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Het bericht dat de school op 24 
juli 1992, wegens leerlingente-
kort, gesloten zou worden sloeg 
bij de inwoners van Sluis 13 in als 
een bom. Waar de mensen des-
tijds zo hard voor gevochten had-
den, kon toch niet zo maar ver-
dwijnen; het hart zou uit Sluis 13 
worden gerukt. 

Het gebouw werd eigendom van de 
gemeente Someren maar deze wist er 
zo snel geen bestemming voor te vin-
den. Afbreken echter was ook geen
optie. Mensen staken de hoofden bij 
elkaar en er werd een initiatiefgroep 
opgericht, bestaande uit Theo van 
Woerkum, Mies Hendrikx en de hui-
dige voorzitter Henk Vestjens, om 
de mogelijkheden voor behoud en 
exploitatie van het gebouw te on-
derzoeken. Vele vergaderingen, be-
rekeningen, informatie vergaren etc. 
is er aan vooraf gegaan voordat de 
initiatiefgroep zelf overtuigd was van 
de haalbaarheid. Het enthousiasme 
van de leden werd mede gestimu-
leerd door ondersteuning van Fons 
Aelberts van Stichting Samenlevings-
opbouw Someren. Het werkte der-
mate aanstekelijk op de inwoners dat 
de belangstelling en betrokkenheid 
enorm groeide in de buurtschap. Dit 
alles resulteerde dan ook in de ver-
bouwing van het pand tot een - voor 
de gemeenschap - passend en multi-
functioneel buurthuis, later tot “De 
Smelen” gedoopt. De gemeente Ne-
derweert deelde mee in de verbou-
wingskosten en de exploitatie van het 
buurthuis omdat een deel van Sluis 13 
op Nederweerts grondgebied ligt. 

Er werd een Stichting opgericht, 
waarvan het bestuur uit: Theo van 

Woerkum: voorzitter; Mies Hendrikx: 
secretaris; Henk Vestjens: penning-
meester en de bestuursleden Frans 
Leenders, Leo Drummen, Stien Rijkers 
en Francien Schröder bestond. Piet 
Geraerts werd aangesteld tot beheer-
der en is dat nu nog steeds. 

De eerste ingebruikname van het 
buurthuis was met Kerst 1993. Toen 
zong het pas opgerichte koor o.l.v. 
Harry Bennenbroek, voor het eerst 
de Nachtmis. De officiële opening van 
het buurthuis was op 18 maart 1994. 
Het gebouw dateert uit 1948, het 
eigenlijke ontstaan van buurtschap
Sluis 13 dus 70 jaar geleden. Vandaar 
dat er besloten werd om 2018 aan te 
merken als jubileumjaar. 
Door de jaren heen zijn er enkele 
bestuurswisselingen geweest. Het
Stichtings-bestuur bestaat momen-
teel uit: Henk Vestjens: voorzitter; Ju-

dith van den Biggelaar: secretaris en 
de bestuursleden Frans van Stipdonk, 
Christ van den Nieuwenhof en Toos 
Maas.
Alle activiteiten in en rondom het 
buurthuis worden tot op de dag van 
vandaag nog steeds ingevuld door 
vrijwilligers. Wij hebben de volgende 
activiteiten: een handwerkclub, een
Sinterklaas-comité, hartreanimatie-
cursussen, een koor, countrydansen,
jeu de boules club, fitgym voor oude-
ren, gymclub (o.a. yoga-oefeningen
voor alle leeftijden), een buurtver-
eniging, een werkgroep met carna-
val, Vrienden van Sluis 13 en wekelijks 
op zondagochtend óf een eucharis-
tieviering óf een woord- en commu-
niedienst. 
Verder is er de mogelijkheid voor ver-
enigingen, koren, scouting en andere 
niet commerciële instellingen om het 
gebouw gedeeltelijk te huren voor 

overnachtingen. 

25 jaar Buurthuis “De Smelen” wordt 
gevierd met een feestavond op 17 au-
gustus a.s. (op de vooravond van het 
jaarlijks countryfestival weekend) op 
het buitenterrein van “De Smelen” 
aan de Landbouwstraat 5 te Some-
ren-Eind / Sluis 13. Het feest is voor 
(oud) buurtbewoners en iedereen die 
het jubileum mee wil komen vieren. 
Aanvang van de avond is 20.00 uur 
en duurt tot 00.30 uur. De Big Fun 
Band uit Someren-Eind gaat deze 
avond muzikaal opluisteren. Kaar-
ten in de voorverkoop kosten €5,00 
en zijn verkrijgbaar bij de leden van 
het Stichtingsbestuur en bij Vestjens 
Belastingadviseurs & Administra-
tieve Dienstverlening, Molenstraat 2
te Someren of via 06-10281994 / 06-
20458304. Kaarten aan de dagkassa 
kosten: €7,50.

Nederland heeft momenteel meer 
weg van Zuid Europa. Je hoeft 
niet naar het zonnige zuiden om 
vakantie te vieren, je kunt lek-
ker in Nederweert blijven. Toch 
reisde hoofdredacteur Huib van
Deursen van het Weekblad voor 
Nederweert af naar het zonnige 
Kreta, gewoon even niks, geen
telefoon, geen gedoe, gewoon 
niks, nou bijna niks! De enige ac-
tiviteit van de dag was het halen 
van Dagblad De Telegraaf. Uren 
op het strand de krant lezen, zelfs 
de kleinste advertenties, het is
uiteindelijk je vak.

Hoogtepunt van de dag
Na een dag strand komt steeds weer 
het hoogtepunt van de dag, heerlijk 
eten in een van de vele restaurants 
in het mooie Rethymno. Als toerist is 
het altijd weer lastig een keuze ma-
ken uit de vele restaurants. Uitein-
delijk bekijk je de kaart, en besluit je 
om plaats te nemen aan een van de 
leuke Griekse tafeltjes. Het onthaal 
in restaurant Gorgona is hartelijk en 
“warm”.

De kaart
De kaart biedt een keur aan gerech-
ten, zowel lokaal als internationaal.
Al kijkend naar al het heerlijks op de 
kaart, vraagt de Griekse ober in het 
Nederlands met een Belgisch accent 
of wij al een drankje willen bestellen.
“Natuurlijk willen wij dat”, en vra-
gen hem meteen wat uitleg over de 
diverse menu’s want het Grieks leest 
zich slecht.

De wereld is klein
Het eten smaakt voortreffelijk, een 
ware streling van de smaakpapillen.

Volgens Griekse traditie volgt er een 
drankje van het huis, Raki! Samen 
met ober Jorgo brengen we een toost 
uit op de geneugten van het leven 
en raken aan de praat. De volledige 
naam van onze ober is Jorgo Kritikos, 
geboren in Brussel. Zijn moeder is Ne-
derlands en zijn vader Grieks, zijn opa 
woonde in Nederweert, “Hoor ik dat 
goed” in Nederweert? En inderdaad
zijn opa P. van de Vliert was vele jaren 
wachtmeester 1e klasse van de Rijks-
politie in Nederweert. De heer van de 

Vliert begon zijn loopbaan met een 
functie bij het wagenpark van het Mi-
nisterie van Justitie. 

Hierna kwam hij bij de parketgroep 
van de Rijkspolitie in Den Haag en 
was achtereenvolgens werkzaam
bij de Rijkspolitie in Oudewater en 
Leidschendam. Op 1 november 1956 
kwam hij naar de Rijkspolitie in Ne-
derweert en heeft in die tijd het ver-
trouwen van de inwoners van Neder-
weert verworven door zijn rustige, 

correcte en behulpzame optreden. 
Blijkbaar heeft onze ober Jorgo toch 
wat geërfd van zijn opa... behulp-
zaam en correct. We zijn nog een 
aantal keer geweest eten bij “onze” 
ober met Nederweerter roots. Wat is 
de wereld toch klein.

Huib van Deursen

Met Dank aan Alfons Bruekers (SGN) 
voor de input van De Heer van de 
Vliert.

Zomer in Nederland

Wat is de wereld toch klein

bouwhout meranti plaatmateriaal tuinhout plinten architraven

ku
ns

ts
to

fp
an

el
en

ho
ut

en
vl

oe
re

n
pl

af
on

d
pa

ne
le

n
bu

it
en

pa
rk

et

binnen
deuren

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

Vlnr. Ober Jorgo Kritikos, de eigenaar van restaurant Gorgona en Huib van Deursen. 

25 jaar buurthuis “De Smelen”



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 16 tot en met 25 augustus 2018.

DONDERDAG 16 augustus
H. Stefanus van Hongarije
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
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

ZONDAG 19 augustus
20e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector dhr. 
W. Engelen) – zeswekendienst Thijs Moo-
nen, jaardienst Sjeng Soers, ouders Mer-
tens-Bongers.

MAANDAG 20 augustus
H.Bernardus , abt en kerkleraar
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 21 augusutus
H.Pius X paus
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis.

WOENSDAG 22 augustus
H.Maagd Maria, koningin
Geen Rozenkransgebed en H.Mis

DONDERDAG 23 augustus
H.Rosa van Lima, maagd
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 24 augustus
H. Bartholomeûs, apostel
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis 

ZATERDAG 25 augustus
H.Maria
Vooravond van de 21e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantantes, lec-
tor koorleden) –maanddienst Mia Truijen, 
ouders Veugen-Janssen, overleden familie 
Veugelers-de Wit.

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 19 augustus: 
10.00 uur Woord - en Communiedienst.
- tot bijzondere intenties
15 augustus is het Maria ten Hemelopne-
ming ofwel Maria Hemelvaart, in onze buur-
landen is dit een Feestdag, wij schenken er 
bij ons dit weekend aandacht aan.

Zondag 26 augustus :
10.00 uur Woord - en Communiedienst.
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve Moeder, met een kaarsje en gebed 

danken wij u voor de veilige thuiskomst 
van onze kinderen en kleinkinderen van 
vakantie.

- Maria, Ik vraag u om gezondheid voor mijn 
vrouw.

- Voor de bekering tot de liefde van een 
familie, via O.L.vrouw van altijddurende 
bijstand. 

Iets om over na te denken:
De kunst van te leven is thuis te zijn alsof 
men op reis is.

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

Zondag 26 augustus 2018 
H. Mis om 11.00 uur
Koor: geen koor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

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 18 - 25 augustus

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

Zondag 19 augustus, 20e zondag door het 
jaar, 10.00 (Zangkoor De Peelklanken) ghm 
Lieske Schroijen. 

Donderdag 23 augustus, 19.00 voor de 
zieken.

Zaterdag 25 augustus, 19.00 (Samenzang) 
ghm Wiel Daems en Fientje Daems-van den 
Berg.

ACOLIETEN: za. 18 aug. 19.00 : Tom en Stan 
Dirks; zo. 19 aug. 10.00 : Willem en Pieter 
Tullemans; za. 25 aug. 19.00 : Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen. 

OVERLEDEN: Op 5 augustus jl. overleed 
Toon van Tulden , 79 jaar, Booldersdijk 32. 
Moge hij rusten in vrede.

ALLES HEEFT ZIJN TIJD: Alles heeft zijn tijd 
en uur, alles in het leven. Er is een tijd om te 
baren en er is een uur om te sterven, een tijd 
om te planten, een tijd om te rooien; een 
voor af te breken en een voor op te bouwen; 
er is een tijd om te huilen en een voor la-
chen, voor rouwen en voor dansen; er is een 
tijd van liefde en een tijd van eenzaamheid, 
van kussen en van afwenden; en er is een 
tijd van zoeken en een van verliezen, een 
tijd van bewaren en een van wegdoen; een 
tijd voor zwijgen en een tijd voor spreken 
(Prediker 3, 1-2, 3b-7).

SCHOOL/WERK TIJD: Na de vakantietijd 
komt weer de schooltijd en de werktijd. Het 
dagelijkse leven wordt opgepakt, door de 
een snel, door de ander geleidelijk, ieder op 
de eigen plek en op eigen wijze. Na enkele 
weken vindt het verenigings- en parochie-
leven zijn ritme terug en blijft het alleen in 
onze herinnering vakantie. Ik wens iedereen 
een goede doorstart naar het “normale” 
levenspatroon. Wellicht kan een welkome 
weersomslag daarbij helpen. 
EN ER WAS EEN TIJD …… dat bij het begin 
van het nieuwe schooljaar een GEZINSMIS 
werd gevierd. De leerlingen kwamen zich 
met hun ouders even bezinnen op het ko-
mende schooljaar. In de teksten werd ge-
vraagd om een goede sfeer en wijsheid en 
om Gods zegen. Dit is nog steeds zinvol en 
daarom nodig ik leerlingen en ouders al vast 
uit voor de viering op zaterdag 1 september: 
bezinning op het nieuwe leerjaar. 

Pastoor A. Koumans, OMI.

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

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 18 augustus – 25 augustus 2018

Zondagmorgen 19 aug. 09.30 uur:
Als hgm. voor alle overledenen van de paro-
chie (volkzang)

Mededeling:
In het weekend van 25 -26 augustus wordt de 
kerkdeurcollecte voor de Miva gehouden die 
wij van harte aanbevelen.

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

18 t/m 25 augustus 2018

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

ZATERDAG 25 augustus: 19.15 uur H. Mis

LEZERS: zaterdag 18 augustus Piet van Gog, 
zaterdag 25 augustus Lies Loijen.

MISDIENAARS: zaterdag 18 augustus Janne 
Wijen en Valerie Beerens, zaterdag 25 augus-
tus Niek Wijen en Lois 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 grote verandering in je leven malen 
is best eng. Maar weet je wat nog 

beangstigender is? Spijt.”

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

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

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

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

Toon Hermans Huis Weert 
AGENDA

Maandag 20 augustus 11.00-12.30 
uur en 13.00-14.30 uur yoga*. Dins-
dag 21 augustus 13.30-15.30 uur 
haken*. Woensdag 22 augustus 
09.30-12.00 uur kookworkshop*/ 
09.30-12.00 uur ontspanningsmas-
sage*. Donderdag 23 augustus
10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 uur 
workshop schilderen*. Vrijdag 24
augustus 09.30-12.00 uur creatief 
atelier*. Dinsdag 28 augustus
10.30-11.30 uur wandelen*. Donder-
dag 30 augustus 13.00-16.00 uur
voetwellness*.

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 of voor meer 
informatie zie website www.toonher-
manshuisweert.nl). 

Dankbetuiging

Zoveel belangstelling
Zoveel kaarten

Zoveel lieve woorden

Overweldigd door de grote belangstelling en het medeleven 
door u allen betoond na het overlijden van 

Thijs Moonen
zeggen wij u hartelijk dank.

Een speciaal woord van dank aan Pastoor Schuffelers, de acolieten,
het koor, dokter Coolen en dokter van Drongelen,

de medewerkers van het Groene kruis,
het Academisch Ziekenhuis Utrecht 

en uitvaartbegeleiding van den Boom
voor hun goede zorgen.

Nederweert, augustus 2018
Tom & Vera

Pap & Mam Moonen-Aben
Harm

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 19 augustus  
om 9.30 uur in de St. Lambertuskerk te Nederweert

YOGA
op maandagochtend
en woensdagavond

Nederweert
0495-530752
Mia de Vries

www.yoga-mdv.nl

Te koop:
appels en pruimen

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

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

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Taxusstraat 11, Nederweert met aanhorigheden.

Bouwjaar 1983, opp. perceel ca. 143 m2 inhoud woning 345 m3.
Begane grond: hal met tegelvloer, meterkast (4 groepen met aard-
lekschakelaar) en toiletruimte met wandcloset en fontein; doorzon-

woonkamer met tegelvloer en trapkast; dichte keuken
met tegelvloer en verzorgde keukenopstand voorzien van

afzuigkap en aansluiting voor vaatwasser/ witgoed;
vanuit de keuken is er toegang tot de achtertuin.

1e Verdieping: overloop; drie slaapkamers waarvan een
met laminaatvloer; badkamer met ligbad, douche, wastafel en toilet.

2e Verdieping: bereikbaar via vaste trap; bergzolder 1
met dakraam; bergzolder 2 met opstelplaats voor

AWB HR-combi cv-ketel (2002)/ witgoed.
Algemeen: volledig geïsoleerd; vrijstaande tuinberging; voortuin;

deels beklinkerde achtertuin o.a. voorzien van een achterom en
erfafscheiding (hout/steen).

Vraagprijs € 147.500,= 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 28 augustus 2018.

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

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Informatiebijeenkomst
‘Leven met een stoma ‘

De Nederlandse Stomavereniging
organiseert samen met SJG Weert 
op woensdag 5 september 2018 een 
informatiebijeenkomst. Hierbij wor-
den twee thema’s besproken: ‘een 
stoma en voeding’ en ’het irrigeren 
(ofwel het spoelen) bij een colon-
stoma’. Elle Driesen, diëtiste in SJG 
Weert vertelt over aandachtspunten
bij de voeding als je een stoma hebt. 
Tanja Lettinga en Jeroen van Essen, 
chirurgen in SJG Weert vertellen over 
stoma complicaties met extra aan-
dacht voor irrigatie. 

En als je dan in aanmerking komt om 
te irrigeren hoe gaat dit dan? Hier-
over geeft een stomadeskundige van 
Mediq CombiCare uitleg. De aanwe-
zigen krijgen ruime gelegenheid om 
vragen te stellen. De Stomavereni-
ging, Matéma Medisch Maatwerk en 
Mediq CombiCare zijn met een infor-
matiestand aanwezig. 

Leden van de stomavereniging maar 
ook andere geïnteresseerden zijn van 
harte welkom. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. De informatieavond
is van 19:00 - 21:00 uur in het Audi-
torium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. 
Aanmelden kan via het inschrijffor-
mulier op de website: www.sjgweert.
nl (zie: Agenda) of telefonisch bij de 
afdeling Patiënteninformatie: 0495 –
57 22 05. 

Op 18 en 19 augustus 2018 organise-
ren de White Horse Country dancers 
voor de 18e keer hun jaarlijkse coun-
tryfestival. Op zaterdagavond is er 
traditioneel een Open-Air CD avond.
De aanvang is om 19.00 uur en duurt 
tot 23.30 uur de entree is € 3,-

Op zondag is de opening om 12.00 
uur tot 18.30 uur. De countryband 
Beethovens Boogie Country Trio ver-
zorgen de livemuziek.

De entree is op zondag € 5,-
Combikaart voor beide dagen € 6,-
Het festivalterrein is gelegen bij 
buurthuis Sluis 13 

18e COUNTRYFESTIVAL 
SLUIS 13 - NEDERWEERT



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. 
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In-Btween Womenswear •  Burgemeester Vullersstraat  4 •  Neder weer t
In-Btween Menswear •  Lamber tushof 1 •  Neder weer t

Met uitzondering van 
reeds afgeprijsde artikelen,

nieuwe en basis collectie.

NOG T/M
20 AUGUSTUS

OPRUIMING
70% KORTING

KOM OOK KIJKEN NAAR DE NIEUWE COLLECTIE!
MODESHOWS WOENSDAG 5 SEPTEMBER

VIND ONS LEUK OP FACEBOOK
EN BLIJF ZO OP DE HOOGTE
VAN HET LAATSTE NIEUWS.

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

WWW.SGO-NEDERWEERT.NL

•  Muziektherapie-waterbed
• Sauna-units
• Zoutcabine / Halotherapie

Stichting Gezondheid en Ontspanning

SSGOGO N NEDEDERERWWEEREERTT

• Schoonheidssalon / Pedicure
• Shiatsu therapie
• Dagopvang

MuziekMuziektherapie-apie- tterbed • SchoonheidsSchoonheidsSchoonheidssalon / Psalon / Pedicuree

Gerard van Kol treedt op  
bij De Pelen

Op zondag 19 augustus is er een 
optreden van de Leisselse trouba-
dour Gerard van Kol op het Peelpo-
dium van Buitencentrum De Pelen. 
Hij speelt in twee sets; om 13.30 en 
15.00 uur in het overdekte Amfithe-
ater. Het optreden is voor iedereen 
toegankelijk en entree is een vrijwil-
lige bijdrage. Het Buitencentrum van 
Staatsbosbeheer ligt aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk. 

Over vroeger, maar ook over da-
gelijkse dingen
Gerard van Kol is zijn hele leven be-
zig met muziek. Op 10-jarige leeftijd 
speelde hij accordeon, een instru-
ment dat hij een paar jaar later inruil-
de voor een drumstel. Toen hij vijftien 
was kwam hij in zijn eerste band: the 
Remblin Four. De naam van de band 
veranderde in White Wheel en, na 
acht jaar spelen op bruiloften en par-
tijen, koos de groep voor een ander 
genre: country rock! Met The Canyon 
Drive Band heeft Gerard op grotere 
podia gespeeld, inclusief tv optre-
dens en festivals in binnen en buiten-
land. Na deze bewogen jaren keerde 
hij weer terug naar dans en amuse-
ment. Sinds de jaren negentig tim-
mert hij aan de weg als troubadour 
en zingt en schrijft hij liedjes in het 
Leissels dialect. Liedjes die gaan over 
vroeger, het leven in de Peel, maar 
ook over ‘dagelijkse dingen’. In 1996 
verscheen z’n eerste CD en een paar 
jaar later volgde een tweede. Zijn op-
tredens zijn doorspekt met verhalen
en anekdotes; gevoelig, grappig en 
altijd recht vanuit het hart. 

Er zijn twee optredens op 19 augus-
tus; om 13.30 en 15.00 uur. De voor-

stelling is voor iedereen toegankelijk. 
Entree is een vrijwillige bijdrage. Uw 
gulle gift komt ten goede aan de mu-
zikanten en aan de organisatie van
het Peelpodium. Meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl /peelpo-
dium

Peelpodium bij De Pelen, muziek 
door en voor de streek!
Het Peelpodium bij De Pelen is gezel-
lige muziek midden in de prachtige 
natuur van de Groote Peel. Staats-
bosbeheer biedt muzikanten uit de 
omgeving van De Pelen een podium 
om te spelen voor eigen publiek. Het 
programma voor de komende we-
ken: zondag 26 augustus: 2 Men’s 
Joke, zondag 2 september: Timeless, 
zondag 9 september: 2 of Diamonds 
en zondag 16 september: Jee & Vee. 
Meer informatie: www.staatsbosbe-
heer.nl/peelpodium 

En dan nog even naar buiten!
Buitencentrum De Pelen ligt aan de 
rand van Nationaal Park De Groote 
Peel. Voor of na een voorstelling kun 
je genieten van een wandeling in dit 
mooie natuurgebied. Voor gezinnen 
met kinderen zijn er Doe- en Ontdek-
paden te huur bij de balie van het Bui-
tencentrum. Er zijn diverse uitgezette
wandelroutes waarvan er ook één (2 
km) geschikt is voor rolstoelen. Per-
fect te combineren met een hapje en 
drankje in de Peelkiosk of in de Peel-
boerderij. 

Het Buitencentrum ligt aan de Moost-
dijk 15 te Ospel te Ospeldijk en is elke 
dag geopend van 10.00 tot 18.00 uur. 
Voor meer informatie kijk op www.
staatsbosbeheer.nl/depelen

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Merefeltstraat 28, Nederweert met aanhorigheden.

Bouwjaar 1978, opp. perceel ca. 162 m2 inhoud woning 380 m3.
Begane grond: hal met tegelvloer, trapkast, meterkast (5 groepen
met aardlekschakelaar) en toiletruimte voorzien van wandcloset en

fontein; L-vormige woonkamer met tegelvloer; open keuken met
tegelvloer en verzorgde keukenopstand; vanuit de keuken

is er toegang tot de achtertuin.
1e Verdieping: overloop, drie slaapkamers en badkamer

met inloopdouche, badmeubel en toilet.
2e Verdieping: vaste trap naar bergzolder met opstelplaats

 AWB HR-combi cv-ketel en mechanische ventilatie-unit;
berg-/hobbyzolder met dakraam.

Algemeen: energetische renovatie in 2018; volledig geïsoleerd;
kunststof kozijnen; voortuin; geheel beklinkerde achtertuin voorzien

van achterom, vrijstaande tuinberging en erfafscheiding (steen).

Vraagprijs € 167.560,= 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 28 augustus 2018.

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

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

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!

&

&

Opening Taalhuis Bibliocenter 
Weert 5 september 

Er gaan werelden / aan mij voorbij /
hun woorden dansen / maar niet met 
mij. Derek Otte

In Nederland zijn 2,5 miljoen volwas-
senen laaggeletterd. Zij lopen tegen
een heleboel problemen aan. Met 
grote maatschappelijke gevolgen op 
het gebied van geld, werk, gezond-
heid en gezinsleven. In een Taalhuis 
kunnen volwassenen terecht die 
(beter) willen leren lezen, schrijven, 
rekenen en omgaan met de compu-
ter. In de gemeente Weert is nu ook 
een Taalhuis ingericht bij Bibliocenter 
Weert. 
De officiële opening van het TAAL-
HUIS bij Bibliocenter Weert is woens-
dag 5 september om 13.00 uur. De 
opening van het Taalhuis  is op een 
interactieve wijze. Hierbij ervaar je 
hoe het is om laaggeletterd te zijn. 
De activiteit duurt tot 14.00 uur. 

Wat is een Taalhuis? 
In een Taalhuis kan iedereen terecht 
die aan de slag wil met basisvaardig-
heden op het gebied van taal en re-
kenen. Je kunt er informatie krijgen 

over een passende (digi)taalcursus, 
over het aanbod in de buurt en er zijn 
computers om op te oefenen. In een 
Taalhuis kun je cursussen volgen en 
zo nodig word je doorverwezen naar 
andere instellingen. Vrijwilligers kun-
nen hier terecht voor geschikt materi-
aal voor hun cursisten en voor onder-
wijskundig advies. 

De medewerkers van Bibliocenter 
hebben een training gehad om laag-
geletterdheid te herkennen en door
te kunnen verwijzen, er zijn NT2 do-
centen in dienst en er worden taal-
programma’s uitgevoerd.

Op korte termijn wordt ook in de ge-
meentes Maasgouw en Nederweert 
een Taalpunt ingericht, een lichte va-
riant van het Taalhuis. 

Alles begint met taal: dingen begrij-
pen, zaken zelfstandig regelen, con-
tact met anderen. Door een betere 
beheersing van taal, rekenen en digi-
tale vaardigheden  kun je via het Taal-
huis beter meedoen en beter functio-
neren in onze samenleving. 





Het college van B&W staat positief 
tegenover de bouw van maximaal 24 
sociale huurappartementen door Wo-
ningvereniging Nederweert (WVN) op 
de beide hoeken van de Harrie Caris-
straat – Mgr Kreijelmansstraat. Het pro-
ject staat ook bekend als het Carisplan. 
Onlangs besloot het gemeentebestuur 
mee te werken aan een wijziging van 
het bestemmingsplan die de planvor-
ming verder mogelijk maakt. 

Doelgroepen 
De woningmarkt zit in de lift en het 
gaat goed met de kavelverkoop. Daar-
naast is er behoefte aan compacte en 
betaalbare huurwoningen. Bijvoorbeeld 
voor jongeren, starters, eenpersoons 
huishoudens en mensen met een iets 
smallere beurs. Het Carisplan is bedoeld 
voor deze doelgroep, aldus Woningver-
eniging Nederweert. 

Bestemming
Het perceel op de hoek Harrie Caris-

straat – Mgr Kreijelmansstraat is 
bestemd voor woningbouw. Om het Ca-
risplan mogelijk te maken moet het hui-
dige bestemmingsplan op onderdelen 
worden aangepast. Het college werkt 
daar aan mee omdat het een goed plan 
is. Het plan valt bovendien binnen de 
prestatieafspraken met de WVN en sluit 
aan bij de doelstellingen van de regio-
nale Structuurvisie Wonen. 

Communicatie
“Wat we belangrijk vinden is dat de 
Woningvereniging Nederweert het 
gesprek aangaat met de directe omge-
ving”, aldus wethouder Koolen. “Dat 
de locatie is aangewezen voor woning-
bouw, is al langer bekend. Nu het plan 
concreet wordt, is communicatie met 
de buurtbewoners belangrijk.” Ook 
richting potentiele huurders is het goed 
al vroeg de juiste verwachtingen aan te 
geven. “Woningvereniging Nederweert 
pakt dit op”, aldus directeur Corry 
Keulen. Keulen is verheugd met het 

positieve besluit van het college. 

Fases en ervaringen
Het Carisplan voorziet in de bouw van 
twee woonblokken met elk maximaal 
12 compacte appartementen in drie 
bouwlagen. De bouw vindt in twee 
fases plaats. De benodigde parkeer-
plaatsen realiseert WVN op het eigen 
terrein. Op basis van de ervaringen van 
het eerste blok wordt het tweede blok 
gebouwd. Overigens dient het plan nog 
volledig uitgewerkt te worden met de 
architect. 

Onderzoeken
Eerst wordt een aantal zaken nader on-
derzocht, zoals een bodemonderzoek, 
een infiltratieonderzoek, een quickscan 
flora en fauna en een akoestisch onder-
zoek. De eerste stap, een principemede-
werking van het gemeentebestuur om 
het bestemmingsplan aan te passen is 
gezet. 

College positief over Carisplan
Aanpassing bestemmingsplan voor bouw maximaal 24 sociale huurwoningen

GemeenteContact

Mannen van Prio Verve gingen 
afgelopen week aan de slag met 
de bestrating voor het terras van 
zaal Wetemans in Leveroy. Een 
deel van de klinkers lag onge-
lijk door 'wortelopdruk' van de 
bomen. 

Ziet u ergens een verzakking in de 
bestrating of is er ergens sprake 
van 'wortelopdruk'. Meld het via 
onze website of het algemene 
telefoonnummer. Het terras in 
Leveroy lag er aan het einde van 
de dag overigens weer netjes bij.  

Handen uit de mouwen mannen!

Woningvereniging Nederweert wil op beide hoeken van de Harrie Carisstraat – Mgr Kreijelmansstraat compacte en betaalbare huurwoningen bouwen. Foto: Nederweert24

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

Donderdag 16 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.

Centrumplan
In december 2017 sloot de gemeente 
een Realisatieovereenkomst voor de 
ontwikkeling van het Centrumplan Ne-
derweert met de Ontwikkelcombinatie 
Rialto-Vastgoedontwikkeling en Bouw-
bedrijven Jongen. 

Momenteel is een bestemmingsplan in 
voorbereiding. Ook wordt er gewerkt 
aan het bouwplan en het inrichtingsplan 
voor de openbare ruimte. 

Interesse in de laatste ontwikkelingen? 
Op maandag 20 augustus vindt in de 

Ondermijning
Samen met journalist Jan Tromp onder-
zocht hoogleraar Pieter Tops de ach-
tergronden van de georganiseerde 
criminaliteit in Noord-Brabant. De 
onthutsende feiten die dit opleverde zijn 
gepubliceerd in het boek ‘De Achterkant 
van Nederland.’ Het boek is een best-
seller. Dinsdag 21 augustus is de hoogler-
aar te gast in de raadzaal tijdens een 
themaraad over Ondermijning. Iedereen 
is welkom om daarbij aanwezig te zijn. 
We beginnen om 19.30 uur.

raadzaal een themaraad plaats over 
het Centrumplan. De bijeenkomst is 
openbaar. We beginnen om 19.30 uur. 

Agenda
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

Voorbereiding seizoen 
2018/2019

Heren
Do. 16 aug SV Panningen 1 - Eindse Boys 1 
19.30 uur
Overige selectie spelers trainen 19.30 uur
Za. 18 aug Bieslo 1 - Eindse Boys 1 19.30 uur
Dinsdag/donderdag 21 en 23 aug 
trainen 19.30 uur

Dames
Vrijdag 17 uur trainen selektie vrouwen 
19.30 uur
Zondag 19 aug 
VV Sittard VR1 - Eindse Boys VR1 1.15 uur
VV Sittard VR2 - Eindse Boys Vr2 10.30 uur
Dinsdag 21 aug trainen 19.30 uur

Mededelingen
Voor het  laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

DANNY FLIPSEN (24) UIT MEIJEL 
WERELDKAMPIOEN VISSEN

De 24-jarige Danny Flipsen uit 
Meijel heeft afgelopen weekend 
samen met zijn team de eerste 
plek veroverd op het WK zoet-
watervissen voor junioren. In het 
Italiaanse Novi di Modena gaf het 
team de internationale concur-
rentie het nakijken. Teamgenoot 
Luciën de Rade werd daarnaast 
zelfs individueel eerste. 
 
Tijdens het WK Junioren onder 25 
ging het erom zoveel mogelijk ge-
wicht aan vis te vangen met de vaste 
stok. Omdat het Italiaanse sportvis-
wedstrijdwater veel kleine vis her-
bergt, kwam de visserij voor een 
groot deel aan op techniek en snel-
heid. “Urenlang je concentratie vast-
houden is een uitdaging op zich bij 
35 graden”, schetst Flipsen de twee 
intensieve wedstrijddagen onder een 
strakblauwe lucht.

Om voldoende gewicht aan vis te van-
gen, richtten Flipsen en zijn team zich 
niet alleen op kleinere vis maar ook 
op het vangen van grotere vissen in 
het midden van het kanaal. Dat werd 
onder meer beloond met diverse 
mooie karpers met een gewicht tot 7 

á 8 kilo – precies genoeg om de con-
currentie te verslaan.

De juiste aanpak
“Onze tactiek bleek precies de juiste 
aanpak voor dit wedstrijdwater”, 
legt Flipsen uit. “Meerdere mensen 
uit ons team vingen tussen de kleine 
vissen door regelmatig grotere exem-
plaren. De twee zwaarste karpers die 
De Rade ving, waren echte uitschie-
ters. Daarmee maakte hij individueel 
het verschil.” 

Ook Nico Bakkernes, de bondscoach 
van Flipsen en zijn team, is trots op 
de geleverde prestaties. “We hebben 
op dit WK laten zien dat Nederlandse 
wedstrijdvissers tot de beste ter we-
reld behoren, ook als de omstandig-
heden het uiterste vergen.” 

Sportvisserij Nederland vaardigde 
in totaal twee teams af naar het WK 
Zoetwatervissen voor junioren. Beide 
teams – Holland U25 en Holland U20 
– onder leiding van respectievelijk 
Bakkernes en Dieter Friederichs pres-
teerden boven verwachting. Naast de 
wereldtitel voor de U25-ploeg werd 
Team Holland U20 verdienstelijk vijfde.

Verzamelaarsbeurs 
augustus 2018

Zondag  19 augustus organiseert Ver-
zamelaarsvereniging “De Peelstreek” 
uit Meijel weer haar maandelijkse 
ruilbeurs. Het evenement vindt plaats 
in het gemeenschapshuis “D’n Bin-
ger”, Alexanderplein 2 in Meijel.

Het is een ideale gelegenheid voor 
verzamelaars om hun collectie uit te 
breiden of aan te vullen. Op verza-
melgebied is van alles te vinden zoals 
postzegels, munten,  pennen, bid-
prentjes, geboortekaartjes, ansicht-
kaarten, bankbiljetten, suikerzakjes, 
voetbalplaatjes  etc. 

De openingstijd van de ruilbeurs is 
van 10.00 u tot 13.00 u.
Zoals altijd zijn er ook veel tafels ge-
reserveerd voor ruilers.
Alle verzamelaars en belangstellen-
den zijn van harte welkom.
Parkeergelegenheid is er voldoende.  
Entree volwassenen € 1,00 en kinde-
ren gratis.

Natuurcentrum Weert

Op zondag 19 augustus organiseert 
het IVN Weert e.o. een wandeling 
door het stuifzandgebied van de Bo-
shoverheide.

Tijdens de wandeling wordt aandacht 
besteed aan het ontstaan van het ge-
bied, de invloed van de mensen daar-
op. Aandacht zal er zeker zijn voor 
het urnenveld. Hoe zag het landschap 
eruit toen het veld werd aangelegd? 
Wat is de relatie tussen het stuifzand 
gebied en de oude akkers van bv Bos-
hoverheide of Dijkerakker. 

Welke planten en dieren treffen 
we aan?
Vertrek om 14.00 u. op de parkeer-
plaats van het urnenveld bij de spoor-
wegovergang nabij de Weerterber-
gen. De terugkomst is gepland om 
16.00 uur.

Ospelse Molendagen op  
za 18 en zo 19 augustus

“van Boer tot Bakker“ activiteiten 
van 10.00 / 16.00 uur (gratis toe-
gang) Tevens expositie van schil-
deres Ingrid de Rooij-Swillens uit 
Melick.

Onder het thema van “van Boer tot 
Bakker” organiseren de molenaars 
van molen de Korenbloem op Ospel 
weer voor de  6-de keer de Ospelse 
Molendagen. U wordt uitgenodigd  
om te komen  genieten van de heer-
lijke geur tijdens het malen van het 
graan.  Verder worden op deze bij-
zondere dag(zondag ) de machines 
die de boer vroeger gebruikte voor 
het zaaien en dorsen tentoongesteld. 
Zo wordt het gehele proces van het 
graan bij de boer tot het malen op de 
molen in beeld gebracht. 

Zoals een tractor met een zaaima-
chine Saxonia van 1950. Een Claas 
Senator Maaidorser van 1970, en een 
Deutz 5505 tractor van 1968. Verder is 
er nog klein landbouw materialen te 
bezichtigen wat de boer vroeger ge-
bruikte op de boerderij en het land. 
Deze machines zijn nog compleet 
zoals ze vroeger gebruikt werden bij 
het telen van het graan en geheel ge-
restaureerd. Op zondag vertellen de 
eigenaren zelf over het functioneren 
van deze machines en tevens het his-
torisch verhaal van de boeren uit die 
tijd. 

Op zondag is er bij de molen ook een 
markt van streekproducten zoals no-
tenolie, blauwe bessen, honing enz. 
En natuurlijk is er koffie met vlaai of 
wafels. Tevens worden er pannenkoe-
ken gebakken door Coen, met een 
pannenkoekenmix van granen gema-
len op de molen.

Ook op zaterdag is de molen open 
en te bezichtigen.
Expositie. Tevens is er op beide dagen 

een expositie van de schilderes Ingrid 
de Rooij-Swillens uit Melick. Sinds 
haar jeugd is ze in de weer met teke-
nen en schilderen. In 1992 begonnen 
met schilderen bij de toenmalige vrije 
academie in Roermond. Schilderen is 
haar grootste passie. Haar schilderijen 
bestaan voornamelijk uit vrouwenfi-
guren, zowel abstract als figuratief. 

Kleur en beweging staan centraal in 
haar werk. Het werk ontstaat uit een 
vulkanische explosie van creatieve 
energie, waarna bij stabilisatie hier-
van, een unieke harmonisatie van 
deze hyperactiviteit en emotie op het 
doek plaats vindt, kenmerkend voor 
haar stijl.  (www.artcornerinternatio-
nal.com) Ingrid exposeert van 11 aug. 
t/m 14 okt. op de molen.

Op beide dagen (18 en 19 aug) is te-
kenaar/schilder Jan van Riet uit Weert 
aanwezig en zal portretten van be-
zoekers tekenen. In een kwartiertje 
maakt hij een goed lijkend portret.

Winkel
De winkel onder in de molen is open 
tijdens deze dagen en het is mogelijk 
om diverse soorten meel te kopen 
Onder andere Pannenkoekenmix 
,Doospelsbroodmix, Turfstekers-en 
Vlikkestekers meergranen samenge-
steld van diverse soorten granen ge-
malen op de molen.

U BENT VAN HARTE WELKOM
Voor meer informatie zie ook de web-
site van de molen;  
http://dekorenbloemospel.jimdo.com
 
Overige activiteiten 2018;
Iedere 2e, , 3e ,  4e zaterdag van de 
maand is de molen te bezoeken.
8 en 9  september nationale Monu-
mentendagen
6 en 7 oktober Limburgse Molenda-
gen



Wind is gratis en van ons allemaal

DOE MEE!
Investeer in eigen windenergie want zo wint iedereen 

Word lid, we doen het samen en lokaal 

Investeer in lokale windenergie
Voor de energietransitie is het noodzakelijk 
om naast energiebesparing ook duurzame 
energie op te wekken. De ontwikkeling van 
windturbines speelt hierin een belangrijke
rol. Daarom ontwikkeld NEWECOOP
samen met coöperatie Zuidenwind en
WML: “Burgerwindpark Ospeldijk”. Wij
willen dat de opbrengsten van het windpark 
zo veel mogelijk in de buurt en in de regio 
blijven. Ook u kunt hieraan meedoen en 
mee profiteren, iedereen kan participaties 
van de coöperatie kopen. Met dat geld, 
samen met een lening van een bank, kunnen
we samen deze molens bouwen en ontvangt
u een mooi rendement op uw participaties. 
Hoe meer mensen meedoen hoe meer 
rendement in de eigen buurt blijft.

Doe mee en meld u nu aan
Dat kan op www.newecoop.nl. U ontvangt 
dan per e-mail de benodigde informatie
voor deelname.

Hoe werkt het?
Word lid en beslis mee voor slechts
€ 10,- per jaar (en éénmalig € 10,- 
inleggeld).

U kunt participaties kopen, voor 
één participatie betaalt u € 100,-.

U ontvang jaarlijks rente over uw 
participaties. De hoogte van de 
rente bepalen we als leden samen
en is niet gegarandeerd.
Ter indicatie: coöperatie Zuidenwind
die eenzelfde systeem hanteert betaal-

de de laatste 3 jaar 5% rente.

U kunt uw participaties elk moment 
verkopen aan andere coöperatie-
leden of opgeven voor aflossing.
Jaarlijks zal het aflossingsbedrag door 

de leden in de ALV vastgesteld worden.

Voor meer informatie kijk op www.newecoop.nl of stuur een e-mail: investeren@newecoop.nl

1.

2.

3.

4.

Investeren in burgerwindpark 
Ospeldijk

Donderdag 23 augustus organi-
seert de Nederweerter Energie 
Cooperatie NEWECOOP een open-
bare informatieavond in dorps-
huis de Haazehoof in Ospel. De 
avond begint om 19.30 uur en de 
koffie/thee staat voor u klaar.

Onlangs verleende de gemeente Ne-
derweert en Provincie Limburg aan de 
initiatiefnemers Newecoop, Zuiden-
wind en Waterleiding Maatschappij 
Limburg de benodigde vergunningen 
voor het bouwen van 4 windmolens. 
Niets staat nu nog in de weg om het 
windpark te gaan bouwen, als de fi-
nanciering geregeld is.

Alle inwoners van Nederweert wor-
den hierbij van harte uitgenodigd 
om te horen op welke wijze men fi-
nancieel kan deelnemen aan het bur-
gerwindpark Ospeldijk, dat medio 
2019 gebouwd gaat worden langs de 
Noordervaart. 

Financiering
Een belangrijke rol is daarbij wegge-
legd voor het Rijk, dat via een SDE+-
subsidie gedurende 15 jaar de prijs 
van de stroom garandeert. Om deze 
subsidie te krijgen dienen de initia-
tiefnemers eind september aan te to-
nen dat de financiering van het wind-
park is geregeld. Newecoop streeft 
naar een bedrag van € 750.000,- ei-

gen vermogen dat door geïnteres-
seerde inwoners van Nederweert 
wordt geïnvesteerd. 

Participeren = profiteren
U kunt investeren door ‘participaties’ 
van € 100 per stuk aan te schaffen. 
Voorwaarde is alleen dat u lid bent of 
wordt van Newecoop van € 10,- per 
jaar. Het verwachte rendement op de 
investering is 5% per jaar. De voor-
waarden staan in het prospectus en 
participatiereglement. Zie www.ne-
wecoop.nl/participeren/ voor alle in-
formatie. Wij lichten deze toe tijdens 
de informatieavond.

De eerste € 100.000,- is al binnen. Een 
mooie start, echter ons doel is om zo-
veel mogelijk Nederweerternaren
mee te laten doen.

Komt u ook naar de 
informatieavond? 
Op 23 augustus zal Newecoop een 
toelichting geven op het windpark en 
de participatiemogelijkheden. Wat 
betekent het voor u mocht u mee 
willen investeren en profiteren? Elke 
vraag die u mogelijk heeft, kan wor-
den gesteld. Wij beantwoorden ze 
graag.

Samen met u zetten we de energie-
transitie in, voor en door de burgers 
van Nederweert.

Driejarig bestaan en  
opening nieuwe expositie 

Pop Up Galerie Nederweert aan de 
Kerkstraat 53 in Nederweert opent 
op donderdag 16 augustus 2018 een 
nieuwe expositie met werk van zes 
exposanten in diverse disciplines. 
Bovendien is de jaarlijkse augustusex-
positie de ‘verjaardag’ van PUGN; we 
vieren het driejarig bestaan!

Iedereen is van harte welkom om de 
opening van de expositie bij te wo-
nen en met ons het driejarig bestaan 
te vieren. Vanzelfsprekend onder het 
genot van een drankje en gezellige 
live muziek.

Exposanten
Petra Deenen – Haelen - glas-in-lood 
& Tiffany
Berry Daemen – Beesd – schilderijen
Ans Jacobs – Oss – fotografie
Annelies Verdonschot – Nederweert 
– keramiek
Inge Coolen – Weert – schilderijen
Ruud Hehanussa – Weert - keramiek

Voor informatie over de exposanten 
verwijzen we graag naar www.po-
pup-galerie.nl/pugn18.html.

Feestje
Bij de viering van het driejarig be-
staan én een expositie-opening hoort 
muziek. Ditmaal is de muziek van de 

vierkoppige groep ‘Fiësta Loco’. Op 
accordeon, gitaar, cajon en zang zor-
gen zij voor een feestelijke opening 
van alweer de 18e expositie van Pop 
up Galerie Nederweert. 

Het concept
Pop Up Galerie Nederweert (PUGN) 
richt exposities in in leegstaande win-
kelpanden in Nederweert, om er op 
die manier meer aandacht voor te ge-
nereren ter bevordering van verkoop 
of verhuur. 
Binnen het concept hebben inmiddels 
vele exposanten van de gelegenheid
gebruik gemaakt om hun werk op 
een laagdrempelige manier aan het 
publiek te tonen gedurende een pe-
riode van acht weken.
Overigens is Pop Up Galerie Neder-
weert een initiatief dat volledig 
draait op vrijwilligers, zowel de orga-
nisatie als de begeleiding. 

Geopend:  vrijdagen / zaterdagen /
zondagen  13.00 – 17.00 uur.

Opening donderdag 16 augustus, 
19.30 uur. De expositie is te bezoeken 
van vrijdag 17 augustus t/m zondag 
14 oktober 2018.
Adres: Kerkstraat 53 Nederweert

www.popup-galerie.nl

Lisette Sickmann al 35 jaar actief 
met sport-en yogalessen!

Veel dames uit Nederweert hebben 
sinds 1983  sportlessen gekregen van 
Lisette Sickmann. In dat jaar startte 
ze met haar wekelijkse uurtjes voor 
de recreatieve damesgroepen en tot 
op de dag van vandaag wordt er iede-
re week weer met veel enthousiasme 
deelgenomen.  En dat wordt gevierd 
dit seizoen!

Feestje voor leden en oud-leden:
Op zaterdag 18 augustus tussen 14.00 
uur tot 17.00 zijn alle leden en oud-
leden welkom voor een high-tea bij 
Lisette thuis, om het 35-jarig bestaan 
te vieren bij de start van dit lustrum-
seizoen. Oud-leden worden verzocht 
telefonisch of per mail door te geven 
als ze komen.

Move your body, 
stretch your mind...
Natuurlijk is er sinds 1983 ook veel 
veranderd. Actief bewegen is een be-
langrijk onderdeel geworden van ons 
dagelijks leven. Er is veel kennis geko-
men over specifieke trainingsvormen 
en door de continue bijscholing zijn 
deze vernieuwingen ook in de lessen 
van Lisette Sickmann verwerkt. 

Daarnaast heeft Lisette Sickmann al-
tijd ook in haar lessen zoveel mogelijk 
andere invloeden verwerkt zoals ele-
menten van (ashtanga-)yoga, steps, 
pilates, callanetics, werken met ge-
wichtjes etc.

Na het voltooien van haar studie aan 
de Academie voor Lichamelijke Op-
voeding in Amsterdam, gaf Lisette 
lichamelijke opvoeding op scholen 
en jazz/ en aerobic-lessen in der regio 
Amsterdam. 

Ze verhuisde in april 1983 van Amster-
dam naar Weert en startte in mei en-
kele proeflessen in Nederweert naast 
haar baan als lerares lichamelijke op-
voeding op enkele scholen. Omdat
het animo dusdanig groot was, begon 
ze in augustus 1983 met vaste uren 
aerobic. Op dat moment leidde ze 
ook de eerste aerobic/docenten van 
Limburg op en verzorgde ze namens 
de gymnastiekbond (toen nog KNGV) 
de opleiding tot aerobicdocente(e) in 
Kerkrade. 

Lisette heeft altijd veel waarde ge-
hecht aan verder ontwikkeling en 
veelzijdige bijscholing. Naast de Aca-
demie voor Lichamelijke Opvoeding 
in Amsterdam en de opleiding tot 
aerobic-docente heeft Lisette zich in 
allerlei andere richtingen bekwaamd 
en opleidingen afgerond: van neuro-
linquistisch programmeren tot powe-
ryoga en ashtangayoga.

Hoe zien de lessen er uit?
Lisette probeert in haar lessen aan-
dacht te besteden aan conditie, flexi-
biliteit en kracht van de spieren. Bij de 
yogagerichte lessen wordt ook aan-
dacht besteed aan positief denken en 
mindfullness.  Na een korte warming-
up wordt bij de uren “fit-gym” low-
impact aerobics gedaan. Vervolgens 
worden spierversterkende oefenin-
gen met aandacht voor het hele li-
chaam. Het laatste gedeelte van de 
les wordt ingevuld met stretches en 
lenigmakende oefeningen alsmede 
rustgevende oefeningen ontleend
uit de yoga. De muziek ondersteunt 
de les.

Bij de “Body & Mind-workout” wordt 
meditatieve warming-up gedaan, 
waarbij wekelijks een inspirerende 
boodschap centraal staat. Daarna vol-
gen op ontspannen muziek oefenin-
gen, ontleend uit yoga, poweryoga, 
pilates,callanetics etc., om de kracht 
en de lenigheid van de spieren op 
peil te houden. De laatste 10 minu-
ten worden yoga-  en ontspannings-
oefeningen uitgevoerd. De Yin-yang 
yoga op de donderdagavond is fysiek 
zwaarder dan de dinsdagmorgen: na 
een gedeelte poweryoga is er ook 
tijd ingeruimd voor enkele langer 
durende stretches, met een diepere 
werking.  

De goede sfeer tijdens de lessen en 
de plezierige band tussen Lisette en 
haar cursisten blijkt o.a. uit de jaar-
lijks fietstochten. “Wij sluiten het jaar 
in juni altijd af met een fietstocht. 
Ook dat doen we al 35 jaar en jaarlijks 
is dat reuzegezellig!”

Actie voor nieuwe leden:
Alle niet-leden kunnen in augustus of 
september een gratis proefles volgen. 
Stuur een mail om een plaats te re-
serveren. Er zijn maar enkele plaatsen 
beschikbaar.

Start nieuwe seizoen
Vanaf 21 augustus beginnen de les-
sen weer in de yogastudio/dansstudio 
van sportcentrum de Bengele:
Dinsdagmorgen: 
9.30-10.30 fit-gym (low-impact aero-
bics met oefeningen)
10.30-11.30 body & mind workout 
donderdagavond: 
19.30-20.30 fit-gym (low-impact ae-
robics & oefeningen)
20.30-21.30 yin-yang yoga (poweryo-
ga met erna lange stretches)

Meer informatie:
Neem een kijkje op de site: www.
lisettesickmann.nl,  bel naar 0495 
544537 of mail naar lisettesickmann@
hotmail.com voor meer informatie.

De invloed van schulden
en armoede op de 

algehele gezondheid

Nadja Jungmann, lector schulden en 
incasso aan de Hogeschool Utrecht 
geeft op 4 september een lezing bij 
Bibliocenter Weert over de relatie 
tussen gezondheidsachterstanden en
armoede en schulden. 

Uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt dat er een samenhang is tussen 
financiële problemen en het ontstaan 
of verergeren van gezondheidsklach-
ten. Zo is er bij mensen met finan-
ciële problemen vaker sprake van 
overgewicht of rugklachten. En is er 
een relatie tussen financiële proble-
men en sociaal isolement en depres-
sies. De lezing begint om 19.30 uur. 
De toegang is gratis. Aanmelden via 
www.bibliocenter.nl . Je vindt de bi-
bliotheek aan Wilhelminasingel 250, 
6001 GV Weert. 

Zijn gezondheidsklachten het gevolg 
van financiële problemen? Of krijg je 
financiële problemen juist doordat je 
gezondheidsklachten hebt en hoge 
zorgkosten moet maken? Nadja Jung-
mann wil een positieve bijdrage leve-
ren aan het voorkomen en oplossen 
van schuldenproblematiek. Zij heeft 
oog voor de belangen en positie van 
mensen met schulden, van schuldei-
sers en professionals/vrijwilligers die 
in dit kader ondersteuning bieden. 
Jungmann promoveerde in 2006 
op een onderzoek naar de effecten 
van de Wet schuldsanering natuur-
lijke personen op de gemeentelijke 
schuldhulpverlening. Haar drive om 
het verschil te maken is niet onop-
gemerkt gebleven. In 2006 werd zij 
benoemd tot erelid door het bureau 
Wet schuldsanering natuurlijke per-
sonen. In 2009 won zij als organisa-
tieadviseur de ROA-impactprijs en in 
2017 kreeg zij uit handen van toen-
malig minister Bussemaker de prijs 
‘Lector van het jaar’.

Samenwerking
De lezing wordt georganiseerd in 
samenwerking met ‘De Pijler, onder-
deel van Huis voor de Zorg’. De Pijler 
zet zich in voor de ondersteuning 
van lokale armoede initiatieven, het 
ondersteunen van cliëntenraden soci-
ale zekerheid én het mogelijk maken 
en ondersteunen van de regionale 
spreekuren WAO-WIA en sociale ze-
kerheid.

Ook wespen hebben in augustus va-
kantie; hun werk, het zorgen voor 
de larven, zit er grotendeels op. De 
werksters hebben de larven gevoerd 
met muggen, bladluizen en rupsen. 
Een nest van 6.000 wespen kan in één 
week een half miljoen vliegen en zo’n 
130.000 muggen vangen. Nu ze vrij 
zijn, gaan de werksters voor zichzelf 
op zoek naar ander lekkers zoals zoe-
tigheid en vlees. Zoemen ze bij jou 
ook al rond? Milieu Centraal geeft 5
tips tegen wespenoverlast:

Tip 1: Schrik wespen af met een 
kruidentuin
Wespen komen af op zoetigheid en 
vlees, maar ze hebben een hekel aan 
geuren zoals kruidnagel, citroengras, 
rozemarijn en munt. Met een geurig 
kruidentuintje op je terras of balkon 
jaag je wespen weg. Wespen hebben 
een heel goed geheugen voor plek-
ken waar voedsel te halen is. Begin 
dus zo vroeg mogelijk met afschrik-
kende geuren en blijf ze neerzetten. 
Als de wespen eerst onbelemmerd 
van vlees of zoetigheid genoten heb-
ben en je zet pas later de kruiden 
neer, dan blijven wespen het nog ge-
ruime tijd proberen. 

Tip 2: Toch een wesp? Blijf rustig
Doe zo kalm mogelijk en maak geen 
snelle slaande bewegingen als er een 
wesp rondvliegt. Wespen zijn in au-
gustus agressiever en steken zodra
ze zich bedreigd voelen. Echt raak 
slaan werkt zelfs averechts want
doodgeslagen wespen verspreiden
een alarmstof waar andere wespen 
op afkomen. Wacht tot de wesp uit 
zichzelf wegvliegt of maak langzame 
bewegingen. Bij een wespennest kun 
je het best uit de buurt blijven. Een

wespennest herken je aan de ronde 
vorm, de grijzige kleur, het papier-
achtige materiaal en natuurlijk aan 
de rondvliegende wespen.

Tip 3: Geef ze geen eten
Wespen zijn dol op zoetigheid, zoals 
limonade en ijsjes. Vlees lusten ze ook 
graag. Kijk dus uit met eten en drin-
ken. Ga je buiten eten? Gebruik kin-
derbekers met een deksel, dek eten
af, ruim het snel op en laat geen afval 
slingeren. En zet een kruidenplantje 
of een schoteltje met kruidnagel op 
tafel.

Tip 4: Geen BIJvangst met Radler 
bier
Je kunt een wespenval kopen of zelf 
maken van een lege plastic fles. Knip 
de hals eraf, zet die er omgekeerd 
weer op en giet er een paar centi-
meter bier met limonade (Radler) in. 
De wespen vliegen de val in en ver-
drinken. Het alcohol in het bier zorgt 
ervoor dat je geen bijen naar je wes-
penval lokt. Pas wel op: een wespen-
val trekt juist wespen aan en heeft 
dus alleen zin op voldoende afstand 
van je terras.

Tip 5: Nep-nest
Wespen vermijden nesten van andere 
wespen en blijven ook op afstand 
(tot wel 6 meter) van een nep-nest. 
Je kunt zelf een nest namaken of 
een nep-nest kopen. Ze zijn te ver-
krijgen onder de naam ‘waspinator’, 
‘wespenverjager’ of ‘wespenzak’. Dit 
is wel een tip voor volgend jaar: de 
waspinator heeft het meest effect als 
je het nep-nest vroeg in het seizoen 
ophangt wanneer de jonge koningin 
een nieuwe plek zoekt om haar kolo-
nie te stichten. 

Radler en kruidentuin  
tegen wespenoverlast


