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Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

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

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ZONNEPANELEN

- WARMTEPOMPEN

- CV-ONDERHOUD

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts C. Corbey

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Miranda Kursten

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

Spauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Dhr P.J. Flupsen uit Roggel:

We zijn vanuit Roggel nu alweer 
jaren geleden naar tandarts Spauwen 
gekomen op advies van Monique, 
jullie assistente en mijn petekind. 
We zijn erg tevreden over de 
implantaten die Luuk bij mij gezet 
heeft.

‘Ik weet zeker dat mijn 

moeder onder de indruk 

was geweest van haar 

eigen uitvaart. 

Dankzij Van Deursen 

kwam haar persoonlijkheid

perfect tot uiting.’

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 ".

In het kader van de nationale 
Week van Zorg en Welzijn, van 
11 t/m 16 maart 2013, organi-
seert Zorgverlening PGZ op
woensdagavond 13 maart 2013 
het Mini-Symposium ‘Regionale 
Zorgfoto 2020’. Bezuinigingen in
de sector maken een herijking 
op de visie en werkwijze binnen
het zorglandschap noodzakelijk. 
Hoe zien bestuurders uit diverse 
sectoren in de gezondheids-
zorg de toekomst van de zorg in 
Midden Limburg? Gezamenlijk 
schetsen zij de ‘Zorgfoto 2020’.

Zorgverlening PGZ organiseert 
dit symposium voor iedereen
die zich bezighoudt met zorg; 
particulier, als ondernemer of 
via een zorgorganisatie. Deelna-
me is gratis. Aanmelden kan tot 
1 maart 2013 via symposium@
zorgverlening-pgz.nl. Het sym-
posium is vanaf 19.45 uur in het 
wijkgebouw Keenter Hart, 
St. Jozefskerkplein 3 in Weert. 

Zorgfoto 2020
Een foto is een weergave van een 
specifiek moment. Een moment 
dat je wilt vastleggen en vasthou-
den voor de toekomst. Regionale
aanbieders en beleidsmakers uit 
alle relevante zorgsectoren uit de 
regio Midden-Limburg lichten tij-
dens het mini-symposium toe welk 

Zorgverlening PGZ organiseert 

Mini-Symposium 
‘Regionale Zorgfoto 2020!’

toekomstmoment zij willen creëren 
en vasthouden. Zij schetsen als 
het ware een zorgfoto van hun 
sector in 2020, waarbij zij ingaan 
op de veranderingen en de voor-
bereidingen op weg naar 2020.

Over de muur van ieders domein
Zorgverlening PGZ heeft gecon-
stateerd dat zorginstanties over 
het algemeen vooral gericht zijn 
op het oplossen van de eigen 
problemen, zonder zich daarbij 
te richten op ervaringen van de 
ander. In tijden van bezuinigingen 
en veranderingen in de zorgsector 
is een visie op synergie echter van 
steeds groter belang, om er voor 
te zorgen dat inwoners van Mid-
den-Limburg ook in de toekomst 
kunnen rekenen op betrouwbare, 
beschikbare en toegankelijke zorg.
Het tweede gedeelte van het 
programma bestaat dan ook uit het 
bespreken van ieders foto en het 
onderzoeken van verbanden tussen

de diverse organisaties. Onder
begeleiding van een discussieleider 
wordt plenair besproken in hoe-
verre organisaties bereid zijn over 
de muren van hun eigen domein te 
kijken en te werken aan een nieuwe 
regionale zorgfoto 2020. 
Het programma sluit af met een in-
formeel overleg tussen de sprekers 
en de overige aanwezigen om op 
basis van de verkregen informatie 
door te praten over de invulling van 
het zorglandschap in 2020.

Deelnemende organisaties
Vertegenwoordigers van de vol-
gende zorgaanbieders uit de regio
Midden-Limburg zullen hun zorg-
foto 2020 toelichten: huisartsen 
en ziekenhuizen Midden-Limburg, 
gehandicaptenzorg, geestelijke 
gezondheidszorg, ouderenzorg, 
thuiszorg en jeugdzorg. Ook zullen 
enkele vertegenwoordigers uit
aanverwante disciplines aanwezig 
zijn, zoals overheid en welzijn.

Voorzitster van de DBF Karen 
Neumann overhandigde woens-
dagavond samen met Leo Ga-
briëls (Raad van Advies DBF) in 
Ospel een fors plakkaat waarop 
stond dat de organisatie voor haar 
jarenlange inzet werd beloond met 
de Dutch Keeping The Blues Alive 
Award (KBA). 

De KBA Award is een award die 
wordt uitgereikt aan mensen of 
organisaties die een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd aan 
het promoten van bluesmuziek in 
Nederland. 

Het Moulin Blues Festival wordt 
ieder jaar traditioneel gehouden 
in het eerste weekend van mei, dit 
jaar zal dit 3 en 4 mei zijn. Het fes-

Dutch KBA Award voor 
organisatie Moulin Blues

tival werd voor het eerst gehouden 
in 1986. Begonnen in een feesttent 
van bescheiden omvang, groeide 
Moulin Blues in de loop der jaren 
uit tot het grootste in haar soort in 
Nederland. 

Met twee podia en gereputeerde 
internationale artiesten trekt het
jaarlijks zo’n 6.000 bezoekers. In 
1995 transformeerde het festival 
naar een tweedaags evenement. 
Wat het geheel helemaal speciaal 
maakt is het feit dat Moulin Blues 
volledig op vrijwilligersbasis tot 
stand komt.

De Award zal op 13 april a.s. 
worden uitgereikt in Nieuw-Vennep 
tijdens het jaarlijks georganiseerde
Dutch Blues Awards.
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Hout- en bouwmaterialenhandel

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

Hoogwaardige producten voor
zakelijke en particuliere sector!

Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers

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

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

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

Hout en Plaatmaterialen
Stenen en dakpannen

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

Buiten en binnendeuren
Deurklinken hang & sluitwerk

Plafonds • Laminaat

Bezoek 
onze

showroom!

Magazijn
koopjes!
Zaterdag 

geopend
van 7.00 tot 

13.00 uur

hout en plaatmaterialen
stenen en dakpannen

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

buiten- en binnnendeuren
deurklinken, hang- en sluitwerk

plafonds, laminaat

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0031 493 491419
www.amaas.nl
Wij zijn gevestigd in Someren-Eind
op 10 minuten rijafstand van 
Nederweert  en Ospel
Hoogwaardige producten voor 
zakelijke en particuliere  sector!
Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers
Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.

zaterdag 7.00-13.00 u.

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 

voor bedrijven en particulieren
- voor renovatie en nieuwbouw
- hardglazen deuren en puien
- dag- en nachtservice

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

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)

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

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

Het toonaangevende blues- en rootsfestival Moulin Blues (Ospel) is 
deze week door de Dutch Blues Foundation beloond met een presti-
gieuze award.

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.



De 
regionale 
zorgfoto 
in 
2020!

In het kIn het kader vader van de nationale an de nationale an de nationale WWeek eek 
vvan an ZZororg en g en WWelzijn orelzijn orelzijn orgganisaniseert eert 
ZZororgvgverlening PGerlening PGerlening PGZZ op w op woensoensdagdagaavvond ond ond 
113 maart een mini-s3 maart een mini-s3 maart een mini-sympoymposium sium 
vvoor roor regionale zegionale zorororggaanbiederaanbieders en s en 
beleidsmakbeleidsmakerers met als thema:s met als thema:s met als thema:

LLokokale beale besstuurtuurderders/s/dirdirectieleden uit alle sectieleden uit alle sectectororen ven van an 
de gde geezzondheidsondheidszzororg in Midden Limburg in Midden Limburg wg worordt gdt geevrvraagaagd d 
om in 1om in 10 minut0 minuten een fen een fototo to te se schetchetssen ven van hun san hun sectector in or in 
22002200.. TTeevvens gens geevven zij hierin aan hoe zij zich als loken zij hierin aan hoe zij zich als lokale ale 
ororgganisanisatie vatie voorberoorbereiden op dit teiden op dit toekoekomsomstbeeld.tbeeld.

Na de prNa de preessententatieaties ws worordtdt,, onder beg onder begeleiding veleiding van een an een 
ggeesprsprekeksleidersleider,, met de aan met de aanwweezigzigen ten teruggeruggekekekeken op de en op de 
prpreessententatieaties en ws en worordt er gdt er geezzocht naar mogocht naar mogelijkheden en elijkheden en 
berbereidheid om oeidheid om ovver elker elkaaraars domein heen ts domein heen te we werkerken aan en aan 
een een ‘nieuw‘nieuwe’e’ r regionale zegionale zororgfgfototoo..

Na aflNa afloop is er ruimtoop is er ruimte om de eere om de eersstte ce contontactacten ten te legge leggen en 
en,en, onder het g onder het genot venot van een hapje en een dran een hapje en een drankjeankje,, door t door te e 
prprataten oen ovver de iner de invulling vvulling van het zan het zororglandsglandschap in 2chap in 200220! 0! 

LOCATIE:
WWijkgijkgebouw Kebouw Keenteenter Harter Hart
St St JoJozzeeffskskerkplein 3erkplein 3
6006 6006 ZH  ZH  WWeerteert

Inloop vInloop vanaf 1anaf 199.15 uur.15 uur.. AanAanvvang 1ang 199..45 uur45 uur..

Aan deAan dezze deelname zijn ge deelname zijn geen keen koossten vten verbonden.erbonden.

U kunt zich aanmelden door vóór 8 maart 2U kunt zich aanmelden door vóór 8 maart 201013 3 
een e-mail teen e-mail te se sturturen naar en naar 
ssympoymposium@zsium@zororgvgverleningerlening-pg-pgz.nl z.nl 
oo..vv..vv.. Naam, Naam, functie en or functie en orgganisanisatieatie..

PROGRAMMA:
- O- Openingpening

-  -  110 minut0 minuten pren preessentatieentaties vs van de san de sectectorforfototo’o’s 2s 200220 door 0 door 
bebesstuurtuur//dirdirectie vectie van Midden Limburan Midden Limburggsse ze zororgg-,-, w welzijn- en elzijn- en 
jeugjeugdzdzororggororgganisanisatieatiess..

SPREKER NAMENS:SPREKER NAMENS:
ZiekZiekenhuizenhuizen Midden Limburen Midden Limburg:g:
dhrdhr.. B B.. Bemelmans - Dir Bemelmans - Directecteur eur ZZororg Sg SJG JG WWeerteert
GehandicaptenzGehandicaptenzororg:g:
dhrdhr.. M. M. v van Oan Ooijen - Beoijen - Besstuurtuurder Pder PSSWW
HuisHuisartsartsenzenzororg Midden Limburg Midden Limburg:g:
dhrdhr.. JJ.. R Renzenzema - Beema - Besstuurtuurder Medittader Meditta
GeeGeesstelijktelijke Gee Gezzondheidsondheidszzororg:g:
dhrdhr.. JJ.. Heijnen - Be Heijnen - Besstuurtuurder der ZZororgvgverleningerlening-PG-PGZZ
OOuderuderenzenzororg:g:
dhrdhr.. E. E. D Delsing - Beelsing - Besstuurtuurder Land vder Land van Hornean Horne
ThuisThuiszzororg:g:
dhrdhr.. WW.. Ploegman - Be Ploegman - Besstuurtuurder Pder Prrototeion eion ThuisThuis
WWelzijn:elzijn:
dhrdhr.. TT.. v van Ekan Ekerersschot - Managchot - Manager Per PuntWuntWelzijnelzijn
JeugJeugdzdzororg:g:
dhrdhr.. WW.. VVijgijgen - Been - Besstuurtuurder Rder Rubicubicon on JeugJeugdzdzororgg

- k- kortorte pe pauzauzee

-  -  PlenairPlenaire se seesssie osie o.l..l.vv.. dhr dhr.. R. R. Boumans:  Boumans: ‘de f‘de fototococollagollage ve voor oor 
Midden LimburMidden Limburgg’’.. VVererdieping vdieping van en gan en gedachtedachteewiswissseling eling 
oovver elker elkaaraars fs fototoo..

- Inf- Informeel sormeel samenzijn / netamenzijn / netwwerkborrerkborrel.el.

ZORGVERLENING PGZ
(HOOFDKANTOOR)
Telefoon 0495-622399
Beatrixstraat 31a,  Nederweert

PGZ Boxmeer
Telefoon 0485-523565
Spoorstraat 61,  Boxmeer

PGZ Zuid-Limburg   
Telefoon 046-4361990
Potgieterstraat 2,  Beek

info@zorgverlening-pgz.nl
www.zorgverlening-pgz.nl

DE REDE REDE REGIONALE GIONALE ZZORORGFGFOOTTO IN 2O IN 200220!0!

Geldig van 28/02 tot en met 06/03

LEKKER VERS:
Runderschnitzels (heerlijk gemarineerd)........................100 gram € 1,07
Kalkoenspies (gemarineerde kalkoen op stok)...............100 gram € 1,15

SPECIAL VAN DE WEEK:
Twitter Steak 
(varkenshaas met appel omwikkeld met ontbijtspek) ..............100 gram € 1,55

GEMAK VAN DE WEEK:
Lasagne bolognese........................................................................500 gram € 4,99

VLEESWAAR TOPPER:
100 gram varkenslever + 

100 gram pepercervelaat......................................................................samen € 2,99

Eind 12 
6034 SN  Nederweert-Eind
Tel. 0495-430851
Fax. 0495-634490
www.slagerijkuepers.nl

Openingstijden:  di. 13.00 tot 18.00. wo., do., vr. 8.30 tot 18.00. Zat. 8.30 tot 16.00 uur

Heropening Pleunis Mode Nederweert

Foto Huib van Deursen

Met de feestelijke heropening op 20 februari 2013 is Pleunis mode weer helemaal up to
date. De winkel heeft een complete metamorfose ondergaan en sluit helemaal aan bij 
de moderne klantbeleving.  Nieuw materialen, nieuwe verlichting en bijpassende inrich-
tingselementen geven de winkel een warme uitstraling.

Naast het nieuwe interieur heeft Pleunis natuurlijk ook de nieuwste kledingcollectie in 
huis met alle bekende merken zoals 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.

Bereikbaar 
maandag t/m vrijdag, van 
08.00 tot 17.00 uur

■ Belettering
■ Kleurprints
■ Glasdecoratie
■ Spiegeldecoratie

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

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

meeuwsmeeuws
decoraties

SCHOOL IN BEDRIJF OP
DINSDAG 5 MAART 2013.

Met trots stellen wij als team op dinsdag 
5 maart de school open voor ouders en 
belangstellende nieuwe ouders.
We noemen dit

“School in bedrijf” 

We willen u een beeld geven van de dage-
lijkse praktijk in de school. 
Hoe werken de leerkrachten met de kin-
deren samen, wat gebeurt er met de di-
gitale borden, hoe werken kinderen aan 
dag- en weektaken, welke regels en af-
spraken ziet u in de school?
Kortom wat doet uw kind zo op een dag 
in de school.

Tijdens onze informatieavonden krijgt u
hierover natuurlijk allerlei uitleg. Toch heb-
ben wij de indruk dat een kijkje tijdens de 
dagelijkse praktijk hierop een goede aan-
vulling is. Daarom deze unieke kans om 
een kijkje te komen nemen in de keuken.

In de speelzaal richten wij een praatcafé in.
Hier bieden we u een kopje koffie/thee 
aan en kunt u vragen stellen aan Karin v/d 
Schoor, onze intern begeleider en Margo 
Jacobs, onze directeur.

Rond 11.00 uur zal in deze ruimte informa-
tie gegeven worden voor nieuwe ouders.
Tevens kunt u hier een aanmeldformulier 
meenemen om uw kind op school aan te
melden.

Noteer dus in uw agenda:
DINSDAG 5 MAART 2013 

VAN 9.00 UUR TOT 11.45 UUR 
“SCHOOL IN BEDRIJF”

Team BS De Tweesprong
Sint Gerardusstraat 22
Nederweert-Eind

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

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

•	Dag en nacht	
bereikbaar

• Persoonlijke	
begeleiding

•	Meer dan 30 jaar
ervaring

Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlg jFusie CijferMeester Nederweert 
en Advies in Balans

Roel Hermans van CijferMeester Nederweert en Ankie Janssen van Advies in
Balans uit Weert hebben vanaf 1 januari 2013 de krachten gebundeld onder de 
nieuwe naam CijferMeester Weert en Nederweert.

“Na twee succesvolle jaren was onze onderneming in Nederweert flink gegroeid, eind 
2011 werd al besloten om te verhuizen naar een kantoorpand op de Pannenweg te
Nederweert, de fusie met Advies in Balans verhoogt de kwaliteit van onze dienstverle-
ning.  Ankie is geregistreerd belastingadviseur en dat betekent dus een flinke kwaliteits-
impuls op fiscaal gebied” aldus Roel Hermans.

“1 januari 2012 heb ik de activiteiten van  Advies in Balans opgestart, na een goede start 
verhoogt de fusie met het bedrijf van Roel Hermans de continuïteit van mijn activiteiten, 
door de aansluiting bij de CijferMeester formule zijn wij klaar voor de toekomst” aldus 
Ankie Janssen.

CijferMeester richt zich op mkb-bedrijven en zzp-ers, zeker in deze moeilijke tijden kan 
het zeer interessant zijn om de overstap te maken vanuit grotere en vaak duurdere ac-
countantskantoren. “Door onze kleinschaligheid en lage overheadkosten zijn we toch 
vaak 30% tot 40% goedkoper” aldus  Hermans en Janssen.

U kunt bij CijferMeester Weert en Nederweert o.a. terecht  voor het verzorgen van uw ad-
ministratie, aangifte omzetbelasting, opstellen van periodieke cijfers en de jaarrekening 
en aangifte vennootschapsbelasting, aangifte inkomstenbelasting voor zowel particulie-
ren als zakelijke ondernemers, en het verzorgen van uw salarisadministratie en aangifte
loonheffingen.

CijferMeester werkt met vooraf afgesproken prijzen  zodat uw als ondernemer nooit voor 
verrassingen komt te staan

CijferMeester loopt voorop op het gebied van automatisering, zo  is het mogelijk om de 
administratie zelf te verwerken in een online boekhoudprogramma of de gehele admini-
stratie digitaal aan te leveren, hierdoor heeft u enerzijds nog meer grip op uw administra-
tie en daarnaast beperkt u hiermee natuurlijk nogmaals uw kosten.

Neem voor meer informatie of advies contact op met CijferMeester Weert en Neder-
weert, via 0495-844507  of r.hermans@cijfermeester.nl / a.janssen@cijfermeester.nl

Nieuwendijk 10 Someren-Eind • Telefoon 0493 491381 • www.plattevonder.nl

Hollandse avond
in Benidorm

Diverse luxebuffetten
De avond

van de lach

All Inclusive open feesten
Een volledig verzorgde avond uit voor o.a. (personeels)verenigingen, bedrijven

en families. Inclusief alle dranken, dinerbuffetten, dessert- & koffiebuffetten

en live entertainment voor slechts €49,95 per persoon, all inclusive!

Reserveren kan al vanaf 2 personen, telefonisch of via onze website.

Vrijdag 8 maart De avond van de lach
Een humoristisch feest vol live -entertainment. Lachen, gieren en brullen!

Zaterdag 23 maart en zaterdag 20 april 
Hollandse avond in Benidorm
Het gastpaar Ronnie & Lolita en diverse andere artiesten nemen u mee
op een reis vol muziek en live- entertainment!

CARAVANKEURING 2013
Caravankeuring Veilig Verkeer afdeling
Weert/Stramproy en Nederweert.

Op zaterdag 20 april 2013 bestaat er weer 
de mogelijkheid om uw caravan te laten 
keuren! Campers worden niet gekeurd. 
Deze dient u A.P.K. te laten keuren in een 
garage.
De organisatie is in handen van Veilig 
Verkeer afdelingen Weert/Stramproy en 
Nederweert.
Aan de keuring zal medewerking wor-
den verleent door de Rijksdienst voor het 
Wegverkeer Venlo, en door Profile Tyre-
center Peter Stultiens B.V. uit Weert.
De keuring omvat de gehele techniek 
inclusief gas, banden, elektrische instal-
latie, technische toestand van de totale 
constructie enz.
De keuring zal dit jaar weer plaatsvinden 
in de A.P.K. keuringsstraat van Allers 
Bedrijfsauto`s aan de Marconilaan op het 
bedrijfsterrein Kampershoek.
De kosten bedragen € 20. voor niet leden 
en € 10. voor leden van Veilig Verkeer Ne-
derland.
Opgave kan geschieden bij W.Niessen, 
Jean Verheggenstraat 14, 6001 SX in 
Weert, Of telefonisch 06-53155240, of per 
e-mail: wil-cor@home.nl
Na opgave ontvangt U bericht over tijd en 
plaats.

Tjeu Stultiens
Veilig Verkeer afd. Nederweert
Tel: 0495-633396
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‘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

Vlut 2 Ospel
0495-626116

slijperijvanhoek@hetnet.nl

Kartelmessen
Scharen
Messen
Tuingereedschap
veescheermessen
enz.

06-26686181

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

Prijs winnaar is bekend van de 
prijsvraag  hoe oud zijn deze drie 
generatie samen. De winnaar van de 
heerlijke taart is mevr. Brok.
De leeftijd samen was 163 jaar.

In drie stappen
uw eigen huis

bouwen?
Meulen maakt

het mogelijk en
betaalbaar.

Kies uit een van de
5 basisontwerpen, pas
het basisontwerp naar
uw eigen wensen aan en
wij bouwen uw droom-
huis, zoals u het wilt
hebben. Zo eenvoudig
kan het.

Wonen in 
Hoebenakker

Infoavond
Maandag 4 maart a.s.
19.00 uur, Bi-j Siem

T +31 (0)495 53 48 35
I www.meulenprojectontwikkeling.nl

René Dwars Makelaardij B.V.
T  +31 (0)495 537 599
I www.renedwars.nl

Jacobs & Gijsen Makelaardij
T  +31 (0)495 460 180
I  www.jacobsgijsen.nl

Hoebenakker

Nederweert

1•2•3 Wonen!
Kom op 4 maart naar de

speciale infoavond bij restaurant
Bi-j Siem, Kerkstraat 56 in

Nederweert, en laat u verbazen
hoe bereikbaar het bouwen van

uw eigen huis is. U kunt zich hier-
voor inschrijven tot 3 maart op
meulengroep.nl/inschrijven

* prijzen V.O.N.

Beste mînse allemaol,
Ich wil eerderein bedânke vör de fantastiche vastelaovundjs-

sezoen waat ich heb gehadj, det waas onvergaetelijk, 
bedânkt vör eur felisitaasies, kaarte en kadootjes ’t waas unne 

geweldjdige tied, ich heb dur hieel völ van genoote.

Groetjes,
Oad jeugd-

prinses Kirsten.

Ambachtelijke slagerij

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

 • Weekendreclame, donderdag, vrijdag & zaterdag • 

Paardenvlees slecht voor de gezondheid?
Natuurlijk niet!

+ Bij aankoop van 1 kilo half om half gehakt 1 kilo GRATIS!!!

Je weet wat je eet bij slagerij John Hermanns!!!
Bezoek ook eens onze vernieuwde website 

op www.slagerijhermanns.nl 

Wij verzorgen 
uw aangifte(n) 

inkomstenbelasting 
voor slechts EUR 50,-

Ook uw jaarrekening 
gegarandeerd 

20% goedkoper dan uw 
huidige adviseur.

www.contentfiscaaladvies.nl

Roy Kirkels
06-25301987

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

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

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Sinds 1914

Aanbieding
t/m 2 maart 

Kersenvlaai
€ 8,95

Appelcitroenvlaai
€ 13,95

Volgende week:

Appelvlaai € 8,95

Belgische roomvlaai € 13,95

Weekblad voor Nederweert



Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Koffiebavaroise .........................................€ 10,75
Cremegebak mokka ....................  2 voor € 2,65
Ham-kaascroissant .....................per stuk € 0,95
Speltbrood .....................................................€ 1,95
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.

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

Lingerie
in mooie voorjaarskleuren

Marie Jo
L’Aventure
Chantelle
Passionata
Prima Donna
Triumph
SapphGOEDE 

VRIJDAG 
geen koopavond

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

MAATJESPROJECT: enthousiaste vrijwilliger gezocht 
Voor een mevrouw van 43 jaar zoeken we een vrijwilliger (m/v) voor gezellig contact. 
Naast de mensen die mevrouw kent vanuit de organisatie PSW heeft ze weinig contac-
ten. We zoeken iemand die samen met haar zo nu en dan iets leuks wil doen. Mevrouw is 
erg creatief en vindt veel leuk, zoals wandelen, dieren, knutselen, muziekprogramma’s,
op een terrasje een kopje koffie drinken. Het zijn de kleine dingen waar je mevrouw erg 
blij mee kunt maken, het persoonlijke contact is voor haar heel waardevol. Wilt u iets 
betekenen voor deze dankbare mevrouw? Neem dan contact met ons op! Neem ook 
gerust contact op voor meer informatie. 

VACATURE VAN DE WEEK: Bestuursleden GV Wilskracht
De gymnastiekvereniging Wilskracht Nederweert is op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
De vereniging zoekt allerlei soorten bestuursleden, zoals algemene bestuursleden met 
extra belangstelling voor dans of voor gym/turnen, voor junioren of senioren. Bent u
betrokken bij de vereniging en lijkt het u leuk om een bestuursfunctie te vervullen? Neem 
dan contact met ons op. Meer informatie over de diverse vacatures van GV Wilskracht 
vindt u op onze website. 

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

VRIJWILLIGERS VAN DE MAAND: 
Vereniging Zij-Actief Leveroy 
In de maand februari hebben we de 
vereniging Zij-Actief Leveroy in het 
zonnetje gezet. Zij-Actief Leveroy is
elk jaar van de partij bij NLdoet en zet 
zich dan speciaal in voor het gemeen-
schapshuis Pestoeërskoel in Leveroy. 
Als blijk van waardering hiervoor is Zij-
Actief Leveroy uitgeroepen tot ‘vrijwil-
ligers van de maand’. De voorzitster 
heeft de oorkonde en een heerlijke 
taart in ontvangst genomen. Dames 
van Zij-Actief, bedankt voor jullie on-
voorwaardelijke inzet en gezelligheid! 

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

Het is zover: toneelvereniging 
Mengelmoes gaat de politiek in

Toneelvereniging Mengelmoes uit Nederweert-Eind staat weer in de startblok-
ken met een nieuw avondstuk! De repetities zijn (natuurlijk met veel gelach) 

prima verlopen!
Dus heeft u zin in een avondje lachen, gieren, brullen kom dan naar onze komische dia-
lectvoorstelling Van eur femilie mojje ut hebbe!

Korte inhoud:
Peter van Engelen staat op het punt om zijn doorbraak in de politiek te maken.
Als plotseling zijn schoonmoeder Ria komt logeren, Peter denkt dat zijn beste vriend 
Herbert een relatie met Mirjam heeft en als klap op de vuurpijl een verloren zoon ten 
tonelen verschijnt, komen er toch wat deukjes in het onbesproken gedrag van Peter.

Nu bent u natuurlijk benieuwd, of de doorbraak van Peter in de politiek wel gaat lukken 
en wat voor doldwaze situaties hier aan voor af gaan… Nou geen probleem: u komt ge-
woon naar onze dialectvoorstelling: Van eur femilie mojje ut hebbe!

Wanneer? 
Reigershorst te Nederweert-Eind: vrijdag 08 en zaterdag 09 maart.
De Pinnenhof te Nederweert: vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 maart.
Haaze-Hoof te Ospel: woensdag 20, vrijdag 22 en zaterdag 23 maart.

Aanvang 20.00 uur 
Entree: 8 Euro

Zaal open vanaf 19.00 uur
Er vindt geen voorverkoop plaats.

Kijk ook eens op www.mengelmoes.net

Ut waas fantastisch!
Beste Pinmaekers en Pinmaekerinnekes

en alle anger vastelaovundjveerders 

Vae hebbe saame met uch un geweldjig vastelaovundjsezoen mei-j 
mooge maake. Nao un schoeëne prînsoetroôping hebbe vae nog hieël 

völ schoeën aktiviteite gehatj woeë det vae saame 
met uch ut fieëstje hebbe kinne bouwe. 

Eederein herstikke bedankt-j vör 
al di-j super schoeën daag!

Want: 
Ni-jwieërt opgeletj, 
heej waas ut fieëst 

as dejje dèt mer wetj!

Aod prîns Jos II, prinses Judith, 
adjudant Roel en adjudant Hay

Feestje???
al va. 18,- euro p.p. bij Partycentrum Hellendoorn: 06-55140501

(6 minuten van Nederweert) GRATIS THUISBRENGSERVICE
www.dansschoolhellendoorn.nl

Duurzaam & vertrouwd

Zoek de zon op met 
zonnepanelen van Remozon
Uw lokale specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig zoals u ons kent. 

Vraag een vrijblijvende offerte via www.remozon.nl / 06-54256242. 
(voorheen Reemers Elektro Montage)

Kinderopvang Humanitas
Kinderpaticipatie vinden wij bij Kinderop-
vang Humanitas erg belangrijk. Input vanuit 
de kinderen zelf. De BSOkinderen vragen 
geregeld om techniek activiteiten. Onze 
eigen techniekhoek is volledig ingericht 
met tal van materialen en alle soorten ge-
reedschappen. Deze activiteiten worden 
dan ook regelmatig geïmplementeerd, in 
ons zeer divers, activiteitenaanbod . Een 
schoolvakantie is natuurlijk uitermate ge-
schikt om een grote activiteit in te plannen. 
Zo stond er deze Carnavalsmaandag de ac-
tiviteit “Uit-Mekaar” op het programma.

“Wauw…dat is vet!”  klonk er enthousiast. 
“Net zo als op TV”…… ”Joepie… wij gaan 
slopen”
Ja… dat klopt, wij gaan (leren) demonteren. 
Dwz met beleid iets uit elkaar halen.
“Hé, daar komt een ouder op een oude fiets 
aanfietsen….zou dat..???”  Ja jongens en 

meiden, we krijgen hulp van een enthousiaste vader! Dat is extra fijn! En hij brengt in-
derdaad een heuse fiets mee, die we echt mogen demonteren. Ongelooflijk wat daar 
allemaal op- en aan zit. Er stonden meteen een aantal jongens te trappelen om te begin-
nen… passende sleutels zoeken, potjes klaar zetten voor het sorteren van moeren en 
bouten etc. “wat is het verschil tussen een steek- en een ringsleutel?”  Zo kwamen we er 
ook achter, dat als je iets Los wilt hebben, je Linksom moet draaien. (begint allebei met 
de letter L, dat is handig onthouden!)

Geweldig opgetogen, zeer geconcentreerde gezichten… trots op hun alsmaar zwarter 
wordende handen, en de steeds meer uit-mekaar gehaalde fiets! En weet je wie hele-
maal  enthousiast bezig waren? Juist ja…de meiden!! Toch wel erg leuk he dames…
“nooit gedacht, dat een echte fiets na een ochtend demonteren, bijna volledig in een 
bananendoos past!”  Dit was een activiteit die we vast nogmaals gaan doen.

Zou jij het ook leuk vinden om de techniekhoek van onze BuitenSchoolseOpvang in te
duiken?
Dat kan…. Interesse in BSO? Neem contact met ons op.

Kinderopvang Humanitas
BSO de Bengele/ Kinderdagverblijf Drie Turf Hoog
De Bengele 7   6031TZ in Nederweert.
Tel: 0495-631197
Of bel het regiokantoor voor info. Tel: 0495-525341

Kinderen en leiding BSO  De Bengele

SPORT EN SPEL
OP DE VRIJDAGMIDDAG

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen op de vrij-
dagmiddag terecht om onder goede
begeleiding lekker te sporten. Er wordt 
gerend, geklommen, gebalanceerd en al-
lerlei leuke spellen gedaan, zodat kinderen 
zich heerlijk kunnen uitleven. 
Maar voor u als ouders is het natuurlijk 
ook belangrijk te weten wat kinderen die 
jong beginnen met sporten, daar hun hele
leven lang plezier van hebben. Immers ze 
leren dat het fijn is om  met sport bezig te
zijn en door samen te sporten ontwikkel 
je ook de sociale vaardigheden van een 
kind.

Doordat enkele kinderen aan hun zwem-
lessen beginnen hebben we nu weer 
plaatsen vrij in deze groep.

De lessen worden gegeven op vrijdagmid-
dag van 15.30 tot 16.30 in de gymzaal in 
Ospel,  en staan onder de deskundige lei-
ding van Margret Strijbos.
Zoals u van Wilskracht gewend bent mag 
uw kind 3 keer gratis deelnemen aan de 
lessen.  Aanmelden hoeft niet, kom ge-
woon met uw kind naar de les en hij of zij 
kan gelijk mee doen!

Volg de sporen uit het verleden 
in De Groote Peel 

Cultuurhistorische excursie vanaf Buitencentrum De Pelen
Nationaal Park De Groote Peel is een gebied met een rijke cultuurhistorie. Vooral 
de periode van de grootschalige turfwinning heeft een belangrijk stempel op het 
gebied en de streek gezet. Ook de benamingen in het veld hebben hun oorsprong 
in het verleden. Veldnamen en cultuurhistorie zijn het thema van het  ‘Rondje om ’t 
Elfde’ op zondag 3 maart. De wandeling is ongeveer elf kilometer lang en start om 
11.00 uur bij de balie van Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Deelname kost € 5,-  per persoon en opgave is gewenst op: 0495 – 641 497 of per 
mail: depelen@staatsbosbeheer.nl.

De gevolgen van de turfstekerperiode zijn heden ten dage nog goed te zien in het land-
schap van De Groote Peel. Het meest opvallend zijn de grote waterplassen die ach-
terbleven na het uitbaggeren en het steken van het veen. Maar ook de Peelbanen en 
vaartjes waarover het gedroogde veen als turf vervoerd werd zijn sporen uit het verleden. 
Vaak hebben die landschappelijke sporen ook een naam. Op die manier kon men vroe-
ger een bepaalde plek in het landschap aanduiden. Veel van die veldnamen – oftewel
toponiemen – van de Peel zijn uitgezocht en vastgelegd. Ze vormen de rode draad tij-
dens de excursie Rondje om ’t Elfde. Een excursie voor iedereen die graag wandelt en 
daarnaast ook nieuwsgierig is naar het verleden. 

Let op: Tijdens deze excursie wordt er geluncht in het open veld. Neem dus een eigen 
lunchpakket en voldoende drinken mee.

Buitencentrum De Pelen, startpunt van natuurbeleving
Het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel is de toegangspoort tot Na-
tionaal Park De Groote Peel. Hier starten alle activiteiten. Het Buitencentrum is vanaf 1
maart elke dag geopend tussen 10.00 en 18.00 uur. Voor meer informatie, een compleet 
activiteitenoverzicht en een routebeschrijving: www.buitencentra.nl

Bonte Avonden in Leveroy!
De traditionele Bonte Avonden in Leveroy met halfvasten zijn dit jaar gepland op 
vrijdag 8 en zaterdag 9 maart. De avonden zijn weer goed gevuld met een zeer geva-
rieerd programma dat voor ieder wat wils in petto heeft! Wel belangrijk om te weten: 
de ‘droge generale’ op donderdagavond waarop senioren en jeugd toegang hadden
is er niet meer. Op deze avond zal nog volop gerepeteerd worden door de artiesten 
op de bühne, maar zonder publiek. Dat betekent dat de senioren en de jeugd ook van 
harte welkom zijn op vrijdag 8 of zaterdag 9 maart.

En dan het programma, daar gaan we! Voor de dansliefhebbers zullen de dansgroepen 
Always Moving en Vanne Stroat weer hun beste beentje voor zetten en strak, ritmisch en 
flexibel over het podium bewegen. Voor de liefhebbers van ‘de slappe lach’ zullen de bad-
kuup en Kiekeboe weer sketches opvoeren die bij menigeen de tranen over de wangen 
laten rollen. Ben je liefhebber van muziek, dan staat je iets moois te wachten! Na hun meer 
dan uitstekende debuut vorig jaar zullen Martijn en Marieke Klauwers ook dit jaar weer 
enkele prachtige nummers ten gehore brengen en met teksten in het dialect de situatie in 
het dorp de revue laten passeren! En terug van weggeweest zijn Ich en Dich (zônger Doë) 
die na hun optredens als André Hazes, Abba en de Sansiveria’s ditmaal in de muzikale huid 
kruipen van een grootheid van het Nederlands cabaret! 
Alsof dit alles nog niet genoeg is, zullen de heren van ‘Positief Teleurstillendj’ hun acteer-
talenten op droogkomische wijze aanwenden waarbij de nodige lachsalvo’s door de zaal 
zullen klinken.  Met hun spitsvondigheden zullen ze op cabareske wijze de situatie van hun 
eigen kerkdorp kritisch onder de loep nemen. Maar ben gewaarschuwd, want niets en 
niemand zal worden gespaard! 
En als klap op de vuurpijl presenteren op de Bonte Avond (ook terug van weggeweest!) 
de heren Karel en Hans Verlaek, Roger Corsten en Jac Brentjens zich weer als Uêmke. 
En wat zij gaan doen, laat het zich beste omschrijven als een mix van alles wat hiervoor is 
beschreven, waarbij uiteraard Karel Verlaek op zijn eigen onnavolgbare wijze het publiek 
door het stuk zal loodsen! Na afloop van de voorstelling hoef je nog niet naar huis, want 
zowel vrijdag- als zaterdagavond staat DJ Frank garant voor een zeer gevarieerd muzikaal 
vervolg van de avond!

Dus komt dat zien, komt dat zien mensen, want de Bonte Avonden in Leveroy staan 
al jaren op de kaart en zullen ook dit jaar weer voor heerlijke avondjes onvervalst 
volksvermaak zorgen!
Kaarten kosten €7,50 en zijn te verkrijgen in de voorverkoop op zondag 3 maart in 
zaal Pestoeërskoel in Leveroy vanaf 11.00 uur en vanaf 4 maart (voor zover nog be-
schikbaar) te reserveren via secretariaat@fanfareconcordialeveroy.nl of bij Erwin
Pellemans op telefoonnummer 06 1257 2229 (na 18.00 uur). 

Weekblad voor Nederweert DoNDerDag 23 augustus 2012



Weekblad voor Nederweert DONDERDAG 28 FEBRUARI 2013

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 28 februari tot en met 9 maart 2013

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 Can-
tantes, lector mevr. L. Caris) – Jaardienst 
en voor verjaardag An Steijvers-Konings 
tevens voor Christ Steijvers, Mia Haenen-
Teeuwen, ouders Van Driel-Rademakers, 
ouders Verdonschot-Niessen, Lisette Gub-
bels-Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx. 
Intensie Piet Scheijven en Jos Scheijven jr.

ZONDAG 3 MAART
Derde zondag van de veertigdagentijd
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lec-
tor mevr. T. Kessels) – Jan Wullems en 
overleden familieleden.
Aansluitend aan de hoogmis koffie-/thee-
bijeenkomst in Parochiecentrum; voor 
kinderen fris.

MAANDAG 4 MAART
Gedachtenis van H.-Casimir
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel - tot bijzon-
dere intentie.

DINSDAG 5 MAART
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 6 MAART
Geen rozenkransgebed en geen H. Mis.

DONDERDAG 7 MAART
Gedachtenis van HH. Perputa en Felicitas, 
martelaressen
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis. 

VRIJDAG 8 MAART
Gedachtenis van H.-Johannes de Deo
18.30 uur Kruisweg.
19.00 uur H. Mis.

ZATERDAG 9 MAART
Gedachtenis van H.-Francisca Romana, 
kloosterlinge -  vooravond van de vierde 
zondag van de veertigdagentijd
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Can-
tantes, lector mevr. H. Dielissen) – Jaar-
dienst Wiel Schroijen en overleden familie 
Schroijen –van den Kerkhof, Lies Horijon-
Geelen en Drees Horijon.

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

nr.1355.09.246 
en ING-bank gironr. 2943427

Zondag 3 maart 
10.00 uur H. Mis – Zeswekendienst Toos 
Knapen-Zwartjens, Duur Crins en Toke 
Stals, tot bijzondere intentie familie H.

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(St. Joseph)
VRIJDAG 1 MAART 18.30 uur, voor Riek 
Janssen-van Hulsen vw haar verjaardag.
Muziek: Kinderkoor De Sleutels.

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

2 t/m 9 maart 2013

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., jaardienst voor ouders 
Cloudt-Mertens, Pierre en Mia Doemges-
Cloudt.

ZATERDAG 9 MAART: 19.15 uur H. Mis, 
voor Truus Verdonschot-Coolen voor haar 
verjaardag.

LEZERS: zaterdag 2 maart Annie Jon-
kers, zaterdag 9 maart Jolanda Wijen.

MISDIENAARS:  zaterdag 2 maart Vale-
rie Beerens en Jarno Bongers, zaterdag 9 
maart Ayla en Lois Beerens.

OVERLEDEN: Op 19 februari is overleden 
mevrouw Zegveld-Op ‘ t Root in de leeftijd 
van 97 jaar. Dat zij mag rusten in vrede.

KINDERWOORDDIENST: beste kinde-
ren a.s. zaterdag 2 maart  zijn jullie weer 
van harte welkom om 19.15 uur in de sa-
cristie

“Hartelijkheid: Eindelijk iets waar je niet 
op hoeft te bezuinigen.”

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 03 maart 2013  H. Mis om 
11.00 uur.
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie. Jaardienst voor Nel 
Thiessen-Van Grimbergen en tevens ver-
jaardag Pierke Thiessen. Jaardienst voor 
Johannes Snijders en Mathilda Verheijen 
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Hein Nieskens

Collectebundeling - Vastenactie 2013
De vastenactie is dit jaar voor een project 
in Oost Timor. De zusters vragen een mo-
tor met een bak erachter om groenten en 
fruit  te kunnen verkopen. Het is een heel 
arm gebied.  Ook hebben zij een water-
tank nodig van 500 liter. Het project wordt 
gesteund door de Liefde zusters van het 
Kostbaar Bloed waar zuster Anita Verheg-
gen deel van uit maakt. 

Mensen die deze week de collectebunde-
ling gemist hebben kunnen alsnog een 
gift deponeren in de daarvoor bestemde 
bus in de kerk.

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROY

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

Week van  2 mrt. 2013 – 9 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 3 mrt. 9.30 uur:
3e Zondag van de Vasten
Als hgm. t.e.v. H. Hart,  Als hgm. voor 
ouders Schreurs-Verstappen, Harrie, Ni-
colaas, Elisabeth en Sjra Schreurs, Als 
jrgt. voor Johannes Beeren, Petronella 
van Lier en tevens voor Piet Beeren,  Tjeu 
Hebben en Lies Hebben-van  Hoef, Pas-
toor Geurts, overleden ouders en familie,  
Als zwd. voor Greetje Beeren-Elzinga, Als 
hgm. voor Nel van de Schoor-Rademae-
kers v.w. vrienden, Als hgm. voor overle-
den ouders Kurstjens-Schmitz v.w. haar 
verjaardag en tevens voor Jan en Leo 
Kurstjens  (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 28 februari – 9 maart.

DONDERDAG 28 FEBRUARI, 14.00 
huwelijk  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, jrd Bèr 
Huijerjans, jrd ouders Jacobs-Dirckx en 
overleden familie, ghm ouders Frenken-
Jacobs, bij het 40-jarig bestaan. van de 
Buurtvereniging De Houwakker en voor 
levende en overleden leden van de vereni-
ging. 

ZONDAG 3 MAART, 3e zondag van de 
40-dagentijd, 10.00 (Samenzang) Ida 
Stienen-van de Moosdijk, ghm Bèr de 
Win, ghm Sjef en Lena Stultiens-Jacobs.  

DINSDAG 5 MAART, 19.00 voor de zieken.

DONDERDAG 7 MAART, 19.00 voor ei-
gen intenties. 

ZATERDAG 9 MAART, vooravond halfvas-
ten, 19.00 (Jongerenkoor Friends with voi-
ces) ouders Mackus en zoon Harrie, ghm 
Guul van Gemert, Miet van Gemert-Venner 
en zoon Gerrit, ghm ouders Linders-Vlem-
mings en overleden familie, ghm Til Huijer-
jans-Verheijen, Wiek Huijerjans (verjaardag) 
en schoonzoon Albert, ghm Henricus van 
den Berg en Maria Cecilia Nies. 

ACOLIETEN: za. 2 maart 19.00 : Vic-
tor Köster, Cas Schonkeren; zo. 3 maart 
10.00 : Richard Köster, Koen Coumans; 
za. 9 maart 19.00 : Richard Wilmsen, Tho-
mas Wilmsen. 

DOOPSELS: Door het Sacrament van 
het H. Doopsel zijn in onze geloofsge-
meenschap opgenomen : Ties Mackus, 
Beatrixstraat 72 en Tes Knapen, Ur-
nestraat 16. We wensen dopelingen en 
ouders proficiat en een goede toekomst.

OVERLEDEN: Op 20 februari jl. overleed 
Jan Nies, 80 jaar, Waatskamp 80. Moge 
hij rusten in vrede.

FELICITATIE: Zaterdag viert de Buurt-
vereniging De Houwakker haar 40-jarig 
bestaan. De Houwakker was wel een van 
de eerste buurtverenigingen in Ospel. We 
feliciteren De Houwakker met dit jubileum, 
wensen hen een mooie viering toe en veel 
succes met activiteiten in de toekomst.  

SPONTANE BIJDRAGE: Vorige week 
vroegen we aandacht voor de gezinsbij-
drage en maakten we melding van extra 
kosten dit jaar (groot onderhoud orgel, 
restauratie kerkhofmuur). Verrassend 
werd al een spontane gift ontvangen van 
€ 1.350,- waarvoor hartelijk dank. Wellicht 
een inspirerend voorbeeld ter navolging ? 

 Pastoor A. Koumans. 

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

    ZWANGER, 
      neem dan contact 

    op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

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

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

KERKDIENSTEN

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

Alles op het gebied van natuursteen en graniet.
Onze Lieve Vrouwestraat 17, 6035 AN Ospel

Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156 mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl 

Grafmonumenten
Wij leveren alle modellen graf-
monumenten, ook eigen ontwerpen.

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

Vraag om een vrijblijvende kosten-
opgave, ook als u reeds elders een 
offerte heeft aangevraagd. 

Bouwsector
Wij leveren voor zowel de particulier alsook 
de bouwsector tegen  scherpe prijzen:
-  Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.
-  Belgische en Ierse hardsteen geschuurd 
 en gezoet.
-  Vele soorten graniet, marmer en travertin.
-  Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.
-  Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.
-  Composiet van het bekende merk Diresco

Ook voor koffietafel 
een vertrouwd adres.
< 120 plaatsen 

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

grond in restaurant,
rolstoelopgang via serre 

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

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

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

Een persoonlijk afscheid is zeer waardevol.

Ongeacht waar of hoe u verzekerd bent
U mag altijd zelf beslissen welke uitvaartondernemer u kiest.
Wij verzorgen alle formaliteiten, voor de uitkering van uw polis.

Ook beschikken wij over diverse koelsystemen, waardoor het mogelijk is
uw dierbare overledene aan huis op te baren.

Aula Tumulus in Meijel een locatie voor levensoverwegingen,
wanneer gekozen wordt voor een niet kerkelijke afscheiddienst.

Dankbetuiging

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

Lien Knapen-Jetten
Uw belangstelling heeft ons veel steun gegeven.

 Fam. Knapen
 Fam. Jetten

Nederweert, februari 2013

1 maart
wordt ons mam

90 jaar
Hartelijk gefeliciteerd

Lean & Wiljan

We maken er een knallend feest van.

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 plaatsvond. 
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 STILLE OMGANG in 
1881 opnieuw tot bloei, toen een geschrift 
werd ontdekt waarop de route van de mid-
deleeuwse 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

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

LKV NEDERWEERT
Hallo dames,

Op dinsdag 26 maart is onze paasvie-
ring. We beginnen om 19.00 uur met een 
dienst in de St. Lambertuskerk. Daarna 
voortzetting in de grote zaal van de Pin-
nenhof. De dames die niet naar de kerk 
gaan: de zaal is om 19.45 uur open.

Op vrijdag 8 maart is het internationale 
vrouwendag. Deze dag wordt georgani-
seerd door de Venezuelawerk groep en is 
dit jaar in Ospel in de Haaze-Hoof. Aan-
vang 19.30 en de kosten zijn € 5,00 per 
persoon. Iedereen kan er op eigengele-
genheid heen.

Op dinsdag 26 maart is de kringbijeen-
komst  in de Molshoof Kelpen-Oler. Het 
thema is fietsgymnastiek en voorlichting 
over e-bikes. Aanvang 10.00 uur einde  
14.00 uur. Eigen bijdrage € 5,00 per per-
soon.  Opgeven bij Bets van Mierlo voor 
19 maart.

Op woensdag 24 april is de alleenstaan-
denreis. Onze alleenstaanden ontvangen 
te zijner tijd de nodige informatie.

 Met veriendelijke groetn,
 Het bestuur.

Programma 2013 
Steunpunt Mantelzorg Nederweert

Binnenkort ontvangen alle geregistreerde mantel-
zorgers uit de gemeente Nederweert weer het pro-
grammaboekje waarin de activiteiten van het steun-
punt van dit jaar vermeld staan. 

We organiseren o.a. op 18 maart (13:30uur) een le-
zing over CVA. Samen met dr. Lovenich, neuroloog 

van het Sint Jans Gasthuis in Weert verzorgt Susanne Maas van de Praktijk voor Ergo-
therapie deze lezing.
Naast de diverse activiteiten wordt er dit jaar ook weer een korte cursus mantelzor-
gen, hoe bewaar ik de balans? gegeven. Deze cursus is geschikt voor alle mensen 
die moeite hebben de balans tussen zorgen, werken en privé te bewaren en overbelast 
kunnen raken of zich al voelen. 
Uiteraard vieren we in november weer de Dag van de Mantelzorg. We zijn al druk bezig 
met de voorbereidingen en het belooft wederom een mooie dag te worden!

Aanmelden is verplicht, alle activiteiten zijn kosteloos.
Wanneer u als mantelzorger deel wil nemen kunt u zich tot uiterlijk 1 week van te vo-
ren aanmelden door te bellen naar het steunpunt: 0495-633504 of het secretariaat van 
Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en Vrijwilligerszorg: 0475-458473 of stuur een 
e-mail naar thuishulpcentrale@dezorggroep.nl

Naast het programmaboekje ontvangt u deze keer ook een respijtbrochure. Respijt is 
een ander woord voor vervangende mantelzorg. Als mantelzorger is het erg belangrijk 
ook goed voor u zelf te zorgen en af en toe uw energie weer op te laden, dan is het handig 
wanneer de zorg (tijdelijk) overgenomen wordt. 
In de brochure staan diverse aanbieders van respijtzorg aan huis, buitenshuis en vakan-
ties met zorg in deze regio. Doe er uw voordeel mee!

Programmaboekjes en de respijtbrochure zijn ook gratis te verkrijgen bij de bibliotheek, 
apotheek en het Groene Kruis gebouw in Nederweert. 

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

‘DE SCHOUDER 
WORDT OUDER’

Schouderklachten bij 45 plussers

Op woensdag 20 maart a.s. organiseert 
de polikliniek Orthopedie van SJG Weert 
een informatiebijeenkomst over schouder-
klachten: ‘De schouder wordt ouder’. 
De orthopedisch chirurg en fysiotherapeut 
geven uitleg over de bouw en beweging 
van de schouder en een aantal veel voor-
komende aandoeningen. Aan bod komen 
o.a. het inklemmings- syndroom, de fro-
zen shoulder, ongevalletsels en artrose 
van de schouder. Hierbij wordt ook inge-
gaan op de behandelingsmogelijkheden.
Mensen (vooral 45 plussers) met schou-
derklachten maar ook andere geïnteres-
seerden zijn van harte welkom op deze 
avond. Er is ruime gelegenheid om vragen 
te stellen. 
Locatie: Auditorium van SJG Weert, Vo-
gelsbleek 5 
Aanvang: 19:00 uur en duurt tot ± 21:00 
uur 
Kosten: Geen 
Aanmelden: Via het inschrijfformulier op 
de website: www.sjgweert.nl (zie: Agen-
da) of telefonisch bij de afdeling Patiën-
tenvoorlichting: 0495 – 57 22 05. 

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

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175
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U bent van harte welkom

op basisschool De Klimop en kinderopvang ikOOK! 

hét integraal kindcentrum Nederweert

Wij nodigen de ouders van nieuwe leerlingen graag uit voor de: 

Informatieavond op dinsdag 12 maart 2013 
van 20.00 tot 21.15 uur

Wij nodigen u ook uit om de kinderen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers aan het 
werk te zien tijdens de:

Kijkochtend op woensdag 20 maart van 
09.00 tot 11.30 uur

Wij laten zien waar we voor staan!

Dokter van de Wouwstraat 39 Nederweert – www.klimopnederweert.nl - www.ik-ook.nu

Wij laten zien waar we voor staan!
Wij laten zien waar we voor staan!

Kinderdagcentrum, kleinschalig  in 
een landelijke, groene omgeving . 
Met buiten een ruime speelweide , 
een speelbosje en diverse dieren. 

We werken met een erkend 
VVE-programma.  

Kindercentrum Hummelhoeve
Arishoek 1, Nederweert

0495 - 58 54 89

info@hummelhoeve.nl
www.hummelhoeve.nl

Okido biedt een VVE peuterprogramma (2 tot 4 jaar)

in de kernen Leveroy en Nederweert-Eind.

In de naschoolse uren bieden we buitenschoolse 
opvang voor alle kinderen uit de gemeente 

Nederweert op onze locatie in Nederweert-Eind.

www.stichting-okido.nlwww.stichting-okido.nl

Waarom 
Kinderopvang 
“ ‘t zonnetje”?

• hoge kwaliteit
• Landelijk gelegen
• Vee buitenruimte
• Kinderboerderij
• Ruim binnenverblijf
• Kleinschalig opgezet
• VVE aanbod

www.tzonnetje.info

◊ Dagopvang en
Buitenschoolse opvang

VVE Peuterprogramma 
(voorheen peuterspeelzaal)

Betaalbare opvang

Professionele opvang

◊

◊

◊

Maar vooral een veilige,
goede en gezellige plek 

voor uw kind(eren)voor uw kind(eren)

Waatskamp 1
6035 BS Ospel

Telefoon:
0495 - 62 63 63

E-mail:
info@alleskids.eu

Website:
www.alleskids.eu

Kindercentrum Hummelhoeve
HummelHoeve is een unieke vorm van kinderopvang in een 

groene omgeving. Dit komt mede door de ligging in het 

buitengebied van Nederweert (Schoor). Het is vrij van verkeer

en is ondanks de landelijke ligging makkelijk bereikbaar

(5 min naar Weert en Nederweert). 

Buiten zijn: Binnen HummelHoeve beleven kinderen 
bewust de seizoenen. Doordat ze veel buitenspelen, 
wandelen, samen de moestuin onderhouden en in 
contact komen met de dieren die rondom de boerderij 
leven, leren ze hierdoor al heel jong zorg te dragen 
voor een ander en verantwoordelijkheid te nemen. 
Doordat buitenzijn centraal staat, wordt het kind uit-
gedaagd zelf op onderzoek uit te gaan en te genieten 
van het buitenspelen.

Wij bieden kinderen de mogelijkheid om buiten te 
slapen in een speciaal babyhuisje. Wanneer kinderen 
buiten slapen, slapen ze over het algemeen langer en 
dieper. Daarnaast is dit gezond voor de aanmaak van 
Vitamine D. Ook is uit onderzoek gebleken dat kinderen 
minder verkouden zijn. Kortom buitenslapen is gezond! 

We bieden kinderopvang voor 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 
4 jaar (start basisschool), binnen 
een verticale groepsindeling. 
Het individuele kind staat cen-
traal, we accepteren de eigen-
heid van ieder individueel kind. 
Ieder kind mag er zijn en wordt 
gewaardeerd, met al zijn kwali-
teiten en eigenheden. We slui-
ten aan bij het tempo en de ont-
wikkelingsmogelijkheden van 
het kind. We bieden kinderen 
een plekje waar ze zich kunnen 
ontspannen en zichzelf kunnen 
zijn, dit is een belangrijke basis-

behoefte voor ieder kind.
We werken met het erkend VVE programma: ge-
naamd ‘Uk en Puk’. Dit VVE programma richt zich op 
de totale ontwikkeling van het kind: we begeleiden 
de kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, 
in hun taalontwikkeling en de motorische ontwikke-
ling. Op een educatieve, speelse manier bereiden we 
de kinderen voor op een soepele overgang naar de 
basisschool.

HummelHoeve kiest juist voor een samenwerking 
met alle basisscholen in de gemeentes Nederweert 
en Weert. Hierbij zorgen we voor een objectieve 
overdracht naar de desbetreffende basisschool. Ieder 
kind binnen Kindercentrum HummelHoeve wordt ge-
volgd aan de hand van een kindvolgsysteem. 

Kindercentrum HummelHoeve is kleinschalig van opzet 
met veel ruimte en staat voor kwaliteit, continuïteit, 
goede communicatie, integriteit en een gezellige na-
tuurlijke sfeer. 

In 2013 – 2014 richten we ons op de volgende speer-
punten. 
Duurzaamheid: Hummelhoeve heeft achter het kin-
derdagcentrum haar eigen bos aangeplant. Daarnaast 
vangen we hemelwater op in onze eigen paddenpoel, 
hebben we overal LED verlichting aangebracht en heb-
ben we het kdc goed geïsoleerd. We staan stil bij de 
toekomst van onze bezoekertjes.
Natuur: Het bos, de poel de dieren en de natuurweide 
dragen bij aan de algemene ontwikkeling van uw kind. 
Kwaliteit: Net zoals we de afgelopen jaren een goed 
resultaat hebben gehaald bij de GGD willen we dat dit 
jaar ook weer behalen. 
Samenwerking: We willen de samenwerking met de 
basisscholen in de gemeente Nederweert en Weert 
blijven optimaliseren. Daarnaast willen wij in contact 
blijven treden met onze samenwerkingspartners zoals 
de jeugdgezondheidszorg, de bibliotheek etc. 

Mochten jullie meer willen zien en horen van 
Kindercentrum HummelHoeve, nodigen wij jullie 
graag uit voor onze open dag op 14 april 2013 van 
11.00 uur tot 14.00 uur. 

Team Kindercentrum HummelHoeve
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BOBO Nederweert opendagBOBO Nederweert opendag
zondag 17 maart 11.00-13.00 uurzondag 17 maart 11.00-13.00 uur

in IKC de Kin IKC de Kerneel:erneel:
l Professionele opvang én onderwijs 

onder 1 dak, met aandacht voor 
veiligheid , geborgenheid en 
vertrouwen ! 
Voor alle kinderen van 0-13 jaar.

l Elke werkdag geopend
van 6.30- 18.30 uur, gedurende
52 weken per jaar
(m.u.v nationale feestdagen).

l Bij flexibele dagopvang
betaalt u geen dagdelen,
maar u betaalt per uur
(minimale afname is 3 uur per keer).

l Reguliere dagopvang in groepen van
0-2 jaar, 2-3 jaar en 3-4 jaar.
Dit is inclusief peuterspeelzaal-
programma voor kinderen van 2-4 jaar,
dus geen dubbele kosten meer!

l Gestructureerd peuterspeelzaal-
programma voor kinderen van 2-4 jaar.

l Buitenschoolse opvang (BSO) voor
kinderen van de basisschool, met sport,
bak en knutsel activiteiten.

Basisschool BudschopBasisschool Budschop
l 3 dagdelen gestructureerd peuter-

speelzaal-programma voor kinderen 
van 2-4 jaar.

Daarnaast:Daarnaast:
l Geen inschrijfgeld, gratis wennen, geen

langdurige opzegtermijn, mogelijkheid
tot ruilen (ook feestdagen en ziek-
tedagen) én jaarlijks 3 gratis extra
dagdelen.

l Prijs is inclusief merkluiers, tussen-
doortjes, fruit, leuke activiteiten,
drinken en lunch.

Meer informatie:
077-358 9797 - info@bobokindercentra.nl

www.bobokindercentra.nl

Altijd een fijne school in de buurt!Altijd een fijne school in de buurt!

Nederweert-West
Basisschool
De Bongerd
www.bsdebongerd.nl

De Bengele 2
Tel. (0495) 63 27 47

Info en aanmelden:
Donderdag 14 maart
Aanvang 20.00 uur

Open Dag:
Zondag 10 maart
11.00-13.00 uur

Nederweert-Budschop
Basisschool
Budschop
www.budschop.nl

Ospelseweg 18
Tel. (0495) 63 27 77

Info en aanmelden
Dinsdag 5 maart
tussen 9.00 en 11.15 uur
of na tel. afspraak.

Open Lesochtend en info:
5 maart van 9.00 tot 11.15 uur
Open avond:
18 april van 18.00 tot 19.30 uur

Kerneelhoven
Integraal Kind Centrum
De Kerneel
www.kerneel.nl

Speelhuijs 4
Tel. (0495) 63 15 60

Info en aanmelden:
Donderdag 21 maart
Aanvang 20.00 uur
of na tel. afspraak

Open dag:
Zondag 17 maart
11.00-13.00 uur

Ospel en Ospeldijk
Basisschool
De Schrank
www.schrank.nl

Siebenstraat 14
Tel. (0495) 63 21 56

Info en aanmelden:
Vrijdag 15 maart
info nieuwe leerlingen
van 17.00 tot 18.00 uur

Open dag:
Vrijdag 15 maart van 17.00 tot 19.00 uur
Informatie en aanmelden kan altijd
na telefonische afspraak

Nederweert-Eind
Basisschool
De Tweesprong
www.de2sprong.nl

St Gerardusstraat 22
Tel. (0495) 63 27 12

Info en aanmelden:
Tijdens ‘‘School in bedrijf’’
of na telefonische afspraak

Open ochtend ‘‘School in bedrijf’’
Dinsdag 5 maart
van 9.00 tot 12.00 uur

Leveroy
Basisschool
De Zonnehof
www.zonnehof.nl

Past. de Fauwestraat 11
Tel. (0495) 65 40 30

Info en aanmelden:
Tijdens ‘‘School in bedrijf’’
of na telefonische afspraak

Open ochtend ‘‘School in bedrijf’’
Woensdag 6 maart
van 9.00 tot 12.00 uur

➜

➜

➜

➜

➜

➜

De keuze voor een basisschool is een belangrijke gebeurtenis in het leven van ieder kind. 
De school moet veilig, vertrouwd en goed voelen voor kinderen en ouders. 

De scholen van MeerderWeert zijn altijd dichtbij. Met een zeer compleet aanbod van onderwijs en opvang. 
MeerderWeertscholen gaan voor kwaliteit en hoge resultaten.

Voor uitgebreide informatie en een helder beeld:

www.meerderweert.nl

Kom eens kijken

Ook in uw buurt is een school van Meerderweert. Ouders en kinderen zijn van harte welkom tijdens de open dagen
of informatiedagen. Peuters geboren tussen 01-10-2009 en 01-10-2010 kunnen worden aangemeld.

Schikken de data niet? Bel gerust met de school van uw keuze om een andere afspraak te maken.
Liefst ná schooltijd en vóór 1 mei a.s.

Kinderdagverblijf 
Drie Turf Hoog

Kinderdagopvang, ruim baan voor baby
,
s: 

een specifieke kijk op babyopvang, 
peutergroepen en een 3+ groep.

Kinderdagverblijf
Drie Turf Hoog
De Bengele 7

6031 TZ Nederweert

0495 - 631 197

www.kinderopvanghumanitas.nl

Kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Kinderdagverblijf 

Tevens Buitenschoolse opvang voor basisschoolkanjers bij: 
Buitenschoolse opvang De Bengele

Bel om een kijkje te komen nemen. De koffie wordt vers gezet!

Spelen is een feest bij BOBO kiinnddeerrcceennttra!
Spelen is altijd leuk maar Bobo kindercentra maakt van spelen 

een feest. Bij Bobo staat de ontwikkeling van het kind centraal. 

Kinderen ontwikkelen zich door te spelen en te ontdekken. 

Bij Bobo wordt deze ontwikkeling optimaal gestimuleerd en is

er elke dag wel iets nieuws te zien of te doen.

Bobo kindercentra is een stichting die kinderopvang
en peuterspeelzaal werk organiseert in de gemeen-
ten Nederweert, Peel en Maas en Leudal. Bobo 
Nederweert heeft 2 locaties; één in de basisschool
Budschop en één in integraal kindcentrum de 
Kerneel. Beide locaties bieden verschillende moge-
lijkheden. Bobo biedt uitdagende en gedifferentieerde
activiteiten aan, die passen bij de verschillende leef-
tijdsgroepen en ontwikkelingsniveaus.

Baby- dreumes groep
De jongsten doen veel ervaringen op met verschil-
lende materialen zoals zand, water, sneeuw, watjes, 
ballonnen etc. Ook de wereld om je heen ontdekken 
in een spiegel en de effecten van licht en donker erva-
ren, vormen een onderdeel van de dagelijkse routine. 
Vaak gebeurt dit onder begeleiding van muziek, of tij-
dens het zingen van een liedje.

Peuters 2-3 jaar
Bij de peuters werken we met verschillende thema’s. 
Aan de hand van deze thema’s wordt de wereld rond-
om de peuter verkend en verbreed. In elk thema is aan-
dacht voor de verschillende ontwikkelingsgebieden

zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling, de moto-
riek en de taalontwikkeling. De thema’s zijn duide-
lijk herkenbaar voor zowel kinderen als ouders. De 
speelboulevard is ingericht met een themahoek die 
regelmatig wisselt. Bijvoorbeeld een ziekenhuishoek
of winkelhoek. Samen buiten spelen, vormen tekenen
met scheerschuim en zelf regen maken zijn enkele 
voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Peuters 3-4 jaar
De thema’s van de oudere peuters worden afgestemd 
op de activiteiten van de basisschool. Er is veel aan-
dacht voor de doorgaande lijn naar de basisschool. Zo 
kijken we geregeld bij elkaar in de groepen en bren-
gen bezoekjes over en weer. Bij activiteiten van de 
basisschool sluiten we aan. Zo hebben we afgelopen 
jaar de presentatie van de workshops van de onder-
bouw bijgewoond. 
De peuters nemen gezamenlijk deel aan het kring-
moment dat een belangrijk onderdeel van de dag 
vormt. Tijdens dit moment is er aandacht voor elkaar 
en worden kinderen uitgedaagd actief deel te nemen
aan de activiteit. Er is veel interactie waardoor de 
spraak-taalontwikkeling optimaal wordt gestimuleerd.
De werkvorm is steeds afhankelijk van het doel van 
de activiteit. Dit betekent dat er zowel in kleine als in 
grote groepen gewerkt wordt.

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)
Bobo heeft het peuterspeelzaalwerk samengesmolten
met de dagopvang. Concreet betekent dit dat ouders 
dus niet meer hoeven te kiezen tussen het één of het 
ander.
Bobo hecht veel belang aan gelijke kansen voor ieder 
kind. Daarom kiest Bobo er samen met de gemeente
Nederweert en de Jeugdgezondheidszorg (consultatie-
bureau) voor, een structureel aanbod te hebben op VVE 
gebied. Hierdoor wordt het voor alle kinderen binnen 
de gemeente Nederweert mogelijk deel te nemen aan
het peuterprogramma. We werken met het VVE pro-
gramma van Puk. De kwaliteits-eisen van dit VVE pro-
gramma zijn hoog. De GGD en onderwijsinspectie be-
kijken jaarlijks of aan alle voorwaarden wordt voldaan. 
Het gaat dan om inhoud, gezondheid en veiligheid. 

BSO (buitenschoolse opvang)
Hutten bouwen, buiten ravotten, lekker koken/bakken
en creatief bezig zijn of sporten onder begeleiding? Het 
kan allemaal bij Turbobo Nederweert.
Wekelijks wordt gezocht naar spannende en leuke 
bezigheden voor de kinderen van de BSO. Bobo vindt 
het belangrijk dat kinderen dagelijks kunnen kiezen uit 
verschillende activiteiten, ook tijdens de schoolvakan-
ties en studiedagen!

Kortom spelen is leuk bij Bobo kindercentra!
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Clubkampioen bCW
Op vrijdag 15 februari heeft in ons club-
lokaal Café Zaal “De Schans” de finale 
van ons 
clubkampioenschap plaats gevonden. Na 
enkele zeer spannende wedstrijden was 
de uitslag bekend.
1)  Theo Velter 
2)  Jan van de Boel
3)  Hans Gielen
4)  Frank Kuypers
Bij deze willen wij tevens kastelein Ernest 
Schepens bedanken voor het beschik-
baar stellen van de ruimte.

Beste schuttersvrienden en vriendinnen. 

Zaterdag 16 februari hebben we langzaam 
het schutters seizoen weer ingeschoten. 
Op deze avond had de vereniging een 
mooie avond georganiseerd om met de 
windbuks binnen te schieten. 
Gezien de opkomst zal dit zeker vaker ge-
organiseerd worden. 

Ook de komende weken zijn er weer en-
kele activiteiten.
•	 2	maart	bezoek	aan	museum	Wijen	 te	

Nederweert aanvang 14 u
•	 14	 maart	 voorjaarsvergadering	 in	 café	

zaal	Le	Winne	 te	Nederweert	aanvang	
20 u (Agenda volgt)

•	 24	maart	instructie	middag	optocht	EMM	
Weert	welke	wordt	gegeven	in	het	club-
lokaal	van	schutterij	St.	Nicolaas	Meijel.

•	 1	april	opening	schietseizoen	aan	eigen	
schietboom aanvang 14 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

paardensportvereniging 
nederWeert 

Helden 26 – 27 januari, springwedstrijd 
paarden
Angela van den Boom met Diablo Z, 7e 
prijs in de klasse B

Helden 16 – 17 februari, dressuurwed-
strijd paarden
Miranda	Laenen	met	Teun,	2e	prijs	 in	de	
klasse ZZ-Licht
Adrienne Dings met Chapeau D, 2e prijs 
in	de	klasse	M1

sportnieuWs
Jumping giants

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week	9:	2	en	3	maart	2013.

Zaterdag 2 maart.
uitwedstrijden:
Aeternitas	–	MU18	 18.00	uur.
geen thuiswedstrijden.

Zondag 3 maart.
uitwedstrijden.
Den	Dungk	–	U18-1	 15.30	uur.
thuiswedstrijden:
U16-1	-	Jumpers	 11.45	uur.
U18-2	–	Heeze	 11.45	uur.
U22	–	WBB	Giants	 13.45	uur.

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

programma sv leveroy
 
Zaterdag 2 maart
Leveroy C - Swalmen C2           13.00
Laar D3 - RKVB/Lev D2         10.30
Leveroy	E1	-	RKSVN	E1														 	9.00
Leveroy E2 - Kessel E3               11.00
Leveroy	F	-	MMC	Weert	F2						 	10.00
 
Zondag 3 maart
Koningslust 1 - Leveroy 1               14.30
Leveroy	2	-	RKMSV	3															 11.00	**
Leveroy 3 - Nunhem 1                10.00
Altweerth. 4 - Leveroy 4                10.00
Leveroy	Vr	-	Wittenhorst	vr										 13.00	**
**	kan	nog	wijzigen	zie	site.
 

meer nieuws op www.svleveroy.nl 

uitslagen golf
Vlegelke 1 – Rooij 1  = 10 -2.
Vlegelke	1	–	Vlegelke	2		 =	9	–	3.
Vlegelke 3 – Stamgasten 2   = 6 – 6.

Het eerste speelde prima tegen Rooij  
werd royaal gewonnen en tegen het twee-
de ook maar dit was niet zo gemakkelijk 
als de stand doet vermoeden.
Het derde kwam met 5 – 1 voor maar 
moest tot de laatste partij wachten voor 
het gelijk spel.

programma  libre
maandag 4 – 3. 
Swalmen 4 – Vlegelke 4.

dinsdag 5 – 3
Vlegelke 2 – Centraal 1.
Wessem	1	–	Vlegelke	3.

donderdag 7 – 3.
Vlegelke 1 – Joppe 3.

Veel Succes LB

duikteam nederWeert 
kriJgt les in 

reddingsZWemmen!!
Afgelopen zaterdag werd er een les ver-
zorgd wat in het teken stond van reddings-
zwemmen.	 We	 hadden	 een	 gastleraar	
die een grote groep enthousiastelingen 
technieken bijbracht om iemand in nood 
te redden op een manier waarbij je jezelf 
niet in gevaar brengt. Dit kon zijn door 
hem een lijn toe te werpen of met een van 
de velen speciale grepen  aan de kant te 
brengen. Het was weer een leerzame les 
wat altijd een keer van pas kan komen!! 
Wil	jij	ook	een	keer	een	proefduik	maken,	
duikopleiding volgen of als jeugdlid mee 
doen met de snorkelgroep (Skindivers), 
kijk dan op www.duikteamnederweert.nl 
of stuur een mail naar info@duikteamne-
derweert.nl 

Zaalprogramma 2012-2013 
Zaterdag 2 maart
sporthal de bengele, nederweert
D1 Ospel1 - Vios2 11.30u.
sporthal aan de bron, Weert
C1 Rapiditas1- Ospel1  1.20u.
sporthal Craneveld, venlo
B1 Handbal Venlo3 - Ospel1  15.20u. 
Zondag 3 maart
sporthal de bengele, nederweert
A1	Ospel1	-	Manual1				 10.00u 

Zie ook www.handbalclubospel.nl
 

programma ‘t brökske
maandag 4 maart
sporthal nederweert
‘t Brökske 1 - DBSV 1    21:30u 
vrijdag 8 maart
sporthal melick
ZVV	Roerdalen	2	-	‘t	Brökske	2		 19:30u

WedstriJdsCHema
Hv merefeldia

Zaterdag 2 maart 2013
tegelen, gulick
DC1	Eksplosion	`71	C1	–	Merefeldia	C1 11.15u
DB2	Eksplosion	`71	B2	–	Merefeldia	B2 12.05u
nederweert, de bengele
HS1	Merefeldia	1	–	Swift	2000	2		 20.00u	
DS1	Merefeldia	1		-	BSAC	1	 20.00u

de wedstrijdbal wordt deze week 
geschonken door:

schildersbedrijf  Henk v.d. schoor

dirigent fanfare 
ConCordia leveroy volgt 

opleiding tot politieagent
Het faillissement van Kreato heeft grote 
impact gehad op veel docenten. Som-
migen zijn  verder gegaan als zzp’er al of 
niet samenwerkend in een groter cluster 
als	 Myouthic.	 Zekerheden	 zijn	 voor	 veel	
mensen weggevallen en de kans op een 
volledige baan in de muziekwereld, over 
een lange periode, is erg ongewis. Dat 
geldt ook voor dirigent Stefan Outjers van 
Fanfare Concordia.

De laatste maanden van 2012 oriënteerde 
hij zich op een nieuw beroep en heeft hij 
een uitgebreid testprogramma doorlopen 
om in aanmerking te komen voor een op-
leiding aan de politieacademie. Outjers 
heeft de zware procedure met goed ge-
volg doorlopen en per 15 jan. is hij gestart 
met de opleiding. Voor de fanfare heeft dat 
eveneens gevolgen. Tot de zomervakantie 
dient Outjers ook op de dinsdagavond, de 
repetitieavond van de fanfare, colleges te 
volgen. Hij is dus ruim een half jaar niet 
beschikbaar voor de vereniging. Na de zo-
mervakantie zou de dinsdag geen lesdag 
meer zijn en wil Stefan de directie van de 
fanfare opnieuw en energiek oppakken.

Ester Alofs heeft het dirigeerstokje van 
Stefan Outjers  overgenomen tot en met 
het kermisconcert in juli. Onder Esters 
leiding bereid de fanfare zich voor op de 
uitvoering van ‘Passion’ op tweede paas-
dag, 1 april a.s.

sportnieuWs 
Hbs WilHelmina

programma
vrijdag 8 maart. Vriendschappelijke 
wedstrijd met” De Zonnebloem” Heel bij 
Wilhelmina.	 Aanvang	 20.00	 uur.	 Graag	
opgave van tevoren.
vrijdag 22 maart. Jaarvergadering. Aan-
vang 20.00 uur.
Ouder/kind toernooi. Dit vindt plaats op 
zondag 14 april. Aanvang 13.30uur.
Ouders kunnen oefenen op dinsdag en 
vrijdag vanaf 20.00 uur.
De eerste oefenavond hiervoor is op dins-
dag 12 maart.

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

rksvo nieuWs
donderdag 28 februari:
KNVB	DMO17	-	RKSVO	C1	 19.00

vrijdag 1 maart:
65 jaar RKSVO -Trappisten avond  20.30

Zaterdag 2 maart:
BEVO A1 - RKSVO A1 14.30
Swalmen B1 - RKSVO B1 14.00
RKSVO B2 - Vesta B1 15.00
Panningen C1 - RKSVO C1 13.30
RKSVO C2 - Haelen C2 13.00
RKSVO C3g - Brevendia C3 14.00
RKSVN D1 - RKSVO D1 12.30
SVC’2000 D4 - RKSVO D2 11.30
RKSVO	D3g	-	Heythuysen	D4M	 12.30
MMC	Weert	E2	-	RKSVO	E1	 10.00
RKSVO E2 - SV Budel E5 10.00
RKSVO E3 - vrij
Heythuysen	E4	-	RKSVO	E4	 09.30
RKSVO F1 - Panningen F1 10.00
Linne F1 - RKSVO F2 11.00
MMC	Weert	F4	-	RKSVO	F3	 08.30
RKSVN	F3	-	RKSVO	F4	 09.45
RKSVO	F5	-	DESM	F3	 11.00
RKSVO F6 - VV Kessel F5 11.00

Zondag 3 maart:
SJVV 1 - RKSVO 1 14.30
RKSVO 2 - Helmondia 2 11.30
MMC	Weert	5	-	RKSVO	3	 10.00
RKSVO 4 - RKSVN 4 11.00
RKSVO	5	-	RKMSV	5	 12.00
SV Laar 7 - RKSVO 6 10.00
RKSVO	7	-	Merefeldia	7	 10.00
Sparta’18	da.1	-	RKSVO	da.1	 10.00

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

sanitair & tegelcentrum Weert

 

programma Za. 2 mrt. Junioren
FC Oda A2G - Eindse Boys A1 15.00 uur
GKC B1 - Eindse Boys B1 13.30 uur
Eindse Boys C1 - Vlodrop C1 13.30 uur
SNA D1G - Eindse Boys D1 11.15 uur
Eindse Boys D2G - SV Budel D3 12.15 uur
Laar	D5	-	Eindse	Boys	D3G	 09.00	uur
SVH’39	E1G	-	Eindse	Boys	E1G	 10.30	uur
Vesta E2G - Eindse Boys E2 10.00 uur
Eindse	Boys	E3	-	Laar	E6G	 09.15	uur
Merefeldia	E6G	-	Eindse	Boys	E4M 10.00 uur
FC	Oda	F2	-	Eindse	Boys	F1	 09.30	uur
Eindse Boys F2 - Roggel F2 10.30 uur
Eindse Boys F3 - Reuver F4 10.30 uur
FC	Oda	F6G	-	Eindse	Boys	F4M 11.30 uur

programma Za. 2 mrt. veteranen
RKSVN - Eindse Boys 17.00 uur 
programma Zo. 3 mrt. senioren
Eindse Boys 1 - Reuver 1 14.30 uur
VV Kessel 3 - Eindse Boys 2 10.30 uur
RKSVV 2 - Eindse Boys 3 12.00 uur
Heythuysen 6 - Eindse Boys 4 10.00 uur 
programma Zo. 3 mrt, vrouwene
Eindse Boys VR1 - RKSBN VR1 12.00 uur
Eindse	Boys	VR2	-	MVC’19	VR3	10.00	uur 
mededelingen
Wedstrijdbegunstiger	Eindse	Boys	1	–	Reu-
ver 1: Jan niessen glaszettersbedrijf
Spelertje van de week: luuk loijen
Donderdag	28	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
 

bekerprogramma Jeugd
Woensdag 27 februari
Merefeldia	B1	–	MMC	Weert	B1	 	19:15
Merefeldia	C1	–	MMC	Weert	C1G		 19:00

Woensdag 6 maart
Merefeldia	F4	–	PSV’35	F2	 	18:45

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 2 maart
Merefeldia	A1	–	Helden	A1		 15:00
Haelen	A2	–	Merefeldia	A2		 13:15/14:30
Blerick	B1	–	Merefeldia	B1		 13:00/14:30
Merefeldia	B2	–	MMC	Weert	B3		 15:00
Someren	MB1	–	Merefeldia	MB1 11:45/13:00
Bekkerveld	C1	–	Merefeldia	C1  12:15/14:00
Merefeldia	C2	–	Reuver	C3	 	13:30
Merefeldia	C3	–	Boekoel	C1		 13:30
Merefeldia	D1G	–	Laar	D1	 	12:15
Merefeldia	D2	–	Horn	D1		 12:15
Reuver	D4	–	Merefeldia	D3G		 10:15/11:30
EVV	D3	–	Merefeldia	D4M		 10:45/12:00
Brevendia	E1	–	Merefeldia	E1G	09:30/10:30
Merefeldia	E2	–	FC	Cranendonck	E1 11:00
Haelen	E3	–	Merefeldia	E3G	 08:00/09:00
RKHVC	E2G	–	Merefeldia	E4	08:30/09:30
Merefeldia	E5	–	HEBES	E4G	 11:00
Merefeldia	E6G	–	Eindse	Boys	E4M	10:00
Merefeldia	E7	–	SVC	2000	E5	 10:00
Laar	F1	–	Merefeldia	F1	 08:15/09:00
EVV	F1G	–	Merefeldia	F2	 07:30/08:30
Merefeldia	F3G	–	Rood	Wit’67	 F2	10:00
VV	GKC	F1G	–	Merefeldia	F4	08:30/09:30
Merefeldia	F5	–	VV	Kessel	F3	 09:00
Bieslo	F2	–	Merefeldia	F6G	 08:45/10:00
Merefeldia	F7	–	RKMSV	F5G	 09:00
FC	Oda	F7	–	Merefeldia	F8	 10:45/11:30

Woensdag 6 maart
Helden	B1	–	Merefeldia	B1	 18:00/19:15
SV	Budel	C1	–	Merefeldia	C1	 17:45/19:00

Competitieprogramma senioren
Zondag 3 maart
SC	Helmondia	1	–	Merefeldia	12:30/14:30
ZSV	2	–	Merefeldia	2	 10:00/11:30
EMS	2	–	Merefeldia	3	 10:15/11:30
Merefeldia	4	–	Brevendia	4	 11:00
Merefeldia	5	–	SV	Budel	4	 10:00
Merefeldia	6	–	FC	Oda	4	 10:00
RKSVO	7	–	Merefeldia	7	 09:00/10:00
Merefeldia	VR1	–	Someren	VR2	 12:00

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

Onlangs	werd	dhr.	W.	Beerens	gehuldigd	
vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap bij bil-
jartvereniging BVE in Nederweert- Eind. 
Wiel,	in	het	Eindse	beter	bekend	als	“Wub	
van Hoovers “ is sedert de oprichting lid 
van	BVE.	Wiel	is	een	standvastig	en	trouw	
lid, zo ook bij schuttersgilde St. Lucie  al-
waar	hij	sinds	1954	lid	is.
Wiel,	van	harte	gefeliciteerd	en	op	naar	je	
gouden jubileum bij de schutterij.

Op	 zaterdag	 16	 februari	 j.l.	 vierde	 Mevr.	
Ine Thiessen –Janssen tijdens een gezel-
lig samenzijn met familie en vrienden haar 
65e	 verjaardag.	 Wij	 feliciteren	 Ine	 met	
deze bijzondere verjaardag.

Na een succesvolle equippedag  neemt  
het majorette trio op zaterdag 2 maart 
deel aan de V/N Champions Trophy in het 
Belgische  Lommel. Vertrek om 7.30 uur. 
De bekendmaking van de resultaten is om 
19.00	uur.
Wij	wensen	Bianca,	Mariska,	Sharon,	 in-
structrice en begeleiding veel succes.

Op 2 maart zal de laatste avond van het 
winterprogramma plaats vinden in het 
clubgebouw aan de Houtsweg.
Tijdens een gezellig samenzijn kan er ge-
kaart worden en zal de windbukscompe-
titie worden uitgeschoten. Iedereen is van 
harte welkom op deze avond.

agenda maart
02 mrt.	Majorettes	deelname	V/N	Cham-
pions Trophy Lommel(België)
02 mrt. Kaarten en windbuksschieten 
20.00 uur Clubgebouw
06 mrt. Bestuursvergadering 20.00 uur 
Clubgebouw
12 mrt. Bijeenkomst activiteitencommis-
sie	19.30	uur	Clubgebouw
26 mrt. Jaarvergadering 20.30 uur – Zaal 
Bi-j Le-nie
31 mrt. Opening seizoen met koning-
schieten

Met	schuttersgroet.
Het bestuur.

bedankt!
De Optocht van 2013 is op een geweldige 
manier geslaagd te noemen. Een sierlijke 
bonte stoet kon klokslag 13.00 uur aan de 
optocht beginnen. Dit is bereikt door de 
inzet van dorpsgenoten van jong tot oud,  
om een creatie te brengen als eenlingen, 
kleine groepen, grote groepen, praalwa-
gens, de prinsenwagen van de Vlikke-
staekers	 met	 Prins	 Martijn	 I	 en	 prinses	
Marlies,	en	zeker	niet	te	vergeten	de	jeugd	
in kleine en grote samenstellingen. Jong 
Nederland zorgde voor de prinsenwagen 
voor De jong Vlikke met prins Niels en 
prinses Loes. Voor de muzikale opluiste-
ring ging een kleurrijke samenstelling van 
Harmonie	Melodie	der	Peel	mee.
Een dag later was weer iedereen present 
op een zeer druk bezochte prijsuitreiking 
in de zaal van ’t Peeljuweel, om de wel 
verdiende prijs en of beker(s),  de pu-
blieksprijzen het Gouwe Haaze Oeer en ut 
Blinkendj Vlikske in ontvangst te nemen.  
Via deze weg willen we dan ook iedereen 
bedanken die op welke manier dan ook 
hun bijdrage hieraan hebben geleverd om 
het een en ander te laten slagen.
Hierbij bedanken we alle deelnemers, de 
jury, het publiek,een deel van het publiek 
die hebben meegewerkt voor het stem-
men uitbrengen van de publieksprijzen, 
de verkeersregelaars, de EHBO, de fo-
tografen en de filmer.  En een geweldig 
woord van dank aan hen die voor de fi-
nanciële middelen hebben gezorgd. Dit 
zijn met name de bedrijven in onze regio 
en de inwoners van Ospel en Ospeldijk, 
die middels de huis aan huis actie hun 
bijdrage hebben geleverd. Dit was dankzij 
de inzet van vele vrijwilligers.
Ook een woord van dank voor drukkerij 
van Deursen, Ospel-Actueel en Ospel-
dijk.eu voor het plaatsen van nieuws voor 
deelnemers en publiek.

Optocht Comité Ospel

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
Lichaamspakkingen
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB
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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

AVEVE Classics 2,5 kg 

Wit speltbrood, Surfi na, Witte biobloem, Surprima-Plus, 

Frans Krokant, Wit boerenbrood of Luxebrood, ...

Zelf gist, zout, boter en water toevoegen. 

Alle Classics zijn 100% natuurlijk 

en lukken altijd.
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3 + 1
GRATIS

3 + 1
GRATIS

De goedkoopste 

verpakking is gratis.

Vier je Kinderfeestje bij 
Buitencentrum  De Pelen!

Vijf uitdagende Avonturentochten in De Groote Peel
Het is voor ouders telkens weer een uitdaging om uit het grote aanbod aan kin-
derfeestjes een keuze te maken. voor kinderen die graag buiten spelen is die 
keuze gelukkig niet zo moeilijk, want buitencentrum de pelen van staatsbosbe-
heer biedt liefst vijf speelse en spannende avonturentochten in nationaal park de 
groote peel. 

met je kinderfeestje naar buiten!
Elk jaar zijn er zo’n 1500 kinderen die meedoen met een Avonturentocht in De Groote 
Peel en er zijn veel kinderen die vaker terugkomen. Er is dan ook voor elke leeftijd een 
passende tocht, zodat je steeds weer iets nieuws kunt beleven. De tochten hebben 
aansprekende titels zoals: Peelpicknick met Karel Kraai, de Handige Hulpboswachter, 
de	Petronella	Peelhekstocht,	de	Mossige	Moerasexpeditie	en	het	Verloren	Medaillon.	
Alle tochten staan onder begeleiding van Peelgidsen van Staatsbosbeheer. 

voor elke leeftijd een passende tocht
In de natuur is het elke dag feest! Daarom is de natuur zo mooi, ruikt het er zo lekker 
en kan je er lekker spelen. Dat is het verhaal van de Peelpicknick met Karel Kraai (4 t/m 
6 jaar), één van de Avonturentochten die als kinderfeestjes vanuit het Buitencentrum 
mogelijk	zijn.	Kinderen	van	6	t/m	9	jaar	kunnen	als	Handige	Hulpboswachter	aan	de	slag	
of Petronella Peelheks helpen met klusjes doen in de natuur. Stoere jongens en meiden 
van	7	t/m	9	jaar	gaan	de	uitdaging	aan	tijdens	de	Mossige	Moerasexpeditie	en	vanaf	10	
jaar duiken ze, verkleed als Romein in het verleden om op zoek te gaan naar Het Verloren 
Medaillon.	De	tochten	zijn	speels	en	uitdagend,	maar	bovendien	leren	de	kinderen	ook	
nog iets over de natuur. Leuk en leerzaam dus!

nieuw: arrangementen!
Dit jaar zijn de mogelijkheden nog meer divers en is de Avonturentocht de basis van 
meerdere	arrangementen.	Je	kan	kiezen	voor	alleen	de	tocht	of	voor	extra’s	zoals	uit-
nodigingen en een cadeautje voor elke deelnemer. Er is ook een arrangement met res-
taurant De Dorpsherberg in Ospel  waarbij de kinderen na afloop pannenkoeken gaan 
versieren of frietjes gaan eten! Zo is het natuurfeest compleet en hoef je als ouder ner-
gens meer voor te zorgen. Lekker makkelijk. 

Voor meer informatie over Kinderfeestjes kunt u terecht op de website www.buiten-
centra.nl,	contact	opnemen	met	het	Buitencentrum	0495	–	641	497	of	stuur	een	mail	naar	
m.vaes@staatsbosbeheer.nl 

Het	Buitencentrum	De	Pelen	ligt	aan	de	Moostdijk	15	te	Ospel.	Van	1	maart	t/m	1	oktober	
is	De	Pelen	elke	dag	tussen	10.00	en	18.00	uur	geopend.

OPEN DAG op Het Kwadrant met o.a. 
zesjarige techniekopleiding op 3 maart

Naast	de	sectoren	Economie,	Zorg	&	Welzijn,	Leren	&	Werken	en	het	Praktijkonderwijs	
biedt	Het	Kwadrant	in	de	techniek	een	nieuwe	opleiding	aan.	Mede	door	vergrijzing	en	
ontgroening van onze provincie zal het regionale bedrijfsleven op termijn schreeuwen 
om	bekwame	vakmensen.	Om	die	reden	hebben	vmbo-school	Het	Kwadrant	in	Weert,	
ROC Gilde Opleidingen en het regionale bedrijfsleven in 2012 de krachten gebundeld in 
een zesjarige techniekopleiding.

Door de techniekopleidingen van het vmbo en mbo aan elkaar te koppelen, kunnen leer-
lingen op niveau 2 bijna twee jaar sneller en ook veel doelgerichter worden voorbereid 
op een baan in het bedrijfsleven. Op niveau 3, ruim een jaar sneller. Na zes jaar heeft 
een leerling zowel een vmbo-diploma als een mbo-diploma. In augustus 2012 startte 
de eerste klas met 23 leerlingen. Er wordt thematisch gewerkt zowel in de praktijk- als 
in de theorievakken. Zij krijgen maar liefst 10 uur praktijkles per week. Daardoor krijgen 
leerlingen al in het derde leerjaar onderdelen aangeboden uit het lesprogramma van 
het middelbaar beroepsonderwijs. Van overlap is geen sprake meer, de lesprogramma’s 
worden zorgvuldig op elkaar afgestemd. De leerlingen zijn bijzonder enthousiast over de 
zesjarige opleiding die weliswaar intensiever maar veel praktijkgerichter is.

Een belangrijke rol in de nieuwe, zesjarige opleiding is weggelegd voor het regionale 
bedrijfsleven, verenigd in de Stichting Kwadrant - Bedrijfsleven. Leerlingen maken al 
in een vroeg stadium kennis met het bedrijfsleven. Daardoor wordt snel duidelijk wat 
ondernemers van deze opleiding verwachten en kan de nieuwe techniekopleiding jonge 
vakmensen afleveren die beter voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt. Via gerichte 
acties probeert Het Kwadrant in samenwerking met Gilde Opleidingen en het regionale 
bedrijfsleven ook het imago van de technieksector te verbeteren. Het in oktober 2012 ge-
organiseerde TechniekEvent werd door meer dan 600 basisschoolleerlingen uit de regio 
bezocht met meer dan 100 begeleiders (leraren/ouders). Het enthousiasme spatte van 
de bezoekers af. Eén ding werd hen toen al duidelijk: techniek is niet vies, luidruchtig, 
zwaar maar vooral heel erg leuk.

Meer	over	weten:	bezoek	de	Open	Dag	op	zondag	3	maart	van	11.00	–	15.00	uur	aan	de	
Thornstraat	7,	6004	JP		Weert.	Van	harte	welkom!

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.



sen hebben om volwaardig mee te doen 
aan de samenleving. Een gekantelde 
manier van werken vraagt een nieuwe 
benadering van gemeenten én burgers.

Opening
Op dinsdag 19 februari opende wethou-
der Frenken het samenwerkingsverband 
tussen professionals en vrijwilligers voor 
de gekantelde aanpak aan het Wmo-
loket.

Een voorbeeld van een succesvol én 
maatschappelijk betrokken ondernemer. 
Dat is Henk Stals uit Nederweert. Hij 
kreeg daarom op dinsdag 19 februari uit 
handen van locoburgemeester Mackus 
het Gemeentecompliment uitgereikt, in 
aanwezigheid van zijn gezin en familie.

Met zijn product Happy Ei oogst de heer 
Stals veel lof. Hij heeft duurzaamheid 
hoog in het vaandel staan, is innova-
tief in zijn bedrijfsvoering en vindt het 
belangrijk dat minder kansrijke burgers 
kunnen deelnemen aan het arbeidspro-
ces. Hij heeft een aantal mede werk(st)ers 
in dienst van de sociale werkvoorziening 
Risse bedrijven. Daarnaast is hij ook 
actief voor de gemeenschap als lid bij 
brandweerpost Nederweert.

Ondernemerschap
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 4 
januari werden de eerste Gemeentecom-

plimenten uitgereikt aan Ben Houben 
(categorie Sport) en carnavalsgroep De 
Prullejoekels (categorie Cultuur). Het 
Gemeentecompliment in de categorie 
Ondernemerschap werd toegekend aan 
Henk Stals, maar hij kon toen niet aanwe-
zig zijn vanwege een geplande vakantie.

Blijk van waardering 
Het Gemeentecompliment is een nieuwe 
onderscheiding van de gemeente Neder-
weert die één keer per jaar wordt uitge-
reikt in drie categorieën: Cultuur, Sport 
en Ondernemerschap. Het Gemeente-
compliment is een blijk van waardering 
voor iemand die zich verdienstelijk heeft 
gemaakt of een bijzondere prestatie 
heeft geleverd, maar ook een aanmoedi-
ging om vooral zo door te gaan. 

Bestuur en medewerk(st)ers van de 
gemeente feliciteren de heer Stals van 
harte met het Gemeente  compliment!

In 2025 moet elke veehouderij een lust 
voor haar omgeving zijn. Die ambitie 
heeft een groot aantal partijen in Lim-
burg uitgesproken. Daarvoor hebben 
ze zich verenigd in het project ZoZiet-
LimburgDieren. Op maandag 11 maart 
bezoeken vertegenwoordigers van 
ZoZietLimburgDieren de Haaze-hoof in 
Ospel in het kader van de Dialoog Duur-
zaam Buitengebied. Iedereen wordt 
uitgenodigd om mee te discussiëren. 

Dialoog
Nederweert is een bloeiende platte-
landsgemeente. Het buitengebied kent 
veel mogelijkheden op het gebied van 
wonen, werken en recreëren. De ge-
meente biedt agrarische bedrijven kan-
sen, maar stimuleert ook het toerisme. 
Boven alles wil Nederweert een ge-
meente zijn waar het goed en gezond 
wonen is. Deze ontwikkelingen kunnen 
tot verschillende verwachtingspatronen 
leiden. Onder het motto ‘Hoe vindt u 
dat het buitengebied van Nederweert 
eruit moet zien en wat is belangrijk als 
het gaat over een duurzaam buitenge-
bied?’ zijn de gemeente, LLTB Weerter-
land en de Stichting Leefbaar Buiten-
gebied Nederweert in 2011 een brede 
dialoog gestart.

Actielijst
De dialoog begon met een drukbezochte 
informatieavond in de Haaze-hoof. De in-
put van deze avond en de ideeën van de 
drie organisaties leverden een actielijst 
op die de leidraad vormt bij het verder 
vormgeven van de Dialoog Duurzaam 
Buitengebied. Inmiddels is er een aantal 
succesvolle publieksavonden gehouden 
in het kader van de dialoog. Daarnaast 
hebben de drie partijen afzonderlijk een 
aantal acties van de lijst uitgevoerd.  

ZoZietLimburgDieren
Ook in provinciaal verband zijn er tal van 
samenwerkingsverbanden. Zo wil de pro-
vincie samen met de LLTB, gemeenten, 
Milieufederatie, Dierenbescherming en 
de kennisinstellingen HAS Hogeschool 
en WUR (Wageningen Universiteit en 
Research) de weg inslaan van vernieu-
wen en versterken. Dit moet leiden tot 
een meer duurzame en maatschappelijk 
verantwoorde veehouderij. De ambitie 
is dat in 2025 elke veehouderij een lust 
voor haar omgeving is. Om tot dit doel 
te komen, is een breed maatschappe-
lijk draagvlak nodig. Iedereen zal zich 
bewust moeten zijn van zijn of haar 
verantwoordelijkheid. Samen moet men 
een bijdrage willen leveren. 

Proeftuin
Hoe de samenwerkende partijen het doel 
concreet willen bereiken en wat dit kan 
betekenen voor de gemeente Neder-
weert, willen vertegenwoordigers van 
ZoZietLimburgDieren op 11 maart komen 
presenteren tijdens een openbare avond 
in de Haaze-hoof. Gelet op de goede 
resultaten van de dialoog is het niet on-
mogelijk dat Nederweert in de toekomst 
de proeftuin wordt voor een aantal on-
derdelen van ZoZietLimburgDieren. 

Samen
Het programma wordt zo opgezet dat 
er voldoende ruimte is voor de inbreng 
van publiek. Agrariërs, burgers, buitenlui; 
iedereen krijgt de gelegenheid om een 
steentje bij te dragen. De input van de 
avond wil het samenwerkingsverband 
gebruiken bij het verder uitwerken van 
het actieplan. De gemeente, LLTB Weer-
terland en de Stichting Leefbaar Buiten-
gebied onderstrepen al geruime tijd het 
belang van een goede dialoog tussen 
iedereen die bij het buitengebied betrok-
ken is. Ze hopen op een goede opkomst 
en een vruchtbare bijeenkomst. De avond 
in de Haaze-hoof begint om 19.30 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.neder-
weert.nl en www.zozietlimburgdieren.nl.

Het project ZoZietLimburgDieren wordt op maandag 11 maart toegelicht. (Foto: ZoZietLimburgDieren)

Proeftuin Nederweert?
Praat mee op infoavond Dialoog Duurzaam Buitengebied 
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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 bekend-
makingen 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 wordt een 
computer  geplaatst, zodat iedereen in de 
gelegenheid  is om de bekendmakingen  digi-
taal in te zien.

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

Thuis in gesprek
Samen met u, het liefst in uw eigen om-
geving, bespreken welke mogelijkheden 
er zijn voor uw zorg- en ondersteunings-
vraag. Dat is de nieuwe werkwijze voor 
de behandeling van (aan)vragen op het 
gebied van de Wmo. 

Het Wmo-loket heeft deze nieuwe 
gekantelde manier van werken samen 
met professionals en vrijwilligers van 
welzijnsorganisatie Vorkmeer en profes-
sionals van MEE ontwikkeld. 

Het Gesprek
Er wordt een uitgebreid ‘Gesprek’ geïn-
troduceerd waarbij de vrijwilliger/profes-
sional en u als cliënt samen een aantal 
leefgebieden doorspreken. Zo krijgen ze 
een goed beeld van de precieze vraag en 
de mogelijkheden van uzelf en uw eigen 
omgeving. Hoe kan de ondersteuning 
eruit zien en wie kan daarin iets bete-
kenen? Centraal uitgangspunt van deze 
werkwijze is de eigen kracht en moge-
lijkheden van inwoners. 

Dicht bij inwoner
De gemeente vindt het belangrijk dat 
de gesprekken dicht bij de inwoners 
plaatsvinden. Het liefst thuis, bij wijze 
van spreken aan de keukentafel. Daar-
bij wordt nadrukkelijker bekeken of er 
mensen in uw directe omgeving zijn die 
kunnen helpen en of gemeenschappelijke 
voorzieningen zoals vrijwilligerswerk en 
buurtondersteuning een oplossing zijn.

Kanteling
Het doel van De Kanteling, het nieuwe 
werken in de Wmo, helpt gemeenten 
de compensatieplicht zo in te vullen, dat 
mensen met een beperking betere kan-

GemeenteContact

Gemeentecompliment voor 
Henk Stals!

Op de website...
Geef uw mening over onze dienst-
verlening via digitaal burgerpanel
Themaraad over stimuleren 
woningmarkt  op 11 maart
Lees meer over werkzaamheden 
van brandweerpost Nederweert 
in jaarverslag 2012 

www.nederweert.nl

Luud Thijssen koninklijk onderscheiden

Meer dan 25 jaar dag en nacht klaarstaan 
voor de gemeenschap van Nederweert. 
Bij nacht en ontij uitrukken als er brand 
is of de helpende hand bieden bij andere 
incidenten. Dat is een grote verdienste. 
En daarvoor werd brandweerman Luud 
Thijssen uit Nederweert op vrijdag 22 
februari tijdens de jaarvergadering van 
de brandweerpost benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. 

Burgemeester Evers reikte hem de bijbe-
horende versierselen uit. Dat gebeurde 
uiteraard ook in aanwezigheid van zijn 
gezin dat ook al die jaren rekening heeft 
gehouden met de brandweer. 

Volleybalcub Fortutas
De heer Thijssen, 55 jaar, is per 1 januari 
2013 gestopt met zijn brandweeracti-
viteiten. Ook is hij al 27 jaar actief voor 
Volleybalclub Fortutas Nederweert. Hij 
werd in 1986 lid en heeft vanaf het begin 
naast zijn lidmaatschap een actieve rol 
gespeeld in de vereniging als trainer/
coach van een jeugdteam, lid van de toer-
nooicommissie (1992-2004), vrijwilliger 
bij de jaarlijkse potgrondactie, vrijwilliger 

voor de verenigingskas bij het befaamde 
Moulin Blues Festival en als scheidsrechter 
en/of teller bij wedstrijden. 

Bedrijfshulpverlener
Luud Thijssen is werkzaam als vergun-
ningverlener bouwen bij de gemeente 
Weert. Hier is hij ook bedrijfshulpverlener 
en vanaf begin 2012 verzorgt hij het se-
cretariaat van de commissie Welstand.

Bestuur en medewerk(st)ers van de ge-
meente feliciteren de heer Thijssen van 
harte met zijn Koninklijke onderscheiding!

Muziek voor álle 
kinderen 
Alle kinderen moeten de mogelijkheid 
krijgen en/of hebben om een muziek-
instrument te bespelen. Door subsi-
die aan het Rick wil de gemeente dit 
mogelijk  maken.

Nederweert en andere gemeenten 
zijn met het Regionaal Instituut voor 
Cultuur- en Kunsteducatie een nieuw 
samenwerkingsverband aangegaan. Rick 
kan hierdoor het cultuuronderwijs in 
deze regio blijven verzorgen tegen een 
betaalbare prijs. 

Uitvoeringsovereenkomst
Op woensdag 20 februari ondertekende 
wethouder Frenken het convenant. De 
gemeente sloot ook een uitvoeringsover-
eenkomst voor een jaar met Rick; beide 
partijen moeten jaarlijks opnieuw het aan-
bod met elkaar afstemmen. Hierdoor kan 
tijdig op maatschappelijke ontwikkelingen 
en tendensen worden ingespeeld. 

Lessen 
Ouders betalen nu een heel stuk minder 
voor de muzieklessen van hun kinderen 
die les volgen bij het Rick. Ook de mu-
ziekkorpsen ontvangen van de gemeente 
een vergoeding in de kosten van de 
lessen die zij hier afnemen. De gemeente 
subsidieert nog andere lessen op het 
gebied van kunst en cultuur, zoals teken- 
en/of schilderlessen. Dit jaar gaat Rick 
in samenspraak met het basisonderwijs 
een programma voor groep 8 opzetten. 
Kinderen kunnen hierdoor bijvoorbeeld 
ervaren hoe het is om in een band te 
spelen en/of te leren wat hierbij allemaal 
nog meer komt kijken. Kijk voor meer 
informatie op www.nederweert.nl en 
www.ricknet.nl.

(Foto: Harold Kuepers)



Meijel St. Jozef Wonen en Zorg, 
Kapelkesweg no. 1

GROTE EXPOSITIE VAN 
HEDENDAAGSE 

(AMATEUR)KUNST.
Schilderijen en keramiek
Vanaf 2 maart tot 28 mei 2013 dagelijks 
te bezichtigen in de 3 etages van de zon-
overgoten binnentuin.

Exposanten:
Annelies Verdonschot-Kanters uit Ne-
derweert met keramiek en Almie Willems 
uit Panningen, Margot den Ochtend uit 
Grubbenvorst, Gert Lebbink uit Deurne, 
Bertha Biemans, Mariet Hoekman, Nelly 
Gerritsen en Toos Klaver uit Maarheze 
met schilderijen.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag  van   
9.00-17.00 uur
Zaterdag en zondag   van 13.30-17.00 uur

Meer informatie: 
info@sintjozefwonenenzorg.nl

KLEDING EN 
SPEELGOEDBEURS

Op zondag 24 maart organiseert Basis-
school De Bongerd  aan De Bengele 2 in 
Nederweert een tweede hands kinderkle-
ding en speelgoedbeurs van 10.00 uur tot 
12.00 uur.

U kunt zomerkleding schoon en in goede 
staat te koop aanbieden vanaf maat 74 
tot en met 176 voorzien van kledingmaat, 
prijs en een nummer. Ook auto- en fiets-
stoeltjes, stadsbuggy’s, positiekleding en 
groot speelgoed kunt u te koop aanbie-
den.

Niet ingenomen worden knuffels, onder-
goed, sokken en wandelwagens.

De spullen kunt u brengen zaterdag 
23 maart tussen 10.30 uur en 11.30 uur 
bij Basisschool de Bongerd.

De beurs is niet aansprakelijk voor ver-
missing, beschadiging of diefstal.
Wat niet geprijsd of genummerd is kan 
niet verkocht worden.
Het is mogelijk de kleding te doneren aan 
een goed doel (actie polen).

Van de spullen die verkocht worden is de 
helft voor onze school 
(echter met een maximum van � 7,- per ar-
tikel) en de rest is voor u.

Voor meer informatie en een persoonlijk 
nummer mail dan naar kledingbeurs_bs_
de_bongerd@hotmail.com  of  
bel met 0495-622733
We hopen dat de beurs weer een succes 
gaat worden!!!!!!!

INT VROUWENDAG 2013
Internationale vrouwendag een dag van 
vrouwen voor vrouwen. Een dag om stil 
te staan bij de rol van de vrouw in deze 
roerige wereld. De Venezuela werkgroep 
organiseert ook dit jaar weer de 
Internationale Vrouwendag in de Ge-
meente Nederweert dit jaar in Ospel.

Met als thema:

Doorbreek je Grens!

Programma
Inleiding door Mevr. Annie Thijs uit Genk
Verkiezing van: De Vrouw van het Jaar 
2013
Optreden van zanggroep “Fam Fort”. 

Datum: vrijdag 8 maart 2013
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: gemeenschaphuis Haaze-Hoof te 
Ospel
Entree: € 5.00 incl. koffie met wafel.

Voor alle vrouwen uit de gemeente Neder-
weert
Tot vrijdag 8 maart 2013
Stichting Venezuela werkgroep

VALERIE SCHRIEKS 
ZWEMSTER VAN DE MAAND 

JANUARI 2013

Onze eerste zwemster van de maand van 
het nieuwe jaar is Valerie. Ze zwemt bij de 
zwemvaardigheidszwemmers. Ze is nu 
aan het oefenen voor haar zwemvaardig-
heid 2 diploma.

Ze werd door de trainers uitgekozen om 
eens in het zonnetje gezet te worden om-
dat haar inzet prima is. 

Een kort interview: 
- Wat vind je ervan om zwemster van de 

maand te zijn?
Heeeeel leuk!!!!

- Had je het verwacht? En waarom dan 
wel of niet.
Ik had het helemaal niet verwacht, het 
was echt een verassing.

- Welke slag zwem je graag?
De Schoolslag

- Welke diploma’s heb je?
Ik heb diploma A,B,C en Zwemvaardig-
heid 1. Ik ben nu bezig met Zwemvaar-
digheid 2.

- Hoelang zwem je al bij zpc?
1 ½ jaar

- Wil je na het behalen van je zwemvaar-
digheden nog verder gaan met zwem-
men? Zoja waarmee?
Dat weet ik nog niet, wil wel Zwemvaar-
digheid 2 en 3 halen.

- Wie is je favoriete trainer?
Mario, hij is heel grappig.

- Wil je nog iets kwijt over zpc?
Ik vind het er altijd heel leuk, ik kom 
graag zwemmen iedere vrijdag.

Valerie kreeg een oorkonde en een me-
daille.

Proficiat Valerie. Blijf zo doorgaan!!!!

De stichting
Venezuelae-
werkgroep

Om de bewoners van Budschop gele-
genheid te geven om met de Dorpsraad 
Budschop te praten, zal bij aanvang van 
iedere vergadering van de Dorpsraad 
Budschop, het eerste half uur beschik-
baar zijn om met U in gesprek te gaan. 
Met dit inloopspreekuur wil de Dorpsraad 
Budschop de communicatie met de be-
woners bevorderen. 
De eerst volgende vergadering is dinsdag 
en begint om 19.30 uur in het zaaltje van 
de kerk.
Voor verdere informatie over Budschop, 
verwijzen wij U naar de website : www. 
Budschopactueel.nl

Met vriendelijk Groet
Dorpsraad Budschop

Van beginnende watersporters tot doorgewinterde zeezeilers; voor ieder wat wils

HISWA 2013: de start van het watersportseizoen voor jong en oud!
Op 6 maart 2013 gaat het nieuwe watersportseizoen van start in Amsterdam RAI 

tijdens de grootste watersportbeurs van Nederland: de HISWA Amsterdam Boat 

Show. De beurs blijft vernieuwen en biedt in 2013 nog meer beleving en activiteiten 

voor jong en oud. De HISWA is voor fervente watersporters de beste voorbereiding 

op het nieuwe seizoen, maar ook voor wie nog niet bekend is met watersport is een 

bezoek de moeite waard. Altijd al willen weten hoe het voelt om op een wakeboard 

te staan? Of gewoon zelf een stukje te zeilen? De HISWA geeft het antwoord. De 

beurs vormt de ideale gelegenheid voor beginnende watersporters om zich te laten 

informeren, om uit te proberen en om de sfeer te proeven. Een NS-retourtje van en 

naar station RAI kost in combinatie met een HISWA-kaartje slechts € 7,50 en ook de 

entreeprijzen zijn verlaagd. De HISWA Amsterdam Boat Show wordt van woensdag 

6 tot en met zondag 10 maart 2013 gehouden in Amsterdam RAI.

De HISWA Amsterdam Boat Show in 

Amsterdam RAI luidt traditioneel de start 

van het watersportseizoen in en vormt 

de perfecte gelegenheid om het seizoen 

te beginnen. Van 6 tot en met 10 maart 

zijn naast de watersportwinkels en een 

boordevol activiteiten- en informatie-

programma, honderden boten op de beurs te 

vinden, waarmee je doorgaans nog hetzelfde 

seizoen het water op kunt. HISWA 2013 legt 

een duidelijke focus op boten tot 10 meter. 

Het aanbod sloepen en sportboten in de RAI 

kent in Nederland zijn gelijke niet. Van een-

voudig en voordelig tot zeer luxueus en snel. 

Het nieuwe Sportboten paviljoen laat een 

grote diversiteit aan boten zien van verschil-

lende merken. Ook voor RIB’s kun je terecht 

op de HISWA. De collectie open zeilboten op 

de beurs is uniek met stijlvolle day sailers en 

een groot aanbod sportieve wedstrijdboten. 

De HISWA voorziet bovendien in een groot 

aanbod onderdelen en accessoires, voor 

elk type boot en watersporter. Van begin-

nende watersporters tot doorgewinterde 

zeezeilers; het evenement biedt voor ieder 

wat wils! Maar er is nog heel veel meer te 

beleven en vooral ook te doen!

Winkels, productpresentaties  
& modeshows op nieuwe 
Watersportpromenade
De nieuwe Watersportpromenade op de 

HISWA is een gezellig winkelcentrum, 

waar bezoekers terecht kunnen om 

aankopen te doen voor het nieuwe water-

sportseizoen. Diverse watersportwinkels 

bieden hun producten aan, veelal tegen 

aantrekkelijke beurstarieven. Centraal 

op de promenade komt te midden van 

gezellige terrasjes de Catwalk, waarop 

de hele dag door mode en producten 

worden getoond die verkrijgbaar zijn in 

het winkelcentrum.

Leerzame clinics, vaartips 
en zelf aan de slag in het bassin 
Ook voor volwassenen is er van alles te 

doen, leren & beleven. In het bassin kun-

nen bezoekers zich laten instrueren over 

noodsituaties en oefenen met reddingsvlot-

ten en –vesten. Wie kennis wil maken met 

het populaire SUPPEN (stand up paddling), 

dé nieuwe vervanging van de sportschool in 

de zomer, kan dat nu zelfs combineren met 

Yoga! Ook roeien staat op het programma. 

Bezoekers kunnen op ergometers proeven 

van de sport en voor wie van het echte werk 

houdt is er Bungee Rowing in de Water 

Fun Zone. In het Zeiltheater zijn dagelijks 

doorlopend sessies te volgen, variërend van 

droomreizen tot praktische vaartips. Verder 

biedt de beurs leerzame Meteoclinics voor 

elke watersporter die zich wel eens op de 

grotere wateren begeeft.

Elektrisch varen op de HISWA
Elektrische en hybride boten, scheepsont-

werpen en de nieuwste ontwikkelingen 

en producten, zoals laders omvormers en 

batterijen? Op het Elektrisch varen paviljoen 

is alles over elektrisch en hybride varen te 

vinden. Het paviljoen wordt mede mogelijk 

gemaakt door Stichting Elektrisch Varen 

Nederland. In de RAI haven kan met elek-

trisch aangedreven boten een proefvaart 

worden gemaakt. Vanuit de RAI haven kan 

worden doorgevaren naar de Amsterdamse 

grachten. 

Doe-het-zelf en onderhoud centraal 
op het Demoplein
Op het nieuwe Demoplein komen de hele 

dag door onderwerpen als timmeren, 

bouwen, schuren, lakken en stofferen op 

interactieve wijze aan bod. Er is onder meer 

aandacht voor verven en lakken, stroom 

aan boord, diverse reparaties, lijntjes en 

touwen, splitsen en knopen.

Gewijzigde openingsdata en tijden
HISWA 2013 hanteert nieuwe openings-

tijden en de entreeprijzen zijn verlaagd. 

Hiermee speelt de organisatie in op de 

wensen van bezoekers. De HISWA

Amsterdam Boat Show 2013 is geopend 

van woensdag 6 tot en met zondag 10 maart. 

Hiermee opent de beurs een dag later dan 

gebruikelijk. Hier komt een extra avond-

openstelling voor in de plaats op woensdag 

6 maart. De openingstijden sluiten aan op de 

wensen van bezoekers. Doordeweeks is de 

HISWA geopend van 11 tot 22 uur en in het 

weekend van 10 tot 18 uur.

Verlaagde entreeprijzen
Bezoekers betalen voor een toegangsbewijs 

in 2013 € 2,50 minder dan in 2012. Online 

via www.hiswa.nl kost een kaartje € 12,50 

en aan de kassa € 15,00. Jongeren tot en 

met 16 jaar hebben gratis toegang. Hierbij 

kan bovendien een NS dagretour worden 

gekocht voor maar € 7,50. Hiermee kunnen 

bezoekers vanuit het hele land met de NS 

van en naar de HISWA Amsterdam Boat 

Show reizen.

Meer informatie is te vinden op hiswa.nl. 

HISWA is tevens te vinden op Twitter: 

@HISWAamsterdam en Facebook: 

HISWA Amsterdam Boat Show.

Jongeren hebben gratis toegang en kunnen 
diverse watersporten proberen
Jongeren tot en met 16 jaar kunnen gratis naar de HISWA. De spectaculaire Water Fun 

Zone is voor hen dé aangewezen plek op de beursvloer. In een groot bassin kunnen zij 

gedurende de hele beurs zelf windsurfen, waterskiën, suppen, zeilen, kanoën en nog 

veel meer! Op zaterdag 9 en zondag 10 maart is er de HONDA KIDS experience in de RAI 

haven. Verschillende motorbootjes liggen klaar om door kinderen eens flink aan de tand 

gevoeld te worden. Naast het bassin kunnen jongeren vanaf 6 jaar onder begeleiding 

meedoen aan creatieve activiteiten, zoals bootjes bouwen, zeilen maken en leren knopen 

en wordt een speurtocht georganiseerd langs exposanten op de beurs.

Data en openingstijden
De HISWA is een uur langer geopend en 

kent één extra avondopenstelling:

•	 Openingsdagen: woensdag	6		t/m

zondag 10 maart 2013

•	 Openingstijden:

woensdag t/m vrijdag 11	-	22 uur,

zaterdag en zondag 10 - 18 uur

Toegangsprijzen
De toegangsprijzen zijn met € 2,50 

verlaagd.

Via de website 

•	 Dagkaart	€ 12,50

•	 Avondkaart (vanaf 17:00) € 8,50

•	 NS-dagretour € 7,50, 

Aan de kassa – tijdens de beurs

•	 Dagkaart	€ 15,00

•	 Avondkaart € 10,00

Jongeren t/m 16 jaar hebben gratis 

toegang

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Duurzaam & vertrouwd

Zoek de zon op met 
zonnepanelen van Remozon
Uw lokale specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig zoals u ons kent. 

Vraag een vrijblijvende offerte via www.remozon.nl / 06-54256242. 
(voorheen Reemers Elektro Montage)

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

EEN NIERPATIËNT MOET ER VEEL VOOR OVER HEBBEN 
OM EEN BEETJE NORMAAL TE LEVEN. WAT HEEFT U 
OVER VOOR EEN NIERPATIËNT? STEUN ONS!

KIJK WAT U KUNT DOEN OP  
NIERSTICHTING.NL

1 DAG WERKEN 
1 DAG BIJKOMEN 
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Geboorte-
kaartjes???
Drukkerij van Deursen bv

Pannenweg 231 Nederweert.


