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tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Bezoekadres:
Ringselvenweg 2
6002 SW Weert

T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

Ook als u Dela verzekerd bent. Bel rechtstreeks voor informatie.

Bientjesweg 7  Ospel - Nederweert  

Tel. 06-15403828 www.a2camperstalling.nl

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

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

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

PANNENWEG 117  NEDERWEERT
T (0495) 631 224 | WWW.KESSELS-INSTALLATIES.NL
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zand cement stenen isolatie betonvloeren dakpannen

kunststofkozijnen
houten

kozijnen
buiten deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel

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

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

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

Kunststofkozijnen
Douglas hout

op voorraad

Dealer van:
Tuinvisie www.tuinvisie.nl

Trendhout www.trendhout.nl
Dekkerhout (elephant)

www.dekkerhout.nl

Nieuw! Diverse wand- en gevelbekleding 
en nieuwe tuintegels en tuinbestrating

Nieuw model
binnendeuren

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

Bij Buitencentrum De Pelen kun je 
genieten van muziek en van mooie 
excursies! Op zondag 24 juni is er 
een optreden van Heisa, een ge-
mengd koor uit Heibloem. Ze zin-
gen op het Peelpodium, het over-
dekte Amfitheater van De Pelen. 
Voor de wandelliefhebber is er die 
zondag de maandelijkse Verras-
sende Veentocht in Nationaal Park 
De Groote Peel. Alle activiteiten 
starten bij het Buitencentrum aan
de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Heisa Heibloem op het Peelpodium 
Regelmatig zingen er koren op het 
Peelpodium van de Pelen. Zo ook op 
zondag 24 juni. Heisa Heibloem is 
een groep van 25 enthousiaste man-
nen en vrouwen die al ruim 20 jaar 
samen zingt. Ze treden regelmatig 
op in de omgeving, o.a. met Kerst, op 
feestjes en partijen, gospelliedjes in 
de Kerk en, nu voor het eerst, op het 
Peelpodium van De Pelen. Het reper-
toire bestaat uit populaire liedjes van 
de 70-er jaren van o.a. Abba, Beatles 
en the Eagles, maar ook traditionele 
Gospelsongs, Limburgstalige feest-
muziek en hedendaagse nummers 
van o.a. Pink, Greenday, James Blunt, 
the Counting Crows en James Bay ko-
men voorbij. Voor meer informatie: 
www.heisa-heibloem.nl 

Het optreden van Heisa vindt 
plaats in het overdekte Amfithea-
ter van Buitencentrum 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 

Optreden Heisa Heibloem en Verrassende Veentocht

Muziek en wandelen bij De Pelen

Peelpodium. Voor meer informatie 
over het Peelpodium: www.staats-
bosbeheer.nl/peelpodium 

Verrassende Veentocht, elk sei-
zoen anders!
Voor de wandelliefhebber is er op 
zondagmiddag weer de maandelijkse 
Verrassende Veentocht. Tijdens deze 
wandeling ontdek je de Peel in al zijn 
facetten en in wisselende seizoenen. 
De excursie start en eindigt bij het 
Buitencentrum, maar hoe de route 
loopt gaat we nog niet verklappen. 
Het verrassende van deze Peeltocht 
zit niet alleen in de route, maar ook 
in wat je tegenkomt.  Elk seizoen is 

anders en elke wandeling ontdek je 
dus weer andere planten en dieren. 
In de zomer kun je onder meer ge-
nieten van de vele vlinders en libel-
len met bijzondere soorten zoals het 
spiegeldikkopje, de phegeavlinder en 
de witsnuitlibel. Ook vogels zijn goed 
vertegenwoordigd. Je hoort de koe-
koek en de wielewaal en – met een 
beetje geluk – kun je ze ook nog zien. 
Laat je verrassen! 

De Verrassende Veentocht start 
op zondag 24 juni om 13.00 uur 
en duurt tot ongeveer 15.30 uur. 
De route is 8 kilometer lang. Deel-
name kost € 10,- per persoon, 

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

inclusief koffie en vlaai in de 
Peelboerderij. Reserveren: www.
staatsbosbeheer.nl /pelenveen-
tocht

Buitencentrum De Pelen, start-
punt van natuurbeleving
Voor of na afloop van een activiteit 
kun je heerlijk struinen door de win-
kel van het Buitencentrum. Hier vind 
je boeken, Streekproducten en leuke 
souvenirs. Voor een hapje en een 
drankje kun je bij de Peelkiosk en in 
de Peelboerderij terecht. Het Bui-
tencentrum is dagelijks geopend van 
10.00 tot 18.00 uur. Meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

De warme banden die er leven tussen 
de muziekverenigingen van Ospel, 
Eind, Nederweert en Leveroy heeft er
toe geleid dat er de komende weken 
een unieke reeks samenwerkingscon-
certen plaats gaat vinden met 3 van 
deze 4 verenigingen. Zo zal op 24 juni 
het kermisconcert van Ospel plaats-
vinden waarbij de drumbands van
Melodie der Peel Ospel en harmonie 
Sint Joseph Nederweert een geza-
menlijk optreden zullen geven. Een 
week later, op zaterdag 30 juni, geven 
de orkesten van Pro Musica en Sint Jo-
seph een gezamenlijk optreden met 
diverse solisten in Openluchtmuseum 
Eynderhoof in Nederweert-Eind. Als 
daverend slotstuk zullen de 3 muziek-
verenigingen op donderdagavond
5 juli samen het podium bestijgen 
van Raadpop, dat voor deze donder-
dagavond voor het derde jaar op rij 
wordt omgetoverd tot RaadProms. 

Het beloofd een grandioos Proms
spektakel te worden waarbij weer
geput wordt uit alle talent op mu-
zikaal en cultureel gebied dat het
Nederweert rijk is. Zo zullen diverse
Nederweerter zangers en zangeres-
sen samen met het orkest optreden
en is er voor dit jaar een samenwer-
king aangegaan met Dansrijck. Jos
Willekens, voorzitter van Sint Joseph
Nederweert, vertelt, “We willen het
publiek blijven verrassen, dus zoeken
we ieder jaar naar nieuwe elementen,
met Dansrijck hebben we een partner
gevonden die op een creatieve manier
bijdraagt aan een complete show.”

Het unieke karakter van deze editie
schuilt hem ook met name in de sa-
menwerking tussen de harmonieën.
“Alleen al het aantal van 90 muzi-

kanten in één orkest brengt een ge-
weldige volle sound. We hebben de 
afgelopen weken voor de eerste keer 
echt samen gerepeteerd en iedereen
was laaiend enthousiast hoe beide 
orkesten op elkaar aansluiten qua
klank”, geeft Erwin Wijnen, voorzit-
ter van Pro Musica, aan. “Daarnaast is 
het mooi om te zien hoe iedere muzi-
kant enthousiast raakt van de samen-
werking. Het is even wennen, maar 
spelen in een groter muziekverband
brengt iets extra’s”.
Jos vult aan, “Het is voor mij belang-
rijk om de Nederweerter bevolking te 
kunnen laten horen hoe een breed 
spectrum aan muziekstijlen uitge-
voerd kan worden door een harmo-
nieorkest. Dit loopt van licht klas-
siek via herkenbare popmuziek naar 

stevige rock. De combinatie met Ne-
derweerter zangtalent is hierbij van
essentieel belang. Hierbij komt de 
Nederweerter muziek- en popcultuur 
volledig tot zijn recht.”
Ook de drumbands van Ospel en 
Nederweert zullen gezamenlijk een 
spetterend optreden geven. Carla 
Dieteren, voorzitter van Melodie der 
Peel: “De samenwerking is uniek en 
veelbelovend. De twee drumbands 
vullen elkaar goed aan en er komt 
veel muzikale energie vrij als ze sa-
menspelen. Dit moeten we vasthou-
den voor de toekomst”. 

“We zijn de stichting Raadpop veel 
dank verschuldigd. Zij maken het mo-
gelijk dat we gebruik kunnen maken 
van de faciliteiten op de donderdag-

avond voordat hun eigen festival van 
start gaat op de vrijdag. Ook deze 
samenwerking loopt op rolletjes. Als 
we samen de schouders er onder zet-
ten maken we er 3 topdagen van met 
muziek voor ieder wat wils.” 

RaadProms vindt plaats op donder-
dag 5 juli om 20:00 uur op het Raad-
huisplein in Nederweert en is gratis 
toegankelijk. Na afloop zal Disco Haro 
de muzikale afterparty verzorgen. 

Het kermisconcert in Ospel vindt 
plaats op zondag 24 juni om 11:00 uur 
bij het podium van Het Peeljuweel. 
Het Zomerconcert in Nederweert-
Eind is op zaterdag 30 juni om 19:30 
uur in Openluchtmuseum Eynder-
hoof.

Unieke reeks samenwerkingsconcerten

Harmonieën Nederweert staan samen sterk

Voorzitters harmonieën           Foto: Nederweert24



Ben jij op zoek naar een functie als chauffeur en wil je graag regi-
onaal werken zonder overnachtingen, maar wel genoeg uren ma-
ken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Kalle en Bakker is een flexibel bedrijf met afwisselende en uitda-
gende werkzaamheden. Het bedrijf is gevestigd in Nederweert en 
Roermond en biedt de volgende diensten aan: betonproductie voor 
bedrijven en particulieren, betonpompen, zand- en grindhandel en 
op- en overslag. Voor onze locatie in Nederweert zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste

Chauffeur
Wat zijn jouw werkzaamheden?
• Laden, lossen en vervoeren van de betonmortel;
• Schoonhouden van de betonmixer;
• Maken betonblokken;
•  Kipperwerkzaamheden (grondstoffenaanvoer).

Wat vragen wij?
• Rijbewijs CE;
• Enthousiasme;
• Flexibiliteit;
• Klantvriendelijke instelling;
• Affiniteit met beton, zand en grind;

Iets voor jou?
Jouw reactie, voorzien van een CV, 
kun je sturen naar claudiasleijpen@kallebakker.nl.

RKSVO-NIEUWS

Woensdag 20 Juni:
Inleveren teamtassen & alle RKSVO materialen
JO9 en JO11 18.45
JO13 t/m JO19 19.30
Senioren 20.00

Vrijdag 22 Juni:
Kampioensreceptie RKSVO JO13-2 19.30

Van maandag 9 juli t/m vrijdag 13 juli:
RKSVO JO13 t/m JO19 kamp te Lierop

Iedereen die op zijn/haar manier heeft bij-
gedragen aan weer een bijzonder succesvol 
seizoen.
BEDANKTJ-BEDANKTJ-BEDANKTJ
SAMEN weer een BULT werk verzet!!

Allen een heerlijke/fijne vakantie gewenst 
en tot …

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Agenda
8 juli Cloutschieten
14-15 juli Veldwedstrijd St. Oedenrode
7 augustus Thuisblijverstoernooi
17-19 augustus Jeugdkamp

Boogsport Willem Tell
Nederweert

Zou je ook eens vrijblijvend kennis willen 
maken met de kruisboog- en Handboog-
sport, dan ben je van harte welkom op onze 
trainingen op woensdagavond en zondag-
morgen
Jeugd: 19.00 tot 20.00 uur (woensdag)
Volwassenen:  Woensdag 20.00 tot 23.00 
uur en zondag 10.00 tot 12.00 uur

Voor inlichtingen: info@boogsportwillem-
tell.nl

Programma:
Vrijdag 29 juni: schieten met luchtdruk 
zonder clubverband
Er wordt de mogelijkheid geboden aan be-
langstellenden vanaf 10 jaar om gezellig 
met andere schutters samen bezig te zijn 
met een leuke hobby, in een veilig lokaal. 

Wij vragen een kleine vergoeding  voor niet 
leden van € 5,- incl. 1 consumptie voor  het 
gebruik van het lokaal per persoon/keer
Aanvang 19.30 uur tot ca. 23.00 uur.
Lokatie: Beatrixstraat 47A te Nederweert

Schutterij St. Barbara Leveroy.

5de trekking loterij van 2018. 
Verricht door Monique van de Waarenburg.
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2698
2de prijs € 25.00 lotnummer 2637    
3de prijs € 15.00 lotnummer 2573
4de t/m de 9de prijs € 10.00 lotnummer 
2628, 2651, 2644, 2715, 2699 en 2713.
10de t/m 15de prijs lotnummer 2345, 2676, 
2584, 2724, 2730, 2664.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op donderdag 5 juli 2018 in café-
zaal Wetemans om 19.30 uur.

Openluchtmuseum Eynderhoof 

Het bijzondere van vlechten is te-
nen schillen
Zondag 24 juni Vlechtersdag op Eyn-
derhoof
Een van de eerste ambachtsgroepen 
die in het Limburgs openluchtmuse-
um Eynderhoof ooit gestart is, is de 
vlechters- en stoelenmattersgroep. 
Een gezellige en enthousiaste groep 
mensen die erg gehecht is aan een 
van de meest idyllische plekjes van 
het museum. Ze hebben zich “ver-
scholen” heel dicht bij de kiosk en de 
ingang van museum. Naast plezier 
maken en het creëren van een gezel-
lige sfeer is een van de doelstellingen 
van de mandenvlechters om de tech-
nieken die men vroeger gebruikte uit 
te wisselen en over te dragen op an-
deren. Dat gebeurt tijdens cursussen 
en workshops in de wintermaanden. 
OP deze zondag laten ze heel veel 
van hun kunsten zien en vertellen ze 
honderduit over hun technieken en 
de materialen.

Het belooft weer een bijzondere dag 
worden. De vlechtersgroep zal er op 
24 juni zeker weer een spraakmakend 
geheel van maken. Zo zal onder an-
dere te zien zijn hoe vroeger een ech-
te wasmand gevlochten werd, maar 
ook het vlechten van diverse andere 
(gebruiks)manden, stoelenmatten, 
strovlechten en het fijnscheenwerk 
staat op de agenda. De echte was-
mand wordt gemaakt van witte te-
nen. De binnenkant wordt fijn afge-
werkt zodat de was er niet in blijft 
haken.  Fijnscheenwerk is een tech-
niek waarbij men ook gebruik maakt 
van wilgenteen. Men maakt er kleine 
voorwerpen van, die ook op Eynder-
hoof te zien zijn.

Natuurlijk worden de kinderen deze 
dag actief bij het vlechten betrokken. 
Zij hebben de mogelijkheid om een 
vliegenmepper, visje of klein mandje 
te maken en deze mee naar huis te 
nemen. De mandenvlechters zijn aan-
wezig om aanwijzingen te geven en 
uitgebreid te helpen.

Deze zondag dus demonstraties van 
heel veel vlechttechnieken, mooie 
verhalen over toepassingen en vooral 
veel activiteiten waar Eynderhoof zo 
trots op is.  Ook de andere ambach-
ten zijn in bedrijf en in de kiosk en 
de herberg zijn tal van lekkernijen te 
krijgen. De muziek wordt vandaag 
verzorgd door Pega Loca.
Het museum is geopend van 13.00 tot 

17.00 uur. Voor meer informatie kunt 
u terecht op de website van het mu-
seum: www.eynderhoof.nl

Timmeren en breien
Woensdag 27 juni K i n d e r m i d d a g 
met o.a. textiel en timmeren
De mensen van de linnenkamer gaan 
de kinderen leren werken met naald 
en draad. Moeilijk is het niet: de kin-
deren gaan aan de slag met macramé, 
breien voor grotere kinderen, vinger- 
en vork breien en vinger haken. Het 
resultaat mag natuurlijk mee naar 
huis!
En als je kind liever timmert dan komt 
het deze middag ook ruimschoots 
aan zijn of haar trekken. Met hout, 
een hamer en wat spijkers tover je zo 
een pracht-creatie. Ook dit mag mee 
naar huis.
Bekijk het kinderdag programma 
op: www.eynderhoof.nl

Een heel bijzondere muzikale ont-
moeting
Zaterdag 30 juni Zomerconcert met 
Pro Musica en St Joseph
Het openluchtmuseum Eynderhoof 
staat garant voor sfeer en plezier. 
Vaak is dat aan de hand van ambach-
telijke demonstraties en verhalen van 
de vrijwilligers.

Op zaterdag 30 juni vindt in open-
luchtmuseum Eynderhoof het inmid-
dels al traditioneel te noemen Zomer-
concert plaats waarin het museum 
wordt omgetoverd tot een echt muzi-
kaal openluchttheater. Harmonie Pro 
Musica uit Nederweert – Eind nodigt 
al vele jaren op rij een collega vereni-
ging uit om samen te musiceren en dit 
jaar vormt Eind samen met St Joseph 
uit Nederweert een gelegenheidsor-
kest van maar liefst 78 muzikanten. 
Bijzonder Nederweerter talent!

Het belooft een prachtige avond te 
worden met muziek die jong en oud 
zal aanspreken. Kippenvel momen-
ten  die de gasten meenemen in een 
echte muzikale belevenis, midden in 
een van de mooiste plekken van Ne-
derweert.

Het zomerconcert begint om 19.30 
uur, maar het museum is al om 19.00 
uur geopend. Kom op tijd, want de 
beste plekken zijn snel vergeven.

Toegangsprijs is 5,00 euro, inclu-
sief koffie met vlaai uit eigen am-
bachtelijk bakhuis.

Bomvol programma tijdens Werelds Weert
De binnenstad van Weert her-
bergt producten en gerechten 
van over de hele wereld, dus we 
kunnen met recht spreken van 
Werelds Weert! Tijdens koop-
zondag 24 juni transformeren de 
straten en pleinen tot feestelijke 
landenthema’s, inclusief bijzon-
dere winkelacties, ludieke activi-
teiten en speciale menu’s bij de 
lokale horeca-etablissementen.

Centrummanagement Weert presen-
teert samen met BIZ Ondernemers 
het nieuwe koopzondagthema. Di-
verse ondernemers, al dan niet ge-
bundeld op straatniveau, organiseren 
ludieke activiteiten op de straten en 
pleinen.

Reis naar Mexico
De opvallendste actie in aanloop naar 
de koopzondag is die van de Munt-
passage, dat het thema Mexico adop-
teert. Middels speciale loterijkaarten 
die klanten krijgen bij aankopen in 
winkels in het overdekte winkelcen-
trum maken zij kans op een droom-
reis naar Mexico ter waarde van maar 
liefst 1500 euro. Daarnaast zijn er 50 
gevulde strandtassen te winnen. Tij-
dens de koopzondag loopt het muzi-
kale gezelschap Los Del Sol door de 
passage en kunnen bezoekers deel-
nemen aan het vakantiekofferspel.

Italiaanse Dag
Een van de drukste dagen in de Maas-
straat is jaarlijks de Italiaanse Dag. 
Ook dit jaar pakken de ondernemers 
weer uit met smaakvolle proeverijen, 
worden tal van Italiaanse bolides 
en scooters tentoongesteld en zijn 
mooie prijzen te winnen. Iets verder-
op transformeert ook de Van Berlos-
traat naar de Italiaanse driekleur.

Amerikaans straatbasketbal
De pleinen Markt en Nieuwe Markt 
pakken uit met het thema USA. Op de 
pleinen worden velden uitgezet voor 
het Streetball Masters Tournament, 
een attractief straatbasketbaltoer-
nooi georganiseerd door Basketball 
Academie Limburg. Wie moe is van 
het winkelen kan natuurlijk terecht 
op de vele lokale terrassen, waar de 
typische Amerikaanse hamburger 
niet op het menu ontbreekt.

Thuiskomen
Tijdens een reis rond de wereld is 

thuiskomen natuurlijk ook heel fijn. 
De Beekstraat heeft daarom als 
thema Nederland. Verspreid over de 
straat staan kraampjes met diverse 
producten en lekkernijen. Hollandser 
wordt het niet met de muzikale act 
Say Cheese, een ludieke tweemans 
act dat Nederlandse hits van alle tij-
den speelt zonder dat het ‘cheesy’ 
wordt. Het thema van de Stations-
straat is Limburgs Land, wat onder 
andere ten uiting komt met het le-
vende standbeeld Kus van de Chef, 
dat onlangs Limburgs kampioen werd 
tijdens het tiende standbeeldenfesti-
val ToonBeeld Thorn.

Straattheater
Tijdens Werelds Weert lopen diverse 
straattheateracts door de straten. Zo 
komen bezoekers in de Hoogstraat 
(Frankrijk) de act Pierrot & Ballerina 
tegen, een stijlvolle en elegante mi-
me-act. In de Muntpromenade (Span-
je) danst de kleurrijke act Flamenco 
op Stelten door de straat. Geheel in 
stijl wordt het winkelend publiek in de 
Langstraat (Engeland) uitgenodigd te 
genieten van een ‘cup of tea’ bij een 
wel heel bijzonder theekransje.

Laatste zondag van de maand
Elke laatste zondag van de maand 
is het koopzondag in Weert, waar-
bij winkeliers de deuren openen 
van 13:00 tot 17:00 uur. Tijdens de 
koopzondag kunnen bezoekers gra-
tis parkeren in de stad, met uitzon-
dering van parkeerlocaties met een 
slagboom. Koopzondag 29 juli staat 
in het teken van Springkussendag, 
waarbij verspreid over de straten 
tal van kleurrijke springkussens en 
stormbanen worden opgebouwd.

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten. 

De Kermis editie 
“Oet Aete” in Leveroy

Ook dit jaar heeft de open eettafel 
weer een kermis editie!

Waneer: Dinsdag 10 juli
Aanvang: 12:00 uur.
Waar: Gemeenschapshuis “De Pes-
toeërskoel”
Voor de gasten van de open eetta-
fel zal er een feestelijk kermismenu 
geserveerd worden waarbij familie, 
vrienden en mensen uit Leveroy ook 
van harte welkom zijn.

De kosten voor deze kermis editie be-
dragen:
Vaste gasten: € 10,50
Gasten: € 12,50
Kind 5/10 jaar: € 5,-
Kind < 5: gratis

Wees er snel bij want vol=vol 
Aanmelden kan t/m zondag 1 juli bij: 
Martiene: 0612512678 of 
Cila: 0617160773
Of mailen naar:
petraklauwers@gmail.com
Gelieve gepast te betalen bij Petra 
Klauwers, Dorpstraat 23 te Leveroy, 
vergeet niet je naam erbij te vermelden

Versleten heup of knie, ben 
ik aan een prothese toe?

Als een heup of knie versleten is, kan 
een gewricht vervangende prothese 
een oplossing bieden. Bij een versle-
ten heup of knie is het kraakbeen 
in het gewricht aangetast of in zijn 
geheel verdwenen. Wilt u zich meer 
weten over de verschillende moge-
lijkheden en wat het vervangen van 
een heup of knie precies inhoudt? Op 
woensdag 4 juli a.s. organiseert SJG 
Weert een informatiebijeenkomst 
rond dit thema. De informatieavond 
vindt plaats van 19:00 tot 21:00 uur 
in het Auditorium van SJG Weert, 
Vogelsbleek 5. De toegang is gratis. 
Aanmelden kan via het inschrijf-
formulier op de website: www.sjg-
weert.nl (zie: Agenda) of telefonisch 
bij de afdeling Patiënteninformatie: 
0495 – 57 22 05.

De orthopedisch chirurg, fysiothera-
peut en een verpleegkundige geven 
uitleg over de ‘versleten’ knie en heup, 
behandelingsmogelijkheden, soorten 
protheses, het plaatsen van een pro-
these en de revalidatieperiode. Er is 
ruim gelegenheid om vragen te stellen. 

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

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:
19 juni bij Gasterij “De Ontmoeting” 
in Zorgcentrum St Joseph 
26 juni in de Pinnenhof
 3 juli in de Pinnenhof
10 juli in de Pinnenhof

SKO

Zomerregen daalt over mij neer
dikke lauwe regendruppels
vallen in het blauw meer
zachtjes sputteren ze tegen
want ze willen niet verdrinken
dan zijn ze geen regen meer.

An Cuijpers
www.schrijverskringospel.nl

De stichting Moeder met een Missie 
organiseert in samenwerking met 
enkele andere partners op 4 juli 2018 
weer een bijzondere activiteit voor 
het gehandicapte kind. Meer infor-
matie over onze stichting vindt u op 
onze website www.moedermeteen-
missie.com.

Deze keer gaan we met een grote 
groep kinderen met een beperking, 
onder begeleiding van hun verzor-
gers, in de omgeving van Ospel, 
Meijel en Nederweert een tour orga-
niseren met 18 tuk tuks.

De tuk tuks starten vanaf twee bedrij-

ven (Hoeve Sam Sam, De Heere van 
Meijel, en Boerenspellen) en komen 
samen op een centraal punt, alwaar 
ze verrast worden met een hapje en 
een drankje.

Deelname is gratis!

Deze activiteit wordt ook nu weer 
georganiseerd door onze vrijwilligers 
en sponsoren, en zal mogelijk zelfs 
onder politiebegeleiding plaatsvin-
den. Overigens zijn veel chauffeurs 
van onze tuk tuks politiemensen, die 
graag in hun vrije tijd vanuit het hart 
opkomen voor deze bijzondere doel-
groep.

Moeder met een Missie

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Gezocht 
POETSHULP
In Nederweert
Voor 3 tot 6 uur per week.

Tel. 06-22512256







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

Het Rowven in Nederweert-Eind werd in 2016 overgedragen aan de gemeente. Leerlingen van De Tweesprong maakten toen een ontdekkingstocht om 
meer te weten te komen over het natuurgebied. Foto: Nederweert24

Donderdag 21 juni 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.

Vorige week spraken leden van de Vo-
gelwerkgroep, Stichting Groen Weert en 
de Natuurwerkgroep met burgemees-
ter Evers over het bevorderen van de 
biodiversiteit in Nederweert. Aanleiding 
vormde een brief die de organisaties 
naar de gemeenteraad en het college 
van B&W hebben gestuurd. In het 
overleg zijn onderling goede afspraken 
gemaakt over toekomstige maatregelen.

De lokale natuurverenigingen infor-
meerden het college en de raadsleden 
over de sterke afname van biodiversi-
teit (verscheidenheid aan leven in een 
bepaald gebied) in het landelijk gebied 
van Nederweert. Ze verwezen hierbij 
naar een daling in de populatie van de 
patrijs, de grutto, de veldleeuwerik en 
de graspieper. Maar ook naar de afname 
en kwaliteit van houtsingels. 

Snoeien van houtsingels
Het buitengebied van onze gemeente 
is groot. Bermen, bermsloten en en-
kele houtsingels zijn eigendom van de 
gemeente. Het onderhoud van deze 
gronden is gericht op het behoud ervan. 
De houtsingels, bermen en bermsloten 
snoeien of maaien we maar één keer in 
de vier jaar. De bermen van de door-
gaande wegen worden in verband met 

de verkeersveiligheid jaarlijks gemaaid. 
Voor het snoeien van de houtsingels 
heeft het college nu samen met de le-
den van het natuuroverleg een speciaal 
snoeiprogramma opgesteld. Op deze 
manier voorkomen we kaalslag in grote 
aaneengesloten gebieden. 

Nieuw leefgebied voor patrijs
“Naast het regulier onderhoud proberen 
we ook op andere manieren de biodi-
versiteit te vergroten”, aldus Bram Rul-
kens, opzichter Groen. “Dit gebeurt bij 
voorkeur met inspraak van de verschil-
lende natuurverenigingen. Een recent 
voorbeeld hiervan is het verwijderen van 
de acacia’s aan de Bientjesrandweg in 
Ospel. In het najaar wordt op deze loca-
tie, in overleg met de Vogelwerkgroep, 
een speciaal plantsoen aangelegd als 
leefgebied voor de patrijs.”

Groen aanleggen 
Bij nieuwe projecten kijken we actief 
naar mogelijkheden om de biodiversiteit 
te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn 
het inpassen van een bloemenweide in 
het nieuw aangelegde kanaalpark en 
het aanbrengen van vaste planten in 
de gemeentelijke plantsoenen. “Ook 
proberen we het duurzaam bewustzijn 
van onze inwoners te vergroten”, aldus 

Bram Rulkens. “Bijvoorbeeld door het 
vieren van de jaarlijkse Boomfeestdag 
en de Opschoondag. Maar ook door het 
aanleggen van een Boomleerpad door 
de Bomenstichting.”

Bijen beschermen
Op onze basisscholen is er eveneens 
aandacht voor natuur- en milieueduca-
tie. Zo zijn de bijenhotels in het Rowven 
door leerlingen van De Tweesprong van 
een duurzaam likje verf voorzien. De 
kinderen kregen ook nog een aantal 
lessen over de belangrijke rol van bijen 
in de natuur. Indirect spelen bijen een 
rol van ongeveer 30% in de keten van al 
het menselijk voedsel. De onverklaarde 
bijensterfte wordt sinds het begin van 
de eenentwintigste eeuw gezien als een 
serieuze bedreiging voor het milieu.

Herinrichting Leveroysedijk
Op dit moment is de herinrichting van 
de Leveroysedijk actueel. De lokale 
natuurverenigingen zijn uitgenodigd 
daar hun inbreng te leveren. De ge-
meente Nederweert pakt kansen op het 
gebied van biodiversiteit waar deze zich 
voordoen.

We willen de drie natuurverenigingen 
hartelijk bedanken voor hun inzet!

Genoeg te doen voor groen!
Natuurverenigingen met gemeente in overleg over biodiversiteit

Een ritje in de spectaculaire Reactor en 
de Sjimmy? Dat kan! Want de kermis in 
Ospel heeft er dit jaar twee nieuwe span-
nende attracties bij. Ook zijn er weer 
loterijen met prachtige prijzen. De kermis 
start op vrijdag 22 juni vanaf 17.00 uur 
met een euro/kortingsavond. Let op de 
posters voor speciale kortingen!

Op het Aerthijsplein en de O.L. Vrou-
westraat staan naast de spectaculaire 
Reactor en Sjimmy ook de vertrouwde 
attracties zoals de autoscooter, rups-
baan, polyp, bungee trampolines, 
draaimolen, kinderjut, buggybaan/con-
voy, lijntrek, speel- en gokzaken en de 
eet- en snoepkramen. 

Kortingsbonnen
Op de scholen, peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven worden boekjes 
uitgedeeld waarin het lot voor de kin-
derloterij en kortingsbonnen voor de at-
tracties zitten. Kinderen t/m 12 jaar die 
geen boekje hebben gekregen, kunnen 
een exemplaar afhalen bij de infobalie 
van het gemeentehuis. 

Familiedag en twee loterijen
Zondag is traditioneel de familiedag. 
Slenter langs de attracties, maak een 

rondje, eet een hapje, waag een gokje. 
Kortom, beleef het kermisgevoel en de 
gezelligheid. Dit jaar zijn er ook weer 
twee kermisloterijen met prachtige prij-
zen. De prijsuitreikingen vinden plaats 
bij de autoscooter op maandag 25 juni. 
Om 18.00 uur verzorgt Clown Desalles 
de trekking van de kinderloterij (0 t/m 
12 jaar). Om een van de prijzen te kun-
nen winnen, hoef je alleen maar het lot 
uit het bonnenboekje in te vullen, uit te 
knippen en vóór maandag 17.45 uur in 
de bus bij de Sjimmy te deponeren.
 
Gratis ritbonnen
Om 20.30 uur maakt Clown Desalles de 
winnaars van de grote loterij bekend. 
Deponeer het ingevulde lot vóór maan-
dag 20.15 uur in de bus bij de schietsa-
lon. Vanaf vrijdag staat de bus voor de 
kinderloterij bij de kassa van de Sjimmy 
en voor de grote loterij bij de kassa van 
de schietsalon. Alleen mensen die aan-
wezig zijn, kunnen een prijs winnen. Op 
dinsdag zijn de gratis ritbonnen uit het 
boekje geldig. 

Openingstijden kermis
Op vrijdag 22 juni is de kermis open van 
17.00 tot 24.00 uur. Op zaterdag 23, 
zondag 24, maandag 25 en dinsdag 26 

De zomer in met Ospelse kermis

De raad aan zet
Tijdens de raadsvergadering van afgelo-
pen maart gaf de gemeenteraad aan de 
ontwikkeling van Windpark Ospeldijk 
ruimtelijk mogelijk te willen maken. De 
periode waarbinnen iedereen een me-
ning kon geven over het plan voor de 
bouw van vier windmolens is inmiddels 
afgesloten. De ingekomen zienswijzen 
zijn beantwoord en gaan onder andere 
over hinder, waardevermindering van 
woningen en bedreiging van de blauwe 
kiekendief. Op dinsdag 3 juli staat het 
onderwerp weer op de agenda. De raad 
wordt dan gevraagd om akkoord te 
gaan met het verlenen van de omge-
vingsvergunningen. Als dat gebeurt, 
dan komt de bouw weer een stap 
dichterbij. De raadsstukken, waaronder 
de Nota van antwoord zienswijzen, zijn 
te vinden op www.nederweert.nl. Voor 
alle vragen over het windpark kunt u 
ook een e-mail sturen naar: ospeldijk@
newecoop.nl.

juni kunt u terecht van 14.00 tot 24.00 
uur. Tijdens de kermisdagen mogen 
cafés en eetzaken in Ospel tot 03.00 
uur geopend zijn. De cafés hebben een 
eigen muziekprogramma met maximaal 
4 dagen live muziek. Op onze website 
vindt u de verkeersmaatregelen.

Genoeg te doen en te beleven tijdens 
deze vijf dagen. We wensen u veel ple-
zier op de Ospelse kermis!

Het Raadhuisplein was afgelopen zater-
dag voor eventjes een atelier. Een aantal 
kunstenaars was hier aan het werk 
tijdens de opening van het Kunstlint 
Nederweert. Maar ook in het gemeente-
huis en in het centrum konden bezoekers 
genieten van kunst en cultuur. Burge-
meester Evers opende het evenement.
  
Kunstlint Nederweert is een jaarlijks te-
rugkerende expositie waarbij amateurs en 
beroepskunstenaars een podium krijgen 
in de etalages van ondernemers in het 
centrum van Nederweert. Het idee is in 
2013 ontstaan voor de opening van de 
vernieuwde Brug 15. Het kunstlint vorm-
de toen de symbolische verbinding tussen 
Budschop en de kern van Nederweert met 
als thema: Nederweert verbindt.
 
Waardering
Johan en Lies Evers en Lyan Timmermans 
waren destijds de initiatiefnemers. Burge-
meester Evers stond hier in zijn openings-
woord even bij stil. Ook sprak hij zijn 
waardering uit voor de nieuwe vrijwil-
ligers Leny Verdonschot, Maruel Janssen 
en Els Peeters die ervoor zorgen dat het 
kunstlint blijft bestaan. “Maar liefst 23 
kunstenaars hebben zich aangemeld”, 
aldus een enthousiaste Els Peeters. “Naast 
dat het hen een podium biedt, heeft 
het ook een sociale functie. Het brengt 
mensen samen en kunstenaars kunnen 

hierdoor bij elkaar in de keuken kijken”.
 
Veel te zien!
Voor jong en oud was er op zaterdag 16 
juni veel te zien. Verschillende kun-
stenaars waren aan het werk op het 
Raadhuisplein en het koor Zus & Zo trak-
teerde de bezoekers op een muzikaal 
optreden. Iedereen kon zelf de route 
langs de verschillende exposities in de 
etalages bepalen. Voor het eerst fun-
geert ook de hal van het gemeentehuis 
als expositieruimte. Vanaf het Raadhuis-
plein startten ’s middags twee rondlei-
dingen langs openbare kunstwerken in 
onze gemeente, verzorgd door Alfons 
Bruekers. Het was een geslaagd begin 
van deze editie van Kunstlint.

Nog te bezichtigen
De expositie in het gemeentehuis is nog 
t/m vrijdag 29 juni te bezoeken. Van alle 
23 exposanten is er een kunstwerk te 
zien. De kunstwerken in de diverse etala-
ges van de middenstanders en op enkele 
andere locaties zijn te bezichtigen t/m 
vrijdag 6 juli. Te zien zijn o.a. schilderijen 
die vervaardigd zijn uit diverse materi-
alen, beeldhouwwerken en kunst van 
keramiek. 

Meer informatie over de deelnemende 
exposanten en de locaties is te vinden op 
www.kunstlintnederweert.wixsite.com/2018.

Een rondje kunst door het centrum

Els Peeters geeft uitleg aan bezoekers over haar beeldhouwwerk. Foto: Nederweert24, Kevin Geurtjens

Lot voor de grote loterij 
Ospel kermis 2018

Vul in, knip uit en deponeer tot maandag 25 
juni 20.15 uur in de bus bij de schietsalon. De 
trekking is om 20.30 uur bij de autoscooter.

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

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

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

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

Om te voorkomen dat iemand zich  
onterecht voordoet als winnaar kan om 
een legitimatiebewijs worden gevraagd. 
Per persoon is maximaal één prijs te  
winnen. 

Op onze website kunt u nu heel 
eenvoudig uw mening geven over de 
pagina die u bezoekt. 

We zijn benieuwd naar uw ervarin-
gen met www.nederweert.nl. Vindt u 
bijvoorbeeld wat u zoekt en staat de 
informatie op een logische plek? 

Vindt u snel wat u zoekt?
Geregeld verzoeken we u om feedback 
te geven, onder meer via enquêtes en 
prestatietesten. Bij deze testen vragen 
wij aan webbezoekers om een bepaalde 
‘taak’ uit te voeren, bijvoorbeeld om de 
ophaaldagen van het huisvuil op te zoe-
ken. We kijken dan mee en bespreken 
samen wat we kunnen verbeteren.

Feedback geven
Om uw ervaringen nog beter in kaart 

Welk cijfer geeft u onze website?
te brengen, hebben we een nieuwe 
optie op de website toegevoegd. 
Voortaan kunt u op élke pagina een-
voudig aangeven wat u ervan vindt. 
Welk punt geeft u de informatie op 
die pagina en heeft u verbetersugges-
ties? U klikt gewoon op de afbeelding 
Feedback die u op elke pagina aan de 
rechterkant ziet staan.  

Helpt u ons?
Als u ons helpt door aan te geven wat 
er beter kan op de website, kunnen 
wij u helpen door u zo goed mogelijk 
te informeren. Bezoekt u dus binnen-
kort onze site? Laat ons dan alstublieft 
weten wat u ervan vond! Ook als u deel 
wilt nemen aan het burgerpanel of aan 
prestatietesten, horen we het graag. 
Stuur ons een e-mail via webmaster@
nederweert.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.
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 21 tot en met 30 juni 2018.

DONDERDAG 21 juni
H.Aloisius Gonzaga, kloosterling
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Aanbidding
18.15 uur Boeteviering
18.30 uur Rozenkransgebed en Biechtgele-
genheid.
19.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 22 juni
H.Paulinus van Nola,priester
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis  in Mariakapel.

ZATERDAG 23 juni
H.Maria
Vooravond van de 12e zondag door het jaar 
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector leden dameskoor) – jaardienst 
overleden ouders van de Voort-Smeets, ou-
ders Frits en Leen Janssen-Gielen..

ZONDAG 24 juni 
Geboorte van H.Johannes de Doper
12e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector 
dhr.W.Engelen) – jaardienst Jac Creemers en 
Truus Dircks, jaardienst Gerty Jetten-Hanck-
mann en voor een overledene..

MAANDAG 25 juni 
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 26 juni
H.Jozefmaria Escrivà, priester
18.30 uur  Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 27 juni
H.Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerk-
leraar
Geen rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 28 juni
H.Ireneüs, bisschop en martelaar
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 29 juni
HH. Petrus en Paulus, apostelen
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis  in Mariakapel.

ZATERDAG  30 juni
Vooravond van de 13e zondag door het jaar 
18.00 uur H. Mis (samenzang, lector 
Mevr.H.Dielissen) – zeswekendienst Nellie 
van de Loo-van Nieuwenhoven, maand-
dienst Mia Truijen.

Overleden
Op 13 juni is op het parochiekerkhof begra-
ven Piet Michiels, hij overleed in de leeftijd 
van 82 jaar en woonde Bernhardstraat 68.
Moge hij rusten in vrede.

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  24 juni: 
10.00 uur  Woord - en Communiedienst.
- tot bijzondere intenties en voor overleden 
familie Poell- Janssen

Zondag 1 juli :
10.00 uur  Woord - en Communiedienst.
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze 
kapel.
- Moeder Maria, Ik bid voor meer begrip en 

mededogen en tevens voor ‘n goede ge-
zondheid voor mijn dierbaren.

- H. Maria help ons en bescherm ons, vooral 
de kinderen, Amen. 

Iets om over na te denken:
Herinneringen verbinden, wat het oog niet ziet

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

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 24 juni 2018 H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar:  Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

Zondag 1 juli 2018 H. Mis om 11.00 uur
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar:  Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

Overleden
Op donderdag 7 juni is de heer Piet Michiels 
overleden in de leeftijd van bijna 83 jaar.De 
uitvaart heeft plaatsgevonden op woens-
dag 13 juni in de St. Rochuskerk te Bud-
schop-Nederweert. Wij wensen de familie 
veel sterkte toe. Dat hij moge ruste in vrede.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

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

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

23 t/m 30 juni 2018

ZATERDAG 23 juni: 19.15 uur H. Mis, jaar-
dienst voor ouders van Gog-Craenen.

ZATERDAG 30 juni: 19.15 uur H. Mis, voor 
Nelis van Gog, jaardienst voor Jean van Eijk-
Greefkens tevens voor haar verjaardag.

LEZERS: zaterdag 23 juni Annie Jonkers, 
zaterdag 30 juni Maria van Nieuwenhoven.

MISDIENAARS: zaterdag 23 juni Lois Bee-
rens en Janne Wijen, zaterdag 30 juni Vale-
rie Beerens en Niek Wijen.

 “Vriendelijke woorden kunnen kort zijn en 
makkelijk uitgesproken worden, maar hun

echo duurt eindeloos voort.”

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 23 – 30 juni

Zaterdag 23 juni, vooravond kermis, 19.00 
(Samenzang) Jo Vaes (verjaardag), jrd Dora
Verkoijen-Gielen en Leo Verkoijen, ghm 
Sjef Veugen en Nellie Veugen-Coolen, ghm 
ouders de Leeuw-van de Moosdijk, zonen 
Harrie en Jan en kleinzoon Adrie, ghm Teng 
Vossen, Marietje Vossen-Kersten en Carina 
Miller-Vossen.

Zondag 24 juni, Hoogfeest van de ge-
boorte van de H. Johannes de Doper, ker-
miszondag, 10.00 (Samenzang) voor eigen
intenties. 

Donderdag 28 juni, 18.40 bidden van het 
rozenhoedje; 19.00 voor de zieken. 

Zaterdag 30 juni, 19.00 (Samenzang) jrd 
Sjaak en Gon Mackus-Gielen, Theu en To 
Lamerichs-Berben en schoondochter Henny. 

ACOLIETEN: za. 23 juni 19.00: Tom Kessels, 
Nick Stijnen; zo. 24 juni 10.00: Mathijs en Luc 
van Hulsen; za. 30 juni 19.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen. 

KERMIS: De jaarlijkse kermis gaat weer van 
start en we treffen elkaar in een goede sfeer 
en stemming. Even met  familie, vrienden-
groep of buren gezellig op een terras genie-
ten. Voor de kinderen natuurlijk het kermis-
vermaak op en rond het Aerthijsplein. 
Jarenlang werd de kermis ingezet met een 
Gezinsmis, die is komen te vervallen maar u
kunt nog steeds met uw kinderen deelne-
men aan de avondviering op kermiszater-
dag. Zo blijft de oorsprong van de kermis 
als een christelijk feest toch voortleven. Ik 

nodig u hiertoe graag uit.

GESLAAGD ……. MAAR WAT NU? Boeken-
tassen hangen her en der buiten: geslaagd !
Alle reden voor een feest(je). Daarna: wat 
nu? Er wordt wel eens gesproken over de 
verlammende onmacht van jongeren om nu 
al te kiezen voor een bepaalde richting. Hun 
omgeving wil graag weten wat je wilt wor-
den. Zelf ben je allesbehalve zeker over een 
definitieve keuze. Een jong mens heeft de 
neiging om een beetje te blijven experimen-
teren. De volwassen schoenmaten passen
hem/haar nog niet. 
Ouders moeten nu, meer dan ooit, proberen 
met hun kinderen te overleggen en in ge-
sprek te blijven. Jongeren willen vrij zijn, op 
eigen benen staan, natuurlijk ! Maar echte 
belangstelling, zorg en steun zal hen goed 
doen. Geen betutteling, maar in vriendschap 
en liefde samen zoekend zal men een soms 
moeilijke weg samen moeten afleggen. 
Ook je kind eens in een gebed gedenken en toe-
vertrouwen aan Gods zorg en Zijn wegen geeft 
ouders vaak de nodige rust, steun en moed. 
Ik wens alle geslaagden van harte proficiat, 
fijne vakantie en toekomst.

Pastoor A. Koumans, OMI.

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  22 juni  –  30  juni 2018

Vrijdagmiddag 22 juni 14.00 uur:
Huwelijk Tom Klauwers en Joyce van Hape-
ren (eigen muziek)

Zaterdagmiddag 23 juni 14.00 uur:
Huwelijk Huy Dang en Vi Nguyen (gemengd 
koor Milagri) 

Zondagmorgen 24 juni 09.30 uur:
Als hgm. voor Lies Rooyakkers-Beeren v.w. 
haar verjaardag en Ron Rooyakkers, Als 
maandd. voor Pierre Wijers en Mia Wijers-
Baetsen (volkszang)

Zaterdagmiddag 30 juni 13.30 uur:
Huwelijk Bas Schrooijen en Lilian Klompen

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

Van harte gefeliciteerd 
met het behalen 
van jullie diploma

Michelle en
Charlotte
Van papa, mama, 

Christiaan en oma

L.K.V. Nederweert

Beste dames,
Dinsdag 3 juli is onze laatste bij een 
komst voor de vakantie, dit sluiten we 
af met een fietstocht. Dames die niet 
kunnen fietsen kunnen met de auto 
mee. Met de fiets vertrekken we om 
13:00 uur vanaf de oude Rabobank. 
Met de auto om 13:45 vanaf de Pin-
nenhof, veel plezier.

Het Bestuur. 

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

GOEDEDOELEN WINKEL
WORDT GESPONSERD

De Vrijwilligers van de Goededoelen-
winkel houden zelf de winkel schoon 
en netjes. Nu hebben we een sponsor 
gevonden om de ramen te wassen en 
dat zijn er nogal wat. De fa. Meuldijk, 
schoonmaak dienstverlening uit Ne-
derweert komt 4 keer per jaar de ra-
men GRATIS wassen. Dat is nog eens 
een goed initiatief van hun. Wij zijn 
de fa. Meuldijk erg dankbaar dat zij 
dit voor ons willen doen. Chapeau!!

In de winkel is mooie gebruikte kleding 
te koop en daarnaast verkopen wij ook 
kleingoed, zoals serviezen, glaswerk en 
tassen. Ook kinderzitjes, bijzettafeltjes 
en kleine kastjes staan bij ons te prijken 
in de winkel. De jassen zijn op dit mo-
ment voor de helft van de prijs.

Goede gebruikte kleding en klein-
goed nemen wij graag van u over.
Info tel 06 50601803.

Tot ziens in de winkel aan de Kerk-
straat 76, te Nederweert

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Dins-
dag 26 juni 10.30-11.30 uur wandelen* 
/ 13.30-15.30 uur haken*. Woensdag 
27 juni 09.30-12.00 uur ontspannings-
massage* / 14.30-19.00 uur kookwork-
shop voor nabestaanden*. Donderdag 
28 juni 10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 
uur workshop schilderen* / 13.00-
16.00 uur voetwellness*. Vrijdag 29 
juni 09.30-12.00 uur creatief atelier*. 
Open inloop op maandag, dinsdag en 
donderdag van 09.00-16.00 uur en op 
woensdag en vrijdag van 09.00-13.00 
uur (* = op afspraak - aanmelden kan 
via: 0495-541444 en/of voor meer in-
formatie zie website www.toonher-
manshuisweert.nl).

Lieke
Van harte gefeliciteerd 

met het behalen 
van je diploma!

We zijn super trots op je!

van pap, mam en Jop

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 25 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

Op zaterdag 8 september vindt
in Nederweert-Eind een nieuw 
dorpsfeest plaats; d’Indj Laeftj. 

Gezellig met vrienden en familie bij-
kletsen na de zomervakantie, meedoen 
met een zeskamp of circusworkshop, 
lekker spelen, beetje dansen, muziek
luisteren of gewoon chillen? Kom dan 
op 8 september naar Nederweert-Eind! 
En koop vóór 1 juli je entreekaart. 

Programma
15.00 uur: start activiteiten
Kinderen tot en met groep 4: kinder-
activiteiten in circusthema
Van groep 5 t/m 101 jaar: circus-zes-
kamp (denk- en doespellen)
18.00 uur: barbecue
Vanaf 19.00 uur tot 01.00 uur: DJ
en live muziek
20.00 uur optreden van The Ragtime 
Rumours (optioneel)

Optionele deelname
Middag en/of avond en/of BBQ

Locatie
‘Veldje Dams’ (entree achterzijde Rei-
gershorst)

Kaartverkoop
12 Jaar en ouder: € 6,50
4 tot 12 Jaar: € 6,50 (incl. friet en snack)
Tot 4 jaar: gratis (incl. friet en snack)

Opgeven voor de zeskamp kan in 
teams van maximaal 8 personen of 
individueel. De organisatie stelt de 
teams van de eventuele individuele
opgaves samen.

Barbecue
Klein pakket: € 7,50 (3 stuks vlees, sa-
lade en stokbrood)
Groot pakket: € 12,50 (5 stuks vlees, 
salade en stokbrood)
Voor vragen en/of opgave via mail: 
dorpsfeestineind@gmail.com

Koop vóór 1 juli je entreekaart en 
BBQ-pakket (optioneel) op
• 20 juni van 19.00 tot 21.00 uur in 

café ‘t Verschil,
• 26 juni van 19.00 tot 21.00 uur in 

d’Indj Laeftj
café-zaal Bi-j Le-nie,

• of via www.nederweert-eind.nl 
of mail naar dorpsfeestineind@
gmail.com

Alleen met een entreekaart kun je er-
bij zijn op zaterdag 8 september.
Een groep vrijwilligers uit Neder-
weert-Eind wil de traditie van gezel-
lig samenzijn in de zomer in Eind in 
stand houden. Nadat er diverse ke-
ren is vergaderd, zijn de ideeën voor 
d’Indj Laeftj gevormd. Deze zijn op 5
juni voorgelegd aan alle (oud-)inwo-
ners die gehoor hadden gegeven aan 
een oproep om het nieuwe evene-
ment toe te lichten. Daar werd zeer 
positief op gereageerd. Ook stroom-
den de eerste aanmeldingen al bin-
nen. Ben je inwoner of oud-inwoner 
van Eind of heb je ‘iets’ met d’Indj? 
Koop dan entreekaarten voor dit 
nieuwe gezellige zomerse evenement 
in circussfeer. Tot 8 september!

Stichting Dorpsraad Eind ondersteunt 
dit initiatief.

Bij opgave per e-mail de volgende ge-
gevens vermelden:
• Naam
• Adres
• Hoeveelheid entreekaarten 0-4 jaar: 
• Hoeveelheid entreekaarten 4-12 jaar:
• Hoeveelheid entreekaarten vanaf 

12 jaar:
• Hoeveelheid barbecuekaarten groot:
• Hoeveelheid barbecuekaarten klein:
• Eigen team: ja/nee (dan stelt orga-

nisatie team samen) 
• Zo ja, aantal teamleden: .... (maxi-

maal 8)
• Groep: .......... (indien lagere school) 

Leeftijd: …….... (van iedereen)

Na het mailen van bovenstaande ge-
gevens kan het geld worden overge-
maakt naar rekeningnummer:
NL09 RABO 0135 5784 
42 t.a.v. Stichting Dorpsraad 
Eind o.v.v. je naam en adres.
Opgeven én betalen vóór 1 juli!
Bij onvoldoende opgaves op 1 juli
gaat het evenement niet door en 
krijg je het geld terug.

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Kerkstraat 18, Nederweert
Tel. (0495) 62 57 85

Langstraat 20m, Weert
Tel. (0495) 54 56 45 

Vraag naar de voorwaarden.

ontdek
demooiste
merken

o.a. Fossil - Tommy Hilfiger - Esprit

alle
monturen
10 euro

Pro�ciat van de kinderen 
en kleinkinderen

Opa Wim en Oma Elly
21-06-1968  -  21-06-2018

50 jaar getrouwd


