dat deden ze met zoveel plezier en enthousiasme dat ze 
besloten om wekelijks te gaan repeteren en vaker te gaan optreden. 
Hun motto belooft veel goeds: ‘Wij zingen voor ons, maar ook voor 
úw plezier’! Het repertoire van Just4fun is erg breed: Nederlands en 
Engelstalige nummers van The Beachboys tot Frans Bauer, maar ook 
Brabantse nummers komen voorbij. Meer info: www.singjust4fun.nl. 

Het optreden vindt plaats in het overdekte Amfitheater van Bui-
tencentrum De Pelen. Er zijn twee voorstellingen; om 13.30 en 
15.00 uur. Deelname is een vrijwillige bijdrage die ten goede 
komt aan de organisatie van het Peelpodium. Voor meer infor-
matie over het Peelpodium: www.staatsbosbeheer.nl/peelpo-
dium.

Buitencentrum De Pelen, startpunt van natuurbeleving
Voor of na afloop van de excursie kun je nog heerlijk struinen door 
de winkel van het Buitencentrum. Hier vind je boeken, Streekpro-
ducten en leuke souvenirs. Voor een hapje en een drankje kun 
je bij de Peelkiosk en in de Peelboerderij terecht. Het Buitencen-
trum is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Voor meer 
informatie: www.staatsbosbeheer.nl/depelen 

Foto’s: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Op zondag 3 juni is er weer veel te beleven bij Buitencentrum De Pelen. Om 11.00 uur start een ‘kruid- of on-

kruidwandeling’. Herborist Diana Vossen laat je zien dat er eigenlijk geen onkruid bestaat en wat de kracht van 

planten is. Om 13.30 en 15.00 uur is er een optreden van ‘Just4fun’. Genoeg ingrediënten voor een heerlijk dagje 

Peel dus! Alle activiteiten starten bij Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Activiteitenprogramma Nationaal Park De Groote Peel

Kruidenwandeling en muziek ‘Just4fun’ bij De Pelen



Tuin & Terras
Kampsteeg 11A
5768 PN  Meijel
Tel. 06-20974776

www.rinivanrees.nl

Vanaf dit weekeinde nonstop open. 
De openingstijden zijn maandag tot 

en met vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur. 
Zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.

Zon- en feestdagen van 11.00 - 16.00 uur

Zondag 3 juni grote proef- en beleefmarkt 
met blauwe bessen

Eerlijk advies op een Eerlijk advies op een 
respectvolle manier bijrespectvolle manier bij

Kopen in een Kopen in een 
klantvriendelijkeklantvriendelijke

omgeving.omgeving.

Koffie of theeKoffie of thee
met iets lekkersmet iets lekkers

staat klaar!staat klaar!

De sterke punten van Rini van Rees:

•• groot, uitgebreid assortiment 

sterke zomerbloeiers (geraniums, 

bacopa, enz.)

•• een mooi assortiment vaste 

planten zoals lavendel, hortensia,

enz.

•• hangmanden in alle vormen,

maten en kleuren

•• uitgebreid assortiment fruit-

struiken zoals blauwe bessen, 

frambozen enz. 

•• Alles zelf geteeld,

dus voordeel bij de teler zelf.

BlauweBlauwe
bessen bessen 
(Zelf plukken)(Zelf plukken)

5050
per kiloper kilo

Met een opreden van 

Vocal 
Surprise

Wij zijn een ambachtelijk perk en kuipplanten bedrijf die beWij zijn een ambachtelijk perk en kuipplanten bedrijf die be--

halve eenjarige planten zoals gerariums, bacopa, surfinia, ook halve eenjarige planten zoals gerariums, bacopa, surfinia, ook 

bijzondere vaste planten telen. Bij het ambachtelijke kun je denbijzondere vaste planten telen. Bij het ambachtelijke kun je den--

ken aan het hele proces van telen waarbij we bijna alles in eigen ken aan het hele proces van telen waarbij we bijna alles in eigen 

hand nemen. Dat begint vanaf het stek snijden tot en met hele hand nemen. Dat begint vanaf het stek snijden tot en met hele 

groeiproces tot het moment datgroeiproces tot het moment dat de planten uitgeleverd kunnen de planten uitgeleverd kunnen 

worden. Onze specialiteit zijnworden. Onze specialiteit zijn  hangmanden, die varieren van in hangmanden, die varieren van in--

getogen klein tot hele grote overvloedige hangbakken. Doordat getogen klein tot hele grote overvloedige hangbakken. Doordat 

we alles in eigen hand hebben kunnen we voordeliger aan onze we alles in eigen hand hebben kunnen we voordeliger aan onze 

klanten leveren. Dus kopen bij de teler zelf levert daadwerkelijk klanten leveren. Dus kopen bij de teler zelf levert daadwerkelijk 

voordeel op. En dat geldt ook voor onze neventak.voordeel op. En dat geldt ook voor onze neventak.

De teelt en oogst van houtig kleinfruit waarbij vooral blauwe bes-
sen een hoofdrol spelen. En dat brengt me bij het volgende: ze zijn 
er weer, blauwe bessen uit Nederland, biologisch en gezond! Onze 
blauwe bessen bestaan uit vooral nieuwe soorten die zich onder-
scheiden door hun veel betere smaak, grootte en houdbaarheid dan 
de buitenlandse soorten. Na de oogst kun je onze blauwe bessen 
14 dagen in de koelkast bewaren. Dat zal zeer waarschijnlijk niet 
gebeuren want daar zijn ze veel te lekker voor...
In de diepvries zijn ze meer dan een jaar goed te bewaren dus je 
kunt er over een hele lange periode van genieten. Blauwe bessen 
worden ook wel de koningin onder de bessen genoemd. Er is maar 
weinig fruit die behalve gezond ook nog heel lekker is. Op de uni-
versiteit van Maastricht is onderzoek gedaan naar de gezondheidsas-
pecten van de blauwe bes en daar is wetenschappelijk aangetoond 

dat het eten van blauwe bessen erg gezond is. Zowaar een Ne-
derlandse lekkere superfood. Blauwe bessen bevatten erg veel 
anti-oxydanten die kankerwerende eigenschappen bevatten. Bij 
ons is de teelt zoveel mogelijk natuurlijk. We gebruiken voor de 
bestuiving van de blauwe bessen zowel hommels als bijen dus 
chemisch bestrijden is uit den boze. Behalve vers uit de hand 
zijn blauwe bessen erg geschikt als ingredient voor talloze ge-
rechten. Enkele voorbeelden zijn blauwe bessen taart, pannen-
koeken, toetjes, enz. Wij verkopen zowel de bessen als de strui-
ken. Wij geven uiteraard een eerlijk en betrouwbaar advies. De 
blauwe bessenstruiken staan in grote potten waar ze hun hele 
levenscyclus in kunnen blijven staan. Dus behalve in de tuin zijn 
onze blauwe bessen struiken ook te gebruiken op terras of bal-
kon. De lekker gezonde bessen langs jouw terras stoel!
Doordat we een gedeelte van onze blauwe bessen struiken in 
de kas hebben staan kunnen we blauwe bessen vers leveren 
van eind mei tot eind september. Zelfpluk is bij ons mogelijk.
Voor een erg voordelige kiloprijs kun u bij ons zelf blauwe bes-
sen plukken in een aangename omgeving. Je kan zelf de onbe-
spoten blauwe bessen plukken voor € 5,50 per kilo en je plukt 
in een uur ongeveer 4 kilo. Ten opzichten van ongeveer € 20,00 
per kilo in de supermarkt. Na de pluk wordt u getrakteerd op 
een gratis kopje koffie met een blauwe bessen lekkernij. In die 
periode verkopen we de blauwe bessen dan ook op Kampsteeg 
11a, in Meijel. Behalve blauwe bessen telen we ook zwarte bes-
sen, aroniabes, tayberrie, bramen en japanse wijnbes. Er zijn 
mogelijkheden voor rondleidingen, zie onze website. Om onze 
klanten een indruk te geven van ons bedrijf organiseren we op 
zondag 3 juni een eet en beleefmarkt. Hier kunt u proeven van 
allerlei lekker blauwe bessen gerechten. Tevens kunt u onze 
kwekerij bezichtigen. Dan zijn er tevens nog prachtige hang-
manden te zien en veel bijzondere vaste planten soorten.

Zondag 3 juni een proef- en beleefmarkt  bij Rini van Rees



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

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

Klaarstraat 23, 6035 AA Ospel
Tel.: 0495 631207 / 06 54654192
info@erikcaris-timmerbedrijf.nl
www.erikcaris-timmerbedrijf.nl

ken         huis         tuinken         huis         tuin

Op vrijdag 19 januari, vrijdag 2 maart en vrij-
dag 18 mei brachten vijf basisscholen uit de 
gemeente Nederweert een bezoek aan Laco 
Nederweert. Hier kregen de leerlingen van 
diverse sportaanbieders zwemclinics. 

Laco gymics, ZPC Nederweert en de Red-
dingsbrigade Nederweert waren aanwezig 
om met de kinderen aan de slag te gaan. 
Middels deze activiteit trachten alle be-
trokken partijen de ouders en kinderen be-
wust maken dat het alleen hebben van een 
zwemdiploma niet voldoende is. Kinderen
moeten regelmatig blijven zwemmen om 
hun zwemtechniek te onderhouden. 

Bij de Laco gymics gingen de kinderen aan 
de slag met trefbal in het zwembad. De 
kinderen speelden het spel erg sportief. Bij 
ZPC Nederweert konden de kinderen kie-
zen tussen het wedstrijdzwemmen of syn-
chroonzwemmen. Bij het wedstrijdzwem-
men leerden de kinderen hoe te starten
vanaf de startblokken en werd er uiteraard 
een klein wedstrijdje gehouden. Bij het 
synchroonzwemmen maakten de kinderen

KERNgezond duikt het water in!

kennis met de basis, wat nog best moeilijk 
bleek. Bij de reddingsbrigade werd gestart 
met diverse zwemslagen. Hierna leerden de 
leerlingen de rescue tube te gebruiken en 
hoe personen in het water op de juiste ma-
nier te helpen. 

De kinderen vonden het enorm leuk en gin-
gen dan ook alle middagen moe maar tevre-
den naar huis toe en namen met een groot 
applaus afscheid van ZPC Nederweert, Red-
dingsbrigade Nederweert en de Laco gymics.

De volgende KERNgezond-activiteit vindt 
plaats in juni. Dan brengen alle zeven basis-
scholen uit de gemeente Nederweert, ver-
spreid over drie dagen, een bezoek aan Land 
van Horne St. Charles. De kinderen gaan hier 
de smaaklessen beleven samen met bewo-
ners van Land van Horne en bewoners van 
locaties van Woningvereniging Nederweert. 
Ook sluiten er cliënten van PSW en De Soos 
aan. Deze activiteit wordt georganiseerd 
in samenwerking met Woningvereniging 
Nederweert, Puur & In balans, Jumbo Heer-
schap, Land van Horne en PSW. 

RKSVO-NIEUWS

Woensdag 30 Mei:
RKVB O.11-1 - RKSVO O.11-1 19.00

Vrijdag 1 juni:
DOOSPELSE DERBY (mis dit niet!) 19.00

Zaterdag 2 Juni:
RKMSV O.13-2 - RKSVO O.13-2 12.00
Merefeldia O.11-4 - RKSVO O.11-3M 09.30
Volleybal toernooi Fortutas op veld RKSVO 14.00

Zondag 3 Juni:
RKSVO 1 (nacompetitie) zie site RKSVO 14.30
RKSVO 3 - Someren 5 12.00
Rood/Wit’67 VE1 - RKSVO VE2 10.00
RKSVO Vr.1 - SVSH Vr.1 10.00
Speelster v/d week: 
Demi Steevens RKSVO O.11-4M

Zaterdag 9 Juni:
RKMSV O.19-1 - RKSVO O.19-1 14.30

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Programma za. 2 juni Junioren
BEVO JO17-1G - Eindse Boys JO17-1 14.15 uur
Sp Leeuwen JO11-4m - Eindse Boys MO17-1 10.30 uur
DSO/VO/DEV MO17-1 - Eindse Boys MO17-1 13.00 uur

Programma Do. 31 mei Senioren
RKVB 2 - Eindse Boys 2 19.30 uur
Eindse Boys 4 - Crescentia 2 20.00 uur

Programma Zo. 3juni Senioren
Roggel 6 - Eindse Boys 3 10.00 uur
Eindse Boys 4 - DESM 5 11.00 uur
Eindse Boys 351 - Merefeldia 35+1 10.00 uur

Programma Zo. 3 juni Vrouwen
Someren/NWC VR2 - Eindse Boys VR1 10.00 uur
Odilienberg VR1 - Eindse Boys VR2 11.00 uur

Mededelingen
Supporters bedankt voor uw steun bij de 
wedstrijden
Voor de lagere elftallen kunt u nog enkele 
wedstrijden komen aanmoedigen

Voor het laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

Op 29 juni zullen we ons samen met onze 
sponsoren presenteren tijdens de Zomerbra-
derie Nederweert met een echte duiktank. 
Als voorbereiding daarop hebben we afge-
lopen zaterdag Bob de Bouwer als thema 
gehad tijdens de training. Diverse opdrach-
ten zijn met Lego onderwater gemaakt. Wil
je dit ook eens proberen ? Dit kan tijdens de 
Zomerbraderie in Nederweert. Binnenkort 
laten we weten hoe en wat. Wil je eerst een 
keer naar komen kijken in het zwembad ?
Dan ben je welkom van 17.30 -19-30 uur tij-

Bob de Bouwer en de 
ZomerBraderie Nederweert

dens deze trainingen op zaterdagavond. Je 
kunt ook informatie krijgen over proefdui-
ken of opleidingen. Voor het inschrijven van 
een proefduik, opleiding of een cadeaubon 
voor een verjaardag (elk bedrag is mogelijk) 
neem geheel vrijblijvend contact met ons op 
via info@duikteamnederweert.nl
Wil je meer info ? Check dan onze website 
www.duikteamnederweert.nl of onze face-
book pagina “Duikteamnederweert” hier 
zijn ook veel meer foto’s terug te vinden van 
onze activiteiten en trainingen.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Koningsschieten HBS Wilhelmina Ospel
op 20 mei 2018

Na 30 schot
1 Ruud Westerveen 274
2 Ronnie Gielen 273
3 Thijs van de Loo 267
4 Martijn Geuns 258
5 Jac Meevis 255
6 Fried Op’t Root 255
7 Tim Vaes 254
8 Luc van de Loo 252
9 Marlies Hekers 245
10 Martien van Cranenbroek 242
11 Harrie de Wit(Lo) 240
12 Harrie de Wit(Le) 237
13 Chantal Hekers 233
14 Frans van Nieuwenhoven 230
15 Bér de Wit 229
16 Michel Hekers 212
17 Stefan Koolen 208
18 Peter Stienen 173
19 Kim Koolen 160

12 schot na
1 Ronnie Gielen 113
2 Ruud Westerveen 109
3 Thijs van de Loo 106
4 Jac Meevis 104
5 Fried Op’t Root 94
6 Martijn Geuns 94

Einduitslag
Koning Ronnie Gielen
Onderkoning Ruud Westerveen
Hoogste dame Marlies Hekers
Hoogste Junior Chantal Hekers
Hoogste veteraan Ruud Westerveen
Meest gelijke punten Harrie de Wit(Le)

Aspiranten
1 Jarno Heijkers 140
2 Jaison Nolting 127

Agenda
9-10 juni Veldwedstrijd Cadier en Keer
16 juni Allround Jeugd Cup Fita
8 juli Cloutschieten
14-15 juli Veldwedstrijd St. Oedenrode
7 augustus Thuisblijverstoernooi
17-19 augustus Jeugdkamp

Aangeboden 
Hulp in de huishouding

In Nederweert
06-132 764 22

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

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)
◆	 Tomatensoep
◆	 Babi Pangang
◆	 Kipfilet in ketjapsaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (6 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 17,00
Maandmenu (voor 2 à 3 personen)
◆	 Babi Pangang
◆	 Koe Loe Kai
◆	 Kipfilet in ketjapsaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (8 stuks)
◆	 Gebakken ananas (4 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 20,50

Voor catering & afhaallijst zie:
www.meigardennederweert.com

Elke zaterdag, zondag en 

feestdagen, lopend buffet 

van 17.00 tot 22.00 uur.

Onbeperkt eten uit Chinese, Indische,

Kantonese, Viëtnamese, Japanse

en exclusieve gerechten.

Inclusief soep, sushi en ijs.

Exclusief dranken:

€ 14,50 p.p.
4 t/m 11 jr € 7,25 p.p.

Aanbieding voor afhalen
Op vaderdag is er een aangepaste bestellijst voor afhalen

Bij elke bestelling op vaderdag een kadoCircus Bolalou

Het Internationale Circus Bolalou 
geeft van woensdag 30 Mei tot en 
met zondag 3 Juni voorstellingen in 
Nederweert. De kleurrijke circustent 
is te zien aan de florastraat in Neder-
weert. 

Iedereen die houdt van spanning en 
sensatie, spectaculaire stunts en dui-
zelingwekkende acts én prachtige 
grappen en grollen, mag deze kans 
niet laten liggen. Droom weg bij een 
tijdloze familieshow met cowboys uit 
het wilde westen, razendsnelle jong-
leurs, vrolijke clowns, vliegende men-
sen en een vuurvreter uit duizend-
en-één nacht. Ook de vele dieren 
zijn nog steeds een groot onderdeel 
in de show. Vele oh’s en ah’s klinken 
er vanuit het publiek als de prachtige 
Friese paarden de piste binnen ko-
men draven. Naast de paarden zijn er 
pony’s, honden, lama’s, dwerggeitjes 
en mini-koeien.

Geniet tijdens de voorstelling van 
prachtige (circus)muziek en moderne 
muziek die de acts ondersteunt. De 
ultramoderne lichtinstallatie en het 
prachtige decor maken de ambiance 
compleet.

Circus Bolalou geeft in Nederweert 
voorstellingen op:
• Woensdag 30 mei om 15.00 uur.
• Donderdag 31 mei om 16.30 uur.
• Vrijdag 1 juni om 16.30 uur.
• Zaterdag 2 juni om 15.00 uur.
• Zondag 3 juni om 14.00 uur.

Voor meer info kun je terecht op 
www.circus-Bolalou.nl

Veldeke Limburg presenteert Jaarboek 2017 
Op woensdag 23 mei jl. werd op 
kasteel Montfort het Jaarboek 
2017 van Veldeke Limburg gepre-
senteerd. De diverse activiteiten 
die Veldeke Limburg op plaatse-
lijk én lokaal niveau organiseert 
om zowel de Limburgse taal als de 
Limburgse volkscultuur te bevor-
deren, hebben hierin een nadruk-
kelijke plaats gekregen. Ze geven
een mooi beeld van het beleid dat 
de vereniging voor ogen staat. 
Daarnaast bevat het jaarboek ook 
resultaten van diverse onderzoe-
ken naar de Limburgse streektaal. 
Ook bevat het volkskundige bij-
dragen, bijvoorbeeld over de ty-
pisch Limburgse bakhuisjes. De re-
dactie werd verzorgd door Pierre
Bakkes, Peter Klein en Ton van de 
Wijngaard. Het Jaarboek 2017 van 
Veldeke Limburg is voor 20 euro 
(excl. verzendkosten) te bestellen
bij het Huis voor de Kunsten Lim-
burg via rcorstjens@hklimburg.nl.

In het Jaarboek 2017 wordt in een aan-
tal bijdragen verslag gedaan van taal-
kundig onderzoek naar het Limburgs. 
Zo bespreekt Stefanie Ramachers, die 
onlangs aan de Radboud Universiteit 
in Nijmegen promoveerde op een 
onderzoek naar het verwerven en
gebruiken van de typische Limburgse 
sleep- en stoottoon, de resultaten 
van haar studie. Karlien Franco heeft 
aan de Katholieke Universiteit Leuven 
onderzocht waarom bijna alle dia-
lecten hetzelfde woord hebben voor 
sommige betekenissen, terwijl voor
andere concepten in bijna elk dorp 
een andere uitdrukking bestaat. Als 
basis voor haar onderzoek maakte zij 
gebruik van de gedigitaliseerde gege-
vensbestanden van onder andere het 
Woordenboek van de Limburgse Dia-
lecten (WLD). In de bijdrage van Joep 
Kruijsen met als titel ‘Van kaartenbak 
tot databank’ gaat het over de realisa-
tie van dit woordenboek tussen 1960 
en 2008. Lei Heijenrath gaat in zijn ar-
tikel in op het dialect van Kerkrade en 
omgeving en waarom dit in vergelij-
king met andere Limburgse dialecten 
opmerkelijk Duits klinkt. Hij probeert 
te verklaren waarom de belangrijke 
taalgrens die deze dialecten afbakent, 
de Benrather lijn, juist hier loopt.

Els Diederen heeft een artikel ge-
schreven over Limburgse bakkese. Dit 

zijn de karakteristieke huisjes waarin 
vroeger het brood en de Limburgse 
vlaaien gebakken werden. Een func-
tie die ze in de meeste plaatsen ver-
loren toen bakkers zich in de dorpen 
vestigden en iedere dag brood bakten 
en aan huis gingen bezorgen. Diede-
ren beschrijft hoe die gebouwtjes en 
de ovens werden geconstrueerd, hoe 
werd gestookt en gebakken en welke 
producten er allemaal in het bakkes 
werden vervaardigd. Haar bijdrage is 
rijkelijk geïllustreerd met historische 
en actuele foto’s.

Dit zijn slechts een aantal voorbeel-
den uit het nieuwe jaarboek van 
Veldeke Limburg. Andere auteurs 
die een bijdrage hebben geleverd, 
zijn bijvoorbeeld Lou Spronck, Peter 
Klein, Pierre Bakkes, Yuri Michielsen-
Tallman en Netty Engels. Evenals 
voorgaande jaren zijn de bijdragen 
ook nu weer zowel Nederlands- als 
Limburgstalig. 

Over Veldeke Limburg
Veldeke Limburg is de provinciale
koepel van tien lokale Veldeke-krin-
gen die over de hele provincie ver-
spreid zijn. Veldeke Limburg zet de 
Limburgse streektaal al ruim 90 jaar 
op de kaart door middel van diverse 
activiteiten. Zo wordt bijvoorbeeld 
aanstaande zaterdag 26 mei in Pan-
ningen voor de vijftiende keer op rij 
de provinciale Limburgse Declama-
tiewedstrijd voor de jeugd georgani-
seerd. Kijk op www.veldeke.net voor 
meer informatie.

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foundation - Lingerie - Badmode

SLOGGI AKTIE
1 juni t/m 30 juni

2+1 GRATIS
voor dames en heren
(zolang de voorraad strekt)

www.tullemans-koppen.nl

Gezocht in Nederweert:
Betrouwbare & zorgvuldige

POETSHULP
2 a 3 uur per week

Bel of app: 0616678089

Eetpunt
“Ontmoeten doet groeten” 

Bij het Eetpunt in Nederweert is ie-
dereen, met name senioren en men-
sen met een beperking, welkom om
samen met anderen gezellig aan tafel 
te komen eten. Elke dinsdag wordt er 
een drie-gangen diner geserveerd dat 
vers bereid wordt door vrijwilligers. 
Drie of vier keer per maand vindt het 
Eetpunt plaats in gemeenschapshuis 
“de Pinnenhof”, één keer per maand 
wordt het Eetpunt verzorgd door tel-
kens een andere horecagelegenheid 
in Nederweert. Na het eten is er de 
mogelijkheid om nog een beetje na 
te kletsen, een kaartje te leggen of 
een spelletje te doen. De prijs voor 
het menu is 8 euro (exclusief eventu-
ele consumpties). De inloop is vanaf 
half 6 en er wordt gegeten om 6 uur. 
Wanneer u deel wilt nemen aan dit 
Eetpunt kunt u zich aanmelden tot 
vrijdagochtend 12.00 uur voor de vol-
gende dinsdag. U kunt dat doen door 
te mailen naar eetpuntnederweert@
gmail.com of telefonisch op telefoon-
nummer 06 83 15 92 14. Moet u zich 
later toch nog afmelden dan kan dat 
tot uiterlijk maandag 12.00 uur.

In de komende weken is het Eetpunt op:
29 mei bij Hof van Schoor
5 juni in de Pinnenhof  i.s.m. de orga-
nisatie van de Prokkelweek
12 juni in de Pinnenhof
19 juni in de Pinnenhof

MARTIN HURKENS EN
WMK LOKKEN ZANGERS

Zoals in het algemeen in de man-
nenkoorwereld het geval is is ook
het  Weerter Mannenkoor dringend 
op zoek naar vers bloed. In dat kader 
organiseert het koor een SING-IN met 
ondersteuning van niemand minder
dan de bekende ‘laatbloeier’ Martin 
Hurkens. Nadat hij in 2010 winnaar was 
geworden van ‘Holland’s Got Talent’ 
rees zijn ster tot ongekende hoogte 
met optredens in de gehele wereld, 
met name in China. Op 31 mei verzorgt 
hij samen met het Weerter Mannen-
koor een zangsessie in het Rick-thea-
ter in de Beekstraat. Aanvang 19.30 
uur, toegang vrij. Doel is om potenti-
ele zangers kennis te laten maken met 
koorzang en de wereld daar omheen. 
Immers: Het Weerter Mannenkoor is 
meer dan zingen alleen!

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

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

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



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

Zullen we deze foto straks ook in onze gemeente kunnen maken? Foto: Glasvezel buitenaf

Donderdag 31 mei 2018

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 

6030 AA Nederweert

Telefoon: 14 0495 of 0495-677111

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 

bekendmakingen per e-mail ontvangt. 

Ga naar www.neder weert.nl>Bestuur & 

Organisatie>Bekendmakingen. Inschrijven kan 

met het eigen e-mailadres.

 De officiële bekendmakingen worden wekelijks 

op de website geplaatst; het moment van plaat-

sing wordt ook via social media verspreid.

 Het overzicht wordt geprint en bij de infobalie 

van het gemeentehuis neergelegd.

 In de hal van het gemeentehuis staat een com-

puter, zodat iedereen in de gelegenheid is om 

de bekendmakingen digitaal in te zien.

De ambassadeurs voor glasvezel in het 
buitengebied hebben het er maar druk 
mee de laatste weken. Op diverse plaat-
sen organiseerden ze inloopavonden om 
bewoners te informeren over de moge-
lijkheden en kansen van snel internet. 
Ook wethouder Coumans en de overige 
bestuurders van de Midden-Limburgse 
gemeenten geven de campagne een 
laatste zetje.  Wordt de 50% gehaald 
of niet? Op maandag 11 juni wordt dit 
duidelijk!

De bewoners in het buitengebied van Ne-
derweert, Leudal, Maasgouw, Weert en 
Peel en Maas kunnen zich op dit moment 
nog aanmelden voor een glasvezelabon-
nement. Wethouder Coumans hoopt dat 
inwoners elkaar over de streep trekken 
en ja zeggen. Op 11 juni is de deadline 
van de campagne en maakt het bedrijf 
Glasvezel buitenaf bekend of 50% van 
de bewoners een abonnement heeft af-
gesloten. Dit is namelijk een vereiste om 
glasvezel in het gebied aan te leggen. 

Snel en betrouwbaar internet
Er zijn veel manieren waarop particu-
lieren en bedrijven voordeel kunnen 
hebben van een snelle, betrouwbare 
glasvezelaansluiting. Zo hebben agra-
riërs behoefte aan een snelle, veilige 
en betrouwbare internetverbinding via 
glasvezel. Zij gebruiken internet o.a. 
voor het digitaal aanleveren van infor-
matie voor de overheid, het aansturen 
en monitoren van melkrobots, mest-
schuifrobots en voerrobots. Ook voor 
managementprogramma’s, contacten 
met afnemers en voor het inkopen van 
grondstoffen en voer is snel internet 
interessant. 

In huis
Gezinnen maken steeds meer gebruik 
van huisautomatisering. De bediening 
van apparaten in huis, zoals de thermo-
staat, verlichting en gordijnen, kan al-
lemaal via internet. Maar denk ook aan 
veiligheidsmonitoring die door glasvezel 
een stuk eenvoudiger wordt. Zo zijn 

valdetectie, brandmelders en veiligheids-
controle om het huis via een camera 
eenvoudig te bedienen en te monitoren. 
En natuurlijk wordt internet o.a. ook 
veel gebruikt voor het zoeken van infor-
matie. Het kan allemaal snel, veilig en 
betrouwbaar.

Dienstaanbieders
De aanleg van glasvezel in het buitenge-
bied is geen gemakkelijke opgave. Om 
dit haalbaar te maken, moet dan ook 
minimaal de helft van de bewoners zich 
hebben aangemeld bij één van de dien-
staanbieders. Deze staan vermeld op de 
website www.glasvezelbuitenaf.nl/ 
deelgebied/noordwest-limburg. 
 
Vragen?
De gemeente ondersteunt de actie, 
maar legt zelf geen glasvezel aan. Vra-
gen kunt u daarom het beste direct stel-
len aan Glasvezel buitenaf, via e-mail: 
info@glasvezelbuitenaf.nl of telefonisch: 
088-75 85 800.

Nog maar elf dagen...
Glasvezel in het buitengebied, inschrijvingstermijn sluit bijna

Bijzonder was het: een openlucht voor-
stelling bij Buitencentrum De Pelen. De 
unieke theaterproductie ‘Weg uit de 
Peel’ ging hier op zaterdag 19 mei in 
(wereld)première. Het boek van jeugd-
boekenschrijver Jacques Vriens vertelt 
het verhaal van Janneke, de dochter 
van een turfsteker die begin vorige 
eeuw opgroeide in de Peel. De reacties 
waren lovend. Het publiek bedankte 
de spelers na afloop met een staande 
ovatie. Ook burgemeester Evers en zijn 
echtgenote hebben genoten van de 
voorstelling. 

Het boek ‘Weg uit de Peel’ van Jacques 
Vriens werd in 1997 gepubliceerd. Het 
verhaal van Janneke is sindsdien door 
veel kinderen en volwassenen gelezen 
en omarmd. ‘Over het meisje met de 

geit’ dat op een nacht met haar geit de 
Peel is ingewandeld en daarna nooit 
meer is teruggezien. Net zoals in het 
boek blijft het einde open. Diverse 
maatschappelijke kwesties kwamen 
voorbij en dankzij de bekende humor 
van Jacques Vriens viel er ook genoeg te 
lachen. 
 
Voor het hele gezin
“Weg uit de Peel is een heel speciale 
familievoorstelling die het publiek op 
een andere manier kennis laat maken 
met de schoonheid en de historie van 
het Peelgebied. De gemeente Neder-
weert draagt hier daarom graag aan bij. 
De aanpak en locatie zijn uniek”, aldus 
wethouder Geraats. In totaal werken er 
per uitvoering ongeveer 120 mensen én 
een paard en een geit mee, voor en ach-

De Peel als uniek decor voor Janneke!

Raad vergadert
Op dinsdag 5 juni nemen de raadsleden 
weer een aantal besluiten in de raads-
vergadering. Op de agenda staan o.a. 
de behandeling van het nieuwe subsi-
diebeleid, het Plan van Scholen Primair 
Onderwijs 2019-2022 en de zendmachti-
ging voor Stichting Streekomroep Weert. 
Ook wordt gesproken over een brief 
van het college van B&W aan de reken-
kamercommissie. De brief gaat over 
de werkwijze van de commissie en de 
inhoud van een onderzoeksrapport over 
de beëindiging van de fusie tussen de 
Risse en Westrom. Andere onderwerpen 
zijn het beleidskader over de toekomst 
van afvalinzameling, het bestemmings-
plan Sint Rochusstraat 14 en het oriënta-
tietraject Sociaal Domein brede aanpak. 
U vindt alle raadsvoorstellen op onze 
site. Iedereen is van harte welkom om 
19.00 uur in de raadzaal.

ter de schermen. Schrijver Jacques Vriens 
is ook de regisseur van het stuk.

Toneel zonder theater
“Voor de uitvoeringen van ‘Weg uit de 
Peel’ moest een compleet theater ge-
bouwd worden naast Buitencentrum de 
Pelen”, zegt producent Bas Linders van 
Stichting de Theatermakers. “In de we-
ken voor de uitvoeringen verrezen hier 
twee tribunes (met een capaciteit van 
390 personen), een prachtig transparant 
decor en een compleet ‘spelersdorp’. 
Dit geheel werd ‘Jannekedam’ gedoopt, 
naar de naam van het hoofdpersonage 
uit het verhaal. Na de laatste uitvoering 
is deze ‘nederzetting’ verhuisd naar de 
volgende speellocatie.”

Peelgemeenten
De uitvoeringen vinden in twee Brabant-
se en twee Limburgse peelgemeenten, 
waaronder Nederweert, plaats. In Ospel 
zitten de voorstellingen er inmiddels 
op, maar in Deurne (juni), Venray en 
Gemert-Bakel (september) kunt u nog 
gaan kijken. Op de site www.weguit-
depeel.nl staan de speeldata en zijn 
kaarten te koop.

We zijn er trots op dat ‘Weg uit de 
Peel’ in onze gemeente haar première 
beleefde. En we wensen spelers en pro-
ductie heel veel succes met de overige 
voorstellingen.

Hij zat bij de marine en zij zag hem in 
eerste instantie niet zitten. Maar de 
vonk sloeg toch over en ze stapten 
in het huwelijksbootje. Het werd een 
behouden vaart, zo blijkt zestig jaar na 
het jawoord. Op dinsdag 22 mei bezoch-
ten burgemeester Evers en de wethou-
ders Geraats, Van Meel en Coumans 
het diamanten bruidspaar Freek en Bep 
Verkeste-van Poppelen. 

Freek is geboren in Zeeuws-Vlaanderen 
en ging in 1954 als vrijwilliger voor 
zes jaar bij de marine. In 1955, tijdens 
de Floriade in Rotterdam, ontmoette 
hij de in Rotterdam geboren Bep. De 
ontmoeting was van korte duur, omdat 
de bekende vonk op dat moment niet 
oversloeg.

In Rotterdam
Maar dat veranderde. In 1956, exact een 
jaar na de eerste ontmoeting, meerde 
Freek opnieuw in de Maasstad met de 
marine aan. Op dezelfde plek ontmoet-
ten ze elkaar weer, bij toeval. Tijdens 
deze ontmoeting keken ze elkaar wat 
dieper in de ogen en vanaf dat moment 
waren Bep en Freek onafscheidelijk. 

Drukke banen
Na hun trouwdag woonden ze drie 
jaar in Rotterdam. In april 1960 verliet 

Freek de marine en vond hij een baan 
in Spijkenisse bij een bedrijf in scheeps-
motoren. Vanwege de werkzaamheden 
verhuisden ze toen ook daar naartoe. 
Beiden hebben in hun leven veel werk 
verzet. Freek vanaf 1973 als zelfstandig 
ondernemer in de scheepvaart en Bep 
als secretaresse op een assurantiekan-
toor. De vrije tijd werd o.a. ingevuld 
met voetballen, turnen en zwemmen.

Vrijwilligers bij Eynderhoof
In 1995 kwam het stel naar Limburg, 
naar Nederweert. Daar voelden ze zich 
helemaal thuis. Door de dieselmotoren 
op Eynderhoof zijn ze ook als vrijwil-
liger actief geworden. Freek in de 
smederij en Bep in de kiosk. Bep is ook 
hofdame van Eynderhoof tijdens huwe-
lijken. Ze hebben het daar erg naar hun 
zin en hopen nog lang hun steentje bij 
te kunnen dragen.

Versierd!
De buren hadden voor aanvang van 
het 60-jarig huwelijksfeest de straat 
versierd. Ze kijken er met veel plezier 
op terug. Freek en Bep hebben een 
dochter, een zoon (beiden gehuwd) en 
vijf kleinkinderen. 

We wensen het diamanten paar veel 
geluk voor de toekomst toe!

Zestig jaar een behouden vaart 

Snel gezien
Als u een evenement organiseert, komt 
daar het nodige bij kijken. Ook de ge-
meente zal in de meeste gevallen op de 
hoogte moeten zijn. Maar hoe regelt u 
nu precies de aanvraag? 

Nederweert is een levendige gemeente 
met een groot aantal evenementen. Bij 
alle bijeenkomsten staat plezier bele-
ven op de eerste plaats, zowel voor de 
organisatie als de bezoekers. Maar bij 
het organiseren van een evenement 
komt natuurlijk meer kijken. Veiligheid 
is daarbij een belangrijk aspect. 

Melding doen 
In Nederweert kennen we de grotere 
evenementen en de kleine evenemen-
ten. Voor kleine evenementen volstaat 
een meldplicht en geldt een beperkt 
aantal algemene regels. 

Vergunning aanvragen
Wordt het evenement groter, dan 
nemen ook de aandachtspunten en de 
regels toe. Want als een evenement 
groter is, moet er ook rekening worden 
gehouden met bijvoorbeeld de omge-
ving, het verkeer en de veiligheid. Voor 
de grotere evenementen geldt daarom 
een vergunningplicht.

Online regelen 
Om uw evenement zo eenvoudig mo-
gelijk te kunnen regelen, hebben we de 
formulieren voor u online staan. Door 
een aantal stappen te doorlopen, ziet u 
snel of u kunt volstaan met een melding 
of dat er een vergunningplicht geldt. 
Hebt u nog vragen? Dan kunt u ons 
uiteraard bellen of mailen.

Freek en Bep Verkeste, samen met burgemeester Evers en de wethouders Geraats, Van Meel en Coumans. 
Foto: Nederweert24

En scène uit de voorstelling 'Weg uit de Peel'. Foto: Johan Horst, Nederweert24



Eén van de manieren om de 
prestaties van de brandweer te 
meten, is door te kijken naar op-
komst- en uitruktijden. De vrijwil-
ligers en de beroepsploegen van 
Brandweer Limburg-Noord ruk-
ken snel en naar verwachting uit. 
De vrijwilligers binnen 5 minuten, 
de beroepsploegen hebben ge-
middeld net iets meer dan 1,5 mi-
nuut nodig om van de kazerne te 
vertrekken. Brandweer Limburg-
Noord was in 2017 gemiddeld in 
ongeveer 9 minuten bij een brand 
in een gebouw. Daarmee pres-
teert Brandweer Limburg-Noord, 
gezien de uitgestrektheid van de 
regio en beschikbare mensen en 
middelen, naar verwachting en in 
lijn met de tijden van de afgelo-
pen jaren.

Opkomst- en uitruktijden Brand-
weer Nederweert
De gemiddelde opkomsttijd van de 
Brandweer Nederweert was in 2017 
iets sneller, 38 seconden om precies 
te zijn. In 2016 was de opkomsttijd 
9:45 minuten. In 2017 was de  brand-
weer met 9:07 minuten iets sneller ter 
plaatse. 

De brandweer rukt snel uit in Lim-
burg-Noord
De uitruktijden van het Snelle Inter-
ventieVoertuig (SIV) en de vrijwilli-
gersposten waren voor 2016 en 2017 
goed. De SIV rukte gemiddeld 8 tot 11 
seconden sneller uit dan de normtijd 
van 1,5 minuut. De beroepsposten 
rukten gemiddeld rond de norm van 
1,5 minuut uit. De vrijwilligers wa-
ren gemiddeld 15 seconden sneller 
dan onze normtijd van 5 minuten. Zij 
moeten bij een alarm hun werkzaam-
heden bij de werkgever stoppen, 
naar de kazerne gaan, zich omkleden 
en in het voertuigen stappen. Dat is 
een prestatie op zich!

Opkomsttijden in de regio
De opkomsttijd is de tijd die de 

eerste eenheid (een tankautospuit 
of SIV) erover doet om vanaf de 
melding bij het incident te komen. 
Hierbij wordt alleen gekeken naar 
zogenaamde maatgevende inciden-
ten (branden in gebouwen), niet 
naar bijvoorbeeld ongelukken. Voor 
branden in gebouwen zijn wettelijke 
normtijden vastgelegd. Die verschil-
len per gebouwtype en -functie. In 
Limburg-Noord was de gemiddelde 
opkomsttijd in 2016 8 minuten en 
45 seconden. In 2017 9 minuten en 1 
seconde. In de periode van 2011 tot 
2017 was de gemiddelde opkomst-
tijd 9 minuten en 4 seconden. Brand-
weer Limburg-Noord presteert dus 
naar verwachting. In vergelijking 
met andere veiligheidsregio’s heb-
ben we relatief langzame opkomst-
tijden. Dit komt door de uitgestrekt-
heid en het landelijke karakter van 
onze regio.

Per gemeente zijn er verschillen in de 
opkomsttijden. Deze verschillen zijn 
onder andere te verklaren door de lo-
catie van de incidenten ten opzichte 
van de dichtstbijzijnde kazerne, of er 
een beroeps- of vrijwilligerspost naar 
het incident uitrukt en of er bijvoor-
beeld een SIV in de buurt gestatio-
neerd is.

Opkomsttijden zeggen niet alles
De brandweer heeft als taak het 
voorkomen, beperken en bestrijden 
van brand. Wij voelen ons veilig als 
we weten dat de brandweer er snel is 
als dat nodig is. Opkomst- en uitruk-
tijden zeggen echter niet alles over 
brandveiligheid. Daarom geeft de 
brandweer bijvoorbeeld voorlichting 
aan leerlingen op de basisschool en 
bij senioren over hoe zij brandveilig 
kunnen leven en wat ze moeten doen 
bij brand. Ook geeft de brandweer 
adviezen over brandveiligheid bij 
evenementen en bij nieuwbouwpro-
jecten. Al deze onderdelen samen 
bepalen de kwaliteit van de brandvei-
ligheid.

Brandweer Nederweert rukt sneller uit

Foto Nederweert24
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Aflevering 123

Ros en rog
Zelden is het contrast tussen Weert en Nederweert groter dan in het carnavalsseizoen. 
Want de Nederweertenaren danken hun oeroude bijnaam Pinmaekers (vanwege de ‘uitvin-
ding’ van de kalender) aan hun vermeende slimheid. De Weerter Rogstaekers worden door 
middel van hun geuzennaam echter pijnlijk herinnerd aan hun domheid. Zij zagen immers 
in hun argeloosheid een van de viskar gevallen rog aan voor een gevaarlijke duivel. 

De voormalige buurtschap Rosveld, pal op 
de gemeentegrens van Weert en Nederweert, 
dankt het eerste deel van haar naam aan het 
oud-germaanse begrip hros dat rietzoom zou 
betekenen. In de archieven wordt de naam 
consequent als Rosvelt en Rosveld gespeld. 
Gedurende enkele decennia vanaf het tweede 
kwart van de 18e eeuw tot in het prille begin 
van de 19e eeuw werd echter in de notari-
ele en kerkelijke documenten de schrijfwijze 
Rochveldt, Roghsvelt en Roghsfelt gebezigd. 
Dat waren geen incidentele verschrijvingen. 
Waarschijnlijk hebben 18e-eeuwse plaatse-
lijke schrijvers het verhaal van de Rogstaekers 
vervlochten met (hun) interpretatie van de her-
komst van de naam Rosveld. De overlevering 
is op de loop gegaan met het woord ros en 
heeft er rog van gemaakt. Zodoende kunnen 
we er een echo in zien van een oude volks-
mondvariant van de Rogstaekerslegende, die 
Rosveld tot plaats van handeling maakte. Dat 
was ook bekend bij de Weerter kunstenaar 
Henri Schaeken. Hij vervaardigde in 1879 een 
serie van 12 aquarellen met de Rogstaekersle-
gende als onderwerp. Op één ervan gebruikte 
hij de St. Petrusmolen van Rosveld als decor 
voor de plaats van handeling. Te zien is een 
landelijk tafereeltje met een standaardwind-
molen en een kerktoren. Een wegwijzerbord 
(met daarop duidelijk ‘Weert’ en ‘Nederweert’ 
leesbaar) bevestigt dat het grensgehucht Ros-
veld als plaats van handeling diende.

Enkele andere details op de aquarel van 
Schaeken komen verrassend goed overeen 
met de werkelijkheid. De kerktoren in de ver-
te heeft dezelfde hoektorentjes en een lage 
spits zoals de middeleeuwse St. Lamber-
tustoren van Nederweert vóór 1900 had. Ook 
de St. Petrusmolen van Rosveld (gebouwd 
omstreeks 1550 en afgebroken in 1920) is 
herkenbaar, met als meest opvallende gelij-

kenis de gesloten molenvoet. Tenslotte cor-
respondeert ook de onderlinge positionering 
van molen, kerktoren en doorgaande weg 
met de werkelijke situatie van vóór de aan-
leg van industrieterrein Kampershoek. Het is 
alleszins duidelijk dat Schaeken, zonder de 
plaats van handeling expliciet te noemen, 
heel doelbewust Rosveld heeft gekozen als 
situering van de legende. Was Schaeken op 
de hoogte van de plaatselijke overlevering 
die Rosveld en Rogstaekers met elkaar com-
bineerde en zo het grensgehucht tot de crime 
scene van de legende maakte? Bij gebrek 
aan bronnen is dit niet met zekerheid te zeg-
gen. Feit is wel dat Schaeken’s aquarel en de 
daaraan voorafgaande oude archiefvermel-
dingen uit Nederweert in die richting wijzen. 
Er kan dus bijna geen sprake van toeval zijn. 
Er is genoeg aanleiding om te geloven dat in 
de 18e en 19e eeuw een lokale traditie heeft 
bestaan die de legende van de Rogstaekers 
in het Nederweerter Rosveld situeerde. Laat 
ze dat in Weert maar niet horen!

Alfons Bruekers

Tafereel uit de Rogstekerslegende van Schaeken, 
1879, gesitueerd in Rosveld. Foto SGN.

De Jumbo winkel aan de Friezen-
straat 14 in Weert gaat verhuizen. 
De winkel sluit op zaterdag 16 juni 
haar deuren. Vanaf woensdag 20 
juni zijn inwoners van Weert en 
omgeving welkom in de nieuwe 
Jumbo winkel aan het Sint Job-
plein 2. Klanten profiteren hier 
straks van nog meer keuze uit een 
gevarieerd assortiment, zoals ter 
plekke vers bereide pizza’s. De 
winkel wordt ruimer en de inde-
ling overzichtelijker, waardoor 
klanten er nog gemakkelijker hun 
weg kunnen vinden. Ook komt er 
een Pick Up Point. 

Jumbo laat dit bijzondere moment 
niet onopgemerkt voorbijgaan en 
verwelkomt haar klanten met een 
feestelijke opening om 9.00 uur. Ter 
ere van de opening verrast Jumbo de 
eerste 150 bezoekers met een rijste-
vlaai uit eigen bakkerij. Bovendien 
ontvangen alle klanten die voor een 

bedrag van 25 euro of meer bood-
schappen doen een gratis bos Bella 
rozen (geldig t/m zondag 24 juni). Su-
permarktmanager Ron Hendrikx ver-
telt: “De nieuwe winkel wordt prach-
tig! Ons winkelteam is er helemaal 
klaar voor om onze klanten opnieuw 
te verwelkomen in een sfeervolle en 
overzichtelijke winkelomgeving.”

Nog meer vers 
In de nieuwe winkel is nog meer aan-
dacht voor verse producten die ter 
plekke worden bereid. Bovendien 
kunnen klanten hun hart ophalen bij 
het versplein, waar zij volop keuze 
hebben uit een ruim aanbod dagver-
se producten, zoals groenten, fruit, 
vleeswaren, brood en (buitenlandse) 
kazen. De nieuwe foodcorner is voor-
zien van zitjes waar klanten terecht 
kunnen voor vers belegde broodjes, 
panini’s, koude snacks, verse sappen, 
gekoelde dranken en koffie. Liefheb-
bers kunnen op de visafdeling zelf 

een bakje met verschillende soorten 
diepgevroren vis samenstellen, zoals 
gamba’s en wilde zalm. Daarnaast 
krijgt de winkel een ambachtelijke 
slagerij en een vernieuwde bakkerij 
met een ruim aanbod aan onder an-
dere desem grootbrood, vlaaien en 
verse pizza’s. 

Nieuw: Jumbo Pick Up Point 
Online bestellingen ophalen wan-
neer het uitkomt, kan voortaan bij 
het Pick Up Point. Klanten die via de 
website Jumbo.com en de Jumbo apps 
voor smartphone en tablet hun bood-
schappen bestellen, halen deze de vol-
gende middag vanaf 16.00 uur op bij 
deze speciale balie. Op zaterdag is het 
mogelijk de bestelling al vanaf 10.00 
uur op te halen. Op zaterdag is het 
mogelijk de bestelling al vanaf 10.00 
uur op te halen, als de boodschappen 
op vrijdag voor 12.00 uur zijn besteld. 
Bij het ophalen van de bestelling kan 
alleen worden betaald met pin.

Altijd een stapje verder
Colette Cloosterman-van Eerd, mede-
eigenaar van Jumbo en CCO kijkt sa-
men met alle Jumbo collega’s uit naar 
de opening van de winkel: “We zijn er 
trots op dat we dankzij de verhuizing 
onze klanten nog beter van dienst 
kunnen zijn. We streven naar 100 
procent klanttevredenheid op basis 
van onze succesvolle Jumbo formule: 
de laagste prijs, het grootste assorti-
ment en de beste service. Deze ambi-
tie kunnen we alleen waarmaken met 
het enthousiasme, de vakkundigheid 
en de inzet van onze medewerkers.”

Tijdens de verhuizing kunnen klanten 
terecht bij de Jumbo winkels aan het 
Collegeplein 11, Oranjeplein 225 en 
aan de Boshoverweg 59 in Weert. 

Jumbo Heerschap in Weert verhuist naar nieuw pand

Supermarktmanager Ron Hendrikx en zijn team tijdens de 7 Zekerheden trai-
ning van de Jumbo Academy op het hoofdkantoor van Jumbo Supermarkten 
in Veghel.

Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert
Telefoon: 0495-63 26 25 - www.drukkerijvandeursen.nl

KINDJE OP KOMST?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie
geboortekaartjes. 

Snelcursus iPad bij 
Bibliocenter Nederweert

De iPad is handig, heeft veel mo-
gelijkheden en is makkelijk om 
te bedienen. In de snelcursus van 
twee bijeenkomsten leer je in een 
kleine groep hoe je je eigen iPad 
kunt gebruiken. 

De cursus wordt gegeven bij Bi-
bliocenter Nederweert aan de 
Kapelaniestraat 8 op donderdag 
7 en 14 juni. Je kunt kiezen voor 
de middagcursus van 14.30 tot 
16.30 uur of voor de avondcursus 
van 19.00 tot 21.00 uur. Kosten 
35 euro, voor bibliotheekleden 
25 euro. Aanmelden en info via 
de website van Bibliocenter op 
www.bibliocenter.nl. Ga in de 
agenda naar de startdatum van 
de cursus. 

De cursus is interactief. Je gaat met-
een zelf aan de slag dus neem je ei-
gen iPad of iPhone mee. Er wordt 
aandacht gegeven aan het bedienen 
van de iPad of iPhone, internetten en 
e-mailen, installeren en gebruiken 
van Apps, verbinding met een Wifi-
netwerk maken en radio luisteren op 
je tablet of telefoon. 
Bibliocenter organiseert activiteiten 
voor een leven-lang-leren en draagt 
bij aan de participatie en zelfred-
zaamheid van mensen. 

Limburgers informeren elkaar 
tijdens een noodsituatie

Op maandag 4 juni zendt de over-
heid om 12.00 uur een NL-Alert 
controlebericht uit. Aan de hand 
van dit controlebericht kun je 
nagaan of jouw mobiel juist is 
ingesteld om NL-Alert te ontvan-
gen. Zo weet je zeker dat jij op 
de hoogte bent tijdens een echte 
noodsituatie bij jou in de buurt. 
Uit onderzoek blijkt dat het over-
grote deel van de Limburgers 
(85%) elkaar informeert als zij 
een NL-Alert ontvangen. 

Wie informeer jij bij een noodsi-
tuatie?
Je oma, de buurvrouw die niet zo 
handig is met haar mobiel en na-
tuurlijk familie en vrienden. Door de 
informatie uit een NL-Alert bericht te 
delen, zorgen we er samen voor dat 
iedereen weet wat er aan de hand is 
en wat zij het beste kunnen doen. Het 
NL-Alert controlebericht is een goed 
moment te bedenken wie jij zou infor-
meren tijdens een echte noodsituatie.

Drie tips voor wanneer je een NL-
Alert ontvangt
1. Lees direct het bericht.
2. Volg de instructies op.
3. Informeer en help de mensen om 
je heen. Zo weten zij ook wat er aan 
de hand is en wat zij moeten doen. 

NL-Alert wordt ingezet om mensen 
gericht te alarmeren en informeren 
bij uiteenlopende noodsituaties zoals 
bij grote branden, noodweer, gaslek-
kage of vervuiling van drinkwater. De 
meeste telefoons die in Nederland 
worden verkocht, zijn automatisch 
ingesteld voor NL-Alert. Op sommige 
toestellen, zoals de iPhone, moet je 
dit zelf doen. Ga nu naar www.nl-
alert.nl en stel je mobiel in. En help 
ook anderen met instellen.
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Tel. 0031 (0) 495 493616
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Harry Lammertink ( 1932-1996) heeft 
sinds hij in 1955 zijn eerste cartoons 
tekende onder het pseudoniem Yrrah 
tallozen geërgerd. Eerst in het Parool 
en later in Vrij Nederland. 
Yrrah was bij uitstek de tekenaar van 
de wanhoop en het huwelijksleed. 

Maar ook religieuze onderwerpen 
ontsnapten niet aan zijn hekelende 
pen. Hoewel Yrrah velen pijn deed 
met zijn cartoons, was hij volgens ve-
len een aardige en kwetsbare man. 
In 1958 publiceerde hij zijn eerste 
bundel ‘Yrrahtioneel’. Die sloeg in die 
jaren, toen onbenul en oubolligheid 
nog bon ton waren, in als een bom. 
Op huiveringwekkende wijze behan-
delde hij onderwerpoen zoals dood, 
zelfmoord, invaliditeit, eenzaamheid 
en verval. Vermaard werd hij door 
zijn moddervette dames, voorzien 
van slag- en stootwapens. Kenmer-
kend is zijn strakke lijnvoering in een 
heel persoonlijk handschrift en zijn 
perfekte perspektieven in balkenzol-
ders en stadsgezichten. Als er iemand 
aan Lammertinks werk twijfelde, 
was hij het zelf wel. In een interview 
zei hij ooit dat hij soms alleen nog ’s 
nachts de straat op durfde.
De Kunsthal is open van 11-17 uur. 
Toegang gratis.

Zwarte humor van Yrrah in Kunsthal Weert
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Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom 
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. 

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding


