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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

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

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

Uit betrouwbare bron is ver-
nomen dat Peter van Engelen, 
woonachtig te Nederweert, op
het punt staat een doorbraak te 
maken in zijn politieke carrière.
Peter van Engelen is hier in
de regio beter bekend als Leo 
Schroijen. Hij (Leo) speelt ook 
dit jaar weer mee in een weder-
om doldwaze klucht van Toneel-
vereniging Mengelmoes.

Maar naast dat Peter van Engelen 
op het punt staat door te breken,
komt ook nog eens zijn schoon-
moeder Ria plotseling logeren, 
denkt Peter dat zijn beste vriend 
Herbert een relatie met Mirjam 
heeft en als klap op de vuurpijl 
verschijnt er ook nog een verloren 
zoon ten tonelen. Dan komen er 
toch wat deukjes in het onbespro-
ken gedrag van Peter.

Behalve onze spelers (zie foto ver-
der op in dit blad) zijn er natuur-
lijk meer mensen nodig om ieder 
jaar weer met een ludiek stukje 
toneel op de planken te brengen. 
Zoals bijv onze regisseur voor dit 
avondstuk (Peter Schroijen), men-
sen voor de grime, decor, geluid 
en techniek. Een deel van de na-
men van deze mensen vindt u te-
rug op onze folder (die u ontvangt 
als u naar de voorstelling komt), 
maar daar naast hebben we nog 
meer leden die allemaal hun eigen 
steentje bijdragen binnen onze 
vereniging. We bestaan al meer 
dan 25 jaar, dit gaat natuurlijk niet 
vanzelf. Toneelvereniging Mengel-

moes grootste verdienste is wel de 
gezelligheid en saamhorigheid. De 
afgelopen jaren hebben zich dan 
ook weer verschillende nieuwe le-
den aangemeld.

Nu even terug waar het omgaat: 
u denkt natuurlijk, ik lees hier een 
zoetsappig verhaal over de poli-
tiek, maar wanneer vindt dit alles 
plaats? Wat kost me, zo’n heerlijke 
avondje lachen?

Dit kost u niets meer en minder dan 
8euro pp. Er vindt geen voorver-
koop plaats. Wij treden voor u op 
in Nederweert-Eind, Nederweert 
en Ospel. We spelen in totaal 8
voorstellingen, dus u wilt meer dan 
èèn avondje lachen, dan kan dat. 
De data en plaatsen waar wij spe-
len vindt u verder op in dit blad ook 
nog terug.

Wij heten u dan ook van harte wel-
kom bij onze voorstelling: Van eur 
femilie mojje ut hebbe !

Kijk ook eens  op www.mengel-
moes.net

Toneelvereninging Mengelmoes 
de politiek in ?!

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
Lichaamspakkingen
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

‘Er gaat geen dag voorbij 

dat ik niet 

aan mijn vader denk. 

Maar dankzij Van Deursen 

is ook zijn afscheid 

een mooie herinnering.’

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 ".

Wij verzorgen 
uw aangifte(n) 

inkomstenbelasting 
voor slechts EUR 50,-

Ook uw jaarrekening 
gegarandeerd 

20% goedkoper dan uw 
huidige adviseur.

www.contentfiscaaladvies.nl

Roy Kirkels
06-25301987

speelt voor u:
“Van eur femilie mojje ut hebbe”

Reigershorst te Nederweert-Eind

De Pinnenhof te Nederweert

Haaze-Hoof te Ospel

Aanvang: 20.00 uur  Reserveren niet mogelijk
De zaal is geopend vanaf 19.00 uur Entree 8 euro

www.mengelmoes.net

Sponsors:

08 Maart
09 Maart

15Maart
16 Maart
17 Maart

20 Maart
22 Maart
23 maart

vrijdag
zaterdag

vrijdag
zaterdag

zondag

Woensdag
vrijdag

zaterdag

Toneelvereniging
“Mengelmoes”

timmerbedrijf

houthandel

Caris Karel BV

Tel. (0495) 626 309
www.huboduijts.nl

Kerkstraat 16  
Nederweert

Klaarstraat 20 
6035 AB Ospel 
(Nederweert)

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

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

Spauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Marco Graven: 

“Ik kom al 30 jaar hier, 
met heel veel plezier!”

VVan der Asdonkan der Asdonk

H
O

VE
NIERSBEDRIJF Hoveniersbedrijf van der Asdonk

Banmolen 19  Meijel
Tel 077-4662322 / 06-53475646 
www.vanderasdonk.nl

voor meer info: www.vanderasdonk.nl

De ideale partner voor een compleet tuinpakket:
• Tuinontwerpen (nu ook in 3D) • Aanleg tuinen

• Snoei- en onderhoudswerkzaamheden • Sierbestratingen

• Tuinberegening / tuinverlichting • Tuinadvies / begeleiding

• Klein grondwerk • Jaaronderhoudscontracten

■ Belettering
■ Kleurprints
■ Glasdecoratie
■ Spiegeldecoratie

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

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

meeuws
decoratiesdecoraties

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.
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Beste advies?

 www.hypotheker.nl

Weert
Wilhelminasingel 165

(0495) 54 64 60

Ook geld verdienen?

www.lenssenadvies.nl

Veel ondernemers
betalen te veel

aan de
Belastingdienst

Doe de
GRATIS quickscan

bij Lenssen.

Bel 0495 85 13 70
voor een afspraak.

N o t a r i s k a n t o o r
N e d e r w e e r t 

o o k  v o o r  j u r i d i s c h 
e n  f i s c a a l  a d v i e s

Pastoor  v.d .  Steenst raat  1  •  6031 EB Nederweer t
Telefoon 0495-633266 •  Telefax 0495-625064

E-mai l :  in fo@notar iskantoornederweer t .n l
Websi te :  www.notar iskantoornederweer t .n l

Notariskantoor
Nederweert

De accountant van Nederweert biedt u...

www.leeters-accountancy.nl

accountancy / jaarrekening
administratieve dienstverlening
fiscale aangiften en advisering

bedrijfsadvisering
startersbegeleiding
salarisadministratie

Ospelseweg 2, 6031 AK Nederweert  T:  0495-633427  E:  info@leeters-accountancy.nl

Deskundig, persoonlijk en betaalbaar

Samen de koers bepalen

Ospelseweg 23 • 6031 Ospelseweg 23 • 6031 AK  NederweertAK  Nederweert
Tel. 0495-460180 • info@jacobsgijsen.nlTel. 0495-460180 • info@jacobsgijsen.nlel. 0495-460180 • info@jacobsgijsen.nlT

  Makelaardij
 Taxaties Taxatiesaxaties T

  Verzekeringen  Verzekeringenerzekeringen  V
 Hypotheken

www.jacobsgijsen.nl

Uw adres voor:

Voor ons volledige woningaanbod zie:Voor ons volledige woningaanbod zie:oor ons volledige woningaanbod zie:V

van Gorp  Malherbe
notarissen

Biest 2

6001 AR Weert

Postbus 291

6000 AG Weert

Tel: (0495) 53 75 55

Fax: (0495) 53 92 85

E-mail: info@vangorpmalherbe.nl

mr L.D. Malherbe en mr W.A.M. van Gorp

notarissen

Verhuisplannen ?
Laat u goed informeren over de 

gewijzigde regelgeving.

Begin bij stap 1:
Bel/ mail ons voor een gratis 

verkoop- en/of aankoopadvies van uw woning !

tel. 0495 460 736  •  info@frissenwoonadvies.nl  •  www.frissenwoonadvies.nl

Koopovereenkomst.

Indien koper en verkoper overeenstemming hebben

bereikt met betrekking tot de verkoop van een wo-

ning dient er een schriftelijke koopovereenkomst te

worden opgemaakt. Hierin worden belangrijke zaken 

vastgelegd, waaronder de omschrijving van het re-

gistergoed, de koopsom, ontbindende voorwaarden, 

bijzonderheden en overige afspraken. Indien u bij 

het opstellen van de koopovereenkomst al contact 

opneemt met de notaris vindt er in een vroegtijdig 

stadium een juridische controle plaats, waardoor de 

kans op onverwachte en nadelige gevolgen achteraf 

verkleind wordt. Ook wordt aandacht besteed aan de 

verschuldigde overdrachtsbelasting.

Financiering.

De financiering van de aankoop kan op vele manie-

ren gebeuren. De koopsom en overige kosten kun-

nen voldaan worden door middel van een lening bij 

de bank (hypotheek), eigen spaargeld, een schen-

king of lening bij uw ouders.

Schenking

Misschien willen uw ouders een bedrag schenken. 

Jaarlijks kunnen ouders aan een kind een bedrag 

van € 5.141,- belastingvrij schenken. Eenmalig kan 

aan een kind, dat tussen de 18 en 40 jaar is, door 

de ouders een bedrag van € 24.676,- geschonken 

worden. Bij de verwerving van de eigen woning of 

aflossing op de hypothecaire lening kan dit bedrag 

onder bepaalde voorwaarden zelfs verhoogd wor-

den naar € 51.407,-. 

Samenlevingscontract.

Woont u samen of gaat u samenwonen dan is het 

wellicht verstandig eens na te denken over een sa-

menlevingscontract en eventueel een testament,

om de zaken voor u en uw partner goed te rege-

len. 

Notariële volmacht

Wanneer uw lichamelijke of geestelijke toestand 

minder wordt, is het belangrijk dat uw zaken worden 

behartigd door een persoon waarin u het volste ver-

trouwen heeft. Steeds meer wordt er een volmacht 

verstrekt aan de partner en/of kinderen om de  be-

langen (waaronder verkoop van de woning) te behar-

tigen als dat nodig is.

U doet er verstandig aan tijdig de notaris in te schake-

len. De notaris kan u helpen,  de woningoverdracht en 

alles wat hier mee te maken heeft, zo soepel mogelijk 

te laten verlopen. 

Neem voor meer informatie of voor het maken van 

een afspraak contact op met ons kantoor. Ervaren me-

dewerkers zullen u op de hoogte stellen welke rege-

lingen in uw situatie van toepassing zijn en waar u 

rekening mee dient te houden.

Mw. mr. E.D.H. Raemaekers

Notariskantoor Nederweert B.V.

Een woning
kopen/verkopen?
Als verkoper of koper op de woningmarkt komt er heel veel op u af. 



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

‘Voor het beste
glasvezeladvies nu 
supersnel naar uw 

Lijbrandt adviseur’

Lijbrandt,
glasvezel,
klaar.

www.lijbrandt.nl        088 555 25 40

Ontvang een 
cadeaubon
t.w.v. € 40,-*
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Kom vóór 3 maart 2013 langs!

Experteam Nederweert
Burg. Vullerstraat 6
6031CD Nederweert

Jan Truyen Beeld & Geluid
Klaarstraat 9
6035 AA Ospel

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

Dirk de Wit, 6 jaar.

Ik mocht helemaal zelf bij Steven de 
vertegenwoordiger van Jf Rey deze stoere 
bril uitzoeken.
Ben helemaal blij met mijn nieuwe stoere bril.
Hayke van Eyecentre Nederweert super 
bedankt voor de goede service.

IJsvakwedstrijden

De IJsvakwedstrijden die gisteren in Haaften tijdens de beurs IJsvak zijn gehouden heb-
ben vijf genomineerden voor de titel IJssalon van het jaar opgeleverd.

Net als vorig jaar zijn de vijf beste deelnemende bedrijven van het combinatieklassement 
van de Gouden IJsspatel en de Gouden IJscreatie verkozen tot genomineerden voor de 
titel IJssalon van het Jaar 2013. 

Marjo deed mee met haar ijscreatie Babaribes. In deze coupe zit vanille, bosbes, kwark-
citroen en kruisbessenijs dat wordt aangevuld met kleine baba’s gedrenkt in limoncel-
losiroop en in een apart glaasje overheerlijke kruisbessencompote met italiaans schuim. 
Deze overheerlijke coupe behaalde de 2de plaats! en  kreeg veel lof van de kritische 
jury. Onze met zilver bekroonde Babaribes staat vanaf  vrijdag 8 maart op onze ijskaart.

Tussen 11 en 23 maart zullen de vijf genomineerde ijssalons beoordeeld worden op 
de toepassing van de hygiënische aspecten, klantvriendelijkheid en communicatie bin-
nen hun bedrijf. Dat gebeurt ondermeer met een onverwachte hygiënekeuring en een 
mystery-bezoek.

Op maandag 25 maart 2013, de eerste dag van de Week van het Ambachtelijk IJs, zal 
op het IJscentrum in Wageningen, de feestelijke bekendmaking plaatsvinden van de 
IJssalon van het Jaar 2013. 

CONCERT BIJ THEETUIN 
DE TURFSTAEKER

Op zondag 24 februari 2013 geven bij een 
concert bij theetuin de turfstaeker. 
Deze middag zal starten om 2 uur.
Wij willen jullie van harte uitnodigen om 
te komen luisteren naar de mooie klanken 
van ons jongeren koor.

Waar: Theetuin de Turfstaeker 
Wanneer: Zondag 24 februari 2013
Hoe laat: 14:00 uur

Te koop:
Oude woonboerderij
aan de Kruisstraat 99

Mag worden herbouwd 
en gesplitst

Aantrekkelijke prijs
Info: 06 50 49 23 24

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

Tevens het adres voor het leegruimen 
van woningen en ophalen van al uw 

overbodige spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

Tel. 0653442320 
www.hhkoopjes.nl / info@hhkoopjes.nl

De vakjury over de Krottepoffers
Menigeen heeft in januari het toneelstuk “@llis in Cyberland” in de Pin-
nenhof gezien. Deze familievoorstelling  was met name voor de jeugdleden 
weer een uitgelezen kans om hun talenten aan het Nederweerter publiek te
tonen. En afgemeten aan de reacties achteraf mochten we concluderen dat 

de Krottepoffers weer een puike productie op de planken hadden gebracht. Maar….voor 
één van de voorstellingen was ook de jury van de Limburgse Federatie voor Amateurto-
neel (LFA) uitgenodigd. En ondanks de positieve reacties van het publiek is het toch altijd 
spannend (alsmede leerzaam) om te vernemen hoe zo’n vakjury tegen alle aspecten van 
zo’n toneelproductie aankijkt. Onlangs hebben we het schriftelijke juryrapport ontvan-
gen en met trots kennis genomen van de inhoud. Zo stelt de jury onder andere dat “De 
Krottepoffers een unieke voorstelling hebben neergezet, waarvan het bijzondere is dat 
deze via improvisatie tot stand is gekomen. Vanuit onderwerpen als pesten, computers 
en gamen zijn de improvisaties tot een eenheid gebracht in een eigentijds en spannend 
verhaal. Het decor is prachtig en futuristisch. En ook de fantastische kostuums verdie-
nen alle lof. Alle personages zien er bijzonder uit: een gekostumeerde dame met hoge 
pruik uit de 18e eeuw, een tovenares, een punker, een droommeisje enz. Allemaal ver-
tegenwoordigen ze een type of een subcultuur. De muziek  en het licht maken de totale 
vormgeving af en maken samen de voorstelling tot een feestje. Het verhaal was voor de 
kleinsten in het publiek misschien wat moeilijk en gecompliceerd. Dit leek echter geen
enkel bezwaar omdat de voorstelling visueel zo uitnodigend was. Onze complimenten
voor de erg bijzondere voorstellingen en het zichtbare spelplezier dat bij de jonge Krot-
tepoffers te zien is. Succes en plezier met de volgende voorstelling. Was getekend: de 
jury van het LFA”.

Het is duidelijk dat al onze 56 leden nu met trots een punt achter deze jeugdproductie 
kunnen zetten. Maar….de tijd staat niet stil, en we zijn inmiddels keihard aan het werk 
aan onze nieuwe productie. Dit wordt een ouderwetse avond lachen met een heerlijke 
klucht die zich afspeelt in de gevangenis. De regie is voor het eerst in handen van twee 
(ja, twee!) fantastische dames uit Nederweert; u kunt ze ongetwijfeld, maar…..namen 
noemen we nog niet.  Noteer wel alvast de datums van de zeven (ja, zeven!) voorstel-
lingen: 5, 11, 12, 18, 19, 25 en 26 oktober. Je kunt tenslotte toch niet het risico lopen dat 
je straks op al deze datums iets anders in je agenda hebt staan!!
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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:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers

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

Voor o.a.
• Keralit gevelpanelen
• Laminaat, plafonds,

wanden en deuren
• Beton- en gebakken klinkers
• Tuinhuisjes en tuinhout
• Schuttingen en poorten
• Trampolines

Hout en Plaatmaterialen
Stenen en dakpannen

Diverse bouw en afbouw materialen
Kunststof / alu. / houten kozijnen

Buiten en binnendeuren
Deurklinken hang & sluitwerk

Plafonds • Laminaat

Bezoek 
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:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers
Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.

zaterdag 7.00-13.00 u.

Gevraagd:

Zaterdag-vakantiehulp
voor kwekerij tuincentrum 

± 15-16 jaar
Waatskamp 150

6035 BV Ospel 

Tel. 0495-626821

Fax 0495-585930

Openingstijden: 
ma 13.00 - 18.00 uur
di - vrij 9.00 - 12.00 uur

13.00 - 18.00 uur
za 9.00 - 16.00 uur

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Stichting Land van Horne

Cliëntenraad
zoekt versterking

Zorgcentrum St. Joseph is onderdeel van de Stichting Land van Horne 
en biedt o.a. verpleging, verzorging, thuiszorg en dagactiviteiten. 
In juni 2013 is het nieuwe St. Joseph gereed, met 32 plaatsen voor 
somatische cliënten en 64 plaatsen voor psychogeriatrische cliënten.

De cliënten van het nieuwe zorgcentrum St. Joseph in Nederweert 
zullen in juni 2013 hun intrek nemen in het gebouw. De cliëntenraad 
behartigt de belangen van deze cliënten. Om dit goed te kunnen blijven 
doen, zoekt de raad versterking.

Hebt u een familielid dat in St. Joseph gaat wonen? Of hebt u affiniteit 
met de ouderenzorg? Wilt u bijdragen aan een goede belangenbeharti-
ging, neem dan contact op met mw. T. Donkers, lid van de cliëntenraad, tel. 
(0495) 63 38 50, of dhr. L. Wijers, directeur cluster Oost, tel. (0495) 62 68 42.

www.landvanhorne.nl

Toneelvereniging De meiberg 
uit het Schoor 

kan helaas dit jaar, zoals gebruikelijk 
het weekend nao de vasteloavondj, 

geen toneelstuk 
op de planken brengen. 

Er is dus op 15-16-17 februari 
geen toneel op het Schoor.

Het bestuur.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Sinds 1914

Aanbieding
t/m 16 februari 

Abrikozenvlaai
€ 7,95

Koffievlaai
€ 13,95

Volgende week:

Stoofpeertjesvlaai € 7,95

Bosvruchtenvlaai € 13,95
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Vlut 2 Ospel
0495-626116

slijperijvanhoek@hetnet.nl

Kartelmessen
Scharen
Messen
Tuingereedschap
veescheermessen
enz.

06-26686181

Weekaanbieding

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

Bienestich ..................................................................€ 9,95
Limburgse vlaaien .......................................€ 8,25
Witte puntjes ................................  10 voor € 2,95
Worstenbroodjes ..........4 halen, 3 betalen

Dinsdag en woensdag: BROODDAG
2 broden naar keuze ...voor slechts € 3,70
Ook voor cadeaubonnen kunt u bij ons terecht!

Voor onze extra aanbiedingen: kijk in de winkel.

Bloemetje voor eerste gebruiker 
Zorg TV in Nederweert

Innovatieve en ondersteunende diensten in de thuiszorg: Zorg Op Afstand

Mevrouw Bartels uit Nederweert is de eerste thuiszorgcliënt van de Stichting 
Land van Horne die gebruik maakt van Zorg TV. Zij kreeg daarom een mooie bos 
bloemen aangeboden door haar zorgcoördinator Maria Smeets en clusterdirec-
teur Léon Wijers. 

In de gemeente Nederweert is de pilot ‘Zorg op Afstand diensten’ gestart. Land van 
Horne biedt thuiszorgcliënten Zorg TV en Leefstijlmonitoring. Dit zijn innovatieve, onder-
steunende diensten in de thuiszorg waardoor zorgbehoevende cliënten zo lang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen. Mevrouw Bartels kan met Zorg TV in haar woning via een 
beeldscherm, met een beeld-geluidverbinding, contact maken met de zorgcentrale. 
Direct contact met verpleegkundige
Mevrouw Bartels was verrast door het bezoek en de bos bloemen en vertelt over haar 
ervaringen tot nu toe met Zorg TV: “Toen de zorgcoördinator me in het begin over de 
mogelijkheden vertelde was ik er meteen blij mee.” Mevrouw is slecht ter been en moet 
insuline spuiten voor haar suikerziekte. Als er problemen zijn, kan zij contact maken 
met de verpleegkundige in de zorgcentrale. Ook kan de verpleegkundige toezien op het 
medicijngebruik. “Dat er op afstand een oogje in het zeil wordt gehouden, geeft me een 
veilig gevoel. Ook heb ik een halsalarm van Zorg TV. Als ik me niet lekker voel of een 
keer val, hoef ik maar op het alarm te drukken en heb ik contact met de zorgcentrale.” 

Leefstijlmonitoring
Ook heeft een aantal senioren in Nederweert sinds kort Leefstijlmonitoring. Zorgcoör-
dinator Maria Smeets licht toe: “Bij Leefstijlmonitoring worden er diverse sensoren in 
huis geplaatst die de bewegingen van de cliënt registreren. Via die gegevens krijgen 
we inzicht in het leefpatroon en gezondheidssituatie van de cliënt en als het dagritme 
afwijkt, dan krijgt de mantelzorger en/of zorgmedewerker daar een melding van. Het is 
bijzonder geschikt voor de kwetsbare cliënt die alleen woont en wanneer het geheugen 
hem of haar wat vaker in de steek laat.”

Als de proef met deze diensten in de gemeente Nederweert succesvol is, dan kunnen 
cliënten van Land van Horne in andere gemeenten er ook gebruik van gaan maken. 

Meer informatie
Op 20 en 25 februari zijn er in de gemeente Nederweert informatiebijeenkomsten over 
Zorg TV en Leefstijlmonitoring voor belangstellenden. Voor meer informatie over ‘Zorg 
op afstand’ kan men tijdens kantooruren het gratis informatienummer bellen: 0800 33 
33 888. 

De Stichting Land van Horne is een organisatie voor verzorging, verpleging en thuis-
zorg. Met ruim 2.000 medewerkers en 1.100 vrijwilligers biedt de stichting (thuis)zorg 
en aanvullende diensten in de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Cranendonck en
Someren.

Hallo Toneelliefhebbers,
Hier volgen de data wanneer Toneelvereniging Mengelmoes hun avondvoor-
stelling “Van eur femilie mojje ut hebbe” aan jullie presenteert:

Vrijdag 08 maart Reigershorst Nederweert-Eind
Zaterdag 09 maart       Reigershorst Nederweert-Eind
Vrijdag 15 maart De Pinnenhof Nedertweert

Zaterdag 16 maart De Pinnenhof Nedertweert
Zondag 17 maart De Pinnenhof Nederweert
Woensdag   20 maart Haaze-hoof Ospel
Vrijdag 22 maart       Haaze-hoof Ospel
Zaterdag 23 maart       Haaze-hoof Ospel

Aanvang 20:00 uur
Entree 8 Euro

Zaal open vanaf 19.00 uur
Er vindt geen voorverkoop plaats.

Kijk ook eens op www.mengelmoes.net

Zo heerlijk rustig … 
in De Groote Peel

Excursie vol natuurbeleving vanaf Buitencentrum De Pelen

Toe aan een beetje rust en ontspanning na alle uitbundigheid van Vasteloavendj? 
Kom dan naar Nationaal Park De Groote Peel en doe mee met de Winterse Stilte-
wandeling op zondag 17 februari. Tijdens deze inspirerende wandeling staat na-
tuurbeleving voorop. De excursie is ongeveer zes kilometer lang, duurt 2,5 uur en 
is vooral geschikt voor volwassenen. Starten om 11.00 uur bij Buitencentrum De 
Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost € 5,- per persoon. Aanmelden
op nummer: 0495 – 641 497 of per mail: depelen@staatsbosbeheer.nl

Tijdens een natuurexcursie wordt er meestal veel verteld. Over het ontstaan, de planten 
en dieren en over de cultuurhistorie van een gebied. Dat is interessant en boeiend en ver-
rijkt je kennis. De Winterse Stiltewandeling in De Groote Peel biedt naast die informatie 
nog wat extra’s. 

Al wandelend in het uitgestrekte Peellandschap worden er op een aantal plekken bijzon-
dere belevingsmomenten ingebouwd waarbij de zintuigen worden geprikkeld. De Groote
Peel is, vanwege het weidse en open karakter een ideaal gebied voor natuurbeleving. 
Weer en wind hebben vrij spel en je kunt er heerlijk uitwaaien. De grillige silhouetten van 
de kale takken onthullen speciale doorkijkjes en geven het landschap een transparante
en winterse sfeer. Een sfeervolle wandeling om heerlijk tot rust te komen en optimaal te
genieten van de natuur. 

Buitencentrum De Pelen, startpunt van natuurbeleving
Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel is de toegangspoort tot 
Nationaal Park De Groote Peel. Hier starten alle activiteiten. Het Buitencentrum is t/m 
februari op dinsdag t/m zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: 
www.buitencentra.nl

Speciaal voor alle mensen met een
beperking en alle senioren van de ge-
meente Nederweert.

Zondag 10 maart in „De Pinnenhof” om 
13.30 uur. Zaal open vanaf 13.00 uur
Presentatie: Will Knapen

PROGRAMMA:
Welkom: Harrie Stultjens 
Opening: Wethouder Frenken-Ras
Artiesten: Iris & Niels

De Coconblazers
Jarra & Niels
Stef & Annelies
De Brelsterte
Ger Frenken
De Heldense Hofzangers

In de pauze wordt u gratis koffie met vlaai 
aangeboden.

Opgeven  is  beslist noodzakelijk,
dit kan tot en met 1 maart

Voor Nederweert: Pinnenhof op don-
derdag 21 en 28 februari  tussen 13.00 en 
15.00 uur
Voor Ospel: Haazehof  op dinsdag 19 en 
26 februari  tussen 15.00 en 17.00 uur
Voor Budschop: tel. 0495-633758 
Voor Eind: tel  0495-632183
Harrie Stultjens: tel. 0495-633329
Bewoners van Zorgcentrum, Wozoco, de 
Weijer en aanleunwoningen kunnen zich 
opgeven bij Cocon, tel.    0495-626235.

Entree slechts: € 5.00

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)

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

CURSUS HOE BEWERK
EN BEWAAR IK MIJN 

DIGITALE FOTO’S 
Iedereen jong, oud man of vrouw kan 
deelnemen
In Leveroy wordt een cursus fotobewerking 
gegeven. In deze cursus leert U in 7 les-
sen omgaan met het foto bewerkings pro-
gramma Picasa. Dit is een van het meest 
bekende programma om foto’s te bewerken 
op Uw computer. U kunt met dit program-
ma Uw foto’s bekijken, bewerken, beheren, 
presenteren en afdrukken. Ook kunt U met 
de extra’s van Picasa webalbum, films, 
posters, of collages maken. In de laatste
les leert u een fotoboek maken. De cursus 
wordt in relatief kleine groepen, van 5 tot 6
personen gegeven, en vindt plaats in ge-
meenschapshuis De Pestoeërskoel in Leve-
roy. De cursussen vinden overdag maar ook 
’s avonds plaats, dit is afhankelijk van Uw 
persoonlijke voorkeur, en het aantal deelne-
mers. Er worden  ook word, internet, basis 
windows en vervolg cursussen gegeven. 
Bent U geïnteresseerd of wilt U informa-
tie, bel dan Annie van Roij. telefoonnum-
mer: 0495-651687 e-mail amjjthijssen@
hotmail.com

Zaterdag 23 februari in Wups Pub
Terug van weggeweest!

The Harmony Two Tones B/NL
Rhythm and Blues,  Jump,  Jazz ’40 -’50,  Ska

Verwacht in zaal Centraal:
Donderdag 7 maart: Urban Voodoo Machine UK

Maandag 29 april: ‘Koninginnenacht’ m.m.v. 
Tenement Kids NL / Ha Ha Tonka USA

Organisatie: breezyconcerts.nl

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

NIEUWE START BINNENJOP IN NEDERWEERT: Vrijwilligers gezocht! 
De Binnenjop, gelegen bij de sporthal in Nederweert, gaat een nieuwe start maken. We 
zijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor de Binnenjop.

In de Binnenjop in Nederweert kunnen jongeren terecht om leeftijdsgenoten te ont-
moeten en leuke activiteiten te doen. De Binnenjop is de komende periode open op 
maandag- en donderdagavond van 18.30 tot 21.30 uur. Je kunt in de Binnenjop andere 
jongeren ontmoeten, gezellig met vrienden afspreken en leuke activiteiten doen, zoals 
poolen, tafelvoetballen en tv kijken. In de Binnenjop is tegen een kleine vergoeding een 
glaasje fris en wat lekkers te krijgen. 

Een beroepskracht van de welzijnsorganisatie Vorkmeer is ’s avonds aanwezig om het 
contact met de jongeren te onderhouden. We zijn op zoek naar vrijwilligers die willen 
helpen in de Binnenjop. Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij, op één of meer 
avonden, aanwezig is in de Binnenjop, een praatje maakt met de jongeren en eventuele 
hand- en spandiensten doet. Een vrijwilliger kan rekenen op de ondersteuning van Vork-
meer. Spreekt dit vrijwilligerswerk jou/u aan? Laat het ons weten! 

Jongeren zijn van harte welkom in de Binnenjop, ook als je gewoon eens wilt binnenlopen. 
Wilt u als ouder ook eens een kijkje komen nemen? Dat kan natuurlijk! 

Meer informatie over de Binnenjop of vrijwilliger worden? Neem dan contact op met 
Vorkmeer Nederweert, tel. 0495-688249 of mail naar info@vpnederweert.nl. 

VACATURE VAN DE WEEK: Leidster Jong Nederland Budschop
Jong Nederland Budschop is op zoek naar een leidster, om samen met twee ervaren 
leidsters een meidengroep een leuke dinsdagavond te bezorgen! Taken bestaan uit het 
draaien van de groep van 19.00 tot 20.30 uur en helpen bij het maken van het program-
ma. Belangrijk is om affiniteit te hebben met jongeren. We zoeken een vrijwilligster die 
gemotiveerd en creatief is en makkelijk contact maakt. Interesse in dit vrijwilligerswerk? 
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. 

25 en 26 februari  2013
JAARLIJKSE 

COLLECTEBUNDELING
BUDSCHOP

Inleiding en opzet.
Twee jaar geleden zijn wij gestart met de 
collectebundeling Budschop. Een groot 
succes! Dit jaar vindt er weer een geza-
menlijke collecte plaats van 15 afzonder-
lijke  doelen. De collectebundeling is een 
initiatief van de Dorpsraad Budschop. De 
inwoners van Budschop ontvangen in 
week 8 een brief met informatie over de 
collectebundeling Budschop.  De collecte 
wordt gehouden op 25 februari 2013 met
op 26 februari een naloopronde.
Op de doelenlijst kan men invullen aan 
welke doel/doelen men wil geven. 
Uiteraard wordt gehandeld volgens het
landelijke collecteprotocol. De envelop-
pen worden onder toezicht van de Dorps-
raad Budschop gecontroleerd en het geld
wordt toebedeeld aan de doelen zoals alle 
gevers hebben ingevuld. Het totaalbedrag 
wordt op een rekening gestort die onder 
het beheer valt van de Dorpsraad en het 
geld wordt vanaf die rekening overge-
maakt aan de desbetreffende landelijke 
goede doelen. De inwoners worden geïn-
formeerd over de opbrengst van de totale 
collecte en de verdeling daarvan.

Wat is de essentie?
- Er wordt maar éénmaal per jaar gecol-

lecteerd in plaats van 15 keer.
- Men kan vooraf veel bewuster overden-

ken aan welke doelen men geeft en hoe-
veel. 

Samenstelling werkgroep.
Peter Slegers (beheerder  financiën) -
telefoon 633664
Mia Gubbels  - telefoon 632821
Henny Kroezen - telefoon 632155
Piet Wullems – telefoon  625126
Femke Joosen – telefoon 585282

INFORMATIEBIJEENKOMST

MEER WETEN OVER
‘ETALAGEBENEN’ OF

VERWIJDING (ANEURYSMA) 
VAN DE BUIKSLAGADER?

SJG Weert organiseert op woensdag 6
maart a.s. een informatiebijeenkomst 
over ‘etalagebenen’ en verwijding van 
de buikslagader.

Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie 
gegeven over onderzoek en behandelmo-
gelijkheden van beide vaataandoeningen. 
Bij de behandeling van etalagebenen 
wordt dieper ingegaan op de dotterbe-
handeling en looptraining. 

Sprekers zijn: 
A. Sondakh, vaatchirurg
N. Naus, fysiotherapeute
H. Wiermans, Hart&Vaatgroep.

Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen.
De Hart&Vaatgroep en de leverancier van 
dottermateriaal zijn aanwezig met een 
stand.

Locatie: Auditorium van SJG Weert, 
Vogelsbleek 5
Tijd: 19:00 - ± 21:00 uur, zaal open 18:30 uur
Kosten: geen 
Aanmelden: via het inschrijfformulier op
de website: www.sjgweert.nl (zie: agen-
da) of telefonisch bij de afdeling Patiën-
tenvoorlichting: 0495 - 57 22 05.

OPEN EETTAFEL LEVEROY
Op donderdag 21 februari is weer open 
eettafel, aanvang 12.00 uur. Vaste bezoe-
kers afmelden voor woensdagmiddag 14 
november 11.00 uur. Nieuwe bezoekers 
aanmelden tot dat zelfde tijdstip.

Tel. 651501; 652274; 651633

Beleef het verleden aan de hand 
van gids Alfons Bruekers

HISTORISCHE RONDLEIDING
DOOR DE KERN VAN

NEDERWEERT
Op zondag 24 maart vindt er een cul-
tuurhistorische rondleiding plaats 
door het centrum van Nederweert. In 
een wandeling van circa anderhalf uur 
neemt gids Alfons Bruekers de deel-
nemers mee terug in de tijd. Aan de 
hand van bijzondere verhalen en ach-
tergronden schetst de historicus een
verrassend beeld van de geschiede-
nis van het Peeldorp.  Een must voor 
iedereen die meer wil weten over Ne-
derweert. 

Praktische gegevens
Onder leiding van de gepassioneerde gids 
Alfons Bruekers wordt U rondgeleid door
de oude kern van Nederweert. De route
voert door de Kerkstraat, Beuldersweg, 
Schoolstraat, Pastorieweg en Kapela-
niestraat. Op een tiental plekken langs de 
route wordt even stilgehouden en krijgen 
deelnemers een toelichting over de ge-
schiedenis en de bezienswaardigheden.

De route duurt ongeveer anderhalf uur. 
Wandelschoeisel en eventueel een pa-
raplu wordt aangeraden. De rondleiding 
start en eindigt bij Guulke eten en drinken, 
Geenestraat 2A. 
Ontvangst om 10.30 uur met koffie en 
vlaai. Aanvangstijd rondleiding om 11.00 
uur. Bij extreem slechte weersomstandig-
heden wordt een alternatief binnenpro-
gramma verzorgd. 

Een ontdekkingstocht die meer dan de 
moeite waard is. 

Opgeven
Deelname aan de historische wandeling
kost € 10,- per deelnemer. Dat is inclusief 
koffie met vlaai. Opgeven kan bij Guulke 
eten en drinken, tel. 0495-634221 of via 
info@guulke.nl.  De zomertocht staat ge-
pland op zondag 23 juni en de herfsteditie 
van de wandeling is gepland op zondag 
22 september.
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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 13 tot en met 23 februari 2013

WOENSDAG 13 FEBRUARI
Aswoensdag
19.00 uur H. Mis met uitreiking van het as-
kruisje (zang dameskoor Cantantes).

DONDERDAG 14 FEBRUARI
Gedachtenis van H.-Cyrillus, monnik, en 
Methodius, bisschop, patronen van Europa
18.00 uur uitstelling van het allerheiligste.
18.30 uur rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis. 

VRIJDAG 15 FEBRUARI
18.30 uur Kruisweg.
19.00 uur H. Mis

ZATERDAG 16 FEBRUARI 
Vooravond van de eerste zondag in de 
veertigdagentijd
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Can-
tantes, lector mevr. H. Dielissen) – over-
leden ouders gielen-van nieuwenhoven 
en overige familieleden, ouders Verheijen-
van den Kerkhof, ouders Broens-Frans-
sen, overleden ouders Custers-Verheijen, 
zoon Pierre, schoonzonen Harrie en 
graad, ouders Dielissen-Basten en zoon 
Harrie.

ZONDAG 17 FEBRUARI
Eerste zondag van de veertigdagentijd
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, 
lector mevr. L. Caris) – jaardienst Lies 
Bruekers-van de Kruys, Mia Bijlmakers-
janssen (vanwege verjaardag), Wiel 
van gemert (vanwege verjaardag), Wiel 
Dirckx (vanwege verjaardag).

H. Doopsel: Laura en David Stals (Palm-
straat 16).

MAANDAG 18 FEBRUARI
18.30 uur rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel. Tot bijzon-
dere intentie.

DINSDAG 19 FEBRUARI
18.30 uur rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 20 FEBRUARI
geen rozenkransgebed en geen H. Mis.

DONDERDAG 21 FEBRUARI
Gedachtenis van H.-Petrus Damiani, 
bisschop  en kerkleraar
18.00 uur uitstelling van het allerheiligste.
18.30 uur rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis. 

VRIJDAG 22 FEBRUARI
Feest van Sint-Petrus’ Stoel
18.30 uur Kruisweg.
19.00 uur H. Mis – voor jan Bongers v.w. 
sterfdag

ZATERDAG 23 FEBRUARI
gedachtenis van H.-Polycarpus, bis-
schop en martelaar – vooravond van de 
tweede zondag van de veertigdagentijd
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Can-
tantes, lector mevr. T.Kessels) – zeswe-
kendienst Truus Baetsen-Stappers, jaar-
dienst Frens janssen, jaardienst neske 
Horyon-reemers en zonen Harrie en 
Thijs, jaardienst Henricus greijmans te-
vens voor To greijmans-Hendrikx en zoon 
Teng, overleden echtgenoten respen-
Moonen.

Misdienaars
Zaterdag 16 februari 18.00 uur: Britt 
Stienen.

Kruisweg bidden op vrijdagavond       
Tijdens de veertigdagentijd (vasten) wordt 
in onze kerk op vrijdagavond om half ze-
ven de kruisweg gebeden. De kruisweg 
(in het Latijn Via Crucis of Via Dolorosa) 
is een onderdeel van de totale traditie van 
het christelijke paasfeest. Het is een na-
bootsing van de lijdensweg van Christus 
vanaf het gerechtsgebouw, het paleis van 
de romeinse procurator Pontius Pilatus, 
tot op de heuvel golgotha, plaats van de 
terechtstelling. 

De kruisweg bestaat uit veertien staties. 
Het woord statie is afgeleid van het La-
tijnse woord statio, dat staan of stilstaan 
betekent. Bij de kruisweg kunnen kerk-
gangers met de priester langs de veertien 
staties, schilderijen in onze kerk, meelo-
pen, maar ook vanuit de kerkbanken de 
kruisweg volgen en meebidden.

KAPEL O.L. VROUW VAN
LOURDES IN SCHOOR
Kerkbijdrage rabobank rek. 

nr.1355.09.246 
en ing-bank gironr. 2943427

ZONDAG 17 FEBRUARI 
10.00 uur H. Mis – overleden ouders 
eckers-Schroeten, zonen Wub en Sjef, 
dochter Truke en schoondochter gertru-
da Wagemans-eckers.

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(ST. JOSEPH)
Vrijdag 15 februari 18.30 uur. 
Muziek: samenzang

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 16 – 23 februari. 
WOENSDAG 13 FEBRUARI, Aswoens-
dag, 09.00 en 19.00 bij het begin van de 
40-dagentijd. na beide vieringen wordt 
het askruisje opgelegd.

DONDERDAG 14 FEBRUARI, geen 
avondmis. 

ZATERDAG 16 FEBRUARI, veertigda-
gentijd, 19.00 (Zangkoor De Peelklanken) 
Harrie Steevens (verjaardag), ghm Sjef 
Vaes en Lies Vaes-Slaats, zwd Bèr Moo-
nen.

ZONDAG 17 FEBRUARI, 1e zondag van 
de 40-dagentijd, 10.00 (Kerkelijk zang-
koor gregoriaans) ghm Harry Loijen (ver-
jaardag), echtgenote anna van nieuwen-
hoven en zoon Frans, ghm Herman en 
Leonie Bongers-Deuss en dochter Mia. 

DINSDAG 19 FEBRUARI, 19.00 voor de 
zieken.

DONDERDAG 21 FEBRUARI, 19.00 voor 
eigen intenties. 

ZATERDAG 23 FEBRUARI, 19.00 (Sa-
menzang) Marian van Lierop (verjaardag), 
ghm Wiel jacobs, ghm gied Huijben, ghm 
antoon op ’t root en Maria van de Moos-
dijk, zwd annie Weekers-jeurnink, zwd 
Toon Weekers. 

ACOLIETEN: za. 16 febr. 19.00 : richard 
Köster, Koen Coumans; zo. 17 febr. 10.00: 
richard Wilmsen, Thomas Wilmsen; za. 
23 febr. 19.00 : joost van Lierop, Mathijs 
van Lierop, edwin van rooijen. 

VEERTIGDAGENTIJD: We beginnen de 
40-dagentijd als voorbereiding op het 
Hoogfeest van Pasen. We doen dit door 
ons meer dan anders toe te leggen op het 
leven vanuit het geloof, werken van boet-
vaardigheid en naastenliefde. We geven 
meer om onze naaste, dichtbij en veraf 
door een bijdrage aan de Vastenactie die 
nog volgt. Het lijden van je naaste gaat je 
aan, zoals het boek job verhaalt.

job werd getroffen door onnoemelijk 
lijden. als zijn vrienden dat horen ko-
men ze hem opbeuren. Maar hun troost 
blijkt te bestaan uit verwijten aan de ge-
plaagde job. Zijn lijden kan volgens hen 
alleen maar betekenen dat hij gezondigd 
heeft. Volgens job klopt dat niet. Hij kan 
niet begrijpen dat god hem al dit kwaad 
laat overkomen. Zijn vrienden blijven in 
gebreke. god ontsteekt in woede tegen 
hén, omdat zij job in de steek hebben ge-
laten in zijn lijden en verdriet. Ze hebben 
job geen recht gedaan, want ze hebben 
hem niet getroost. god is hier boos op de 
mens die zich het lijden van zijn naaste 
niet aantrekt. 

Laten we ons in deze vastentijd inspireren 
door het verhaal van de arme man job. 

 Pastoor a. Koumans. 

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 opge-
ven op het adres: gubbels@kpnplanet.nl 
en het bedrag van € 20,00 overmaken 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 te-
lefoonnummer en de opgave van de misin-
tentie 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 17 FEBRUARI 2013  H. Mis om 
11.00 uur.
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie. H. Mis voor ouders 
Dien en jef Vaes-Knapen

Lector: Mariet van geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Hein nieskens

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROy

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

Week van  13 febr. 2013 – 23 febr. 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

Woensdag 13 febr. Aswoensdag
19.00 uur: eucharistieviering (Volkszang)
Tijdens de eucharistieviering zal het as-
kruisje worden uitgereikt.

Zondagmorgen 17 febr. 9.30 uur:
1ste zondag van de Vasten
als jrgt. voor Dominicus Coenen en Maria 
van appeven, als hgm. voor Luci Verstap-
pen-roost, rector Lambert gubbels en 
pater Crins  (Cantate)

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

13 t/m 23 februari 2013

WOENSDAG 13 FEBRUARI: 19.00 uur 
aswoensdagviering, voorgangers leden 
woord-en gebedsdienstgroep.

ZATERDAG 16 FEBRUARI: 19.15 uur H. 
Mis, koor De Leeuwerik, jaardienst voor 
Truuke Beerens-Doensen, voor Fien Strij-
bos-van Tongerlo voor haar verjaardag, 
jaardienst voor annie Lempens-Linders, 
zesweken dienst voor Wiel janssen.

ZATERDAG 23 FEBRUARI: 19.15 uur 
H. Mis, koor De Sleutels, jaardienst voor 
Sjaak en gerda aben-Venner, jaardienst 
voor Piet Linders en tevens voor zijn ver-
jaardag, voor ouders Weekers-Tullemans, 
voor anny Weekers-Vaes.

LEZERS: zaterdag 16 februari Maria van 
nieuwenhoven, zaterdag 23 februari Fran-
cien Verheijen..

MISDIENAARS:  zaterdag 16 februari 
ayla en Lois Beerens, zaterdag 23 februari  
esther Boonen en Luc Weekers.

KINDERWOORDDIENST: beste kinde-
ren a.s. zaterdag 16 februari zijn jullie 
weer van harte welkom om 19.15 uur in de 
sacristie

“Je levenspad is geplaveid met keuzes. 
Elka dag heb je ermee te maken.”

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

Kiest u voor gebaande paden of vaart u uw eigen koers ?

Geuns Uitvaartbegeleiding heeft oor voor uw wensen en oog voor details. Bent u alternatief of traditioneel, modern of klassiek:
samen geven we de uitvaart de ‘kleur’ die u wenst. Wij blijven onafhankelijk, want… waar u ook verzekerd bent, u kunt altijd 
een beroep op ons doen. We bespreken, verzorgen en begeleiden persoonlijke uitvaarten en alle formaliteiten eromheen.

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

SCHAATSEN
Vrijdagavond 22 februari om 19.00 uur 
kan iedereen, jong en oud, het hele ge-
zin, gaan schaatsen op de kunstijsbaan te 
eindhoven. We maken er weer een gezel-
lige, sportieve avond van. 
Tot 22 februari.

 Bestuur buurtvereniging Schoor.

L.K.V. OSPEL
 
Beste leden,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor het bij-
wonen van onze jaarvergadering, die ge-
houden zal worden op dinsdag 19 februari 
2013 in gemeenschapshuis “Haaze-hoof”.
Voor de agendapunten verwijzen we jullie 
naar de schriftelijke uitnodiging.
aanvang 20.00 uur.

We hopen jullie dan te mogen verwelko-
men en we wensen jullie alvast een ple-
zierige avond.

 Met vriendelijke groeten,
 het bestuur.

HUMANITAS ONDERSTEUNT 
BIJ ROUW EN (ECHT)

SCHEIDING
Het verlies door de dood van een dierbare 
of het verlies van een partner na een (echt)
scheiding is een indrukwekkende gebeur-
tenis die je hele leven overhoop haalt 
en die ook emotioneel een diepe indruk 
maakt. je komt voor allerlei problemen te 
staan die je alleen dient op te lossen. De 
mensen om je heen gaan door met leven, 
terwijl voor jou het leven stilstaat.

Voor mensen die samen met lotgenoten 
hun ervaringen willen delen en een luiste-
rend oor zoeken, organiseert Humanitas 
afdeling Weert een aantal bijeenkomsten. 
er start een lotgenotengroep voor men-
sen die een dierbare zijn verloren door 
overlijden en er start een lotgenotengroep 
voor mensen die als gevolg van een echt-
scheiding alleen zijn komen te staan.

Belangrijke thema’s in beide groepen 
zijn “wat is er gebeurd’, “hoe ga je met je 
emoties om”, “alleen zijn en zorgen voor 
jezelf”, “hoe zie je de toekomst”. 

elke groep bestaat uit 5 tot 8 deelnemers 
en wordt begeleid door twee geschoolde 
vrijwilligers van Humanitas en komt 8 keer 
bij elkaar, verdeeld over 3 maanden. Bij 
voldoende deelnemers starten medio fe-
bruari 2013 weer twee groepen. 

Voor meer informatie over Humanitas: 
www.humanitas.nl/afdeling/weert
Voor aanmelding: tel 06-30890324 of 
email: weert@humanitasmail.nl

ZIJACTIEF LIMBURG

Beste leden,

Wij willen jullie uitnodigen voor onze jaar-
vergadering op maandag
18 februari om 19.30 uur in de rei-
gershorst. 

aansluitend aan de jaarvergadering komt 
arlette reijnen van het Steunpunt Man-
telzorg en de Vrijwilligerszorg ons iets 
vertellen over de hulp en steun  die ze  
kunnen bieden. Welke regelingen er zijn 
voor mantelzorgers? Welke rechten heb-
ben mantelzorgers? Kan iemand de zorg 
overnemen? Wanneer u intensief voor een 
ander zorgt dan heeft u waarschijnlijk veel 
vragen.

De jaarvergadering is voor ons heel be-
langrijk. Wij hopen dan ook dat jullie met 
vele gehoor geven aan deze oproep.

 Met vriendelijke groeten,
 Het bestuur
 www.zijactieflimburg.nl

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.

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

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Dankbetuiging
Een drukbezochte afscheidsdienst in de St. Lambertuskerk, 

ontelbare kaarten, tal van telefoontjes en blijken van medeleven, 
de warme aandacht van de buurtbewoners – het heeft ons allen 
goed gedaan en het verlies van mijn dappere Toos, ons mam en 

oma een beetje meer draaglijk gemaakt.

Maar het gevoel dat we 

Toos Knapen-Zwartjens

zo missen, overheerst alles.

Frits Knapen, kinderen en kleinkinderen.

Wij danken iedereen die een financiële bijdrage heeft gegeven 
voor KWF Kankerbestrijding.

Op zondag 3 maart wordt om 10.00 uur in de Onze Lieve Vrouwe 
Kapel (Schoor) de zeswekendienst gehouden.

IN MEMORIAM 
WIEL JANSSEN

Op twieëdje Körstdaag 2012 es oos zieër 
gewaardeerdj Ieërelid, Wiel Janssen, 
nao ein kort zeekdjebed overleeje. 
Wiel waas eine aktieve Indjenaar, 
dae zich met hert en zeel inzat vör 
ut vereinigingslaeve. Auch bi-j de 
activiteite van de Piepkukes koste 
vae altieëd op ‘m raekene. Wiel waas 
jaorelank lid van de raod van elluf en 
de V.I.P., daonao es hae Ieërelid gewoore 
van oos vereiniging, dit vör al zien 
verdeenste. Vae winse Mien, Jan, Ton 
en Ria, Leo, Henk en Ria en familie hieël 
völ sterkdje tôw met dit groeëte verlees.

Mooge Wiel 
röste in vrede.

Bestuur,  leede 
en Ieëreleede van 
K.V. De Piepkukes.

Verkiezing 
“Vrouw van het Jaar”

al meer dan 17 jaar organiseert de Venezuela werkgroep de verkiezing van een bijzon-
dere vrouw om te worden uitgeroepen tot  “Vrouw van het jaar”. Bij de jaarlijkse viering 
van int. Vrouwendag op 8 maart is dit het hoogtepunt van de avond. ook in 2013 op zal 
deze verkiezing plaatsvinden. 

Hiervoor vragen wij uw hulp. Wilt u hiervoor iemand nomineren, voordragen?
Dit is voor u een unieke kans om een vrouw die onmisbaar is, voor uw club, vereniging, 
organisatie of in uw naaste omgeving, eens in het zonnetje te zetten. 
Wij zijn er van overtuigd dat er ook bij uw sportvereniging, buurtcomité, vereniging,  har-
monie, school en binnen de mantelzorg,  bijzondere vrouwen zijn, die het verdienen om 
voorgedragen te worden voor de eretitel: 

“Vrouw van het Jaar 2013”
juist die gewone vrouwen, die zo onzichtbaar blijven, willen we graag naar voren halen. 
niet om ze een grote prijs te geven of een gouden handdruk maar om ze te verrassen 
met een blijk van waardering. Maar ook om de gemeenschap te laten doordringen van 
hun waarde. 

Een onpartijdige jury
bestaande uit een vrouw van ieder kerkdorp uit nederweert, onder leiding van gerrie van 
Hoof, zullen uit alle genomineerden een vrouw kiezen. Het moet een vrouw zijn, die iets 
bijzonders heeft gedaan, voor de nederweerter gemeenschap en / of 
- zich belangeloos inzet voor andere mensen,
- zich vrijwillig inzet voor familie, buurt of gemeenschap,
- uit de gemeente nederweert komt.
- de kandidate hoeft geen lid te zijn van een vrouwenvereniging 

Tijdens de viering van internationale Vrouwendag,op vrijdagavond 8 maart 2013 in ge-
meenschaphuis “Haazehoof”  te ospel, zal voor de 17e keer de “Vrouw van het jaar” be-
kend gemaakt worden. Haar naam kan worden voorgedragen bij de jury voor 17 februari 
2013. (De vrouwen die na deze datum worden voorgedragen, kunnen helaas niet meer 
meedingen naar de titel)

-----------------------✂-----------------------------------✂-----------------------------
naam en adres van de voorgedragen vrouw:

Korte omschrijving van haar verdiensten:

Dit strookje svp sturen aan Mevr. g.v. Hoof, Korenbloemstraat 55, 6035 aZ  ospel.
of naar afd. bestuur in gesloten envelop met het opschrift: “Vrouw van het jaar”
(inleveren voor 17 februari 2013)

De stichting
Venezuelae-
werkgroep

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, 
e-mails, bloemen en de vele andere blijken van medeleven, die 
wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn zorgzame man, 
ons pap en opa

Bèr Moonen
Uw belangstelling heeft ons veel steun en troost gegeven. Ook 
een woord van dank aan allen die de diensten hebben verzorgd.

    Toos Moonen - Schroijen
    Kinderen en kleinkinderen

Ospel, februari 2013

De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 16 februari 
om 19.00 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen te Ospel.

UITNODIGING ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

BUURTVERENIGING SCHOOR
op dinsdag 26 februari om 20.00 uur hou-
den we weer een jaarlijkse ledenvergade-
ring in zaal Briels inclusief koffie/thee en 
een stukje cake. De vergadering wordt af-
gesloten met een fotopresentatie van o.a. 
het 50-jarig jubileumfeest. alle leden zijn 
van harte welkom.

 Bestuur Buurtvereniging Schoor

LKV NEDERWEERT
Hallo dames,

op dinsdag 19 februari is onze jaarver-
gadering. We beginnen om 20.00 uur. u 
ontvangt allen nog een uitnodiging. 

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur
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Gemeente contact

WOZ-Waarde
Gemeenten zijn verplicht om de Wet 
waardering onroerende zaken (Wet 
WOZ) uit te voeren. Op grond van deze 
wet wordt van alle onroerende zaken in 
Nederland de waarde bepaald en vast-
gesteld. De WOZ-waarde gebruiken we 
voor de heffing van de onroerende zaak-
belastingen (OZB). Jaarlijks taxeert de 
gemeente alle onroerende zaken en voor-
ziet ze van een nieuwe WOZ-waarde. De 
WOZ-waarde is dit jaar opnieuw vastge-
steld naar de waardepeildatum 1 januari 
2012. Deze waarde komt tot stand op 
basis van vergelijking van verkoopcijfers 
van woningen, die op of rond de peilda-
tum zijn verkocht. 

Bij het bepalen van de waarde gaan we 
uit van het bedrag dat het object zou 
opbrengen op de peildatum, als het leeg 
verkocht zou zijn en onmid-
dellijk in gebruik zou kunnen 
worden genomen. Dit noemen 
we de vrije verkoopwaarde. We 
houden daarbij geen rekening 
met huur, verhuur, hypotheken 
en (erf)pacht. De waardevaststel-
ling gebeurt een jaar vóór het 
kalenderjaar waarvoor die waarde 
wordt gebruikt. In 2013 hanteren 
we daarom de waarde per 1 janu-
ari 2012. Als in de periode van 1 
januari 2012 tot 1 januari 2013 de 
toestand van uw pand gewijzigd 
is (bijvoorbeeld door een ver-
bouwing), dan is daar rekening 
mee gehouden. In dat geval is de 
waarde niet naar de toestand op 
de waardepeildatum (1 januari 
2012) vastgesteld, maar naar de 
toestand van de onroerende zaak 
op 1 januari 2013.

TaxaTieverslag
Het taxatieverslag bevat gegevens van de 
onroerende zaak, zoals de aard van het 
object, kadastrale gegevens, oppervlakte, 
inhoud, eventuele bijgebouwen, bouwjaar 
en eventueel specifieke kenmerken. Ook 
worden onderbouwende verkoopcijfers 
(marktgegevens) vermeld. Bij niet-
woningen wordt de waarde voornamelijk 
onderbouwd door gerealiseerde huurgege-
vens die niet op het taxatieverslag worden 
vermeld. Het taxatieverslag kunt u inzien 
op www.belastingennederweert.nl.

OnrOerendeZaak-
belasTingen 
De gemeente heft onroerendezaakbelas-
ting (OZB) van eigenaren en gebruikers 
van onroerende zaken. Een eigenaar is 
degene die op 1 januari van het belasting-
jaar de onroerende zaak in eigendom of in 

Op donderdag 28 februari worden de belastingaanslagen 2013 bezorgd 
bij alle inwoners en bedrijven in onze gemeente, gelijktijdig met de 
aanslag voor de waterschapsheffingen van het Waterschap Peel en 
Maasvallei. Net als vorig jaar kunt u uw belastingzaken regelen via een 
speciale belastingenwebsite en een persoonlijke pagina op internet. Op 
www.belastingennederweert.nl vindt u antwoorden op de meest gestelde 
vragen, kunt u uw gemeentelijke belastingaanslag bekijken, reacties 
insturen en meer. Maar wat gaat u nu precies betalen? En waarvoor 
eigenlijk? We geven u een beknopt overzicht. 

bezit heeft. Het gaat dus om de eigenaar, 
de erfpachter of de vruchtgebruiker van de 
onroerende zaak. Verkoop gedurende het 
jaar leidt niet tot teruggave. Een gebruiker 
is degene die op 1 januari van het belas-
tingjaar een onroerende zaak gebruikt. Een 
eigenaar die ook gebruiker is van de onroe-
rende zaak, wordt voor beide belastingen 
aangeslagen. De gebruiker van een woning 
wordt niet aangeslagen voor OZB.

Deze onroerendezaakbelastingen worden 
jaarlijks geheven. De eigenarenbelasting 
en de gebruikersbelasting hebben elk een 
eigen tarief. Dit tarief wordt uitgedrukt in 
een percentage van de WOZ-waarde van 
de onroerende zaak. Voor woningen en 
niet-woningen zijn verschillende tarieven 
vastgesteld. De tarieven zijn o.a. afhan-
kelijk van de waardeontwikkeling van het 
binnen de gemeente gelegen vastgoed.

Tarieven OZb
De raad heeft de volgende OZB-tarieven 
vastgesteld:
n eigenaren van woningen: 
 0,1202% van de WOZ-waarde
n eigenaren van niet-woningen: 

0,2224% van de WOZ-waarde
n gebruikers van niet-woningen: 

0,1785% van de WOZ-waarde

Verlaging afvalstoffenheffing en rioolheffing

aanslag gemeentelijke belastingen/ 
WOZ-beschikking 2013

verlaging afvalsTOffen-
heffing
Behalve de OZB zijn er ook nog andere 
gemeentelijke belastingen waaronder 
de afvalstoffenheffing. Naast een vast 
bedrag per aansluiting betaalt elk huis-
houden in Nederweert een bedrag per 
kilo afval. Het vastrecht van de afvalstof-
fenheffing is verlaagd naar € 87,00 per 
jaar. Het variabel tarief voor de afvalstof-
fenheffing is verlaagd naar € 0,12.

vrijsTelling ZiekTe/
handicap
Inwoners die vanwege gezondheidspro-
blemen extra afval aanbieden, bijvoor-
beeld incontinentiematerialen, kunnen 
een vrijstelling van het variabel tarief 
aanvragen. Ze betalen dan slechts een 
gedeelte van het aantal kilo’s afval dat 
aangeleverd wordt. Denkt u hiervoor in 
aanmerking te komen? Neem dan con-
tact op met het team Financiën van de 
gemeente voor een aanvraagformulier. 

daling riOOlheffing
Bent u eigenaar van een huis of bedrijf dat 
direct of indirect is aangesloten op de rio-
lering, dan betaalt u rioolheffing. Huurders 
krijgen geen aanslag rioolheffing. Het 
tarief voor de rioolheffing is gedaald en 
bedraagt: € 212,02. De toestand op 1 
januari van het belastingjaar is bepalend. 
Bij wijzigingen in de loop van het belas-
tingjaar vindt geen terugbetaling plaats. 
U krijgt dus geen rioolheffing terug als de 
woning bijvoorbeeld wordt verkocht.

hOndenbelasTing
Wie een of meerdere honden heeft, moet 
hiervoor hondenbelasting betalen. Het 
tarief bedraagt € 50,00 per hond per 
belastingjaar. Bent u in het bezit van een 
hond en hebt u deze nog niet aangemeld? 
Doe dit dan alsnog zo snel mogelijk, bij 
voorkeur via uw persoonlijke pagina op 
de belastingenwebsite. Als de gemeente 
achteraf bij een controle constateert dat u 
een hond hebt waarvan geen aangifte is 
gedaan, dan loopt u de kans op een boete. 

auTOmaTisch beTalen
U kunt uw belastingen via automatische 
incasso betalen. De aanslagbedragen wor-
den dan in maximaal tien maandelijkse 
termijnen van uw bank- of girorekening 
afgeschreven. Dit gebeurt aan het einde 
van de maand. Hebt u nog niet gekozen 
voor automatische incasso, dan kunt u dit 
via de belastingenwebsite www.belas-
tingennederweert.nl regelen. Kiest u niet 
voor automatische incasso, dan kunt u de 
aanslag via de bij de aanslag bijgesloten 
acceptgirokaarten betalen in drie termij-
nen. Dan moet vóór of op elke vervaldag 
één derde deel van het totaalbedrag van 
het aanslagbiljet zijn voldaan. 

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.

aanleiding
Op een aantal locaties in Nederland 
zijn de fijn stofconcentraties te hoog. In 
Nederweert bleek bij vijftien veehoude-
rijbedrijven sprake van een overschrij-
ding van de norm. Deze overschrijdings-
situaties waren niet op te lossen met 
maatregelen bij alleen de betreffende 
bedrijven. 

gebiedsgerichTe aanpak 
De gemeente heeft daarom bij het minis-
terie van Infrastructuur en Milieu met 
succes gevraagd te mogen fungeren als 
pilot voor een gebiedsgerichte aanpak. 

Bij de uitgevoerde gebiedsgerichte aan-
pak worden niet alleen knelpuntbedrij-
ven bekeken maar ook de omliggende 
bedrijven in het gebied. 

begeleidingscOmmissie
Het onderzoek naar de problematiek 
is uitgevoerd door bureau Arcadis. 
Voor het project is een begeleidings-
commissie ingesteld met daarin o.a. 
afgevaardigden van de ministeries van 
Infrastructuur en Milieu en Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie, de pro-
vincie Limburg, de Stichting Leefbaar 
Buitengebied en de LLTB. 

kOrTe en lange Termijn
In het rapport heeft Arcadis onderzoek 
gedaan naar zowel maatregelen voor 
de korte termijn als ook maatregelen 
voor de lange termijn. Het eerste spoor 
behelst maatregelen om de huidige 
knelpunten op te lossen. Dit kan echter 
alleen maar slagen als ook beleid wordt 
opgesteld waarmee nieuwe knelpunten 
worden voorkomen. Dit is het tweede 
spoor.

kansen 
Volgens wethouder Wernink bieden de 
aanbevelingen uit de rapportage kansen 
om de fijn stof problematiek aan te pak-
ken. “Andere overheden zullen in het 
vervolgtraject wel mee moeten blijven 
werken”, aldus de wethouder. Ze doelt 
op de provincie en de Rijksoverheid. 
De wethouder is erg te spreken over de 

constructieve manier waarop de begelei-
dingscommissie met het dossier is omge-
gaan. “Het proces heeft lang geduurd. 
Zodra het college een besluit heeft geno-
men over het rapport, pakken we conclu-
sies zo snel mogelijk op”, zegt Wernink.

cOmmunicaTie
Zodra alle direct betrokken partijen zijn 
geïnformeerd over het besluit, informe-
ren we u uiteraard via de gemeentelijke 
communicatiemiddelen, waaronder het 
Gemeente Contact en www.neder weert. nl. 
Daar zal het rapport dan ook te vinden 
zijn. 

De gemeente Nederweert sloeg samen met een aantal andere partijen 
in het voorjaar van 2012 de handen ineen om de overschrijding van fijn 
stof tegen te gaan. Het definitieve rapport, opgesteld door het bureau 
Arcadis, is aan de gemeente aangeboden en zal binnenkort door het 
college van B&W worden behandeld. 

Gebiedsgerichte aanpak van fijn stof

Oplossingen vereisen 
verdere  samenwerking

De krachten van overheid, onderwijs 
en ondernemers bundelen om de 
economische structuur duurzaam te 
versterken en het vestigingsklimaat 
verbeteren. 

Dat wil het economisch samenwerkingsver-
band Keyport 2020 gaan realiseren.

sTerke ecOnOmie
Op vrijdag 25 januari is deze nieuwe naam en 
de website van de samenwerking Brainport 
2020, Hoge Dunk-OML gelanceerd. 
Daarmee zijn de zeven Midden-Limburgse 
gemeenten en de Brabantse gemeente 
Cranendonck nu onder één naam een offi-
ciële subregio van Brainport 2020. Het doel 
van de samenwerking is om met het gebied 
Zuidoost-Nederland - samen met de andere 
subregio’s - tot de drie sterkste economieën 
van Europa te gaan horen. 

prOjecTen keypOrT 2020
Keyport 2020 heeft vijf sectoren als speer-
punt: Maakindustrie, Logistiek, Leisure & 
Retail, Agribusiness en Zorg. Enkele voor-
beelden van concrete projecten die al opge-
start zijn of gaan worden: 

n Make Tech Platform, een platform van en 
voor ondernemers in de maakindustrie in 
de regio

n Hotspot voor Weblogistiek en e-commer-
ce in de regio, o.a. het opzetten van een 
regionale webshop voor retailers in de 
regio en een kenniscentrum, het creëren 
van storage- en warehousevoorzieningen, 
het creëren van flexplekken voor (star-
tende) internetondernemers

n Innovatiehuis, versterken van het innova-
tievermogen van het MKB in de maakin-
dustrie, logistiek, leisure & retail en agri

n Energiebesparing en benchmark in de 
agrosectoren

n Masterplan Breedband, onderzoeken van 
mogelijkheid om een basisinfrastructuur 
aan te leggen (backbone-structuur) om 
een oplossing te bieden voor onrendabele 
zakelijke glasvezelprojecten

Het algemeen bestuur van Keyport 2020 
bestaat uit vertegenwoordigers van de drie 
O’s (overheid, onderwijs- en kennisinstellin-
gen en ondernemingen).

enThOusiasme Over 
plannen 
De feestelijke onthulling van de nieuwe 
naam en de lancering van de website vond 
op vrijdag 25 januari plaats bij Nunhems 
Zaden. Circa tachtig deelnemers waren 
aanwezig, waaronder vertegenwoordigers 
van de acht colleges van B&W, raadsleden, 
leden van Gedeputeerde Staten van de pro-
vincie Limburg, Land van Weert, Midden-en 
Kleinbedrijf (MKB) Limburg, Kamer van 
koophandel, bedrijfsleven en onderwijs. De 
aanwezigen waren enthousiast over de nieu-
we koers en ambitieuze plannen die er liggen. 

Wilt u meer weten? Kijkt u dan op 
www. keyport2020.nl.

keypOrT 2020

Regel uw belastingzaken online!  (Foto: internet)
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Officiële bekendmakingen

Gemeente
contact

16 februari SV Leveroy
18 februari BV De Houtmolen
21 februari BV De Bengels

Oud papier

U hebt er al over kunnen lezen: 
vanaf donderdag 21 februari ver-
schijnt er een gewijzigd Gemeente 
Contact! 

De pagina is in een nieuw fris jasje gesto-
ken, volgens onze nieuwe huisstijl.

als vanOuds
Een andere opmaak dus, maar we blijven 
de inwoners in het Gemeente Contact 
uitgebreid informeren. Zoals vanouds. 
We houden ze op de hoogte van het 
maken van beleid, van lopende projecten, 
initiatieven en van onderwerpen die in 
de raadsvergaderingen en themaraden 
besproken worden. Ook is er ruimschoots 
aandacht voor initiatieven door en presta-
ties van inwoners. Kortom: voor alles wat 
er leeft en gebeurt in Nederweert. 

Officiële bekend
makingen
Wat er verandert, is dat we nog meer 
gebruik gaan maken van de mogelijkhe-
den die de digitale communicatiemidde-
len ons bieden. Op de website vindt u dus 
heel veel informatie, bijvoorbeeld over de 
officiële bekendmakingen. Want inwoners 
vinden het belangrijk om te weten wat er 
in hun leefomgeving gebeurt. 

Hoe kunt u de bekend makingen voortaan 
inzien?
n De gratis e-mailservice Bekend-

makingen zorgt ervoor dat u direct 
de meest recente lokale, maar ook 
regionale en landelijke bekendmakin-
gen per e-mail ontvangt. Aanmelden is 
eenvoudig. Ga naar www.nederweert.nl> 
Actueel>Officiële bekendmakingen. 
Inschrijven kan met het eigen e-mail-
adres. Vervolgens ontvangt de abonnee 
de bekendmakingen vanzelf wekelijks 
via e-mail. Het is mogelijk zelf een 
interesseprofiel samen te stellen. 

n De officiële bekendmakingen worden 
wekelijks in een duidelijk pdf-overzicht 
op de website geplaatst; het moment 
van plaatsing wordt ook via social 
media gecommuniceerd

n Het overzicht wordt geprint en bij de 
receptie van het gemeentehuis neerge-
legd. Burgers kunnen een exemplaar 
mee naar huis nemen.

n Het overzicht wordt in de publicatie-
kast aan de voorzijde van het gemeen-
tehuis gehangen.

n In de hal van het gemeentehuis wordt 
een computer geplaatst, zodat iedereen 
in de gelegenheid is om de bekendma-
kingen digitaal in te zien.

n Inwoners die niet over internet beschik-
ken en een fysieke beperking hebben, 
kunnen op verzoek het overzicht per 
post toegestuurd krijgen.

HuisHOudelijke mede
delingen
Voor een aantal huishoudelijke medede-
lingen van de gemeente gaan we meer 
verwijzen naar de website. Ons Producten 
en dienstenloket biedt praktische informa-
tie over meer dan 300 overheidsproducten 
en diensten! 

Burgers die niet over internet beschikken, 
kunnen vanaf 21 februari bij de receptie 
handige jaaroverzichten van de gewijzigde 
huisvuilroutes en het ophalen van oud 
papier ophalen. Ook is hier elk kwartaal een 
overzicht van de veegroutes te verkrijgen.

Wilt u meer weten? Hebt u vragen? 
Neem dan gerust contact op met het 
team Communicatie.

Omgeving

aanvragen Omgevings
vergunning (regulier)
n	Braosheuf 20, afbreken en reconstrueren 

geveldeel (OV 20130017) (01-02-2013)
n	Dokter Jansenstraat ongenummerd, oprichten 

woning (OV 20130019) (04-02-2013)
n	hoek Heugterbroekdijk/Veldweverstraat, ver-

hogen hoogspanningsmast (OV 20130016) 
(30-01-2013)

n	Mildert 11, herbouwen woning 
(OV 20130018) (01-02-2013) 

U kunt de stukken op afspraak inzien bij de cen-
trale klantenbalie.

vOOrgenOmen Omgevings
vergunning (uitgebreid) 
n	Roeven ongenummerd, veranderen/vergroten 

aanbouw bij windmolen De Windlust 
(UV 20120065) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de 
dag van publicatie, van 15 februari t/m 28 maart 
2013, bij de centrale klantenbalie of op afspraak. 
Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tij-
dens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester 
en wethouders, mondeling kan dat op afspraak 
bij het team Vergunning verlening. Raadpleeg 
deze bekendmaking op onze website voor meer 
informatie. Bellen mag ook met een mede-
werk(st)er van bovenstaand team.

verleende Omgevings
vergunningen (regulier)
n	Azaleastraat 24, oprichten berging 

(OV 20120224) (05-02-2013)
n	Kerneel 63, verbouwen en uitbreiden woning 

(OV 20120222) (06-02-2013) 
    
U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de 
dag van verzending (datum tussen haakjes), op 
afspraak bij de centrale klantenbalie. Het indie-
nen van bezwaarschriften is tijdens de inzagepe-
riode mogelijk voor belanghebbenden bij burge-
meester en wethouders. U kunt gelijktijdig vra-
gen om een voorlopige voorziening bij de voor-
zieningenrechter van Rechtbank 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 website 
voor meer informatie. Bellen mag ook met een 
medewerk(st)er van het team 
Vergunningverlening.    

WmO 2013
Burgemeester en wethouders hebben op 5 
februari 2013 het Besluit nadere regels maat-
schappelijke ondersteuning 2013 vastgesteld. 
Het besluit werkt terug tot 1 januari 2013.

De gemeenteraad heeft op 18 december 2012 
de Verordening voorzieningen maatschappelij-
ke ondersteuning Nederweert 2013 vastgesteld. 
De verordening bevat de algemene kaders voor 
de te verstrekken voorzieningen. De nadere uit-
voeringsregels op basis waarvan de individuele 
voorzieningen kunnen worden verstrekt (denk 
aan de doorlooptijden, omvang van de voorzie-
ningen en beoordeling van de aanspraak) wor-
den uitgewerkt in de Beleidsregels Wmo. 

U kunt de stukken inzien bij de centrale klan-
tenbalie, tijdens openingsuren en verder op 
afspraak. Voor meer informatie kunt u ook con-
tact opnemen met mevrouw K. Gerasimova van 
het team Sociale Zaken. Alle Wmo-documenten 
zijn ook te vinden op onze website.

verleende Omgevings
vergunningen (uitgebreid)
n	Boeket 33, varkenshouderij, revisievergunning. 

Zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. 
Besluit is gewijzigd ten opzichte van ontwerp-
besluit (UV 20120174) 

n	Nieuwstraat 31 en 44, varkenshouderij, revisie-
vergunning. Geen zienswijzen ingekomen op 
ontwerpbesluit. Besluit is ambtshalve gewij-
zigd ten opzichte van ontwerpbesluit 
(U1 20120086) (eerste fase) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de 
dag van publicatie, vanaf 15 februari 2013 bij de 
centrale klantenbalie of op afspraak. Het instellen 
van beroep is vanaf de dag na terinzagelegging t/m 
29 maart 2013 mogelijk voor belanghebbenden bij 
de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Roer-
mond. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopi-
ge voorziening bij de voorzieningenrechter van 
Rechtbank Roermond. Dit kan ook digitaal via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Raadpleeg deze bekend-
making op onze website. Bellen mag ook met een 
medewerk(st)er van het team Vergunningverlening.

kennisgeving
n	Kampersweg 2a, eierverfspuitinrichting, wijzi-

gen (realiseren werktuigenberging en opslaan 
van diesel) inrichting waarop het 
Activiteitenbesluit van toepassing is 
(MM 2013005)

U kunt de stukken op afspraak inzien bij de cen-
trale klantenbalie.

nieuW gemeente 
cOntact 

Herinrichting begint!
Op maandag 18 februari start de herin-
richting van de Brugstraat, Geenestraat 
en het horecaplein. Wethouder Mackus 
zal daarvoor op vrijdag 15 februari 
om 10.00 uur een bouwbord onthul-
len op de hoek van de Geenestraat-

Lindenstraat. Dat doet hij in aanwe-
zigheid van de directie van aannemer 
Bloem Civieltechniek BV, Adviesbureau 
Brouwers en enkele betrokkenen pro-
jectmedewerkers. Iedereen is van harte 
welkom om hierbij aanwezig te zijn.
  

bezWaren
Bent u het niet eens met de aanslag of 
de vastgestelde WOZ-waarde, dan kunt 
u bezwaar maken. U dient dan binnen 
zes weken na de dagtekening van het 
aanslagbiljet digitaal via uw persoon-
lijke pagina op de belastingenwebsite 
(niet per e-mail!) een bezwaarschrift in. 
Dit kan ook schriftelijk. Verstuur het 
bezwaarschrift dan naar het adres dat 
boven aan uw aanslag staat vermeld. In 
het bezwaarschrift vermeldt u het belas-
tingjaar, de belastingsoort, het aanslag-
nummer en de redenen van uw bezwaar. 
Vergeet niet uw bezwaarschrift te onder-
tekenen.

kWijtscHelding
Is uw inkomen niet zo hoog, dan komt 
u misschien in aanmerking voor (gehele 
of gedeeltelijke) kwijtschelding van de 
gemeentelijke belastingen. Voor een 
verzoek tot kwijtschelding kunt u een 

formulier aanvragen via uw persoonlijke 
pagina op de belastingenwebsite of via 
de belastingtelefoon, tel. 088-8420388. 
Als u in 2012 geheel of gedeeltelijk 
kwijtschelding hebt ontvangen en u hebt 
toestemming gegeven voor het opvragen 
van uw gegevens, dan kunt u in aan-
merking komen voor geautomatiseerde 
kwijtschelding. Voor vragen hierover 
kunt u terecht op de belastingenwebsite 
bij meest gestelde vragen en antwoorden. 
Staat uw vraag hier niet bij? Belt u dan 
met de belastingtelefoon.

persOOnlijke pagina
Wilt u meer informatie over de belastin-
gen? Kijk dan eerst op www.belastingen-
nederweert.nl. U vindt er antwoorden op 
meest gestelde vragen én uw persoonlijke 
pagina. Heel handig. Want u kunt online 
uw belastingzaken regelen wanneer het 
u uitkomt, zoals het invullen van digitale 
formulieren en uw bezwaar of reactie 
insturen. Mocht u toch nog vragen heb-

ben, bel dan met de belastingtelefoon, tel. 
088-8420388. Dit nummer is bereikbaar 
op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 
Houd er rekening mee dat het druk kan 
zijn. Probeert u het dan later nog eens. 
Schriftelijk reageren kan uitsluitend via 
het postadres dat aan de voorzijde van het 
aanslagbiljet is vermeld. Vermeld op alle 
correspondentie altijd uw burgerservice-
nummer (BSN) én het aanslagnummer.

cOntact
De gemeente Nederweert heeft de uitvoe-
ring van de belastingheffing en inning per 
1 januari 2012 ondergebracht bij BsGW 
Belastingsamenwerking Gemeenten en 
Waterschappen in Roermond. Dit bete-
kent dat onze belastingspecialisten niet 
meer werkzaam zijn in ons gemeente-
huis. Als u wilt reageren op de gemeente-
lijke belastingaanslag, dan kunt u dat het 
beste doen via de website, de telefoon of 
schriftelijk naar het adres dat boven aan 
uw aanslagbiljet staat vermeld.

verOrdeningen

Wet aanscHerping HandHaving 
en sanctiebeleid szWWetgeving
De gemeenteraad heeft op 5 februari 2013 de 
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij 
recidive vastgesteld. Ook heeft de raad de 
Afstemmingsverordening opnieuw gewijzigd 
vastgesteld. 

De Wet aanscherping handhaving en sanctiebe-
leid SZW-wetgeving is op 1 januari 2013 in 
werking getreden en kan gevolgen hebben voor 
inwoners met een uitkering. 

Uitkeringsontvangers die frauderen, moeten de 
ten onrechte verkregen uitkering volledig 
terugbetalen en krijgen daarnaast datzelfde 

bedrag aan boete. Tot 1 januari werd in die 
gevallen een maatregel opgelegd op basis 
van de Afstemmingsverordening. Nu is in de 
wet geregeld dat iemand die bijvoorbeeld 
voor duizend euro fraudeert, niet alleen dat 
bedrag moet terugbetalen maar daar boven-
op ook nog een bestuurlijke boete krijgt van 
duizend euro. Bij een herhaling is de boete 
150% van het bedrag dat ten onrechte is uit-
gekeerd. Ook loopt degene het risico drie 
maanden lang geen uitkering te krijgen, 
omdat de boete volledig mag worden verre-
kend met de uitkering. De beslagvrije boete 
wordt dan tijdelijk buiten werking gesteld. 
De wet verplicht gemeenteraden om hier-
voor een verordening vast te stellen.

In verband met de verhoging van de leeftijd 
waarop op grond van de Algemene 
Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen 
ontstaat (Wet verhoging AOW- en pensioen-
richtleeftijd) heeft de raad in dezelfde verga-
dering ook de verordening Toeslagen en 
Verlagingen opnieuw gewijzigd vastgesteld. 
Er werd namelijk alleen een toeslag of verla-
ging toegepast op de uitkering zolang 
iemand jonger was dan 65 jaar. Door de 
nieuwe wet is dit veranderd in ‘jonger dan 
de pensioengerechtigde leeftijd’. 
Deze wijziging heeft ook gevolgen voor de 
regeling categoriale bijzondere bijstand voor 
ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. 
Het college heeft daarom in de vergadering 
van 8 januari 2013 de beleidsregels opnieuw 
gewijzigd vastgesteld. De verordeningen en 
beleidsregels werken terug tot 1 januari 
2013.

U kunt de verordeningen inzien bij de cen-
trale klantenbalie, tijdens openingstijden en 
verder op afspraak. Deze zijn ook digitaal 
raadpleegbaar via www.nederweert.nl. Voor 
meer informatie kunt u ook contact opnemen 
met de heer H. van der Haar van het team 
Sociale Zaken.

elektrOniscHe publicatie
De gemeenteraad heeft op 5 februari 2013 
de verordening Elektronische publicatie 
Nederweert 2013 vastgesteld. Hierdoor 
wordt het uitsluitend elektronisch publiceren 
van officiële bekendmakingen door de 
gemeente Nederweert mogelijk gemaakt. De 
verordening treedt in werking op 15 februari 
2013. U kunt deze inzien bij de centrale 
klantenbalie, tijdens openingstijden en ver-
der op afspraak. De verordening is ook digi-
taal raadpleegbaar via www.nederweert.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met mevrouw C. Knapen van het team 
Communicatie.

beleidsregels

vOOrbereidingsbesluit
De gemeenteraad heeft op 18 december 2012 
een voorbereidingsbesluit genomen volgens 
artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening voor 
de agrarische bouwvlakken op de percelen 
Baldessenweg 11 in Nederweert-Eind en Aan ’t 
Ven 9 in Nederweert. Op deze percelen zijn de 
agrarische bedrijven opgeheven. Het besluit 
treedt in werking op 15 februari 2013. 
Hiertegen kan geen beroep worden ingesteld.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, van 15 februari t/m 28 
maart 2013, bij de centrale klantenbalie. U kunt 
daarvoor ook www.ruimtelijkeplannen.nl of de 
gemeentelijke website www.nederweert.nl raad-
plegen. Bellen mag ook met de heer F. Slaats 
van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

besluiten

Verlaging afvalstoffenheffing en rioolheffing

aanslag gemeentelijke belastingen/ 
WOzbeschikking 2013

Vervolg van pagina 1

peter van 
lierOp 

kOlderpin
drage r 2013

Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 
5 februari is Peter van Lierop door burge-
meester Evers geïnstalleerd als raadslid 
van de gemeente Nederweert. De 50-jarige  
Van Lierop maakt deel uit van de fractie 
JAN en woont in Budschop. Hij neemt de 
plaats in van de heer Ruud Westerveen die 
onlangs aangaf om medische reden terug 
te treden als raadslid. Peter van Lierop is 
sinds 2008 lid van de partij JAN. Vanaf 
2009 maakt hij deel uit van de steun-
fractie. Bestuur en medewerk(st)ers van de 
gemeente Nederweert wensen de heer Van 
Lierop veel succes!

Tijdens de Sleuteloverdracht in het 
gemeentehuis heeft Will Knapen de 
Kolderpin-onderscheiding uitgereikt. Op 
onze website leest u alles over de nieuwe 
drager van de Kolderpin. 



SP   RTNIEUWS
Weekblad voor Nederweert 

Uitslagen Libre
Veldpoort 1 – Vlegelke 1 = 4 – 2
Vlegelke 3 – Ketelbink 1  = 2 – 4
Kot 4 – Vlegelke 4  = 6 – 2

Programma Libre   
Dinsdag 19 – 2
Vlegelke 2 – Haaze Hoof 1 
Avanti 2 – Vlegelke 3

Donderdag 21 -2
Vlegelke 1 – DE Siem 1.

Uitslagen Golf
Vlegelke 1 – Stamgasten 1  = 9 – 3
Rooij 1 – Vlegelke 2   = 4 – 8
Vlegelke 3 – Black Pantalona 1  = 5 – 7

Het tweede speelde een prima wedstrijd in 
Rooij en won dan ook verdiend met 8 – 4.

Programma Golf
Vrijdag 15 – 2
Bekerwedstrijd   
Vlegelke 1 – Rooij 1
Vlegelke 3 – Stamgasten 2

Zaterdag 16 -2
Vlegelke 1 – Vlegelke 2

Veel Succes LB

SPORTNIEUWS
HBS WILHELMINA

In verband met carnaval is er op dinsdag 
12 februari geen oefenavond.
Op woensdag 13 februari is er wel een  
oefenavond.
Tijdens de Rayonkampioenschappen In-
door op zaterdag 2 februari werd deelge-
nomen door:
Rick de Wit 271 en 266 punten
Anke Vaes 241 en 250 punten
Ronnie Gielen 248 en 273 punten en  
 eindigde op de 3e plaats
Johan de Wit  285 en 287 punten
Stephanie van Boxtel  208 en 144 punten

Programma
Vrijdag 15 februari. Laatste Knock-out 
wedstrijd. Aanvang 20.15 uur.
Dinsdag 19 februari. Trainen met Thieu 
Curvers van 19.00 – 21.00 uur.

7e Bondswedstrijd bij De Grensschut-
ters Reuver 
Vrijdag 22 februari. Aanvang 20.00 uur. 
2.5 zestal
Zaterdag 23 februari. Aanvang 13.30 
uur. 2 aspiranten
Zaterdag 23 februari. Aanvang 16.30 
uur. 2.5 zestal
Zaterdag 23 februari. Aanvang 20.00 
uur. 1 zestal
Zondag 24 februari. Aanvang 10.00 uur. 
0.5 zestal
Vertrek 1 uur voor aanvang.

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

RKSVO NIEUWS
Donderdag 14 februari:
KNVB DMO17 - RKSVO C1 19.00
Hiering happe in de kantine 21.00

Zaterdag 16 februari:
RKSVO A1 - RKMSV A2 15.00
RKSVO B1 - DESM B1 14.30
RKMSV B2 - RKSVO B2 14.30
RKSVO C1 - SV Laar C1 14.00
RKMSV C2 - RKSVO C2 13.30
RKMSV C3 - RKSVO C3g 12.30
RKSVO D1 - RKMSV D1 12.00
RKMSV D2 - RKSVO D2 11.30
RKSVO D3 - RKMSV D3 12.30
RKSVO E1 - RKMSV E1 10.00
RKSVO E2 - RKMSV E3 10.00
RKMSV E4 - RKSVO E3 09.30
RKMSV E5 - RKSVO E4 09.30
RKSVO F1 - RKMSV F1 11.00
RKSVO F2 - RKMSV F2 11.00
RKMSV F3 - RKSVO F3 10.00
RKMSV F4 - RKSVO F4 10.00
RKMSV F5 - RKSVO F5 10.00
RKSVO F6 - Merefeldia F8 10.00

Zondag 17 februari:
HEBES 1 - RKSVO 1 12.00
RKSVO 2 - HEBES 2 12.00
SV Budel 4 - RKSVO 3 10.00
RKSVO da.1 - Cranendonck da.1 11.00

Maandag 18 februari:
Eindse Boys F2 - RKSVO F3 18.30

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert
  

PROGRAMMA BEKER
ZONDAG 17 FEBRUARI
Sporthal de Bengele, Nederweert
DS 1 Ospel  1 – Wittenhorst 1 12.00u
Sporthal de Bosdries, Berg en Terblijt
A 1 Vilt/Be quick 1 - Ospel 1 18.00u

Zie ook www.handbalclubospel.nl

Weer een top weekend voor 
turnsters met 5 medailles

Afgelopen weekend (2-3 febr) werden de halve finales van de Lim-
burgse Kampioenschappen gehouden voor onze turnsters.

Er hadden zich van uit de voorwedstrijden 19 turnsters geplaatst voor dit weekend. De 
beste 10 per categorie mogen door naar het Limburgs Kampioenschap wat gehouden 
wordt op 9/10 juni in Reuver.

Op zaterdag turnde Evelien van de Kerkhof (jeugd 8) de 
1e wedstrijd en turnde naar een geweldige 3e plaats.
In de 2e wedstrijd werd Maudi Op den Buijsch (pupil 1 
niv 9) 7e, Fabiënne van Lieshout (junior 6) 8e, Giny Duits 
(junior 5) 1e en Nikki Thielens (junior 5) 3e.
En in de 3e wedstrijd werd Judith van de Kerkhof 4e en 
Femke Pijs 6e, beide komen uit in de categorie pupil 2 
niv 7.
Op zondag mochten onze jongste turnsters de wedstrijd 
openen.  Alle 5 hadden ze goed geturnd maar waren 
toch niet door naar de finale van het LK. De plaatsen van 
onze D2 turnsters: 
Esmee Jacobs 15e, Veerle Gielen 17e, Viënne Klaus en 
Bente Peerlings samen 25e en Eva Kluskens 40e.
Op de andere baan turnden de senioren 7 Ilona Moonen 
naar een 2e plaats en Sanne van Roij naar een 7e plaats.
Jessie Tillemans( jeugd 6) turnde ook naar een finale 
plaats en werd 9e.
De laatste wedstrijd van dit weekend was voor Zoë 
Thielens (pupil 2 niv 8), Lisan Moonen (senior 6), Janou 
Soers en Shayenne Geuns (beide senior 5).
Zoë turnde naar een mooie 3e plaats evenals haar train-

ster Lisan Moonen. Janou eindigde op een 4e plaats en Shayenne op een 7e plaats.
Al met al een druk maar zeer geweldig weekend. Van de 19 turnsters zitten er 14 in de 
finale van het Limburgs Kampioenschap!

Turnsters en leiding, van harte gefeliciteerd.

Oefenprogramma Jeugd
Zaterdag 16 februari
Wittenhorst A3 – Merefeldia A2 13:45/15:00
Merefeldia B2 – Wittenhorst  B2 15:00
Wittenhorst MB1 – Merefeldia MB1 12:00/13:30
Merefeldia C2 – Wittenhorst C2  13:30
Merefeldia C3 – Wittenhorst C3  13:30
Wittenhorst D2 – Merefeldia D2 11:15/12:30
Merefeldia D3G – Wittenhorst D3  12:15
Wittenhorst D4 – Merefeldia D4M 08:30/09:45
Merefeldia F1 – HBSV F1  10:00

Bekerprogramma Jeugd
Zaterdag 16 februari
Merefeldia B1 – MMC Weert B1G  15:00
Merefeldia C1 – MMC Weert C1  13:00

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 16 februari
Merefeldia A1 – RKMSV A1  15:00
Merefeldia D1 – FC Hoensbroek D1  12:15

Oefenprogramma Senioren
Zondag 17 februari
MMC Weert 2 – Merefeldia 2 10:45/12:00
Merefeldia VR1 – VV GKC VR1 12:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 17 februari
SV Budel 1 – Merefeldia 1 12:30/14:30
Merefeldia 6 – Laar 7 10:00
DESM 6 – Merefeldia 7 08:30/09:30

Kijk voor meer details op onze website: 
www.merefeldia.nl

Programma do. 14 feb. Vriendschappelijk
Laar 1 - Eindse Boys 1 19.30 uur

Programma Zo. 17 feb. Vriendschappelijk
Maasgouw 1 - Eindse Boys 1 12.00 uur 
Maasgouw 2 - Eindse Boys 2 12.00 uur

Programma 17 feb, Inhaal competitie
SV Budel 5 - Eindse Boys 3 10.00 uur

Mededelingen
Veteranen: Zaterdag 16 Feb. Indoor Soc-
cer Nederweert van 18.00 – 19.00 uur
Donderdag 14 feb kaarten aanvang 
20.00 uur in de kantine.
Aanvang competitie weekend 23/24 feb.
Voor verdere bijzonderheden raadpleeg 
onze website: www.eindseboys.nl

HANDBOOGVERENIGING
“ WILLEM TELL “

NEDERWEERT  /  BUDSCHOP
Uitslagen:
Afgelopen weekend waren de Rayon 
kampioenschappen indoor.  Hier kwamen 
de aspiranten van  4 afdelingen bij elkaar 
Aan deze kampioenschappen heeft onze 
11 jarige René Janssen deelgenomen. 

Dit was een wedstrijd die geschoten werd 
over 2x 3 proefpijlen en daarna 10 x 3 pij-
len. Bij indoorwedstrijden schiet je drie 
pijlen per serie en voor deze drie pijlen 
krijg je 2 minuten de tijd René komt uit in 
de groep 11 /12 jarige schutters Hij be-
haalde 250 punten dit is een gemiddelde 
van 8,33 punt per pijl en behaalde hier-
mee een mooie 4e plaats.

Agenda:
21 t/m 24 Februari 7e bondswedstrijd 
georganiseerd door de Grensschutters 
Reuver
23 Maart vriendschappelijke wedstrijd de 
Batavieren treffers, de Alpenjagers Beeg-
den en Willem Tell Nederweert
20 en 21 April Rayonkampioenschappen 
25 meter 1 pijl individueel
27 en 28 April Rayonkampioenschappen 
25 meter 1 pijl Teams

Wij van Handboogvereniging Willem Tell 
zijn steeds op zoek naar mensen die inte-
resse hebben in handboogsport schroom 
niet om eens binnen te lopen. Iedereen 
is van harte welkom vanaf  10 jaar tot … 
jaar. Handboogsport is een sport voor 
jong en oud. Wij hebben bogen waarmee 
we u kunnen leren schieten. Het is geen 
gevaarlijke sport zoals ook nog wel eens 
mensen denken. Voor de kleinste hebben 
we apparte  trainings tijden zodat we aan 
iedereen aandacht kunnen geven.

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 wel-
kom. 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 vind door 
een berichtje in ons gastenboek achter te 
laten.

Kennis maken met de
Handboogsport 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

PAARDENSPORTVERENIGING 
NEDERWEERT 

Oirsbeek 1 - 3 februari, Limburgse 
Kampioenschappen dressuur paarden
Adrienne Dings met Chapeau D, 4e prijs 
in de klasse M1

Geldrop 20 januari, dressuurwedstrijd 
paarden
Adrienne Dings met Chapeau D, 1e prijs in 
de klasse M1

Susteren 6 januari, dressuurwedstrijd 
paarden
Adrienne Dings met Chapeau D, 2e prijs 
in de klasse M1

Duikteam Nederweert druk 
met proefduikers!!

Afgelopen zaterdag hadden we 2 grote groepen met proefduikers. De eerste groep wa-
ren enthousiaste mannen en vrouwen uit de regio, die( als voorbereiding op hun vakan-
tie) eens wilden ervaren hoe het is om onder water te ademen, of een proefduik hadden 
gekregen (TIP !!) De tweede groep waren dames van het ROC gilde, die in het kader van 
hun Gilde Spotief opleiding hadden gekozen voor een proefduik .Voor de ene was het 
grensverleggend, terwijl de ander het jammer vond dat het voorbij was. De training voor 
de leden bestond deze avond uit een zware conditietraining. Want heb je een goede 
conditie, dan verbruik je met duiken minder lucht !!

Wil jij ook een keer een proefduik maken, duikopleiding volgen of als jeugdlid mee doen 
met de snorkelgroep (Skindivers), kijk dan op www.duikteamnederweert.nl of stuur een 
mail naar info@duikteamnederweert.nl 

SPORTNIEUWS
JUMPING GIANTS.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 7: 15-16 en 17 februari 2013.

Vrijdag 15 februari.
Uitwedstrijden.
EBCG – U18-1 20.00 uur.

Zaterdag 16 februari.
Geen uit en thuiswedstrijden.

Zondag 17 februari.
Uitwedstrijden:
BWS – U16-2 16.00 uur.
U12-2 – Jumpers 12.30 uur.
MU18 – Dunatos 14.15 uur.
U14 – Springfield 14.15 uur.
MU16 – BBC 16.15 uur.
HS – Bladel 16.30 uur.

Fijne en sportieve wedstrijden.
Jumping Giants; lets go win.

ZPC NEDERWEERT EN 
POSITIEF COACHEN.

14 trainers/sters van ZPC Neder-
weert hebben 4 februari jl een voorstel-
ling over positief coachen bijgewoond. 
Op een komische manier werd duidelijk 
gemaakt hoe het coachen wel moet, maar 
ook hoe het niet moet. 

In de voorstelling speelde o.a. Bas Gre-
vink, comedy train/musical Joseph en 
Ewald van Kouwen, aanvoerder van de 
beweging “Positief Coachen”. 
Het doel van deze voorstelling was: Hoe 
moet je positief coachen! Wat doet het 
met een sporter als je niet positief ge-
coacht word. 
Het NOC NSF vindt het belangrijk dat 
iedereen moet kunnen genieten van 
sport. Dat een sportvereniging ervoor kan 
zorgen dat ieder individu zich veiling en 
prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. 
ZPC Nederweert vind deze punten super 
belangrijk. Dit wil je als club uitstralen. 

Alle trainers/sters waren zeer enthousiast. 
Er werd nagepraat en ervaringen uitge-
wisseld. 
Een leerzame en zinvolle voorstelling. 

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

Ik ben 16 jaar en zit in het 5e 
leerjaar  lassen en constructie op 
Sint Jansberg Maaseik, en zoek

een baantje voor in de vakanties 
en eventueel op zaterdag. 

Hebben jullie een baantje, dan hoor 
ik het graag als reactie op brief 
onder nr. 712, buro van dit blad.

Showroom opruiming: 
bv Sphinx rimfree 300 wandkloset

+ softclose zitting NU € 345,-
Sphinx rimfree 345 wandkloset 
+ softclose zitting NU € 445,-

Wandklosetcomb. compleet NU € 275,-  

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Grote magazijn en showroom 
opruiming. Wij moeten plaats 

maken  voor de nieuwe kollektie.
Kortingen tot 90 % op=op 

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Wij zoeken 

HULP IN HUIS 
voor halve dag per week in Nederweert, 

in overleg.

Interresse????  Bel 06-46435478

Nell Ketelaars-Mennen Bosserstraat 6a, 
 6031 NS Nederweert
 Tel: 0495-633936
Paramedisch Natuurgeneeskundig Gsm 06-50474901
Therapeut nell@rebalancingnederweert.nl
Rebalancer www.rebalancingnederweert.nl

Met een frisse blik op zoek naar zelfkennis
Workshop Rebalancing: 

Mindfulness in lichaamswerk brengt verandering.

We gaan “mindfulness aan den lijve ervaren” aan de 
hand van de onderstaande thema’s:
•	contact	met	mezelf-	contact	met	anderen:	wat	kom	ik	
daarin tegen.

•	controle	–	loslaten:	hoe	gebruik	ik	controle,	hoe	kan	
ik meer loslaten.

•	geven	en	ontvangen:	wat	is	makkelijker	voor	mij	en	
hoe kan ik het meer in balans brengen.

•	acceptatie:	hoe	accepteer	ik	mezelf	en	hoe	accepteer	
ik	wat	ik	voel.	Wat	gebeurt	er	dan	met	mij.	

De workshop is op woensdagavond van 19.30 uur tot 
22.30 uur op de volgende avonden:
20 februari, 6 maart, 27 maart, 10 april, 24 april, 
15 mei, 5 juni en 19 juni 2013.
Kosten:	€	300	voor	de	volledige	workshop	of	€	80,-	per	
thema (twee avonden).

Interesse	of	vragen;	schrijf	een	email,	
bel	met	mij	of	kijk	op	mijn	website!

Rebalancingpraktijk
Nederweert

Rebalancingpraktijk
Nederweert

Molenweg 51  •  6031 RC  •  Nederweert  •  tel 0495 63 39 36  •  mob 06 504 749 01  •  www.rebalancingnederweert.nl

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert.

Coop-Phicoop Ospel investeert in 
opleidingen zelfzorggeneesmiddelen.

Enkele van onze medewerkers hebben in korte tijd hun benodigde diploma behaald voor 
de verkoop van geneesmiddelen. Hierdoor is ons assortiment Zelfzorggeneesmiddelen 
verdubbeld. Mist U toch iets? Vraag er dan naar bij één van onze medewerkers.
Wellicht kunnen wij het voor U bestellen!!
Graag tot ziens bij Coop-Phicoop Ospel.
 


