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Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.Incl. gratis halen/brengen!
6dgn/week een service-auto

in Nederweert/Ospel

Inclusief poetsen!

Nu! €29.95

in Nederweert/Ospel

Postelstraat 36 Someren Tel. 0493-494610

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ELECTRA

- BADKAMERS

- VERWARMING

“Wie wil dat nou niet. Volledig 
in balans zijn. Met jezelf en met 
je omgeving, met je innerlijk en 
je uiterlijk.” Petra Wilmsen van 
Praktijk In Balans in Nederweert 
en Els Croughs van A Touch of 
Els uit Helden geven je een zetje 
in de goede richting tijdens hun 
workshop “In Stijl In Balans”. 
De eerste workshops zijn op 28 
maart en 11 april aanstaande. 
Deze zijn in de ontvangstruimte 
van Praktijk In Balans in Neder-
weert. 

In balans met voeding
Petra Wilmsen werkt als VGL-
consulente. Zij adviseert over 
Voeding, Gezondheid en Le-
venswijze. Met diverse gedegen 
opleidingen en cursussen achter 
de rug gaat zij een ongezonde 
levensstijl te lijf en richt zij zich op 
positieve energiestromen. Zowel 
in groepsverband als individueel 
verstrekt zij adviezen over voeding 
en reikt zij alternatieve methodes 
aan om schijnbaar medische 
aandoeningen te verlichten of zelfs 
te verhelpen. Geen hocus pocus, 
maar praktische methoden, terug 
naar de basis. “Gewoon je gezond 
verstand gebruiken”, volgens Pe-
tra. “Lichaam en geest kun je niet 
los van elkaar zien. Als je je lekker 
in je vel voelt, dan straal je dit uit. 
Zowel lichamelijk als geestelijk.” 

In balans in stijl
Om in balans te kunnen zijn, is 
volgens de workshopleidsters, niet
alleen kennis over gezonde voe-
ding van belang. Complementair 
daaraan is kennis over kledingstijl 
en kleuren. Welke vrouw heeft 
zich niet ooit onzeker gevoeld over 
kleding, vormen en kleuren. “Staat 
dit me?” en “Past dit bij mij?” zijn 
twee vaak gehoorde vragen in 
de kledingzaak. Met haar jaren-
lange ervaring in het modevak 
is Els Croughs, stijl- en kleding-

Workshop ‘In Stijl In Balans’

De buitenkant en de binnenkant 
in balans met kleur en voeding

adviseuse, is ervan overtuigd dat 
iedereen er goed uit kan zien. Zij 
wil mannen en vrouwen daarvan 
bewust maken. “Iedereen, onge-
acht de kledingmaat, kan met de 
juiste tips en trucs en met de juiste 
kleding bouwen aan het zelfver-
trouwen. Iemands persoonlijkheid 
kun je afzwakken of benadruk-
ken in kleding. Veel mensen doen 
zichzelf te kort door zich te ver-
bergen in donkere kleuren of te 
wijde kledingstukken. Door de 
pluspunten te benadrukken en de 
juiste kleuren  te dragen, voel je je 
sterker en zul je dit ook uitstralen.” 

Shoppen in de eigen kledingkast
Balans brengen in de levensstijl is 
wat de dames verbindt. Wat hen 
ook verbindt is hun overtuiging 
dat minder consumeren meer 
oplevert; meer voor mens en dier, 
meer voor de wereld. “Er wordt 
te veel weggegooid, terwijl het 
vaak nog heel goed bruikbaar is. 
Dat geldt zowel voor voeding als 
voor kleding. Door onachtzaam 
met middelen om te gaan, betalen 
we te veel en vervuilen we onze 
leefomgeving.” Dat kan beter, 
vinden beide dames, door bewust 
inkopen te doen en bewust ge-
bruik te maken van de middelen 
die tot jouw beschikking staan. 
Deelnemers aan de workshop 
worden dan ook uitgenodigd om 
ten minste drie kledingstukken en 
enkele accessoires mee te nemen. 
Bij voorkeur spullen waar je niets 
mee doet, of waarmee je moeilijk 
combinaties kunt maken. Els gaat 
met de deelnemer op zoek naar 

die onverwachte modieuze stijl- en 
kleurcombinatie. Eventueel is het 
mogelijk dat kleding wordt geruild. 
Samen op zoek naar dé outfit.  

Vol is vol
Ben er snel bij, want ook hier 
geldt ‘vol is vol’. Om iedereen 
voldoende aandacht te kunnen 
geven, kunnen er maximaal acht 
personen deelnemen per groep. 
Voor slechts 25 euro per persoon 
ontvang je persoonsgericht 
kleding-, stijl en kleur advies. Na-
tuurlijk hoort daar ook een drankje 
en een lekker én verantwoord 
hapje bij. 

Aanmelden
Mail naam, mailadres eventuele spe-
cifieke vragen aan petrawilmsen@
hotmail.com. Kom alleen of neem 
een aantal vriend(inn)en mee. Bij 
meer aanmeldingen dan het maxi-
mum aantal deelnemers per work-
shop, wordt de groep opgedeeld
naar kledingmaat. Op die manier 
kunnen Els en Petra de deelnemers 
nog gerichter adviseren.

Workshopdata: 
28 maart: 13.30 -16.30 uur
11 april: 13.30 – 16.30 uur en 

19.00 – 22.00 uur
Kosten: 25 euro p.p.
Locatie: Praktijk in Balans, 

Gerrisstraat 2 in Neder-
weert. 

Meer informatie:
www.praktijkinbalans.nu en/of 
elscroughs@online.nl

F. Bruekers

’Dankzij Van Deursen 

hebben  we 

geheel in onze eigen stijl 

afscheid kunnen nemen

van onze lieve moeder.’

Biest 32A 6001 AR Weert - T 0495 - 63 13 63 - I www.vandeursen-uitvaart.nl

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

de polisvoorwaarden. U bent 
dus vrij om ons als uitvaart-

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

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

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

Het logeeradres voor uw hond, kat of knaagdier
Wij bieden uw huisdier
* Ruime verwarmde kennels en poezenkamers
* Grote speelweides, veel individuele aandacht
* Dagopvang van uw hond

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen en

borstelen van uw hond door onze
gediplomeerde medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl

Spauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Mevr. I. van Tuel samen met kleindochter 
Solenn Hoeben en dochter Brigitte Hoeben, 
onze paro-assistente.

Solenn Hoeben:
Ik ben zo blij met mijn mooie tanden! 

Oma van Solenn:
Mijn man en ik zijn erg te spreken over de 
begeleiding bij onze implantaten.

De uitleg, de operatie en nazorg zijn heel 
goed. We zijn blij dat we die stap gemaakt 
hebben ondanks onze angsten vooraf.

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

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.

Bordeaux moet
op zijn tellen

passen
5,95    4,45

Grand
Seigneur 2006

torms.nl
Heythuysen - Nederweert
t e l .  0 4 9 5 - 6 3 2 4 5 0

S

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Trimsalon Snoetje

-  Honden trimsalon voor alle rassen
-  Uw hond vakkundig getrimd 

(gediplomeerd)
-  Haal- en brengservice mogelijk
-  Uitsluitend 

op afspraak

Tichelveld 21 • Nederweert
Tel. 06-29420034

info@trimsalonsnoetje.nl
www.trimsalonsnoetje.nl

Het adres voor uw hond
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Nederweerter
ondernemers
rollen de rode

loper voor u uit!

Laat u 

verrassen!
samen groots!

322.-322.322.
449.-

WIJ VIEREN FEEST!
Expert bestaat 45 jaar en dat vieren 
we met iedere week spectaculair

jubileum voordeel!

SMART LED-TV 32PFL3807.

• Door 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) worden 
actiebeelden helder en levendig weergegeven

• Met Smart TV deelt u moeiteloos al uw foto’s, 
muziek en films op uw TV met familie en vrienden 
en bekijkt u uw favoriete online video’s via YouTube

• Stijlvol ultra dun design en zeer energiezuinig 
dankzij LED techniek

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en van maandag 3 t/m
zondag 10 maart 2013.

bers
ert  

(0495) 625714

Op onze slaapafdeling introduceren wij de Altijd Goed Slapen collectie.

 Profiteer nu van de vele speciale openingsacties. En win spectaculaire prijzen!!
Zondag 10 maart geopend.

Altijd Goed Slapen is een samenwerkingsverband van 50 slaapwinkels in Nederland en staat voor kwaliteit tegen uitzonderlijk lage prijzen.

Heerweg 8
Nederweert

wijen.nl

Françoise  Creemers
K e r k s t r a a t  3 4 B
6031 CH  Nederweert
Te l .  0 4 9 5 - 6 2 2 0 1 3
www.het roos je .n l

Paasshow zondag 10 maart 
Volop voorjaar in onze zaak!

“Dag van de klant” 
voor elke klant een gratis attentie!

Inschijving voor de paasworkshops en schildercursus 
in ons atelier op de bovenverdieping.

NIEUW! Altijd goed slapen bij Wijen Nederweert

Leon Wijen Wonen & Slapen in Nederweert, is onlangs gestart met een geheel nieuw assor-

timent op het gebied van slaapcomfort. Als aanvulling op de bestaande collectie, is er in de 

winkel een compleet aanbod van de slaapformule Altijd Goed Slapen. 

De komende weken is het dan ook feest en kunnen klanten kennismaken met dit nieuwe assor-
timent. Om het te vieren maken klanten kans op luxe pijzen waaronder een complete boxspring, 
een Grandhall BBQ en een Cumulus Relaxfauteuil!

De slaapformule omvat een totale collectie slapen waaronder boxsprings, bedden, linnenkasten, 
schuifdeurkasten, matrassen en bedbodems maar ook een gehele collectie bedtextiel. Door de ge-
zamenlijke inkoop van 50 slaapwinkels in Nederland zijn er gegarandeerd uitzonderlijk lage prijzen.
Neem ook eens een kijkje op de geheel vernieuwde website: www.wijen.nl

Heerweg 8
6031 PN  Nederweert

T 0495 - 46 13 13
F 0495 - 46 13 19

info@wijen.nl
www.wijen.nlf

Koopzondag Nederweert op 10 maart

Nederweert viert
‘Dag van de Klantt’
Op zondag 10 maart staat in Nederweert de klant nadrukkelijk in de 
schijnwerpers. Uiteraard is de klant altijd koning, maar op 10 maart 
doen de Nederweerter winkeliers er nog eens een extra schepje 
bovenop! Het is dan ook de ‘Dag van de Klant’. Tijdens deze koop-
zondag wordt u flink in de watten gelegd. 

De rode loper gaat uit
Elke winkelier legt op geheel eigen wijze de rode loper uit voor de be-
zoekers in hun winkel. Dit maakt het winkelen verrassend en gezellig. En 
wie weet levert het u ook nog iets leuks op… Kom op 10 maart naar het
centrum van Nederweert en ervaar zelf wat zij voor u in petto hebben! 

Dag van de Tas
Op deze zondag wordt bovendien de nieuwe website DitIsNederweert.nl 
gepromoot. De hele dag komt u overal de bekende rode tas met QR-code 
tegen. Vergeet niet wanneer u een mooie tas bemachtigd heeft, te lachen. 
Een promotieteam loopt rond met het “Dit is Nederweert”-bordje en maakt 
foto’s. De leukste foto’s komen op de nieuwe Facebookpagina van Centrum-
management Nederweert (www.facebook.com/DitIsNederweert.)

Prijswiinnnnaaaarr Facebookacacttie
Ter promotie van de nieuwe website was er de afgelopen weken een diner-
cheque ter waarde van 50 euro te verdienen! Met deze dinercheque kun je 
bij een restaurant in Nederweert naar keuze dineren. Het enige dat nodig 
was om deze dinercheque te winnen was de pagina “DitisNederweert” 
op Facebook te liken en je e-mail adres achter te laten. Loes Giesendorf is 
de gelukkige winnares van de dinercheque! Tijdens de koopzondag van
10 maart wordt de dinercheque aan Loes overhandigd.

De winkeliers uit Nederweert houden op zondag 10 maart hun 
deuren voor u open van 13.00 tot 17.00 uur. 

Kom naar 

Nederweert

en laat u

verwennen!samen groots!



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

Mgr. Kreyelmansstraat 39, NEDERWEERT
Tel. 0495 - 632020 
www.meigardennederweert.com
Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag van 16-22 uur
vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen 
van 11.30 - 22.00 uur
Ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Voor afhalen in maart Elke zaterdag, 
zondag en de 

feestdagen 
lopend buffet

tussen 17.00 en 22.00 uur.  

U kunt onbeperkt genieten 
van Chinese, Kantonese 
en Japanse gerechten. 
Keuze uit 30 soorten. 

Voor slechts € 13,00 p.p.
Kinderen tot 12 jaar HALVE PRIJS,

kinderen tot 4 jaar GRATIS.

Catering vanaf 20 personen
op gewenste locatie.

Reserveer voortijdig

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)

◆	 Tomatensoep
◆	 Babi Pangang
◆	 Kipfilet in 10-kruidensaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (6 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 15,50
Maandmenu (voor 2 à 3 personen)

◆	 Babi Pangang
◆	 Koe Loe Kai
◆	 Kipfilet in 10-kruidensaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (8 stuks)
◆	 Gebakken banaan (4 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 19,00

Aanscherpen geurnorm : 
dat lucht op !

Alweer een paar jaar geleden stond de evaluatie geurhinder op de agenda van de raads-
vergadering in Nederweert. Nu in 2013 lijkt een doorbraak op komst. Stichting Leefbaar 
Buitengebied Nederweert, samen met hun achterban, maakten zich de afgelopen tijd 
sterk  voor een gezondere leefomgeving in het buitengebied, waarbij stankoverlast een 
belangrijk item was en is. Na veel discussie, onderzoeksgegevens en klachten van bur-
gers over geurhinder, staan de neuzen nu grotendeels naar dezelfde kant. Met de wind 
mee, om te kunnen concluderen, dat stankoverlast in het buitengebied, maar ook vaker 
in de kernen, een probleem is, dat schreeuwt om een oplossing.

Doorpakken
o.a. naar aanleiding van de zienswijzen van buurt Kreijel en stichting Leefbaar Buiten-
gebied Nederweert ligt er een definitief en gewijzigd voorstel van B & W aan de raad. 
Belangrijkste aanbeveling: de geurnorm in het buitengebied, in een straal van 1500 me-
ter vanaf de bebouwde kom, omlaag van 14 naar 10 odeur. Dit raakt precies de kern van 
het probleem. Mede uit onderzoeksgegevens van de stichting blijkt, dat er een aantal 
knelgebieden in het buitengebied liggen, die bloot staan aan een schrijnende stankover-
last. Welnu deze gebieden vallen allen onder voorgestelde maatregel. Nu is het nog zaak 
van de politiek om door te pakken. Stichting LBN ging in overleg met de politiek. Zowel  
oppositie als de coalitie hebben een eensluidend standpunt in deze  “ Zeker voor knelge-
bieden moet een afdoende oplossing komen.  Het besluit hierover moet breed gedragen 
worden door alle politieke partijen  “

Integraal
We weten, dat er, in het bijzonder met betrekking tot de intensieve veehouderij, meer-
dere problemen spelen rond een gezonde leefomgeving in het buitengebied. Naast de 
geuroverlast is er een zeer ruime overschrijding van de fijnstofuitstoot. De overheden 
vinden dat dermate verontrustend, dat Nederweert, wat fijnstof betreft gekenmerkt is als 
pilot- project. Sinds kort is daarover een onderzoeksrapport openbaar. De cijfers liegen 
er niet om.  Om  te komen tot een duurzame veehouderij, is het onvermijdelijk om  de 
problematiek integraal aan te pakken. Geur- en fijnstofuitstoot staan nauw met elkaar 
in verband. Een stap in de goede richting is het aanscherpen van de geurnorm, die op 
termijn overigens terug zal moeten naar 6 odeur, willen we absoluut verzekerd zijn van 
een gezond leefklimaat. Een grote stap in de goede richting is het raadsbesluit om de 
aanpak in het buitengebied te betitelen als een “majeure project “ Een mooie benaming, 
die nog wel handen en voeten dient te krijgen.

Fijnstofmeting transparant
In Nederland bestaat het plan om, samen met 10.000 inwoners, fijnstof te gaan meten 
met behulp van  iSPEX op smartphones. In de periode van half mei t/m eind juni zal, bij 
mooi helder weer, de nationale meetdag plaats vinden. Het doel van dit wetenschappe-
lijk experiment (opgezet door de universiteit van Leiden, NOVA, SRON, RIVM en KNMI) 
is om uit te vinden in hoeverre iSPEX metingen nieuwe informatie over fijnstof opleveren. 
Als meerdere inwoners van Nederweert zich hiervoor aanmelden, verkrijgen we vanuit 
een ander perspectief, nieuwe gegevens. Stichting Leefbaar Buitengebied Nederweert 
nodigt U uit om deel te nemen aan de meting. De inschrijving verloopt via  www.long-
fonds.nl/ispex 

De activiteiten van de stichting LBN bestaan uit puur vrijwilligerswerk. Er is vaker be-
hoefte aan financiële ondersteuning. Grijp uw kans:  banknummer 1579.68.820   t.n.v.  
St. Leefbaar Buitengebied Nederweert. 

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33
Ik droom van…

lange luie zomerdagen
die mijn zorgen wegdragen

dansen in de wind 
op zoek naar mijn verloren kind

weer als een jonge bruid 
genieten van streling op mijn huid

mijn geest vullen met bloemengeur
en hartenklop vol zang en kleur

Maar bovenal droom ik van…

eindeloze tijd graaien
en onbekommerd pierewaaien

Annie Kessels
nav. Pierewaaien

27-02-2013

Het is zover: toneelvereniging 
Mengelmoes  gaat de politiek in

Toneelvereniging Mengelmoes uit Nederweert-Eind staat weer in de 
startblokken 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 dialectvoorstelling 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 
gewoon 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

Algemeen
Voor de contactgegevens van de ouderen- en seniorenverenigingen 
alsmede van de verschillende zorginstellingen, verwijzen wij u naar 
de gemeentegids.

Informatierubriek voor senioren
Redactie: A. Hermans
Stichting Vorkmeer, p/a Stichting Cocon 
telnr. (0495) 626235
Kapelaniestraat 6, 6031 BX Nederweert
Aanleveren kopij uiterlijk woensdag bij de 
Stichting COCON.

Vlut 2 Ospel
0495-626116

slijperijvanhoek@hetnet.nl

Kartelmessen
Scharen
Messen
Tuingereedschap
veescheermessen
enz.

06-26686181

Kijk voor meer info op: www.salonjeunesse.nl

Huidverzorgingsinstituut 
Burg. Hobusstraat 2, 
Nederweert
tel. 0495-625540

HUIDVERZORGINGSINSTITUUT JEUNESSE
Injectables
 • Botox

• Restylane, Radiesse & Dysport

• 100% veilig

 • gratis informatief consult

 • uitgevoerd door cosmetisch arts

 • gespecialiseerd in injectables

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

repareren en leveren van 
Wasmachines Drogers
Vaatwassers Ovens
Stofzuigers Strijkijzers

etc.
www.petereilerswitgoedservice.nl

Peter
Eilers

witgoedservice 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

SPONSORLOOP
OBS DE KLIMOP

DONDERDAG 28 MAART.
Jaarlijks wordt er door de school een spon-
sorloop georganiseerd. De opbrengst gaat 
voor de helft naar de school en de andere 
helft naar een goed doel. Het geld dat met 
de sponsorloop wordt opgehaald gaat naar 
Stichting Hulphond.Deze stichting zet zich 
in voor kinderen en volwassenen die be-
paalde dingen niet meer zelfstandig kunnen 
doen en hierbij hulp krijgen van een hond. 
Er kan hierbij gedacht worden aan bijvoor-
beeld: deuren openen, sleutels oprapen, 
een boek halen, de radio aanzetten enz.

Op woensdag 6 maart 
krijgen de kinderen op 
school voorlichting, waar-
bij een hulphond laat zien 
wat hij allemaal kan. Voor 
dit goede doel proberen 
wij zoveel mogelijk geld 

op te halen en hopen op uw medewerking. 

De kinderen van de Klimop hebben een 
formulier waarop u zich kunt inschrijven als 
sponsor. U ontvangt dan een ‘zegel’ die u 
op de deur kunt plakken. 
De sponsorloop vindt plaats op donderdag 
28 maart a.s. rondom de school. 
De warming-up begint om 13:45 uur. 
De eerste groepen beginnen om 13:55 uur 
te lopen.
U bent van harte welkom om de kinderen te 
komen aanmoedigen. 

Alvast bedankt,
kinderen, ouderraad en 

team OBS De Klimop

Krijgt u ook de voorjaarskriebels en wordt het tijd voor 
een nieuwe look voor uw interieur? Wij helpen u 

graag om uw plannen te vertalen naar de juiste 
producten. Wacht niet te lang, want tot en met 
17 maart 2013 profiteert u van een hoge korting 
op tapijt en gordijnen. 

Actie geldt van 4 t/m 17 maart 2013.

Vraag naar de voorwaarden en de 
deelnemende merken.

Kerkstraat 19 
6031 CE Nederweert 
Telefoon (0495) 63 18 61
E-mail poell@colorsathome.nl
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Ben jij uit het goede 
boswachterhout gesneden?

Gezinstocht Hulpboswachter bij Buitencentrum De Pelen

Boswachter word je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen! Tijdens een 
Snuffelstage Hulpboswachter in Nationaal Park De Groote Peel kan je ontdek-
ken of je uit het goede boswachterhout gesneden bent. Tijdens deze actieve ont-
dektocht doen kinderen, samen met hun (groot)ouders, leuke opdrachtjes in de 
natuur. Op zondag 10 maart zijn er twee tochten: om 11.00 en om 14.00 uur die 
starten bij Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost 
€ 5,- voor volwassenen en € 3,50 per kind, inclusief dierenpin voor de kinderen.
Opgave is gewenst op: depelen@staatsbosbeheer.nl of via: 0495 – 641 497.

Wat wil je worden als je groot bent? Brandweerman, politieagent, burgemeester, Minis-
ter President  of … boswachter? Voor kinderen die graag buiten in de natuur zijn staat 
boswachter vaak hoog op het  beroepenwensenlijstje. Want een boswachter is vaak 
buiten en weet van alles over de planten en dieren in de natuur. Maar al die kennis komt 
ook bij een boswachter natuurlijk niet zomaar aanwaaien. Als je hem zou vragen waar hij 
het meest over de natuur heeft geleerd, dan zal hij vast en zeker zeggen: ‘natuurkennis 
krijg je vooral door goed te kijken, te luisteren en vooral .. zelf te ontdekken!’

Gelukkig is de natuur ontdekken leuk en verrassend. En dat is wat de deelnemers aan de 
Snuffelstage Hulpboswachter in De Groote Peel dan ook gaan doen. Door actief aan de 
slag te gaan, snuffelen de kinderen een beetje aan het boswachtervak. De jonge hulp-
boswachters gaan een takkenwal maken, kleine kriebelbeestjes inventariseren, bomen 
meten en nog veel meer. En wie weet, misschien ben JIJ wel een natuurtalent en kom je 
de boswachters van Staatsbosbeheer over een paar jaar versterken! 

Buitencentrum De Pelen
Het buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel is de toegangspoort tot Nati-
onaal Park De Groote Peel. Hier starten alle activiteiten. Het buitencentrum is van maart 
t/m oktober elke dag geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Voor meer informatie, een com-
pleet activiteitenoverzicht en een routebeschrijving: www.buitencentra.nl of www.np-
degrootepeel.nl 

Nieuwe ijssalon in Weert
Op 1 maart j.l. is op de Maaspoort in Weert een nieuwe ijssalon geopend. De 24 jarige 
Bas van Hulsen uit Nederweert heeft in Wageningen zijn ijsbereiders diploma behaald 
en in Italië heeft hij zich verder gespecialiseerd. Sinds drie jaar maakt hij het lekkerste
ijs in de zaak van zijn ouders in het Brabantse Mierlo én sinds vorige week ook in Weert 
op de Maaspoort 32.

Dat Bas erg lekker ijs kan maken blijkt ook wel uit de landelijke ijswedstrijden waar hij 2e 
van Nederland werd met zijn yoghurt ijs. Afgelopen najaar behaalde hij bij het Europese 
kampioenschap ijsbereiden in Berlijn de 2e plaats van Europa met zijn chocolade ijs! 
Ook dit jaar, met de smaak vanille, behoort het ijs van Bas bij de top 10 van Nederland.

Naast ijs wordt er bij ijssalon Bacio (batsjo) ook zelf chocolade bereid. De bonbons,
paashazen en paaseitjes worden van de allerbeste Belgische chocolade geproduceerd.

Reden genoeg voor u om te proeven! U bent van harte welkom! Deze week zijn er diverse 
aanbiedingen, zie de advertentie in dit weekblad of like ijssalon Bacio op facebook.com/
ijssalonbacio.

Gelato & Chocolate
Ambachtelijk ijs, chocolade, bonbons & koffie

Maaspoort 32, 6001 BR Weert

t/m zaterdag 9 maart
krijgt u bij een kopje koffie of thee

een stuk vlaai gratis

Overheerlijke bonbons
Openingsknaller, 300 gram € 5,-

500 gram € 7,95

Nieuw in Weert
IJssalon Bacio

Tegen inlevering van deze bon krijgt u t/m 17 maart

IJssalon Bacio - Maaspoort 32, 6001 BR Weert

2 bollen ijs gratis!

THEMA-AVOND 
WONINGMARKT

Op maandag 18 maart a.s. organiseren 
het CDA Weert en het CDA Nederweert 
een thema�avond rondom de actuele 
situatie op de woningmarkt. Deze avond 
zal plaatsvinden bij Sociëteit Amicitia, 
Markt 9 te Weert. Wij nodigen u graag uit 
om hierbij aanwezig te zijn.

De woningmarkt zit in het slop. 
De huizenprijzen dalen, de doorstroming 
verloopt moeizaam en het is voor starters 
erg moeilijk om een eerste huis te kopen. 
Het zijn symptomen die inmiddels al een 
jaar of vijf aanwezig zijn, maar tekenen 
van herstel zijn helaas nog steeds niet 
zichtbaar. We wisselen hierover graag met 
u van gedachte.
Tijdens onze themabijeenkomst zullen de 
volgende sprekers vanuit hun persoonlijke 
expertise hun visie geven op de actuele 
situatie op de Nederlandse woningmarkt:

Tjeu Kneepkens | Directeur Aannemers-
bedrijf Louis Scheepers
De bouwsector is onlosmakelijk verbon-
den met de woningmarkt. Nieuwbouw
staat onder druk en dit heeft een direct 
gevolg voor de werkgelegenheid. Vanuit
de kant van bouwend Nederland zal Tjeu 
Kneepkens een presentatie verzorgen.

Ger Peeters & Ger Verstegen | Wonen
Limburg
Zowel de koopmarkt als de huurmarkt 
hebben last van de crisis. Wat zijn de 
gevolgen voor huurders?
Hoe gaat een woningbouwcorporatie om 
met alle tegenwind? Vanuit Wonen Lim-
burg zullen Ger Peeters (bestuurder) en 
Ger Verstegen (manager markt & ontwik-
keling) hun visie op de huurmarkt geven.

Raymond Knops | Tweede Kamerlid 
voor het CDA
De crisis op de woningmarkt sleept al 
jaren voort. Onlangs werd het nieuwe
woonakkoord gesloten. Hoe kijkt het CDA 
aan tegen dit dossier? Tweede Kamerlid 
Raymond Knops zal dit onderwerp vanuit 
CDA perspectief bespreken.

Na afloop van de presentaties gaan zij 
graag met u in discussie. 

Het programma ziet er als volgt uit:
19:30 uur Inloop / ontvangst
20:00 uur Inleiding door de gastsprekers
20:45 uur Paneldiscussie
21:45 uur Samenvatting
22:00 uur Einde Programma

Wij verwelkomen u graag op 18 maart. 
Tot dan!

Marleen Gresnigt Raemaekers
Voorzitter CDA Weert

Henk Geraats
Voorzitter CDA Nederweert

STEVENS
TELEVISIES

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

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

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

       UW LED-TV
ADRES!!

In 95% de goedkoopste!!

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

WITGOED
de beste merken wasmachines, 

condensdrogers, koelkasten enz. 
met garantie

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

OPROEP AAN PHILIPS
GEPENSIONEERDEN.

Pensioenland is beweging! Overheids-
maatregelen en tekorten bij de pensioen-
fondsen tasten onze pensioenen aan. Dat 
geldt ook voor het Philips pensioen!

De Federatie van Philips Gepensioneerden 
Verenigingen verdedigt uw belangen rich-
ting Philips, het Philips Pensioenfonds 
en de overheid. De Federatie vraagt van 
Philips dat zij het vermogen van het pen-
sioenfonds, dat mede is aangetast door 
onttrekkingen in het verleden, aanvult, 
zodat onze pensioenen weer, zoals altijd 
is beloofd, waardevast worden. Eventueel 
zullen hiervoor juridische procedures ge-
voerd moeten worden.

Dat kan de Federatie alleen succesvol 
doen als zij wordt gesteund door een zo 
groot mogelijk aantal gepensioneerden. 
Wij roepen U daarom op zich aan te
melden bij uw lokale vereniging van 
Philips gepensioneerden;

PGV afdeling Weert
Secretariaat: Laurierstraat 43
6031 WG Nederweert
( 0495-633680 / 06-53167975

Juridische acties zijn duur en wij vragen U
dan ook om een bijdrage aan ons juridisch 
fonds: Rabobank nr: 1699.51.227 t.n.v. 
Stichting Fonds Philips gepensioneerden, 
o.v.v. juridische reserve. Indien de reserve 
niet wordt gebruikt zullen de bijdragen 
worden teruggestort. 

Bobo kindercentrum Nederweert:
Locatie IKC de Kerneel

Dagopvang 0-2 jaar, Olleke Bolleke groep
Dagopvang 2-3 jaar Eigen Wijsje groep 
en 3-4 jaar Upke Dupke groep
Inclusief VVE peuterprogramma
(oftewel peuterspeelzaalwerk)
Mogelijkheid tot Flexibele opvang!!!
Doorstroom naar buitenschoolseopvang
4-12 jaar mogelijk
Locatie basisschool Budschop
Peuterprogramma 2-4 jaar Apeköpkes groep
VVE peuterprogramma
(oftewel peuterspeelzaalwerk)
Meer info: www.bobokindercentra.nl
Of bel naar servicepunt: 077-3589797

OPEN DAG OP BASISSCHOOL
DE BONGERD

Op zondag 10 maart van 11.00 – 13.00 uur 
is er open dag op basisschool de Bon-
gerd. Deze dag zal in het teken staan van 
Kids Moving the World. 
Gedurende drie weken hebben de leer-
lingen gewerkt aan een project van Kids 
Moving the World. Het project richt zich 
op de bewustwording van kinderen in 
Nederland ten aanzien van bepaalde 
wereldvraagstukken. Via verschillende 
opdrachten maken kinderen kennis met
onderwerpen als armoede, honger en kli-
maatverandering. 
De kinderen hebben leuke werkstukken 
gemaakt die ze u graag willen laten zien. 
In het Kitske wordt de film: ´Een dag op de 
Bongerd´ vertoond en verder zijn er leuke 
optredens van kinderen.
Bij binnenkomst krijgt iedereen een 
speurtocht die op te lossen is met infor-
matie die in de klassen te vinden is. Weet 
u bijvoorbeeld al hoe de baobab boom uit 
Malawi er uit ziet? 

Natuurlijk is er voor iedereen koffie, thee 
of limonade.

Bent u nieuwsgierig geworden? Bezoek 
dan zeker onze open dag. Wij hopen op 
een grote opkomst. 

Team basisschool de Bongerd

CURSUSSEN COCON
Hebben en houden van Kuipplanten: 
Als je bij een kweker bent of loopt over 
een show dan vraag je misschien af: Wat 
bloeien die fuchsia’s, geraniums, Brug-
mansia’s (kelkenbloem) zo mooi. Hoe doen 
ze dat? In deze nieuwe cursus van een 4–
tal lessen wordt je het hele seizoen aan de 
hand genomen. 1e avond; dinsdag 5 maart 
2013 van 19.30-21.30 uur. PowerPoint: 
het maken van een diaserie of presentatie 
bijv. van foto’s van familiefeestjes, vakantie 
e.d.: 13 maart, 19.30 uur, 8 lessen. Itali-
aanse keuken: woensdag 13 maart, 18.00 
uur, 4 lessen om de 2 weken. Computer
allerlei: deze cursus is bedoeld voor ie-
dereen die al enige ervaring heeft met de 
computer. Vaak zult u na enige tijd erva-
ren, dat u met vragen komt te zitten waar u
geen direct antwoord op heeft. Daarvoor is 
dit dè uitgelezen cursus; dinsdagmiddag 2
april, 13.30 uur, 4 lessen. Workshop Sol-
liciteren: Wat is solliciteren/jouw cv; de 
vacature; social media; de sollicitatiebrief; 
voorbereiden op sollicitatiegesprek: 2
april, 19.30 uur, 5 lessen. Werelds koken: 
8 mei Grieks, 22 mei Mediterraans, 5 juni 
Mexicaans, aanvang 18.00 uur, u kunt ook 
per avond inschrijven.

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

1er Concurso de la Tapa Nederweert
Overheerlijke tapas bij Restaurant Diverso!

Dat Restaurant Diverso aan de Brugstraat in Nederweert een heerlijke mix van hoog-
staande Italiaanse specialiteiten en menu’s aanbieden is geen geheim meer. Maar in 
maart put Restaurant Diverso inspiratie uit onze Spaanse wortels. Want  op 22, 23 en 
24 maart organiseert Diverso het eerste Concurso de La Tapa Nederweert, Restaurant 
Diverso gaat de strijd aan met overheerlijke tapas en raciones en Spaanse hamsoorten!

Om onze vaste en nieuwe gasten kennis te laten maken met deze geweldige Spaanse 
traditie organiseert Restaurant Diverso op: vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maart ge-
weldige Spaanse tapas-avonden. Je wordt deze avonden verrast door een ruim tapas 
assortiment en heerlijke Spaanse wijnen/dranken. 

Op zondag 24 maart vanaf 14.00 uur start de Concurso de la Tapa! Kom deze gezellige 
middag in Spaanse sferen borrelen met vrienden of familie en geniet lekker  van diverse 
tapas, live muziek en lekkere Spaanse wijnen. Betalen doe je met zogenaamde olijfjes 
(muntjes). Gipsy Mood verzorgt deze dagen de muzikale omlijsting met hun sfeervolle, 
Spaanse klanken! Met een luchtige presentatie van Spaanse muziek weten ze een op-
treden verrassend te houden!

Agenda Concurso de la Tapa:
Vrijdag 22 en zaterdag 23 maart: ontvangst om 19.30 uur (reserveren gewenst)
Zondag 24 maart: Binnenlopen vanaf 14.00 uur (openbaar)

Voor reserveringen en verdere informatie bel 0495-625000

Wij�elterbroekdijk 34   6006 VG Weert   (Tussen Altweerterheide en Stramproy) 
T +31(0) 495 563030   www.jaccoolen.nl

PVC / Tyleen delen en leidingen, tuinberegeningen, pompen, 
bevestigingsmaterialen en nog  veel meer.

De specialist voor al uw tuinberegeningsmaterialen,
met de grootste voorraad tegen messcherpe prijzen.

De nieuwe voorjaarsmode bij 
Pleunis Mode in Nederweert

De lente- en zomercollectie zorgt voor een opgewekt en fris modebeeld. Mooie felle 
kleuren, opvallende accessoires, bijzondere combinaties en veel oog voor detail. Stoffen, 
materialen en kleuren worden in alle mogelijke combinaties gedragen. In de verschillende 
modestromingen staan accessoires en prints centraal. Pleunis Mode heeft een uitgebreide 
collectie met alle lente- en zomertrends.  Door het bijhouden van de modeontwikkelingen 
en bezoek aan de (inter-)nationale beurzen zijn de variatiemogelijkheden groot en zijn alle 
must haves aanwezig.  Pleunis Mode beschikt daarnaast over adviseurs die voorzien in een 
passend advies bij elk figuur en voor elke gewenste look.

De komende zomer blijven de felle kleuren uit de jaren tachtig aanwezig. Met name op het 
gebied van accessoires is neon de trendkleur, maar er zijn ook volop shirts, skinny broeken 
en vesten verkrijgbaar. Anders dan in de jaren tachtig is er nu meer oog voor detail. De 
kleuren worden toegepast in strepen, prints en andere kleureffecten, maar ook voor ac-
centen in kraagjes en knopen. In deze casual modestijl wordt volop gevarieerd. Opvallende 
kleuren en combinaties met heftige riemen, armbanden en kettingen passen helemaal in 
dit modebeeld.

Parallel hieraan loopt de trend waarbij zachte poedertinten worden gecombineerd met licht 
vallende stoffen, plissévormen en printbroeken. De prints zijn opvallend tropisch en bloem-
rijk. In kleur varieert het van zachtroze tot kobaltblauw en van tropisch- tot mintgroen. Coat-
ings en fotoprints zijn deze zomer nog meer aanwezig dan het afgelopen modeseizoen. 
Must haves voor deze vrouwelijke trend zijn de groot vallende truien en tropische printjeans.

Het is niet moeilijk dit jaar een mooie look te creëren. De verschillende modestijlen zijn 
gevarieerd en onderling goed te combineren. Een goed stijladvies zorgt voor de best pas-
sende outfit bij elk figuur. Ook helpt een goed advies bij het combineren van must haves. 
Voor een passend advies kunt u terecht bij Pleunis Mode. Daar zijn de verschillende mode-
trends- en stijlen in de ruime collectie goed vertegenwoordigd en maakt de grote keuze in 
accessoires elke outfit compleet.

Opnieuw Dierbaar-keurmerk voor 
Dierenpension Eilers
Meer zekerheid voor huisdiereigenaren

Dierenpension Eilers heeft dit jaar voor het 13de opeenvolgende jaar het felbe-
geerde Dierbaar-certificaat ontvangen. Dierbaar is een keurmerk voor de huisdie-
renbranche dat strenge eisen stelt aan de huisvesting, hygiëne en verzorging van 
dieren, én de deskundigheid van de ondernemer. 

Elk jaar ondergaat een gecertificeerd bedrijf een grondige inspectie. Pas op het moment 
dat aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt het bedrijf het Dierbaar-keurmerk voor de
duur van één jaar. Klanten weten daardoor precies waar ze aan toe zijn en hebben de 
zekerheid dat hun huisdier in goede handen is. 

Dierenpension Eilers heeft hard gewerkt om het Dierbaar-keurmerk te bemachtigen. “Elk 
jaar is het weer een bijzonder moment als je hoort dat je bedrijf door alle controles is ge-
komen,” zeggen Mart en Toos Eilers van Dierenpension Eilers. “Daarmee bekrachtigen 
we waar wij altijd voor staan: welzijn voor dieren.”

Over Dierbaar
Het Dierbaar-keurmerk is een initiatief van Dibevo, de branchevereniging voor de gezel-
schapsdierensector. Het bevorderen van het welzijn van gezelschapsdieren is een van 
de belangrijkste non-profit-doelen van de brancheorganisatie. Kijk voor meer informa-
tie over Dibevo op www.dibevo.nl. Meer informatie over Dierbaar is te vinden op www.
dierbaar.nl.

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

www.budschopactueel.nl

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Bananenbavaroise ...................................€ 10,75
Tommiebrood .............................................. € 1,95
Tarwebroodjes .............. 6 halen - 4 betalen
Kroketbroodjes ............................per stuk € 1,00
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.

Anders betalen voor financieel advies?
Weet wat u koopt!

Wij zijn lid van Adfiz. Branche-vereniging van onafhankelijke financiële adviseurs.

Vanaf 1 januari 2013 betaalt u voor bepaalde 
producten* anders voor de verkoop van die 
producten bij banken en verzekeraars en voor het 
advies van onafhankelijk adviseurs. Voortaan 
krijgt u voor hypotheekadvies bijvoorbeeld een  
aparte rekening.

Was advies dan niet altijd gratis? Nee, dat leek zo, 
maar de prijs van het advies was opgenomen in 
de prijs van het product. Bij een verzekering in de 
premie. Bij een hypotheek in de rente. Vanaf  
1 januari is er dus een aparte prijs voor de 
financiële dienst en een aparte prijs voor het 
product. 

Wat krijgt u voor de prijs die u voor de financiële 
dienst betaalt? Dat maakt nogal verschil.  
De ene financiële dienst is de andere niet.  
Aan u de keus. 

Dan moet u wel weten wat de verschillen in 
dienstverlening zijn. In de tabel hebben wij de 
belangrijkste verschillen in kaart gebracht tussen 
verkoop bij de bank en verzekeraar of het advies 
van een onafhankelijk adviseur.

Wilt u nader weten wat onafhankelijk advies u kan 
opleveren? Neem geheel vrijblijvend contact met 
ons op.

Wij zijn u graag van dienst. 

Verschillen tussen verkoop en advies: 
Directe verkoop via  
medewerker van bank  
of verzekeraar

Advies van een  
onafhankelijk adviseur

Kan een eigen financieel product aanbieden en de aanschaf voor u regelen

Kan u adviseren welk soort product bij u past

Kan van elke aanbieder een financieel product aanbieden en voor u aanschaffen

Kan producten van verschillende aanbieders vergelijken op prijs

Kan producten van verschillende aanbieders vergelijken op voorwaarden

Kan u adviseren welk product qua prijs en voorwaarden het beste bij u past

Kan verschillende aanbieders vergelijken op het maken van fouten, wijze van uitkeren etc.

Kan voor u opkomen richting de aanbieder als er iets fout gaat

Kan u bijstaan richting de aanbieder als de schade onvoldoende wordt uitgekeerd

Kan tijdens de looptijd in de gaten houden of (nieuwe) producten van andere aanbieders 

beter bij u passen 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

* Dit geldt voor complexe producten, hypothecair krediet, betalingsbeschermers, overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen, individuele inkomensverzekeringen en beleggingsfondsen.

T (0495) 63 18 39
E info@leenassurantien.nl
I www.leenassurantien.nl

Leën Assurantiën B.V.
Smisserstraat 20
6031 AE NEDERWEERT
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Nederweert is volop in ontwikkeling. 
Werken aan een mooi centrum bijvoor-
beeld. Op dit moment wordt Brug 15 
verbreed en vindt de herinrichting van 
de Brugstraat, het horecaplein en een 
deel van de Geenestraat plaats. Volgend 
jaar is het gedeelte van de Kerkstraat, 
tussen de Burg. Greijmansstraat en het 
horecaplein, aan de beurt.

Ook nu krijgen belanghebbenden een 
belangrijke stem bij het uitwerken van 
de plannen. Op woensdag 13 maart 
vindt een eerste overleg plaats met een 
vertegenwoordiging van ondernemers, 

het Centrummanagement en een aantal 
andere betrokken partijen waaronder 
Veilig Verkeer Nederland en het Gehan-
dicapten Platform.

Schetsontwerp 
In het kader van het Masterplan is door 
ontwikkelaar Synchroon in samenwer-
king met de gemeente en een klank-
bordgroep een schetsontwerp gemaakt 
van hoe het centrum er mogelijk uit 
zou komen te zien. In 2011 heeft de 
gemeente de samenwerking met Syn-
chroon beëindigd. Het ontwerp blijft 
echter bruikbaar. In het startoverleg 
dient het schetsontwerp als basis voor 
de herinrichting van de Kerkstraat.

Uitgangspunten 
Tijdens de uitwerking van het Mas-
terplan is rekening gehouden met 
een aantal uitgangspunten, zoals het 
instellen van eenrichtingverkeer voor 
de Kerkstaat vanaf de Brug. Greijmans-
straat richting horecaplein. De door-
gang bij Jan Linders blijft voorlopig 
geopend. Deze uitgangspunten wijzi-
gen niet. 

Infobijeenkomsten
De belangrijkste aanpassingen zullen 
plaatsvinden rond het Lambertushof. Na 
het eerste overleg waarin samen de alge-
mene uitgangspunten worden bepaald, 
komen er twee informatieavonden, 
waarschijnlijk in april. Eén voor alle on-
dernemers, bewoners en belanghebben-
den rondom het Lambertushof en één 
voor alle overige belanghebbenden in 
en rond de Kerkstraat. De verwachting is 
dat deze in april plaatsvinden. De infor-
matie uit de overleggen wordt gebruikt 
om het ontwerp definitief te maken.  

Kinderen lezen vaak hardop als ze op 
school bezig zijn met leren lezen. Ze zijn 
trots, want er gaat letterlijk een wereld 
voor ze open. Lezen is leuk, lezen is span-
nend, lezen is lachen. Lezen stimuleert 
ook het luisteren, de concentratie en de 
fantasie. Met andere woorden: lezen is 
belangrijk voor kinderen.

De basisscholen, het Bibliocenter, de 
provincie en de gemeente willen daarom 
blijven investeren in voldoende moge-
lijkheden om het lezen bij kinderen te 
bevorderen.

Bibliotheek op school
Eén van de mogelijkheden is het inrichten 
van schoolbibliotheken. In Leveroy en 
Budschop hebben de basisscholen zelf al 
het initiatief genomen om bibliotheken 
te openen, met hulp van de landelijke 
pilotgelden Kunst van Lezen. Hier zijn ze 
inmiddels in gebruik. 

Het Bibliocenter heeft de mogelijkheden 
onderzocht voor nieuwe schoolbibliothe-
ken in Nederweert-Eind en Ospel, ook 
vanwege het wegvallen van de bibliobus 
in Nederweert-Eind en het servicepunt 
in Ospel. Omdat er helaas geen subsidie 
meer was voor het project Kunst van 
Lezen, werd ook de pilot beëindigd. Er 
moesten dus andere wegen worden be-
wandeld. Daarop is overleg gepleegd met 

de provincie en de beide schooldirecteu-
ren van De Schrank en De Tweesprong. 
Dat heeft geleid tot een provinciale 
bijdrage van € 20.000,- voor de inrichting 
van beide schoolbibliotheken. Er wordt 
nu hard gewerkt om deze vestigingen op 
korte termijn te kunnen openen. 

In de basisscholen in Nederweert-dorp 
worden geen bibliotheken ingericht, 
aangezien in deze kern een goede biblio-
theekvoorziening aanwezig is.

Leesconsulent
Om de leesbevordering op alle basis-
scholen in de gemeente te stimuleren, 
is er ook een parttime combinatiefunc-
tionaris aangesteld t/m 2015. Mevrouw 
Toos Jenniskens is op 1 februari aan de 
slag gegaan: “Als leesconsulent breng ik 
samenhang in het leesonderwijs vanuit 
het perspectief van leesbevordering. Ik 
ondersteun het team, adviseer kinderen 
en ik ben de spil rond leesbevordering 
en de collectie in de scholen. Het eerste 
jaar zal vooral in het teken staan van het 
opzetten van schoolbibliotheken op De 
Schrank en De Tweesprong. In het najaar 
is het de bedoeling dat twee leerkrach-
ten van alle scholen van Nederweert de 
cursus Open Boek gaan volgen die hen 
opleiden tot leescoördinator. In 2014 en 
2015 ga ik ook leesbevorderende activi-
teiten op Cita Verde uitvoeren. Hiervoor 

bespreek ik de mogelijkheden nog met 
de school”.

De functie is redelijk uniek voor Limburg. 
De gemeente betaalt de functionaris; 
Bibliocenter treedt op als werkgever. Op 
woensdag 6 februari werd de uitvoe-
ringsovereenkomst door burgemeester 
Evers en directeur-bestuurder Vogelaar 
van Bibliocenter ondertekend, in het 
bijzijn van wethouder Frenken. 

Vervanging boeken
De vier bibliotheken in de basisscholen 
Budschop, De Schrank, De Tweesprong en 
De Zonnehof krijgen de beschikking over 
het grootste gedeelte van de boeken uit 
het servicepunt Ospel. Voor de vervan-
ging van boeken en uitleensystemen 
voor de vier schoolbibliotheken is door 
burgemeester en wethouders vooralsnog 
t/m 2015 een extra jaarlijkse subsidie 
beschikbaar gesteld aan Bibliocenter van 
€ 10.000,-. Ook hiervoor werd op 6 fe-
bruari een uitvoeringsovereenkomst door 
beide partijen ondertekend.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer J. van Riet van 
het team Maatschappelijke Ontwikke-
ling, telefonisch of via e-mail j.vanriet@
nederweert.nl. Kijk ook eens op www.
bibliocenter.nl en www.zoleukislezen.nl.

Basisschool De Zonnehof in Leveroy heeft al een schoolbibliotheek met een gezellige leeshoek. (Foto: Basisschool De Zonnehof)

Leesconsulent aan de slag
Inrichten schoolbibliotheken bevordert lezen bij kinderen

Donderdag 7 maart 2013

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 0495-677111 
Fax: 0495-633245 
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl 
Twitter: Twitter.com/GemNederweert 
Facebook: Facebook.com/nederweert

De openingstijden staan op onze website.

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

Themaraden
Woningmarkt
De woningmarkt heeft het als gevolg 
van de kredietcrisis al een tijdje moeilijk. 
De themaraad op 12 maart zoomt in op 
de ontwikkelingen in het algemeen en 
specifiek voor wat betreft de gevolgen 
van het Rijksbeleid voor woningcorpora-
ties. Tijdens de avond wordt ook de stand 
van zaken rond de prestatie-afspraken 
met de Woningvereniging Nederweert 
voor de periode 2012-2015 toegelicht en 
wordt een aantal oplossingsrichtingen 
ter stimulering van de woningmarkt 
voorgelegd. Raadsleden kunnen reacties 
en standpunten aannemen ten aanzien 
van deze oplossingsrichtingen. De input 
wordt gebruikt voor een voorstel aan de 
raad voor de vergadering van 18 juni. De 
themaraad start om 19.30 uur met een 
vragenhalfuur.

Risicomanagement
Aansluitend aan deze themaraad, om 
21.00 uur, informeert de gemeente de 
raadsleden over hoe ze het risicoma-
nagement nader vorm wil gaan geven 
en licht ze de ontwikkelingen en aanpas-
singen van het inkoopbeleid toe. 

U bent van harte welkom. Op onze 
website vindt u de complete agenda van 
beide themaraden.

Rapport fijn stof 
De afgelopen tijd is er door betrokken 
partijen hard gewerkt aan het vinden van 
oplossingen voor de fijn stof problema-
tiek in Nederweert. Voor het project was 
een begeleidingscommissie ingesteld 
met daarin o.a. afgevaardigden van de 
ministeries van Infrastructuur en Milieu 
en Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie, de provincie Limburg, de ge-
meente Nederweert, de Stichting Leef-
baar Buitengebied en de LLTB. Bureau  
Arcadis heeft inmiddels onderzoek 
gedaan naar de problematiek. Op 26 
maart wordt het rapport behandeld door 
de gemeenteraad, maar u kunt het nu 
al downloaden op www.nederweert. nl. 

Arcadis onderzocht de maatregelen voor 
zowel de korte als de lange termijn. Het 
eerste spoor behelst maatregelen om 
de huidige knelpunten op te lossen. Dit 
kan alleen slagen als er beleid wordt 
opgesteld waarmee nieuwe knelpunten 
worden voorkomen: het tweede spoor. 
De gemeente bedankt iedereen die bijge-
dragen heeft aan de totstandkoming van 
de rapportage. 

GemeenteContact

Metamorfose Kerkstraat

Op de website...
Dialoogavond over ZoZietLimburg-
Dieren op maandag 11 maart. 
Discussieert u mee?
Nederweert heeft nieuwe website 
www.ditisnederweert.nl
Aanleg groene buffer in 
Nederweert -Eind 
Wat boeit jou aan Nederweert? 
Vertel  het ons in een filmpje

www.nederweert.nl

‘Samen zorgen voor de jeugd’ Service voor u 
De gemeente Nederweert hecht veel 
waarde aan haar dienstverlening. We 
vinden het belangrijk dat u weet wat u 
van ons mag en kan verwachten. Daarom 
hebben wij servicenormen opgesteld en 
deze gebundeld in een kwaliteitshand-
vest. Hierin geven wij aan wat u van ons 
kunt verwachten als u via onze website 
een aanvraag indient, telefonisch contact 
opneemt, één van onze balies bezoekt of 
een brief stuurt. U vindt het kwaliteits-
handvest op onze website.
 

Praten over parkeervoorziening 
Omwonenden van de parkeervoorziening 
aan de Loverstraat en het Dörpsoverlek 
Ni-jwieërt zijn deze week uitgenodigd in 
het gemeentehuis voor een overleg om 
samen een goede inrichting te realiseren. 

Twee varianten
Op dit moment wordt er gewerkt aan 
een ontwerp met twee varianten. Het 
groen en het handhaven van de bestaan-
de bomen spelen hierbij een belangrijke 
rol. Op dinsdag 5 februari stelde de 
gemeenteraad een krediet beschikbaar 
voor het aanpassen van de parkeervoor-
ziening. De bedoeling is om deze uit te 
breiden met circa vijftig plaatsen. 

Beter bereikbaar
Vanuit de visie van het Masterplan dient 
het centrum onderscheidend te zijn op 
het gebied van parkeren. Goede parkeer-
voorzieningen zijn een kernkwaliteit 
voor Nederweert. Extra parkeercapaciteit 
op kortere afstand van het centrum vindt 

het college daarom wenselijk. Het draagt 
bij aan een optimalisering van de bereik-
baarheid en de verkeersveiligheid. Het 
zorgt ook voor minder langparkeerders 
langs de Loverstraat. “En dat komt de 
leefbaarheid ten goede”, aldus wethou-
der Mackus. We houden u op de hoogte. 

Met die titel zijn de gemeenten in Mid-
den-Limburg samen met de provincie van 
start gegaan om de veranderingen in de 
jeugdzorg vorm te geven. Met de Tran-
sitie Jeugdzorg krijgen gemeenten vanaf 
2015 de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van alle zorg voor kinderen, 
jongeren en hun opvoeders. Dit nieuwe 
stelsel moet een einde maken aan de 
bureau cratie en aan de sterk versnip-
perde hulpverlening in de jeugdzorg. 

In Nederland, en dus ook in onze regio, 
hebben veel verschillende partijen een rol 
in de zorg voor de jeugd. Zij hebben hun 
eigen plannen en budgetten waarvan de 
onderlinge afstemming voor verbetering 
vatbaar is. De vraag naar jeugdzorg is de 
afgelopen jaren sterk gestegen en blijft 
stijgen. 

Herkenbaarder, dichterbij
Het Rijk wil deze tendens ombuigen 
door de verantwoordelijkheid voor de 
jeugdzorg bij gemeenten neer te leg-
gen. Het idee erachter is dat wij de zorg 
voor jeugd herkenbaarder en dichterbij 
kunnen organiseren. Als we alle kennis, 
kunde, ervaring, energie en geld kunnen 
samenbrengen, kunnen we effectiever 
werken. En krijgen dus meer kinderen 
en ouders tijdig de juiste ondersteuning. 
Daarmee staan we voor een omvangrijke 
uitdaging die drie grote opdrachten om-
vat: transitie, besparing en transformatie.

Pilot generalisten 
Op 1 november 2012 ging de pilot Gene-
ralisten van start in de gemeenten Leudal, 
Weert en Nederweert. Een proefproject, 

met subsidie van de provincie Limburg,  
waarin de samenwerkende partners wil-
len ervaren hoe de nieuwe manier van 
werken uitpakt als straks de Transitie 
Jeugdzorg een feit is. Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) werd hiervoor uit-
gebreid met jeugd- en gezinswerkers die 
opereren als dé begeleider van een gezin. 
Zij zijn de spin in het web als er meer-
dere vormen van ondersteuning nodig 
zijn en begeleiden het gezin zo kort als 
mogelijk en zo lang als nodig. 

Convenant
Op donderdag 28 februari onderteken-
den de provincie, de gemeenten Leudal, 
Weert en Nederweert, Algemeen Maat-
schappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg en 
de Jeugdgezondheidszorg het ‘Conve-
nant Generalisten, jeugd en gezinswer-
kers Westelijk Midden-Limburg’. Deze 
kernpartners werken samen aan een 
totale omslag in denken en doen. Ook de 
ketenpartners waaronder de kinderop-
vang en het onderwijs zijn hierbij betrok-
ken. Lees meer over het project op onze 
website.
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Gebied Planning werkzaamheden

2013

jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

1: Nederweert A

2: Nederweert B

3. Nederweert Eind

4: Ospel

● Aanleg van glasvezel in de straat ● Installeren van het glasvezelmodem in de woning 
● Activeren van de glasvezelaansluiting

Planning werkzaamheden.
Hieronder ziet u het aansluitgebied van Nederweert. Het aansluitgebied bestaat uit de volgende kernen: 
Budschop, Nederweert, Nederweert-Eind en Ospel. Op de planning kunt u in één oogopslag zien wanneer 
de werkzaamheden in uw kern of wijk plaatsvinden. Doe de postcodecheck op www.eindelijkglasvezel.nl 
om te zien wanneer uw woning wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk.

HET IS ZOVER.
DE AANLEG
IS BEGONNEN.

Welkom met uw vragen.
Kom naar de glasvezelwinkel voor:
• Een persoonlijk en onafhankelijk advies.
• Hulp bij het overstappen.
• Vragen over (de aanleg van) glasvezel.

Adres.
Brugstraat 31-33 in Nederweert.

Contact.
(040) 799 90 85
nederweert@reggefi ber.nl
Meer informatie en de openingstijden vindt u op
www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert.

Bouwnieuws Glasvezel Nederweert

Kies uw serviceprovider.
Reggefiber legt het glasvezelnetwerk aan
en stelt het open voor de serviceproviders.
Dit betekent vrije concurrentie voor
serviceproviders en dus scherpe prijzen en
aantrekkelijke aanbiedingen! In Nederweert
bieden de serviceproviders Concepts,
Helden van .Nu, Kick XL, KPN, Lijbrandt,
OnsBrabantNet, Plinq, Solcon, TriNed,
Vodafone en XS4ALL glasvezeldiensten
voor internet, tv en telefonie.

Wilt u er meer over weten?
Doe de postcodecheck op 
www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert 
en vergelijk het aanbod van de serviceproviders. 
Dan weet u direct welk abonnement het beste 
bij u past. Of kom langs voor een persoonlijk en 
onafhankelijk advies in onze glasvezelwinkel.

Zeg ook ‘ja’
tegen 538 voor
War Child.
Honderdduizenden kinderen raken door
oorlogsgeweld gescheiden van hun
ouders. Veel van deze oorlogskinderen
worden uitgebuit als huisslaaf, prostituee
of kindsoldaat. War Child helpt verlaten
oorlogskinderen, komt voor ze op, en zorgt
ervoor dat ze op een veilige manier weer kind
kunnen zijn. Zodat ze hun nare ervaringen
kunnen verwerken en een betere toekomst
kunnen opbouwen. Daarom steunen wij
War Child. Voor ieder glasvezelabonnement
wordt tijdens de actieperiode (1 tot
30 maart 2013) € 12,- gedoneerd aan
War Child. Daarmee maken we een verschil
voor duizenden verlaten oorlogskinderen.

Weekblad voor Nederweert



In enkele 
seconden fi lms 

downloaden
met glasvezel

kpn doet ’t 
gewoon

Haal de toekomst in huis. 
Met KPN Glasvezel kun je nu al supersnel fi lms downloaden op meerdere computers tegelijk, zonder snelheidsverlies. Zo heb je met 500 Mbit/s de laatste fi lms in 

een oogwenk binnen, en bestanden uploaden gaat al net zo snel. Bovendien ben je klaar voor de onbegrensde mogelijkheden van de toekomst. Schrijf je dus nu in 

voor een Glasvezel Alles-in-één Pakket* dan ervaar ook jij nu al de mogelijkheden van de toekomst.   

kpn winkel Weert | kpn.com/glasvezel | 0800 0404

Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen
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Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Sinds 1914

Alles op het gebied van 
tegels, natuursteen en hout

Pannenweg 100
6031 RK Nederweert

T: 0495 63 20 19

Openingstijden showroom: 
di t/m vr 9.00 - 17.30 uur

en za 9.00 - 16.00 uur
www.wijentegels.nl

De mANNeN vAN WijeN hebbeN 

behAlve vOOR uW tegelvloer
KuNT u bij ONs OOK TeRechT 

vOOR uW houten vloer.

 Of eeN cOmbiNATie vAN beiDe.

Aanbieding 
t/m 9 maart 

Appelvlaai

€ 8,95
Belgische roomvlaai

€ 13,95
Volgende week:

Prinsessenvlaai € 8,95

Kersen yoghurtvlaai € 13,95

Oorzaak Hoorkliniek; 
daar wordt nog echt naar je geluisterd

In Nederweert en in Heythuysen  zijn gespecialiseerde hoorklinieken gevestigd onder de 
naam Oorzaak Hoorkliniek. Audiciens Anita van Brummen en Casper Nelissen bieden 
een eigen, zeer persoonlijke aanpak bij alle soorten van gehoorverlies.
“Ieder mens is uniek en heeft zo zijn eigen wensen en behoeften. Daar luisteren we goed 
naar en bepalen samen met de klant de juiste oplossing. De recente wijzigingen in het 
zorgstelsel, waarbij klanten worden ingedeeld in een van 5 hoorcategorieën, leiden er 
toe dat klanten niet altijd adequaat geholpen worden. De klant staat bij ons centraal”, 
vertelt Anita van Brummen.
Voor alle klanten die beter willen horen biedt Oorzaak Hoorkliniek een keur aan oplos-
singen. Zo bedienen zij klanten die niet zonder hoortoestel kunnen functioneren, tot aan 
klanten die alleen in bepaalde situaties beter willen horen, zoals tijdens vergaderingen. 
“Er is tegenwoordig zo veel mogelijk, zoals bijvoorbeeld een  Bluetooth-koppeling met je 
TV of telefoon. Hoortoestellen zijn eigenlijk gadgets geworden. En superklein. Niemand 
hoeft meer te zien dat je een hoortoestel draagt”, aldus Anita. “Wij nodigen iedereen 
die graag beter wil horen uit in een van onze klinieken. We hebben nu tijdelijk een hele 
interessante actie op een van de kleinste hoortoestellen in de markt. Een advertentie 
vindt u elders in dit blad.

De koffie staat voor u klaar.”

Weekblad voor Nederweert

Rixx G2. Een sieraad voor uw oren.

Tijdelijk 50% korting op 
aanschaf 2e toestel*

Bel voor een afspraak of kom langs in één van 
onze hoorklinieken. De koffi e staat klaar.

Comfortabel en discreet
Automatische aanpassing aan uiteenlopende hoorsituaties
Natuurlijke klankervaring
Optimale verstaanbaarheid
Programmakeuzeschakelaar

•
•
•
•
•

De voordelen van de AudioService Rixx G2:

* Vraag naar de voorwaarden.

Nederweert Staat 1
tel.nr. 0495 - 586506

Heythuysen Dorpstraat 15
tel.nr. 0475 - 480965

www.oorzaakhoorkliniek.nl
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NIEUW IN ‘FIETSELIJK’ 
EVENEMENT IN OSPEL: 

TOUR D’OOSPEL
Het grote enthousiasme voor het wiel-
rennen van een groep Ospelse jongens 
zal zich in de zomer van dit jaar uiten 
in de vorm van een nieuw evenement: 
Tour d’Oospel. Na gesprekken met de 
gemeente en andere voorbereidin-
gen, begint het langzaam echt vorm te 
krijgen. Woensdag 27 februari zijn de 
plannen voor het eerst officieel gepre-
senteerd bij het ondernemersnetwerk 
Bizz’Cu in Ospel.  

Het evenement zal plaatsvinden op 2 en 3 
augustus 2013 en zal voor jong, oud, lief-
hebbers van wielrennen maar ook voor de 
niet-liefhebbers een groot feest worden in 
de kern van Ospel. De combinatie van wed-
strijden en festiviteiten zullen zorgen voor 
een afwisselend programma. Vrijdag 2 au-
gustus zal het evenement op het Aerthijs-
plein in Ospel  feestelijk geopend worden. 
Dj’s en een band zullen alvast de juiste 
sfeer Ospel inblazen. De volgende dag, 
zaterdag 3 augustus, gaat het echte wieler-
gedeelte van start. Er zullen verschillende 
wielerrondes plaatsvinden waaronder een 
officiële KNWU-wegwedstrijd, maar ook 
ludieke races. Denk bijvoorbeeld aan een 
‘Dikke banden race’ voor de kleinste en een 
unieke wedstrijd genaamd ‘Doospels Kam-
pioenschap’.  Kortom: voor ieder wat wils. 
Aansluitend op deze wedstrijden zal er op 
het Aerthijsplein verder gefeest worden en 
niet onbelangrijk: ook de prijzen zullen hier 
in ontvangst worden genomen. 

Via Facebook zal Tour D’Oospel updates 
plaatsen en ook op Ospel Actueel zal het 
laatste nieuws te vinden zijn. Voor meer 
informatie kunt u kijken op www.Tour-
Doospel.nl of  www.facebook.com/Tour-
Doospel 

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)

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

Tel. 0495-53 26 20
Mobiel: 06-30 40 01 02



Van der AsdonkVan der Asdonk

H
O

VE
NIERSBEDRIJF Hoveniersbedrijf van der Asdonk

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

voor meer info: www.vanderasdonk.nl

Nu bij de aanleg en onderhoud van uw tuin
slechts 6% BTW op onze arbeidskosten
• Snoei- en onderhoudswerkzaamheden • Sierbestratingen

• Tuinontwerp en tuinaanleg • Tuinadvies / begeleiding

• Tuinberegening / tuinverlichting • Onderhoudscontracten

• Machinaal zaaien gazons • Klein grondwerk

EÉN GEZAMENLIJKE 
COLLECTE?

Vorig jaar kreeg  Nederweert dorp en haar 
buitengebieden voor het eerst te maken 
met een gezamenlijke collecte van de 
goede doelen. Hoe gaan we verder?

In 2012 kwamen de coördinatoren van de 
goede doelen in Nederweert bij elkaar 
om de mogelijkheden te bespreken voor 
een gezamenlijke collecte. De vraag naar 
meer collectanten, coördinatoren en het 
voordeel van één keer per jaar een col-
lecte van de grote goede doelen deed  
uiteindelijk de roep voor een gezamenlijke 
collecte toenemen. Daarnaast waren er 
positieve ervaringen opgedaan in Leve-
roy, Budschop en Nederweert-Eind. 
Nadat uit de coördinatoren van de goede 
doelen in Nederweert een werkgroep 
was gevormd, onderzocht deze de mo-
gelijkheden voor een gezamenlijke col-
lecte. Uiteindelijk ging het licht op groen 
en werd Stichting Nederweert Collecteert 
opgericht. Na Pasen was de eerste geza-
menlijke collecte een feit!

Enkele weken na de collecte werd er een 
evaluatie gehouden over de collecte. Col-
lectanten, coördinatoren van de goede 
doelen en bestuur waren het uiteindelijk 
eens, deze gezamenlijke collecte moest 
voorgezet worden!
Het bestuur heeft voor 2013 de collec-
teperiode vastgesteld van 2 tot en met 
5 april 2013, de week na Pasen. Noteer 
deze datum alvast in je agenda.

Namens Stichting Nederweert Collec-
teert.
Henny Kroezen 0495-632155

HET IS VOORJAAR !
ruime keuze in 

primula’s , violen, enz. 

De Verrassing
Budschop, tel. 460039

Scouting PPX: vriendjes en 
vriendinnetjesdag bij de bevers

Zaterdag 9 maart a.s. is het weer ‘vriendjes en vriendinnetjes dag’ bij de bevers 
van Scouting PPX Nederweert. Natuurlijk zijn vriendjes en vriendinnetjes iedere 
week welkom, maar op deze dag wordt er een speciaal programma georganiseerd 
voor alle kinderen tussen de 4 en 7 jaar die na het horen van alle mooie verhalen 
nu ook eens zelf een scoutingbijeenkomst willen meemaken. Het thema is ditmaal 
‘Piraten’.

De bevers vormen de jongste speltak van Scouting Nederweert: vanaf 4 jaar (groep 1) 
zijn ze welkom op scoutcentrum de Boelenbeem aan de Bredeweg 29. Hier wacht hen 
iedere zaterdag van 12:30 tot 14:00 een creatief, leerzaam en (gepast) avontuurlijk pro-
gramma waarbij de bevers samen met elkaar en de enthousiaste leiding veel lol hebben. 

Op 9 maart mogen alle leden één of meerdere klasgenootjes, broertjes, nichtjes, buur-
jongetjes of vriendinnetjes meenemen, maar ook kinderen die zonder zo’n uitnodiging 
zin hebben om te mee te komen doen zijn natuurlijk van harte welkom. In dat geval is het 
aan te raden, maar niet verplicht, om vantevoren een mailtje te sturen naar bevers@pie-
hed.nl, zodat het leidingteam ongeveer weet op hoeveel jonge gasten ze mag rekenen. 
Zoals je bij een Piraten thema mag verwachten zal de kleding tijdens het zoeken naar de 
schatkist misschien niet zuiver blijven, houd daar aub rekening mee.

Scouting Paus Pius X Nederweert is een jeugdvereniging die een actief, avontuurlijk, 
creatief en leerzaam programma biedt voor jeugd en jongeren van 4 tot 23 jaar, zowel op 
het water als op het land. Daarnaast biedt ze ook voor veel volwassenen een plezierige 
en leerzame vrijetijdsbesteding, bijvoorbeeld als leiding. Meer informatie over PPX is te 
vinden op www.scoutppx.nl.

De Heemkundevereniging Nederweert 
nodigt u uit voor een lezing, die door Jan 
Caris gehouden zal worden na de jaarver-
gadering met als titel :

“De imkerij en het belang van de bijen 
voor mens en natuur”

Jan Caris werd circa 1938 geboren aan de 
rand van de Ospelse Peel. 
Op 12 jarige leeftijd zette hij zijn eerste 
schreden op het pad van de imkerij. 
Jan zal ons geen cursus bijenteelt ge-
ven maar het belang voor mens en milieu 
schetsen van bijen in het algemeen en van 
honingbijen in het bijzonder. Daarbij zal hij 
aandacht schenken aan de veranderingen 
die de natuur in de loop van de tijd heeft 
ondergaan. Met name de overgang van 
natuurlandschap naar cultuurlandschap 
heeft grote gevolgen gehad voor flora en 
fauna en dus ook voor de bijenwereld.

Niet-leden zijn welkom na de jaarvergade-
ring. De lezing vindt plaats op:

dinsdag 12 maart 2013
om 20.45 uur

in zaal Centraal, Kerkstraat 59, 
Nederweert.

Hein Jansen Theo Burgers
Voorzitter secretaris

AFDELING OSPEL

ONTSPANNINGSMIDDAG
Deze wordt gehouden op vrijdagmid-
dag 15 maart 2013 in gemeenschapshuis 
Haaze-hoof aanvang 13.30 uur. 
We hebben weer een heel ontspannend 
programma voor u samengesteld.
Voor u zullen optreden met zang en 
sketches: de groep “Biejeingeraaptj”.

Daarnaast zal mevrouw An Cuijpers een 
gedicht voordragen rond het jaarthema 
van de Zonnebloem.

In de pauze is er natuurlijk koffie met vlaai.

Uit goed voor u !!

U bent van harte welkom en wij wensen 
u een aangename middag toe. Wij hopen 
velen van u te mogen begroeten.

Tot ziens op vrijdagmiddag 15 maart.

NEDERWEERTS
VERLEDEN

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

Aflevering 65

Zitten en staan
De St. Lambertuskerk van Nederweert is in haar geschiedenis tweemaal door brand in 
de as gelegd. Daardoor is er weinig meubilair uit haar (middeleeuwse) begintijd bewaard 
gebleven. Een uitzondering vormen de fraai gebeeldhouwde koorbanken. Zij bestaan uit 
tweemaal vier zetels en bevinden zich aan weerszijden van het priesterkoor. In vorige 
eeuwen boden zij plaats aan de dorpsnotabelen. Zij konden vanaf deze ereplaats op het 
priesterkoor de mis bijwonen. 

Het oudste gedeelte van de koorbanken 
wordt gevormd door de zitbanken. Zij stam-
men uit omstreeks 1475 en hebben dus alle 
woelige tijden en branden overleefd. De bij-
behorende lessenaars zijn nauwkeuriger te 
dateren omdat de rekeningen van het maken 
bewaard zijn gebleven. Ze zijn vervaardigd 
in 1611 door schrijnwerker Lenart Reijners 
tijdens de restauratie van de kerk na de fa-
tale brand in 1592. De rugschotten van de 
koorbanken zijn relatief het jongst. Ze zijn 
rond 1870 gefabriceerd in het atelier van P.J. 
Scheepers in de Paulus Holtenstraat. Zij be-
vatten zestien medaillons van houtsnijwerk, 
met afbeeldingen uit de kerkgeschiedenis en 
de muziek. Heel toepasselijk zijn de afbeel-
dingen van Caecilia en Gregorius. 

Het meest bijzondere onderdeel van de Ne-
derweerter koorbanken vormen de zoge-
naamde misericorden. Dat zijn de gebeeld-
houwde onderkanten van de zittingen. Pas 
bij het opklappen van de zittingen worden 
die zichtbaar. Ze dienden als “verlichting” 
voor de priesters en notabelen gedurende 
de mis. Tijdens de lezingen en bepaalde 
gebeden moesten ze beurtelings zitten en 
staan. Als ze moe werden of pijn in de kuiten 
kregen van het lange staan, konden ze ach-
terover leunen tegen die misericorden. De 
naam is afgeleid van het latijnse ‘misericor-
dia’, dat barmhartigheid of steun betekent.
Misericorden zijn eigenlijk kleine kunstwer-
ken op zich. Ze zijn in veel oude kerken te 
vinden. De beeldhouwwerkjes zijn meestal 
van eikenhout en onderscheiden zich qua 
karakter sterk van het normale religieuze 
beeldwerk. Vaak beelden ze fabels, spreek-
woorden of grappen uit. Ook bijbelse ver-
halen komen voor, zelfs taferelen uit het 

dagelijkse leven zoals muzikanten en ruzi-
ende boeren. De Nederweerter misericor-
den (acht in totaal) zijn redelijk beschaafd te 
noemen. De taferelen beelden onder andere 
een vogel uit die een worm oppikt (symbool 
voor de triomf van het goede over het kwa-
de), een afbeelding die afkomstig is van een 
middeleeuwse speelkaart. Eén misericorde 
laat een afbeelding zien van een doedel-
zakspeler met cape, zotskap en ezelsoren. 
Verder is er ook een aap die in een appel 
bijt (de gevallen mensheid?) en een uil die 
een muis beetpakt; beide zullen wel herin-
neren aan verloren gegane spreekwoorden. 
Duidelijker taal spreekt de misericorde met 
twee honden die vechten om een been. Een 
andere toont de bekende Aesopusfabel van 
de vos en de kraanvogel. Die laatste lijkt als 
twee druppels water op een afbeelding op 
een houtsnede uit 1476.
Het is zeker de moeite om tijdens een be-
zoek aan de St. Lambertuskerk deze miseri-
corden te bekijken. Maar wie ze wil zien zit-
ten, moet wel gaan staan….

Alfons Bruekers

De fabel van de vos en de kraanvogel. Houtsnij-
werk van een van de misericorden van Neder-
weert. Afbeelding uit Misericorde-reeks, J.A.J.M. 
Verspaandonk (1994).

tuin • dier • bakplezier

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

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

A2

Ospel

Rijksweg   Zuid

Someren

NEDERWEERT

WEERT MeijelRandweg Zuid

*op identieke verpakkingen. Zolang de voorraad strekt.

AVEVE 
SCHAPENKORREL
nr 130 - 25 kg
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HARMONIE ST. JOSEPH
Dankjewel New Art Interiors
De verbouwing bij Willem Tell nadert zijn 
voltooiing. De gordijnstof voor de afschei-
ding van het repetitiegedeelte is gespon-
sord door New Art Interiors. Hiervoor heel 
veel dank!

NLDOET:
Op zaterdag 16 maart gaan in het kader 
van de landelijke actie NLDOET een aan-
tal vrijwilligers voor ons aan de slag met 
het leggen van een tegelpad naast Zaal 
Willem Tell zodat onze nieuwe instrumen-
tenberging ook van buitenaf beter bereik-
baar wordt. Wij kregen van het Oranje-
fonds hiervoor een bijdrage van 450 euro.

Snuffelmarkt:
Op Tweede Paasdag houden wij onze 
Snuffelmarkt. En dat is nodig want we 
hebben geld nodig om onze reserves 
weer aan te vullen nu we veel kosten heb-
ben moeten maken voor de verbouwing 
van ons nieuwe repetitielokaal. Op za-
terdag 30 maart hebben we de nodige 
mensen nodig om de zaal in te ruimen en 
op maandag 1 april moet er natuurlijk 
verkocht gaan worden.

Eurofestival:
Onze jeugdharmonie neemt op zondag 7 
april deel aan het Eurofestival voor jeugd-
orkesten in Heel. Het tijdstip van optreden 
is 19.30 uur. In verband met inspelen zul-
len we omstreeks 17.45 uur vertrekken

Spullen voor onze Snuffelmarkt?
Heeft u nog goed bruikbare spulletjes die 
u toch niet meer gebruikt? Wij zijn er blij 
mee!. I.v.m. de afvoer- en stortkosten van 
onverkoopbaar of stuk goed, nemen we 
echter geen meubelen, computers en/of 
tv’s mee. Indien u het een of ander wil af-
staan, dan kunt u contact opnemen met 
Jan Verhijden (tel. 632587) of Theo Pleu-
nis (tel. 631237).

Inzamelen oud papier:
Elke tweede zaterdag van de maand 
zamelen wij oud papier in op het St. 
Antoniusplein in Nederweert en het 
Rochusplein op Budschop. De op-
brengst is voor uw harmonie. Steun 
uw harmonie en breng oud papier op 
zaterdag 9 maart tussen 9.00 tot 12.00 
uur naar de inzamelpunten. Onze dank 
daarvoor!
St. Antoniusplein: Jack Verhijden en 
Elke Nieskens
Rochusplein: Hay Lempens, Karen Ber-
ben, Yvonne Vaes en Lies van de Kerkhof
Volgende maand (13 april) zijn aan de 
beurt: Jan Bakker, Anita Kaan, Johan 
Hoeben, Jolanda Broers, Stefan Verstap-
pen en Eline van Loon.

Kijk voor meer informatie en nieuws op 
www.harmonienederweert.nl.
Harmonie St. Joseph is ook te vinden op 
Twitter, Facebook en YouTube.

Met muzikale groeten,
Het bestuur

Afvallen met Ooracupuntuur
Aanmeten en leveren

van
TEK - Steunkousen
CEP – Sportkousen

Voetreflex – Therapie
St.Willibrordusstraat 10
6031 CZ  Nederweert

0495-622450
06-12247515

www.feetandwellnesspraktijk.nl

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/Stram-
proy en Nederweert. Aan de keuring zal 
medewerking worden verleent door de 
Rijksdienst voor het Wegverkeer Venlo, 
en door Profile Tyrecenter Peter Stultiens 
B.V. uit Weert. De keuring omvat de ge-
hele techniek inclusief gas, banden, elek-
trische installatie, 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 Nederland.
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 ont-
vangt U bericht over tijd en plaats.

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

Te koop:
Oude woonboerderij 
aan de Kruisstraat 99

Mag worden herbouwd 
en gesplitst

Aantrekkelijke prijs
Info: 06 50 49 23 24

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 Gemeente 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 Nederweert, tot vrijdag 8 maart 2013
Stichting Venezuela werkgroep

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

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

met 3 messen

* een staande weegschaal
weegt tot 100 kilo
Vlut 33, tel. 64 13 14
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H.H. MISSEN IN WEEKEINDE
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel: 
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
O.L. Vrouw van Lourdes-kapel/Schoor: 
zondag 10.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur. 
PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

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

Liturgische kalender 
van 7 tot en met 16 maart 2013

DONDERDAG 7 MAART
Gedachtenis van HH. Perputa en Felici-
tas, 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 fami-
lieleden Schroijen-van den Kerkhof, Lies 
Horijon-Geelen en Drees Horijon.

ZONDAG 10 MAART
Vierde zondag van de veertigdagentijd
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lector 
W. Engelen) – Anna Spierings, Mathieu Aben.

MAANDAG 11 MAART
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel - tot bijzon-
dere intentie.

DINSDAG 12 MAART
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 13 MAART
Geen rozenkransgebed en geen H. Mis.

DONDERDAG 14 MAART
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis – Anna Feijen (vanwege 
verjaardag).

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

ZATERDAG 16 MAART 
Vooravond van de vijfde zondag in de 
veertigdagentijd
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. H. Dielissen) – jaardienst 
Miet Feijen, jaardienst overleden familie 
Veugelers-de Wit, jaardienst Nellie Janssen-
Maas, jaardienst Gerda Strijbos-van den 
Hurck, Nelly Stultjens-van Eijndhoven te-
vens voor ouders Stultjens-van Tongerlo en 
zonen Piet en Mies,  familie Maes-Korten.

Pelgrimstocht door 
Limburgse heuvelland 
Ieder jaar wordt in het kader van de lande-
lijke Vastenactie een driedaagse pelgrims-
tocht gehouden door het Zuid-Limburgse 
heuvelland rond Simpelveld. Het is een 
sponsorwandeling, waarmee de deelne-
mers geld inzamelen voor het campagne-
land van dit jaar. De tocht wordt gelopen van 
donderdag 21 tot en met zaterdag 23 maart. 
Voor wie wil, is er een gezamenlijke afslui-
ting op Palmzondag 24 maart. Informatie: 
www. bisdom-roermond.nl/nieuws/detail.

Misdienaars
Zaterdag 9 maart 18.00 uur: Britt Stienen.

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

nr.1355.09.246 
en ING-bank gironr. 2943427

ZONDAG 10 MAART 
10.00 uur H. Mis – overleden ouders 
Eckers-Schroeten, zonen Wub en Sjef, 
dochter Truke en schoondochter Gertruda 
Eckers-Wagemans.

Gedoopt
Door het sacrament van het doopsel is in 
onze geloofsgemeenschap opgenomen 
Yasan Bastiaansen (Eikenstraat 65). Wij 
wensen de dopeling, ouders, peetoom en 
peettante  van het harte proficiat en veel 
geluk met Gods rijkste zegen  voor een 
goede toekomst.

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(ST. JOSEPH)
VRIJDAG 8 MAART 18.30 uur, muziek: 
samenzang.

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROY

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

Week van  9 mrt. 2013 – 16 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 10 mrt. 9.30 uur:
4e Zondag van de Vasten
Als jrd. voor Lies Rooyakkers-Beeren en 
Ron Rooyakkers, An Houben-Theunissen 
en tevens voor Jac Houben, Als jrgt. voor 
Theodoor Leunissen en Petronella Cuij-
pers, Als hgm. voor Gerrie Peulen-Küster 
v.w. haar verjaardag, Als hgm. voor Grietje 
Verstappen (Canticum Novum)
 

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 10 maart 2013  H. Mis om 
11.00 uur.
Koor: Sint-Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Tweede jaardienst voor Thieu Nies 
H. Mis voor ouders Bloemers- v.d. Kerk-
hof en 1e jaardienst voor An Bloemers-
v.d. Kerkhof

Lector: Lies Evers
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Piet Wullems

OASEMORGEN
Maandag 11 maart 2013 is er bijeen-
komst van de OASE-groep in de kerk in 
Budschop. De viering begint om 09.00 uur. 
Tijdens de pauze is er koffie en thee. Ie-
dereen is van harte welkom om tijdens 
deze morgen binnen te lopen en samen 
te bidden.

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 de collectebundeling gemist 
hebben kunnen alsnog een gift deponeren 
in de daarvoor bestemde bus in de kerk.

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 9 - 16 maart. 
ZATERDAG 9 MAART, vooravond half-
vasten, 19.00 (Jongerenkoor Friends with 
voices) ouders Mackus en zoon Harrie, 
jrd Tinus Verheijen, ghm Guul van Ge-
mert, Miet van Gemert-Venner en zoon 
Gerrit, ghm ouders Linders-Vlemmings 
en overleden familie, ghm Til Huijerjans-
Verheijen, Wiek Huijerjans (verjaardag) 
en schoonzoon Albert, ghm Henricus van 
den Berg en Maria Cecilia Nies. 

ZONDAG 10 MAART, 4e zondag van de 
40-dagentijd,  Halfvasten, 10.00 (Kerke-
lijk zangkoor Gregoriaans) jrd ouders Pel-
lemans-Vaes, ghm Mathieu Loijen, Anna 
Catharina Bruekers en overleden familie, 
ghm Martinus Schroijen, Maria Schroijen-
van Grimbergen en dochter Lieske. 

Dinsdag 12 maart, 19.00 voor de zieken.

Donderdag 14 maart, 19.00 voor eigen 
intenties. 

Zaterdag 16 maart, 19.00 (Combo Har-
monie) overleden ouders Stultjens-Caris. 

ACOLIETEN: za. 9 maart 19.00 : Richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen; zo. 10 maart 
10.00 : Mathijs van Lierop, Edwin van 
Rooijen; za. 16 maart 19.00 : Harry Geer-
lings, Kathy Geerlings. 

DOOPSELS: Door het Sacrament van 
het H. Doopsel is in onze geloofsgemeen-
schap opgenomen : Sten van de Loo, 
Lemmenhoek 18. We wensen dopeling en 
ouders proficiat en een goede toekomst.

OVERLEDEN: Op 20 februari jl. overleed  
Friena Slaats-Coolen, 83 jaar, v/h Lem-
menhoek 10. Moge zij rusten in vrede.

HALFVASTEN: Aanstaande weekeinde 
vieren we in de liturgie Halfvasten. En dan 
kunnen we ons afvragen: zijn we inder-
daad halverwege met onze voorbereiding 
op het hoogfeest van Pasen ? Of stonden 
we er niet bewust bij stil ? Dan resten ons 
nog twee volle weken en vooral de Goede 
Week om er aandacht aan te schenken., 
bijvoorbeeld in de weekendvieringen. 
Inmiddels nam Paus Benedictus afscheid 
en wordt het conclaaf ter verkiezing van 
een nieuwe paus voorbereid. Als gelovi-
gen hebben we daarbij geen inspraak, 
maar in ons gebed mogen we wel vragen 
om een heel “christelijke” en menselijke 
nieuwe leider van onze Rooms Katholieke 
Kerk, die wellicht met Pasen zijn eerste 
zegen voor “stad en wereld” uitspreekt. 

VASTENACTIE: De collecte voor de 
Vastenactie wordt dit jaar weer gecombi-
neerd met de gezamenlijke collectebun-
deling. De opbrengst wordt bestemd voor 
een arm gebied in Oost Timor, waar zuster 
behoefte hebben aan een eenvoudig ver-
voermiddel voor transport van groente en 
fruit en een grote watertank. Het project 
wordt gesteund door de Liefde Zusters 
van het Kostbaar Bloed, waartoe ook zus-
ter Anita Verheggen uit Budschop deel 
van uitmaakt. We bevelen deze actie van 
harte aan als u straks het formulier collec-
tebundeling ontvangt.

 Pastoor A. Koumans. 

PAROCHIE H. GERARDUS-
MAJELLA

Pastoor R. Schuffelers  tel. 631317
Contactadres; Lenie Mackus
Tjongerstraat 3 tel. 626380

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

Postbank: 1051421 Rabobank: 13.55.07.715

9 t/m16 maart 2013

ZATERDAG 9 MAART: 19.15 uur H. Mis, 
voor Truus Verdonschot-Coolen voor haar 
verjaardag, voor Alda Beerens-Verstap-
pen voor haar verjaardag en voor Piet 
Beerens.

ZATERDAG 16 MAART: 19.15 uur H. Mis, 
koor de Leeuwerik, jaardienst voor ouders 
Heijnen – van Tuel, jaardienst voor Sjeng 
en Marieke Stienen-Bongers, voor Toon 
en Annie Weekers-Jeurnick uit dank-
baarheid voor de buurtgenoten, voor de 
overleden leden van de Banenzangers, 
jaardienst voor Bér Beerens.

LEZERS: zaterdag 9 maart Jolanda Wijen, 
zaterdag 16 maart Marjo Timmermans.

MISDIENAARS: zaterdag 9 maart Ayla 
en Lois Beerens, zaterdag 16 maart Luc 
Weekers en Esther Boonen.

“Het nemen van een besluit is het juiste 
middel om rust in jezelf te creëren.”

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

ZWANGER!
van harte gefeliciteerd!

 voor begeleiding van uw 
 zwangerschap, bevalling 
 en/of kraambed

 Badia El Haddad
 Ospelseweg 4, 6031 AK  Nederweert
 T. 0495 - 63 39 20
 M. 06 - 236 392 80
 www.badia.nl
 e-mail: info@badia.nl

Praktijk voor Verloskunde Nederweert e.o.
(0spel(dijk) - Eind - Leveroy - Heythuysen en Baexem)

Flexibele afspraaktijden

 NEDERWEERT/ST. ROCHUS
KIENEN  8 maart  2013      
De eerstvolgende kienavond is op vrijdag 
08 maart 2013 in de zaal van de Kerk-
voorziening Budschop, Rochusplein 1 in 
Budschop. Aanvang: 20.00 uur.  De zaal 
is open om 19.00 uur.

Het kienen is toegankelijk voor iedereen. 
U bent van harte welkom.
in de jackpot zit nu € 30,-- .

Het  bestuur.

ZIJACTIEF ST. MARTHA OSPEL
Beste leden Zijactief St. Martha Ospel,

Op donderdag 14 maart gaan we paas-
stukjes maken en wel bij Anneke van 
Heugten thuis. Opgeven hiervoor kan tot 
12 maart bij Anneke. Op de avond van 28 
februari brengt Anneke voorbeelden mee.
Voor meer info kan men kijken op Ospelac-
tueel of contact opnemen met Anneke op 
nummer 625502, graag na 18.00 uur.
Veel knutselplezier.

Voor de avond van donderdag 21 maart 
(Salades maken) moet men zich ook op-
geven, voor 12 maart bij Els Feijen op 
nummer 641475 na 18.00 uur. Voor de 
avond zelf meebrengen een mesje en een 
snijplankje.
Wij vragen een eigenbijdragen van € 5,-.
Laat het jullie smaken.

Vriendelijke groet bestuur Zijactief Ospel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvaartbegeleiding van den Boom 

Nederweert – Ospel  0495-625356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvaartbegeleiding van den Boom 

Nederweert – Ospel  0495-625356 

ZIJACTIEF ST. CATHARINA
NEDERWEERT-EIND

Beste Leden,

Uitnodiging: Lezing bewust kledingge-
bruik
Op 11 maart om 20.00 uur in de Reigers-
horst houdt Marielle Veerbeek een lezing 
over kleur en kleding. In het gedeelte voor 
de pauze krijgt u uitleg over de indruk die 
men maakt met kleding. Deze indruk wordt 
niet alleen bepaald door de stijl van kleden. 
Ook het kleurgebruik is van belang. Elke 
kleur heeft zijn eigen betekenis en uitstra-
ling. Aan de hand van dia’s leert u de bete-
kenis van de verschillende kleuren. Tevens 
krijgt u tips hoe u hier uw voordeel mee 
kunt doen. 

Na de pauze wordt uitgelegd hoe figuur-
problemen door slim kledinggebruik op 
te lossen zijn. Met soms simpele adviezen 
laat u “probleemzones” minder opvallen. 
En kunt u fraaie lichaamsdelen juist accen-
tueren. Voor persoonlijke adviezen kunt u 
na afloop een afspraak maken.

Deze avond willen we openstellen voor niet 
leden, heb je een dochter, zus, buurvrouw, 
vriendin of zomaar iemand die interesse 
heeft in deze lezing breng haar dan mee.

Deze lezing is interessant voor iedere 
vrouw, we kijken allemaal wel eens kri-
tisch naar onszelf en zijn niet altijd te-
vreden met ons zelf. Wil je deze lezing 
bijwonen schroom dan niet en kom. Er 
zijn geen kosten aan verbonden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Zijactief  St. Catharina
Nederweert-Eind

www.zijactieflimburg.nl

ZIJACTIEF 
GROOT NEDERWEERT

Beste leden Zijactief Groot Nederweert,

8 Maart Internationale Vrouwendag.
Op vrijdag 8 maart organiseert de 
Venezuela werkgroep de Internationale 
Vrouwendag in de Haaze-hoof te Ospel. 

Thema van de avond is: Doorbreek je 
Grens.

Programma:
- Inleiding door Mevr. Annie Thijs uit Genk
- Verkiezing: Vrouw van het jaar 2013.
- Optreden zanggroep Fam Fort.

Start van de avond om 19.30 uur.
Entree € 5,-  incl. koffie met iets lekkers. 
Alle vrouwen uit Gemeente Nederweert 
zijn welkom.
Graag tot 8 maart.

Vriendelijke groet besturen Zij-Actief

LKV OSPEL
Beste Leden 
Hierbij nodigen we jullie uit voor de We-
reld Vrouwendag op vrijdag 8 Maart in 
Haaze-Hoof aanvang 19.30 uur. 

Dinsdag 12 maart, De heer Roebroek uit 
Ternaar komt deze avond verzorgen,hij 
geeft een dia voorstelling met als thema 
“Wie sjoën ôs Limburg is”  De avond be-
gint om 20.00 uur in Haaze Hoof.

  Het Bestuur.

LKV NEDERWEERT
Hallo dames,

Op dinsdag 26 maart is onze paasviering. 
We beginnen om 19.00 uur met een dienst 
in de St. Lambertuskerk. Daarna voort-
zetting in de grote zaal van de Pinnenhof. 
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 vriendelijke groeten,
 Het bestuur.

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. 

NLDOET 15 en 16 MAART: heeft u zich al aangemeld als vrijwilliger? 
Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 maart 2013, samen met duizenden orga-
nisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet 
vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit 
de mouwen te steken.
In de gemeente Nederweert hebben allerlei organisaties en verenigingen een klus aan-
gemeld op de website van NLdoet. De aangemelde klussen zullen bezocht worden door 
leden van het college van de gemeente Nederweert. Ook zal Vorkmeer een bezoek bren-
gen aan de initiatieven en een leuke attentie meebrengen voor de vrijwilligers. 
Hieronder ziet u een overzicht van de klussen in de gemeente Nederweert. 

Organisatie/Vereniging  Klus Welke dag 
Harmonie St. Joseph Nederweert  Bestrating bij (nieuw) verenigingslokaal  16 maart
EHBO Nederweert Kastruimte maken/opknappen 16 maart
Zorgboerderij Bosserhof Insectenhotel bouwen 15 maart 
Stichting WonenPlus Oppimpen tuin 16 maart
Stichting PSW, 
ondersteund wonen Nederweert Ophangen beamerplateau 
 en projectiescherm 16 maart
Stichting PSW, 
ondersteund wonen Nederweert Boenen Trefcentrum 16 maart
Stichting Land van Horne  High Tea 15 maart
Zorgboerderij De Mildert Diverse buiten klussen 15 maart
PSW WBC Geenestraat Workshop paascreatie 16 maart
PSW WBC Geenestraat Vrijetijdsinvulling 
 (bijv. wandelen, muzikale activiteit) 16 maart
PSW WBC Geenestraat Kaartje leggen/praatje maken 16 maart
PSW-ML Samen bakken voor het goede doel 16 maart 
Nederweerter Fotoclub Tentoonstellingunits uitbreiden 
 en verbeteren  16 maart
Buurtschap Kruisstraat Onderhoud kamp- en zeskampmaterialen 16 maart
Schuttersgilde St. Lucie Opknappen klus/materiaal ruimte 16 maart
Natuurschoonmaakdag  Opruimen zwerfvuil binnen de 
 gemeente Nederweert 16 maart
Gemeenschapshuis Pestoeërskoel Grondig poets- en schilderwerk 15 maart
Rijvereniging Leveroy Klussen op en rond het clubterrein 16 maart
KBO Ospel Leuke middag verzorgen voor ouderen 15 maart 

Op de website van NLdoet kunt u op plaatsnaam zoeken naar klussen. Op de website 
ziet u welke klusaanbieders nog vrijwilligers zoeken. Staat er een klus tussen die u aan-
spreekt? Geef u dan nog snel op via www.nldoet.nl. U maakt dan kennis met vrijwilli-
gerswerk en helpt een organisatie een klus te klaren. En reken maar dat het nog gezellig 
is ook! 

VACATURE VAN DE WEEK: Vrijwilligers Zonnebloem
De Zonnebloem is er voor mensen van 18 jaar en ouder die een lichamelijke beperking 
hebben en hierdoor eenzaam zijn of eenzaam dreigen te worden. De Zonnebloem afde-
ling Nederweert is op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers om mensen 
een gezellige middag en/of dag te bezorgen, bijvoorbeeld door samen een kopje koffie 
te drinken, een wandeling te maken of een markt te bezoeken. 
Verder zoekt de Zonnebloem vrijwilligers voor de verzorging van gasten bij activiteiten en 
voor de begeleiding van rolstoelgebruikers en mensen met een rollator. Kunt u iets voor 
de Zonnebloem betekenen? Neem dan contact met ons op. 

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

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

Afscheid Mantelzorgconsulent 
gemeente Nederweert: 

Per 1 maart zal Mantelzorgconsulente Arlette Reij-
nen het steunpunt in Nederweert verlaten. Zij zal 
zich volledig gaan richten op het steunpunt mantel-
zorg Roermond waar de uren zijn uitgebreid. 

Arlette’s taken voor het steunpunt mantelzorg Ne-
derweert zullen overgenomen worden door mantel-

zorgconsulentes Marianne Geenen en Sabinje Corstjens. 
Zij zullen de taken met veel enthousiasme en plezier op gaan pakken. 
Marianne zal zich  hierin met name richten op de individuele mantelzorgondersteuning 
en Sabinje zal de externe voorlichtingen, steunpunt vrijwilligers en o.a. het project rond-
om jonge mantelzorgers op zich nemen. 
Belangrijk: Het inloopspreekuur vindt vanaf 1 maart plaats iedere donderdag van 
9:00 – 12:00 uur!

Josefien Hoeben blijft als coördinator van Groene Kruis Vrijwilligerszorg (onder ander de 
vrijwillige thuishulp) actief. 

Heeft u vragen of wilt u zich als mantelzorger laten registreren en zo op de hoogte 
blijven van het laatste nieuws. Of wilt u vrijwilliger bij ons worden? Neem dan con-
tact op met ons secretariaat: 0475 458 473 of thuishulpcentrale@dezorggroep.nl
Informatie en contactgegevens van medewerkers zijn ook te vinden op onze website: 
www.groenekruis.nl > mantelzorg.

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

NOVEEN ST. CLARA
Vraag alleen positieve dingen. Bid 9 da-
gen het Weesgegroet bij een brandende 
kaars. Vraag 2 dingen die bijna onmoge-
lijk lijken verhoord.te worden en iets wat 
U zeer ter harte gaat. Laat de 9e dag de 
kaars geheel opbranden en publiceer dit 
bericht. U krijgt wat U vroeg. 

 Bedankt, R. M.T.

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484
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Kerkstraat 45b 
Nederweert, 
tel. 0495-626717
www.bollenmodeschoenen.nl
Ook voor uw schoenreparaties!!

In onze OUTLETWINKEL

WINTERCOLLECTIE
kortingen tot HELFT v/d HELFT

KKOOPZONDAG 10 MAAARTRT

G-sG-sttarar
EDCEDC

ONLONLYY
Punky FishPunky Fish

VILAVILA
Anna scAnna scottott

GeishaGeisha
SupertrSupertrashash

GuesGuesss

MeMexxxx
SeptSept

SandwichSandwich
StrStreet oneeet one

PPasastry shoestry shoes
GipsyGipsy

ExprExpresessoso
e.a.e.a.

KKOOPZONDOOPZONDAAG 10 MAARTG 10 MAART
VVAN 13.00 TAN 13.00 TOOT 17.00 UUR T 17.00 UUR OPEN

KerKstraat 6 • 6031 CH  Nederweert • 0495-632286

Zondag 10 maart opendag!
Topaanbieding, gelpolish pakket inclusief gratis workshop 

€39.95 excl. btw. 
Petra’s Hairstyling - Kerkstraat 81, 6031 CG Nederweert - 0495-626627 

 info@roxennenails.nl -  www.roxennenails.nl  

In samenwerking met Petra Pellemans en Anita Bastiaans is er op 
zondag 10 maart een Home, Wellness en Lifestyle demonstratie van 

Optidee producten bij Petra’s Hairstyling
www.petrashairstyling.nl  - www.petra-pellemans.optidee.net

Van 12.00 tot 17.00 bent u van harte welkom. Neem gezellig iemand mee!

Hallo, mag ik me even voorstellen?

Ik ben Roxenne en ben sinds 1 december 2012 Distributeur van Florence Nails.

Mijn groothandel is gevestigd in Nederweert, Kerkstraat 81 bij Petra’s Hairstyling. Ik verkoop

zowel aan zakelijke als particuliere klanten. We hebben alles op het gebied van nagels, voor de 

verkoop, en voor de behandelingen. 

Gel en acryl nagels, gelpolish, vijlen, tips, uv lampen, gewone lampen en randproducten! 

Petra’s Hairstyling en Roxenne Nails zijn een samenwerking aangegaan omdat haar en nagels 

een goede combinatie is!

Als de verf aan het inwerken is, kunt u ondertussen genieten van een paraffine bad voor de 

handen. 

Of na het föhnen een heerlijk luxe manicure behandeling, of een mooi kleurtje op de nagels dat 

2 weken perfect blijft zitten door middel van gelpolish!

Gelpolish is een nieuw product dat op de natuurlijke nagel van de handen, 2 weken blijft zitten! Op de 
teennagels blijft het tot wel 6 weken zitten! Ook voor kunstnagels kunt u bij mij terecht. Voor een nieuw 
set, of bijvullen van kunstnagels. 
Nieuw in het assortiment is de tovergelpolish verkrijbaar in 6 verschillende kleuren. Tovergelpolish
deze gelpolish veranderd aan de hand van de temperatuur in een andere kleur.

Zondag 10 maart, is er een open dag, u kunt vrijblijvend binnen lopen en profiteren van extra 
korting!!
• 12.00 tot 14.00 25% korting
• 14.00 tot 17.00 15% korting

Deze korting geldt op alle producten van Florence Nails let op: de kortingen gelden niet op reeds af-
geprijsde artikelen!

Kerkstraat 81, 6031 CG Nederweert. 
info@roxennenails.nl
www.roxennenails.nl

In samenwerking met Petra Pellemans en Anita Bastiaans is er op zondag 10 maart een 
Home, Wellness en Lifestyle demonstratie van Optidee producten bij Petra’s Hairstyling, Kerkstraat 
81, 6031CG Nederweert. 0495-626627
Van 12.00 tot 17.00 bent u van harte welkom. Neem gezellig iemand mee! 

OPEN DAG: zondag 10 maart

ME RA
sieraden  horloges  lederwaren  accessoires

Wij leggen de rode loper voor u uit!
10 MAART van 13.00-17.00

DAG VAN DE KLANT!

meora trendstore@meoratrendstore

Kerkstraat 47  6031 CE Nederweert  T. (+31)-495-84 31 07 
i n f o@m e o r a . n l   w w w . m e o r a . n l

De NIEUWSTE communie horloges
en sieraden zijn binnen!

Laat u verrassen onder het genot van
een hapje en drankje. En bekijk de
nieuwste trends op het gebied van
sieraden, horloges en lederwaren.
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Kapsalon Switch

Paulus Holtenstraat 5
6031 CS Nederweert
Tel: 0495-632903

Vo o r j a a r s
M a k e - u p

REVALIDEREN  BIJ JOU OM DE HOEK

Na een trauma, operatie of bij een ziekte is fysiotherapie vaak een 
zinvolle behandeling, die u nagenoeg altijd in onze praktijk kunt 
ondergaan. Bij u in de buurt, u heeft  nagenoeg geen autokosten 

en geen parkeerkosten.

En bovenal revalideert u in een zeer moderne praktijk onder  
begeleiding van een enthousiast en deskundig team,  

uw eerste keuze. Als u niet in staat bent om te komen,  
komen wij naar u toe of regelen uw vervoer.

FysioFitnessNederweert, de Pluspraktijk van Nederweert en Weert

Staat 40c, Nederweert, T 0495 - 625657
www.fysiofitnessnederweert.nl 

SWITCH is vanaf heden, dankzij de jarenlange expertise 

op het gebied van haar- en hoofdhuidproblemen, offici-

eel gecertificeerd voor de verkoop van de producten van

MEDICEUTICALS.

Gezond haar vereist een gezonde hoofdhuid. Door effecten van o.a. Een dieet, nar-
cose, medicijngebruik, chemotherapie en stress kunnen de haargroei cyclus en de 
hoofdhuid verstoord raken.Of het nu gaat om een droge, vette of schilferige hoofd-
huid, zelfs ernstige roos en psoriasis, MEDICEUTICALS pakt het probleem aan.

MEDICEUTICALS biedt twee productlijnen die specifiek zijn gericht op mannelijke en 
vrouwelijke haaruitval.

Deze producten zijn ook voor mannen 
en vrouwen die haar en hoofdhuid in 
optimale conditie willen brengen en
houden.

Deze speciale producten van MEDICEUTI-
CALS zijn klinisch getest en FDA goedge-
keurd voor behandelingen in een breed
spectrum voor haar en hoofdhuid pro-
blemen.

Maak geheel vrijblijvend een afspraak voor advies.

Kapsalon Switch
Paulus Holtenstraat 5
6031SC
Nederweert
0495-632903
www.kapsalonswitch.nl

Dames-, heren- en 
kinderspijkerbroeken 

al v.a. € 29.90

Kapelaniestraat 1, Nederweert
Tel. (0495) 460 441 - t.o. de kerk

KOOPZONDAG
10 maart

DAG VAN 
DE KLANT

geopend van 
13.00 - 17.00 uur

Voor iedere klant 
een leuke attentie

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.nl20 maart Modeflitsen

Nu beginnen en Fit & Slank de zomer in!

Mediceuticals bij Kapsalon Switch
HHaaaarr- e- en hn hooooffddhhuiuiddpproblemen verleden tijd

Je bent het meer dan waard om een keer helemaal voor jezelf te gaan. 

Dus twijfel niet en begin!

Een groepscursus of een op maat gemaakte Personal Coaching van Fit & Slank is 
een dynamisch intensief programma en geeft gegarandeerd succes en jij gaat Slank 
de Zomer in! Alle drie de pijlers zullen namelijk worden aangepakt: voeding, be-
wegen/sporten en gedrag/gewoontes. Belangrijk is dat jij een stok achter de deur 
hebt.

Fit & Slank wordt ook in 2013 weer vergoed door vele zorgverzekeraars (van € 50 
tot € 500 per jaar).  Op meer dan 30 plaatsen in Nederland starten in Nederweert 
vanaf  21 maart de groepscursussen weer, maar op elk moment kun je terecht voor 
een Personal Coaching. 

Kijk op de website fit-slank.com en lees het gastenboek en de succesverhalen. De 
topper is maar liefst 67 kilo afgevallen. In samenwerking met RTL4 Help, ons kind 
is te dik heeft Fit & Slank cursussen ontwikkeld speciaal voor moeder en kids. Geen 
weekmenu’s, pillen en poeders, maar inzicht in jouw voedingsgewoonten, alles 
over vitale en fatale voeding en hulp bij het verbeteren van jouw eetpatroon en 
leefstijl. Dus als jij denkt ‘ik wil meer weten over gezond eten’ geef je dan nu op. 
Een verandering in gedrag is alleen mogelijk wanneer je denk- en eetpatronen en 
gewoontes doorbreekt. Jij ontwikkelt een gezond eetpatroon waarbij je zelf jouw 
keuzes maakt en leert jouw eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dus geen week-
menu’s, maar “De Regel van 3” en “De 7 afspraken”. Het is fantastisch om te zien 
hoe mensen elke week meer vertrouwen in zichzelf krijgen en leren te genieten 
van eenvoudig en vitaal eten. 

Voor vragen en verdere informatie: 
www.fit-slank.com 
tel. 0495-593760

kapsalon

oog voor detail

Curl & Color
kapsalonkapsalon

Curl & ColorCurl & Color

Tot ziens bij 

kapsalon
Curl & Color
St. Rochusstraat 32 Tel. 626922



Weer twee tickets NK judo 
voor Shintai

Lois Pagie en Esmee Versantvoort  van judo club SHINTAI Nederweert hebben zich ge-
plaatst voor het Nederlands kampioenschap judo tot 15 jaar komend weekend in Eind-
hoven. Beiden plaatsten zich vrij gemakkelijk tijdens het Limburgs kampioenschap in 
Roermond. Esmee won vier van de vijf partijen en werd uiteindelijk tweede. Lois werd 
onbedreigd eerste. Coach Thijs Linsen  verwacht van beiden dat zij in de buurt van het 
podium komen. SUCCES.

Geen medailles op NK judo 
voor junioren

Onlangs vond in Nijmegen het Nederlands kampioenschap judo voor junioren tot 21 
jaar plaats. De Shintai-judoka´s Maurice en Edwin Peters hadden zich beiden geplaatst 
in de gewichtsklasse tot 66 kg. Ondanks dat hij twee weken eerder Limburgs kampioen 
was geworden had Maurice geen goed gevoel op een goede afloop. Het zou de eerste
echte krachtmeting worden na 10 maanden revalidatie van een kruisbandoperatie. Of 
dat nog niet genoeg was ging enkele dagen voor het kampioenschap tijdens een training 
zijn rechter elleboog  uit de kom. Dat betekende weer tegenslag en geen training in de 
laatste week. In de kwartfinale strandde Maurice tegen de latere finalist Jordy Bakkes uit 
Roermond. Zijn titel van 2012 kon hij dus niet prolongeren. Edwin ging voortvarend van 
start en won van zijn tegenstander die hem vorig jaar de voet dwars zette. In de kwartfi-
nale stond Donovan Piris uit Enschede op de mat. Piris won van Edwin en werd later ook 
Nederlands kampioen door van Bakkes te winnen. In de herkansing tegen nJelmer Touw 
uit Haarlem duurde de partij 3 seconden te lang voor Edwin. Hij gaf een zeker gewonnen 
partij onnodig uit handen. Toch weer een goed resultaat van beiden om zich te plaatsen 
voor dit Nederlands Kampioenschap. Aanstaande vrijdag vertrekken beiden met de se-
lectie van Topsport Zuid-Nederland naar Berlijn voor een teamtoernooi.

Kubus Weert – Nederweert 
sponsort judo talenten

Huub Janssen van administratiekantoor KUBUS Weert & KUBUS Nederweert, geves-
tigd aan de Dries 64 te Weert en Rochushof 1 te Nederweert heeft onlangs de 19-jarige 
judoka’s Maurice en Edwin Peters in het nieuw gestoken. Dit betekent dat Maurice en 
Edwin voortaan beiden in een nieuw wit én blauw judo-pak de mat op kunnen. De judo-
pakken zijn voorzien van de naam KUBUS Weert. Het is namelijk toegestaan om, op 
een door de Judobond voorgeschreven wijze, de judo-pakken te voorzien van reclame.
Huub Janssen draagt alle sporters uit Nederweert een warm hart toe en is dan ook bij 
meerdere verenigingen in de Gemeente Nederweert sponsor. Het is natuurlijk heel mooi 
meegenomen dat beide judoka’s binnen en ver buiten de regio regelmatig in de media 
opduiken. Maurice en Edwin maken nog steeds deel uit van de Topsportselectie Zuid-
Nederland in Eindhoven, waar zij dagelijks trainen o.l.v. Mark Earle, een internationale 
toptrainer uit Engeland. In februari 2012 werd Maurice nog Nederlands kampioen, moest 
vervolgens met een zware knieblessure aan de kant en enkele weken geleden in zijn 
eerste toernooi na tien maanden als Limburgs kampioen zich gekwalificeerd voor het 
Nederlands kampioenschap te Nijmegen. Al met al een mooi gebaar van Huub Janssen 
die hiermee aangeeft het volste vertrouwen in Maurice te hebben op een goede come-
back. KUBUS Weert & Nederweert (www.kubusweert.nl) zijn vestigingen van KUBUS 
Coöperatie U.A. Dit is een landelijk organisatie van op dit moment 94 administratie-& 
accountantskantoren en fiscalisten. 
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SCHIETSPORTCENTRUM “KRAAN”

Miranda Klomp & Tjeu van de Berg • Kraan 18b • 6031 RX Nederweert
tel/fax 0495-632705 • mob. 06-22495037 • schietsportcentrumkraan@planet.nl

VooR eeN bedRijfs-, familie- of 
groepsfeest, vereniging of zomaar een 

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

Tevens zijn onze automatische 100 meter banen uitermate
geschikt voor het inschieten van kogel geweren en jachtbuksen.

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.

SPORTNIEUWS
HBS WILHELMINA

Programma
Kaartavonden
Er is een wijziging in de data voor de 
kaartavonden.
De 7e kaartavond is op maandag 18 maart 
2013.
De 8e kaartavond is op maandag 8 april 
2013.
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

PROGRAMMA ‘T BRÖKSKE
Vrijdag 8 maart
Sporthal Melick
ZVV Roerdalen 2 - ‘t Brökske 2 19:30u

Zaterdag 9 maart
Sporthal Nederweert 
‘t Brökske 3 - Tornado 1 17:00u
‘t Brökske 4 - Tornado 3 18:00u
‘t Brökske 6 - Linne 2 19:00u
Sporthal Heel
FC De Heiputters 3 - ‘t Brökske 5 17:00u
Sporthal Beek
De Metro/Dam Electro 3 - ‘t Brökske 7 17:00u 
Sporthal Swalmen
BZVV 2 - ‘t Brökske 8 18:00u

Maandag 11 maart
Sporthal Helden Panningen
Panningen 5 - ‘t Brökske 4 21:00u
Sporthal Swalmen
Tornado 2 - ‘t Brökske 3 21:30u

Voor het laatste nieuws zie onze vereni-
gingssite www.veredot.nl.

Op 7 april worden weer onze jaarlijkse 
clubkampioenschappen gehouden.
Wie gaan dit jaar winnen!

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

Dit Badmintonweekend werd mede
mogelijk gemaakt door:
Leeters Accountancy

en Vlassak Aannemingsmaatschappij.
KuikenBroeders BV Moonen &

Wagemans

SPORTNIEUWS 
JUMPING GIANTS.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 10;  9 en 10 maart 2013.

Zaterdag 9 maart.
Uitwedstrijden:
Almonte – U14 18.30 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 10 maart.
Uitwedstrijden.
Fanatix – U12-1 10.00 uur.
Heeze – U12-2 10.00 uur.
Jumpers – U16-1 13.15 uur.
Thuiswedstrijden:
U18-2 – Yellow sox 12.30 uur.
HS – Achilles 12.30 uur.
U18-1 – Deurne 14.30 uur.
MU18 – Venlo 14.30 uur.
U16-2 – Deurne 16.30 uur.
MU16 – Aalst 16.30 uur.

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

GOUD EN ZILVER 
VOOR TURNSTERS OP
ZUID NEDERLANDSE 

KAMPIOENSCHAPPEN TURNEN

Zaterdag 23 februari werden de Zuid Ne-
derlandse Kampioenschappen turnen 
voor de 3e divisie gehouden in Helden.
Van GV Wilskracht hadden zich in januari 
4 turnsters hiervoor geplaatst, t.w. Femke 
Pijs, Judith van de Kerkhof bij de pupillen 
2 niv 7 en Giny Duits en Nikki Thielens bij 
de junioren niv 5.

Femke turnde een leuke wedstrijd en werd 
6e met 50.301 pnt. (sprong 13e, brug 15e, 
balk 11e, vloer 5e)en Judith eindigde op 
een 13e plaats met 49.034 pnt. (sprong 
34e, brug 3e, balk 25e, vloer 10e).

Giny turnde met een foutloze wedstrijd 
naar de 1e plaats met 48.334 pnt. (sprong 
1e, brug 2e, balk 3e vloer 2e) en Nikki werd 
in dezelfde wedstrijd 2e met 47.200 pnt. 
(sprong 2e, brug 4e, balk 16e, vloer 1e).
Alle 4 de turnsters kunnen terug kijken 
naar een super wedstrijd!

PROGRAMMA SV LEVEROY
Zaterdag 9 maart
HEBES C2  - Leveroy C 11.30
RKVB/Lev D2 - Kessel D1 11.30
Cranendonck E1- Leveroy E1 9.30
Rood Wit 67 E2 - Leveroy E2 10.30
Leeuwen F1 - Leveroy F1 9.00

Zondag 10 maart
Leveroy 1 - VVGKC 1 14.30
Wilhelmina 2 - Leveroy 2 11.00
RKSVN 4 - Leveroy 3 10.00
Leveroy 4 - FC ODA 6 10.00
Leveroy Vr. - Mifano Vr 10.30

Meer nieuws op www.svleveroy.nl

Uitslagen Libre
Vlegelke 1 – De Siem 1 = 4 – 2.
Vlegelke 2 – Haazehoof 1 = 4 – 2.
Avanti 2 – Vlegelke 3 = 6 – 0.

In het eerste speelde Jan Vossen prima 
met 7.86 gem. In het tweede spande  Dick 
den Heijer de Kroon met  9 .00 gem en
een mooie serie van 40.

Programma Libre
Maandag 11-3. 
Vlegelke 4 – Touche 1.

Dinsdag 12 -3.
Ramona 1 – Vlegelke 2.
Ramona 2 – Vlegelke 3.

Progamma Golf
Vrijdag 8 – 3.
Rooij 2 – Vlegelke 1.
Viersprong 1 – Vlegelke 3.

Veel Succes LB

PAARDENSPORTVERENIGING
NEDERWEERT 

Helden 23 – 24 februari, Limburgse
Kampioenschappen springen pony’s
Lisan van de Kruijs met Breezer, 2e prijs in 
de klasse C-L

WEDSTRIJDSCHEMA
HV MEREFELDIA

Zaterdag 9 Maart 2013
Nederweert, de Bengele
DC1 Merefeldia C1 – Handbal VenLo C3 12.00u
DB1 Merefeldia B1 – Eurotech Bevo B2 12.45u
DB2 Merefeldia B2 – Vios B2 13.40u

Zondag 10 Maart 2013
Nederweert, de Bengele
DA1 Merefeldia A1 – BSAC A2 12.00u
Tegelen, Gulick
HS1 Eksplosion `71 1 – Merefeldia 1 14.20u
Horn, van Hornehal
DS1 Leudal 2 – Merefeldia 1 14.50u

De wedstrijdbal wordt deze week 
geschonken door:

Eetcafe de kleine Winst

ZAALPROGRAMMA 2012-2013
ZATERDAG 9 MAART
Sporthal de Heuf , Panningen
D1 Eurotech/Bevo 5 - Ospel1 12.00 u.
Spothal de Bengele, Nederweert
C1 Ospel1 - Eurotech/Bevo 3 11.30 u.
B1 Ospel1 - Blerick 2 12.15 u.

ZONDAG 10 MAART
Sporthal Aoreven, Heythuysen
A1 Vios 1 - Ospel 1 13.00 u.
Spothal Aan de Bron, Weert
DS1 Rapiditas 2 - Ospel 1 14.50 u.

zie ook www.handbalclubospel.nl

Bekerprogramma Jeugd
Dinsdag 5 maart
Merefeldia C1 – MMC Weert C1G 17:15/18:30*
*accommodatie MMC Weert

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

Donderdag 7 maart
Merefeldia B1 – MMC Weert B1 18:00/19:15*
*accommodatie MMC Weert

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

Zaterdag 9 maart
Merefeldia A1 – Belfeldia A1 15:00
Merefeldia A2 – SVC 2000 A2 15:00
Reuver B1 – Merefeldia B1 12:00/13:30
VV Kessel B2G – Merefeldia B2 12:45/14:00
Merefeldia MB1 – SV Budel MB1 13:30
FC Geleen Zuid C1 – Merefeldia C1 11:30/13:00
SVVH C1 – Merefeldia C2 12:45/14:00
Haelen C3G – Merefeldia C3 13:45/15:00
Merefeldia D1G – BSV Limburgia D112:15
Merefeldia D2 – Panningen D2 12:15
Linne D2G – Merefeldia D3G 09:00/10:00
Heythuysen D4G – Merefeldia D4M 11:00/12:00
Merefeldia E1G – FC Oda E1 11:00
Merefeldia E2 – VV GKC E1G 11:00
Roggel E2G – Merefeldia E3G09:15/10:15
Laar E5 – Merefeldia E4 08:15/09:00
Merefeldia E5 – Maasbracht E4G 11:00
Merefeldia E6G – Haelen E5M 10:00
Reuver E7 – Merefeldia E7 08:00/09:00
Merefeldia F1 – RKSVO F1 10:00
Laar F3 – Merefeldia F2 08:15/09:00
Merefeldia F3G – Eindse Boys F2 10:00
SV Budel F6 – Merefeldia F4 07:45/08:45
Merefeldia F5 – Haelen F2 09:00
VV Kessel F4 – Merefeldia F6G 10:15/11:15
Merefeldia F7 – VV GKC F3G 09:00
VV Kessel F5 – Merefeldia F8 10:15/11:15

Woensdag 13 maart
Merefeldia A1 – RKMSV A1 19:30

Competitieprogramma Senioren
Zondag 10 maart
Merefeldia 1 – FC Oda 1 14:30
Merefeldia 2 – HVV Helmond 2 11:00
Merefeldia 3 – Spcl Leeuwen 2 11:00
RKESV 3 – Merefeldia 4 10:15/11:30
FC Cranendonck 4 – Merefeldia 5 08:45/10:00
MMC Weert 6 – Merefeldia 6 11:15/12:15
Merefeldia 7 – Heythuysen 6 10:00
Wittenhorst VR1 – Merefeldia VR1 08:00/09:30

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

RKSVO NIEUWS
Donderdag 7 maart:
KNVB DMO14 - MMC Weert D1 19.00

Zaterdag 9 Maart:
Rood/Wit’67 A1 - RKSVO A1 14.30
RKSVO B1 - Cranendonck B1 15.00
RKSVO B2 - Maasgouw B2 15.00
RKSVO C1 - Haslou C1 14.00
BEVO C2 - RKSVO C2 13.30
Helden C4 - RKSVO C3g 13.30
RKSVO D1 - Heytuysen D1 12.00
RKSVO D2 - Maarheeze D2 12.30
Panningen D4M - RKSVO D3g 11.00
RKSVO E1 - SV Laar E2 10.00
Helden E4 - RKSVO E2 09.00
Swalmen E3 - RKSVO E3 10.30
RKSVO E4 - Helden E8M 10.00
Merefeldia F1 - RKSVO F1 10.00
RKSVO F2 - Roggel F1 10.00
RKSVO F3 - Heythuysen F2 11.00
RKSVO F4 - Heythuysen F3 11.00
RKMSV F5 - RKSVO F5 11.00
MMC Weert F6 - RKSVO F6 11.00

Zondag 10 Maart:
RKSVO 1 - SV Laar 1 14.30

Pupil van de week: Rob van Horen 
RKSVO F2
Wedstrijd sponsor: Hans Reijnders te-
gelhandel & tegelzetterbedrijf
Rood/Wit’62 2 - RKSVO 2 11.30
RKSVO 3 - VV Kessel 3 13.00
SV Laar 5 - RKSVO 4 10.00
Heythuysen 5 - RKSVO 5 10.00
RKSVO 6 - DESM 4 10.00
Veritas 6 - RKSVO 7 10.00
RKSVO da.1 - vrij

Zie voor het laatste nieuws 
www.RKSVO.nl

Hoofdsponsor RKSVO: 
Sanitair & Tegelcentrum Weert

Programma Za. 9 Mrt. Junioren
Eindse Boys A1 - Brevendia A2 15.00 uur
Grashoek B1 - Eindse Boys B1 15.00 uur
Eindse Boys C1 - VV GKC C1G 15.50 uur
Eindse Boys D1 - RKVB D1G 12.00 uur
Helden D3 - Eindse Boys D2g 13.30 uur
Eindse Boys D3G - SHH D7 11.00 uur
Eindse Boys E1G - Helden E2 09.15 uur
EVV E2 - Eindse Boys E2 10.30 uur
SVH’39 E3 - Eindse Boys E3 12.00 uur
Eindse Boys E4M - SV Budel E10M 09.15 uur
Eindse Boys F1 - Maarheeze F1 10.30 uur
Merefeldia F3G - Eindse Boys F2 10.00 uur
Swalmen F3 - Eindse Boys F3 09.30 uur
Eindse Boys F4M - SV Budel F8M 10.30 uur

Programma Za. 9 Mrt. Veteranen
Eindse Boys - RKMSV 17.00 uur

Programma Zo. 10 Mrt. Senioren
RKSVN 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - Maarheeze 3 12.00 uur
Eindse Boys 3 - Laar 7 10.00 uur
Eindse Boys 4 - RKMSV 9 10.00 uur

Programma Zo. 10 Mrt, Vrouwen
Eindse Boys VR1 - Liessel VR1 12.00 uur
Eindse Boys VR2 - Helden VR3 10.00 uur

Mededelingen
RKSVN : Ligteveld, Maasweg 1, 6086 CA, 
Neer
Donderdag 7 Mrt kaarten 20.00 uur in de 
kantine
Supporters welkom bij de wedstrijden
Bij afgelasting zie voor vriendschappelijke 
wedstrijden www.eindseboys.nl

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

WIJ ZOEKEN…
Voor de boekenmarkt van 2013 zoeken wij:
- Boeken, puzzels, spellen, LP’s en CD’s.
U kunt deze inleveren op onderstaande
adressen.

-Tevens zoeken wij een vereniging/stich-
ting die met ons de boekenmarkt van 
2013 wil organiseren en daarna zelfstan-
dig verder wil gaan met de boekenmarkt.
Gegadigden kunnen zich voor meer in-
lichtingen wenden tot de secretaris van 
Stichting Boekenmarkt Ospel, Herman
Frenken.(hfrenken@planet.nl of 632909)

U kunt uw boeken etc. inleveren bij onder-
staande adressen:
Annie van Roy, Dorpstraat 20, 6091NK Le-
veroy. telf. 651687
Wilma Sieben, Bernhardstraat 9, 6031AW 
Nederweert-Budschop. telf. 633248
Truus Kirkels, Gutjesweg 1, 6031ET Ne-
derweert-Budschop. telf. 633618
Jac. Wering, Nieuwe Baan 18, 6035RD 
Ospeldijk. telf. 641598
Tjeu Tinnemans, Geer 14, 6031GC Neder-
weert. telf. 633421
Frans Stultiens, Jasmijnstraat 17, 6031TC 
Nederweert. telf. 632730 of 06-53333887
Fam. Loijen-Hermans, Kruisstraat 35, 
6034RH Nederweert-Eind. telf. 631243
Ook kunt u deze inleveren bij de bekende 
verzamelplaatsen van oud papier van 
Harmonie Melodie der Peel te  Ospel, op 
elke 2e zaterdag van de maand, of bij de 
bestuursleden van de Stichting Boeken-
markt Ospel:
Dirk. van IJzendoorn- 626200, Ton van 
Heugten- 625502 of Herman Frenken- 
632909.
Grotere partijen worden door ons, in over-
leg, opgehaald.

WEGENS SUCCES VERLENGD: 
VALENTIJNSACTIE BIJ DAP 

LINTJESHOF

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

Castreren of steriliseren is het enige mid-
del om veel ongewenste katten en dus 
veel dierenleed te voorkomen.

DAP Lintjeshof geeft ook in de maand 
maart nog 10 % korting op een castra-
tie van een kater of een sterilisatie van 
een poes. Bij het gelijktijdig laten chippen 
van uw kat, krijgt u op het chippen ook 
nog extra korting!

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

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

Team Lintjeshof

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

Bintjes en Nicola
openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

De loting voor het OLS heeft ondertus-
sen plaatsgevonden. Iedereen die ons op
7 juli wil supporteren of op de radio mee 
wil luisteren moet nummer 102 in de ga-
ten houden. Dit zal ons nummer zijn in de 
optocht!

23 maart gaan we weer schieten bij 
schietsportcentrum Kraan. Je kunt je aan-
melden bij Inge. 

Agenda:
23 maart: Schieten bij schietsportcen-
trum Kraan
30 maart: Luchtbukscompetitie & kaart-
avond leden en vrienden van Odilia

www.sintodiliaospeldijk.nl


