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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

Judith’s Dance Point
Kessenichstraat 3 • Weert • 0495 530342

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

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!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

Het inpandig tandtechnisch laborato-
rium Jasper van den Brandt verzorgt al 
uw (spoed-) reparaties aan kunstgebit 

of prothese. Vaak klaar terwijl u wacht. 
Ook voor klikgebit op implantaten 

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nlwww.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

Weekblad 
digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

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

Hulsenweg 1

6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

KIJK SNEL OP DE 
ACHTERPAGINA VOOR 
ONZE LEEGVERKOOP

Ben jij dol op snelheid en hou je van 
racevoertuigen? Dan is Budschop op 
16 september 2018 de place-to-be. In 
samenwerking met Americana Villa-
ge wordt er namelijk voor de zevende 
keer Race-Xperience georganiseerd. 
Door het grote succes van Race-Xpe-
rience is het Raadhuisplein te klein 
geworden. Een nieuwe locatie is ge-
vonden op de Sint Rochusstraat in 
Budschop, direct aansluitend aan de 
Gamma NK Zeepkistenrace. Door de 
combinatie van Race-Xperience, RC 
Off-Road Xperience en de Gamma NK 
Zeepkistenrace veranderd Budschop 
in één groot raceparadijs. 

Inmiddels hebben al diverse voertui-
gen vanuit de rallysport, autospeed-
way en autocross vanuit heel Neder-
land hun deelname bevestigd. Je zult 
verwonderd zijn over de diversiteit in 
raceklassen. Heb jij ooit gehoord van 
Mud Racing? Ook diverse tractorpul-
lingteams weten Race-Xperience in-
middels goed te vinden. Zo kun je het 
geweld van het tractorpullingteam 
Hot Art uit Oud-Vossemeer, het uit 
Weert afkomstige BMO Rocket Sci-
ence en Throublemaker uit Someren 
op Race-Xperience bekijken. 
Net als vorig jaar zullen er dit jaar 
weer vrachtwagens aanwezig zijn 
die deelgenomen hebben aan de Da-
kar rally. Denk hierbij onder andere 
aan de auto van Lammers Beton uit 
Weert. 
Er zijn echter niet alleen voertuigen 
uit de omgeving van Weert te zien. Zo 
komt er een race hovercraft uit België 
en is er ook interesse vanuit Duits-
land. Race-Xperience is inmiddels dan 
ook uitgegroeid van een regionaal 
naar een internationaal evenement.

16 september 2018: Americana Village in Budschop

Volop actie op Race-Xperience 2018

RC Off-Road Xperience 
Dat je racevoertuigen in de breed-
ste en zelfs kleinste vorm moet zien, 
wordt aangetoond met een RC Off-
Road Xperience. Op een speciaal voor 
Race-Xperience aangelegd circuit 
zullen de hele dag wedstrijden en 
demo’s met radiografisch bestuur-
bare Off-Road auto’s worden georga-
niseerd. Hierbij zal ook minimaal één 
oud Nederlands Kampioen aanwezig 
zijn. Tussen de wedstrijden door is er 

ook de mogelijkheid om met je eigen 
RC Off-Road auto kennis te maken 
met het rijden op het circuit. Meer 
info hierover vind je op de site http://
race-xperience.nl/ hier kun je je ook 
aanmelden voor deelname aan de RC 
Off-Road Xperience.

Paddock Square
Een tussenstop op het Paddock Squa-
re ( Café de Schans ) is dan ook een 
ideaal moment om even bij te praten 

over al het moois wat er op 16 sep-
tember in Budschop is te zien. Dit al-
les onder het genot van een drankje 
en een hapje. Rollin’ Men zal voor een 
spetterend optreden zorgen door 
covers te spelen met hun eigen crea-
tieve interpretatie. Voor het eerst zal 
er ook een kleine markt op het ter-
rein te vinden zijn. De zevende Race-
Xperience is dan ook meer dan een 
pleintje met wat racevoertuigen. Het 
is een beleving voor het hele gezin.
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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

Openingstijden tijdens de Bouwvakvakantie
Van maandag 23 juli tot en met vrijdag 10 augustus

zijn wij geopend van 8.00 uur tot 16.00 uur

Zaterdag 21 en 28 juli, 4 en 11 augustus zijn wij gesloten

Uniek voor Limburg:
Vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 
augustus Nostalgische kinderkermis

In het weekend van  10, 11 en 12 au-
gustus organiseert het Limburgs open-
luchtmuseum Eynderhoof in Neder-
weert Eind voor de tweede keer een 
nostalgische kinderkermis.  Van 13.00 
uur tot 19.00 uur staan de attractie 
niet meer stil, klinkt gezellige muziek 
en is het feest voor het hele gezin.

Er zijn diverse attracties, waaronder 
een carrousel uit 1874, een lucht-
schommel en bootjes uit 1924, een 
imposante zweefmolen en een lieflij-
ke paardjes carrousel. Deze carrousel 
wordt nog op authentieke wijze door 
een paard in manege aangedreven.  
En wat verder op een ouderwetse 
kermis mag ontbreken zijn natuur-
lijk de kop van jut en de ouderwetse 
grabbelton. Maar ook een popcorn- 
en suikerspin kraam, visjes henge-
len, touwtje trekken, blikgooien en 
ringwerpen staan opgesteld op het 
speciaal ingerichte kermisterrein aan 
Milderspaat 1 in Eind. En voor de 
stoere kerels is nog een nostalgische 
schiettent opgesteld waar op roosjes 

kan worden geschoten om bij winst 
indruk te kunnen maken op vrouw of 
vriending.

Twee draaiorgels en een saxofonist 
zorgen voor extra sfeer op de terras-
sen. Dit betekent drie dagen ouder-
wetse gezelligheid voor jong en oud. 
Laat daarbij je toekomst voorspellen 
door een waarzegster of drink (als je 
18 bent) een koel pintje in een ouder-
wets café waar de muziek wordt ver-
zorgd door Ari-Jana. Ook een ouder-
wetse wafel en pannenkoekenkraam 
zullen dit weekend niet ontbreken 
op de gezelligste nostalgische kermis 
van de regio.

De kermisattracties en spellen kosten 

slechts € 0,10 per keer en bij de mees-
te spellen krijg je altijd een waarde-
punt die je kunt sparen om later in te 
ruilen tegen leuke leuke prijsjes.
Het openluchtmuseum is verder in be-
drijf en de vrijwilligers verzorgen tal 
van demonstraties aan de bezoekers 
die het kermisgedruis even ontvluch-
ten. De terrassen rondom de herberg 
zijn  geopend en in het winkelke is 
volop ouderwets snoep te koop.
Voor meer informatie bezoek de 
website van Eynderhoof: www.eyder-
hoof.nl

Woensdag 15 augustus
Kindermiddag met o.a. huifkartocht
De kinderen kunnen op deze woens-
dagmiddag met hun ouders een gra-

tis ritje maken met de huifkar. Bij 
goed weer nemen we een kijkje in 
het ROWVEN, nabij de VISDIJK. Hier 
kunnen de kinderen een klein half 
uurtje vertoeven en o.l.v. de kinder-
gidsen en evt. ambachtslieden infor-
matie opdoen over bijen en schapen 
en vogels spotten.

Op Eynderhoof gaat het spel verder 
met de kindergidsen die samen met 
de kinderen oude volksspelen zullen 
spelen. Denk  daarbij aan o.a.: kege-
len, touw springen, zak lopen, touw 
trekken, koffie malen, knikkeren en 
natuurlijk poppenkast spelen.

Bekijk het kinderdag programma op: 
www.eynderhoof.nl

Op onze kermis heb je altijd prijs!



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 9 tot en met 18 augustus 2018.

DONDERDAG 9 augustus
H.Teresia Benedicta van het Kruis
18.00 uur Uitstelling van het Allerhei-
ligste
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere inten-
tie

VRIJDAG 10 augustus
H.Laurentius, diaken en martelaar
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis 

ZATERDAG 11 augustus
H.Clara, maagd
Vooravond van de 19e zondag door
het jaar
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantan-
tes, lector mevr.H.Dielissen) – jaar-
dienst Truus Kessels tevens voor 
verjaardag, jaardienst Leen Moonen-
Steuten tevens voor verjaardag, over-
leden echtgenoten Pierre en Lies van 
den Hurck-Kessels.

ZONDAG 12 augustus
19e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lec-
tor mevr.L.Roost) –

MAANDAG 13 augustus
HH. Pontianus, paus en Hippolytus, 
priester martelaar
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. 
Joseph

DINSDAG 14 augustus
H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester 
en martelaar
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis.

WOENSDAG 15 augustus
Maria Tenhemelopneming
19.00 uur H. Mis (dameskoor Cantan-
tes, lector mevr.L.Roost)- Voor de
zielenrust van Harrie Jonckers, 
t.e.v.Onze Lieve Vrouw van Altijddu-
rende Bijstand

DONDERDAG 16 augustus
H. Stefanus van Hongarije
18.00 uur Uitstelling van het Allerhei-
ligste
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 17 augustus
H.Jeroen, martelaar
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis 

ZATERDAG 18 augustus
H.Maria
Vooravond van de 20e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantantes, lector 
koorleden) –  jaardienst Toos Gielen-Loijen

Overleden
Op 1 augustus was de uitvaart van Sjef Peer-
lings, hij overleed in de leeftijd van 81 jaar en 
woonde  Staat 9 B. De heer Peerlings was 57 
jaar lid van het herenkoor.
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  12 augustus :
10.00 uur  Woord - en Communiedienst.
- tot bijzondere intenties

Zondag  19  augustus :
10.00 uur  Woord - en Communiedienst.
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve Moeder, breng ons gezin weer bij el-

kaar!!! Help ons!!!
- Lieve Maria, vervul al mijn wensen en ver-

geef al mijn zonden, Amen .
- O.L.V. van altijddurende bijstand bid voor 

ons. 

Iets om over na te denken:
Hoop wordt vaak geboren uit vrees voor de 
toekomst !

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 12 augustus 2018 
H. Mis om 11.00 uur
Koor: geen koor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

Zondag 19 augustus 2018 
H. Mis om 11.00 uur
Koor: geen koor 
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

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  28 juli  –  4 augustus  2018

Zondagmorgen 29 juli 09.30 uur:
Als hgm. voor onze parochiegemeenschap, 
Als hgm. voor alle overledenen van onze pa-
rochie (volkszang)

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 11 - 18 augustus

Zaterdag 11 augustus, H. Clara, maagd, 
19.00 (Samenzang) ghm Drika Caris-Kessels 
(verjaardag), ghm Cornelis Kuepers, echtge-
note en familie. 

Zondag 12 augustus, 19e zondag door het 
jaar, 10.00 (Samenzang)  ghm Harrie Kuij-
pers en Anna Gertruda Kuijpers-Moonen.

Donderdag 16 augustus, viering Hoog-
feest van Maria Tenhemelopneming (15 
aug.)
19.00  ter ere van Maria en voor de zieken.

Zaterdag 18 augustus, 19.00 (Samenzang) 
ghm voor de levende en overleden leden 
van de familie Swaans-Kiggen en gezusters 
Leenders.

ACOLIETEN: za. 11 aug. 19.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 12 aug. 10.00: 
Tom Kessels, Nick Stijnen; za. 18 aug. 19.00: 
Tom en Stan Dirks. 

BEHOUDEN THUIS: Sta op, Heer, onze God, 
en trek met ons mee. Wees een onuitput-
telijke bron van vreugde en geluk; schenk 
licht in donkere uren; blijf het einddoel van 
al onze wegen.
Maak ons – mensen onderweg – bezorgd 
voor elkaars leven, voorzichtig, matig en 
hulpvaardig. Leid ons langs de goede weg, 
de weg van Jezus, al onze levensdagen en 
breng ons behouden thuis. 

EN DANK U: En dank U, Heer, onze God, 
voor het ontzaglijke wonder dat ik ben. 
Dank voor het wonder van al uw werken. 
Hoe ga ik U ter harte. 

PAUSELIJKE GEBEDSINTENTIE augustus:
De rijkdom van het gezin. Dat economen en 
politici bij de ver strekkende besluiten die zij 
nemen het gezin mogen beschermen als een 
kostbare schat van de mensheid.

Pastoor A. Koumans, OMI.

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

11 t/m 18 augustus 2018

ZATERDAG 11 augustus: 19.15 uur H. Mis, 
zeswekendienst Pierre Camp, jaardienst voor
Tjeu Vaes.

ZATERDAG 18 augustus: 19.15 uur H. Mis, 
koor de Leeuwerik.

LEZERS: zaterdag 11 augustus Marjo Timmer-
mans, zaterdag 18 augustus Piet van Gog.

MISDIENAARS: zaterdag 11 augustus Ayla 
Beerens en Lobke Houtappels, zaterdag 18 
augustus Janne Wijen en Valerie Beerens.

GEZOCHT VRIJWILLIGERS 
VOOR HET KERKHOF
Ons kerkhof wordt onderhouden door een
groep vrijwilligers. Deze vrijwilligers werken 
op woensdag van 9.00 tot +/- 11.00 uur op het 
kerkhof. Deze groep wil graag uitbreiding. 
Is dit iets voor u? Neem dan contact op met 
Jac Wijen tel. 0495-651967.

“Een goed leven is iets meer doen,
iets minder nodig hebben, vaak lachen, groot

dromen en dankbaar zijn voor wat er is.”

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 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

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

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

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

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

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Teunissen Letselschade • Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert
T: 06-57242417 • info@teunissenletselschade.nl

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

www.teunissenletselschade.nl

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 16 augustus
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel.
We serveren een driegangendiner
voor € 8,50- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdag 15 augustus.
Nieuwe bezoekers zijn welkom gaar-
ne aanmelden tot datzelfde tijdstip.

Telefoon; 0495-651893 of 0612512678
U kunt ons ook op de site Leveroy.
nl vinden

Eettafel Eind

Donderdag 16 augustus
Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 

Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 14 augustus.
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

Toon Hermans Huis

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: 

Maandag 13 augustus 09.30-11.00 
uur en 11.15-12.45 uur yoga*. 
Dinsdag 14 augustus 10.30-11.30
uur wandelen*. 
Woensdag 15 augustus 09.30-12.00 
uur kookworkshop*. 
Donderdag 16 augustus 10.00-
12.00 uur workshop schilderen*. 
Vrijdag 17 augustus 09.30-12.00 
uur creatief atelier*. 
Woensdag 22 augustus 09.30-12.00 
uur ontspanningsmassage*.

T/m 17 augustus GEWIJZIGDE ope-
ningstijden; maandag t/m vrijdag 
van 09.00-13.00 uur (* = op afspraak -
aanmelden kan via: 0495-541444 en/
of voor meer informatie zie website 
www.toonhermanshuisweert.nl).

Te koop:
appels en pruimen

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Vertier tijdens 
Kinderbraderie Weert

Op woensdag 15 augustus wordt de 
inmiddels tot traditie verheven Kin-
derbraderie in Weert weer georga-
niseerd. In de Hoogstraat en op de 
Oelemarkt krijgen kleine onderne-
mers de mogelijkheid hun waren te 
verkopen.
Al jaren staat de dag voor zowel kin-
deren als hun ouders bekend als een
gezellige doorgaans zonovergoten 
dag en ieder jaar wordt het aantal 
bezoekers groter. Vanaf 9.00 uur mo-
gen kinderen tot 12 jaar, onder bege-
leiding van volwassenen, hun plaatsje 
bemachtigen. Deelname is gratis en 
aanmelden is niet nodig.
In 2018 presenteert de Kinderbra-
derie wederom speciaal kinderen-
tertainment. Verspreid over de dag 
maken bezoekers kennis met de grap-
pen en grollen van Betsy de Clown. 
Samen met haar Rex, een bijzondere 
vliegende hond, verrast zij met jong-
leer-, goochel- en muziekoptredens. 
Daarnaast staat er net als elk jaar een 
groot springkussen opgesteld.
De Kinderbraderie wordt georgani-
seerd door Centrummanagement in 
samenwerking met BIZ Ondernemers. 
Meer informatie over het evenement is 
te vinden op www.kinderbraderie.nl.

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Kapelaniestraat 47, Nederweert met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1959, opp. perceel ca. 150 m2 inhoud woning 348 m3.
Souterrain: bergkelder.
Begane grond: hal met tegelvloer, meterkast (6 groepen/ 2 aard-
lekschakelaars) en toiletruimte met fonteintje; doorzon-woonka-
mer; dichte keuken met tegelvloer, muurkast en een eenvoudige 
keukeninrichting.
1e Verdieping: overloop; drie slaapkamers waarvan 1 slaapkamer 
met toegang tot balkon; badkamer met douche, wastafel, toilet en 
witgoedaansluiting.
2e Verdieping: vlizotrap naar (deels beplankte) bergzolder met 
dakraam en opstelplaats AWB HR-combi cv-ketel (2000).
Algemeen: vrijstaande berging; volledig geïsoleerd; grotendeels 
kunststof kozijnen; voortuin; achtertuin o.a. voorzien van een ach-
terom en erfafscheiding (haag/ steen).

Vraagprijs € 140.000,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 23 augustus 2018.

Voorwaarde is dat gegadigden een woning van WvN vrijmaken of
starter op de woningmarkt zijn.

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Ouderenmiddag op 
zorgkwekerij de Peeldijk.

Op donderdag 16 aug. a.s staat er 
weer een gezellige senioren middag 
gepland op de dagbesteding van 
Zorgkwekerij de Peeldijk in Ospel.
Op deze manier kan iedereen ken-
nis maken met de dagbesteding 
en onder het genot van koffie/
thee & vlaai een paar ontspan-
nen uurtjes hebben met elkaar!
Daarna staat er een huifkar tocht-
je op het programma met een 
lekker drankje & hapje erbij! 
Kosten: € 12,50 pp
Aanmelden kan via info@zorgkwe-
kerijdepeeldijk.nl met vermelding 
van uw naam + aantal personen 
óf telefonisch via 0475-641678 of 
06-31681141 (Sidonie Swinkels) 
06-23682623 (Tiny Swinkels)
Indien u niet in de gelegenheid bent 
om zelf vervoer te regelen kunnen wij 
u gratis komen ophalen.





Hubo / DUIJTS Zonwering
Kerkstraat 16 Nederweert  •  0495 62 63 09

www.huboduijts.nl   •   info@huboduijts.nl

Hulp
nodig?
Win een klus 
voor een ander.

Woensdag 22 augustus van 13.00 tot 15.00 uur.
Meer info vind u op www.hubo.nl/wenscamper

Kluswenscamper Hubo 
komt naar Nederweert!

Op woensdag 22 augustus staat de 
Kluswenscamper van Hubo tussen 
13.00 en 15.00 bij Hubo/DUIJTS Zon-
wering in Nederweert. Bij de cam-
per kunnen bezoekers een ‘kluswens 
voor een ander’ opnemen op video. 
Hiermee maken ze kans op de maand-
prijs: een klustegoed van 1000 euro, 
te besteden bij Hubo.

De kluswenscamper maakt dit jaar 
een toer langs alle Hubo winkels. 
Het hele land door. De kluswens die 
bezoekers doen is voor een ander. Ie-
mand in een uitzichtloze klussituatie: 
zonder geld, tijd, motivatie of inspi-
ratie. Of gewoon om het een ander 
te gunnen.

De prijs van 1000,- euro is te besteden 
in producten en in de unieke service 
van Hubo. De Kluswenscamper staat 
dan ook symbool voor de nieuwe for-
mule, waarin de totaaloplossing en 
het ontzorgen van de klant centraal 
staan onder de belofte ‘Hubo helpt’.

Om iedereen te ‘helpen’ is Hubo er 
voor de beginner, de zelfstandige 
en de ervaren klusser. Je kunt het bij 
Hubo dan ook zelf doen, samen doen 
of laten doen. Dit wordt in de nieuwe 
formule omgezet naar de garantie 
van het negen keer ontzorgen, waar-
in de toegevoegde waarde wordt uit-
gelegd middels negen pijlers. Hierin 
staan onder andere het meten, ma-
ken en monteren aan huis centraal, 
maar ook vakmanschap, een breed 
assortiment en alles op maat.

Hubo
Met ruim 150 winkels is Hubo de 
grootste en meest service gerichte 
doe-het-zelf-keten van Nederland. 
Zo helpt Hubo jou met je klusproject, 
van begin tot eind. Alles om zorge-
loos wonen mogelijk te maken. Denk 
aan het maken van de juiste keuzes, 
het inmeten, de aanlevering en de 
montage thuis. 
Hubo luistert, neemt de tijd en zoekt 
alles voor je uit. 

Ga op zoek naar het zwarte goud 
van de Peel!

Speurtocht het Roverspad bij Buiten-
centrum De Pelen 

Op zondag 12 augustus kun je mee-
doen met het ‘Roverspad’; een span-
nende speurtocht voor gezinnen in 
Nationaal Park De Groote Peel. Op 
een route in de Peel staan schatkis-
ten met aanwijzingen die je helpen 
met je zoektocht. Starten kan tussen 
13.00 en 15.00 uur bij het Buitencen-
trum De Pelen aan de Moostdijk 15 te 
Ospeldijk. 

Op zoek naar het zwarte goud…
De schatkelder in het kasteel van 
Graaf de Zwarte Raaf ligt vol met 
schatten. Alles wat van waarde is 
heeft hij in zijn bezit. Alles.… behalve 
het zwarte goud! Daarom heeft hij 
zijn Roversbende ‘De Zwarte Raven’
op pad gestuurd om het zwarte goud 
te zoeken. Dat is geen eenvoudige 
klus want Rover Robin, Rikus, Rapha-
el, Rocco, Romeo, Remy en Rombout 
weten niet waar die kostbare schat te 
vinden is. Erger nog, ze weten niet 
eens hoe zwart goud eruit ziet! De 
enige aanwijzing die ze hebben is dat 
het van onschatbare waarde is en dat 
het zich ‘ergens’ in het enorme Peel-
moeras bevindt. Maar waar moeten 
ze gaan zoeken?! 

De  Rovers zijn wanhopig en durven 
niet met lege handen terug te komen 
bij de grimmige Graaf. Ze kunnen dus 
wel wat hulp gebruiken. Ben jij dap-
per genoeg om, samen met je (groot)
ouders, te gaan zoeken naar die fel-
begeerde schat? Op een route van 
2,5 km, die wordt aangegeven met 
ravenpijlen, staan zeven schatkisten 

met aanwijzingen. Door ze uit te voe-
ren kom je achter het geheim van het 
zwarte goud. Veel succes!

Starten voor het Roverspad kan tus-
sen 13.00 en 15.00 uur bij de balie 
van het Buitencentrum De Pelen. 
Deelname kost € 2,50 per persoon 
(volwassenen en kinderen) inclusief 
een broodje bakken en een stoere ro-
versbutton voor elk kind. Aanmelden 
kan via: 0495 – 641 497 of per mail: 
depelen@staatsbosbeheer.nl

Natuureducatie en dan lekker sPEELs 
Het Roverspad is één van de vele kin-
deractiviteiten die Staatsbosbeheer
in Nationaal Park De Groote Peel aan-
biedt. Alle programma’s, excursies 
en tochten, zowel schools als buiten-
schools, zijn verpakt in een speels en 
avontuurlijk jasje zodat kinderen op 
een speelse manier de natuur bele-
ven. Het zelf doen en ontdekken staat 
daarbij centraal. Het Roverspad is ook 
als kinderfeestje beschikbaar onder
de naam: ‘de Ruige Roverstocht’. Kijk 
voor meer informatie over kinder-
feestjes en alle andere activiteiten: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Buitencentrum De Pelen, startpunt
van natuurbeleving
Voor of na afloop van de tocht kun 
je nog heerlijk struinen door de win-
kel van het Buitencentrum. Hier vind 
je (natuur)boeken, Streekproducten, 
souvenirs en heel veel leuke natuur-
ontdekspulletjes. Voor een hapje en 
een drankje kun je bij de Peelkiosk en 
in de Peelboerderij terecht. Het Bui-
tencentrum is elke dag geopend van 
10.00 tot 18.00 uur. 

Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

WWW.VICHY.NL WWW.LAROCHE-POSAY.NL

DATUM:
... ......- -

GRATIS
HUIDADVIES
SCHRIJF JE NU IN

STEL UW VRAGEN
Heeft u een gevoelige/intolerante huid of last van huidveroudering?
Deze dag is bestemd voor iedereen die kampt met vragen over zijn/haar 
huidverzorging.

ADVIES OP MAAT
Onze huidexpert zal u alles vertellen over zowel uw huidconditie als huid-
type en geeft advies op maat.

KENNISMAKING PRODUCTEN
Maak kennis met de producten van Vichy en La Roche-Posay om in te spe-
len op de behoeftes van uw huid. Het advies duurt ongeveer 20 minuten. 

?

30 08 18

Burg. Hobusstraat 68 • 6031 VA  Nederweert • 0495-626930

INSCHRIJFFORMULIER

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

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

Telefoonnummer: ....................................................................................

E-mail adres: .............................................................................................

Lever dit formulier voor 22 augustus 2018 bij Service Apotheek
Maar in. Verdere tijd en info volgt nog. Let op VOL=VOL!

&

&



Op 3 juli werd de jaarlijkse zomer-
schouw gehouden in het kader van 
Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrij-
venterreinen (KVOB). Bij de schouw wa-
ren politie, brandweer, ondernemers en 
de gemeente aanwezig. De werkgroep 
KVOB is tevreden met de resultaten. Er 
zijn weinig knelpunten op het gebied 
van brandveiligheid en inbraakveilig-
heid. 

Keurmerk Veilig Ondernemen
In Nederweert werkt een projectgroep 
vanaf 2005 samen aan het Keurmerk 
Veilig Ondernemen. Het keurmerk is 
bedoeld om de veiligheid op de be-
drijventerreinen te behouden en te 
verbeteren. De projectgroep bestaat 
uit ondernemers, politie, brandweer en 
gemeente. Samen besteden ze aandacht 
aan het verbeteren van criminaliteit-
spreventie, brandpreventie en het be-
heer en onderhoud. Dit alles zorgt voor 
een goed en veilig ondernemersklimaat. 
Twee keer per jaar vindt een schouw 

plaats op de bedrijventerreinen. 

Zomerschouw
Tijdens de laatste zomerschouw is 
vooral gekeken naar brandveiligheids-
aspecten en knelpunten in beheer en 
onderhoud. Zijn er bijvoorbeeld plaat-
sen waar overmatige plantengroei voor 
slecht zicht zorgt? Staan brandbare 
materialen zoals pallets goed opgesla-
gen? Belangrijkste conclusie tijdens de 
zomerschouw was dat de bedrijven de 
zaken goed voor elkaar hebben. Veel 
ondernemers zijn zich ervan bewust 
dat pallets bijvoorbeeld niet tegen een 
pand geplaatst moeten worden, maar 
op enige afstand. Dit soort kleine pun-
ten vergoten de brandveiligheid. 

Wat doen we nog meer?
Naast de periodieke schouw is de 
projectgroep onder andere bezig met 
zaken zoals verkeersveiligheid en het 
verbeteren van de communicatie en 
sociale veiligheid. Zo is per bedrijventer-

rein een WhatsApp-groep in het leven 
geroepen. Ondernemers kunnen zo snel 
en gemakkelijk informatie uitwisselen 
over verdachte situaties rondom en op 
hun bedrijven. Het werkt als een vorm 
van buurtpreventie. 

Adviseren 
De projectgroep zet zich ook in voor 
verbetering van de verkeersveiligheid, 
kaart bij verantwoordelijke instanties 
knelpunten aan en roept hen op ver-
beteringen door te voeren. Daarnaast 
adviseert de projectgroep op het gebied 
van veiligheid en beheer bij herstructu-
rering van wegen en fietspaden, zoals 
voldoende verlichting en groenonder-
houd. Veiligheidsaspecten kunnen zo 
al vroeg in de planvorming worden 
meegenomen.

Meer weten over het Keurmerk Veilig 
Ondernemen of de bedrijventerreinen 
in Nederweert, neem contact op met 
onze bedrijfscontactfunctionaris. 

Zomerschouw bedrijventerreinen
Projectgroep zet zich in voor verbetering veiligheid

GemeenteContact

U kunt de gemeente vragen uw per-
soonsgegevens in de basisregistratie 
personen (BRP) niet door te geven aan 
derden. Daar houden we dan rekening 
mee wanneer instellingen daarom 
vragen. Dit betekent niet dat we uw 
gegevens nooit aan derden geven. 

Zo zijn we verplicht om persoonsge-
gevens door te geven aan (overheids) 
instellingen die dit nodig hebben voor 
de uitvoering van wettelijke taken, 
zoals de Belastingdienst. Verder heeft 
de minister een aantal derden aange-
wezen waarvoor geheimhouding niet 

Verzoek geheimhouding persoonsgegevens

Twee keer per jaar vindt op de bedrijventerreinen een uitgebreide veiligheidsschouw plaats. Foto: Marcel Tinnemans

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

Donderdag 9 augustus 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.

Over hondenpoep 
gesproken 
Hondenbezitters kunnen sinds enkele 
weken zakjes hondenpoep in reguliere 
gemeentelijke afvalbakken gooien. 
Dus niet alleen in de speciale afvalbak-
ken voor hondenpoep, maar in alle 
gemeentelijke afvalbakken kunnen de 
zakjes weggegooid worden. 

Dit bericht riep vorige week de nodige 
reacties op. Vooral op onze facebook 
pagina. Een aantal hondenbezitters 
wist niet dat hondenpoep niet bij 
het reguliere afval mocht. En baasjes 
vonden en vinden dat er meer bakken 
mogen staan. Over dat laatste zijn we 
het eens. De locaties zijn besproken. Na 
de bouwvak plaatsen we op acht ‘hot-
spots’ afvalbakken bij. Goed nieuws 
dus voor de hondenbezitters. 

We willen de hondenbezitters ook iets 
vragen. We krijgen namelijk klachten 
binnen van inwoners over hondenpoep 
in de openbare ruimte. Ook op plaat-
sen waar bakken in de buurt staan. 
Hondenpoep is een grote ergernis voor 
onze inwoners. Dat los je niet alleen op 
met extra bakken of met extra contro-

les. Wat we vragen aan de baasjes is, 
ruim de poep van je eigen huisdier op. 
Dank je wel alvast. In week 35 plaatsen 
wij de extra afvalbakken bij. 

geldt, bijvoorbeeld pensioenfondsen, 
zorgverzekeraars en advocaten die 
voor de uitvoering van gerechtelijke 
werkzaamheden persoonsgegevens 
nodig hebben. 

Zoek op onze website op ‘geheimhou-
ding’ voor meer informatie en een 
aanvraagformulier voor geheimhou-
ding van persoonsgegevens. U heeft 
een DigiD nodig om het formulier 
in te vullen. Geen DigiD? Maak een 
afspraak om het formulier in het ge-
meentehuis in te vullen. Neem hier-
voor een geldig legitimatiebewijs mee.

RKSVO-NIEUWS

Dinsdag 7 augustus:
Eerste training selectie 20.00

Dinsdag 14 augustus:
Eerste lagere teams 20.00

Woensdag 15 augustus:
Eerste training Dames 19.30

Zaterdag 18 augustus:
RKSVO 2 - vv Helden 2 18.00

Week 34: start trainingen gehele jeugd

Dinsdag 21 augustus:
vv Helden 1 - RKSVO 1 20.00

Zaterdag 25 augustus:
RKSVO 1 - Swalmen 1 18.00
RKSVO VE2 - Merefeldia VE2 17.00

Zondag 26 augustus:
RKSVO 2 - Stiphout V.2 12.00
RKSVO Vr.1 - vv Helden Vr.1 11.00

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO: Sanitair & Tegelcen-

trum Weert

Op vrijdag 29 juni was de jaarlijkse Zo-
merBraderie in Nederweert. Als Duikteam 
Nederweert hebben we hieraan deelgeno-
men met de alom bekende DUIKTANK. Met 
recht mag het een ZomerBraderie worden 
genoemd, de weersomstandigheden wa-
ren fenomenaal en de opkomst super. Niet 
alleen het aantal bezoekers overtof onze 
verwachtingen maar ook het aantal gega-
digden die een duik namen in onze duiktank 
of een gokje waagden met de schelpen. We 
hadden verschillende winnaars die wij alle-
maal binnenkort mogen verwelkomen voor 
een proefduik. De reacties die we mochten 
ontvangen waren allemaal in de trand van… 
tof, gaaf, leuk… mag ik nog een keer?  De 
mooiste was een moeder die ons de dag er 
na benaderde met de vraag of we ook in 
Weert op de Braderie aanwezig zouden zijn 
een week later, haar dochter was wild en-
thousiast…… helaas dat was niet in de plan-
ning. Aan de organisatie van dit evenement 
hangt een behoorlijk prijskaartje en zonder 
onze sponsoren en vrijwilligers hadden we 
dit niet kunnen realiseren !

Wat we wel kunnen aanbieden is een vrij-
blijvende kennismaking met ons duikteam, 
de snorkelgroep, de scuba rangers en onze 
opleidingen / trainingen. Waar je ook maar 
info over wilt of zelfs een proeflesje wilt 
meedraaien, dat kan ! Geef je op via onze 
website of neem rechtstreeks contact met 
ons op via info@duikteamnederweert.nl .

Je kunt ook informatie krijgen over proef-
duiken of opleidingen. Voor het inschrijven 
van een proefduik, opleiding of een cadeau-
bon voor een verjaardag (elk bedrag is mo-
gelijk) 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 allel foto’s terug te vinden van de 
ZomerBraderie.

17-19 augustus Jeugdkamp te Lierop
1-2 sept. Veldwedstrijd te Someren
6-7 okt. 3D wedstrijd te Someren
1/2/3 dec. 3e Bondswedstrijd bij 

HBS Wilhelmina Ospel
7-9 dec. 7e en 8e indoor bij 
 HBS Wilhelmina Ospel

11  Schietoefening 19.00 uur clubgebouw
13  Aanvang repetities (gezamenlijk) voor 
klaroenkorps en majorettes 19.00 uur Minten
17, 18 en 19   Europees schutterstreffen 
gemeente Leudal
20 Gezamenlijke repetitie klaroenkorps en  
majorettes 19.00 uur Minten
23  Bestuursvergadering 20.00 uur clubgebouw
25  Persoonlijke Kampioenschappen E.M.M. Ell
26 Bondsfeest Ell – optochtnummer 19

Al is de vakantieperiode nog niet voor ie-
dereen voorbij, vanaf zaterdag 11 augustus 
zullen de schietoefeningen weer worden 
hervat. De buksmeesters bieden u de gele-
genheid om nog goed voorbereid te kunnen 
deelnemen aan de persoonlijke kampioen-
schappen en het laatste bondsfeest  op 25 
en 26 augustus in Ell. Ook niet schutters zijn 
van harte welkom op de oefenavonden. In 
principe  staan er  komende zaterdagen 
schietoefeningen gepland. 
Mochten er door omstandigheden afgelas-
tingen zijn, wordt dit tijdig door de schiet-
commissie aangegeven. De oefenavonden 
beginnen om 19.00 uur bij het clubgebouw.

Vriendelijk verzoek: willen de leden die nog 
wisselbekers in hun bezit hebben die nog 
niet ingegraveerd zijn z.s.m. contact opne-
men met Willem v. Gog.

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.

Aanbieding voor afhalen

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)
◆	 Tomatensoep
◆	 Babi Pangang
◆	 Kipfilet in tienkruidensaus
◆	 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 tienkruidensaus
◆	 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 € 7,50 p.p.

CATERING
vanaf 20 personen

op lokatie bezorgen

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Jaarlijkse reis naar Henri Chapelle 
op 25 augustus 2018

Om de in Ospel gesneuvelde Ameri-
kanen te eren, organiseren de Wa-
penbroeders Ospel een herdenking 
op de begraafplaats in Henri-Chapel-
le (B). 

De jaarlijkse reis wordt uitgebreid 
met een informatief-recreatief pro-
gramma in samenwerking met Heem-
kunde vereniging Nederweert. 
Dit jaar bezoeken we het Ronald Mc 
Donald huis in Houthem St. Gerlach. 
Een gids zal dit opmerkelijke gebouw 
voor familie van langdurig zieke kin-
deren presenteren. Het bijzondere 
ontwerp is van de Oostenrijkse archi-
tect Hundertwasser. 

Opstapplaats en parkeergelegen-
heid: voetbalterrein Eindse Boys aan 
de Baldessenweg 1c te Nederweert-
Eind (achterzijde café-restaurant  Bi-j 
Le-nie )

8.30  uur: vertrek stipt ivm afwerking 
van het programma.
10.15 uur: aankomst Henri Chapelle 
met herdenking gesneuvelden en 
bloemlegging.   Ook kan men genie-
ten van het prachtige uitzicht.
11.30 uur: vertrek naar Aubel
12.00 uur: aankomst Aubel, waar de 
lunch wordt genuttigd met koffie en 
thee in het  sportpaleis.
13.15 uur  vertrek vanuit Aubel naar 
Houthem
14.00 uur: aankomst Houthem en be-
zoek aan de Ronald McDonald Kinder-
vallei met  rondleiding door de magi-
sche en kleurrijke Regenboogspiraal 
van Friedensreich Hundertwasser. zie 
website https://nl.m.wikipedia.org/
wiki/Friedensreich_Hundertwasser

Aansluitend bezoek aan Kasteel en 
de tuinen van Houthem St.Gerlach 
met  “het mysterie van het kogel-
gat in de muur”.  Mogelijk is er dan  
gelegenheid om op het terras van 
het Kruisherenhotel iets te drinken. 
18.00 uur: aankomst in Nederweert 
bij Restaurant Bi-j Le-nie Minten waar 
ons         een heerlijke maaltijd wordt 
aangeboden met rond 20.30 uur af-
sluiting van de reis. De eigen bijdrage 
is €  45,-- per persoon, inclusief diner 
en lunch. Indien u niet deelneemt aan 
het diner bedraagt de eigen bijdrage 
€ 25,--.Betaling contant in de bus. 

Opgave vóór 15 augustus bij:
Mia Gubbels, St. Antoniusplein 12, 
6031 ED NEDERWEERT per e-mail: 
miagubbels12@gmail.com of telefo-
nisch 06 50601803.  Opgave in volg-
orde van binnenkomst. Er kunnen 
plusminus 55 personen met de bus 
mee. Vol is vol.



Heb jij een schuilplaats voor nuttige dieren?

De levende tuin: meer groen, minder gedoe
Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt niet alleen voor de mens, maar 
ook voor de levende tuin. Door je tuin slim in te richten voorkom je overlast 
van onkruid, plaagdieren en schimmels. Een groene tuin is daardoor vaak ook 
nog eens minder werk dan een steriele steenvlakte. Met de praktische tips 
hieronder kom je niet pas in actie als het te laat is en heb je meer groen met 
minder moeite.

Met deze 
tips zit je
op rozen
Deze informatie wordt 

je aangeboden door 

voorlichtingsorganisatie Milieu 

Centraal. Voor alles over energie 

en milieu in het dagelijks leven. 

Kijk op www.milieucentraal.nl/

tuin voor meer handige tips voor 

een groene tuin zonder gedoe.

Een terras is om uit te rusten…
Veel mensen blijven hardnekkig 
geloven dat een volledig betegelde tuin 
onderhoudsarm is. Ze vergeten dat in 
een tuin met veel steen het water niet 
goed weg kan. Dat zorgt niet alleen voor 
onderlopende kelders en overstromende 
riolen als het hard regent. Daardoor blijft 
ook bij ieder regenbuitje water staan op 
je tegels. Mos en groene aanslag zijn 
daar dol op. Zo creëer je met veel tegels 
meer werk. 

Je voorkomt mos en groene aanslag 
door te zorgen dat je terras en tuinpad 
niet te groot zijn. Zorg ook bij de 
aanleg dat je schoon zand gebruikt 
met daaronder worteldoek. Dan krijg 
je weinig onkruid tussen je voegen. 
Die paar ongewenste plantjes 

verwijder je makkelijk als ze nog klein 
zijn door zo nu en dan te vegen of een 
voegenkrabber te hanteren. 

Sluit vriendschap met de egel 
en het lieveheersbeestje
De vijand van je vijand is je vriend. Sluit 
bondgenootschappen met de natuurlijke 
vijanden van schadelijke insecten 
en plagen. Lieveheersbeestjes eten 
bladluis. Vogels en egels eten schadelijke 
insecten. Je hebt minder werk aan een 
tuin die ‘in evenwicht’ is.

Met een haag in plaats van een schutting 
als erfafscheiding doe je het milieu op 
verschillende manieren een plezier. In de 
haag wonen je kleine strijdmakkers tegen 
plaagdieren. Voor een schutting worden 
bomen gekapt, terwijl een haag juist 
CO2 vastlegt. Op een haag worden geen 
impregneermiddelen toegepast.

Hét medicijn tegen kaalheid

Zet planten in hun kracht
Laat planten doen waar ze goed in 
zijn. Een zonplant in de schaduw is 
een kansloze operatie. De plant zal 
zich niet goed ontwikkelen, slecht 
kunnen concurreren met onkruid en 
makkelijk worden aangetast door 
plantenziekten. Let daarom op zonlicht 
en bodemtype en zet planten in hun 
kracht!

Schoffel tegen onkruid
Krijgt onkruid toch nog voet aan de grond 

in je tuin? Je kan het met wortel en al 
uittrekken als het groter is. Als het klei-
ner is raak je het makkelijk kwijt met de 
schoffel. Gooi geen onkruid dat gebloeid 
heeft bij je compost, want dan verspreid 
je de zaadjes weer in je tuin. Hetzelfde 
geldt voor de wortels van onkruiden 
als zevenblad. De meeste hardnekkige 
onkruiden in Nederlandse tuinen zijn 
‘wortelonkruiden’: die raak je alleen 
kwijt als je hun wortels ook verwijdert. 
Knippen of afbranden heeft geen zin: dan 
groeit het onkruid net zo hard weer aan.

Gif: tuin er niet in!

Toegelaten bestrijdingsmiddelen hebben 
een bewezen werking en belasten bij 
correct gebruik het milieu in beperkte 
mate. Volg dus altijd precies de gebruiks-
aanwijzing. Bij verkeerd gebruik kunnen 
chemische bestrijdingsmiddelen het 
milieu sterk schaden. Dit is ook de reden 
waarom je beter een toegelaten bestrij-
dingsmiddel kunt kiezen dan zelf met een 
huismiddeltje aan de gang gaan. 

Waarom azijn niet mag
Sommige toegelaten middelen tegen groe-
ne aanslag op je terras of stoep bevatten 

azijnzuur in een geringe concentratie 
(minder dan 6 procent). Dezelfde stof vind 
je in keuken- of schoonmaakazijn. Als je 
zelf met azijn uit het keukenkastje aan 
de slag gaat (dat mag niet), kan je een te 
hoge concentratie gebruiken. Het azijn-
zuurgehalte in keuken- en schoonmaak-
azijn varieert namelijk. Als je hiermee 
groene aanslag van je terras verwijdert, 
kan azijnzuur uitspoelen naar grond- en 
oppervlaktewater en dat brengt schade 
toe aan vissen en waterbeestjes. Ook is 
azijnzuur schadelijk voor bijen, hommels, 
vlinders en lieveheersbeestjes.

… maak je terras dus niet groot

De beste remedie tegen onkruiden is het voorkomen van stukken kale grond 
in je tuin. Een kale tuin droogt bovendien sneller uit. Het liefst bedek je 
de bodem met planten. Bodembedekkers zijn dichtgroeiende plantjes, die 
zorgen dat ontkiemende onkruiden geen kans krijgen en die je tuin altijd een 
fijne groene aanblik geven.

Chemische bestrijdingsmiddelen bevatten per definitie gif. Het is daarom 
voor het milieu bijna altijd beter om te kiezen voor preventie of mechanische 
bestrijding. Kies je toch voor chemische bestrijdingsmiddelen, vermijd dan 
in ieder geval middelen waar geen ingrediënten op staan. Koop alleen mid-
delen met een toelatingsnummer (zoiets: 12345 N of NL 01234567890) van het 
Ctgb (College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden).


