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Kringapotheek

Apotheek Nederweert B.V.
Kerkstraat 42, tel. 63 26 96

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 8.30-18.30 uur
Zaterdag: 10.00-14.00 uur

Buiten deze tijden belt u voor spoed-
recepten 63 26 96
of het centrale apotheeknummer

54 97 20AUTORIJSCHOOL

Paulus Holtenstraat 4
6031 CS  Nederweert
tel. (0495) 62 46 13 

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Sjeng Vaasstraat 3
6031 HE Nederweert
0495 - 624607
info@adriaensbouwkunst.nl
www.adriaensbouwkunst.nl

KESSELS INSTALLATIES B.V.

Pannenweg 117 - Telefoon (0495) 63 12 24
Postbus 2713, 6030 AA  Nederweert

http://www.kessels-installaties.nl

- ZONNEPANELEN

- WARMTEPOMPEN

- CV-ONDERHOUD

Brugstraat 7 - 6031 EE  Nederweert
Tel. 06-54397476  Fax 0495-519888

E-mail: info@hermansdakwerken.nl
www.hermansdakwerken.nl

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

’Dankzij Van Deursen 

hebben  we 

geheel in onze eigen stijl 

afscheid kunnen nemen

van onze lieve moeder.’

Biest 32A 6001 AR Weert - T 0495 - 63 13 63 - 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-

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

De meest gelezen nieuwssite in de verre omtrek: altijd actueel!

Ospel Actueel slaat vleugels uit
Vanaf medio januari 2013 is 
www.ospel-actueel.nl nog 
actueler, sneller, breder, informa-
tiever, gevarieerder en interes-
santer! Met een volledig nieuwe 
look en een heldere zoekstruc-
tuur voor nieuws uit de regio 
is deze meest gelezen nieuws-
site klaar voor de toekomst! De 
initiatiefnemers laten zich bij de 
nieuwsgaring niet beperken tot 
de gemeente- of regiogrenzen. 
Ospel Actueel slaat de vleugels 
breed uit. 

In 2009 ontstond bij Niek en 
Marian Hendrix het idee ‘hun’ 
kern Ospel letterlijk op de digitale 
kaart te zetten. Volgens hen was 
het maatschappelijk, sociaal en 
bedrijfsleven van Ospel het waard 
om een dagelijks podium te bieden 
voor lokaal nieuws. De site Ospel 
Actueel was meteen vanaf het 
begin een hit. Het aantal bezoe-
kers steeg per dag. Door de opzet 
en de geboden informatie werd 
Ospel Actueel een voorbeeld voor 
andere dorps- en nieuwssites in de 
omgeving. De site trekt dagelijks 
gemiddeld 1.800 unieke bezoekers 
afkomstig uit de gemeente Neder-
weert en  Weert. Overigens trekt de 
site bezoekers uit alle delen van de 
wereld. Hieruit blijkt eens te meer 
dat het medium voldoet aan een 
informatiebehoefte. 

Stilstand is achteruitgang. Daarom 
zijn de initiatiefnemers continu op 
zoek naar vernieuwing, aanvulling 
en ontwikkeling. Voor Niek en Ma-
rian Hendrix en hun team is nu de 
tijd aangebroken om een volledig 
nieuwe site te presenteren. 

Overzichtelijk informatieaanbod 
door channeling
Was de oude site nog een vergaar-
bak van mededelingen, de nieuwe 
site biedt informatie op een heldere 
en overzichtelijke manier. Alle 
berichten zijn gerubriceerd via het 
systeem van channeling. U vindt er 
de voordelen van de slager, maar 
ook bedrijveninformatie, met een 
rechtstreekse link naar het onder-
nemersnetwerk www.bizzcu.nl en 
de bedrijvenportal www.landvan-
limburg.nl. De nieuwsfeiten ver-
schijnen centraal op het scherm. 
Wilt u alleen het nieuws lezen over 
een specifieke kern: klik dan op 
de button met de plaatsnaam van 
uw keuze. Dankzij de ingenieuze 
navigatietechniek en de heldere 
vormgeving kan iedere bezoeker 
zich snel op de hoogte laten stellen 
van het regionale nieuws. 

Makkelijk leesbare informatie in 
vakblogs en interviews
Ospel Actueel blijft dicht bij de 
mensen en maatschappelijk betrok-
ken. De site laat zich nog het beste 
vergelijken met een digitaal maga-
zine. Met advertenties, informatie 
over gadgets en aanbiedingen. Met 
informatie voor en door diverse 
doelgroepen. Op de site vindt u ook 
een reeks interviews over bijzon-
dere personen in en rondom Ospel 
en omstreken. Via korte columns 
(blogs) houdt een achttal vakge-
noten u wekelijks op de hoogte 
van ICT, social media, natuur in 
De Pelen, taal, kunst en cultuur, 
historie, voeding, financiën en de 
tuin. Natuurlijk vindt u er nog steeds 
het kleine menselijke nieuws zoals u 
dat van hen gewend was, onder de 
button ‘Ons Dorp’.

Aantrekkelijke advertentietarie-
ven door samenwerking
Ook voor bedrijven is de nieuwe 
site interessanter geworden. Zoals 
bekend ondersteunt Ospel Actueel 
het snel groeiende ondernemers-
netwerk Bizz’Cu. 

Sinds kort is Ospel Actueel ook 
een samenwerkingsverband aan-
gegaan met Land van Limburg. Dit 
is ‘het Social belevings- en shop-
pingsplatform voor liefhebbers die 
gek zijn op alles wat met Limburg 
te maken heeft’. Voor de regio 
Midden-Limburg is Ospel Actueel 
is promotor van deze bedrijven-
portal. Ondernemers die interesse 
hebben in profilering op Land van 
Limburg, kunnen hiervoor contact 
opnemen via redactie@ospel-
actueel.nl. 

De samenwerkingsverbanden 
hebben geleid tot aantrekkelijke 
advertentiepakketten voor on-
dernemers. Via Ospel Actueel is 
het mogelijk lokaal, regionaal én 
provinciaal te adverteren voor een 
zeer concurrerende prijs. Zo wordt 
adverteren op Ospel Actueel nog 
aantrekkelijker. Niet alleen met een 
advertentie, maar met ruimte voor 
aanbiedingen, toelichting op het 
bedrijf (bedrijfsprofiel), interviews, 
weblinks etc. Kijk voor meer infor-
matie op www.ospel-actueel.nl. 

Klaar voor de toekomst
Ospel Actueel is klaar voor de 
toekomst. Samen met een aantal 
medewerkers en samenwerkings-
partners (Land van Limburg, onder-
nemersnetwerk Bizz’Cu, Zippycraft 
Social Media, Mediapixels Creative 
Design Studio, Sparkle Tekst & 
Communicatie en PM IT Solutions) 
zetten Niek en Marian Hendrix zich 
in om u als lezer en bezoeker van 
Ospel Actueel dagelijks te voorzien 
van nieuws, actualiteiten en achter-
gronden. Via www.ospel-actueel.nl  
en natuurlijk via facebook en twitter. 
Altijd actueel!

Persberichten, nieuws, activi-
teiten en foto’s kunt u mailen 
naar redactie@ospel-actueel.nl. 
Teksten worden binnen 24 uur 
geplaatst. Ook speciale verzoe-
ken en reacties mailt u naar dit 
mailadres. 

Verhuisd
Fysio- en Manuele therapie SeurenFysio- en Manuele therapie Seuren

Loverstraat 8
per 01-01-2013                    6031 VD Nederweert

Tel.: 0495-634506
www.fysionederweert.nl

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Spauwen & Spauwen 
de tandartsen van Nederweert

Brugstraat 8, Nederweert, tel. 634227 
Buiten praktijkuren bij spoed tel. 460765

www.tandartsnederweert.nl

Zennie Hertogs: 

“Ik vind het leuk bij Ingrid omdat ze 
heel aardig is en me geen pijn doet!”

REMOZON
voorheen Reemers Elektromontage

Waarom nu zonnepanelen?!
- Landelijke subsidie
- Steeds stijgende energiekosten

Remozon – Vertrouwd & Duurzaam

Bel voor info of een 
vrijblijvende offerte 06 - 54 25 62 42

of ga naar www.remozon.nl

Praktijk In Balans
Voeding, 
Gezondheid  en 
Levenswijze

Biodanza
volwassenen, ouder, kind

en kinderfeestjes
Petra Wilmsen 
V.G.L. consulente voor 
persoonlijk  advies / lezingen

Gerrisstraat 2 - 6031 NT Nederweert 
Tel: 0495-625902
petrawilmsen@hotmail.com
www.praktijkinbalans.nu 

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

ZAAGSEL EN HOUTVEZELS
Het hele jaar door scherp leverbaar:
 Losgestort Verpakt
 Vuren zaagsel 1e soort wit zaagsel
 Dennen zaagsel 2e soort zaagsel
 Populieren zaagsel 1e soort houtvezelbalen

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175 Nederweert Roermond

Pannenweg 200 Gebroek 37
www. lintjeshof.com 

Tel. 0495–461222 Tel. 0475–357900  infogezelschapsdieren@lintjeshof.com

Een professioneel ervaren team staat 
24/7 klaar voor u en uw huisdier.

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts C. Corbey

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Miranda Kursten

Ons 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.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

Belettering
Kleurprints

GlasdecoratieGlasdecoratie
SpiegeldecoratieSpiegeldecoratie

Winnerstraat 14a
6031 NL  Nederweert
tel./fax 0495-631382
mob. 06-50222522

meeuwsdecoraties@freeler.nl
www.meeuws-decoraties.nl

meeuwsmeeuws
decoratiesdecoraties
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Aflevering 62

Berg en dal
Een bekend ‘Broodje Aap’-verhaal beschrijft dat de Eskimo’s een enorme namenvariëteit 
kennen voor het begrip sneeuw en voor de vijftig tinten wit in hun omgeving (overigens 
niet te verwarren met ‘Vijftig tinten grijs’…). Zoiets kennen we in Nederweert ook. Met 
een maximaal hoogteverschil van zeven meter, mag men de gemeente wel zo plat als 
een dubbeltje noemen. De toponiemen om hoog en laag aan te duiden zijn, misschien 
juist daarom wel, opvallend talrijk. 

Veel natuurlijke hoogtes, bestaande uit fijn-
korrelige leem, zijn in de loop van de eeuwen 
afgegraven ten behoeve van de baksteenfa-
bricage. Daaraan herinneren namen als Ho-
geweg (Nederweert) en Kattenberg (Boeket). 
Een andere soort natuurlijke ‘bergen’ in Ne-
derweert zijn eigenlijk zandverstuivingen die 
zijn ontstaan door de ontbossingen in de late 
middeleeuwen. Hierdoor kregen wind en ero-
sie vrij spel in het landschap en ontstonden 
zandduinen. Namen als Houtsberg (Eind), 
Meiberg (Schoor), Tolberg, Reeberg en An-
selberg (de drie laatste in Ospeldijk) zijn daar 
de overblijfselen van. Net zoals aanduidingen 
als Huchten (in het Weerterbos) en Geheug-
den, die beide zijn afgeleid van ‘hoogte’. Er 
zijn ook ‘bergen’ met een onbetwiste kunst-
matige oorsprong, zoals de Molenberg bij 
Sluis 15 en de Zandberg, een zanddepot dat 
ontstaan was door de graafwerkzaamheden 
ten behoeve van de Zuid-Willemsvaart. Kleine 
verhogingen in het landschap mochten, zélfs 
voor Nederweerter begrippen, geen berg he-
ten maar werden als ‘heuvel’ of ‘hoop’ beti-
teld. In de Kerkstraat (bij de huidige Jumbo-
supermarkt) lag zo’n hoogte, ‘op den Heuvel’ 
genaamd. In Boeket kennen we nog steeds 
de Tolheuvel. 

In het drassige veengebied van de Peel staken 
hier en daar zandhoogtes de kop op. Zoals 
de Broenenhoup in Ospel, en de Ketsheuvel. 
Die laatste hoogte heeft zelfs tot een Neder-
weerter zegswijze geleid: ‘Ketsheuvel haoje’. 
Hiermee wordt gezellig samenzijn bedoeld. 
Ketsheuvel was een vaker voorkomende 
naam voor een beschutte hooggelegen ont-
moetingsplek. Na een dag hard werken in de 
Peel kwamen de turfstekers daar bijeen, werd 
er gerust, gekeuveld en een pijpje gerookt, 
waarna men gezamenlijk huiswaarts keerde. 

Dat op zo’n ketsheuvel, ver buiten de bewoon-
de wereld, niet alleen gerookt en gekeuveld 
werd, leert een andere zegswijze. Want met 
‘ketse’ wordt in het Nederweerter dialect ook 
flirten en achter meisjes aan lopen bedoeld. 
Een ketsheuvel was voor jongelui een van de 
weinige ontmoetingsplekken zonder sociale 
controle of ouderlijk toezicht. ‘Menig meisje 
ging als maagd naar de Peel en kwam als 
vrouw terug’, zoals een Nederweertenaar ooit 
met een vette knipoog vertelde.
Een speciaal geval van ‘berg’ bevond zich op 
de Mildert, langs de huidige Wessemerdijk. 
Daar was de galgenberg, de gemeentelijke 
executieplaats voor ter dood veroordeelden. 
In de uitgestrekte heidevelden van deze ge-
meentelijke uithoek was zo’n ‘berg’ tot in de 
verre omgeving zichtbaar, ‘tot leering ende 
vermaeck ’. Vermoedelijk was die galgenberg 
geen natuurlijke verhoging maar een herge-
bruikte prehistorische grafheuvel. In documen-
ten uit 1707 wordt deze lugubere dodenplek iet-
wat liefkozend aangeduid met ‘het Bergsken ’. 
Tegenwoordig is de voormalige executieplaats 
een homo-ontmoetingsplek. Een soort ‘Kets-
heuvel’ in een eigentijds jasje dus….

Alfons Bruekers

De Zandberg aan de Zuid-Willemsvaart was een 
paradijs voor kinderen. De Ospelse familie Her-
mans met hun ‘zandauto’ in 1932. Foto: archief 
SGN.

PRINS NIELS I EN 
PRINSES LOES EERSTE 

JEUGDPRINSEPAAR VAN DE 
JONG VLIKKESTAEKERS

Zondagmiddag zijn NIELS VOSSEN
(zoon van Ed en Marlie Vossen, broer 
van Roel en Veerle)  en LOES GEUNS 
(dochter van Leon en Esther Geuns en zus 
van Fer en Sil)  op  het prinsebal  van de 
Jong Vlikkestaekers verkozen tot eerste 
jeugdprinsepaar. Samen met de raad van 
elf en hun adjudant zullen zij de komende 
weken voorop gaan in de “Doospelse 
(Jeugd)vastelaovundj”. 

Niels en Loes zijn geen onbekenden in 
‘t Vlikkelandj. Beide zijn zeer nauw be-
trokken bij het verenigingsleven in Os-
pel. Niels voetbalt bij RKSVO, volleybalt 
bij Fortutas en tennist bij de Meulenslag. 
Loes zingt bij de Rikrakkers, speelt to-
neel bij musicalgroep Toi Toi Toi en speelt 
dwarsfluit bij de harmonie. Samen heb-
ben zij de orde van het “zingendj belke” 
ingesteld en zullen ze regeren onder het 
motto:  

Vastelaovundj op Doospel es kikke, 
Met os as ieërste jeugdprinsepaar 

vanne Jong Vlikke!

Op zondag 27 januari hebben Niels en 
Loes samen met het “groeëte prinsepaar” 
van de Vlikkestaekers een receptie  in het 
Peeljuweel. Iedereen is vanaf 13:11 uur 
van harte welkom. 

Bezorgers gevraagd voor
Weekblad voor Nederweert

Reageren via:
Clauwers.j@gmail.com of  06-15280755

Luidruchtige wintergasten in 
De Groote Peel  

Vroege vogelexcursie vanaf Buitencentrum De Pelen   

De Peel is de favoriete overwinterplek voor veel vogels, waaronder duizenden 
ganzen. Andere wintergasten zijn de klapekster, de grote zilverreiger en de blau-
we kiekendief. Wie meer wil weten over deze vogels kan op zondag 20 januari 
met een Peelgids van Staatsbosbeheer mee op een Vroege Vogelwandeling in De 
Groote Peel. Starten om 8.00 uur bij de ingang van Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost € 5,- per per persoon en opgave vooraf is 
gewenst op telefoonnummer: 0495 – 641 497 of via depelen@staatsbosbeheer.nl

In de winter verblijven er duizenden ganzen en andere vogels in De Groote Peel en omge-
ving. Vanuit de noordelijke broedgebieden zoeken de vogels tijdelijk het warmere zuiden 
op. De Peelstreek is daarbij een geliefde pleisterplaats. De akkers en weilanden rondom 
het nationaal park bieden een rijkdom aan voedsel en ’s nachts genieten de vogels van 
de rust op en rondom de grote waterplassen in het gebied. In het voorjaar gaan de vo-
gels weer terug naar huis om te broeden. 

Om deze vogels te spotten moet je vroeg op pad. De meeste ganzen overnachten op het 
Elfde, de grote waterplas midden in de Peel. Tegen zonsopkomst vertrekken ze in grote 
groepen en in verschillende richtingen om vervolgens neer te strijken op de landbouw-
gronden rondom het nationaal park. Het uitvliegen van de vogels is een spectaculair 
schouwspel. Alleen al het geluid van vertrekkende ganzen is overweldigend en een na-
tuurervaring om nooit te vergeten! 

Nog meer vogels in het Buitencentrum 
Wie geïnteresseerd is in vogels kan niet alleen buiten, maar ook binnen in het Buitencen-
trum zijn hart ophalen. In de uitgebreide winkel van De Pelen vind je veel boeken over 
vogels en ook verrekijkers om vogels mee te spotten. Verder zijn er verschillende soorten 
nestkasten en voederspulletjes voor vogels verkrijgbaar. Keuze genoeg!

Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel is de toegangspoort tot De Groote 
Peel. Hier starten alle activiteiten. Het Buitencentrum is in de winter geopend op dinsdag 
t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl of 
www.np-degrootepeel.nl 

Inschriêving optocht 2013
Zaoterdig 26 jannewaârie en 2 fibberwaârie inschriêving optocht.

Plaats: Residensie kefee Matchpoint, Kerkstraot 4, Ni-jwieërt.

Tiêd: van 11.00 oor tot 12.00 oor.

Op 9 fibberwaârie kuj-jae eur optochtnömmer aafhaâle

tösse 11.00 en 12.00 oor, ouch beej Kefee Matchpoint.

www.pinmaekers.nl

Opgave strook

Vultj dees strook alvast in vör de opgave vanne Optocht.

Naam / Buurt / Vereiniging:

Oetbieëldjing / Motto:

Volwassene / Wichter   Aantal persoeëne:

Waâge: jao / nein   Geluid: jao / nein

Contactadres:

Naam:

Postcode / Plaats:

Til.nr.:   Ieërdere deelname elders: jao / nein

Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

Consciousness Coaching: 
bepaal zelf wat het je waard is!

Een goede coach helpt je om meer uit je leven en loopbaan te halen. Consciousness 
Coaching is een speciale manier van coachen, waarbij een belangrijke rol is weggelegd 
voor zogeheten ‘bewustzijnscreaties’. Deze bewustzijnscreaties helpen je om je bestaan 
op een nieuwe manier in te richten, waardoor belemmerende patronen oplossen. Zo 
bereik je snel en eenvoudig resultaten waarvan je eerder niet durfde dromen.

Deze vorm van coachen is ook via Skype bijzonder effectief en daardoor volledig locatie-
onafhankelijk te realiseren. Je hoeft nergens heen en gaat in de beslotenheid van je eigen 
favoriete omgeving de interactie aan die je helpt te bereiken wat je je had voorgenomen. 

Ik heb de opleiding tot Consciousness Coach gevolgd bij de Consciousness Coaching 
Academy en ben me op dit moment aan het kwalificeren voor het internationaal erkende 
ACTP certificaat van de International Coach Federation. Tot ik de vereiste examens hier-
voor in mei succesvol heb afgerond, beschouw ik mezelf nog als ‘in training’. 

Daarom bied ik een complete coachingscyclus van zes Skype-sessies aan op basis van 
waardebepaling achteraf. Na afloop van de cyclus bepaal jij, wat het je waard is en dat 
is het tarief dat je betaalt.

Wat let je nog om je dromen waar te maken en het leven te realiseren waarvan je in je hart 
weet dat het voor je weggelegd is?

Al wat nodig is, is een eerste stap.
Neem vandaag nog contact met me op: thea_geraats@hotmail.com

Geboortekaartjes?

* APK € 25,-
Dit is een tijdelijke aktieprijs uitsluitend voor auto’s met benzinemotor

In- en verkoop Occasions - Onderhoud 
Reparatie - APK- Schadeherstel 
Aircoservice - Banden - enz.....

WWW.HANSSENAUTOS.NL
Pannenweg 104 | Nederweert | tel. 0495-592154

Ambachtelijke slagerij

John Hermanns
Kerkstraat 83 - Nederweert - 0495 632119 - www.slagerijhermanns.nl



NU OPEN

Carnavalswinkel Nederweert
Tel. 06-53950171

Het grootste assortiment 
van carnavals- en feestartikelen. 

Veel artikelen 30 tot 50% afgeprijsd!

GRATIS Proefmaand Fitness 2.0
SportivaLife gezondheidscentrum is sinds 1 januari gestart met Fitness 2.0. Een uniek 
en zeer effectief programma. De eerste deelnemers zijn dan ook ontzettend enthousiast. 
Het behalen van doelstelling is hiermee echt mogelijk!
Het idee “Fitness 2.0” is niet uit de lucht komen vallen. 

Roel Bors, clubmanager bij Spor-
tivaLife geeft uitleg: “Fitness is in 
de basis ontstaan om op een vrij-
blijvende manier te werken aan 
een gezond lichaam. Dat woordje 
vrijblijvend is voor veel mensen 
gemakkelijk verwoord naar: ‘dan 
vandaag maar even niet’. En voor je 
het weet ga je helemaal niet meer. 
Daarom heeft SportivaLife nu een 
combinatie ontwikkeld tussen Per-
sonal Training (effectief, maar vaak 
te duur) en individuele fitness.” 
Onze visie : bewegen is goed, goed 
bewegen is beter. 

Fitness 2.0 is namelijk een trai-
ningsmethode met maximaal 8 per-
sonen, onder begeleiding van een 
gecertificeerd trainer. Je kiest een 
doelstelling die je wilt behalen en 
traint op vaste tijden. Iedere twee 
maanden wordt het trainingspro-
gramma verandert om zo te komen 
tot een optimale trainingsprikkel. 
Daardoor worden doelstellingen 
als afvallen, conditie verbeteren en 
sterker worden echt behaald! 

Mocht het een keer niet uitkomen 
om naar een training te komen dan 
kan je altijd gebruik maken van de 
speciale trainingskaarten waar de 
oefeningen op staan.

Nicole doet al mee vanaf de pilot die in november is gestart. “Ik ben nog nooit zo ge-
motiveerd geweest om iedere keer weer te gaan trainen, dit soort trainingen volgen is 
namelijk niet alleen  leuk, maar ook echt effectief!”

Om naast de huidige leden van SportivaLife ook andere inwoners van Nederweert en 
omgeving kennis te laten maken met Fitness 2.0 geeft SportivaLife tot 31 januari maxi-
maal 50 gratis maandkaarten weg.

Wat moet u hiervoor doen? Kom zo snel mogelijk naar SportivaLife aan de Hulsenweg 
5a in Nederweert-Budshop.

Alleen de eerste 50 personen ontvangen de kaart gratis. 
Daarna kost deze kaart € 30,- (tot uiterlijk 31 januari).
Meer informatie over Fitness 2.0 kunt u vinden op www.sportivalife.nl

Sterker worden kan iedereen. Nu 
brengen wij u de kennis om dit te doen.

Is het tijd voor een betere conditie? Dan 
is het tijd voor Endurance for Life!

Wilt u gezond ouder worden? 
Dan is dit het programma voor u!

Maak kennis met fitness om vervolgens 
daadwerkelijk je doel te behalen!

Jij bepaalt hoe je eruit ziet. 
Shape for Life helpt je daarbij!

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

Peter Scheffers:

Ben bij Eyecentre Nederweert terecht gekomen 
omdat men een eerlijk en goed advies geeft. 
Zodat je als klant met de juiste bril huiswaarts 
kan.

Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
Internet: www.groenekruis.nl

Groene Kruis Thuiszorg
Groene Kruis Ledenorganisatie
Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 088 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar.

Groene Kruis Kraamzorg
Telefoon: 088 610 6106, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis Winkel (uitleen/koop/huur)
Weert, Vogelsbleek 10 
(maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00)
Echt, Du Commerce 2 
(maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur)
Roermond, Westhoven 5 
(maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur)
Telefoon: 088 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Dagverzorging Oranjeflat
Oranjeplein 1a, Weert
Telefoonnummer: 06-44351140

Zorgboerderij Bosserhof
Bosserstraat 23, Nederweert
Telefoon:0495-634299 of 06-24181957
E-mail: Info@zorgboerderij-bosserhof.nl

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en 
Groene Kruis Vrijwilligerszorg
(voorheen Thuishulpcentrale Midden-Limburg)
Telefoon: 088 – 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

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

Bij deze wordt u uitgenodigd voor de prinsenreceptie 

van Prins Jan III (Teeven) en zijn Prinses Danielle 

samen met de adjudanten  Paul en Jos.

De receptie wordt gehouden op zaterdag 19 januari 

van 19.41 tot 21.41 uur in zaal Centraal, 

Kerkstraat 59 in Nederweert. 

Na deze receptie gaan we door tot in de late uurtjes 

met muziek van DJ Sjoske. Dus kom gezellig langs en maak er 

samen met Prins Jan III en Prinses Danielle en CV de Bengels 

een leuke avond van.  

Dit sezoen wurtj kei gaaf,
Vastelaovundj veerders Alaaf!

C.V. DE BENGELS www.cvdebengels.nl

CV de Bengels

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

HET IS EEN FEIT: 
HET EXPERTEAM 

NEDERWEERT GAAT VERDER 
ALS MULTIWAYDATA

Samenwerkingsverbanden met meerdere 
partijen, opening van de tweede glasve-
zelwinkel in Reuver en uitbreiding van 
activiteiten hebben ertoe geleid dat Het 
Experteam Nederweert in het vervolg 
naar buiten zal treden onder de naam 
MultiWayData. 
MultiWayData is sinds januari 2008 niet 
alleen de uitvoerende partij voor Het 
Experteam maar tevens voor Digiprofs. 
Daarbij is Het Experteam erkend als of-
ficieel Business Partner van KPN. 

MultiWayData, sinds 1992 actief in de au-
tomatisering, biedt u niet alleen directe 
hulp aan huis en op de zaak bij problemen 
met de computer, telefonie, digitale- en 
interactieve televisie, maar geeft u ook 
graag een onafhankelijk, duidelijk advies 
over de mogelijkheden van een glasvezel-
verbinding.  
MultiWayData: het glasvezel servicepunt 
voor Nederweert, Weert en omgeving, 
waar u terecht kunt voor advies, service 
en abonnementen, aanbevolen door Lij-
brandt, Telfort en KPN.

Wij helpen u bij de overstap, aansluiting 
en verzorgen tevens de installatie bij u 
thuis en op de zaak.
Glasvezelexpert Nederweert geeft u het 
voordeel van een persoonlijk aanspreek-
punt voor al uw vragen, voor nu en in de 
toekomst. U bent van harte welkom op de 
Burgemeester Vullersstraat 6/hoek Hoge-
weg te Nederweert.

VERZAMELAARSBEURS 
JANUARI 2013

Zondag 20 januari organiseert Verzame-
laarsvereniging “De Peelstreek” uit Meijel 
weer haar maandelijkse ruilbeurs.
Het evenement vindt plaats in de Rabo-
zaal van het gemeenschapshuis D’n Bin-
ger, Alexanderplein 2 in Meijel.

Het is een ideale gelegenheid voor ver-
zamelaars om hun collectie uit te breiden 
of aan te vullen. Op verzamelgebied is 
van alles te vinden zoals voetbalplaatjes, 
postzegels, munten,  pennen, jokers, sui-
kerzakjes, bidprentjes, ansichtkaarten, 
bankbiljetten etc. 

De openingstijd van de ruilbeurs is van 
10.00 u tot 13.00 u.
Zoals altijd zijn er ook veel tafels gereser-
veerd voor ruilers.
Alle verzamelaars en belangstellenden 
zijn van harte welkom.
Parkeergelegenheid is er voldoende.

Snuffelmarkt 
zondag 20 januari

Cafe-Zaal Bee-j Bertje 
Rietstraat 28 te Laar 

(gem. Weert)

Aanvang 10 uur - Einde 15 uur 
Entree 1,50 euro

Organisatie MV the Eagles
Info 06 46721155

Wegens vakantie gesloten 
van 18 januari tot en met 26 januari. 

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540
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St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

OPRUIMING 
div. BH’s, slips, strings

HALVE PRIJS
Hele kollektie dames- en heren-
badgoed en nachtgoed
20% KORTING

Vele 
artikelen 

€ 5,-

Weekaanbieding

Brood en Banketbakkerij Tommie
St. Rochusstraat 5 Nederweert tel. 631422
Moesemanstraat 2 Nederweert tel. 631344

Limburgse vlaaien ...............................................€ 8,25
Perenbavaroise .........................................€ 10,75
Nederweert Speciaal ................................   € 1,95
Kleine vlaaitjes .............................per stuk € 1,30
Tarwebollen .................. 6 halen -  4 betalen!

Dinsdag en woensdag: BROODDAG
2 broden naar keuze ...voor slechts € 3,70

Voor onze extra aanbiedingen: 
kijk in de winkel.

Vorkmeer 
Nederweert 

In de gemeente Nederweert is Vorkmeer dé welzijnsorganisatie. Vorkmeer wil een bij-
drage leveren aan het welzijn van mensen. De organisatie heeft diensten op het gebied 
van vrijwilligerswerk, welzijn ouderen, jongeren, leefbaarheid en sport. 

MAATJESPROJECT VORKMEER
Wanneer u zich alleen voelt en graag eens met iemand een praatje maakt, een activiteit 
onderneemt of eens een wandelingetje wilt maken, dan kan een maatje helpen. Een ma-
tje is voor gezelschap, samen leuke dingen ondernemen of even met u meedenken. Een 
maatje kan een extra steuntje in de rug zijn. Bent u op zoek naar dat maatje? Of kent 
u iemand die een maatje kan gebruiken, bijvoorbeeld een familielid, een goede 
vriend of bekende? Vorkmeer helpt u daar graag bij. Neem gerust contact met ons 
op voor meer informatie. 

MAATJESPROJECT: vrijwilligster gezocht voor gezellig contact! 
Voor een vrouw van 31 jaar zoeken we iemand die samen met haar er af en toe op uit 
wil gaan en contact wil onderhouden. Mevrouw ontvangt begeleiding van de organisatie 
Wonen Plus. Mevrouw heeft een ‘klein wereldje’ en het zou haar erg goed doen als ze sa-
men met iemand leuke activiteiten kan ondernemen. Je kunt mevrouw eigenlijk overal blij 
mee maken. Ze vindt het leuk om gezellig te kletsen, te winkelen en leuke uitjes te doen. 
We zoeken een enthousiaste vrijwilligster rond dezelfde leeftijd of ouder dan mevrouw. 
Bent u de vrijwilligster die iets voor een ander wil betekenen? Neem gerust contact met 
ons op voor meer informatie! 

MAATJESPROJECT: Enthousiaste vrijwilliger gezocht! 
Voor een man van 32 jaar die woonachtig is in Nederweert, zoeken we een vrijwilliger die 
het leuk vindt om samen af en toe gezellige activiteiten te ondernemen. Meneer is een 
gezelschapsmens met veel interesses. Hij vindt het leuk om naar de bioscoop te gaan, 
voetbal te kijken en bijvoorbeeld ergens gezellig een kopje koffie drinken. Meneer vindt 
het lastig om zelf contacten te leggen. We zoeken een sociaal en vriendelijk iemand die 
het leuk vindt om contacten aan te gaan en zich wil inzetten voor een ander. De voorkeur 
gaat uit naar een mannelijke vrijwilliger. Spreek dit vrijwilligerswerk u aan? Neem dan 
contact met ons op! Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen. 

VACATURE VAN DE WEEK: vrijwilligers voor bewegingsactiviteit 
Land van Horne is op zoek naar vrijwilligers die mee kunnen helpen tijdens de bewe-
gingsactiviteit die gegeven wordt aan ouderen. Deze activiteit wordt gehouden op de 
maandag- en donderdagochtend. Van een vrijwilliger wordt o.a. het volgende verwacht: 
hulp bieden bij het halen en brengen van bewoners van en naar de huiskamer, contact 
met de deelnemers en zorgen voor een leuke open sfeer. Uiteindelijk kan de activiteit 
door de vrijwilliger gedaan worden en zal de activiteitenbegeleidster op de achtergrond 
aanwezig zijn. Bent u de behulpzame vrijwilliger die hierin iets kan betekenen? Neem dan 
contact met ons op! 

Vrijwilliger worden of vacatures?
Heeft u als organisatie vrijwilligersvacatures of wilt u zelf vrijwilliger worden? Meldt u dan 
aan via onze digitale vacaturebank op onze website www.vpnederweert.nl.

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

Gezond Verstand
Het is nog lang geen voorjaar want de winter is net begonnen en toch proef ik het soms 
al een beetje..héérlijk weer een nieuwjaar vol nieuwe kansen en  mogelijkheden! 
Elke dag is er eentje dat we het roer om kunnen gaan gooien…als we dit zelf willen! 
Zo ontmoet ik regelmatig nieuwe mensen, hier bij mij of op andere locaties van de 
Gezond Verstand Avonden en is het de moeite waard om te onderzoeken of we samen 
iets kunnen delen. Spontaan ontstaan er zo geweldig leuke ideeën. Hou de agenda in 
de gaten..

Binnenkort: 22 januari om 20.00 uur Introductie in de biologische tandheelkunde,
wat heeft uw gebit te maken met uw lichamelijke klachten en emoties? Een enthousiaste 
tandarts, zal u uitleggen waarom de mond zo’n belangrijk onderdeel is van het lichaam. 
Ook wordt uiteen gezet welke schade er onbedoeld in reguliere praktijken wordt aan-
gericht. Tot slot zal zij uitleggen hoe een Bio-Energetische tandarts dit alles aanpakt.

Op woensdagmorgen kan u hier bij Praktijk In Balans deelnemen aan Biodanza. 
Misschien denkt u nu Bio Danza wat?? Heeft het iets met Biologisch te maken, nee hoor! 
Het is ook geen dansen zoals we dansen kennen…pasje links, pasje rechts, nee dit is 
dansen vanuit je gevoel, precies, zoals het voor jou goed is! Geweldig mooie muziek, 
en met geweldige begeleiding door Anita Stijnen uit Weert (www.biodanza-weert.nl ) 
Biodanza kent dus geen vaste stapjes, of dansen met een partner, alhoewel we soms 
wel samen dansen, maar ook vaak alleen. Precies zoals jij het aanvoelt en zoals het voor 
jou past. Helemaal “opgaand” in het moment en in de muziek. Er gebeuren erg  mooie 
dingen tijdens de dans. De mogelijkheid om eens een paar lessen “proef” te dansen is 
er, zo kan je voelen en kijken of het iets voor je is, of het bij jou past. Voor jong en oud, 
(groot) ouder/kind. Vanaf januari ook in de vorm van kinderfeestjes, dit met een gezonde
traktatie. Met betrekking tot kinderfeestjes zijn er ook nog andere mogelijkheden. 

Binnenkort gepland: Biodanza, workshop: Bloemenlezen, workshop: Hoe bewust los-
laten Work in & out, Supersessie Klankhealing, workshop: Goed voor je lijf, workshop: 
Beter leren zien….zonder bril J Kinder-activiteit, Dr. Schüssler Oefendag, Trager Ervaar-
avond, lezing: Oúd wordt je mét zout!! (we hebben ‘t hier over een goéde vorm van zout) 
lezing: Het Fluisterkind Workshop: Kleuradvies bij kledingkeuze, samen ruilen van kle-
ding die jezelf niet meer draagt, iedereen gaat naar huis met een leuke passende set J

Kijk eens regelmatig op onze site: www.praktijkinbalans.nu 
Graag tot ziens, kom gewoon eens langs en ervaar, en geniet…..Praktijk In Balans  
Hartelijke groetjes Petra Wilmsen   

Prins Luc 1 nieuwe jeugdprins van  
“J.K.V. De  Krielkes” Nederweert-Eind 

Zondag 6 januari 2013 werd tij-
dens de drukbezochte jeugd-
bontemiddag in gemeenschaps-
huis Reigershorst de nieuwe 
jeugdprins Luc 1 uitgeroepen. 
Deze middag waren er diverse 
optredens verzorgd door de kin-
deren, enkele gastoptredens en 
natuurlijk de aftakeling van de 
oud prins met zijn gevolg.

Als slotact van de middag werd 
er een ludieke spelshow, geba-
seerd op “het verjaardagsfeestje 
uit Ik hou van Holland”, opge-
voerd met bijbehorende ludieke 
vragen. Als knallende uitslag van 
het spel werd Luc Weekers uit-
geroepen als 28ste jeugdprins 
van Jeugdkarnavalsvereiniging 
De Krielkes.

De nieuwe jeugdprins van “J.K.V. 
De Krielkes” is de 11 jarige Luc 
Weekers. Geboren in Neder-
weert-Eind en woonachtig op de 
Rendierenlaan in Eind. Jeugd-
prins Luc de 1ste heeft als zijn 
prinses uitgekozen Lotte Beelen. 
Luc zit in de brugklas van de 
Philips van Horne en Lotte zit op 
B.S. De Tweesprong.
Luc voetbalt bij de Eindse-Boys, 
zit op judo en speelt gitaar.

Jeugdprins Luc I en jeugdprinses Lotte worden bijgestaan door  vorstin Laura Heijnen 
adjudante Jamie Sauren, de Raod van Elluf en de Reserve Raod.
Het komende vastelaovund-j seizoen zal hij over het Krielkes-rieek regeren met zijn de-
vies: 

Met de steek op miene kop,
Loûp ich gruuëts veurop !

Jeugdprins Luc 1ste  heeft de huisorde van: “’ut hoefiezerke”. 

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Geldig zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten.

AVEVE Nederweert
Voorheen SAWIN - Boerenbond
Staat 40 - 6031 EM Nederweert
Tel: 0495 745031 

maandag t/m vrijdag 9 u - 18 u 
zaterdag 9 u - 17 u 

A2

NEDERWEERT

WEERT Meijel

Voederhuisje
24,95 € 

14,95 €
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Geboortekaartjes???

Oproop:
Vör de jeugd t/m 15 jaor es d’r un playbacksjoow, 
allein dialectnömmers kunne daelneeme.
Eederein kan zich opgaeve tot 8 fibberwaârie 2013 
bi-j Johan Looijen, Florastraot 66, 6031XN Ni-jweërt  
d.m.v. ongerstaondj formulier.

Welk Vastelaovundjlidje(titel):  ....................................................

....................................................................................................

Van zanger(es)/groep : ...............................................................

Weem gieët playbacke: ..............................................................

....................................................................................................

Laeftiêd: ......................................................................................

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

Postcode/Plaats:.........................................................................

Tillefoonnömmer: ........................................................................

E-mailadres: ...............................................................................

Gae motj zelluf zörrige vör ein gooj CD met eure naam en 
tillefoonnömmer  d’r op.
Mieër informaâsie es te verkriêge via de coördinator van ut 
Fieëstkefee Johan Looijen:
Tillefoon 06-21642613 E-mail: johanlooijen58@gmail.com

www.pinmaekers.nl

Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

LUXE APPARTEMENT, 
op de eerste verdieping, met eigen berging en eigen

parkeerplaats,  appartementencomplex “DE SMEÊT” 
aan de Burgemeester Vullersstraat te Nederweert.

Bij interesse a.u.b. contact opnemen met 
het secretariaat van “de Smeêt” BV

Tel. 0495-466888
E-mail: toos.hendrix@hvdb.net
zie ook website www.desmeet.nl

TE HUUR
per 1 februari 2013

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 
 voor bedrijven en particulieren
- voor renovatie en nieuwbouw
- hardglazen deuren en puien
- dag- en nachtservice

Speerstraat 4, 6034 PS Nederweert-Eind
Tel. (0495) 62 55 10 
Fax (0495) 84 11 21
Tel. 0653 - 746669

Viering vastelaovundj woensdag 23 januari 2013.

Het is Um te kaake bij
vrouwenvereniging VVV DKW

De Vastenavond Vrouwen Vereniging, afgekort VVV DKW,  is met carnaval in het 
vooruitzicht weer ontwaakt. Op woensdag 23 januari heeft de vereniging de jaar-
lijkse vastenavond in café De Kleine Winst. Er treden diverse artiesten op. 

Het thema van de vasteloavundj is Um te kaake. Kaake (met dubbele a) betekent zoveel 
als erg luid lachen, tot de tranen in de ogen schieten. Niet zoals kinderen soms kunnen 
kaken (met enkele a), hard schreeuwen. 

Aldus de toelichting van de oprichters Thea Bongers en Ria van Houten. Zij wijzen erop 
dat VVV DKW een vrouwenvereniging is, maar mannen kunnen zich erbij aansluiten als 
vrienden van de vereniging. De vereniging heeft slechts één activiteit in het jaar en dat 
is de vastelaovundj.  Aan de bezoekers wordt gevraagd zich zo te kleden dat het “um te 
kaake” is. Zij moeten een voor een uit de kast komen en dan bij het publiek lachsalvo’s 
teweeg brengen. Het thema van de Vastenavond van dit jaar mag dan “um te kaake” zijn, 
het motto van VVV DKW  is en blijft “ ’t gieët nerges over”. 

Op de jaarlijkse avond treden meerdere artiesten op. Van de partij zijn: de echte Fabri-
zio, de Joeksige Vröllie (winnaars van het  Ni- jwieërter Vastelaovundj Schlagerfestival), 
Tommè-Dèh, Twieë tinte griês, Keet beej Peet, De Floppers, ’t Piepkuke und der Kok, 
Thea en Patrick, Aoj hoor Paul Koppen,  Wouwel van Bouwel en het Personeel van de 
Kleine Winst. Vooraf aan de optredens om 19.00 uur  kan er lekker gegeten worden. 
Reserveringen voor het eten gaan via Eetcafé de Kleine Winst. Telefoon: 0495- 633180.  
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Gemeente contact

Hoebenakker
De wijk Hoebenakker ligt ten noorden 
van de kern Nederweert. Het is een 
nieuwe wijk waar bewoners naar eigen 
behoeften kunnen bouwen. De afgelo-
pen jaren werden de beschikbare kavels 
gestaag verkocht. Het hele plangebied 
Hoebenakker bestond aanvankelijk uit 
vijf fases. Op dit moment is fase 1 van 
het plan grotendeels voltooid. Om in een 
deel van fase 2 en 3 te kunnen starten 
met het bouwrijp maken van de grond en 
vervolgens het uitgeven van kavels, moet 
een bestemmingsplan aangepast worden.

Procedure bestem
mingsPlan
Vanwege de veranderende woningmarkt 
heeft het college de raad in augustus 
2012 voorgesteld niet alleen een bestem-
mingsplan voor fase 2 op te stellen, maar 
voor Hoebenakker een herziening op te 
stellen en de uitwerkingsplicht, die rust 
op gronden die niet in eigendom van de 
gemeente zijn, te vervangen door een 
wijzigingsbevoegdheid. Inmiddels is er 

een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. 
Dat plan wordt naar verwachting eind 
januari 2013 in procedure gebracht. 

aankooP
Het grootste deel van de gronden in het 
plangebied is in bezit van de gemeente. 

Nederweert is in beweging. Brug 15 wordt verbreed, de Brugstraat, het 
horecaplein en een deel van de Geenestraat krijgen een facelift en ook de 
Kerkstraat zal op termijn worden heringericht. De woningmarkt heeft het 
intussen niet gemakkelijk. Dat is een landelijke trend. Om ervoor te zorgen 
dat we op de toekomst zijn voorbereid, gaat de ontwikkeling van de nieuwe 
woongebieden gewoon door. Tijd om u bij te praten over Hoebenakker en 
Merenveld. 

Daarvoor hebben in het verleden onder-
handelingen plaatsgevonden met diverse 
grondeigenaren. Eén van de grondeigena-
ren is ontwikkelaar AMG. Dat bedrijf ziet 
af van het zelf ontwikkelen van de grond. 
Op 8 januari 2013 hebben de gemeente en 
AMG besloten dat de gemeente de gron-
den van AMG aankoopt. Het gaat om een 
perceel van circa 3,5 hectare. 

merenveld
Naast Hoebenakker vormt het woongebied 
Merenveld aan de rand van Budschop de 
belangrijkste uitbreidingslocatie voor de 
komende jaren. Het plangebied ligt aan de 

Neem een kijkje op www.woonwensnederweert.nl

ontwikkelingen in nieuwe 
woongebieden gaan door

noordzijde van de kern Budschop op gron-
den van het voormalige buitenzwembad en 
een aangrenzend perceel dat de gemeente 
heeft aangekocht. Het plangebied geeft 
ruimte aan maximaal 130 woningen. 

Flexibel
Vanwege de ontwikkelingen op de woning-
markt wordt in de voorlopige verkaveling 
uitgegaan van minder woningen. Er is echter 
een mogelijkheid om tot herverkaveling over 
te gaan als de markt daarom zou vragen. 
Plan Merenveld is daarmee voldoende flexi-
bel om op een gewijzigde vraag in te spelen. 

uitgiFte in Fases
Net als in Hoebenakker gebeurt de uit-
gifte van kavels fasegewijs. Om te kunnen 
starten met de uitgifte en het verlenen van 
vergunningen moet de gemeenteraad het 
bestemmingsplan eerst vaststellen. Dit staat 
gepland voor de raadsvergadering van 5 
februari a.s. Momenteel bereiden we het 
bouwrijp maken van de volgende fase voor. 
Deze werkzaamheden starten volgens plan-
ning dit voorjaar. Rond de zomerperiode 
verwachten we deze te kunnen afronden en 
komen er ongeveer vijftig kavels beschik-
baar voor diverse type woningen (vrijstaand, 
halfvrijstaand, starters). Op de uitgifte van 
de kavels en/of woningen komen we dit 
voorjaar uitgebreid terug.

nieuwe website
Om kopers op een overzichtelijke en 
gebruiksvriendelijke manier te informe-
ren over het actuele kavelaanbod, is eind 
2012 een nieuwe website ontwikkeld door 
Nederweertenaar Henk Baetsen van het 
bedrijf Squad. Burgers gebruiken namelijk 
steeds vaker internet als ze op zoek gaan 
naar informatie over nieuwe woongebieden 
en beschikbare kavels. Www.woonwen-
snederweert.nl is helder en overzichtelijk 
en staat vol informatie voor een goede 
oriëntatie op de kavelmarkt. Denk o.a. aan 
de kavelgrootte, de prijs per kavel en de 
beschikbaarheid. De website is tevens een 
fraai promotiemiddel. 

stimulerings
maatregelen 
Om de woonmarkt te stimuleren, heeft de 
overheid een aantal maatregelen in het leven 
geroepen. Ook de gemeente Nederweert 
kende een maatregelenpakket. Op dit 
moment worden de stimuleringsmaatre-
gelen geëvalueerd en een nieuw pakket 
samengesteld. Op 12 maart vindt een the-
maraad plaats over de stimulering van de 
woningmarkt. Uiteraard leest u daarover in 
het Gemeente Contact en op de website.

Wilt u meer weten? Neemt u dan con-
tact op met de heer. C. Damoiseaux van 
bureau Woonwens.

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente 
Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
Postbus 2728, 6030 AA Nederweert
Telefoon: (0495) 677111
Fax: (0495) 633245
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl

Het gemeentehuis is open van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op donderdag-
middag van 16.30 tot 19.00 uur. Daarnaast kunt 
u op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur 
terecht op afspraak. Telefonisch zijn we op 
maandag t/m woensdag bereikbaar van 8.30 tot 
17.00 uur, op donderdag tot 19.00 uur en op 
vrijdag tot 12.30 uur. De gemeentegarage is elke 
dag bereikbaar van 7.00 tot 22.00 uur. 

Aan de teksten in het Gemeente Contact kunt u geen 
rechten ontlenen, behalve aan de officiële bekend-
makingen.

Evenementen en activiteiten zijn er in 
vele soorten en maten. Denk aan een wan-
deltocht, een expositie of een concert. Er 
bestaan meerdere mogelijkheden om hier 
publiciteit aan te geven. 

aankondigingsborden
De gemeente heeft zes aankondigings-
borden verspreid door de gemeente 
geplaatst, o.a. langs de randweg. Deze 
borden kunnen door instellingen/vereni-
gingen gebruikt worden om evenementen/
bijeenkomsten aan te kondigen via een 
mededeling van maximaal 40 karakters. 
Vermelding van een activiteit is altijd per 

twee weken, van maandag tot maandag. 
Het gebruik van de informatieborden kost 
€ 101,10 per twee weken.

direct online
Via een formulier op www.nederweert.nl 
kan een vereniging of organisatie een aan-
vraag direct online regelen. Ook de betaling 
van een aankondiging op de gemeentelijke 
aankondigingsborden kan thuis achter de 
computer geregeld worden. U kunt afre-
kenen via iDEAL. De aanvrager ontvangt 
de bevestiging van de aanvraag direct per 
e-mail. Voor het gebruik van de aankondi-
gingsborden geldt een opgavetermijn van 

tenminste tien dagen. Het is dus belangrijk 
om uw aanvraag tijdig in te dienen. 

gratis
Een andere mogelijkheid om een activiteit 
of evenement onder de aandacht te brengen, 
is de evenementenkalender op de website 
van de gemeente die wekelijks honderden 
bezoekers heeft. Het bereik is daarmee 
groot. Het vermelden van activiteiten via 
deze service is bovendien gratis en even-
eens online te regelen. U klikt op de web-
site op de banner Evenementenkalender en 
komt dan bij een inschrijfformulier terecht 
dat ingevuld en ingestuurd kan worden. 

sPelregels
Bij het plaatsen van een activiteit op de 
website hanteren we een aantal spelregels. 
Zo worden alleen aankondigingen geplaatst 
van activiteiten in de gemeente Nederweert 
en regionale evenementen, die voortvloeien 
uit samenwerkingsverbanden met andere 
gemeenten en semi-overheid. Het moet 
gaan om een evenement van enige omvang. 
Een straatfeest is bijvoorbeeld niet bedoeld 
om opgenomen te worden. 

toegankelijk
Het evenement of de activiteit is van alge-
mene aard en voor iedereen toegankelijk 
en heeft geen partijpolitiek karakter. We 
nemen geen commerciële activiteiten op 
als het doel winstbejag is. Uitzonderingen 
daarop vormen (semi) commerciële activi-
teiten die in samenwerking met de gemeen-
te tot stand zijn gekomen. Activiteiten van 
verenigingen die worden georganiseerd 
bij een commerciële instelling waar entree 

wordt geheven maar die bedoeld is ter dek-
king van de verenigingskosten, nemen we 
wel op. Controversiële boodschappen wor-
den niet geplaatst.

inFormatie
Organiseert u een activiteit of evene-
ment of wilt u weten wat er allemaal 
plaatsvindt in de gemeente Nederweert? 
Ga naar onze evenementenkalender. U 
vindt deze onder het kopje Over Neder-
weert>Evenementenkalender, en de banner 
op de homepagina. Voor meer informatie 
over het gebruik van de kalender kunt u con-
tact opnemen met team Communicatie van 
de gemeente Nederweert. 

De gemeentelijke website www.nederweert.nl is een steeds belangrijker 
communicatiemiddel. Burgers en bedrijven kunnen er bijvoorbeeld terecht 
voor een aantal digitale diensten en producten. Ook verenigingen, stich-
tingen en andere organisaties uit de gemeente Nederweert die een evene-
ment organiseren, kunnen dat gratis via nederweert.nl onder de aandacht 
brengen. 

Breng uw activiteit onder de aandacht

evenementenkalender 
op www.nederweert.nl 

Iedereen Kan Sporten Midden-
Limburg wordt komend jaar voort-
gezet. Dat is de uitkomst van 
de Stuurgroepvergadering IKS 
Midden-Limburg eind december in 
Neder weert. 

Iedereen Kan Sporten (IKS) is een project 
in het kader van de regionale samenwer-
king tussen Midden-Limburgse gemeen-
ten, Huis voor de Sport Limburg, MEE 
Noord- en Midden-Limburg en de provin-
cie Limburg. Het doel is het bevorderen 
van een actieve en gezonde levensstijl voor 
mensen met een beperking.

toegankelijk
Sport en bewegen dragen bij aan het wel-
zijn van mensen. Iedereen moet de moge-
lijkheid hebben om te sporten, ook mensen 
met een beperking. Net zoals anderen 
sporten mensen met een beperking voor 
hun ontspanning en plezier. Daarnaast heb-
ben zij er profijt van in het dagelijks leven. 
Door het sporten leren zij nieuwe mensen 
kennen en worden ze actief betrokken bij 
hun sportomgeving. Sport draagt bij aan 
een grotere zelfstandigheid en zelfwaar-
dering.

demo doe dag
Het samenwerkingsverband heeft al een 
aantal mooie initiatieven voortgebracht. 
Zo werd ruim een jaar geleden de Demo 
Doe Dag in Nederweert georganiseerd. 
Iedereen met een beperking, van jong tot 
oud, kon meedoen en kijken naar ver-
schillende sport- en beweegactiviteiten. 
Het programma bestond onder meer uit 
voetbal, paardrijden, rolstoeltennis, rol-
stoeldansen, tafeltennis, zumba en judo. Er 
waren ruim 250 deelnemers aanwezig die 
genoten hebben op deze sportieve dag, net 
als de 200 bezoekers. 

vertrouwen
Tijdens de stuurgroepvergadering spraken 
de partners hun vertrouwen uit in een 
verdere voortzetting van Iedereen Kan 
Sporten. Wethouder Frenken kijkt met 
een goed gevoel terug op de behaalde 
resultaten en is ook vol vertrouwen over 
de toekomst: “De samenleving verandert. 
Mensen willen meer zelf doen en moeten 
ook meer zelf doen. Maar zoals de naam 
al zegt, iedereen moet kunnen sporten. Dat 
maken we met deze samenwerking voor 
een belangrijke doelgroep daadwerkelijk 
mogelijk”. 

Voor meer informatie kijkt u op 
www.ikkansporten.nl of neem contact 
op met de heer J. van Riet van het team 
Maatschappelijke Ontwikkeling.

iedereen 
kan sPorten

Allerlei evenementen in onze gemeente, zoals de Oktoberfeesten in Ospel, kunnen gratis kenbaar 
gemaakt worden op de digitale evenementenkalender.  

In Hoebenakker is het afgelopen jaar weer een aantal woningen gebouwd.
 (Foto: gemeente Nederweert)



Officiële bekendmakingen

Gemeente
contact

aanvragen Omgevings
vergunning (regulier)
n	Churchillstraat 9, oprichten erfafscheiding 

(OV 20130004) (07-01-2013)
n	St. Rochusstraat 6a, wijzigen winkel- naar 

woonruimte (OV 20130003) (05-01-2013)

U kunt de stukken op afspraak inzien bij de 
centrale klantenbalie.

vOOrgenOmen Omgevings
vergunning (uitgebreid)
n	Onderstalweg/Heugterbroekdijk, inrichten 

tijdelijke locatie voor gronddepots 
(UV 20120214)

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, van 18 januari t/m 28 
februari 2013, bij de centrale klantenbalie of 
op afspraak. Het indienen van schriftelijke 
zienswijzen is tijdens de inzageperiode moge-
lijk bij burgemeester en wethouders, monde-
ling kan dat op afspraak bij het team 
Vergunningverlening. Raadpleeg deze bekend-
making op onze website voor meer informatie. 
Bellen mag ook met een medewerk(st)er van 
bovenstaand team.

structuurvisie buisleidingen
Voor het transport van grondstoffen tussen het 
Rotterdamse havengebied en het chemiecluster 
Chemelot in Midden-Limburg, wil het Rijk in 
aanvulling op de reeds vastgestelde verbindin-
gen een aanvullende verbinding (buisleidin-
genstrook) vrijhouden tussen de gemeenten 
Laarbeek in Noord-Brabant en Echt-Susteren 
in Limburg. 

Deze verbinding loopt door de gemeenten 
Laarbeek, Helmond, Nuenen, Geldrop-Mierlo, 
Someren, Nederweert, Weert, Leudal, 
Maasgouw en Echt-Susteren. De strook is niet 
bedoeld voor de aanleg van nieuwe aardgas-
transportleidingen. In de Structuurvisie 
Buisleidingen zijn nut en noodzaak voor het 
reserveren van ruimte voor toekomstige buis-
leidingen vastgelegd en zijn de uitgangspunten 
voor het nieuwe beleid beschreven. In de 
hoofdstructuur is aangegeven waar ruimte voor 
nieuwe buisleidingstroken gereserveerd moet 
worden. Voor deze Structuurvisie is op grond 
van de Wet Milieubeheer een milieueffectrap-
port (MER) opgesteld. De procedure voor het 
opstellen van een MER zorgt ervoor dat het 
milieubelang een volwaardige plaats in de 

verleende Omgevings
vergunningen (regulier)
n	Eind ongenummerd, plaatsen projectbord 

Sarsven-Banen (OV 20120209) (14-01-2013)
n	Schansstraat 25, uitbreiden woning voor 

mantelzorg (OV 20110006) (11-01-2013)

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van verzending (datum tussen haakjes), 
op afspraak bij de centrale klantenbalie. Het 
indienen van bezwaarschriften is tijdens de 
inzageperiode mogelijk voor belanghebben-
den bij burgemeester en wethouders. U kunt 
gelijktijdig vragen om een voorlopige voorzie-
ning bij de voorzieningenrechter van Recht-
bank Roermond. Dit kan ook digitaal via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). 
Raadpleeg deze bekendmaking op onze web-
site voor meer informatie. Bellen mag ook 
met een medewerk(st)er van het team 
Vergunning verlening.

verlenging beslistermijn 
Omgevingsvergunningen 
n	Houtsberg 11, realiseren huisvesting sei-

zoensarbeiders
n	Houtsberg 31, uitbreiden bedrijfspand met 

kantoor
n	Kraan 18b, uitbreiden verenigingsgebouw
n	Moostdijk 7, oprichten bowlinggebouw
n	N275, plaatsen reclameborden op rotonde
n	Vuistbijl ongenummerd, oprichten woning

De beslistermijn wordt met maximaal zes 
weken verlengd.

plan- en besluitvormingsprocedure heeft. De 
resultaten uit het MER zijn in de Structuur-
visie verwerkt. 
 
U vindt de Structuurvisie Buisleidingen en 
het MER op www.centrumpp.nl. In hoofd-
stuk 7 (paragraaf 7.1.3.3 en 7.6) van de 
Structuurvisie Buisleidingen wordt aangege-
ven dat het tracé tussen Laarbeek en Echt-
Susteren indicatief is. Hoofdstuk XVII van de 
Nota van Antwoord (op de ingediende ziens-
wijzen) geeft een verdere toelichting. 
Paragraaf 7.11.4 van het MER gaat in op de 
effecten voor milieu en ruimte langs deze ver-
binding. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt 
u de visiekaart inzien. Hierop is aangegeven 
waar er ruimte in Nederland wordt vrijgehou-
den voor leidingstroken voor toekomstige 
buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Hierop 
vindt u ook de indicatieve strook tussen 
Laarbeek en Echt-Susteren. 
 
De stukken zijn o.a. ook in te zien van 17 
januari t/m 27 februari 2013 bij de centrale 
klantenbalie van het gemeentehuis en bij het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
Plesmanweg 6, Den Haag, en het Ministerie 
van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 
73, Den Haag. Zienswijzen kunnen bij het 
Centrum Publieksparticipatie worden inge-
diend. Dit kan digitaal via www.centrumpp.nl, 
schriftelijk via Centrum Publieks participatie, 
Structuurvisie Buisleidingen, Postbus 30316, 
2500 GH Den Haag, of mondeling via tel. 
070-4569600. U vindt hier ook informatie 
over de vervolgprocedure. Voor vragen over 
de structuurvisie kunt u contact opnemen met 
Bas Weenink (Bas.weenink@minienm.nl) of 
Frank Stevens van Abbe (frank.stevensvanabbe
@minienm.nl). Voor informatie over de pro-
cedure kunt u terecht bij het Centrum 
Publieksparticipatie, tel. 070-4569600. 
Raadpleeg deze bekendmaking ook op onze 
website voor meer informatie. 

Op woensdag 30 januari vindt in de 
raadzaal van het gemeentehuis een 
informatieavond plaats over de herin-
richting van de Brugstraat, het horeca-
plein en een deel van de Geenestraat. 
De werkzaamheden in het plangebied 
zullen eind februari (na de carnaval) van 
start gaan en de verwachting is dat deze 
voor de kermis klaar zullen zijn. Tijdens 
de informatieavond wordt o.a. een toe-
lichting gegeven op de verschillende 
fases en de omleidingen en afsluitingen 
per fase. De bijeenkomst begint om 
19.30 uur. U bent van harte welkom. 
 

Omgeving

strOOizOut
Vorig jaar werd voor het eerst gratis 
strooizout beschikbaar gesteld aan inwo-
ners van de gemeente Nederweert. Er 
werden circa 2.500 zakjes van 5 kg uit-
gegeven. De dorpsraden van Ospeldijk 
en Leveroy zorgden zelf voor de ver-
spreiding van het strooizout in hun ker-
nen. Dat hebben ze dit jaar weer gedaan. 
Inwoners van de kernen Nederweert, 

Budschop, Ospel en Nederweert-Eind 
kunnen het zout afhalen bij de gemeen-
tegarage aan de Gutjesweg 2.

Weerterlandpas en 
legitimatie
Op donderdag 17 en 24 januari zijn er 
twee nieuwe afhaalmogelijkheden tus-
sen 14.00 en 16.00 uur. Bewoners die-
nen de Weerterlandpas en een legitima-

afhalen gratis strooizout
De gemeente Nederweert stelt gratis strooizout beschikbaar aan haar 
inwoners. Op donderdag 17 en 24 januari zijn er twee nieuwe afhaal
mogelijkheden. 

kandidaten 
kOlderpin 2013

brugstraat
geenestraat

Oud papier

17 januari BV De Bengels
21 januari BV De Houtmolen

tiebewijs mee te nemen. Volgens Coen 
Janssen, hoofd van de Buitendienst, 
werkt het systeem tot nu toe uitstekend: 
“In de pas zit een chip waarmee geregi-
streerd kan worden of een huishouden 
het strooizout heeft afgehaald. Inwoners 
die zelf niet kunnen komen, kunnen aan 

de afhaler hun Weerterlandpas en legi-
timatiebewijs meegeven”.

Voor vragen kunt u bellen met de 
gemeente.

Op zaterdag 9 februari begint 
Vastelaovundj 2013. 

Traditie getrouw wordt dan tijdens de 
sleuteloverdracht in het gemeente huis de 
Kolderpin uitgereikt. 

vOOrdracht
Iedereen kan bij de burgemeester kan-
didaten voordragen voor de Kolderpin 
2013. Dit kan vóór 30 januari. De 
Kolderpin wordt dit jaar voor de 28e keer 
uitgereikt. Hebt u in het verleden ooit 
iemand voorgedragen? Schroom niet om 
opnieuw een voordracht te doen! 

prOcedure
Op onze website kunt u meer lezen over 
de procedure. Ook vindt u er de namen 
van degenen die deze hoge gemeentelijke 
onderscheiding al ontvingen.

nieuWsbrieven
De gemeente Nederweert kent al 
geruime tijd digitale nieuwsbrieven 
over diverse onderwerpen. Abonnees 
ontvangen het nieuws niet alleen eerder; 
de nieuwsbrieven zijn ook vaak voor-
zien van meer achtergrondinformatie en 
foto’s. Het Gemeente Contact biedt daar 
niet de ruimte voor. 

tWitter
Het meest eenvoudige en snelle mid-
del om op de hoogte te blijven van 
het gemeentenieuws is Twitter. Op dit 
moment telt het gemeentelijke twitter-

adres ruim 800 volgers. Een aantal 
van die volgers geeft de gemeente-
lijke informatie weer door via hun 
eigen kanalen. Naast Twitter is de 
gemeente sinds enige tijd ook actief op 
Facebook.

digitale cOmmunicatie
Door zowel in het Gemeente Contact 
als digitaal te communiceren, proberen 
we zoveel mogelijk inwoners te berei-
ken. Vanwege het toenemende gebruik 
van smartphones en tablets zetten we 
het komende jaar nog meer in op digi-
tale informatievoorziening.  

nieuwsbrieven en twitter
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond projecten zoals 
de verbreding van Brug 15 en de Randweg N266 Nederweert? Of bent u 
geïnteresseerd in de ontwikkelingen in het buitengebied? Meldt u zich 
dan aan voor de digitale nieuwsbrieven en/of Twitter.

structuurvisies

Op dinsdag 8 januari kwamen veel inwoners naar de gemeentegarage om het strooizout af te 
halen.  (Foto: gemeente Nederweert)

RUIM 40 MILJOEN MENSEN OP DE VLUCHT
IN LANDEN ALS CONGO, KENIA, DARFUR IN
SOEDAN, SRI LANKA EN COLOMBIA ZIJN
MILJOENEN MENSEN OP DE VLUCHT.
GEEF VANDAAG NOG OP GIRO 999
of doneer online op www.vluchteling.nl
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H.H. MISSEN IN WEEKEINDE

Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel: 
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
O.L. Vrouw van Lourdes-kapel/Schoor: 
zondag 10.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur.

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek 
met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kan-
tooruren 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@kerknederweert.nlaa
Voor het overmaken van misstipendia, 
kerkbijdrage, giften e.d. Rabobank rek. 
nr.1355.07.227 ten name van Kerkbestuur 
Sint-Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender 
van 17 tot en met 26 januari 2013 

DONDERDAG 17 JANUARI
Gedachtenis van H.-Antonius, abt
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis. 

VRIJDAG 18 JANUARI
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 19 JANUARI 
Vooravond van de tweede zondag door 
het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Can-
tantes, lector mevr. H. Dielissen) – jaar-
dienst Pierre Stienen, jaardienst Tjeu en 
Mia Gielen-Janssen, jaardienst Sjeng van 
Gemert, jaardienst Truus Heldens-Her-
mans, Jan Michiel Teeuwen en Petronella 
Beelen.

ZONDAG 20 JANUARI
Tweede zondag door het jaar
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lec-
tor mevr. T. Kessels).

MAANDAG 21 JANUARI
Gedachtenis van H.-Agnes, maagd en 
martelares
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel  - tot bij-
zondere intentie.

DINSDAG 22 JANUARI
Gedachtenis van H.-Vincentius, diaken en 
martelaar
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 23 JANUARI
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 24 JANUARI
Gedachtenis van H. Franciscus van Sales, 
bisschop en kerkleraar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis - Louis Gubbels en Anna 
Maria Caris en dochter Truce.

VRIJDAG 25 JANUARI
Feest van de bekering van H. Paulus
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 26 JANUARI
Gedachtenis van HH. Timoteus en Titus, 
bisschoppen - vooravond van het feest 
van de derde zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis – zeswekendienst Theu 
Gerris, jaardienst overleden echtgenoten 
Verheijen-Wijen, jaardienst Leo van Lier.

Lambertusinsignes voor
vier parochianen
Vier parochianen van de Sint-Lambertus-
kerk, hoewel een uit Budschop, hebben 
vorige week donderdag op de jaarlijkse 
vrijwilligersavond, het Lambertusinsigne 
ontvangen. Pastoor R. Schuffelers reikte 
drie bronzen insignes uit aan mevrouw 
Judith van der Heijden-Crins (Alexan-
derstraat 2) die tien jaar bij de bloemsier-
groep is, de heer Vic Kees (Schoolstraat 
10), die eveneens tien jaar administratieve 
taken vervult met name het archief, en 
de heer Henk Sieben (Agneshof  25), die 
tien jaar in de kascontrolecommissie zit, 
vaak invalt als organist en de helpende 
hand uitsteekt als de orgelstemmer komt 
of andere werkzaamheden aan het orgel 
worden verricht en hij is lid van Stichting 
Orgelvrienden Nederweert. 
Pastoor R. Schuffelers (Schoolstraat 2) 
kreeg een zilveren Lambertusinsigne 
op zijn jasje bevestigd door het kerkbe-
stuurslid Lies Roost. Hij is vijf jaar pastoor.

KAPEL O.L. VROUW VAN
LOURDES IN SCHOOR

Kerkbijdrage Rabobank rek. 
nr.1355.09.246 

en ING-bank gironr. 2943427

ZONDAG 20 JANUARI 
10.00 uur H. Mis.

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(St. Joseph)
Vrijdag 18 januari 18.30 uur
Muziek: samenzang

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROY

Tel. 0495-651316
Internet: parochie.leveroy.net

Week van  19 jan. 2013 – 26 jan. 2013
Bankrekeningnummer: 12.84.00.625 

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend 

1ste en 3e zondag van de maand 
na hoogmis tot 11.30 uur. 

U kunt hier dan terecht voor o.a. het 
opgeven van misintenties en andere 
parochiezaken. Op feestdagen is het 

parochiebureau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 20 jan. 9.30 uur:
Als hgm. voor Ron Rooyakkers v.w. zijn 
verjaardag en tevens voor Lies Rooyak-
kers-Beeren, Als jrd. voor Herman Naus, 
Gertrudis Nijs en overleden familie, Als 
jrgt. voor Bernhard Houben, Maria Bie-
mans en overleden familie, Bér Mestrom, 
Tjeu Klauwers en tevens voor Frans Noël, 
Als hgm. voor ouders Schreurs-Verstap-
pen, Nicolaas, Elisabeth, Harrie en Sjra 
Schreurs, Als maandd. voor Pierre Wijers 
en Mia Wijers-Baetsen (Cantate)

13.30 uur: Toediening H. Doopsel aan 
Luuk Kierkels.

Mededeling:

Greetje Beeren-Elzinga moge zij rusten 
in vrede.

PAROCHIE 
H. GERARDUS-MAJELLA

Pastoor R. Schuffelers
Spreekuur woensdag 11.00-12.00 uur en 

volgens afspraak tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 
Tjongerstraat 3 tel. 626380

b.g.g. in spoedgevallen 06-22617907 
e-mail: hmackus@chello.nl

Postbank 1051421; Rabo 13.55.07.715

19 t/m 26 januari 2013

ZATERDAG 19 JANUARI: 19.00 tot 19.15 
uur orgelmuziek. 19.15 uur H. Mis, koor De 
Leeuwerik, voor Jan Dielissen voor zijn 
verjaardag, jaardienst voor Graad Vaes, 
jaardienst voor ouders v.d. Goor-Meulen, 
jaardienst voor ouders Verheijen-Bollen.

ZATERDAG 26 JANUARI: 19.15 uur H. 
Mis, koor De Sleutels, voor Mart Zegveld 
voor zijn verjaardag, voor Miet van Gog-
Stultiens, jaardienst voor ouders van 
Nieuwenhoven-Cuypers, voor Bér Zeveld 
voor zijn verjaardag.

LEZERS: zaterdag 19 januari Nelly Stie-
nen, zaterdag 26 januari Francien Verheij-
en.

MISDIENAARS:  zaterdag 19 januari Ayla 
en Lois Beerens, zaterdag 26 januari Luc 
Weekers en Valerie Beerens.

OFFICIEEL IN GEBRUIK NEMEN GE-
RESTAUREERD ORGEL
Op zaterdag 19 januari zal het vorig jaar 
gerestaureerde orgel officieel in gebruik 
genomen worden. Voorafgaande aan de 
dienst zal Harm Hendriks het orgel bespe-
len en tijdens de dienst zal Helna Beelen 
het orgel bespelen.

KINDERWOORDDIENST: beste kinde-
ren a.s. zaterdag 19 januari zijn jullie weer 
van harte welkom om 19.15 uur in de sa-
cristie

“Wat wij in het leven nodig hebben, is ie-
mand die ons er toe brengt te doen waar-
toe wij in staat zijn.” 

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers,  
Schoolstraat 2  Tel 631317 Fax 632453

Banknummer Sint Rochusparochie:  
135506824 of  Giro 1836498.

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, Budschop 6, telf.  632821. 
U kunt ook per e-mail de intenties op-
geven op het adres: gubbels@kpnplan-
et.nl en het bedrag van € 20,00 over-
maken op rek.13.55.06.824 van de 
St.Rochusparochie Budschop of op Giro 
1836498. Een andere mogelijkheid is het 
bedrag van € 20,00 in een envelop af te 
geven bij Mia Gubbels, met vermelding 
van uw naam, adres en telefoonnummer 
en de opgave van de misintentie met de 
gewenste datum. 
Opgave misintenties vóór donderdag 
i.v.m. uitgave van het weekblad.
Telefoonnummer Parochiecentrum St. 
Rochus: 631760
Voor het uitreiken van de H. Communie 
aan huis, kunt u contact opnemen met de 
heer Bert Verheggen, telf. 632684.

ZONDAG 20 januari 2013  H. Mis om 
11.00 uur.
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie. jaardienst voor Thei 
en Nel Mertens Coenen.

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

Prinsenreceptie PRINSES JUDITH
Afgelopen zondag hebben we met het 
jeugdkoor de prinses van de Pinmaekers 
gefeliciteerd. Prinses Judith is Organiste 
van het jeugdkoor “De Kwikkwekkertjes”in 
Budschop. Vele koorleden en ouders 
schudden Prinses Judith en Prins Jos II 
de hand, waarna er nog een gezellig sa-
menzijn was in zaal Centraal.
We wensen prinses Judith en prins Jos II 
veel carnavalsplezier.

PAROCHIE O.L. VROUW 
ONBEVLEKT ONTVANGEN 

TE 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 

Rabo 14.03.00.511 - Giro 103.36.64
Gezinsbijdrage Rabo 14.03.01.879

KERKDIENSTEN 19 - 26 januari.

ZATERDAG 19 JANUARI, H. Fabianus 
en H. Sebastianus, 10.00 voor levende 
en overleden leden van de Handboog-
schutterij Wilhelmina; 19.00 (Kerkelijk 
Zangkoor Gregoriaans) Graad de Wit 
(verjaardag) en Wesley Hermans, jrd ou-
ders Houtappels-Smolenaers, ghm ou-
ders Verheijen-Gielen en dochter Riek, 
ghm Bèr en An Jacobs-Duijts, ghm Wiek 
en Til Huijerjans-Verheijen en schoonzoon 
Albert, ghm Leonardus Jonkers en Ma-
ria Elisabeth Deuss, ghm Wiel Daems en 
Fientje van den Berg.  

ZONDAG 20 JANUARI, 2e zondag door 
het jaar, 10.00 (Samenzang) ghm Jac Ber-
ben en Toos Berben-Weerts. 

DINSDAG 22 JANUARI, H. Vincentius, 
diaken en martelaar, 19.00 voor de zieken.

DONDERDAG 24 JANUARI, H. Francis-
cus van Sales, bisschop en kerkleraar, 
19.00 voor eigen intenties. 

ZATERDAG 26 JANUARI, HH. Timotheus 
en Titus, bisschoppen, 19.00 (Samen-
zang) jrd Theu Jacobs, ghm Nel Donkers 
en overleden ouders.  

ACOLIETEN: za. 19 jan. 19.00 : Richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen; zo. 20 jan. 
10.00 : Joost van Lierop, Mathijs van Lier-
op, Edwin van Rooijen; za. 26 jan. 19.00 : 
Harry Geerlings, Kathy Geerlings. 

HUWELIJK: Ramon Vaes en Dian Hoe-
ben zijn voornemens een christelijk hu-
welijk aan te gaan. We wensen hen een 
goede voorbereiding toe en een fijne toe-
komst samen. 

H. SEBASTIANUS: Op 20 januari is het de 
feestdag van de H. Sebastianus, patroon 
tegen de pest en van de boogschutters. 
Volgens een legende uit de 5e eeuw was hij 
officier in de lijfwacht van de keizer en werd 
hij om zijn geloof met pijlen doorboord en 
bleef hij voor dood liggen. Door de zorg van 
een christenweduwe Irene bleef hij in leven 
maar werd opnieuw gevangen genomen en 
met knuppels gedood. 
A.s. zaterdag zetten de boogschutters 
van Wilhelmina naar goed christelijk ge-
bruik hun jaarlijkse feestdag in met een 
eucharistieviering.

DANK: Een heel hartelijk dank-je-wel voor 
het sympathieke medeleven dat ik mocht 
ervaren om mijn ( inmiddels) 70e verjaar-
dag. Het doet telkens weer goed om vele 
welgemeende gelukwensen in ontvangst 
te mogen nemen van je eigen parochianen 
en van daarbuiten en van je familie. Ook de 
(school)jeugd liep gezellig binnen op de 
pastorie en ook dat doet deugd. 

 Pastoor A. Koumans. 

Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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.

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

Voor al uw hulpvragen op het gebied 
van verzorging, verpleging en huis-
houden. 
Tevens uitleen vanuit Thuiszorg 
St. Joseph , St Josephstraat 8 van 
verpleeg artikelen, zoals rollators, 
hoog/laag bedden, krukken.

Openingstijden van 11.00 tot 
13.00 uur tijdens werkdagen. Buiten 
deze openingstijden bent u welkom 
bij Medicura , Maaspoort 64 in Weert 

Voor uitleen vanaf Aan Stad-thoês 
te Ospel kunt u dagelijks terecht van 
11.00 tot 17.00 uur.

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

Wij helpen u ook graag met uw 
aanvraag voor zorgverlening bij het 
Centrum  Indicatiestelling Zorg.

    ZWANGER, 
      neem dan contact 

    op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN

MAATSCHAPPELIJK WERK

MIDDEN-LIMBURG

Tel. 088 – 656 06 00
Dagelijks van 08.30-17.00 uur

Bureau Weert:
Vogelsbleek 10, 6001 BE Weert
Spreekuur dagelijks van 09.00-10.00 uur
-------------------------------------------
Bureau Nederweert:
Hogeweg 13, 6031 CA Nederweert
Spreekuur dinsdag van 09.00-10.00 uur

In crisissituaties buiten kantoortijden:
SOS Telefonische Hulpdienst: 
(077) 35 48 888

KERKDIENSTEN

L.K.V. OSPEL
Beste leden,

We nodigen jullie van harte uit voor onze 
kienavond op dinsdag 22 januari om 
20.00 uur in de Haaze-hoof.
Het behoeft natuurlijk geen betoog, dat er 
voor mooie prijzen gezorgd is.
Ook niet-leden zijn dan hartelijk welkom.
We wensen jullie een gezellige avond en 
veel geluk bij het kienen.

 Met vriendelijke groeten,
 het bestuur.

Rouwcentrum van den Boom Ospel
Tel. 0495 - 62 53 56

Rouwcentrum van den Boom Meijel
Tel. 077 - 466 41 41

Een persoonlijk afscheid is zeer waardevol.
Ongeacht waar of hoe u verzekerd bent
U mag altijd zelf beslissen welke uitvaartondernemer u kiest.
Wij verzorgen alle formaliteiten, voor de uitkering van uw polis.
Ook beschikken wij over diverse koelsystemen, waardoor het mogelijk is
uw dierbare overledene aan huis op te baren.
Aula Tumulus in Meijel een locatie voor levensoverwegingen,
wanneer gekozen wordt voor een niet kerkelijke afscheiddienst.

Dankbetuiging
Zoals de dag uit de nacht treedt

treedt het leven uit de dood
er is liefde die niet sterft.

(Toon Hermans)

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, e-mails, 
bloemen en vele andere blijken van medeleven die wij ontvingen na 
het overlijden van onze dierbare...

Theu Gerris
Uw belangstelling heeft ons veel troost en steun gegeven.
De zeswekendienst zal plaats vinden op zaterdag 26 januari 2013, 
om 18.00 uur in de St. Lambertuskerk te Nederweert.

Familie Gerris

Liefdevolle herinnering aan

Leen Jacobs
Levenspartner van

Harrie Kessels

Overleden 2 januari 2013

Bedankt voor uw medeleven en steun.

Harrie
Anne-Marie en Michel

Ralf en Jeanine, Sander en Lindsey, Nicole en Tim
Harry en Margret

Petra en Tjeu

Ook voor koffietafel
een vertrouwd adres.
< 120 plaatsen

vanaf 7,50 p.p.
Invalide-toilet op begane 

grond in restaurant,
rolstoelopgang via serre

www.bi-jsiem.nl
(0495) 622 001

AFDELING NEDERWEERT

Dertig jaar lang heeft de Zonnebloem af-
deling Budschop zich meer dan verdien-
stelijk gemaakt voor het wel en wee van 
mensen met een fysieke beperking door 
ziekte, handicap of ouderdom.
De vrijwilligers en al diegenen die zich 
zoveel jaren hebben ingezet voor de Zon-
nebloem en de Welfare van de afdeling 
Budschop komt grote eer toe. 
De afdeling werd kleiner zowel wat de 
gasten als de vrijwilligers betreft.
Na zorgvuldig beraad heeft het bestuur 
van de Zonnebloem afdeling Budschop 
besloten zichzelf op te heffen en over te 
gaan naar de Zonnebloem afdeling Ne-
derweert.
Op 28 december jongstleden heeft de af-
sluitingsvergadering in Budschop plaats-
gevonden  
Een welgemeend dankjewel is hier na-
drukkelijk uitgesproken door meerdere 
partijen.

Onze afdeling heet alle doelgroepgasten, 
vrijwilligers en handwerkers van Bud-
schop hartelijk welkom. De brug wordt 
ervoor aangepast zodat de oversteek nog 
gemakkelijker zal zijn.
Met vereende krachten zullen wij voor 
onze doelgroep van Nederweert en Bud-
schop  klaar staan.

Wij wensen alle doelgroepgasten, vrijwilli-
gers en u allen een gezond en mooi nieuw 
jaar 2013 toe!

 Zonnebloem afdeling Nederweert

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 27, Nederweert 

met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1982, opp. perceel ca. 243 m2 inhoud woning 350 m3.
Begane grond: hal met meterkast (7 groepen/ 2 aardlekschake-
laars/ automaten) en toiletruimte met wandcloset en fontein; door-
zonwoonkamer met laminaatvloer; open keuken met laminaatvloer 
en verzorgde keukenopstand; vanuit de keuken is er toegang tot de 
achtertuin/ overkapping.
1e Verdieping: overloop, drie slaapkamers en badkamer met lig-
bad, douchecabine, wastafel en toilet.
2e Verdieping: vaste trap naar voorzolder met opstelplaats voor 
AWB HR-combi cv-ketel (2000), mechanische ventilatie-unit en wit-
goedaansluiting; slaap-/hobbykamer met dakraam en bergruimte in 
dakschuinten.
Algemeen: volledig geïsoleerd; aanpandige garage met kantel-
poort. Voortuin met oprit en achtertuin met overkapping en erfaf-
scheiding (hout/steen/groen).

Vraagprijs € 162.500,= 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 19 januari 2013.

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

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

VOORLEESVERHAALTJES IN 
HET BUITENCENTRUM 
Nationale voorleesdagen bij 

Staatsbosbeheer 

Voorlezen is leuk, gezellig en leerzaam. 
Om het voorlezen te stimuleren zijn er 
elk jaar de Nationale Voorleesdagen. 
Staatsbosbeheer doet hieraan mee met 
een Verhalenuurtje op woensdag 23 ja-
nuari bij Buitencentrum De Pelen. De 
activiteit is geschikt voor kleuters met 
hun (groot)ouders en start om 14.00 uur 
bij het Buitencentrum aan de Moostdijk 
15 te Ospel. Deelname kost € 2,50 per 
persoon en opgave vooraf is gewenst op 
nummer: 0495 – 641 497. Tip: de activi-
teit is deels binnen en deels buiten, dus 
zorg voor warme kleding!

Voorlezen is een leuke manier om jonge 
kinderen iets te leren over de natuur. In een 
verhaal kan je op een speelse manier iets 
vertellen over de leefwijze van dieren. Tij-
dens het Verhalenuurtje in Buitencentrum 
De Pelen wordt zo’n dierenverhaal vertelt. 

Het verhaal gaat dus over winterslaap en de 
kinderen komen er achter dat niet alle die-
ren in de winter slapen. Maar om de natuur 
te ontdekken en te ervaren moet je natuur-
lijk ook naar buiten gaan. De deelnemers 
aan het verhalenuurtje hoeven zeker niet 
alleen maar stil te zitten en te luisteren. Na 
afloop van het verhaal gaan ze, samen met 
een Peelgids, een frisse neus halen en een 
korte winterse ontdektocht door De Groote 
Peel maken. 

Nog veel meer voorlezen
Geïnspireerd door de voorleesmaand? 
Struin dan nog even door de winkel van het 
Buitencentrum. Daar zijn verschillende leu-
ke voorleesboeken te koop waaronder het 
boek ‘365 verhalen en versjes met dieren’. 
Voor elke dag een nieuw verhaal!

Met het verhalenuurtje sluit Staatsbosbe-
heer aan bij de activiteiten die in het kader 
van de Nationale Voorleesdagen van 23 ja-
nuari t/m 2 februari gehouden worden. Het 
jaar 2013 is bovendien uitgeroepen tot ‘Het 
jaar van het voorlezen.’ Meer info: www.na-
tionalevoorleesdagen.nl

Buitencentrum De Pelen 
Buitencentrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospel is de toegangspoort tot 
De Groote Peel. Hier starten alle activitei-
ten. Het Buitencentrum is in de winter op 
dinsdag t/m zondag geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.
staatsbosbeheer.nl of www.np-degroote-
peel.nl 

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087
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Laco maakt fitter
worden (en blijven)
al 25 jaar gemakkelijk
Laco viert zijn zilveren jubileum! Al 25 jaar maken we fitter worden

makkelijk. Ook in 2013. Als sporter sta je altijd centraal bij Laco. 

Daar doen we alles voor. Of je nu zwemt, fitnesst of groepslessen 

volgt, je kan altijd terugvallen op onze kennis en ervaring.

Wij helpen je op een gezonde manier met sportief bewegen. 

Daarvoor kies je bij Laco uit een uitgebreid aanbod van zwem- 

en fitnessprogramma’s. Dat is sportief bewegen makkelijk maken. 

Word nu lid en profiteer! Je betaalt geen instapgeld (€27,50) én 

ontvangt het Laco Makkelijk Fit Pakket met onder andere een sporttas 

en een handdoek t.w.v. €22,50. Het Makkelijk Fit Voordeel is geldig 

t/m 27 januari 2013. Vraag naar de actievoorwaarden. 

Profiteer nu van het Makkelijk Fit Voordeel

27,50) én 

€50
t.w.v.

@LacoTwitness: Volg Laco ook op Twitter. 

Je blijft dan altijd op de hoogte en ontvangt

elke dag een Makkelijk Fit Tip! Een leuke 

steun in de rug voor je dagelijkse portie

beweging.

#TWITNESS

CALORIEËN
DA’S MAAR
5 KEER OP
DE LOOPBAND

BIJ LACO

2013

Laco sportcentrum Nederweert
Winnerstraat 1, Nederweert, Tel.: (0495) 62 59 25, www.laco.eu



Het leaseplan biedt u:
- Geen grote uitgave ineens
- Spreiding van kosten over een vooraf gestelde looptijd
- U bent na het afsluiten van het contract direct eigenaar van de installatie
- Extra aflossen kunt u tussentijds boetevrij doen
- Een vooraf vastgesteld maandbedrag 

dat niet geïndexeerd
- Fiscale aftrek van de rente mogelijk
- Na 5 jaar voor een vast bedrag 

per maand, hierna bent u eigenaar
- Prijs inclusief service en onderhoud

Een nieuwe cv ketel?

installatieburo
Stockmans

Mien kantoeër maaktj dael oet van un frensjajs-netwêrk met 45 kan-
toeëre in Nederlandj. Mede door de kleinschaligheid werke vae tege 
zeer scherpe tarieve, oos landelijk netwêrk vergroeëtj de kwaliteit en 
continuïteit van oos deênstverlening.  

Oos deenste:
- Verwerke van eur administrasie; 

- Verrichte van eur aangiftes BTW; 

- Verzörge van eur loeënadministrasie; 

- Samenstelle van eur jaorraekening; 

- Opstelle aangifte IB / VPB;

- Begeleiding beej opstart van eur ongerneming; 

- Finansieel en fiscaal advies. 

Vae werke met vaste maondjabonnemente zoeëde-jae noeëts veur verras-

singe staotj. Hebbe vae eur aandacht getrokke, beltj of meeltj os vör ein 

vreejblieëvendje afspraok. 

Administrasiekantoeër
Cijfermeester Roel Hermans
Panneweêg 208a
6031 RK  Ni-jwieërt
Til.: 06-43099439 / 0495-844507
E-mail: r.hermans@cijfermeester.nl
www.cijfermeester.nl
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Hout- en bouwmaterialenhandel

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0031 493 491419
www.amaas.nl

Hoogwaardige producten voor
zakelijke en particuliere sector!

Het ideale adres voor:
rs

elfbouwers
vers

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

Voor o.a.
Keralit gevelpanelen

fonds
 wanden en deuren

ken klinkers
Tuinhuisjes en tuinhout

Trampolines

Stenen en dakpannen
verse bouw en afbouw materialen

Kunststof / alu. / houten kozijnen
ren

ken hang & sluitwerk
fonds 

onze
showroom!

Magazijn
koopjes!
Zaterdag 

geopend
van 7.00 tot 

13.00 uur

hout en plaatmaterialen
stenen en dakpannen

diverse bouw- en afbouwmaterialen
kunststof / alu. / houten kozijnen

buiten- en binnnendeuren
deurklinken, hang- en sluitwerk

plafonds, laminaat

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0031 493 491419
www.amaas.nl
Wij zijn gevestigd in Someren-Eind
op 10 minuten rijafstand van 
Nederweert  en Ospel
Hoogwaardige producten voor 
zakelijke en particuliere  sector!
Het ideale adres voor:

Betiva is uw partner voor bedrijfskleding, veiligheidsschoenen en persoon-
lijke beschermingsmiddelen. Sinds de oprichting van Betiva in 1982 is er veel 
veranderd. Tegenwoordig speelt Corporate Identity een belangrijke rol bij 
de meeste organisaties. Betiva vervult daar voor veel klanten een belangrijke 
rol in. Niet voor niets is onze slogan “Protectie op maat!” al jaren een begrip.

   Pannenweg 333
   6031 RK  Nederweert
   0495-631155

Door toenemende drukte zijn wij, op korte termijn, op zoek naar een (flexibele) 
logistiek medewerker.

Deze job is uitermate geschikt voor scholieren of herintredenden.

Werkzaamheden
De werkzaamheden zijn divers te noemen en bestaan o.a. uit:

Bedrijfscultuur
De cultuur is informeel en collegiaal.

Functie eisen
Je bent:

Arbeidsvoorwaarden
We bieden een 0 uren contract met een marktconform salaris en goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Contactpersoon
Heb je interesse in deze leuke job stuur dan je cv naar

Betiva 
Postbus 3042
5902 RA  Venlo
t.a.v. mevr. T. Verkoeyen
t.verkoeyen@enckevort.com
www.enckevort.com

betiva is een onderdeel van de van enckevort groep

Feest voor peuters en kleuters 
in de bibliotheek 

In de bibliotheken van Nederweert, Weert en Heythuysen organiseert Bibliocenter 
een muzikale interactieve voorstelling voor peuters en kleuters ter gelegenheid 
van de Nationale Voorleesdagen 2013. Claudia van Roy van atelier Muziek, Spel 
en Beweging heeft deze verrassende voorstelling gebaseerd op het prentenboek 
van het Jaar Nog 100 nachtjes slapen.  De voorstellingen zijn op vrijdag 25 januari 
in Nederweert, zaterdag 26 januari in Weert en zaterdag 2 februari in Heythuysen. 
Telkens van:  10.30 -11.15 uur voor kinderen met hun ouders van  2-4 jaar en van 
11.30 -12.15 uur voor kinderen van 4-6  jaar. Toegang: € 5,00 per kind en voor ou-
ders gratis. Inschrijven en informatie op www.bibliocenter.nl

De Nationale Voorleesdagen zijn dit jaar van woensdag 23 t/m zaterdag 2 februari 2013. 
Centraal staat het Prentenboek van het Jaar: Nog 100 nachtjes slapen van Milja Praag-
man. Het prachtig geïllustreerde prentenboek gaat over Dorus. Als je maar tot tien kunt tel-
len, duurt het veel te lang voordat je eindelijk, - over honderd nachtjes slapen -, je verjaar-
dag kunt vieren. Dorus maakt haar eigen feestje, want ze mocht toch knippen van mama? 

Dora-poppetje cadeau en inschrijven gratis
Elk kind tussen de anderhalf en zes jaar dat lid wordt van de bieb tijdens de Nationale 
Voorleesdagen krijgt een gratis abonnement. Je hoeft zelfs geen inschrijfgeld van € 2,50 
te betalen. Zolang de voorraad strekt krijgen de nieuwe leden het vingerpoppetje van 
Dora uit het prentenboek cadeau. Kijk ook op www.nationalevoorleesdagen.nl 

STEVENS
TELEVISIES

Grootschoterweg 105-107 · Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616
www.stevensbudelschoot.nl

Open: ma. 10-18 u. · di. GESLOTEN 
wo/do. 10-18 u. · vr. 10-20 u. · za. 10-17 u.

In 95% de goedkoopste!!
Persoonlijke service / Deskundig advies

Prijs-info niet telefonisch / per e-mail

       UW LED-TV
          ADRES!!

d dk

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

K.V. de Piepkukes nuueje uch oeet:

Oppe resepsie van Prins Patrick 2e 
en zieen Prinses Angelien 

Net as veurgaond-je jaore aes d’r weer un resepsie vör de nowwe 
Prins. De veurganger van de vastelaovund-j in D’ind-j vur 2013 es 
Prins Patrick 2e (Snijders). 
Uiteraard krieegt-j eederein de meugelijkheid um deze geweldjige 
Prins, zieen Prinses en zieen hieel gevolg te fillesiteere met ut Prinse-

schap in D’Ind-j. Dit alles zal plaatsvinge op zondig 20 jannewarie van 13.33 oor tot 15.33 
oor waonao aansloetend-j auch de sleuteloverdracht zal zeen.

Um dees ongetwiefeld-j drökke resepsie vlot te laote verloupe zeen vanaaf 15.44 oor 
auch alle zuster- en gastvereiniginge van herte welkom.
Dees resepsie weurt-j gehaoje in zaal Smolenaers, Pestoeer Maesplein 1, D’ind-j.
Gae zeet-j genuuet-j!

“Deze Vastelaovund-j gaon vae ut make,
det is toch um te kaake!!!”

Vör mieer informasie kiekt-j op www.depiepkukes.nl 
of op www.facebook.com/kvdepiepkukes

iedereen verdient een morgen

morgen mag 
ik naar huis

Geld verdienen op de veiling en flash-mob 2013

Groeëte Vastelaovundjfamilie-middig 
Familie-middag voor het hele gezin met als thema “Komtj us kieëke bi-j os”
Om samen met het hele gezin in de juiste stemming te komen voor Vastelaovundj 2013 
wordt op zondagmiddag 27 januari 2013 voor de tweede keer een gezellige Ludieke 
Vastelaovundj familie-middag georganiseerd. Een middag vol muziek, dans, veiling en 
flauwekul. 

Optredens diverse artiesten
Er zullen diverse Nederweerter artiesten voor het voetlicht treden en er een dolle boel 
van maken, voor de inwendige mens wordt gezorgd.

Nieuw Flash-mob 
Tijdens de middag zal er een flash-mob plaatsvinden op muziek van Harry & de Ge-
broeëke Zwiêgelkes.
Kom met zoveel mogelijk vrienden en vriendinnen om deel te nemen aan de flash-mob 

Dansmarietjes
Naast de Flash-mob zullen ook de Pantera’s en Aurelia’s een optreden verzorgen.

Heel gemakkelijk geld verdienen
Natuurlijk is de alom bekende veiling opgenomen in de programmering en wordt u in 
de gelegenheid gesteld om te bieden, en voor weinig geld diverse diensten/producten 
te kopen, die beschikbaar worden gesteld door Nederweerter winkeliers en bedrijven, 
welke deze middag op een ludieke manier worden geveild.
U kunt bijvoorbeeld op een bakkersbon met een waarde van € 10,00 bieden en deze 
voor € 5,00 mee naar huis nemen, dat is snel geld verdienen.

Bekendmaking Vastelaovundjvierder van het jaar 2012
Vorig jaar werden voor de eerste keer 11 kandidaten geselecteerd om de titel vaste-
laovundj veerder van het jaar 2012 te mogen dragen.
Een deskundige jury heeft de kandidaten het afgelopen jaar gevolgd en zal de winnaar 
bekend maken tijdens de tweede groeëte vastelaovundj femilie middig 2013. 

Kandidaten Vastelaovundj-veerder van ut jaor 2013
Natuurlijk zijn wij ook weer op zoek naar nieuwe kandidaten voor de Vastelaovundj veerder 
van ut jaor verkiezing 2013. Uiteindelijk zal een man of vrouw benoemd worden tot vaste-
laovundjveerder van ut jaor 2014. Deze felbegeerde titel kan door iedereen vanaf 16 jaar 
verkregen worden. En de voorwaarden die zijn eenvoudig. Het moet een gezellige man 
of vrouw zijn die de Vastelaovundj op een waardige manier uitdraagt en die op de familie 
middag aanwezig is. Er kunnen maximaal 11 genomineerde deelnemen aan de verkiezing.

Oproep
Wij roepen iedereen op om een man of vrouw aan te melden voor de titel Vastelaovundj-
veerder van ut jaor 2014.
Een deskundig jury zal de kandidaat een jaar lang volgen en in 2014 bekent maken wie 
de felbegeerde titel in de wacht heeft weten te slepen
Kandidaten aanmelden kan door een mail te sturen naar jack_vanbilsen@hotmail.com 
met de vermelding van naam, adres, leeftijd, maar vooral waarom hij of zij Vastelaovund-
jveerder van ut jaor 2014 moet worden.

Entree gratis 
Iedereen is van harte welkom tussen 13.11 en 18.33 uur in de Pinnenhof en zoals u 
gewend bent van V.V. de Pinmaekers is de entree gratis.

Prins Martijn I en prinses Marlies 
Prinsepaar 2013 van de Vlikkestaekers uit Ospel.

Prins Martijn I komt uit een gezin van 
vijf kinderen en woont nu samen met 
zijn prinses en hun drie zoons: Boyen, 
Jesse en Senna in Ospel. Nadat hij 18 
jaar een eigen bedrijf heeft gehad in 
de hoefverzorging is hij nu hoofduit-
voerder grote projecten bij Heijmans 
wegenbouw. Vasteloavendj is hem van 
jongs af aan al in het bloed komen te 
zitten en hij heeft jaren lang meegelo-
pen in de optocht in Ospel. Daarnaast 
heeft hij met “de Prutsers” meegedaan 
aan de bonte avonden in Nederweert. 
Nu zorgt hij samen met zijn prinses er-
voor dat hun kinderen deelnemen aan 
de optocht en de bonte kindermiddag 
in Ospel. Hij is ook lid van de ludieke 
vriendenclub de Törfstaekers.

Hobby’s: uitgaan, voetballen (vetera-
nen), tennissen, concerten bezoeken, 
bourgondisch leven en vastelaovundj 
vieren. 

Zijn devies luidt: 
Vastelaovundj ein getampieëst
Fieëst, fieëst…..fieëst

De medaille is in de orde van “de kegel”.
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KAARTVERKOUP BÔNTJE AOVUNDJ
Vör de bôntje aovundje van 18, 20 en 24

 jannewaârie  zeen nog kaartjes verkriegbaar,
19, 25 en 26 jannewaârie zeên oetverkochtj.

Vervolgverkoûp: 
beej Bruna, Lambertushof Ni-jwieërt.

Intreepriês € 10,00
Kaartjes kunne neet gereuldj waere

Daelneêmers zeen o.a.: Björn Smits, 
de Broeëdklabatters, Kom mer déh, 

Maril en Zenash, Onger veurbehaod, 
Vastgepintj, Neet te geluive, 

schlagerwinnaar De Joeksige vrollie, 
De Pantera's en Aurelia's.

Muzikale begeleiding: Hofkepel Klein mèr Neugter

www.pinmaekers.nl

Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt



Succesvolle decembermaand 
voor Reddingsbrigade Nederweert!

De vereniging heeft het jaar afgesloten met de organisatie van een aan-
tal sportieve activiteiten. 
Zo is er aan het begin van de maand speciaal een zwarte piet naar 
het zwembad gekomen om de jeugdleden aan te moedigen tijdens de 
jaarlijkse sinterklaaswedstrijd. Iedereen heeft hierbij hard zijn/haar best 

gedaan en dat was ook te zien aan de mooie uitslagen. Na flink te hebben gezwommen 
mocht de jeugd nog even vrij zwemmen en onder het genot van wat drinken en wat 
snoepgoed van de zwarte piet werden de prijzen uitgereikt.
Bij deze bedanken wij de EM-TÉ voor het sponsoren van al dit lekkers.
çEn in de vakantie, tussen alle feestdagen door, heeft de Reddingsbrigade wederom 
de Nationale Zwem4daagse in Nederweert georganiseerd. Bijna 100 mensen hebben 4 
dagen enthousiast hun baantjes gezwommen. Op de laatste dag hebben de, soms wat 
vermoeide, zwemmers een prachtige medaille gekregen voor hun prestatie. 

Hierbij willen wij Rabobank Weerterland en Cranendonck bedanken voor hun sponsoring 
en Jumbo en EM-TÉ voor het lekkers wat iedere dag klaarstond voor de fanatieke zwem-
mers en vrijwilligers.

Duikteam Nederweert, 
de buddy run !!

Bij de duiksport is een buddy heel belangrijk. Je moet op je buddy kun-
nen vertrouwen en je buddy op jou. Duiken doe je namelijk altijd met je 

buddy en nooit alleen.
Elke eerste les van het nieuwe jaar 
besteed duikteam Nederweert 
daar wat extra aandacht aan mid-
dels de buddy run.
In het zwembad worden diverse 
spellen en obstakels aange-
bracht, waar je samen met je 
buddy  overheen, onderdoor of 
doorheen moet zien te komen, of  
met balletjes  die je onder water 
moest verzamelen een piramide 
bouwen. De voorbereidingen 
voor deze spannende avond, wa-
ren zoals gewoonlijk , weer door 
Maik en Inge tot in de puntjes ver-
zorgd. Met medewerking van de firma Bonten was het nog grootster als we al gewend 
waren. Bonten had weer een opblaashindernisbaan geregeld wat in het zwembad was 
geplaatst. Geweldig, en bedankt voor deze sponsoring !!
Daarnaast waren er nog vele andere spelletjes en hindernissen geplaatst in en om het 
zwembad. Vervolgens moest je bij ieder spel een cijfer en een afbeelding  op een leitje 
schrijven. Het buddypaar wat  uiteindelijk alles goed had met ook nog de snelste tijd, 
was de winnaar van de wisselbeker.
De winnaars van de Buddyrun 2013 zijn geworden Maarten en Kenny.  Gefeliciteerd !!!
Volgend jaar mogen de winnaars de wisselbeker houden, dus dat zal weer een hele strijd 
worden. Na de buddyrun was er een gezellige Nieuwjaarsborrel voor alle leden waarin 
ook nog een aantal leden werden gehuldigd in verband met 5 en 10 jarig lidmaatschap. 
Ook deze leden gefeliciteerd !!

Duikteam Nederweert start in februari 2013 weer verschillende opleidingen, waaronder 
de  opleiding Open Water Diver (vanaf 12 jaar ). Wij werken volgens het PADI systeem. 
Met dit brevet mag je overal ter wereld duiken en genieten van het prachtige onderwater 
leven. Dus wil jij in je zomervakantie ook  in je vakantieland gaan duiken, geef je dan snel 
op en laat je onderdompelen in de onderwaterwereld met  1 van onze 7 instructeurs. Als 
je  nog twijfelt kun je bij ons ook eerst een proefduik komen maken. Kijk op onze site 
wanneer er nog plaats is . Tevens is het voor de jeugd mogelijk om een snorkelopleiding 
te volgen (vanaf 8 jaar) 
Wij trainen iedere zaterdag van 16.30 tot 20.30 uur.Voor verdere info, kijk op www.duik-
teamnederweert.nl of stuur een mail naar info@duikteamnederweert.nl 
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RKSVO NieuwS
Donderdag 17 januari:
KNVB DM015 - training 19.00

Donderdag 24 januari:
KNVB DM017 - training 19.00

Zaterdag 26 januari:
Reuver E1 - RKSVO E1 10.00
RKSVO 1 - Sparta’18 1 18.00

Zondag 27 januari:
RKSVO 2 - Eindse Boys 2 12.00

Donderdag 31 januari:
KNVB DM015 - wedstrijd 19.00

Zaterdag 2 februari:
RKSVO B1 - DESM B1 14.30
RKSVO C1 - SV Laar C1 14.00

Zondag 3 februari:
MMC-Weert 1 - RKSVO 1 12.00
RKSVO 2 - MMC-Weert 2 12.00
SV Budel 4 - RKSVO 3 10.00

Zondag 10 februari:
Vasteloavundj

Zie voor het laatste nieuws 
www.RKSVO.nl

Hoofdsponsor RKSVO: 
Sanitair & Tegelcentrum weert

  

Programma za. 19 jan. Sporthal Aore-
ven Heythuysen
Egchel E1 - Eindse Boys E2 09.50 uur 
SHH E5 - Eindse Boys E2 10.30 uur 
Eindse Boys E2 - Spcl Leeuwen E2 11.30 uur 
Eindse Boys E2 - SHH E6 12.30 uur

Programma za. 19 jan. Sporthal De 
wieë Posterholt
RKVB F3 - Eindse Boys F3 14.50 uur 
Eindse Boys F3 - Laar 6 15.30 uur 
Eindse Boys F3 - SHH F9 16.10 uur

Mededelingen
Iedere dins-  en donderdag trainen aan-
vang 19.30 uur
Donderdag 17 jan kaarten aanvang 20.00 
uur in  de kantine.
Voor indoor Soccer Nederweert zie onze 
site.
Voor verdere bijzonderheden raadpleeg 
onze website: www.eindseboys.nl

uitslagen Libre
Vlegelke 4 – ONA 3  = 2 – 6.

Programma Libre.
Maandag 20 – 1 Vlegelke 4 – Casino 2
Dinsdag 21 – 1 Vlegelke 2 – Klumke 1.
Dinsdag 21 – 1 Vlegelke 3 is vrij.
Donderdag 23 – 1 Vlegelke 1 – Brook 2.

uitslagen Golf
Vlegelke 2 – Stamgasten 1  = 9 – 3.

Het tweede team speelde een prima wed-
strijd tegen  de gasten uit Weert en won 
dan ook dik verdiend.

Programma Golf
Vrijdag 18 – 1 Vlegelke 1 – BVE 2.
Vrijdag 18 – 1   BVE 1 – Vlegelke 2.
Vrijdag 18 -1  Vlegelke 3 – Stamgasten 2.

VEEL SUCCES LB.

weDSTRijDScHeMA
HV MeRefeLDiA

Zaterdag 19 januari 2013
Nederweert, de Bengele
DC1 Merefeldia C1 – Eurotech/Bevo HC C3 11.30u
DB2 Merefeldia B2 – Blerick B2 12.15u
Heythuysen, Aoreven 
HS1 Vios 1 – Merefeldia 1 12.50u

Zondag 20 januari 2013
Nederweert, de Bengele
DA1 Merefeldia A1 – Rapiditas A2 9.30u

De wedstrijdbal wordt deze week 
geschonken door:
Bakkerij Tommie

PROGRAMMA ‘T BRöKSKe

Zaterdag 19 januari
Sporthal Nederweert
‘t Brökske 7 - ZvWeert 6 16:00u
‘t Brökske 5 - WZV’87 3                      17:00u
‘t Brökske 2 - FC De Heiputters 1       18:00u
‘t Brökske 6 - FC De Heiputters 3 19:00u
Sporthal Swalmen  
‘t Kesjotje 3 - ‘t Brökske 3 18:00u
 
Maandag 21 januari
Sporthal Nederweert
‘t Brökske 3 - ZVVG/Cafe Potbelly 1 21:30u
Sporthal Beek
ZVV SGB 1 - ‘t Brökske 1 20:30u

HANDBOOGVeReNiGiNG
“ wiLLeM TeLL “

NeDeRweeRT  /  BuDScHOP
Agenda:
18 januari vriendschappelijke wedstrijd 
bij de Indianen Koningslust vertrek 18:45
25 t/m 27 januari de 6e Bondswedstrijd 
georganiseerd door de Batavieren Tref-
fers Weert
25 januari onze Jaarlijkse st. Sebasti-
aansfeest

Wilt u eens kennis maken met de hand-
boogsport of wilt u eens als familie vrien-
dengroepen of bedrijven eens een gezelli-
ge schietavond met verschillende spellen, 
neem dan eens contact op met Eric of 
Edith Janssen. Dus iedereen die interesse 
heeft is welkom. Kijk op onze website voor 
de foto’s en openingstijden. Tot ziens in 
onze accommodatie aan de Beatrixstraat 
47a Nederweert-Budschop
En laat eens weten wat u er van vindt door 
een berichtje in ons gastenboek achter te 
laten.

Kennis maken met deHandboogsport 
op ….
Woensdag avond
Jeugd 19.15 uur tot 20.00 uur
Volwassenen 19.00 uur tot 23.00 uur
Zondag morgen
Van 10.00 uur tot 13.00 uur

iNfO.
Secretariaat:
Ruud Kneepkens 0495-634052
Over het Handboogschieten
Eric en Edith Janssen 0495-631182
Paul Hermans 0495-625663
internet: www.willemtellnederweert.nl

Op tweede Kersdag ontvingen wij het 
droevige bericht dat dhr. Wiel Janssen 
was overleden.
Wiel was weliswaar ruim 52 jaar lid van 
schutterij St. Nicolaas Heijthuijsen maar 
was ook nauw betrokken bij ons schut-
tersgilde. Wiel was een man die hield van 
de natuur. In hun woning aan het kabbe-
lende water van de Noordervaart voelde 
hij zich thuis en kon hij van al het moois 
wat de natuur biedt genieten. Maar hij 
genoot ook van zijn vrouw, kinderen met 
echtgenotes en zijn kleinkinderen. Hij was 
een verenigingsman waar je altijd op kon 
rekenen. In zijn woordenboek kwam het 
woord “Nee” niet in voor. Hij stond altijd 
klaar voor de schutterij, carnavalsvereni-
ging de “Piepkukes” en de seniorenver-
eniging. Hij was “Gruets” toen zijn zoon 
Leo zich op 1e Paasdag 
2012 Koning van St. Lucie schoot. Hij wist 
wat deze titel inhoud temeer omdat hijzelf 
twee maal het koningszilver heeft gedra-
gen. Ook toen het vreselijke bericht kwam 
dat hij getroffen was van een ongenees-
lijke ziekte  bleef hij sterk betrokken bij zijn 
gezin en de verenigingen.
Bijzonder trots was hij op zijn klein-
dochters Bianca en Mariska toen ze 
opa konden vertellen dat ze Nederlands 
Kampioen waren geworden met hun ma-
joretteshow in Oss.
Op maandag 31 december is Wiel met 
schutters-eer  begeleid naar zijn laatste 
rustplaats.
Wij wensen Mevr. Janssen, de kinderen 
met echtgenotes en zijn kleinkinderen 
veel sterkte en dat de mooie herinnerin-
gen aan “pap” hun de kracht geeft om dit 
verlies te verwerken.
Bestuur en leden schuttersgilde St. Lucie

NieuwjAARSRecePTie:
Op woensdag 2 januari konden bestuur, 
leden, sponsoren en vrienden van St. Lu-
cie toasten  op het nieuwe jaar. In een ge-
zellig aangekleed clubgebouw werd hier 
veelvuldig gebruik van gemaakt.
Ook de kersverse Nederlands Kampi-
oenen werden gefeliciteerd door de vele 
aanwezigen.
Hoogtepunt was de uitreiking van het 
“Gouwe Bölke”, een onderscheiding voor 
de vrijwilliger van het jaar. Dit jaar werd 
Mevr. Ine Thiessen uitgeroepen als de 
winnaar.
Ine is bij alle activiteiten inzetbaar in de 
keuken. Al meer dan twintig jaar hoort Ine 
bij de interieurverzorgsters die het club-
gebouw schoon en fris houden. Omdat ze 
binnenkort haar 65e verjaardag hoopt te 
vieren wil ze wel een stapje terug doen. 
Maar ze heeft al aangegeven bij de grote 
schoonmaak weer aanwezig te zullen zijn.
Ine, we bedanken je voor al je inzet en 
we zijn er trots op dat de leden het met  
de nominatie van de activiteitencommis-
sie eens waren , zodat  je in aanmerking 
kwam voor deze onderscheiding.

KLeeRMAKeR:
Op maandag 14 jan. a.s  zal de kleerma-
ker vanaf 19.00 uur aanwezig zijn bij café 
Minten.
Als er iets veranderd moet worden aan de 
uniformen kunt U deze avond terecht bij 
Twan en Mia
vóór aanvang van de repetitie van het kla-
roenkorps.
                
AGeNDA  jANuARi:
14 jan. Kleermaker 19.00 uur –café Bi-j 
Le-nie
23 jan. Bestuursvergadering Clubgebouw 
aanvang 20.00 uur
30 jan. Bijeenkomst schuttersfeestcom-
missie Clubgebouw 20.15 uur

wij wensen iedereen vele 
kleine geluksmomentjes, 

die het leven zo groots maken.
een gelukkig en voorspoedig 2013

Met schuttersgroet,
Het bestuur

SPORTNieuwS 
HBS wiLHeLMiNA OSPeL

Uitslag Wedstrijd Fam.de Wit-Wilhelmina
fam. De wit
Johan de Wit 238
Rick de Wit 227
Nathalie de Wit 225
Harrie de Wit(Le) 222
Jo de Wit 215
Harrie de Wit(Lo) 197
Bér de Wit 191
    1515

wilhelmina
Ronnie Gielen 236
Frans van Nieuwenhoven 223
Tim v/d Waarenburg 219
Martijn Geuns 216
Fried op’t Root 213
Jac Meevis 210
 1532

Vorige wedstrijd Fam. De Wit 1365 pun-
ten.
Deze wedstrijd  1515
Verschil  +150 punten

Vorige wedstrijd Wilhelmina 1530 punten
Deze wedstrijd   1532
Verschil + 2 punten

Winnaar: Fam. De Wit met 150 – 2 = + 148 
punten

Programma 
Zaterdag 19 januari Jaarfeest. Denk svp 
aan de opgave.
25-26 en 27 januari 6e Bondswedstrijd 
bij  De Batavieren Treffers Weert

Met vriendelijke sportgroeten,
Namens bestuur, 
H.B.S. wilhelmina

Erik Eisma rijschool shirtsponsor 
mix B VC Fortutas

Voor het 3e jaar sponsort Erik Eisma de wedstrijdshirts van onze B spelers. De eer-
ste helft van de competitie hebben ze niet onverdienstelijk in de jongenscompetitie ge-
speeld. Wegens ledenaanwas gaan 3 meiden in de tweede helft van het seizoen over 
naar een extra damesteam. 
Voor meer informatie zie www.fortutas.nl

Staand v.l.n.r.:
Roland Peters (coach), Charlotte van Herwijnen, Tessa de Leeuw, Simone Theunissen, 
Erik Eisma (sponsor), Eline Geuns, Vivian van Dijk.

Zittend v.l.n.r.:
Evelien Moonen, Maarten Theunissen, Ramino Peters, Joost Sijbers, Linnis Gielen.

Winterkam-
pioenen VC 

Fortutas deel 3
Deel 3 in het drieluik van winterkam-
pioenen bij de jeugd van VC Fortu-
tas. 
Dit is het jongensteam 6.1 dat uit-
stekend begeleid wordt door Mar-
cel Reijnders (trainers/coach). Zij 
werden op zondag 16 december 
kampioen in uitwedstrijden met dui-
delijke cijfers. Proficiat jongens! Na 
de winterstop promoveert dit team 
naar de C.

Op de foto:
Staand achter: Marcel Reijnders 
(trainer/coach)
Staand v.l.n.r.: Tom Jonkers, Björn 
Reijnders, Niels Vossen
Zittend v.l.n.r.: Sander Verstappen 
en Remco Meeuwsen

Voor meer foto’s zie onze website: 
www.fortutas.nl

Meer info: www.fortutas.nl

wedstrijden:
Donderdag 17 januari:
echt
V.C.P.1 – Recr. Heren 1 uitgesteld

Zaterdag 19 januari:
Nederweert
Nevobo Dames 1- VC Kessel DS 4 18.30 uur
Scheidsr. Frank Vandewal/teller Luud 
Thijssen
Nevobo Dames  2- Oikos 2 18.30 uur
Scheidsr. Margo Saes/teller Hilde vd 
Kerkhof

Zondag 20 januari:
ell
CMV Niv. 6 3 - Bach SV N6 2  10.00 uur
Accretos N6 4 – CMV Niv. 6 3 11.00 uur
Meerlo
CMV Niv. 6 1 - Set Up N6 10.00 uur
CMV Niv. 6 1 - VC Herten N6 1 10.30 uur
Nederweert
VC Limac – CMV Niv. 6 2 11.15 uur
Accretos N6 3- Bach SV 11.45 uur
Accretos N6 3 - VC Limac 12.15 uur 
Bach SV N6 1 – CMV Niv. 6 2 12.45 uur
Scheidsrechter Jos van Roij/ teller Ans 
Saes/zaalwacht André Verstappen
jongens B
Jongens B – Accretos JB1 11.15 uur
Scheidsrechter Jette Parren/ teller Willy 
Meurs
jongens c
Jongens C - VC Landgraaf JC1 11.15 uur
Scheidsr. Judith de Leeuw/teller Tonny 
Thijssen
America
Avoc (America) N4 1- CMV Niv. 4 1 13.00 uur
CMV  Niv. 4 1 - VC Meterik N4 2 14.00 uur

Dinsdag 22 januari
Linne
VC Limac – Recr. Dames 1 20.45 uur

cARNAVALSAVOND:
Op vrijdag 1 februari organiseert het 
Sportcentrum samen met een aantal 
verenigingen een carnavalsavond voor 
alle leden van de verenigingen die in het 
Sportcentrum sporten. De avond start om 
19.30 uur en is om 1.00 uur afgelopen. Het 
is een avond voor jong en oud. De muziek 
wordt verzorgd door DJ Peet. 

Agenda:
Vrijdag 1 februari: Carnavalsfeest in het 
Sportcentrum 
Vrijdag 1 maart:  Nederweerter Jeugd 
Volleybal Toernooi`
Zaterdag 16 maart: Potgrondactie VC 
Fortutas
Zondag 5 mei: Opruimen Moulin Blues 
podium
Zondag 2 juni: VC Fortutas Volleybal-
toernooi in Ospel
Vrijdag 7 juni t/m zondag 9 juni: volley-
balkamp
Donderdag 20 juni: 47e Intern Volleybal-
toernooi VC Fortutas

VOOR INFORMATIE OVER VC FORTU-
TAS,  KUN JE ONZE WEBSITE RAADPLE-
GEN: www.fortutas.nl 
VOOR AANMELDING EN VERDERE IN-
FORMATIE KUN JE CONTACT OPNEMEN 
MET  NIEK CREEMERS (VOORZITTER), 
TEL. 0495-543017, MAIL: info@fortutas.nl 

ZAALcOMPeTiTie  2012-2013
ZATeRDAG 19 jANuARi
Sporthal de Heuf, Panningen
D 1 Eurotech/Bevo 3 – Ospel  1 12.50u.

ZONDAG 20 jANuARi
Sporthal van Hornehal, Horn
B1 Hendriks Graszoden/ Leudal 1 – 
Ospel 1 15.35u.

Zie ook www.handbalclubospel.nl

Kringloop Jo Jo
Klaarstraat 20 Ospel  

Open ma t/m vrijdag 13.00 tot 18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur .
Ophaalservice 06 53 27 66 76 (Theo)

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

Op zaterdag 22 januari kunt u uw oud ijzer 
weer brengen naar de Zwarteboordweg 5 
te Ospeldijk tussen 9:30 en 13:00 uur.
Bent u niet in de gelegenheid om dit te 
brengen dan kunt u bellen 06-13292353 
of 0495-632759. Op zaterdag zijn wij be-
reikbaar op 06-13292353

Alle vrijwilligers dienen om 9:00 uur aan-
wezig te zijn bij Odiliahome.

Agenda: 
19 januari: Brengdag oud ijzer
20 januari: Kleermaker 10:30 bij Odiliahome
26 januari: Luchtbukscompetitie & kaart-
avond leden en vrienden van Odilia
27 januari: Algemene ledenvergadering EMM

www.sintodiliaospeldijk.nl

cLuBLOKAAL 
cAfé Bi-j Le-Nie AL 40 jAAR 

HeT GeHeiM RecePT VAN 
juBiLeReNDe BVe

BVe, Golfbiljart Vereniging Nederweert 
eind viert in 2013 haar 40 jarig jubileum.
Het was in de zomer van 1973 dat Broer van 
de Berk, toen kastelein van het lokaal aan 
de Kruisstraat in Nederweert – Eind, met 
enkele vaste bezoekers de Biljart Vereni-
ging Eind oprichtte.
Nadat men al regelmatig enkele balletjes 
in onderling verband had gestoten von-
den Jan Geurts , Dreh Kessels, Ren Sik-
kelbroek, Broer van de Voort, Jac van de 
Voort en Broer van de Berk het nodig om 
hun krachten in team verband met zestallen 
uit de omliggende streek te meten. 
Dit vaste team uit de eerste jaren werd be-
reidwillig bij gestaan door de reserves / in-
vallers Wub Beerens en Jan Craenen.  
BVE heeft vanaf haar ontstaan nog steeds 
hetzelfde clublokaal  Café Bi-j Le-nie; iets 
wat weinig collega verenigingen kunnen 
zeggen!! Twan  en Mia Minten een kaste-
lijnsechtpaar met hart voor hun vereniging. 
Twan en Mia, een gezellig clublokaal met 
enthousiaste supporters zijn sinds jaar en 
dag het geheim recept achter een succes 
van BVE.  De laatste jaren worden ze actief 
bijgestaan door Harold en Monique.

Na de start in 1973 volgde in het seizoen 
1975 -1976 het eerste kampioenschap met 
promotie naar de tweede klasse. Vele kam-
pioenschappen volgde met o.a. promotie 
naar de Hoofdklasse, vervolgens naar de 
Ere- klasse van de Nederlandse Golfbil-
jart Bond. Op haar top speelde BVE met 5 
zestallen in de verschillende klassen. BVE 
organiseert jaarlijks de dorpskampioen-
schappen; een zeer gewaardeerd  gezellig 
evenement tussen Kerstmis en Nieuwjaar 
waar ongeveer 40 niet competitie gebon-
den spelers met een binding met Neder-
weert –Eind strijden om de Dorps Golf- bil-
jartkampioen van het jaar. Een prachtige 
gelegenheid om mede dorpsgenoten in een 
ontspannen sfeer te laten proeven van de 
golfbiljartsport. Momenteel speelt BVE met 
drie zestallen verspreid over hoofdklasse en 
tweede klasse in  het district  Midden Lim-
burg van de Nederlandse Golfbiljart bond
 
Ten gelegenheid van het 40 jarig bestaan 
wordt een  groots golfbiljart toernooi geor-
ganiseerd.
Drie weekenden golfbiljart op het allerhoog-
ste niveau. Het toernooi start op zondag 17 
februari met een jubileum BVE koppel toer-
nooi; vervolgens worden in samenwerking 
met de Midden Limburgse Golfbiljart Bond 
de districts-kampioenschappen georgani-
seerd. Dit alles vindt plaats in het clublokaal 
van BVE Café Bi-j Le-nie te Nederweert 
Eind. U bent van harte welkom als speler 
of gewoon om een kijkje te komen nemen.

Comfort Leaseplan 
bij Stockmans Installaties 

Is uw huidige cv- of warmwatertoestel defect en niet meer te repareren? Of is uw huidige 
installatie verouderd en wilt u deze vervangen door een nieuwe, energiezuinige instal-
latie? Stockmans Installaties biedt u de mogelijkheid om de aankoop-, montage- en 
installatiekosten in maandelijkse, vooraf vastgestelde termijnen te spreiden. Zo vermijdt 
u een grote uitgave ineens en weet u waar u aan toe bent.

Het Leaseplan biedt u:
- Geen grote uitgave ineens
- Spreiding van kosten over een vooraf gestelde looptijd
- U bent na het afsluiten van het contract direct eigenaar van de installatie
- Extra aflossen kunt u tussentijds boetevrij doen
- Een vooraf vastgesteld maandbedrag dat niet geïndexeerd
- Fiscale aftrek van de rente mogelijk*
- Na 5 jaar voor een vast bedrag per maand, hierna bent u eigenaar
- Prijs inclusief service en onderhoud

Uiteraard kunt u ook andere producten via het leaseplan aanschaffen. Wilt u meer infor-
matie over het Comfort Leaseplan? Wij kunnen u informeren over de looptijd, rente en 
uiteindelijke kosten per maand. 

* Fiscale rente-aftrek: Een cv- of warmwatertoestel is een onroerende zaak. Dit houdt in 
dat de rente die u betaalt, aftrekbaar is van de belasting. Voorwaarde is dat de woning 
uw hoofdverblijfplaats is. Een gedeelte van het maandbedrag, waarin de rente is opge-
nomen kunt u dus terugontvangen van de fiscus. Raadpleeg uw belastingadviseur voor 
de voorwaarden.


