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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

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

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.Incl. gratis halen/brengen!
6dgn/week een service-auto

in Nederweert/Ospel

Inclusief poetsen!

Nu! €29.95

in Nederweert/Ospel

Postelstraat 36 Someren Tel. 0493-494610

Peter Caris

Bosserstraat 10
6031 NS Nederweert
Tel. : (0495) 63 14 41
Fax  : (0495) 63 13 66

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ELECTRA

- BADKAMERS

- VERWARMING

Kringloop Jo Jo
Klaarstraat 20 Ospel  

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

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

’Ik mis hem heel erg... 

toch was het 

een mooie dag 

toen papa 

een sterretje werd.’

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 ".

Spauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Mevrouw Gerry Suilen:

“Al meer dan 30 jaar kom ik in 
deze praktijk, met name voor de 
persoonlijke, vriendelijke benadering 
en deskundigheid . Nadat ik in Echt ben 
gaan wonen, 27 jaar geleden, ben ik 
daarom ook hier blijven komen.
Mijn kinderen zijn van kleins af aan 
meegekomen en komen hier inmiddels 
ook al 20 jaar”.

Op donderdag 7 februari is door 
Wethouder Mackus op ludieke 
wijze het officiële startsein 
gegeven voor de aanleg van 
glasvezel in gemeente Neder-
weert. Hij nam plaats op de 
graafmachine en heeft de eer-
ste paar meters gegraven. Naar 
verwachting zal het hele traject 
ongeveer 12 maanden in beslag 
nemen.

Nederweert heeft ‘ja’ gezegd 
tegen het Reggefiber glasvezelnet-
werk.
Nederweert koos voor glasvezel 
en is daarmee helemaal klaar voor 
de toekomst. Inwoners kunnen 
straks genieten van internet met
de snelheid van het licht, superieur 
beeld en geluid op tv en tal van 
waardevolle nieuwe diensten.

Eerste symbolische startsein. 
In de St.Rochusstraat, is de eerste 
schop symbolisch de grond in 
gegaan. Onder het toeziend oog 
van o.a. de gemeente, de aan-
nemer en Reggefiber heeft de
wethouder de eerste paar meters 
zelf gegraven. Wethouder Mackus: 
“We zijn verheugd dat zoveel inwo-
ners ‘ja’ hebben gezegd tegen de 
aanleg van het glasvezelnetwerk 
in de kernen. Bovendien hopen wij 
dat op termijn ook het buitenge-
bied van Nederweert aangesloten 
gaat worden.”

Glasvezel in buitengebied.
Op dit moment zijn door Reg-
gefiber landelijk een aantal
pilot projecten gedefinieerd waar 
nieuwe technieken van aanleg 

Aanleg glasvezel Nederweert gestart

Wethouder Mackus zet symbolisch 
eerste schop in de grond

worden beproefd.  Technieken 
die de aanleg van glasvezel niet 
alleen goedkoper maken waar-
door meer woningen aangesloten 
kunnen worden maar ook veiliger 
met minder kans op graafscha-
des. Bovendien levert het minder 
overlast voor de bewoners op. Er 
wordt ook gezocht naar nieuwe 
financieringsvormen om in de
toekomst antwoord te geven op de 
vraag voor de aanleg van glasvezel 
in buitengebieden.

De aanleg van het open glasve-
zelnetwerk.
Reggefiber legt het open glas-
vezelnetwerk aan van straat tot 
straat. Daarvoor is het nodig de 
stoep open te graven. Reggefiber 
doet zijn uiterste best om even-
tuele overlast tot een minimum te 
beperken. Als de de stoep ’s och-
tends open wordt graven, probe-
ren wij deze voor het einde van de 
middag weer dicht te maken.

Informatiepakket.
Ongeveer 4 weken voordat de 
graafwerkzaamheden in een straat 
starten, ontvangen bewoners een 
informatiepakket. Hierin legt Reg-
gefiber uit hoe de aanleg van het 
glasvezelnetwerk in zijn werk gaat.

Huishoudens zonder een glas-
vezelabonnement.
De aanleg van glasvezel is voor 
alle huishoudens binnen het

aansluitgebied van Reggefiber 
kosteloos. Het enige wat Regge-
fiber vraagt, is toestemming om 
kosteloos een glasvezelaanslui-
ting in de woning aan te mogen 
leggen. Wanneer de bewoner een 
abonnement afsluit bij een van de 
serviceproviders die internet, tv en 
telefonie via glasvezel aanbiedt, 
kan er gebruik worden gemaakt 
van de diensten op het netwerk. 
Het Reggefiber glasvezelnetwerk 
is een open netwerk. De klant 
heeft hierdoor keuzevrijheid en kan 
kiezen uit meerdere aanbieders. 
In Nederweert zijn dat Concepts, 
Helden van Nu, Kick XL, KPN, 
Lijbrandt, OnsBrabantNet, Plinq, 
Solcon, TriNed, Vodafone en 
XS4ALL. 

Persoonlijk en onafhankelijk 
advies.
Gedurende de aanlegperiode is
de glasvezelwinkel van Regge-
fiber aan de Brugstraat 31-33 in 
Nederweert geopend. Deskundige
medewerkers staan daar klaar om 
inwoners uitleg te geven over de 
mogelijkheden van glasvezel en 
onafhankelijk advies te geven over 
de abonnementen van de service-
providers. Ook kunnen inwoners 
hier terecht voor al hun vragen 
over de aanleg van het glasvezel-
netwerk van Reggefiber. Kijk voor 
openingstijden van de winkel op
www.eindelijkglasvezel.nl/neder-
weert.

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.Culinair weekend
Vrijdag 1 maart en zaterdag 2 maart (vol)

Keuken geopend vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur.

Keuze uit diverse voorgerechten, soepen, 

hoofdgerechten en nagerechten.

Kom gezellig dineren bij ons: 

eetcafé  Het Peeljuweel  Ospel

Tel.: 0495 – 634080

Reserveren is fijn 
maar is geen must! maartmaart

Culinair weekend

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

EIND 61 • 6034 SM NEDERWEERT-EIND • TEL. 0495-626673 
GSM 06-50290664 • e-mail: matkoppen@hotmail.com 

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Vlut 2 Ospel
0495-626116

slijperijvanhoek@hetnet.nl

Kartelmessen
Scharen
Messen
Tuingereedschap
veescheermessen
enz.

06-26686181

Praktijk In Balans
Voeding, 
Gezondheid  en 
Levenswijze

Ziektes eenvoudig
genezen?

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

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



‘OUD ZEER’
In gedachten ben ik vaak bij een graf
maar iets levends brengt mij er van af
De dochters komen thuis met hun vrind
mijn zusters dochter krijgt haar eerste kind
In de kruinen van de kerkhofbomen
ruist de wind zijn lentetonen
Dit is verdriet van lange duur
het maakt veel zoete dingen zuur

Het blijft voor mij altijd oud zeer
maar de seringen bloeien weer.

An Cuijpers

Op zoek naar 
een deskundige 

die voor u 
de financiële 

administratie en 
belastingaangiften 

verzorgt?
Neem contact op voor een 

vrijblijvende afspraak.

Hans van den Boom
06-50833982

www.locht.eu

Uitslagen schooloptocht 
BS. De Tweesprong Nederweert-Eind

Het was grandioos!!! Op 8 februari hadden we veel geluk met het weer. Er stond veel 
publiek langs de kant van de weg en een goede “ Vastelaovundj-stumming “ maakte dat 
onze schooloptocht er weer fantastisch uitzag. Alle kinderen deden actief mee en ook de 
teamleden stonden er weer gekleurd op. Onze jury had het er maar zwaar mee! Wat een 
klus hadden die te klaren! Na de optocht zag je iedereen in zaal Reigershorst uitgelaten 
hossen en de leuke acts tussendoor zorgden voor wat extra feeststemming .

Rond 15.00 uur werden eindelijk de prijswinnaars bekend gemaakt. 
De gelukkigen waren: 
- categorie eenlingen : “Ich zet de zaal oppe kop” Bram 
- categorie duo’s      : “Tusse os aes ut dikke mik” Bodine en Senna – 
- categorie kleine groepen : “Vae krieege oos koeej neet verkochtj” Bob, Lars en Roy
- categorie grote groepen : “Vae zeen pittige tantes” Meiden van groep 6/7 

Prins Rens, Prinses Michelle, Vorstin Tessa en Adjudant Jorik waren zeer onder de in-
druk van het grandioze talent dat er in Nederweert-Eind rondloopt en ze staken dit niet 
onder stoelen of banken! “Ut waas unne zieer geslaagdje Vastelaovundjsmiddig!”

Wij bedanken verder nog iedereen, die ervoor heeft gezorgd dat ook dit jaar de optocht 
weer zo’n grandioos succes is geworden! Waar een klein dorp groot in kan zijn!
Bedankt!

Team en oudervereniging B.S. de Tweesprong, Nederweert-Eind

Uitvaartverzorging
VAN GANSEWINKEL V.O.F.

Patersveld 19  6001 SN  WEERT            Tel. 0495-543815

• Dag en nacht bereikbaar
• Persoonlijke begeleiding
• Meer dan 30 jaar ervaring
www.uitvaart-vangansewinkel.nl

 Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl

Plan Philomenahoeve 
genomineerd voor de 

Buitenleven Natuur & Erfgoedprijs

De Philomenahoeve is een ontginningsboerderij, gebouwd rond 1920, gelegen in het 
buitengebied van Nederweert-Eind. Begin 2009 hebben de huidige bewoners, 3 gene-
raties familie Schreurs, een landbouwperceel verworven om hierop, aansluitend bij het 
Sarsven en de Banen, natuur te ontwikkelen. De Banen is in 1992 hersteld door Stich-
ting het Limburgs Landschap; later volgden het Sarsven en de Schoorkuilen. In 2007 is 
besloten tot een integrale provinciale aanpak. Doel van dat project is het gehele gebied  
zodanig te (her)inrichten dat enerzijds de natuur zich kan ontwikkelen maar dat ander-
zijds recreatie en landbouw ook mogelijk blijven. 

De Philomenahoeve is in 2009 aangewezen als landgoed in de zin van de Natuurschoon-
wet. Wendy Schreurs: “Sindsdien zijn wij druk doende het te ontwikkelen tot een na-
tuurgebied. In 2011 hebben wij 5ha bos aangeplant, fruit- en laanbomen geplant en een 
bloemenweide ingezaaid. Een regionale imker heeft bijenkasten op ons landgoed neer-
gezet. Een van oudsher aanwezig ven is in oude staat hersteld. Ook zijn wij bezig 3 ha 
van het gebied om te vormen tot schraal grasland.”  Het grasland wordt begraasd door 
schapen van schaapsherder Math Gutjens uit Nederweert. Hij organiseert op het terrein 
regelmatig clinics voor het opleiden van Bordercollies tot schapendrijvers. 

Het terrein is grotendeels voor het publiek toegankelijk. Er loopt al een wandelroute die in 
overleg met de gemeente Nederweert, Stichting het Limburgs Landschap en Limburgs 
Openluchtmuseum Eynderhoof zal worden aangesloten bij de knooppuntenroute zodat 
wandelaars naar de natuurgebieden Sarsven en de Banen kunnen wandelen.

Tot circa 1930 kwamen hier rondtrekkende (vaak gemeenschappelijke ) schaapskuddes 
voor die over de schrale heidevelden trokken.  In de directe omgeving van de Philomena-
hoeve lagen volgens een lokale atlas in 1891-1892 twee schaapskooien. 

Flip Schreurs: “Wij willen graag een van die schaapskooien in ere herstellen. Het is de 
bedoeling dat die een tweeledige functie krijgt: op de eerste plaats moet de kooi de 
oorspronkelijke functie krijgen: schuilplaats voor de schapen die op het terrein grazen.  
Maar ongeveer 1/3 deel van de kooi willen we inrichten als picknick- en uitzichtplaats 
met daarbij een informatiebord over ons  landgoed en de omliggende natuurgebieden 
(mini-bezoekerscentrum). Wij hopen dat de schaapskooi  veel wandelaars zal trekken.” 

Het natuurgebied is aangelegd mede dankzij medewerking van de gemeente Neder-
weert en een subsidie van de Provincie Limburg. Maar de subsidiemogelijkheden in het 
kader van de herinrichting zijn helaas uitgeput.  “Wij willen de stal nu bouwen in sa-
menwerking met het Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof. Zo kan een praktisch 
maar ook historisch verantwoord ontwerp worden gemaakt dat door vrijwilligers van 
het museum gebouwd kan worden. De kosten zijn daardoor ook te overzien.” De familie 
Schreurs doet met dit project mee aan de ANWB Natuur en Erfgoed-prijs. Met de hoofd-
prijs van 15.000 euro hopen ze de schaapskooi te kunnen realiseren.
Als u dit project wilt ondersteunen, ga dan naar www.natuurenerfgoedprijs.nl en stem. 
Dan kunt u binnenkort de schaapskooi bezoeken.

NEDERWEERTS
VERLEDEN

Stichting Geschiedschrijving Nederweert
www.nederweertsverleden.nl  contact@nederweertsverleden.nl

Aflevering 64

Monulphus en Gondulphus
In 1892 was er een groot feest bij de familie Bruekers. Boer en tapper Jacobus Bruekers
en zijn echtgenote Truke Verscharen in Strateris vierden hun 40-jarige bruiloft. Bij die 
gelegenheid werd een vele coupletten lang feestgedicht opgedragen. In het familie-
geheugen bleef slechts één klein fragment bewaard: “Drie dragen er de nonnenkap. 
Twee dragen het Franciscuskoord. Uit één stamt de familie voort”. 

Het gezin Bruekers-Verscharen telde tien 
kinderen. Enkelen overleden op zeer jonge
leeftijd, anderen bleven na hun huwelijk 
kinderloos. Maar liefst drie dochters wer-
den zuster in een Franciscanessenkloos-
ter en twee zonen werden Franciscaner 
pater. Die godsvrucht was niet bevorder-
lijk voor het voortbestaan van het geslacht 
Bruekers. Oudste zoon Godefridus (1855-
1932) trouwde de Belgische Antonia Feijen 
en zorgde als enige in de familie voor na-
komelingen. Op hém slaat dus de versregel 
“Uit één stamt de familie voort”. Godefridus 
werd in de volksmond “Friedje van Breukske”
genoemd vanwege zijn opvallend geringe 
lichaamslengte. Een euvel dat door latere 
generaties ruimschoots gecompenseerd 
wordt. Aan “Friedje” Bruekers dankte Neder-
weert de zegswijze: “De Friedjes hebbe de 
krotte auch oeët”. Een uitdrukking die werd 
gebruikt wanneer iets dat eigenlijk niemand 
meer verwacht, toch gebeurt. Een familietrek 
van de “Friedjes” was namelijk dat ze meer 
liefde voor techniek, antiek en handel had-
den dan voor het binnenhalen van de oogst. 

Broers van Godefridus waren Jean (geboren 
in 1868) en Piet (1870). Ondanks het leeftijds-
verschil trokken ze op als tweelingbroers. Ze 
volgden het gymnasium in Venray, waar bei-
den studeerden op een eeuwenoude familie-
studiebeurs. In 1890 werden ze novice in het 
klooster van Alverna, gevolgd door hun ge-
lijktijdige priesterwijding in 1897. Als priester 
kregen zij de namen van twee middeleeuw-
se bisschoppen van Maastricht. Jean werd 
Monulphus en Piet ging Gondulphus heten. 
De laatste werd door zijn medepaters aange-
sproken met “Gonduffelkus”; in familiekring 
sprak men hen gewoon aan met Pater Jean 
en Pater Piet. 
Na hun wijding scheidden de wegen van de 
‘tweeling’. Gondulphus verbleef in de kloos-
ters van Megen, Venray, Maastricht, Sittard 
en Roggel. In 1951 kreeg hij een beroerte 

en verhuisde naar het patersklooster op de 
Biest in Weert. Daar stierf hij in 1958 op ne-
gentigjarige leeftijd. Hij was op dat moment 
de oudste pater Minderbroeder in Neder-
land.
Monulphus werd pastoor van Woudrichem 
en kapelaan van Gorcum. Dat was geen 
gemakkelijke opgave in een hoofdzakelijk 
calvinistisch gebied. Hij moest 80 katholie-
ken “verzorgen”, verspreid over 15 parochies 
gelegen langs de oevers van de Merwede. 
Een roeiboot was zijn vervoermiddel. Als 
de rivier dichtgevroren was, zoals in 1929, 
duurde het drie uur om van Woudrichem 
naar Gorcum te geraken. Pater Monulphus 
overleed in 1935. In 1923 schonk hij aan zijn 
pasgeboren naamgenoot Jean Bruekers een 
koppel kropstaartduiven en een duiventil. 
Die til droeg het toepasselijke latijnse op-
schrift “Suum Cuique”, dat “ieder het zijne” 
betekent. Dat motto gold ook voor de beide 
paters: verbonden, maar toch ieder hun ei-
gen weg.

Alfons Bruekers

Godefridus Bruekers (“Friedje van Breukske”) 
1855-1932. Foto familie-archief Bruekers.

STEVENS
TELEVISIES

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

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

In 95% de goedkoopste!!
Persoonlijke service / Deskundig advies
Ook voor uw satelliet-systeem • DVD
Prijs-info niet telefonisch / per e-mail

       UW LED-TV
          ADRES!!

In 95% de goedkoopste!!

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

OPEN EETTAFEL BUDSCHOP
Volgende week donderdag open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 632332; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

Lekker koken
overal en altijd!
Privé diners,
workshops en catering
Bel voor de
mogelijkheden.

Bart Bijlmakers | 06-49764144 | www.privedinerencatering.nl
Bart Bijlmakers | 06-49764144 | www.privedinerencatering.nl

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

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

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 af-
deling Weert een aantal bijeenkomsten. Er 
start een lotgenotengroep voor mensen die 
een dierbare zijn verloren door overlijden en 
er start een lotgenotengroep voor mensen 
die als gevolg van een echtscheiding alleen 
zijn komen te staan.

Belangrijke thema’s in beide groepen zijn 
“wat is er gebeurd’, “hoe ga je met je emo-
ties 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 vol-
doende deelnemers starten medio februari 
2013 weer twee groepen. 

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

Aanstaande vrijdag de loting van het OLS. 
Dus nog even afwachten en dan weten we 
welk nummer we dit jaar zullen hebben in 
de optocht!

Aanstaande zaterdag zal de volgende ronden 
van de luchtbukscompetitie en kaartavond 
plaatsvinden. Alle jeugdleden, leden en vrien-
den van Odilia zijn weer van harte welkom om 
er een leuke avond van te maken.

Agenda:
22 februari: Loting OLS
23 februari: Luchtbukscompetitie & kaart-
avond leden en vrienden van Odilia

www.sintodiliaospeldijk.nl

Uitslagen van de Optocht Ospel 2013
Categorie A :  Praalwagens
1e plaats : A 39 Mette vastelaovundj kome vae oet de kast

De Schepengraaf

2e plaats : A7 Inne locht, op ‘t water of oppe grôntj met dees daâg maâke vae 
,t kei bôntj                 
De Meulenbuurt 

3e plaats : A26 Vastelaovundjs veerders in hert en neere, mer dit jaor motte 
vae stuudeere
V.V de Memmels

Categorie B :  Jeugdgroepen
1e plaats : B23 Rock around the clock

Alle tied

2e plaats : B1 Mén zeêt det ut auch zônger klînkers kan
VV ut Zwe-jlêecht

3e plaats : B8 Dekselse meiden
De Mupkes 

Categorie C :  Groepjes 2 en 3 personen
1e plaats : C36 Wae loate de lieuw neet in ziën humke stoan.

Gaapnaas en junior

2e plaats : C43: Vae hebbe CUPCakes
Polleke & Ali  

3e plaats : C18 Vae koome dur alvast vur oet.....
De Loeëte 2

Categorie D :  Eenlingen
1e plaats : D16 Ich heb niks gebroeektj

Eric de Wit

2e plaats : D24 Ich zeuk nog MEN
BaKes

3e plaats : D38 Opa heet auch un aai-pad
Roy willems

Categorie E : Overige groepen
1e plaats : E35 Noch neet oet gespeuld

De haazeclub

2e plaats : E 41 Alle mösse zeen gevloge, dus vae moge.
V.V. of dejje worst lus-j

3e plaats : E14 Vae zeen aan Winnetoe
Dames raad van elf

Categorie F : Jeugd 1 t/m 4 pers.
1e plaats : F20 Ich bin met mien kônt inne boter gevalle 

Duo Span en Spik

2e plaats : F30 Ut aes dikke mik tösse os en de jong vlikke
Linda van Horen en Femke de Wit

3e plaats : F17 De groeëp waas te groeët dus mis-je vae de boeët
Aane kantj XS

Winnaars van:  Gouwe – Haaze Oeer
A 39 Mette vastelaovundj kome vae oet de kast
De Schepengraaf

Ut blinkendj Vlikske
F20 Ich bin met mien kônt inne boter gevalle 
Duo Span en Spik
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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

REMOZON
voorheen Reemers Elektromontage

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

Remozon – Vertrouwd & Duurzaam

Bel voor info of een 
vrijblijvende o�erte 06 - 54 25 62 42

of ga naar www.remozon.nl

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

Wij kunnen voor u rechtstreeks bij alle 
zorgverzekeraars declareren. � 
€150,- * EXTRA zorgvoordeel boven op uw zorg- 
verzekering.
*vraag naar de voorwaarde*
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Beek, Polychemstraat 2 (nabij Makado), 6191 NL Beek, 046 437 44 44 
Gulpen, Rijksweg 113, 6271 AD Gulpen, 043 450 63 22 
Heugem, Vogelzang 7a, 6229 VM Maastricht-Heugem, 043 367 28 35
Kerkrade, Locht 2 (nabij het Roda Stadion), 6466 GW Kerkrade, 045 545 33 77

Maastricht, Sandersweg 195, 6219 NV Maastricht, 043 343 60 32
Merkelbeek, Belenweg 29, 6447 BV Merkelbeek, 046 442 15 64
Nederweert, Staat 40, 6031 EM Nederweert, 0495 74 50 31

GRATIS POTGROND ? EN DAN 
NOG DE BESTE KWALITEIT !

3 halen
2 betalen
3 halen

Kwaliteitspotgrond
• Potgrond van RHP-kwaliteit.

• Mét extra basisbemesting.

40 l € 7,25

Beste mînse, 
wichter van Ni-jwieërt 
en VV de Pinmaekers,

vae wille uch hertelik bedânke 
vör de geweldjige 

vastelaovundj 2013. 
Ut waas kei-gaaf!

Vae zulle dit noeëts 
vergaete.

Jeugdprîns Lars I
Jeugdprinses Kirsten 
en adjudant Sjoerd

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

VACATURE VAN DE WEEK: lokale poli-
tieke partij JAN zoekt vrijwilligers 
De lokale politieke partij JAN is op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers voor diverse 
taken. De partij JAN wil de contacten met 
de burgers in Nederweert verbeteren/in-
tensiveren en is daarom o.a. bezig met het 
vernieuwen van hun website. Ook wil de 
partij zich nog nadrukkelijker bezighouden 
met het overbrengen van ontwikkelingen 
en standpunten/besluiten van de partij zelf 
en de gemeenteraad. Daarvoor zoekt de 
partij JAN versterking voor hun PR en het 
“contacten” van burgers. Verder heeft JAN 
behoefte aan coördinatoren voor het regel-
matig organiseren van politieke activiteiten/
optredens/bezoeken, het verspreiden van 
nieuwsberichten, etc. Ook secretarieel is er 
behoefte aan ondersteuning, zowel binnen 
het bestuur als binnen de fractie. JAN is op 
zoek naar vrijwilligers die de partij willen 
komen versterken en iets willen betekenen 
in bovenge-noemde ondersteuningstaken. 
De partij roept bij voorkeur jongere vrijwil-
ligers op, maar ook ouderen zijn van harte
welkom. Spreekt bovenstaande u aan en 
wilt u iets voor de partij JAN betekenen? 
Neem dan contact met ons op! 

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

NIEUWE START BINNENJOP IN NEDER-
WEERT: 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
ontmoeten 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 an-
dere 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 welzijnsorgani-
satie Vorkmeer is ’s avonds aanwezig om 
het contact met de jongeren te onderhou-
den. We zijn op zoek naar vrijwilligers die 
willen helpen in de Binnenjop. Van een vrij-
williger wordt verwacht dat hij/zij, op één of 
meer avonden, aanwezig is in de Binnen-
jop, een praatje maakt met de jongeren en 
eventuele hand- en spandiensten doet. Een 
vrijwilliger kan rekenen op de ondersteu-
ning van Vorkmeer. Spreekt dit vrijwilligers-
werk jou/u aan? Laat het ons weten! 

Jongeren zijn van harte welkom in de Bin-
nenjop, ook als je gewoon eens wilt binnen-
lopen. Wilt u als ouder ook eens een kijkje 
komen nemen? Dat kan natuurlijk! 

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

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

Verrassend programma van Breezy Concerts!

The Harmony Two Tones B/NL
Op zaterdag 23 februari neemt BreezyConcerts de aftrap voor een uniek concert 
van The Harmony Two Tones, dit in de ‘Irish’ Wupspub van Nederweert.

Terug van weggeweest!
Een band die zowel uit Belgen als Nederlanders bestaat, moet haast wel een dolle boel 
zijn, nietwaar? Het gezelschap dat zich The Harmony Two Tones noemt, geeft in een 
nostalgische opeenhoping van blues en country-achtige meligheid noch afkomst prijs. 
Hoewel deze muziek uit een heel ander tijdperk dateert, weten ze toch originele en ei-
gentijdse composities neer te zetten, waarbij je vrij snel aan The Asylum Street Spankers 
moet denken. Enkele tragische liefdesballades roepen ook vergelijkingen op met iemand 

als Tom Waits. Hoogtepun-
ten waren Belgium Rhythm 
and Bluesfestival Peer en 
Moulin Blues Ospel waar 
ze de tent zowaar op de 
kop zetten. Deze man-
nen uit België en Neder-
land brengen authentieke 
Rhythm and Blues, jumps, 
slowblues, jazzy nummers 
uit de jaren ’40 en ’50 en 
verdwaalde ska-nummers. 
Het ene moment waan je je 
in een bluesclub in Chicago 
en op het andere moment 
in de krochten van een 
grote stad! 

Wordt verwacht:
Donderdag 7 maart: Urban Voodoo Machine / UK 
Hete live-attractie!
Tienkoppig orkest, deels geschminkt en stuk voor stuk bont uitgedost, dat laveert tus-
sen begrafenis- (treurmars) en feestsfeer. Beetje rock ‘n’ roll en blues, wat hoempapa, 
rumba en Balkandeunen, dit alles overgoten met een pikant zigeunersausje.
Support act: FART.

Maandag 29 april: ‘Koninginnenacht’ m.m.v. 
Tenements Kids en Ha Ha Tonka / USA

We hebben een leuk afscheidsfeest voor Queen Beatrix georganiseerd. Dit jaar met nie-
mand minder dan de talentvolle Tenements Kids en Ha Ha Tonka. Tenements Kids / NL 
is een zevenkoppig live-monster dat rootsrock en folk maakt. Denk aan een Nederlandse 
Drive-By Truckers, Gaslight Anthem of Bruce Springsteen. Ze maakten een grote indruk 
op het Eurosonic Noorderslag festival dit jaar.

Ha Ha Tonka /USA
Houdt je van pure Indie Rock/folk, dan zit je goed met Ha Ha Tonka. Hun muziek heeft 
verwantschap met Elliott Brood en Mumford & Sons. Eerst een Europese kennismaking 
en daarna meteen al op LOWLANDS. Dat beloofd heel wat!!!

BreezyConcerts neemt u mee op een muzikale ontdekkingsreis. Laat je eens verrassen 
en bezoek onze activiteiten. 

Tot op zaterdag 23 februari in de Wupspub Nederweert

Aanvang 21.30 uur / Entree € 8 / www.breezyconcerts.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

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

www.teunissenletselschade.nl
Teunissen Letselschade • Kraan 10a • 6031 RX  Nederweert
T: 06-57242417 • info@teunissenletselschade.nl

Lang parkeren in centrum: 
raar maar waar?     

In de raadsvergadering van 5 februari 2013 besloot een krappe 
meerderheid van de gemeenteraad (CDA en VVD) om een par-
keervoorziening voor 50 parkeerplaatsen te realiseren aan de Lo-
verstraat. JAN is tegen een extra voorziening voor lang parkeren 
in het centrum, zeker nu  dat ten koste gaat van 1000 vierkante 
meters groenvoorziening. Als het dan toch moet gebeuren, vindt
JAN de beklinkerde locatie voor het gemeentehuis een verstandi-
gere locatie. JAN roept inwoners op om dit standpunt te steunen. 

JAN geen voorstander van een extra voorziening voor lang parkeren 
Het college van Burgemeester en Wethouders wil snel een voorziening voor lang par-
keren  realiseren aan de Loverstraat. Dit vanwege een subsidieregel van de Provincie 
Limburg. Deze heeft volgens het College reeds toegezegd een bedrag van 85.000 euro 
te zullen subsidiëren in de totale kosten van 182.000 euro. Het college moet dan wel 
zorgen dat het project voor 1 maart as uitvoeringsgereed zijn.
Het college vindt dat de nieuwe parkeerplaats nodig is om het centrumplan te kunnen 
realiseren maar geeft nog geen duidelijkheid hierover. Wel is bekend dat het college 
winkelketen Action ontheffing wil verlenen om zich te vestigen in het pand Wijen en ook 
daarvoor zijn extra parkeerplaatsen nodig. 

JAN wil eerst met de andere fracties en het college overeenstemming bereiken over een 
nieuw centrumplan alvorens eventueel een besluit te nemen over extra parkeerplaatsen. 
Dit staat op de planning voor de raadsvergadering van mei aanstaande. JAN begrijpt dan 
ook niet waarom we daarop niet kunnen wachten. Het binnenhalen van subsidiegelden 
lijkt voor B&W  belangrijker dan het eerst met elkaar eens worden over de plannen voor 
het centrum van Nederweert. JAN betreurt dit. 

Bovendien vindt JAN dat de huidige problematiek van lang parkeren onvoldoende is ver-
kend en alternatieven niet zijn onderzocht. De praktijk wijst uit dat veel lang parkeerders, 
medewerkers zijn van de gemeente Nederweert.  JAN is van mening dat zij hun auto aan 
parkeerplaats “de Bengele” zouden moeten parkeren waardoor meer parkeerplaatsen 
vrij beschikbaar blijven in het centrum. Het college wil dit niet verder onderzoeken omdat 
ze een probleem zien bij de handhaving daarvan. 

Oproep aan inwoners van Nederweert 
Een meerderheid van de gemeenteraad (CDA en VVD) heeft ingestemd met een extra 
parkeervoorziening aan de Loverstraat. Daarom zal ook JAN zich moeten neerleggen bij 
een extra te realiseren parkeervoorziening. De locatie blijft voor JAN vooralsnog wel een 
punt van discussie. Omdat het plein voor het gemeentehuis al beklinkerd is, geeft JAN 
de voorkeur aan deze locatie boven de locatie Loverstraat. 
We roepen inwoners op ons hierin te steunen en zullen bij voldoende belangstelling het 
college dringend verzoeken de locatie te heroverwegen. We houden u dus op de hoogte!

Uw mening is van harte welkom en kunt u kenbaar maken via onderstaande reactie-
strook of via onze website: www.jan-nederweert.nl 

---------✂------------------------------------------------------------------------------------

Reactiestrook inzake parkeervoorziening 

Uw naam ..........................................................………………………………………………

Adres .........................................................................................................................

Plaats ..........................................................………………………………………………

(   )  Ja, ik ben voorstander van een langparkeervoorziening vòòr het gemeentehuis. 
• Kruisje plaatsen 

Deze reactie s.v.p. inleveren voor 8 maart as bij het tijdelijk secretariaatsadres van JAN:
Jan Smolenaers
Florastraat 16
6031 XM Nederweert 

Hartelijk dank voor uw steun!

BS de Tweesprong

Schoolprins Rens met zijn prinses Michelle met hun adjudant Jorik en vorstin Tessa.

Vastelaovundj in de huiskamer 
Nederweert

Vastelaovundj in de huiskamer Nederweert die hun onderkomen hebben bij De Tref op 
de Schoolstraat. Op dinsdagmiddag  5 februariis prinses Mia Croonen-Schoofs, 92 jaar 
als Handwerk-Stér uit gekozen.
Op donderdagmiddag 7 februari is prinses Riek Stienen-Linders,  81 jaar in de orde 
van de Kaart-Stér uitgeroepen!. Onder genot van huitvléeis en lekkere créboéet waren 
het sfeervolle vastelaovundj-middagen voor de deelnemers.
Dit deed de herinneringen aan vroeger weer ophalen. Dus, om vastelaovundj  te vieren 
ben je niet aan leeftijd gebonden. Alaaf!!!

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

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
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Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

Ut waas geweldjig!
De vastelaovundj zitj d’r weer op. Vae kunne trökkieke op un 

schoeën sezoen. Daorum wille vae ederein nog eine kieër bedânke.

Vae bedânke:
Prîns Jos en Prinses Judith

Jeugdprîns Lars en jeugdprinses Kirsten
de adjudante 

de sponzers, begunstigers en adverteerders
oôs zöstervereiniginge vör de gooj saamewerking

Jac Derks van Residênsie Matchpoint
de gemeindje Ni-jwieërt 

vör eur ôngersteuning vanne aktiviteite
de meziekkepèlle van hieël Ni-jwieërt

de zaal- en kefeehaojers
de basisschoôle

de daelnemers aan ut NVS, de bôntje aovundj en de optocht
de minse vanne boôrebroêleft 

de koûpers van oôs vastelaovundjsgezet
ederein dae met os, op waat vör meneer dan ouch, 

vastelaovundj heet geveerdj

Ôngertösse kujje os bliêve volge op internet: www.pinmaekers.nl.

Bedânktj en tot volgendj sezoen.
Besteur en leeje van V.V. de Pinmaekers

www.pinmaekers.nl

UW HOND WEER LEKKER 
IN ZIJN VEL

Jin Shin Jyutsu is een oorspronkelijk uit 
Japan afkomstige kunst  die levensener-
gie harmoniseert. Uw hond komt – vaak 
al na een behandeling van een uur - weer 
lekker in zijn of haar vel te zitten. Uw hond 
wordt rustiger, minder angstig, minder 
agressief, zelfverzekerder, de vertering 
gaat beter, verstoppingen lossen op. 
Ook verlicht het lichamelijke klachten. 
Hoe werkt het? Tijdens de behandeling
legt Annemieke Driessens beide handen 
op bepaalde punten op het lichaam van 
de hond en tegelijkertijd concentreert zij 
zich op haar ademhaling. Daardoor wordt 
geblokkeerde energie weer op gang ge-
bracht. U kunt Jin Shin Jyutsu zien als een 
startkabel, het laat de vonk weer over-
slaan. Het leukste ervan vindt Annemieke 
dat dieren niet kunnen simuleren. Een 
hond doet nooit alsof; als het werkt, dan 
werkt het. De behandeling wordt uitge-
voerd bij u thuis - voor uw hond het meest 
comfortabel. Naast Jin Shin Jyutsu voor 
emotionele en lichamelijke problemen bij 
honden biedt Annemieke ook gedrags-
training aan. Daarin volgt zij de Amichien 
Bonding theorie van Jan Fennell. Deze 
zeer diervriendelijke methode geeft uw
hond duidelijkheid en daardoor werkt 
de hond graag en uit zichzelf mee. Dit 
versterkt de band tussen u en uw hond, 
en dat is heerlijk! Voor meer informatie: 
Annemieke Driessens, website www.
timeoutvoordieren.nl  of telefoon 0495-
450623 (’s avonds).

Gezond Verstand
Zou het niet GEWELDIG zijn om ziektes eenvoudig te kunnen genezen?? Dat klinkt toch 
SUPER!! Maar gelijkertijd ook onhaalbaar…of…ben ik een dromer die de werkelijkheid 
niet wil zien??

Op 24 februari om 14.00 uur organiseren wij een lezing over het boek Ziektes Eenvou-
dig Genezen.
U zal vast denken waar gaat dit dan over? 
Dat wil ik u graag vertellen, het gaat over MMS dit is een afkorting die niet staat voor 
mooie meisjes school of iets dergelijks maar voor Miracle Mineral Solution.
We hebben het hierover chloordioxide.  Deze stof wordt al jaren massaal gebruikt in de 
voedingsindustrie  en ook in ziekenhuizen om te ontsmetten. Het is een veilig bevonden 
stof die zoals vaak, in dit geval per toeval is ontdekt. En wel door Jim Humble, eigenlijk 
was Jim een uitvinder, hij werkte  jaren bij de NASA en voerde vele tests en proeven uit 
binnen de ruimtevaart. 
Midden in de rimboe met een groep mensen waarvan er 2 door een malaria aanval ge-
troffen werden ontdekte Jim de werkzaamheid van MMS. Zijn medereizigers knapte bin-
nen enkele uren op! Dit zelfde herhaalde zich de volgende dag met 2 andere mensen. 
Vanaf dit moment is Jim dit gaan onderzoeken…Met grote gevolgen, een geweldige 
ontdekking was gedaan! 
Over dit geweldige verhaal gaat deze lezing...kom en verwonder u hoe simpel het kan 
zijn…

Op 26 februari om 20.00 uur kan u de lezing bijwonen Oud wordt je mét zout!
Wie minder dan 6 gram zout per dag binnen krijgt, kan problemen verwachten of heeft 
ze al. 
Zo hard wil Hendric Smit het stellen en dit heeft hij tot op de bodem uitgezocht. Voor 
hart, vaten en suikerspiegel is zout essentieel! Hendric legt u graag uit waarom. Aan het 
eind van deze avond weet je welk zout je ’t beste kunt gebruiken en hoe je mét zout je 
gezondheid kan dienen.

Dit is maar een kleine greep uit onze activiteiten bij Praktijk In Balans. Kijk voor nog véél 
meer verrassende zaken op onze site. De Goed voor je lijf workshop die regelmatig te-
rugkomt. Wat denkt u van Beter leren zien ZONDER bril? Kijkt u eens naar de datums 
28 maart en 11 april op onze agenda op de site…Graag tot gauw een keertje…hartelijke 
groetjes…Petra Wilmsen Praktijk In Balans 

www.praktijkinbalans.nu

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Stroopwafelbavaroise ............................€ 10,75
Bossche bollen ...............................  2 voor € 2,65
Waldcorn .........................................................€ 1,95
Zonnebloembroodjes ...6 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.

Informatiebijeenkomsten 
Zorg op Afstand

Op woensdag 20 februari en maandag 25 februari organiseert de Stichting Land
van Horne informatiebijeenkomsten over Zorg op Afstand in de thuiszorg. Belang-
stellenden kunnen zich aanmelden voor deze avonden in Nederweert en Ospel. 

In de gemeente Nederweert is de pilot Zorg op Afstand gestart. De Stichting Land van 
Horne biedt thuiszorgcliënten de diensten Zorg TV en Leefstijlmonitoring. Tijdens de in-
formatiebijeenkomst ontvangen bezoekers meer informatie over deze innovatieve, aan-
vullende diensten in de thuiszorg. 

Ervaringen
Tijdens de informatiebijeenkomst laten medewerkers van Land van Horne zien welke 
mogelijkheden Zorg TV en Leefstijlmonitoring kunnen bieden. Met Zorg TV kunnen cli-
enten via een beeldscherm en een beeld-geluidverbinding contact maken met een zorg-
centrale. Bij leefstijlmonitoring registreren sensoren in de woning de bewegingen van de 
cliënt om zo inzicht in gezondheidssituatie en leefpatroon van de cliënt te krijgen. Ook 
komen verpleegkundigen en een cliënt aan het woord over hun ervaringen met deze 
nieuwe diensten. 

Wanneer
De bijeenkomst vindt twee keer plaats: op woensdag 20 februari van 19.00 tot 20.30 uur 
in St. Josephstraat 8 in Nederweert (Eetpunt, thuiszorggebouw Land van Horne). En op 
maandag 25 februari van 19.00 tot 20.30 uur; Stad 2 in Ospel (Woonzorgcentrum Aan 
Stad-thoês).

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zichzelf aanmelden voor een bijeenkomst via het gratis infor-
matienummer van Land van Horne: T 0800 33 33 888 (tijdens kantooruren). 

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.

De reis van je leven start hier!
Open dag Gilde Opleidingen op 24 februari

Het is een feit: mbo-studenten uit Limburg en naburige regio’s zijn het beste af bij Gilde 
Opleidingen. Onafhankelijk onderzoek bewijst opnieuw dat het regionaal opleidingscen-
trum voor Noord- en Midden-Limburg het verschil maakt met het beste beroepsonderwijs.
Onze opleidingen transport en logistiek bijvoorbeeld zijn de beste van Zuid-Nederland. 
Voor opleidingen zorg en welzijn en uiterlijke verzorging geldt dat ze in de top 10 van Ne-
derland staan en de beste keuze zijn voor studenten uit Limburg, Nijmegen, Eindhoven 
en Helmond. Ook voor een opleiding op het gebied van mobiliteit en voertuigen kun je 
het beste naar Gilde Opleidingen gaan, blijkt uit de pas verschenen Keuzegids MBO-
studies 2013.

Gilde Opleidingen biedt een hoge slagingskans en is succesvol bij de bestrijding van 
schooluitval. De studenten waarderen hun opleiding bovengemiddeld en zijn met name
tevreden over de stage, begeleiding, toetsing, sfeer en veiligheid op school. Gilde Op-
leidingen staat bovendien bekend om haar kleinschaligheid: op relatief kleine locaties 
kennen studenten en docenten elkaar nog bij naam.

Nieuwsgierig? Kom dan naar de open dag op zondag 24 februari. Van 11.00 – 16.00 uur 
staan de deuren van onze locaties wagenwijd open. De open dag geeft een goed beeld 
van de opleiding en het toekomstige beroep. Bedrijven en instellingen zijn aanwezig om 
daarover meer te vertellen. Studenten geven rondleidingen, workshops en presentaties 
over hun projecten en vertellen meer over de opleiding.

Ga naar dereisvanjelevenstarthier.nl en registreer je voor de open dag. Met vestigingen 
in Geleen, Horst, Roermond, Venlo, Venray en Weert is er altijd een Gilde Opleidingen 
in de buurt. Jongeren en vol-
wassenen hebben de keuze 
uit 160 beroepsopleidingen 
en opleidingen voor educatie. 
Van techniek tot Hotelschool 
Venlo, van communicatieme-
dewerker tot pedagogisch 
werker: je vindt het bij Gilde 
Opleidingen.

De reis van je leven start bij 
Gilde Opleidingen, het beste
roc van Limburg en omstreken.

Henri 
Dunantstraat
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DRAKESTEYN
Weert

Onthulling bord Budschop

Hubert Mackus onthult het bord in Budschop.
Het bord is geplaatst door de dorpsraad van Budschop.

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

STAATSBOSBEHEER BIEDT 
MUZIKANTEN PODIUM BIJ 

BUITENCENTRUM DE PELEN
Buitencentrum De Pelen, aan de rand 
van Nationaal Park De Groote Peel, 
heeft een overdekt amfitheater. Een
ideale plek voor theater- en muziek-
voorstellingen en die zijn er dan ook 
regelmatig. Ook voor het komende sei-
zoen biedt Staatsbosbeheer Streek-
muzikanten weer de kans om zich aan 
eigen publiek te presenteren.

Dankzij de aanwezigheid van een amfithe-
ater is het Buitencentrum van Staatsbos-
beheer al jaren een plek waar muzikanten 
uit de Peelstreek zich aan eigen publiek 
presenteren. De drempel is laag. Zowel 
voor het publiek als voor de muzikanten 
gaat het er vooral om dat ze plezier heb-
ben. Een optreden in het Buitencentrum
is daarbij vaak een springplank naar vol-
gende optredens. In de afgelopen jaren 
was het aanbod zeer gevarieerd;  shan-
tygroepen, blaasorkesten, troubadours, 
maar ook dialectkoren, een kinderband 
en akoestische rockconcerten. 

Ook het komende jaar zit er weer muziek 
in Buitencentrum De Pelen. Zo is er een 
gezellig Streekfestival op zondag 4 augus-
tus. Als afsluiter van de jaarlijkse Peelweek 
trekt dit evenement gemiddeld zo’n twee-
duizend bezoekers! Het is één groot feest 
waar veel bezoekers elk jaar reikhalzend 
naar uitkijken. Verder zijn de muzikale zon-
dagmiddagen in september, de Weg uit de 
Peeldag met Hemelvaart en het Buiten-
festival op zondag 24 maart evenementen 
waar een muzikale omlijsting welkom is. 

Muzikanten die optreden bij Buitencen-
trum De Pelen krijgen een onkostenver-
goeding, een natje en droogje en natuur-
lijk eeuwige roem. Staatsbosbeheer zorgt
voor de publiciteit. Toeschouwers betalen 
geen entree, maar er wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd die volledig voor de 
muzikanten is. 

Interesse? Neem dan contact op met Ma-
rijke Vaes van het Buitencentrum: m.vaes@
staatsbosbeheer.nl of 0495 – 641 497. 

Buitencentrum De Pelen 
Het buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel is de toegangs-
poort tot Nationaal Park De Groote Peel. 
Hier starten alle activiteiten. Het buiten-
centrum is van maart t/m oktober elk dag 
geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Voor 
meer informatie en een activiteitenover-
zicht: www.buitencentra.nl

UW HOND WEER LEKKER 
IN Z’N VEL!

met Jin Shin Jyutsu® voor dieren

Voor meer informatie:
Annemieke Driessens

Website: www.timeoutvoordieren.nl

Mediaexpert Justine Pardoen
over de rol van ouders bij 

het mediagedrag van kinderen

ALTIJD ONLINE!
Tieners brengen vele uren achter de 
computer door. Internet biedt niet alleen 
eindeloos veel vermaak, het is ook hun 
lijntje naar de buitenwereld. Daarbij gaat 
het vooral om contact met vrienden en 
bekenden, maar ook met vreemden. Zo 
vergroten ze hun sociale vaardigheden, 
ze leren samenwerken op afstand. Maar 
er is ook de andere kant: gewelddadige 
filmpjes, heftige porno, ongewenste in-
timiteiten, cyberpesten, webcamseks, 
aanzetten tot racisme of zelfmoord, waar 
tieners in worden meegezogen.

Op 5 maart geeft Justine Pardoen, spe-
cialist mediaopvoeding en bekend van 
boeken en internetsites voor ouders, een 
korte, prikkelende inleiding in de media-
wereld van onze kinderen, om daarna de 
vloer te geven aan twee acteurs. Zij bren-
gen een aantal spannende scènes van 
een normaal gezinsleven in beeld, met 
herkenbare opvoeddilemma’s rond het
gebruik van sociale media. 
Kortom, het centrum voor jeugd en gezin 
biedt je een avond om even stil te staan bij 
wat jij vindt en wil voor je kind als het gaat 
om (sociale) media. Zin in een ontspan-
nen maar toch zeer nuttige avond? Kom 
dan ook op 5 maart, en laat je vermaken, 
informeren en aan het denken zetten, om 
aan het eind naar huis te gaan met allerlei 
nieuwe tips en frisse ideeën voor thuis.

Aanmelden gewenst op www.hetcjg.nl 
Geïnteresseerden zijn welkom op
Dinsdag 5 maart. Het Kwadrant, 
Thornstraat 7 in Weert
Aanvang: 19.30 uur

CURSUSSEN 
COCON

Workshop Solliciteren: Wat is sollicite-
ren/jouw cv; de vacature; social media; 
de sollicitatiebrief; voorbereiden op sol-
licitatiegesprek: 27 februari, 19.30 uur, 5
lessen. Microsoft Office Access: voor 
een vereniging is op deze wijze een uit-
gebreide ledenadministratie op te zetten 
met handige tools; voor een klein bedrijf 
kan er een voorraadbeheersysteem wor-
den gemaakt compleet met order- en 
bestellijsten inclusief de benodigde for-
mulieren etc.: 14 februari, 19.30 uur, 10 
lessen. Windows: 5 maart, 9.30 uur, 7
lessen. Hebben en houden van Kuip-
planten: Als je bij een kweker bent of 
loopt over een show dan vraag je mis-
schien af: Wat bloeien die fuchsia’s, ge-
raniums, Brugmansia’s (kelkenbloem) zo 
mooi. Hoe doen ze dat? In deze nieuwe
cursus van een 4–tal lessen wordt je het 
hele seizoen aan de hand genomen. 1e 
avond; dinsdag 5 maart 2013 van 19.30-
21.30 uur. Windows: 12 maart 19.30 uur, 
7 lessen. PowerPoint: het maken van een 
diaserie of presentatie bijv. van foto’s van 
familiefeestjes, vakantie e.d.: 13 maart, 
19.30 uur, 8 lessen. Italiaanse keuken: 
woensdag 13 maart, 18.00 uur, 4 les-
sen om de 2 weken. Computer allerlei: 
deze cursus is bedoeld voor iedereen die 
al enige ervaring heeft met de computer. 
Vaak zult u na enige tijd ervaren, dat u met 
vragen komt te zitten waar u geen direct 
antwoord op heeft. Daarvoor is dit dè uit-
gelezen cursus; dinsdagmiddag 2 april, 
13.30 uur, 4 lessen.

Voor meer informatie: kijk verder op
onze website www.coconnederweert.nl 
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, 
Nederweert; tel.(495)-626235; email: 
cursussen@coconnederweert.nl; 

RIJBEWIJSKEURINGEN BIJ 
STICHTING WELZIJN OUDEREN 

“DE ROOS”
Op woensdag 27 februari is er weer af-
spraakspreekuur voor de verplichte rij-
bewijskeuring voor senioren in het Ont-
moetingscentrum van Stichting Welzijn 
Ouderen ‘De Roos’ aan de Beekstraat 29 
in Weert. De kosten bedragen 30 euro en 
aanmelden kan via 06-40683173.

Het keuringsformulier, de zogenaamde
Eigen Verklaring, is verkrijgbaar bij de ge-
meente en via www.mijn.cbr.nl (inloggen 
met DigiD). Daar is ook te zien of de Eigen 
Verklaring is aangekomen bij het CBR en 
welke correspondentie er is gevoerd. De 
volgende keuring is op woensdag 27 maart.

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

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

repareren en leveren van 
Wasmachines Drogers
Vaatwassers Ovens
Stofzuigers Strijkijzers

etc.
www.petereilerswitgoedservice.nl

Peter
Eilers

witgoedservice

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

van eiken meubels,
antiek, Lodewijkstijl, Barok, 

leren bankstellen en modern.
Partijgoed, witgoed en

kleingoed enz.

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

Graafschap Hornelaan 118h Weert
Tel. 0495-534434 / 06-41826841
www.goedgebruiktgoed.com

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087
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Aangifte Inkomstenbelasting 2012:

Heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte? Wij nemen u deze zorg graag 
uit handen.

Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting voor € 60,- per aangifte, 
�scale partners betalen € 80,-.

Mail of bel ons voor 
een afspraak bij 
ons op kantoor te 
Nederweert.

CijferMeester Weert en Nederweert
Pannenweg 208a
6031 RK  Nederweert
Tel.: 0495-844507
E-mail: r.hermans@cijfermeester.nl

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

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS
Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek 
met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kan-
tooruren maandag, woensdag en vrijdag 
10.00-11.00 uur voor het bestellen van 
HH. Missen, afhalen van doopbewijzen 
enz. tel. 625887; e-mail adres kantoor: 
administratie@kerknederweert.nlaa
Voor het overmaken van misstipendia, 
kerkbijdrage, giften e.d. Rabobank rek. 
nr.1355.07.227 ten name van Kerkbestuur 
Sint-Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender 
van 21 februari tot en met 2 maart 2013

DONDERDAG 21 FEBRUARI
Gedachtenis van H.-Petrus Damiani, bis-
schop 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 

ZATERDAG 23 FEBRUARI
Gedachtenis van H.-Polycarpus, bisschop 
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, Frits Horijon en zonen 
Thijs en Harrie, jaardienst Henricus Greij-
mans tevens voor To Greijmans-Hendrikx 
en zoon Teng, overleden echtgenoten Res-
pen-Moonen, Thieu Verheijen (vanwege de 
buurt).

ZONDAG 24 FEBRUARI
Tweede zondag van de veertigdagentijd
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lec-
tor mevr. L. Roost) – Clementine Niessen, 
ouders en Catharina  Manders.

H. Doopsel: Duncan en Jordan Kooij 
(Loverstraat 23).

MAANDAG 25 FEBRUARI
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel - tot bijzon-
dere intentie.

DINSDAG 26 FEBRUARI
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 27 FEBRUARI
Geen rozenkransgebed en geen H. Mis.

DONDERDAG 28 FEBRUARI
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis. 

VRIJDAG 1 MAART
Eerste vrijdag bijzonder toegewijd aan het 
Heilig Hart van Jezus
18.30 uur Kruisweg.
19.00 uur H. Mis met de Derde Orde.

ZATERDAG 2 MAART 
Vooravond van de derde zondag in de 
veertigdagentijd
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Caris) – Mia Haenen-
Teeuwen, ouders Van Driel-Rademakers, 
ouders Verdonschot-Niessen, Lisette Gub-
bels-Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx.

Misdienaars
Zondag 24 februari 09.30 uur: Borbin en 
Benke Roost.

Kerk viert feest van Sint-Petrus’ Stoel
Deze week vrijdag viert de kerk het feest 
van Sint-Petrus’ Stoel, de stoel van de 
paus in Rome die per 28 februari ’s avonds 
om acht uur vacant is. De apostel Petrus, 
betiteld als de eerste paus, zetelde aan-
vankelijk in de Syrische hoofdstad Antio-
chië. Later kwam hij naar Rome, hoofdstad 
van het toenmalige Romeinse rijk. Daar 
onderging hij de marteldood. Zijn opvol-
gers, sinds de vierde of vijfde eeuw paus 
genoemd, zetelen dus op de stoel van 
Petrus, de eerste der apostelen. Het feest 
dat Petrus zich vestigde in Rome, wordt al 
gevierd sinds de derde of vierde eeuw.
Op de stoel zat de leraar. De stoel van Pe-
trus is een symbool van het gezag dat de 
bisschoppen hebben, speciaal de stoel 
van de bisschop van Rome, de paus dus.

Kerk in Oost-Afrika op
twee vrouwendagen
Vrouwen, geloof en kerk in Oost-Afrika is 
het thema van de twee ontmoetingsdagen, 
die de stichting Mgr. Schrijnen-Huis op de 
woensdagen 6 en 13 maart houdt. De da-
gen zijn bedoeld voor katholieke vrouwen 
uit Limburg die zich samen in de veertig-
dagentijd (vasten) willen voorbereiden op 
Pasen en meer willen horen over hoe vrou-
wen geloven en leven met elkaar verbinden.
De stichting Mgr. Schrijnen-Huis organi-
seert elk jaar themadagen voor vrouwen. 
De inleidingen op de vrouwendagen in 
maart worden verzorgd door Mariëlle 
Beusmans, die jarenlang in Tanzania heeft 
gewerkt, en Philipa Beunen. Zij vertellen 
onder meer hoe vrouwen in Oost-Afrika 
oplossingen zoeken voor sociale proble-
men en wat vrouwenverenigingen daartoe
ondernemen.
De twee vrouwendagen worden gehouden 
in de bisdomgebouwen van tien uur ’s mor-
gens tot half vier ’s middags. Er zijn een 
gezamenlijke lunch en gebedsviering. Op-
geven voor een of twee dagen via maria.
gijzels@gmail.com. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.

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

nr.1355.09.246
en ING-bank gironr. 2943427

Zondag 24 februari 
10.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie.

LITURGISCHE VIERING IN
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(ST. JOSEPH)
Vrijdag 22 februari 18.30 uur, voor Dhr. 
Coppen vw zijn verjaardag.
Muziek: Herenkoor

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

23 februari t/m 2 maart 2013

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.

ZATERDAG 2 MAART:  19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst voor ou-
ders Verheijen-Fonteijn, voor Nelis van 
Gog voor zijn verjaardag, zeswekendienst 
voor Piet Beerens. 

LEZERS: zaterdag 23 februari Francien 
Verheijen., zaterdag 2 maart Annie Jonkers.

MISDIENAARS: zaterdag 23 februari  Es-
ther Boonen en Luc Weekers. Zaterdag 2
maart Valerie Beerens en Jarno Bongers.

“Om oud en wijs te worden, moet je eerst 
jong en onbezonnen zijn geweest.”

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROY

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

Week van  23 febr. 2013 – 2 mrt. 2013
Bankrekeningnummer: 12.84.00.625 

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend

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

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

parochiebureau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 24 febr. 9.30 uur:
2de Zondag van de Vasten
Als jrd. voor Sjra Schreurs, ouders 
Schreurs-Verstappen, Nicolaas, Elisabeth 
en Harrie Schreurs, Jo Op Heij-van Appe-
ven,  pater Tjeu Baetsen, Als maandd. voor 
Pierre Wijers en Mia Wijers-Baetsen, Als 
jrgt. voor Elly van Roij-Niessen en tevens 
v.w. haar verjaardag (Canticum Novum)

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 23 februari – 2 maart.

ZATERDAG 23 FEBRUARI, 19.00 (Sa-
menzang) Marian van Lierop (verjaardag), 
Alda Stienen-Linsen (verjaardag), Piet
Beerens (verjaardag), jrd Harrie Beerens, 
ghm Wiel Jacobs, ghm Gied Huijben, ghm
Antoon Op ’t Root en Maria van de Moos-
dijk, zwd Annie Weekers-Jeurnink, zwd 
Toon Weekers. 

ZONDAG 24 FEBRUARI, 2e zondag van 
de 40-dagentijd, 10.00 (Samenzang) 
ghm Emanuel Op ’t Root en Gertruda van 
Nieuwenhoven, ghm Antonetta Reemers, 
ghm Peter Pellemans en Dorethea Feijen. 

DINSDAG 26 FEBRUARI, 18.40 bidden 
van het rozenhoedje; 19.00 voor de ver-
volgde christenen.

DONDERDAG 28 FEBRUARI, 14.00 hu-
welijk bruidspaar Ramon Vaes en Dian 
Hoeben (eigen muziek); 19.00 voor de 
zieken. 

VRIJDAG 1 MAART, eerste vrijdag van de 
maand : Ziekencommunie.

ZATERDAG 2 MAART, 19.00 (Zanggroep
Ospel) jrd  Mia Kersten-de Leeuw, ghm 
ouders Frenken-Jacobs, bij het 40-ja-
rig bestaan. van de Buurtvereniging De 
Houwakker en voor levende en overleden 
leden van de vereniging. 

ACOLIETEN: za. 23 febr. 19.00 : Joost 
van Lierop, Mathijs van Lierop, Edwin van 
Rooijen; zo. 24 febr. 10.00 : Harry Geer-
lings, Kathy Geerlings.

VASTEN(avond): Nog even terug naar 
het begin van de Vastenavond en wel de 
Gezinsviering. Het was een drukbezochte
viering m.m.v. de Vlikkestaekers. Omdat 
het Kinderkoor De Rikrakkers niet meer 
actief deelnam werd de zang voortreffelijk 
verzorgd door Zangkoor de Peelklanken, 
of – zoals we hen ook kunnen noemen –
de Rikrakkers van de vorige eeuw ! Nog-
maals dank aan koor en de werkgroep 
Gezinsmissen. 

Inmiddels is alle feestgedruis al een week 
voorbij en bezinnen we ons in deze 40-da-
gentijd samen op naderende Paasfeest. 

GEZINSBIJDRAGE: Alle huisgezinnen 
ontvingen onlangs informatie en het ver-
zoek om deel te (blijven) nemen aan de 
gezinsbijdrage, met als bijlage de bro-
chure Kerk-balans 2013 “Wat is de Kerk 
u waard ?”

Vooral ook omdat dit jaar extra kosten 
opgevangen moeten worden beveel ik u
deelname aan de gezinsbijdrage graag
aan. Het kerkorgel is toe aan groot on-
derhoud en het behoud van de kerkhof-
muur vergt een dringende opknapbeurt. 
Misschien legde u de brief even terzijde 
voor serieus beraad en komt u tot de con-
clusie dat onze parochie(kerk) u beslist 
een bijdrage waard is : bankrekeningnr. 
1403.01.879 t.n.v. Parochie Ospel. Dank 
voor uw deelname. 

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 24 FEBRUARI 2013  H. Mis om 
11.00 uur. GEZINMIS met het Jeugd-
koor  “De Kwikkwekkertjes”. Met als
thema MENSEN VAN DE AARDE
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis voor ouders Leo Simons en Jo-
hanna Simons-Gubbels

Lector: kinderen
Misdienaar: Thum Vosen
Collectant: Piet Wullems

Gezinsmis
De gezinsmis met als thema: “ Mensen 
van de aarde” is bedoeld voor alle kin-
deren en ouders van kinderen, opa’s en 
oma’s. De mis is speciaal bedoeld voor 
deze groep mensen. Iedereen is dus van 
harte welkom.

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

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

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

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 
verpleegartikelen, 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

NEDERWEERT/ST. ROCHUS
KIENEN  22 februari  2013 
De eerstvolgende kienavond is op vrijdag
08 februari  2013 in de zaal van de Kerk-
voorziening Budschop, Rochusplein 1 in
Budschop. Aanvang: 20.00 uur.  De zaal 
is open om 19.00 uur.

Het kienen is toegankelijk voor iedereen. 
U bent van harte welkom.
In de jackpot zit nu € 15,-- .

Het bestuur.

ZIJACTIEF OSPEL

Beste leden Zijactief St Martha Ospel,

Onze volgende avond is op donderdag 28 
Februari om 20.00 uur in de Haaze-hoof. 
Thema van deze avond is Erfrecht en Tes-
tament. De presentatie wordt gegeven door 
notaris Mevr. E. Raemakers van Nederweert.
Omdat wij als bestuur dit een heel be-
langrijk thema vonden is besloten dat 
de partners ook mee kunnen komen.
Niet leden zijn ook van harte welkom.

Al iets om over na te denken. 
De ledendag van Zijactief Limburg, (die de 
lentebeurs vervangt) is op maandag 6 mei. 
We gaan naar het Continium in Kerkrade.
Kosten voor deze dag zijn leden € 20,- ,
niet leden € 25,- hier zit de koffie/thee 
en lunch bij inbegrepen. Buskosten zijn 
€ 8,50 p.p. Verdere informatie volgt.

Vriendelijke groet bestuur Zijactief Ospel

Uitvaartbegeleiding van den Boom
Nederweert – Ospel 0495-625356 

IN  MEMORIAM
JAN VERHOEVEN

Wij ontvingen het bericht, dat op 4 februa-
ri jl. de heer Jan Verhoeven is overleden. 
Jarenlang was Jan  bestuurslid van de 
KBO St. Lambertus te Nederweert. Ook 
was hij een aantal jaren ouderenadviseur. 
Het laatste jaar ging zijn gezondheid 
steeds verder achteruit en ondanks dat 
hij er nog steeds op vertrouwde dat zijn 
artsen hem konden genezen, heeft hij uit-
eindelijk de strijd verloren. 
Hij zal in onze herinnering blijven als een 
zeer trouw lid, dat als het maar enigszins 
kon, aanwezig was. Ook zijn speciale ma-
nier van humor zullen wij niet vergeten.
Namens de KBO is het bestuur aanwezig 
geweest bij de mooie afscheidsdienst.
Wij wensen de familie veel sterkte voor de 
komende tijd.

Bestuur, KBO St. Lambertus Nederweert 

STILLE OMGANG AMSTERDAM 
Afd.: Zuid- en Zidden-Limburg

Hordaeuslaan 1, 6132 BN Sittard
E-mail: stilleomgangzmlimburg@hetnet.nl

In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 
maart as. zal in Amsterdam weer de tradi-
tionele Stille Omgang worden gehouden.
Deze traditie is een eigentijdse herden-
king van het eucharistisch wonder dat
op 15 maart 1345 te Amsterdam plaats-
vond. Van 1346 tot omstreeks 1580 werd 
rondom de plaats van het mirakel al een 
processie gehouden. Na een inactieve 
periode van zo’n 300 jaar kwam de STIL-
LE OMGANG in 1881 opnieuw tot bloei, 
toen een geschrift werd ontdekt waarop 
de route van de middeleeuwse processie 
stond beschreven. 

Het is thans een bidtocht in stilte waar 
jaarlijks duizenden pelgrims, mannen en
vrouwen, uit geheel Nederland aan deel-
nemen. Ook Limburg is hier steeds goed 
vertegenwoordigd. Het thema van de ko-
mende Stille Omgang luidt: “Ik geloof in 
Gods liefde, daar ga ik voor”.

Vanuit Zuid- en Midden- Limburg worden 
weer autobussen ingezet om de pelgrims 
naar Amsterdam te vervoeren. Deze ver-
trekken zaterdagavond vanaf station NS 
Weert om 21.00 uur.

De deelnemersprijs bedraagt € 21,00 per 
persoon.

Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van 
Roermond, zal traditiegetrouw de Lim-
burgse pelgrims vergezellen, met hen de 
Stille Omgang lopen, die meteen na aan-
komst in Amsterdam gemaakt zal worden 
en hoofdcelebrant zijn in de Plechtige Eu-
charistieviering, deze begint om 01.30 uur 
in de Amsterdamse Krijtbergkerk, deze is 
gelegen aan het Singel vlakbij het Spui.
Na de Eucharistieviering is er gelegenheid 
om in de nabij gelegen Lutherse Kerk een 
kop koffie te drinken en een broodje te eten.

Om 03.45 uur vertrekken de bussen vanaf 
het Rokin/hoek Spui terug naar Z. & M. 
Limburg. De pelgrims worden zondag-
ochtend 17 maart om 05.45 uur weer op 
de opstapplaats afgezet.
Aanmelding en kaartverkoop t/m vrijdag 8
maart bij de plaatselijke correspondent:
Mevr. A. Scheffers - Knapen, 
Pastorieweg 30, 6031 CB Nederweert. 
Tel. 0495 - 625 072
Mevr. A. van Nieuwenhoven, Den Akker 6, 
6031 SZ Nederweert. Tel. 0495 - 631745

De liefde blijft aanwezig raakt niet uitgeblust
maar ik moet nu leven met hoe eenzaam, eenzaam is.

Hartelijke dank aan allen die op enige wijze hun medeleven
hebben betoont bij het overlijden van mijn man, onze vader, 
opa en overgroot opa

Pierre van Deursen
M. van Deursen
Kinderen, klein en achterkleinkinderen 

Kapelaniestraat 25 B3
6031 BV Nederweert

VALENTIJNSACTIE BIJ DAP 
LINTJESHOF.

Elk jaar worden er weer duizenden nestjes 
kittens geboren. Jonge katjes zijn schattig, 
maar helaas gaat men er te vaak ten onrech-
te van uit dat er voor elke kitten wel weer een 
goed adres wordt gevonden. Als dit niet lukt, 
belanden ze vaak op straat of in het asiel. 

Castreren of steriliseren is het enige middel 
om veel ongewenste katten en dus veel die-
renleed te voorkomen.

DAP Lintjeshof geeft in de maand februari 10
% korting op een castratie van een kater 
of een sterilisatie van een poes. Bij het ge-
lijktijdig laten chippen van uw kat, krijgt u op 
het chippen ook nog extra korting!

Met deze actie hopen wij te voorkomen dat 
er weer veel katten in het asiel belanden.

Februari is ook Maand van de Gebitscontro-
le. We besteden extra aandacht aan de pre-
ventie en verzorging van gebitsproblemen: 
gratis gebitscontroles en 10 euro korting 
op de gebitsreiniging.

Voor meer informatie of het maken van een 
afspraak kunt u ons bellen.

Team Lintjeshof

Duizeligheid bij ouderen
Duizeligheid is onaangenaam en hinderlijk. Je wordt onzeker en 
soms ook angstig. De oorzaak is vaak divers, van slecht zien, 
verminderde bloedtoevoer naar de hersenen, tot spanningen en 
nog veel meer. 

Vaak hebben de mensen met duizeligheid al een lange zoek-
tocht van huisarts naar medisch specialist tot en met tandarts 
achter de rug. De oorzaak is hier niet te achterhalen, en je moet 
er maar mee leren leven.

Een soepele omgeving van de hersenen en het ruggenmerg, een 
goede beweeglijkheid van de schedelbeenderen, van de nek en het heiligbeen tussen de 
beide bekkenvleugels is belangrijk. De ophanging van bijvoorbeeld de nier kan spanning 
in het nekgebied en daardoor duizeligheid veroorzaken. Door met zachte luisterende 
handgrepen deze weefsels te behandelen kunnen de klachten verminderen.

Osteopathie van Eldijk is naast de volwassenenbehandeling ook gespecialiseerd in kin-
deren.
Voor osteopathie is geen verwijzing van een huisarts nodig. Een groot gedeelte van de 
behandelingskosten wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Osteopathie valt onder de 
aanvullende verzekering, het eigen risico is NIET op ons van toepassing. 

Kijk ook eens naar de informatiefilmpjes op onze website: www.vaneldijk.com
Indien u nog vragen heeft, laat het ons dan weten. We zullen dan trachten u zo snel 
mogelijk te woord te staan.
Osteopathie van Eldijk
Sint Willibrordusstraat 10, 6031 CZ Nederweert. 
Tel: 0495-634376

, 6
TelTelelT : 0495-634376

Weert  Heythuysen  Nederweert
Tel.: 0495-450 888

Geregistreerd osteopaat D.O. e-mail: info@vaneldijk.com
Lid N.V.O.-lid N.O.F. www.vaneldijk.com

Grandioze heropening 
Pleunis Mode in Nederweert

Voor en door de Klant!
U was er al eerder? Dan kunt u op 20 februari het resultaat van een ingrijpende ver-
bouwing zien! Pleunis Mode in Nederweert heeft de hele winkel flink onder handen 
genomen.

Micheline Pleunis is helemaal in haar nopjes. “We wilden onze winkel weer helemaal 
laten aansluiten bij de moderne klantbeleving. We zijn op zoek gegaan naar nieuw ma-
terialen, nieuwe verlichting en daarbij passende inrichtingselementen. Onze Facebook-
pagina heeft de vorderingen steeds laten zien, en een aantal klanten hebben waarde-
volle suggesties gedaan. We hebben nu dus een winkel die voor en door onze klanten 
is ingericht!”
Op onze vraag of er nog iets belangrijker is, antwoordde Micheline zonder aarzeling. “Ja 
zeker, de winkel is belangrijk, maar de kunde en het plezier waarmee wij onze klanten 
willen benaderen, maakt pas écht het verschil. Daarmee willen wij ons onderscheiden en 
zult u merken dat de ultieme winkelbeleving bij Pleunis Mode in Nederweert aanwezig is.”

Open deuren dagen
Pleunis Mode wil u graag uitnodigen om op 20 februari tussen 10.00 uur en 22.00 uur het 
glas te heffen op de succesvolle verbouwing. U kunt zelf zien, ruiken, horen en voelen 
hoe onze nieuwe winkel u zal raken. Op 21 en 22  februari nodigt Pleunis Mode u uit 
tijdens de “Open Deuren Dagen”. De winkel is dan steeds open tot 21.00 uur.
Zaterdag 23 februari bent u natuurlijk van harte welkom om de openingsweek samen 
met ons af te sluiten.

Kans op gratis winkelen
Tot slot geeft Micheline nog een leuke verrassing prijs. `We willen deze feestelijke her-
opening extra omlijsten met een hele leuke actie. Op zaterdag om 17.00 uur verloten wij 
onder onze klanten 1 maal gratis winkelen. Uit alle kassabonnen trekken wij de gelukkige 
winnaar die zijn aankoop-bedrag geheel terugkrijgt. Als dat geen feest is!!”” 

Onze merken
Bij Pleunis mode vindt u kleding van de merken  NTS, Sao Paulo, Dolce Vita, Taifun, 
Ariana, Betty Barclay, Gil Bret, Pause Café, Joseph Ribkoff, Marie Méro, Monari, Via 
Appia, Brax, Zerres, Gerry Weber, FrankWalder, Freya, Isabell, Sommermann, Damo en 
Concept K  in diverse maten met perfect passende modellen.

Tot ziens bij Pleunis Mode
Uiteraard zijn ook nieuw klanten van harte welkom
Like ons op facebook en geniet daar van een voorproefje



AUTONIEUWS
Weekblad voor Nederweert   

AUTOSCHADE

Wij helpen u snel weer op de weg

● Professioneel schadeherstel aan personenauto’s, 
bedrijfsauto’s, motoren en scooters 

● Uitdeuken zonder spuiten
● Ondersteuning bij (papieren) schadeafwikkeling 
●  Vervangend vervoer indien nodig 
●  Restauratie oldtimers 

Officieel Opel Dealer
onderhoud, verkoop, 

schadeherstel
www.opelnijs.nl

Slechts 8 km van Slechts 8 km van 
Mc Donalds NederweertMc Donalds Nederweert

Nijs Someren HeideNijs Someren Heide

Gratis vervangend vervoer

Kerkendijk 134, 5712 EX  Someren-Heide, tel. 0493-492356

HEEFT U PROBLEMEN MET 
UW AUTOMATISCHE
 VERSNELLINGSBAK? 

Problemen zoals:
* Slecht schakelen
* Ruw schakelen
* Veel te laat of bij hoog toerental schakelen
* Stotend of schokkend rijgedrag

Of wenst u preventief uw olie van uw automatische versnellingsbak (DSG CVT 
Multitronic etc.) te verversen om dit soort problemen te voorkomen!? Wij kun-
nen u van dienst zijn! Bij ons wordt niet alleen de olie in de bak maar ook in 
de koppelomvormer ververst. Dit is namelijk zeer belangrijk!

Voor een impressie zie google: Voor een impressie zie google: 
van gog automaatbak spoelenvan gog automaatbak spoelen

Van Gog Auto’s
Hulsenweg 18 
6031 SP Nederweert                                        
Tel. 0495-632 535
www.vangog-autos.nl

Testrijders gezocht voor de Testrijders gezocht voor de Testrijders gezocht voor de Testrijders gezocht voor de Testrijders gezocht voor de 
bedrijfswagentestdag bedrijfswagentestdag bedrijfswagentestdag bedrijfswagentestdag 

Midden-Limburg op 12 maart.Midden-Limburg op 12 maart.Midden-Limburg op 12 maart.Midden-Limburg op 12 maart.
Aanmelden via verkoop@fleximo.nlAanmelden via verkoop@fleximo.nlAanmelden via verkoop@fleximo.nlAanmelden via verkoop@fleximo.nl

Molenveldstraat 153
6001 HH Weert

+31 495 712433
+31 (0)6 43391005

www.fleximo.nl
     VAKGARAGE VAN NIEUWENHOVEN
Eind 12b Nederweert-Eind  |  T (0495) 63 14 62  |  www.vakgaragevannieuwenhoven.nl

VAN NIEUWENHOVEN

HÉT FULL-SERVICE ADRES VOOR UW AUTO: 

onderhoud, reparatie, APK

alle merken auto’s

verkoop nieuw en gebruikt

LPG, Airco

Schadeherstel en ruitreparatie

Financiering & verzekering

Voordeling tanken in ons Texaco tankstation

In- en verkoop alle 
merken occasions 

APK GRATIS BIJ GROTE 
ONDERHOUDSBEURT.

• Onderhoud en reparaties alle merken met behoud van fabrieksgarantie • 
• Apk ook diesels • Aircoservice en reparaties •

• zomer-/winterbanden velgen en opslag •
• schadeherstel en uitdeuken zonder spuiten •

Pannenweg 111
6031 RK  Nederweert

0495-633577

WWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NL

Bredeweg 27 Nederweert, tel. 632592.

Garagebedrijf

JAC SMEETS
Al 40 jaar het vertrouwde adres voor reparaties 

van personen- en lichte bedrijfswagens, 
apk-keurstation en roetmeting diesels.

Autobedrijf Jac Smeets heeft deze 
werkzaamheden sinds 16 januari overgedragen 

aan werknemer Frans Maas die op hetzelfde adres 
verder zal gaan onder de naam

AUTOSERVICE MAAS
Voor Ligier auto’s zonder rijbewijs kunt u gewoon 

nog terecht bij Autobedrijf Jac Smeets.

AUTOBEDRIJF JAC SMEETS 
& AUTOSERVICE MAAS

a u t o b e d r i j f
Leon de Wit

WWW.LEON-DE-WIT.NL

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

In- en verkoop Occasions - Onderhoud 
Reparatie - apk- Schadeherstel 
aircoservice - Banden - enz.....

www.hanSSenautOS.nl
pannenweg 104 | nederweert | tel. 0495-592154

Hanssen Auto’s
Met de verhuizing van Maarheeze naar Nederweert is Hanssen Auto’s 

nog beter bereikbaar voor klanten uit de hele regio. Het nieuwe pand 

aan de Pannenweg ligt op een mooie en gemakkelijk bereikbare 

locatie, met ruime parkeergelegenheid. 

Meer dan 40 jaar autobranche
Hanssen Auto’s is begin jaren zeventig opgericht door Theo Hanssen. Inmid-
dels beschikt het bedrijf over meer dan 40 jaar ervaring in de autobranche 
en is het een begrip in de regio. Roland Hanssen heeft het bedrijf ruim 10 
jaar geleden overgenomen en voortgezet, waarbij de kernwoorden service, 
kwaliteit en betrouwbaarheid de pijlers van het bedrijf vormen. 

Occasion verkoop 
Hanssen Auto’s is hét adres voor een betrouwbare occasion van elk merk 
tegen een betaalbare prijs, inclusief Nationale Auto Pas (auto met gega-
randeerde kilometerstand). Ook bemiddeling bij het zoeken naar de juiste 
auto behoort tot de mogelijkheid. En dat natuurlijk met een uitstekende 
service en garantiemogelijkheden. Heeft u toch liever een nieuwe auto of 
bedrijfswagen, wij helpen u graag verder.

Onderhoud en reparatie
Het onderhoud van uw auto is van groot belang, zodat u met een gerust 
hart op weg kunt. In een nieuwe en moderne werkplaats zorgen onze goed 
gekwalificeerde medewerkers voor onderhoud, reparatie, APK en airco 
service van elk merk auto of bedrijfswagen.
Daarnaast zorgen wij, als BOVAG gecertificeerd autobedrijf, ook voor 
schadeherstel en -afhandeling met uw verzekeringsmaatschappij. 
Bandenservice en opslag van zomer-/winterbanden behoren tot de mo-
gelijkheid.
Roland Hanssen staat samen met zijn team voor u klaar. En heet u van 
harte welkom op de nieuwe locatie in Nederweert!

Hanssen Auto’s
Pannenweg 104, 6031 RK Nederweert Tel: 0495-592154 
of kijk op www.hanssenautos.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

Ontmoet de school van jouw toekomst

OPEN DAG 2013
Zondag 03 maart 11.00 tot 15.00 uur

HET COLLEGEPARKLAAN 1A
WEERTT. 0495 - 65 77 40WWW.COLLEGE.NL

HET KWADRANT

THORNSTRAAT 7

WEERT

T. 0495 - 51 36 66

WWW.HETKWADRANT.NL

PHILIPS VAN HORNE
WERTASTRAAT 1

WEERT
T. 0495 - 43 10 30

WWW.PHILIPSVANHORNE.NL

WOENSDAG 20 FEBRUARI OM 10.00 UURWOENSDAG 20 FEBRUARI OM 10.00 UUR

Grandioze heropening 

OPEN DAGEN
t/m zaterdag 23 februari

met kans op
GRATIS WINKELEN.
Extra koopavonden

op 20 t/m 22 februari
tot 21.00 uur.

Alle bekende merken
in een nieuw jasje

NTS

XTSY

Sao Paulo

Arma Leather

Fred Sabatier

Taifun

Betty Barclay

Brax

Scarva

Marie Méro

Edition by
Gerry Weber

Gerry Weber

Zerres

Isabell

Frank Walder

Sommermann

Pause Café

Joseph Ribkoff

Pleunis Mode - Brugstraat 21, 6031 EE  Nederweert - www.pleunismode.nl

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Sinds 1914

Aanbieding
t/m 23 februari 

Stoofpeertjesvlaai
€ 7,95

Bosvruchten
€ 13,95

Volgende week:

Kersenvlaai € 8,95

Appelcitroenvlaai € 13,95

Uitslag optocht 2013 
Nederweert

OPTOCHT 2013: GROTE WAGENS (A1)
35 Vae hebbe overal lak aan VV de Vrindje-Groep 1e Priês
6 Met de steek op miene kop loûpe vae gruuëts veurop JKV de Krielkes 2e Priês
24 Vae hebbe un klupke opgerichtj, 

veur minse met un vastelaovundj gezichtj V’ indj 3e Priês

OPTOCHT 2013: GROTE GROEPEN (A2)
43 Vae staon d’r schoeën op VV de Gekapdje Kisjes 1e Priês
17 Hebbe vae gein schoeën pekske? De Moelemakers 2e Priês
32 Vae zeen alles door unne roze bril WBC PSW (Schoolstraot) 3e Priês

OPTOCHT 2013: MIDDEN GROEPEN (A3
37 Carnaval is neet sjiek zonger muziek De Keet 1e Priês

OPTOCHT 2013: KLEINE GROEPEN (A4)
20 Met vastelaovundj hebbe vae brand gehadj Det doon vae 1e Priês
42 1100 calorieën verbördj Duo Bjorn en Edwin 2e Priês
29 In training Jo & Co 3e Priês

OPTOCHT 2013: EENLINGEN (A5)
16 Verstappen Wim van Hunsel 1e Priês
15 Dit is d’r eine met inhaod Gerrit Timmerman 2e Priês
28 Ich kom dit jaor smaâler aant schiete Ben Sonnemans 3e Priês

OPTOCHT 2013: ELDERS MEEGETROKKEN (A6)
45 Vastelaovund-j kint-j geine tieed VV de Prullejoekels 1e Priês
14 Daak-kepél CV de Woelmoêze 2e Priês

OPTOCHT 2013: KINDEREN GROTE GROEPEN (B1)
8 Kwaoj vögel De Uulskuukes 1e Priês

OPTOCHT 2013: KINDEREN KLEINE GROEPEN (B2)
10 Un deur kado Leef breurkes 1e Priês
1 Viltje Sanne en Fleur 2e Priês
2 Wils dich mien kösse? De Zokkezuîmers 3e Priês

OPTOCHT 2013: KINDEREN EENLINGEN (B3)
5 Pinnig Siri 1e Priês

Winnaar Groeête Törref met Gouwe Pin
20 Met vastelaovundj hebbe vae brand gehadj Det doon vae

Winnaar Kleine Törref met Gouwe Pin
10 Un deur kado Leef breurkes

Winnaar Humor priês Ut Wullemke
10 Un deur kado Leef breurkes

Help Alzheimer overwinnen. 
Dan hoeft niemand 
zichzelf te verliezen.

www.alzheimer-nederland.nl

CONCERT BIJ THEETUIN
DE TURFSTAEKER

Op zondag 24 februari 2013 geven wij 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

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
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Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 23 februari
FC Oda A1 – Merefeldia A1 13:30/15:00
Merefeldia A2 – Koningslust A2  15:00
Merefeldia B1 – RKMSV B1  15:00
SV Budel B4 – Merefeldia B2 11:45/12:45
Merefeldia MB1 – Helden MB1  13:30
Merefeldia C1 – FC Hoensbroek C1 13:30
RKVB C2 – Merefeldia C2 11:00/12:00
Roggel C3G – Merefeldia C3 12:30/13:30
RKVVL/Polaris D1 – Merefeldia D1G 11:15/13:00
EVV D2 – Merefeldia D2 11:00/12:00
Merefeldia D3G – SVH’39 D2G  12:15
Merefeldia D4M – RKSVO D3G 12:15
RKMSV E1 – Merefeldia E1G 07:45/08:45
RKSVN E1 – Merefeldia E2 10:00/11:00
Merefeldia E3G – Koningslust E1 11:00
Merefeldia E4 – DESM E2G 11:00
FC Oda E5 – Merefeldia E5 08:45/09:30
FC Maasgouw E5M – Merefeldia E6G 09:00/10:00
RKSVN E5 – Merefeldia E7 08:45/09:45
Merefeldia F1 – SVC 2000 F1 10:00
Merefeldia F2 – Vesta F1 10:00
Crescentia/RKSVV F1 – Merefeldia F3 09:00/10:00
Merefeldia F4 – RKMSV F3  09:00
Laar F7 – Merefeldia F5 10:30/11:15
Merefeldia F6G – Rood Wit’67 F3  09:00
DESM F3 – Merefeldia F7  08:45/09:30
Merefeldia F8 – RKSVO F6 09:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 24 februari
Merefeldia 1 – Belfeldia 1 14:30
Merefeldia 2 – Panningen 2  11:00
Merefeldia 3 – SHH 5  11:00
DESM 3 – Merefeldia 4 11:00/12:00
Egchel 3 – Merefeldia 5 09:45/11:00
DESM 4 – Merefeldia 6  09:00/10:00
Merefeldia 7 – FC Cranendonck 6 10:00
ZSV VR1 – Merefeldia VR1 08:45/10:00

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

TWC Nederweert
Deze enthousiaste dames beginnen
in maart weer op de weg te fietsen.

Vorig seizoen heeft TWC Nederweert weer serieus werk gemaakt van een damesclub 
binnen de vereniging. Onder de bezielende leiding van  Frans Kessels, Theo Strijbosch 
en Marjan Kessels is dit clubje uitgegroeid tot een sportieve groep die al menig toertocht 
heeft ondernomen.
We fietsen wekelijks op dinsdagavond vanaf 18.00 u. en op zondagochtend vanaf 9.30 
u. en vertrekken vanaf het St. Rochusplein op Budschop. In onderling overleg wordt er 
ook wel gefietst op vrijdag- en zaterdagmiddag. Later in het seizoen worden er, meestal 
op zaterdagen, diverse toertochten gereden. Ieder bepaalt uiteraard zelf om hier wel of 
niet aan deel te nemen.
Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om, geheel vrijblijvend, een aantal ke-
ren met ons mee te fietsen. Het enige wat je nodig hebt is een wielrenfiets én een helm!
Het is een aanrader om vanaf het begin van het seizoen aan te sluiten, zodat we geza-
menlijk onze conditie op peil kunnen brengen.
We starten het seizoen ‘rustig’ met tochtafstanden van 45 á 50 km en bouwen dit op naar 
ritten van 65 á 70 km. Altijd onder het motto: samen uit, samen thuis.
Graag begroeten we nog een aantal sportieve dames. Jullie zijn van harte welkom.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wilhelmien Ogier, tel. 06-20201587 óf 
neem eens een kijkje op de site van TWC Nederweert, www.twcnederweert.nl 

Beste schuttersvrienden en vriendinnen. 

Het Vastelaovundj gebeuren zit er weer 
op. We gaan weer langzaam aan het 
schuttersseizoen denken. Ook dit jaar 
gaan we weer proberen een mooi resul-
taat neer te zetten. Voor de komende we-
ken staan er weer enkele activiteiten op 
de agenda.

•	 16 februari Windbuksschieten bij café
’T Vlegelke aanvang 20 u

•	 17 februari schieten te Herkenbosch
aanvang 14 u

•	 20 februari Loting optocht OLS in café
zaal Van Loon te Stramproy aanvang 
20 u

•	 2 maart bezoek aan museum Wijen te
Nederweert aanvang 14 u

•	 14 maart voorjaarsvergadering in café
zaal Le Winne te Nederweert aanvang 
20 u

We hopen jullie allemaal weer op deze 
data te mogen begroeten.

Bezoek ook onze website voor eventuele 
wijzigingen en informatie http://schutterij-
antonius.nl

Even voorstellen

  Reddingsbrigade
Nederweert

Op 24 april 1973 is Reddingsbrigade Nederweert opgericht. We vieren dit jaar dus ons 
40 jarig jubileum. Ons hoofddoel is van Elke zwemmer een zwemmend redder ! te
maken.

Ongeveer 230 leden krijgen op 2 avonden les. Op woensdag zwemmen de jeugdleden 
in 2 lesblokken. Ze gebruiken 4 banen van het zwembad. De 5e baan in beide blokken 
is vrijgemaakt voor wachtende ouders. Voor hen is er dan de mogelijkheid zelf ook te
zwemmen. Op maandag zwemmen de junioren en senioren in 3 lesblokken.

Bij de jeugd- en junioren wordt vooral gewerkt aan vaardigheden om reddingsdiploma’s 
te behalen. 
Onze ‘oude’ brevettenlijn is helemaal vernieuwd en bevat de volgende diploma’s;
Junior Redder 1 t/m 4, Zwemmend Redder 1 t/m 4 en Life Saver 1 t/m 3.
Deze nieuwe lijn is uitdagend en afgestemd op het zwem-ABC.
Regelmatig worden de lessen afgewisseld met een spelles.
De volwassenen werken tijdens hun les aan hun conditie. De 5 banen zijn ingedeeld op 
snelheid zodat er altijd een baan is die aansluit bij ieders zwemvaardigheid. 

Deskundige instructeurs, aspirant- en hulpinstructeurs verzorgen de lessen. 
Dit doen ze geheel belangeloos en op vrijwillige basis.
Op die manier kan de reddingsbrigade haar contributie laag houden.
Het lidmaatschap per jaar voor volwassenen bedraagt € 68,-- en voor jeugdleden
€ 49,--.

Reddingsbrigade Nederweert organiseert ook nog andere activiteiten. Dat varieert van 
het maandelijkse koffieuurtje, het jeugduitstapje tot de altijd gezellige Nieuwjaarsborrel 
voor zowel jong als oud.

Kortom Reddingsbrigade Nederweert is een bruisende brigade!

Is uw belangtelling gewekt? 
Neem dan contact op germarhoeben@hetnet.nl of 0495-663280 voor verdere informatie 
en/of enkele proeflessen.

Wij begroeten u graag!!

---------✂------------------------------------------------------------------------------------

Waardebon voor 2 gratis proeflessen ( graag even een mailtje of telefoontje van tevoren)

Naam;....................................................................................................................................

Adres;....................................................................................................................................

Postcode en woonplaats; ....................................................................................................

LACHEND NAAR DE
GLADIOLEN MET DE 
“VIA VIERDAAGSE”

De wandelafdeling van AV Weert neemt 
ook dit jaar, bij voldoende belangstel-
ling, deel aan het landelijke programma 
Via Vierdaagse. Dit training- en begelei-
dingsprogramma van KNBLO Wandel-
sportorganisatie Nederland stoomt 1.500 
debutanten klaar voor deelname aan de 
Vierdaagse te Nijmegen.
De KNBLO verzorgt voor de deelnemers 
een algemene voorlichtingsmiddag op
zaterdagmiddag 16 februari van 13.00 
uur tot ca. 18.00 uur bij party-centrum De 
Sluis in Weert.
Door deze training is de kans dat de finish 
wordt gehaald aanzienlijk groter.
De trainingsgroep krijgt beschikking over 
wandeltrainers die wekelijks een groeps-
training verzorgen en daarnaast per-
soonlijke begeleiding bieden. Denk aan 
onderwerpen als verbetering spierkracht 
en coördinatie, een goede voetafwik-
keltechniek, een bij de persoon passend 
wandeltempo, intervaltraining om het 
wandeltempo zo nodig te vergroten. Bij 
de trainingen kan kennis worden gemaakt 
met ervaren Vierdaagse deelnemers die
graag hun ervaringen en tips delen.
Daarnaast wordt er een trainingsschema
gevolgd waarbij wandelaars zelfstan-
dig of in kleine groepjes het wandelen 
van steeds grotere afstanden trainen. Er 
wordt deelgenomen aan grotere wandel-
evenementen in de regio om wandelen in 
grote groepen met verschillende, wisse-
lende tempo’s te oefenen. Voor specifieke 
vragen over onderwerpen als voeding, 
kleding, schoeisel, huisvessting tijdens 
de Vierdaagse van Nijmegen kunnen de
deelnemers terecht bij hun wandeltrainer 
en er staat een deskundig begeleidings-
team klaar op de website www.viavier-
daagse.nl.
Hoewel het totale ViaVierdaagse pro-
gramma van AV Weert (kosten € 179 
KNBLO plus € 50 AV-Weert) alleen geldt 
voor wandelaars die nog nooit aan de 
Vierdaagse hebben meegedaan en geen 
lid zijn van de KNBLO, bestaat de moge-
lijkheid dat ook andere wandelaars, die 
zich willen voorbereiden op een wandel-
vierdaagse het trainingsprogramma vol-
gen ( voor niet leden € 50 voor ongeveer 
22 trainingen). De extra’s van de KNBLO 
(inclusief een startbewijs voor Nijmegen) 
vervallen dan.
Belangstellenden voor deelname aan de
trainingen via AV Weert : voor 16 febru-
ari contact opnemen met Karin of Geert 
Heeskens-Reijnen, via email heeskens-
reijnen@gmail.com. Vanaf 4 februari 2013 
staat de aanmelding voor de ViaVierdaag-
se open en dienen de deelnemers zich zelf 
aan te melden op www.viavierdaagse.nl.

Wij kunnen u mededelen dat de trainer/
coach van ‘t Brökske 1, Paul Janssen, zijn 
verbintenis met 1 jaar heeft verlengd.
Spelers en de rest van de staf zijn bijzon-
der verheugd met dit nieuws!

Programma ‘t Brökske
Vrijdag 22 februari
Sporthal Heel
Amicitia/Bert Zeegers 1 - ‘t Brökske 1 21:00u

Zaterdag 23 februari
Sporthal Nederweert
‘t Brökske 2 - Tornado 2 18:00u

Lijkt het je leuk om eens te proberen of bad-
mintonnen jou een leuke sport lijkt! Kom 
eens kijken tijdens een training op maan-
dagavond en ga eens proberen. Om 18.00 
uur beginnen de jeugdspelers en om 20.00 
onze recreanten. Kijk voor meer informatie 
over onze vereniging op www. veredot. nl.

Dit Badmintonweekend werd mede 
mogelijk gemaakt door:

Leeters Accountancy
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

RKSVO NIEUWS
Donderdag 21 februari:
KNVB DMO15 - training 19.00
Leidersoverleg senioren 21.00

Zaterdag 23 februari:
RKSVO A1 - HEBES A1 15.00
RKSVO B1 - Veritas B1 15.00
SV Laar B4 - RKSVO B2 13.00
RKSVO C1 - MVC’19 C1 14.00
Leeuwen C2 - RKSVO C2 14.00
SHH C5 - RKSVO C3g 13.45
RKSVO D1 - Maasgouw D1 12.00
RKSVO D2 - Helden D3 12.30
Merefeldia D4M - RKSVO D3g 12.15
RKSVO E1 - Heythuysen E1 10.00
MMC Weert E4 - RKSVO E2 10.00
Panningen E5 - RKSVO E3 09.30
RKSVO E4 - Sparta’18 E9M 10.00
SHH F1 - RKSVO F1 09.30
RKSVO F2 - RKVB F1 10.00
RKSVO F3 - VV GKC F1 11.00
RKSVO F4 - Panningen F5 11.00
Eindse Boys F4M - RKSVO F5 10.30
Merefeldia F8 - RKSVO F6 09.00

Zondag 24 februari:
RKSVO 1 - Maarheeze 1 14.30
Pupil v/d week: Stef Janssen RKSVO F1
Sponsor van de wedstrijd:
Van Laanen aannemersbedrijf 
MULO 2 - RKSVO 2 11.00
RKSVO 3 - Grashoek 2 13.00
Nunhem 1 - RKSVO 4 11.00
Roggel 6 - RKSVO 5 11.15
RKSVO 6 - RKSVV 2 10.00
Eindse Boys 4 - RKSVO 7 10.00
RKSVO da.1 - MVC’19 da.1 11.00

Zie voor het laatste nieuws 
www.RKSVO.nl

Hoofdsponsor RKSVO: 
Sanitair & Tegelcentrum Weert

SPORTNIEUWS
HBS WILHELMINA

Programma
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

HANDBOOGVERENIGING
“ WILLEM TELL “

NEDERWEERT  /  BUDSCHOP
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 welkom. Kijk op onze website voor 
de foto’s en openingstijden.Tot ziens in 
onze accommodatie aan de Beatrixstraat
47a Nederweert-Budschop
En laat eens weten wat u er van vindt door 
een berichtje in ons gastenboek achter te
laten

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

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

PROGRAMMA SV LEVEROY
Zaterdag 23 februari
SVVH C - Leveroy C 14.00
RKVB/Leveroy D2 - Egchel D1 11.30
SHH E3 - Leveroy E1 9.45
Budel E6 - Leveroy E2 9.45
Budel F4 - Leveroy F 8.45

Zondag 24 februari
Leveroy 1 - ONDO 1 14.30
VV GKC 2 - Leveroy 2 12.00
Veritas 3 - Leveroy 3 11.30
Leveroy 4 - RKSVV 3 10.00
Someren VR 2 - Leveroy Vr 10.00

Meer nieuws op www.svleveroy.nl

WIL JIJ OOK EEN 
“SKINDIVER” WORDEN???

Nu hoor ik u denken, wat is een Skindiver? 
Zoals u misschien al weet, geeft Duik-
team Nederweert  les volgens de PADI 
richtlijnen. Zo geven wij dat ook voor onze 
groep snorkelaars. Bij PADI noemen ze 
dit de “SKINDIVERS” . De lessen worden 
gegeven op zaterdag  om 17.30 uur. Dan 
kunnen de kids vanaf 8 jaar snorkelen bij 
ons duikteam. We doen dan allerlei oefe-
ningen en spelletjes onder en boven wa-
ter. Ook gaan we af en toe met een echte
duikset onderwater, zodat je al kunt wen-
nen aan het duiken met pers...lucht. Deel-
name is gratis. Je hoeft alleen maar lid te
worden van de vereniging. Daarnaast is 
het prettig als je een eigen bril, vinnen en 
snorkel hebt.

Lijkt je dat leuk? kijk voor verdere info op 
www.duikteamnederweert.nl of stuur een 
mail naar info@duikteamnederweert.nl 

Meer info: www.fortutas.nl

Programma:
Woensdag 20 februari:
Posterholt
VC Voluntas – Recr. Dames 1 20.00 uur
VC Voluntas 1 – Recr. Heren 2 20.30 uur

Donderdag 21 februari:
Nederweert
Recr. Heren 1 - Tivoc 1 20.00 uur
Scheidsrechter Frank Vandewal
Recr. Heren 3 - VC Mofert-Pletters 20.00 uur
Scheidsrechter Henk Janssen

Zaterdag 23 februai:
Weert
VC Weert JB 2- Mix B1 12.00 uur
Kerkrade
Furos JC 2 – Jongens C 1 14.00 uur
Stramproy
PrismaWorx St 4 - Nevobo Dames 2 17.00 uur

Zondag 24 februari:
Posterholt
CMV Niv. 6 1 - BVC Holyoke N6 2 10.00 uur
CMV Niv. 6 1 - Voluntas N6 1 10.30 uur
America
CMV Niv. 4 1 - Avoc (America) N4 1 13.00 uur
Set Up N4 1 - CMV Niv. 4 1 14.00 uur

Dinsdag 26 februari:
Weert (Aan de Bron)
VC Weert 1 – Recr. Dames 1 19.30 uur
Liessel
CMV niv. 2 en niv. 3 spelen een toernooi 
in Liessel. 

Uitslagen:
De uitslagen van de gespeelde wedstrij-
den zijn te vinden op onze site: www.for-
tutas.nl bij competitie – info - wedstrijd-
schema.

Agenda:
Vrijdag 1 maart: Nederweerter Jeugd 
Volleybal Toernooi in sporthal Nederweert
Zaterdag 16 maart: Potgrondactie VC 
Fortutas
Zondag 5 mei: opruimen Moulin Blues 
podium
Zondag 2 juni: VC Fortutas Volleybal-
toernooi in Ospel
Vrijdag 7 juni t/m zondag 9 juni: volley-
bal jeugdkamp.
Donderdag 20 juni: Intern vollebaltoer-
nooi

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

SPORTNIEUWS 
JUMPING GIANTS.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 8: 23 en 24 februari 2013.

Zaterdag 23 februari.
Uitwedstrijden:
Bumpers – U14 12.45 uur.
OBC – U22 15.15 uur.

Geen thuiswedstrijden.

Zondag 24 februari.
Geen uitwedstrijden.

Thuiswedstrijden:
U12 -2 – Deurne 12.30 uur.
HS – Boemerang 12.30 uur.
U18-2 – High Five 14.30 uur.
U18-1 – Bumpers 14.30 uur.
U16-2 – BSW 16.30 uur.
U12-1 – Yellow Sox 16.30 uur.

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

PERSOONLIJKE MIDDEN 
LIMBURGSE GOLFBILJART 

KAMPIOENSCHAPPEN 2013.
Het District Midden Limburg organiseert 
ook dit jaar weer de PMLGK.
Men kan zich in diversen klassen inschrij-
ven. Te weten; A, B, C, D, Algemene, Se-
nioren, Dames, Kampioen der Clubkam-
pioenen en de koppel klasse.

Er zal gespeeld worden op 7 golfbiljarts.

•	 Deze kampioenschappen zijn enkel	
voor leden van het NGB District Midden 
Limburg.

•	 A, B, C & D klasse is de eigen letter-
waarde. Dus geen andere.

•	 Algemene klasse kan iedereen inschrij-
ven.

•	 Senioren klasse kan men zich inschrij-
ven wanneer men 50 jaar of ouder is.
Men kan zich inschrijven in een A-B 
(A-B Letterwaarde) of een C-D klasse 
(C-D Letterwaarde)

• Kampioen der Clubkampioenen klasse	
kunnen zich de kampioen en de reserve 
kampioen van uw vereniging zich opge-
ven. 

•	 Tevens kunnen Dhr. Ivan Hendriks (‘t	
Vlegelke) en Dhr. Robert Klaus (BVE) 
zich inschrijven. 

Dit jaar worden deze kampioenschappen 
georganiseerd i.s.m. GBC B.V.E. uit Ne-
derweert Eind.
De plaats waar zich dit kampioenschap 
gaat afspelen is: 
Café-Zaal Bi-j Le-nie, Kruisstraat 53, 6034 
RJ Nederweert Eind, Tel. 0495 - 631296.

De Kampioenschapsdagen zijn als volgt:
Vrijdag 22 februari 2013
A & C klasse	 Aanvang 19.30 uur
Zaterdag 23 februari 2013
Districts treffen Aanvang 13.30 uur
Midden Limburg - Maasland
Zaterdag 23 februari 2013
Kampioen der Club-
kampioenen klasse Aanvang 19.30 uur
Zondag 24 februari 2013
Algemene & D klasse	 Aanvang 13.30 uur
Donderdag 28 februari 2013
Senioren AB &	
CD klasse Aanvang 19.30 uur
Vrijdag 1 maart 2013
Dames & B klasse	 Aanvang 19.30 uur
Zaterdag 2 maart 2013
Districtsbeker finale’s Aanvang 16.00 uur
Zaterdag 2 maart 2013 
Algehele prijsuitreiking Aanvang 20.30 uur
Zondag 3 maart 2013
Koppel klasse Aanvang 13.30 uur

WEDSTRIJDSCHEMA
HV MEREFELDIA

Zaterdag 23 Februari 2013
Nederweert, de Bengele
DB1 Merefeldia B1 – BSAC B1 18.00u
DB2 Merefeldia B2 – Leudal B1 19.00u

Zondag 24 Februari 2013
Panningen, de Heuf
HS1 Eurotech Bevo 3 – Merefeldia 1 13.25u
Nederweert, de Bengele
DA1 Merefeldia A1 – Maasgouw/Noav A2 13.45u

De wedstrijdbal wordt deze week 
geschonken door:

Leon Wijen wonen en slapen

Eyecentre Nederweert
sponsor tenue CMV niveau 4 VC Fortutas

Eyecentre Nederweert heeft het jeugdteam CMV niveau 4 in het nieuw gestoken.
De sporttassen zijn geschonken door Palmen Sport Nederweert.
Hayke Wijen, medewerker van Eyecentre Nederweert, heeft een zoon in dit team, Almir. 
Het mixteam staat op een zeer verdienstelijke 2e plaats in de competitie. Bij de wed-
strijden wordt het team begeleid door 2 coaches, namelijk Silvia Bours en Annemiek 
Tullemans.

Op de foto staand v.l.n.r.:
Nel Ronken (trainer), Almir Wijen, Steffi Reijnders, Veerle Vossen, Lotte Curvers, Hayke 
Wijen (sponsor, medewerker Eyecentre Nederweert).
Zittend v.l.n.r.: Fenne Bours, Lynn Tullemans, Gijs Gerits, Bram Strijbos.

Programma Za. 23 feb. Junioren
Eindse Boys A1 - RKSVN A1 15.00 uur
Eindse Boys B1 - RKSVN B1 14.00 uur
Crescentia C1 - Eindse Boys C113.00 uur
Eindse boys D1 - Reuver D2 12.00 uur
Brevendia D2G - Eindse Boys D2G 11.30 uur
Eindse Boys D3G - FC Cranendonck D2 11.00 uur
Eindse Boys E1G - Maasbracht E1 09.15 uur
Eindse Boys E2 - St. Joost E1 09.15 uur
Reuver E6 - Eindse Boys E3 09.00 uur
Eindse Boys F1 - Swalmen F1 10.30 uur
Rood Wit/N. F2 - Eindse Boys F2 09.30 uur
Roggel F3 - Eindse Boys F3 09.00 uur
Eindse Boys F4M - RKSVO F5G 10.30 uur

Programma Zo. 24 feb. Senioren
Rood Wit’67/N. 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - MMC Weert 5 12.00 uur
Eindse Boys 3 - Rood Wit’67/N. 4 10.00 uur
Eindse Boys 4 - RKSVO 7 10.00 uur

Programma Zo. 24 feb, Vrouwene
Hegelsom VR1 - Eindse Boys VR 1 11.30 uur
RKMSV VR3 - Eindse Boys VR2 12.30 uur

Mededelingen
Rood Wit’67/Nystar:  Accommodatie 
Boszicht 230: 
6024AP: Budel Dorpplein: 
Veteranen:Zaterdag 23 Feb. Indoor Soc-
cer Nederweert van 18.00 – 19.00 uur
Donderdag 21 feb kaarten aanvang 20.00 
uur in  de kantine
Start competitie: Supporters welkom bij 
de wedstrijden
Bij afgelasting zie voor vriendschappelijke 
wedstrijden  www.eindseboys.nl

ZAALPROGRAMMA 2012-2013
ZATERDAG 23 FEBRUARI
Sporthal de Heuf, Panningen
D1 Eurotech/Bevo4 - Ospel1 12.50u
Sporthal de Weert, Venray
DS1 Manual1 - Ospel1 19.00u

ZONDAG 24 FEBRUARI
Sporthal d’n Adelaer, Maasbree
A1 BSAC1 - Ospel1 14,05u
Sporthal De Bengele, Nederweert
C1 Ospel1 - Manual 1 12.00u
B1 Ospel1 - Manual 1 12.45u

zie ook www.handbalclubospel.nl

TE HUUR: 

Bovenwoning 
te Nederweert

Huurprijs nader overeen 
te komen

Tel 06-50594080



Philomenahoeve 
gefeliciteerd!
De gemeente Nederweert feliciteert de 
familie Schreurs van landgoed Philomena-
hoeve met de nominatie van de ANWB 
Buitenleven Natuur & Erfgoedprijs. Over 
het terrein voert een wandelroute die 
binnenkort wordt doorgetrokken naar de 
naburige natuurgebieden Sarsven en De 
Banen. Om wandelaars én schapen een 
plek te geven op het landgoed, doen de 
landgoedeigenaars mee aan de Natuur & 
Erfgoedprijs. “We willen een schaapskooi 
bouwen die voor één derde is ingericht 
als picknickplek voor wandelaars. Om 
bij een boterhammetje te genieten van 
de omgeving en de schaapsherder aan 
het werk zien”, aldus het echtpaar Flip 
Schreurs en Wendy Raab. Elders in het 
weekblad kunt u meer lezen over de 
plannen en de prijs. 

Stem op het landgoed waardoor Neder-
weert een trekker rijker zal worden: 
www.natuurenerfgoedprijs.nl. 

Vraag een willekeurige burger wat voor 
hem het belangrijkste is: een goede 
gezondheid! Dat is ook voor gemeenten 
de reden om een lokaal gezondheidsbe-
leid op te stellen, los van de wettelijke 
verplichting die daarvoor geldt. 

De volksgezondheid wordt op drie niveaus 
‘geregeld’: door het Rijk, de regio (de 
GGD-Limburg Noord) en de gemeente. Ge-
meenten vervullen een rol in het aanbod 
van sport- en beweegvoorzieningen en de 
bewustwording van een gezonde leefstijl.

Lokaal beleid
Lokaal gezondheidsbeleid heeft betrek-
king op vele aspecten van ons dagelijkse 
leven. Een (verkeers)veilige woonomge-
ving, speelveldjes in de buurt, subsidie 
voor sportverenigingen, exploitatie van 
gymnastiekzalen en sporthallen om 
sporten en bewegen mogelijk te maken, 
voldoende groen in de buurt voor frisse 
lucht. En zo kunnen we nog even door-
gaan. Nederweert en Weert hebben het 
nieuwe beleid voor gezondheid samen 
opgesteld met speciale aandacht voor een 
aantal thema’s.

Belangrijke thema’s
De komende jaren willen we ons voor 
onderstaande doelen inzetten.

gezond en veilig opgroeien voor 
jeugdigen: met als onderdelen jeugd-
gezondheidszorg (van baby, peuter, 
jongere), gezonde leefstijl/gezond-
heidsbevordering (aanleren en bevor-
deren van een gezonde leefstijl, zoals 
niet roken en geen drugs, matig alco-
holgebruik, minimaal 30 minuten per 
dag bewegen), informatie aan ouders 
en verzorgers en het realiseren van een 
gezonde en veilige opgroei-omgeving
zelfstandig en veilig ouder worden: 
ook voor de ouderen geldt dat een 
gezonde leefstijl van belang is (eet ge-
zond, blijf bewegen en sociaal actief), 
terwijl ook een veilige en gezonde 
leefomgeving belangrijk is

Overgewicht, eenzaamheid
Gelet op het beperkte budget dat de 
gemeenten Nederweert en Weert ter 
beschikking hebben, is ervoor gekozen 
om voor zowel de jeugdigen als de ou-
deren elk twee zaken verder uit te gaan 
werken. 

Voor jongeren zijn dat overgewicht en 
opvoedingsondersteuning. Voor ouderen 
worden dat de projecten ‘Actief leven’ 
en ‘Voorkomen eenzaamheid’. Er komen 
aparte werkgroepen die de plannen 
verder uit gaan werken. 

Nota
De nota Lokaal Gezondheidsbeleid 
Weert&Nederweert 2013-2016 is te 
raadplegen op de websites van beide 
gemeenten.

Voor u ligt een nieuw Gemeente Contact ! 
De pagina heeft een ander gezicht 
gekregen, maar op onze berichtgeving 
naar u, als inwoner, kunt u blijven reke-
nen. We blijven u informeren, we blijven 
de dialoog met u zoeken. Zoals u dat van 
ons gewend bent.

Overzichtelijke opmaak
De nieuwe vormgeving is ontworpen door 
Guido Stoffels van Drukkerij Van Deursen . 
Er is veel aandacht besteed aan de over-
zichtelijkheid en duidelijkheid van de 
pagina. Zo hebben we gekozen voor het 
lettertype Frutiger, dat prettig leesbaar is, 
creëren we meer witruimte en werken we 
met rustige zwart- en grijstinten. 

Ook de nieuwe huisstijlelementen, zoals 
de druppel en het klaverblad, vindt u 
terug in het Gemeente Contact. En uiter-
aard mogen ook in de nieuwe opmaak 
de foto’s niet ontbreken. Drukkerij van 
Deursen zal ook deze pagina wekelijks 
blijven opmaken. 

Als vanouds
Het Gemeente Contact in een nieuw 
jasje dus. Maar we blijven de inwoners 
uitgebreid informeren. Zoals vanouds. 

We houden u op de hoogte van het ma-
ken van beleid, van lopende projecten, 
initiatieven en van onderwerpen die in 
de raadsvergaderingen en themaraden 
besproken worden. Ook is er ruim-
schoots aandacht voor initiatieven door 
en prestaties van inwoners. Kortom: 
voor alles wat er leeft en gebeurt in 
Nederweert. 

Officiële bekendmakingen
Wat er verandert, is dat we nog meer 
gebruik gaan maken van de mogelijk-
heden die de digitale communicatiemid-
delen 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 leefomge-
ving gebeurt en welke beslissingen de 
gemeente neemt.

Voortaan vindt u rechtsboven aan deze 
pagina een compleet overzicht van de 
mogelijkheden om de bekendmakingen 
in te zien. 

Huishoudelijke mededelingen
Voor een aantal huishoudelijke mede-
delingen van de gemeente verwijzen 

we meer naar de website. Ons Produc-
ten en dienstenloket biedt praktische 
informatie over meer dan 300 over-
heidsproducten en diensten! 

Burgers die niet over internet beschik-
ken, 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.

Op de website…
In het Gemeente Contact zullen we 
u ook op de hoogte houden van de 
informatie die op onze website ver-
schijnt. Onder aan de pagina, vindt 
u onder het kopje Op de website… 
wekelijks een overzicht van onderwer-
pen waarover u meer kunt lezen op 
www.nederweert.nl. In één oogopslag 
te zien dus.

Ook het nieuwe Gemeente Contact rolt weer wekelijks van de drukpers bij Van Deursen. (Foto: Huib van Deursen)

Gemeente Contact in een nieuw jasje 
Overzichtelijk informeren, samen communiceren

Donderdag 21 februari 2013

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 
Twitter: Twitter.com/GemNederweert 
Facebook: Facebook.com/nederweert

De openingstijden staan op onze website.

U vindt het belangrijk om te weten wat er in uw 
leefomgeving gebeurt en welke besluiten de 
gemeente neemt. Daarom bieden we u verschil-
lende mogelijkheden om de officiële bekendma-
kingen in te zien.

De gratis e-mailservice Bekendmakingen 
zorgt ervoor dat u direct de meest recente 
lokale, maar ook regionale en landelijke 
bekendmakingen per e-mail ontvangt. Aan-
melden is eenvoudig. Ga naar www.neder-
weert. nl>Actueel>Officiële bekendmakingen. 
Inschrijven kan met het eigen e-mailadres. 
Vervolgens  ontvangt de abonnee de bekendma-
kingen vanzelf wekelijks via e-mail. Het is moge-
lijk zelf een interesseprofiel samen te stellen. 

De officiële bekendmakingen worden weke lijks 
in een duidelijk pdf-overzicht op de website 
geplaatst; het moment van plaatsing wordt ook 
via social media verspreid. 

Het overzicht wordt geprint en bij de receptie 
van het gemeentehuis neergelegd. Burgers kun-
nen een exemplaar mee naar huis nemen.

Het overzicht wordt in de publicatiekast aan de 
voorzijde van het gemeentehuis gehangen.

In de hal van het gemeentehuis staat een 
computer , zodat iedereen in de gelegenheid is 
om de bekendmakingen digitaal in te zien.

Inwoners die niet over internet beschikken en 
een fysieke beperking hebben, kunnen op ver-
zoek het overzicht per post toegestuurd krijgen. 

Start herinrichting
Brugstraat -Geenestraat
Binding en eenheid in centrum creëren

U hebt het wellicht al gezien: de herin-
richting van de Brugstraat, Geenestraat 
en het horecaplein is begonnen. Over 
een aantal maanden kunnen we genie-
ten van een mooi en gezellig centrum!

De herinrichting maakt deel uit van het 
Masterplan. Aan het project ging een 
uitgebreid communicatie- en partici-
patietraject vooraf. Ondernemers en 
bewoners zijn op meerdere momenten 
betrokken bij het tot stand komen van 
het eindontwerp.

Verbinden
Wat gaat er nu precies gebeuren? De 
Kerkstraat wordt behouden als kern-
winkelgebied en de Brugstraat als aan-
loopstraat voor het kernwinkelgebied. 
Verder willen we verbindende elemen-
ten scheppen tussen de diverse winkels 
waardoor we binding en eenheid in het 

Reacties
We zijn benieuwd wat u van het nieuwe 
Gemeente Contact vindt. Laat het ons 
weten! Reacties zijn welkom bij me-
vrouw C. Knapen van het team Com-
municatie, telefonisch of via e-mail: 
c.knapen@nederweert.nl. 

centrum creëren. Het behoud van het 
dorpse karakter staat daarbij voorop.

Minder auto's
Bezoekers van het gebied gaan het 
volgende merken van de herinrichting. 
Door het instellen van het eenrichtings-
verkeer zullen er minder auto’s in het 
gebied rijden. Op korte afstand van 
de winkels komen voldoende gratis 
parkeervoorzieningen en daar waar 
mogelijk wordt het trottoir verbreed 
waardoor voetgangers meer ruimte 
krijgen. Op het kruispunt Geenestraat-
Kerkstraat creëren we een gezellig 
horecaplein.

Zes fases
Het project wordt in zes fases uitge-
voerd. Het streven is om de werkzaam-
heden voor de kermis af te ronden. 
Daarbij zullen de weersomstandigheden 

een rol spelen. Tijdens de herinrichting 
kan er enige overlast zijn, maar dit 
proberen we uiteraard tot een minimum 
te beperken. Na de afronding zal de 
Brugstraat voor gemotoriseerd verkeer 
een eenrichtingsweg zijn. Dit vraagt om 
een aanpassing van het verkeersgedrag. 

Nieuwe situatie
Op vrijdag 15 februari onthulde wet-
houder Mackus aan de rand van het 
plangebied een bouwbord met daarop 
een afbeelding van de nieuwe situatie. 
Dat deed hij in aanwezigheid van de 
directie van aannemer Bloem Civiel-
techniek BV, Adviesbureau Brouwers en 
enkele betrokken projectmedewerkers.
 
Meer weten?
Op www.nederweert.nl vindt u de 
omleidingroutes per fase en overige 
informatie over de herinrichting. Daar 
kunt u zich ook aanmelden voor een di-
gitale nieuwsbrief over het project. Voor 
iedereen die vragen heeft, houdt de 
aannemer wekelijks op woensdag om 
9.00 uur een inloopuur in de bouwkeet 
op de hoek Lindenstraat-Geenestraat.

Gemeentegids
Wordt u benaderd door een bedrijf 
om een advertentie te plaatsen in de 
gemeentegids van Nederweert, lees dan 
even door. 

De gemeente Nederweert brengt elke 
twee jaar een nieuwe gemeentegids 
uit. Voordat de gids uitkomt, worden 
ondernemers benaderd om te adverte-
ren. De afgelopen jaren gebeurde dat 
door Lokaal Totaal. De overeenkomst 
met dit bedrijf liep vorig jaar af en is 
niet verlengd.

Geen opdracht verstrekt
De laatste editie is in 2012 uitgebracht. 
Dit jaar brengen we geen gemeente-
gids uit. Dat betekent ook dat we geen 
opdracht hebben verstrekt aan een 
bedrijf om advertenties te werven voor 
de gemeentegids. Wordt u toch bena-
derd? Dan kan het zo zijn dat het bedrijf 
weliswaar een gids uitbrengt, maar dan 
gaat niet om de officiële gemeentegids 
van de gemeente Nederweert. 

Nieuwe vorm?
Vanwege de toenemende digitale infor-
matievoorziening bekijken we eind dit jaar 
of we in 2014 een traditionele gemeente-
gids uitbrengen of dat we kiezen voor een 
andere vorm. We overleggen daar vooraf 
over met belanghebbenden, waaronder 
het Centrummanagement en de dorp-
sraden. Uiteraard houden we u daarvan 
op de hoogte. Hebt u vragen? Neem dan 
contact op met de gemeente Nederweert. 

GemeenteContact

Een gezonde inwoner

Op de website:
Aanmelden digitaal burgerpanel
Koopzondagen 2013
Nieuwe vacatures
Gemeentelijke belastingen
Gratis preventiepakket

www.nederweert.nl



112nederweert.nl heeft 
300.000 bezoekers

 
112nederweert.nl is sinds 1 januari 2012 
300.000 maal bezocht. De makers zijn 
zeer tevreden met het aantal bezoekers en 
deze stijgen nog steeds. Onlangs is de site 
compleet vernieuwd. 112nederweert wordt 
in de vrije tijd bijgehouden door de op
richter en beheerder van de website Kevin  
Geurtjens.  Mochten er momenten zijn 
waar 112 niet ter plaatse is geweest en waar 
u wel beelden of informatie van heeft, dan 
plaatsen zij dit graag. U kunt dit doorsturen 
via doospelsjournaal@gmail.com

De komende tijd zal er nog aan de site ge
werkt worden om alle puntjes op de i te 
zetten. Onder de kopjes Nederweert, 
Eind, Ospel, Leveroy, Ospeldijk en Re
gio zullen alle nieuwsberichten komen te 
staan, zo kunt u op uw gemak alles nog 
eens bekijken.  Ook kunt u via het kopje 
“overig” alles terug zien op onze inciden
tenkaart. We plaatsen ook regelmatig fo
to’s van de oefeningen van de brandweer 
van Nederweert, ook deze kunt u daar 
vinden.

Wilt u ons snel en gemakkelijk volgen? 
dan kunt u ons ook vinden op facebook! 

dankwoord Prins Martijn 
& Prinses Marlies 

Beste vastelaovundjveerders
 
“Stoer stuit de steek, fier wappertj mien 
vaer. Eine kieer Prins te zeen, wil ich zoa 
gaer.” (Henk Hover)
 
Waat hebbe vae unne schoeëne vastel
aovundj gehadj. Saame met de Vlikke
staekers en de Jong Vlikke met prins Niels 
en prinses Loes veurop. Bedanktj veur al
les mer veural um ut
Fieest Fieest Fieest
 
Prins Martijn & Prinses Marlies & Kroeën
prinse Boyen, Jesse en Senna
 

Wil jij beginnen met hardlopen?

De wind door je haar, de frisse lucht, de grond onder je voeten en het gevoel van vrijheid: 
maak het mee tijdens de 6weekse cursus Start to Run. 

In de IJzeren man in Weert begint zaterdag 9 maart een nieuwe cursus Start to Run. In 
6 weken bouw je op van 1 naar zo’n 20 minuten hardlopen en je leert ook alle begin
nerstrucs. Enthousiaste trainers en gezellige loopmaatjes wachten je elke zaterdag op 
voor een energieke training in het bos. Je conditie verbetert en dat voel je: je wordt 
steeds fitter! Elke kilometer verbrandt je ook nog een flinke hoeveelheid calorieën. Wie 
heeft er nog een excuus om op de bank te blijven zitten? Ga mee naar buiten!

Je krijgt veel meer dan alleen een fit lichaam als je meedoet aan Start to Run! Je ont
vangt ook een functioneel hardloopshirt, drie edities van het tijdschrift Runner’s World 
én het speciale Start to Run Magazine, vol beginnerstips en weetjes. Je bent voor vier 
maanden lid van de Atletiekunie zodat je verzekerd bent tijdens de trainingen en je krijgt 
korting op producten van de Atletiekunie. Ik zie je zaterdag!

Start to Run is al jaren dé manier voor beginnende lopers om daadwerkelijk de stap 
richting loopsport te zetten. Op laagdrempelige manier maakt de sporter kennis met 
het lopen in zijn eigen omgeving. En dat alles begeleid door deskundige trainers van 
Loopfirma. 

Voor meer informatie: www.starttorun.nl of via irma van Gils 06-23042276.

BIJBAANTJE?
BEN JIJ TUSSEN DE 15 EN 19 JAAR?
WIL JIJ IN HET WEEKEND ONS HELPEN?
HEB JE INTERESSE IN DE ZEUGENHOUDERIJ?
BEL DAN NU: 06-53-343465!

Danke Danke Danke
De hartelijke woorden tijdens de drukbezochte receptie alsmede 
de bloemen en planten en overige attenties die ik ter gelegen-
heid van mijn afscheid van gemeenschapshuis de Pinnenhof 
van velen mocht ontvangen voelen als een warme douche.

De onderscheiding die door V.V. de Pinmaekers aan mij werd 
uitgereikt zie ik als een carnavaleske blijk van waardering voor 
de jarenlange plezierige samenwerking.

Met veel genoegen kijk ik terug op mijn afscheid als beheerder 
van gemeenschapshuis de Pinnenhof in Nederweert.

Ik wens mijn opvolger Ton van den Heurik veel succes.

Mede namens mijn man en kinderen mijn welgemeende dank.

 Leny Wijnhoven.

Te huur in het centrum van Nederweert, 

ruim appartement ± 125m2

 * ruime woonkamer
 * aparte keuken
 * badkamer
 * 3 slaapkamers
 * berging
 * dakterras
 * lift aanwezig

Aanvaarding per 1 maart
Voor meer inlichtingen: 

I. Coolen
06-55342879

Nostalgie Eten & Drinken 
organiseert de ‘Week van de Streek’ 

Van 6 t/m 10 maart organiseert nostalgie eten & drinken uit Meijel i.s.m. enkele 
streekproducenten de ‘week van de streek’.  

nostalgie eten & drinken
Bij Nostalgie Eten & Drinken vindt u gedurende het gehele jaar een uitgebreide en wis
selende kaart die inspeelt op de seizoenen en waarin veel gebruik wordt gemaakt van 
producten uit de streek.

Uit eten is tegenwoordig meer dan alleen een avondje uit met een hapje en een drankje. 
Gasten worden, zeker in tijden van recessie, steeds kritischer. Bij een avondje uit dienen 
aspecten als sfeer, service, kwaliteit en prijs dan ook continue in balans te zijn, teneinde 
de ultieme beleving te kunnen bieden. 

streek-
producten
Noord Limburg 
biedt vele bijzon
dere streekpro
ducten. De regio 
Venlo, waar ook 
Meijel toe be
hoort, is dan ook 
niet voor niets 
uitgeroepen tot 
Regio van de 
Smaak 2013. 
Ook bij Nostalgie 
Eten & Drinken 
zijn we trotse 
a m b a s s a d e u r 
van het streek
product en deze 
regio: Streek
producten zijn heerlijk, vers, zijn ambachtelijk bereidt en komen uit de directe omgeving. 
Door te werken met streekproducten ontstaat er bij elk gerecht een verhaal. Een verhaal 
dat gaat over de productie, de historie en/of de filosofie die ten grondslag licht aan het 
streekproduct. 
.…en producten met een verhaal die hebben we in de omgeving van Meijel genoeg. Enkele 
voorbeelden zijn  het varkensvlees van ‘Livar’, De Paling en zalm van ‘Passie voor Vis’ uit 
Sevenum,  De tomaten van Tom4Life uit Meijel, Bex aardappelen uit Kessel, Ovivo pasta 
uit Meerlo, de frambozen van Raspberry Maxx, de vergeten groenten uit Beesel, de wijnen 
van Kapelkeshof, de likeuren van De ijsvogel uit Arcen en uiteraard de bieren van Hertog 
Jan & Lindeboom. 

de week van de streek
Hoewel streekproducten het gehele jaar terug te vinden zijn op de menukaart van Nos
talgie Eten & Drinken, brengen we deze producten in de week van 6 t/m 10 maart nog 
eens extra onder de aandacht.
Met grote trots serveren wij een 3, 4 of 5 gangenmenu dat volledig is samengesteld op 
basis van producten uit de streek. Bij binnenkomst wordt u verwelkomd met een amuse 
en huisaperitief en ook de koffie met bijbehorend likeurtje van de ‘IJsvogel’ zijn inbegre
pen. De kosten van een 3 gangenmenu bedragen € 37,50 p.p. Optioneel kunt u de avond 
uitbreiden met een vierde en vijfde gang.
Verkent u met ons de streek en gaat u deze culinaire beleving met ons aan?
Reserveren kan telefonisch op 077 466 10 31, via website of App. Gelieve bij de reserve
ring aan te geven dat u komt eten in het kader van ‘de week van de streek’.

A la carte dineren kan gedurende deze week ook.

dankwoord 
aod Prînses loes en 

aod Prîns niels
Vastelaovuntjveerders,

Waat waas ut sjiek dit joar.Ut begos met 
de oetroôping as un sprookje, en det es 
ut ouch geblêeve. Jaomer det dae olifant 
mette hieële lange snoeët, ut sprookje 
oet es koôme blaoze. Vae hebbe dur van 
te veure van gedroûmdj en ut waas écht 
unne droûm! 

Dit schoeënste sprookje waas neet meu
geluk zônger hieël völ minse.
•	 De	 raod	 van	 11	 vanne	 Jong	 Vlikke	 en	

ooze geweldjigge adjudânt Wessel. 
Waat un team en waat un fieëst hebbe 
vae saame gehadj. Zônger uch waasj 
lang neet zoeë schoeën gewaesj!     

•	 De	commissie	 vanne	Jong	Vlikke	haaj	
alles tot inne puntjes geregeld van be
gin tot îndj. 

•	 Prins	Martijn	 en	Prinses	Marlies,	waat	
waas het geweldjig um met uch veurop 
te moôge gaon!

•	 De	 Groeëte	 Vlikkestaekers,	 en	 Vorst	
Jos, boetegewoeën dejjae hetj besloô
te um de wichtervastelaovuntj beej uch 
inne club oppe bein te brînge.

•	 En	 Oze	 Hoempa,	 waat	 weer	 unne	
schoeëne fieëstmeziek en waat hebbe 
vae genoôte van det, spesiaal vör os 
geregeldje, pizzadinée.

•	 Auch	de	minse	die	me-j	hebbe	gedaon	
aanne optocht verdeêne allemaol un 
groeët applaus vör de schoeën crea
sies die det vae gezeên hebbe.

•	 En	 neteurluk	 alle	 minse	 inne	 zaal,	 die	
saame met os fieëst hebbe geveerdj, 
want zônger uch zooj ut mer un saai 
bedoôning zeên gewaesj.

Vae wille uch allemaol hieël erg herte
luk bedânke vör dae leuke, gezellige en 
bôntje vastelaovuntj dae det vae saame 
met uch hebbe moôge belaeve.
Vae zulle deze vastelaovuntj van ze laeve 
neet mieër vergaete!
Ut waas echt kikke, as ieërste jeugdprîn
sepaar vanne Jong Vlikke!
Dânke, dânke, dânke,

Groetjes,
Aod Prînses Loes en aod Prîns Niels

1 DAG wERKEn 
1 DAG BIJKOMEn 

EEn niErpatiënt moEt Er vEEl voor ovEr hEbbEn om EEn bEEtjE 
normaal tE lEvEn. Ze was 14 toen bij haar een nierziekte werd ontdekt.  
Inmiddels is Charlotte Trieschnigg 35 en na twee niertransplantaties moet ze  
nu opnieuw dialyseren. Dit is voor haar de enige manier om in leven te blijven.  
Charlotte slaapt vier nachten per week in het ziekenhuis om te dialyseren. Dat 
is heel zwaar maar toch heeft Charlotte het ervoor over om zo toch een beetje 
normaal te kunnen leven. De Nierstichting zet alles op alles om nierpatiënten  
een betere kwaliteit van leven te geven. Daarnaast werken we er keihard aan  
om nierziekten te voorkomen. Dat kunnen we echter niet alleen. 

Wat hEEft u ovEr voor EEn niErpatiënt? StEun onS!

KijK Wat u Kunt doEn op niErStichting.nl
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Geboorte-
kaartjes???
Drukkerij van Deursen bv

Pannenweg 231 Nederweert.


