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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 20

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

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

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ZONNEPANELEN

- WARMTEPOMPEN

- CV-ONDERHOUD

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

’Ik was zo bang dat ik 

iets zou vergeten.

Gelukkig dacht 

Van Deursen 

zelfs aan het 

kleinste detail .’

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 ".

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts Pim van Boxel

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Miranda Kursten

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

Spauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Dhr. H. Van Deursen uit Ittervoort:

Ruim 30 jaar ben ik zeer tevreden over 
de correcte en vakkundige mondzorg 
van tandarts Spauwen.

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

Hiep hiep hoera! Scouting 
Nederweert viert dit jaar haar 
60e verjaardag! Al sinds 1953 
biedt deze vereniging avontuur, 
plezier en sensatie voor jeugd
en volwassenen op het water en 
op het land, en dat is een goede 
reden voor een feestje. Zo is er 
op zaterdag 13 april 2013 een 
groot verjaardagsfeest op en
rond diverse pleinen in het dorp, 
met een spetterende afsluiting 
op het Raadhuisplein waarvoor
alle Nederweertenaren uitgeno-
digd zijn, en eind juni is er een 
groot gezamenlijk zomerkamp 
in Mook voor alle leden, van 
jong tot oud.

Scouting Paus Pius X is 60 jaar 
jong, en wat de scouts betreft 
gaan ze nog zeker 60 jaar door 
met spelenderwijs avonturieren, 
elkaar uitdagen in sport en spel en 
natuurlijk de wijde wereld ontdek-
ken. Op zaterdag 13 april a.s. kun-
nen alle Nederweertenaren dit zelf 

Scouting Nederweert: 
al 60 jaar avontuurlijk anders

meemaken op de grote jubileum 
feestdag. Deze dag zullen alle 
leden bezig zijn met een feestelijk 
spellenprogramma op en rond het 
Raadhuisplein, Lambertushof en 
Sint Antoniusplein in het centrum, 
en in Budschop bij de Thuishaven 
aan Steer en het Julianapark. Dit 
betekent: ballonnen, feesthoedjes,
slingers, maar natuurlijk ook: taart! 
De dag wordt afgesloten met een 
gezamenlijke happening op het 
Raadhuisplein, met daarbij zoete 
feestelijke versnaperingen voor
iedereen, de presentatie van het 
vernieuwde verenigingslogo en 
het spectaculaire startschot voor
het thema van het gezamenlijk 
zomerkamp dat vanaf 29 juni gaat 
plaatsvinden.

Dit gezamenlijk zomerkamp (kort-
weg: GeZoKa) is een traditie die 
al bij vele lustrums heeft plaatsge-
vonden: alle leden en leiding, jong
en oud, jongens en meisjes, water 
en land, kamperen dan samen op 
hetzelfde terrein en hebben naast 
hun reguliere kampactiviteiten ook
grote gezamenlijke spellen. Dit jaar 
strijkt de Nederweerter delegatie
neer in Mook, waar het GeZoKa 
op zaterdag 29 juni zal beginnen 
met een feestweekend. Het thema 
voor het kamp is ‘Olympische 
Spelen’; dit thema zal ook tijdens 
de jubileumdag en in de aanloop-
periode naar het zomerkamp toe 
gebruikt worden in de wekelijkse 
bijeenkomsten.

Maar hoe zien die 60 jaren Ne-
derweerter scoutinggeschiede-
nis er dan eigenlijk uit? Een kort 
stukje geschiedenis: bij de start 

in 1953 was er alleen nog plaats 
voor jongens, bij de toenmalige
katholieke verkenners groep. Pas 
in 1977 werd er voor het eerst ook 
een meidengroep toegevoegd, 
de kabouters. Daarna groeide de
groep snel: van de allerjongsten,
de bevers, tot aan de oudsten, de 
pivo’s. De vereniging ontgroeide 
de twee accommodaties aan de
Pastorieweg en in 1984 werd de 
voormalige brandweergarage aan
de Bredeweg omgedoopt tot het
huidige Scoutcentrum de Boelen-
beem.

In 1992 zag ook de watertak van 
de vereniging het levenslicht: 
Waterscouting Mark Twain ging 
van start in hun honk aan Steer, in 
de schaduw van Brug 15. Enkele 
verbouwingen later is de huidige
accommodatie in 2001 ‘De Thuis-
haven’ gedoopt. In 2001 vond 
eveneens de eerste NICES plaats,
het inmiddels bekende internati-
onale zomerkamp bij manege de
Kraal dat op vijf succesvolle edi-
ties al meer dan 1000 scouts uit 19 
verschillende landen heeft mogen 
verwelkomen. 

En zo zijn we aangekomen bij 
2013, waarin PPX en Mark Twain 
samen een energieke vereniging 
vormen met enthousiaste leden en 
leiding die in maar liefst 9 speltak-
ken iedere week op het land en 
op het water een eigentijds, actief, 
avontuurlijk, creatief en leerzaam 
programma draaien dat past bij de 
jeugd anno 2013. Details over de 
jubileumfestiviteiten en natuurlijk 
ook over het reguliere programma 
zijn te vinden op www.scoutppx.nl.

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk
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Hout- en bouwmaterialenhandel

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

Hoogwaardige producten voor
zakelijke en particuliere sector!

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

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

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

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

Hout en Plaatmaterialen
Stenen en dakpannen

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

Buiten en binnendeuren
Deurklinken hang & sluitwerk

Plafonds • Laminaat

Bezoek 
onze

showroom!

Magazijn
koopjes!
Zaterdag 

geopend
van 7.00 tot 

13.00 uur

hout en plaatmaterialen
stenen en dakpannen

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

buiten- en binnnendeuren
deurklinken, hang- en sluitwerk

plafonds, laminaat

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

zaterdag 7.00-13.00 u.

Vroeg uit de veren 
om vogels te spotten
Vogelexcursie in Nationaal Park De Groote Peel 

Het broedseizoen is begonnen en daarmee de tijd om vogels te 
spotten. Wie geïnteresseerd is in vogels kan op zondag 17 maart 
deelnemen aan een vroege vogelexcursie in Nationaal Park De
Groote Peel.  De excursie staat onder begeleiding van een Peelgids 
van Staatsbosbeheer en start om 8.00 uur bij de ingang van het 
Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel.  Deelname 
kost € 5,- voor volwassenen en € 3,50 per kind (inclusief dierenpin). 
Opgave is gewenst op nummer:  0495 – 641 497 of per mail: depe-
len@staatsbosbeheer.nl.

Het leuke van vogels kijken is 
dat elk seizoen iets anders biedt. 
Het ene moment geniet je nog 
van een vlucht gakkende gan-
zen, een paar weken later sta je 
ademloos te kijken en te luisteren 
naar overvliegende kraanvogels. 
Begin maart vlogen er liefst 7.500 
kraanvogels over De Groote Peel! 
Toch blijft voor veel vogelaars het 
voorjaar de mooiste tijd om vogels 
te spotten. Langzaam druppelen 
de waarnemingen binnen, tjiftjaf, 
fitis, roodborsttapuit, blauwborst, 
allemaal vogels die na een periode 
van overwinteren in warmere
landen terug naar ons land komen 
om te broeden. Het is telkens 
weer spannend wanneer de eerste 
waarnemingen gemeld worden, 
want het zijn allemaal voorboden 
van de naderende lente en het
broedseizoen.

Nationaal park De Groote Peel is 
een uitgestrekt en weids hoog-
veengebied en vermaard om 
zijn vogelrijkdom. In het gebied 
broeden zo’n 95 verschillende 
soorten. Op de waterplassen zijn 
onder meer de geoorde fuut, de
meerkoet, verschillende eenden-

soorten en kokmeeuwen te zien,
maar zeker ook te horen. Verderop 
in het weidse, open gedeelte van 
het gebied vliegen zangvogels zo-
als de rietgors, de blauwborst, de
roodborsttapuit en de sprinkhaan-
zanger. De Groote Peel is dus een 
ideaal gebied om vogels te horen,
te zien en te herkennen.

Alles over vogels in Buitencen-
trum De Pelen 
Buitencentrum De Pelen aan
de Moostdijk 15 te Ospel is de 
toegangspoort tot Nationaal Park
De Groote Peel. Hier starten alle 
activiteiten. In het Buitencentrum
zijn voor de echte vogelliefhebber 
vogelgidsen maar ook verschillen-
de soorten nestkasten onder an-
dere voor roodborstjes, koolmezen 
en zelfs mussenflats verkrijgbaar. 
Ook voor verrekijkers bent u bij het 
Buitencentrum van Staatsbosbe-
heer aan het juiste adres.

De Pelen is vanaf 1 maart elke dag 
geopend van 10.00 tot 18.00 uur. 
Voor meer informatie, een activitei-
tenoverzicht en een routebeschrij-
ving: www.buitencentra.nl of www.
np-degrootepeel.nl

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

Gezocht in Nederweert 

een volkstuintje!
Wij zouden het fijn vinden om 

groenten en fruit te gaan verbouwen 
en zoeken daarvoor een stukje grond. 

Weet u of heeft u hier wat grond 
voor beschikbaar? 

Dan willen we hierover graag eens 
komen praten.

T 0495 460610 of 
M 06 24765795

Nek- schouder- of rugklachten!

Sportmassage
Ontspanningsmassage

www.doetgoed.nl
Eikenstraat 45 • 6031 VW  Nederweert

M. 06 24 76 5795 / T. 460610

TE HUUR 
Bovenwoning 
te Nederweert 

Huurprijs nader overeen te komen

Tel 06-50594080



Heldensedijk 32 • Meijel • Tel. (077) 466 17 17

www.meeuwis-meijel.nl

* De leukste kleding voor dames 
 & heren in trendy kleuren
* Kinderschoenen collectie 
 nu binnen!
* Dames zomerlaarsjes, pumps
 en sneakers in vrolijke kleuren
* Herenschoenen van modern 
 chique tot sportieve sneakers

ZONDAG 17 MAART A.S.
LENTEKOOPZONDAG

geopend van 11.00 - 17.00 uur

Collectie 
voor mannen 

uitgebreider dan ooit! De leukste trends in 
schoenen en kleding

- 6 Dagen per week geopend
- Donderdag koopavond tot 20.00 uur

- Zaterdag geopend tot 16.30 uur

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.

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

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
Lichaamspakkingen
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Goudenregenstraat 15, Nederweert 

met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1984, opp. perceel ca. 170 m2 inhoud woning 300 m3.

Begane grond: hal met meterkast (6 groepen/ aardlekschakelaar/ 
auto maten) en toiletruimte voorzien van wandcloset en fontein; door-
zonwoonkamer met laminaatvloer en trapkast; dichte keuken  met la-
minaatvloer en verzorgde keukenopstand voorzien van afzuig kap en 
gaskookplaat; vanuit de keuken is er toegang tot de achtertuin.
1e Verdieping: overloop; drie slaapkamers waarvan 2 met laminaat-
vloer; badkamer met douche, wastafel, toilet en witgoedaansluiting.
2e Verdieping: vaste trap naar voorzolder met opstelplaats AWB 
HR-combi cv-ketel (2002); slaapkamer met dakraam en bergruimte 
in dakschuinten.
Algemeen: aanpandige garage met rolluik (elektrisch bedien-
baar); mechanisch ventilatiesysteem; volledig geïsoleerd; kunststof 
kozijnen ; voortuin met oprit en grotendeels beklinkerde achtertuin 
voorzien van achterom en erfafscheiding (hout/steen).

Vraagprijs € 152.000,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken 
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 25 maart 2013.

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

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Kermis 2013 Nederweert-Eind 
De kermis in Nederweert-Eind is al maanden onderwerp van discussie. De kermis trekt, 
in zijn huidige opzet, te weinig bezoekers en de organisatie kost te veel geld. Daarnaast 
geven kermisexploitanten aan dat de kermis in Eind niet rendabel is.

Ook de gemeente Nederweert heeft een tijd geleden geconstateerd dat de kermis op 
deze manier niet meer haalbaar is. Vorig jaar heeft zij dan ook aan de dorpsraden ge-
vraagd hoe verder met de kermis. 
Het Parochieel Comité In Eind heeft aangegeven dat zij zelf geen kermis wil en kan or-
ganiseren. Dit was dan ook de reden waarom het comité ruim een jaar geleden via een 
huis-aan-huis brief aan de inwoners van Eind gevraagd heeft mee te denken. Jammer 
genoeg leverde dit maar één reactie op. 

Door het magere respons, het ontbreken van animo om de kermis te organiseren en het 
dalende aantal bezoekers aan de kermis kwam de vraag: ‘Voor wie doen we het nog?’ 
De kermis in Eind is echter een mooie traditie die we niet zomaar moeten laten verdwij-
nen, dit zou bijzonder jammer zijn.
Café-zaal Le-nie heeft samen met een aantal verenigingen aangegeven Eind Kermis 
nieuw leven in te willen blazen en heeft zich bij de verantwoordelijk wethouder Wernink 
gemeld. Ook zij is verheugd dat er toch een kermis voor en door de gemeenschap ge-
organiseerd wordt. 
Als comité juichen we dit initiatief toe! Op deze manier blijft de kermis in Eind namelijk 
behouden.

Nieuwe opzet
De nieuwe opzet van de kermis in Nederweert-Eind houdt in dat de kermis plaats vindt in 
het weekend van 7 t/m 9 juni 2013 op de parkeerplaats van de Eindse Boys en van Café 
Zaal Bi-j Le-nie in Nederweert-Eind.
Op de vrijdagavond vindt de aftrap plaats met een verenigingsavond voor alle vrijwil-
ligers, gevolgd door een kermis die op zaterdag om 15.00 uur en zondag om 11.00 uur 
opent. 
De kermis bestaat niet alleen uit verschillende attracties zoals de draaimolen, Rups, 
Bungy jump, Oliebollenkraam, Snacktent en een viskraam, maar ook uit spellen zoals 
het Rad van fortuin, het blik gooien en een vissenspel die door de firma Bonten worden 
neergezet.

Om de Kermis ook echt iets van “ons” te maken geeft de organisatie de lokale vereni-
gingen van Eind de mogelijkheid deel te nemen door het leveren van vrijwilligers. Voor 
de verenigingen is dit een mooie gelegenheid om een extra centje te verdienen voor hun 
clubkas. Verenigingen kunnen zich aanmelden bij café zaal Le-nie. 
Wij gaan er vanuit dat Eind kermis 2013 weer een geweldig feest voor jong en oud wordt 
en wensen de organisatie veel succes. Dus zorg dat je er bij bent van 7 t/m 9 juni!

Namens Parochieel Comité Eind
Jac Beerens (voorzitter)

Varkensdrijfmest 
op uw gras- of 

bouwland geïnjecteerd
eventueel ook 

kunstmestvervanger .

info: Willy van Hugten, 
 tel. 06-53739890

Juwelier Ton Rijken
Voor al uw:

Horloge batterijen: dagelijks retour
Polijsten en graveren: dagelijks retour

Leren en metalen horlogebanden: dagelijks retour
Goud en zilver reparaties: wekelijks retour

Horlogereparaties
Eventueel prijsopgave vooraf voor al uw reparaties

U kunt al uw reparaties brengen bij
Foto Nederweert, Lambertushof 2

GEZAMENLIJKE COLLECTE 
OSPEL 2013 

Vorig jaar is er op initiatief van de dorpsraad 
Ospel in Ospel en Ospeldijk  gestart met 
een gezamenlijke collecte Ospel/Ospeldijk. 
Dit wil zeggen dat de landelijke goede doe-
len niet afzonderlijk, maar in één keer langs 
de deur komen om te collecteren. Scheelt 
u voordeurbezoeken en minder uren inzet  
van de vrijwillige collectanten. Deze ma-
nier van collecteren werd vorig jaar positief 
beoordeeld. Vandaar dat ook dit jaar de 
gezamenlijke gebundelde collecte Ospel/
Ospeldijk weer zal plaats vinden. 

Gezamenlijke Collecte 2013 op maan-
dag 8 en dinsdag 9 april. 
In de week voorafgaand aan Pasen ont-
vangt ieder huishouden een brief. In de brief 
staan de namen van 11 goede doelen met 
verdere uitleg. Kort samengevat: U kunt bij 
ieder goed doel aangeven hoeveel geld u 
wilt doneren aan dat doel. Onderaan de 
brief vult u het totaal bedrag in. Dit bedrag 
doet u met de lijst in de envelop die de col-
lectant vervolgens op 8 en/of 9 april 2013 
bij u komt ophalen. 
De goede doelen van dit jaar zijn:
•	 Vastenaktie
•	 Reumafonds
•	 Nierstichting
•	 Alzheimer	Nederland
•	 Longfonds	voorheen	Astmafonds
•	 Nederlandse	Brandwondenstichting
•	 Fonds	Verstandelijk	Gehandicapten
•	 Jantje	Beton
•	 KWF	Kankerbestrijding
•	 EHBO	Nederweert
•	 Hartstichting

THEMADAG DARMKANKER 
BIJ SJG WEERT

In het kader van landelijke open dag 
zorginstellingen organiseert SJG Weert 
op zaterdag 16 maart een themadag 
darmkanker. Tussen 11:00 - 15:00 uur is 
het mogelijk een kijkje achter de scher-
men te nemen. Zo zijn er diverse rond-
leidingen en kunnen geïnteresseerden 
een bezoek brengen aan een informa-
tiemarkt. Specialisten en gespeciali-
seerde verpleegkundigen staan klaar 
om uitleg te geven over onderzoek en 
behandeling van darmkanker. Aanmel-
den is niet nodig.  
Rondleidingen
Tijdens de rondleiding bij de Medische 
Beeldvorming krijgt u uitleg over onder-
zoek met CT-scan en MRI-apparatuur. 
Ook kunt u een kijkje nemen in de volle-
dig vernieuwde Angiokamer. Bij de rond-
leiding op de Dagbehandeling Oncologie 
vertellen professionals alles over het toe-
dienen van cytostatica, een medicijn dat 
gebruikt wordt bij de behandeling van 
kanker. Ook de werking en het effect van 
een coldcap wordt toegelicht. Verder kunt 
u hier filmpjes zien over het ontstaan en 
behandeling van kanker en de bereiding 
van cytostatica. Een interessante rond-
leiding is ook die waar u uitleg krijgt over 
het verloop van endoscopisch onderzoek 
en laparoscopische operatietechnieken. 
Zowel internist als chirurg gaan hier uitge-
breid op in. Met een heuse oefenbox kunt 
u zelf ervaren hoe handig je moet zijn voor 
het uitvoeren van een kijkoperatie. 

Informatiemarkt
Tijdens de informatiemarkt maakt u ken-
nis met de verpleegkundigen van de 
Coloncare poli. Zij geven uitleg over de 
verzorging van een stoma en het gebruik 
van verschillende soorten stomamateria-
len. Ook leveranciers van endoscopische 
onderzoeksinstrumenten en laparoscopi-
sche materialen zijn op de markt verte-
genwoordigd. Op deze markt staat verder 
voor bezoekers gratis koffie/thee en iets 
lekkers klaar.   

De	themadag	vindt	plaats	 in	SJG	Weert,	
Vogelsbleek 5 te Weert. 

Maart darmkankermaand
Darmkanker is in Nederland de op één na 
meest voorkomende vorm van kanker. Als 
darmkanker in een vroeg stadium wordt 
opgespoord, is deze ernstige ziekte goed 
te behandelen en bestaat er een grote kans 
op genezing. Om meer aandacht te vragen 
voor darmkanker, is maart Internationaal 
uitgeroepen tot de darmkankermaand. 

Vanaf september start het landelijk bevol-
kingsonderzoek darmkanker.

Volg die tegel!
Hink stap sprong door Groot Nederweert. Hoe? 

Volg de tegels met de QR-code en ontdek alles over jouw gemeente! 

Binnenkort kom je op diverse plekken in jouw omgeving bijzondere tegels tegen in het 
trottoir. Ware kunstwerken om te zien, geweldig uitgevoerd door John Slaats Tegel-
werken uit Nederweert én super praktisch in het gebruik. 

Leuke afbeelding, 
maar wat is het?
Voor degenen die nog niet zo 
bekend zijn met dit fenomeen: 
de figuur op de tegel is een 
code. Scan de code met je mo-
biele telefoon en je komt direct 
op de website van DitIsNeder-
weert.

Deze website is een initiatief 
van Centrum Management Ne-
derweert. Op deze site vind je 
alle belangrijke informatie van 
groot Nederweert. De website 
is een samenwerkingsproduct 
van het Centrummanagement 
Nederweert,	Get.Noticed	Inter-
net+	 Bureau	 en	 de	 Gemeente	
Nederweert.

Weet voortaan alles!
Met deze tegel weet jij voortaan alles! Via de code kom je op DitIsNederweert.nl. Hier 
vind je informatie over toerisme, bedrijvigheid, gemeenschappelijke accommodaties en 
zorginstanties. De site biedt praktische informatie, zoals parkeerplaatsen en pinauto-
maten. Natuurlijk is er ook een verwijzing naar de lokale nieuwssites opgenomen en een 
agenda	met	alle	evenementen	en	activiteiten	 in	Groot	Nederweert.	Met	korte	filmpjes	
krijg je snel een indruk van bedrijven en locaties in Nederweert. Een handige zoekfunctie 
leid je meteen naar de gewenste informatie.

Hink	stap	sprong	door	Groot	Nederweert.	
Scan, benut en geniet van de QR-code. Ook dát is Nederweert.
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Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
Internet: www.groenekruis.nl

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

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

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

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

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

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

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

Vlut 2 Ospel
0495-626116

slijperijvanhoek@hetnet.nl

Kartelmessen
Scharen
Messen
Tuingereedschap
veescheermessen
enz.

06-26686181

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

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)

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

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

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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

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

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

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. 

VRIJWILLIGE HULPSERVICE VORKMEER
Het is alweer een jaar geleden dat Vorkmeer in Nederweert is gestart met de Vrijwillige 
Hulpservice, een dienst waarbij vrijwilligers worden ingezet om een klusje te doen voor 
een ander. 
De Hulpservice is er voor mensen met een beperking, ouderen en mensen met een smalle 
beurs die een klusje hebben in of rondom het huis of ergens eenmalig/kortdurend hulp bij 
nodig hebben. Wij stimuleren mensen om voor het klaren van een klusje eerst een beroep 
te doen op het eigen netwerk, bijvoorbeeld de kinderen, een goede vriend of de buren. 
Mocht dit niet lukken of het netwerk erg beperkt zijn, dan zijn wij u graag van dienst. 
Het afgelopen jaar hebben veel mensen een beroep gedaan op de Vrijwillige Hulpservice. 
Het soort klusjes waar de Hulpservice bij is ingezet is erg divers. Om een aantal voor-
beelden te noemen: het monteren van een kastje, ophangen van een lamp, snoeien van 
struiken, het doen van boodschappen, een kleine schilderklus, het in elkaar zetten van 
een tuinset en hulp bij het invullen van formulieren. 
Een groep vrijwilligers van Vorkmeer zet zich in om mensen te helpen die het echt nodig 
hebben. Wij waarderen de inzet van de vrijwilligers enorm en willen hen dan ook hartelijk 
bedanken hiervoor. 

Hulp nodig bij een klusje? 
Er kan een beroep worden gedaan op de Hulpservice voor kleine, in principe inciden-
tele en kortdurende klussen, bijvoorbeeld voor kleine reparaties in huis, onderhoud-
swerkzaamheden in de tuin, vervoer en hulp bij het invullen van formulieren. Wij kunnen 
geen klusjes aannemen die door een bedrijf moeten worden gedaan. 
Heeft u een klusje in of rondom het huis die u niet zelf of alleen kunt doen, die niet 
gedaan kan worden door mensen uit uw directe omgeving en die u niet kunt uitbesteden 
aan een bedrijf? Neem dan contact met ons op. Voor het gebruik maken van de dienst 
vragen we een kleine onkostenvergoeding.

Contact 
Voor het aanmelden van een klus kunt u contact opnemen met Vorkmeer Nederweert. 
Dit kan via tel. 0495-688247 en e-mail vrijwilligehulpservice@vorkmeer.nl. Natuurlijk kunt 
u ons ook bellen of mailen voor vragen en meer informatie. Wij bespreken graag met u 
de mogelijkheden.

VACATURE VAN DE WEEK: Assistent instructeur Reddingsbrigade 
De Reddingsbrigade in Nederweert is op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten 
als assistent instructeur. De taak van een assistent instructeur is om samen met een 
bevoegd instructeur les te geven in zwemmend redden aan kinderen of volwassenen. De 
lessen worden gegeven op maandagavond en woensdagavond in zwembad Merenveld. 
Een opleiding op MBO niveau is gewenst. Spreekt dit vrijwilligerswerk u aan? 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.
 

Open dag 
Gezondheids centrum Nederweert

De verbouwing van het voormalige politiebureau, aan de Loverstraat, tot het Ge-
zondheidscentrum Nederweert is zo goed als voltooid. De diverse zorgverleners 
nodigen U uit om tijdens de open dag op zaterdag 16 maart van 10.00 tot 16.00 uur, 
te komen kijken naar hun nieuwe praktijklocatie.

Zowel	 Fysio-	 en	 Manuele	 thera-
pie Seuren als huisartsenpraktijk 
Hendricks en Adriaens zijn de 
laatste jaren flink gegroeid. Dit in 
combinatie met de veranderin-
gen in de zorg hadden tot gevolg 
dat beide zorgverleners uit hun 
toenmalige praktijkruimte tegen 
een ruimtegebrek aan dreigde te 
lopen. Om het hoge niveau van 
zorgverlening in Nederweert te 
kunnen blijven garanderen moest 
er worden uitgekeken naar een 
nieuwe praktijklocatie.

Deze werd begin 2012 gevonden in het voormalige Politiebureau aan de Loverstraat te 
Nederweert. Na reorganisaties bij de Politie was het Nederweerter bureau leeg komen 
staan en vormde een perfecte locatie voor een gezondheidscentrum.  

Na de aankoop van het pand is in Juli 2012 de verbouwing van het voormalige politie-
bureau gestart. Het pand is opgesplitst in twee delen. Het voormalige cellencomplex, 
Loverstraat 6, is verbouwd tot huisartsenpraktijk. Hier zullen zich naast Huisartsenprak-
tijk Hendricks en Adriaens een psycholoog, een diëtiste en een podoloog vestigen. Het 
voormalige	kantorencomplex,	Loverstraat	8	is	omgebouwd	tot	praktijkruimte	van	Fysio-	
en Manuele therapie Seuren. Hier hebben zich ook Oefentherapie Cesar van der Wilt, 
Verloskundigenpraktijk Caris en Leveau en het Ergotherapeutisch Centrum gevestigd. In 
de nabije toekomst komt in dit deel ook een fysiofitness.

Met alle zorgdisciplines samen kan het pand aan de Loverstraat met recht een gezond-
heidscentrum	genoemd	worden.	De	naam	“Gezondheidscentrum	Nederweert”	 is	dan	
ook een logische keuze.

De	zorgverleners	van	het	Gezondheidscentrum	zijn	blij	met	
hun nieuwe locatie en nodigen U uit om op zaterdag 16 
maart een kijkje te komen nemen. Tussen 10.00 en 16.00 
staat de koffie voor U klaar.
U komt toch ook?
 

Ga eens op pad met een Verkenner
Wil	je	eens	op	een	bijzondere	manier	het	GrensPark	Kempen~Broek	ontdekken?	Ga	dan	
eens op pad met een Verkenner. 
Wordt een echte spoorzoeker, proef de wildernis of kom op adem in de uitgestrekte na-
tuur	van	het	GrensPark	onder	begeleiding	van	een	natuurexpert.	
Sta stil bij ervaringen die je alleen nooit zou opdoen. Leer ter plaatse weetjes bij over 
dieren en planten.

Er is een vaste Verkenneractiviteit elke tweede en vierde zondag van de maand. Reser-
veren is niet nodig, kom gewoon op het afgesproken moment naar het trefpunt! 
Deelnameprijs	is	2	euro	per	persoon	of	5	euro	per	gezin.	Het	GrensPark	telt	twee	toe-
gangspoorten en 5 onthaalpunten vanwaar de activiteiten afwisselend starten.

Zondag 14 april
De kracht van water (Bree) – 
14u	tot	16u.	Start:	Infobord	GrensPark	aan	Mariahof,	einde	Mariahofstraat	Beek.
Kempen~Broek in een notendop (Bree) – 
14u	tot	16u.	Start:	Infobord	GrensPark	aan	bezoekersonthaal	Pollismolen,	Molenstraat	
56 Opitter.

Zondag 28 april
Herbronnen in Kempen~Broek (Bocholt) – 
14u	tot	16u.	Start:	Infobord	GrensPark	aan	Natuurpunthuis	Smeetshoeve,	Smeetshofweg	1.
Herbronnen in Kempen~Broek (Weert) - 
14u tot 16u. Start: Urnenveld Boshoverheide, Trancheeweg 5 (aan spoor¬wegovergang), 
Weert.

Zondag 12 mei
Kempen~Broek in een notendop (Bree) – 
14u	tot	16u.	Start:	Infobord	GrensPark	aan	Mariahof,	einde	Mariahofstraat	Beek.
Kempen~Broek op je tong (Weert) – 
14u tot 16u. Start: Urnenveld Boshoverheide, Trancheeweg 5 (aan spoor¬wegovergang), 
Weert.

Zondag 26 mei
Kempen~Broek op je tong (Kinrooi) – 
14u	tot	16u.	Start:	Infobord	GrensPark	aan	parking	Woutershof,	Groot¬broekstraat	46,	
Molenbeersel.
Kempen~Broek op je tong (Maaseik) – 
14u	tot	16u.	Start:	einde	Grotlaan,	Neeroeteren	(de	Tösch)

Zondag 9 juni
Kempen~Broek op je tong (Nederweert) – 
14u	tot	16uStart:	Infobord	GrensPark	aan	Daatjeshoeve,	Heugterbroekdijk	34.
De kracht van water (Bree) – 
14u	 tot	16uStart:	 Infobord	GrensPark	aan	bezoekersonthaal	Pollismolen,	Molenstraat	
56 Opitter.

Zondag 23 juni
Herbronnen in Kempen~Broek (Bocholt) – 
14u tot 16u. Start: Voorste Luysmolen, Luysenweg 2.
Kempen~Broek in een notendop (Weert) - 
14u	 tot	 16uStart:	 Infobord	GrensPark	aan	Natuur-	 en	Milieucentrum	De	 IJzeren	Man,	
Geurtsvenweg	4	(einde	parking).

Vier je een speciale gelegenheid, familiefeest of teambuilding? Of wil je gewoon de na-
tuur intrekken met behulp van een deskundige? 
Dan kan je je eigen Verkenner op een moment naar keuze boeken. 

Surf naar www.kempenbroek.eu voor meer info en voor een overzicht van de geplande 
activiteiten!

Meer info:
Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw
Winterslagstraat 87
3600	Genk
Tel.: 089/65.56.92
Email: els@rlkm.be

CURSUSSEN COCON
PowerPoint: het maken van een diaserie 
of presentatie bijv. van foto’s van fami-
liefeestjes, vakantie e.d.: bij voldoende 
deelname op woensdagavond, 19.30 uur, 
8 lessen. Cupcakes versieren: 6 lessen, 
om de 14 dagen, vrijdagavond 22 maart, 
aanvang 19.30 uur. Computer allerlei: 
deze cursus is bedoeld voor iedereen die 
al enige ervaring heeft met de computer. 
Vaak zult u na enige tijd ervaren, dat u met 
vragen komt te zitten waar u geen direct 
antwoord op heeft. Daarvoor is dit dè uit-
gelezen cursus; dinsdagmiddag 2 april, 
13.30 uur, 4 lessen. Workshop Sollicite-
ren: Wat is solliciteren/jouw cv; de vacatu-
re; social media; de sollicitatiebrief; voor-
bereiden op sollicitatiegesprek: 2 april, 
19.30 uur, 5 lessen. Tekenen en Schilde-
ren volwassen: dinsdagmiddag 19 april, 
6 lessen, eenmaal per 14 dagen. 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 Stich-
ting Cocon, Kapelaniestraat 6, Neder-
weert; tel.(495)-626235; email: cursus-
sen@cocon nederweert.nl; 

VOORJAARSVACCINATIE 
KONIJN BIJ DAP LINTJESHOF.

Bij DAP Lintjeshof worden sinds januari 
2012 de konijnen gevaccineerd met een 
nieuw en innovatief vaccin dat 12 maan-
den bescherming biedt tegen zowel myxo-
matose als VHS met één enkele inenting. 
U hoeft dus nog maar één keer per jaar 
langs te komen, en het is niet meer nodig 
te wachten op de konijnen-entdagen. Als 
u bijvoorbeeld een nieuw konijn aanschaft 
kunt u het meteen beschermen door het 
te laten enten met dit vaccin. 

De konijneneigenaren die bij ons in het 
bestand staan ingeschreven ontvangen 
vanzelf een oproep voor het maken van 
een vaccinatieafspraak. Staat u nog niet 
ingeschreven bij ons, dan kunt u ons bel-
len of mailen via infogezelschapsdieren@
lintjeshof.com. 
Het blijft raadzaam om de vaccinatie als 
voorheen in het vroege voorjaar te laten 
doen. Daarom organiseren wij een voor-
jaarsactie: als u uw konijn(en) in maart 
laat enten, ontvangt u een leuke attentie. 

Tijdens de vaccinatieafspraak krijgt uw 
konijn zoals gebruikelijk een algemene ge-
zondheidscontrole en knippen we indien 
nodig de nagels tegen gereduceerd tarief. 
Indien gewenst geven we graag informatie 
over de juiste voeding, castratie of sterilisa-
tie en behandelen we uw overige vragen. 

Omdat de meeste eigenaren het toch 
prettiger vinden om met hun konijn in de 
wachtkamer met alleen andere konijntjes 
te zitten, organiseren we wel nog steeds 
een konijnenspreekuur. Dit zal plaats-
vinden op de woensdag 20 maart, van 
16u tot 17u30. U kunt hiervoor telefonisch 
een afspraak maken bij een van onze as-
sistentes op het nummer 0495/461 222.

Dit voorjaar besteden we ook extra aan-
dacht aan de preventie van madenziekte. 
Voor uitgebreide informatie over de ziekte 
en tips om madenziekte te voorkomen, 
bezoek onze website lintjeshof.com

Team Lintjeshof

KOFFERBAKMARKT TE 
HEYTHUYSEN.

De 1e kofferbakmarkt van 2013 is op zon-
dag 31 maart (1e Paasdag). Verkopers en 
bezoekers zijn weer van harte welkom.  
De	 locatie	 is	naast	machinehandel	Frank	
Coolen, Biesstraat 59 te Heythuysen (aan 
de provinciale weg Heythuysen/Horn).
De markt is voor het publiek open van 
9.00 tot 15.30 (entree 1,= euro p/p).

INSCHRIJVEN verkopers verplicht.
Vanwege organisatorische reden is in-
schrijven verplicht via de website www.
kofferbakmarkt-heythuysen.nl. Er is een 
limiet aan het aantal standplaatsen. Toe-
gelaten verkopers dienen hun inschrijffor-
mulier (reserveringsbevestiging met ken-
teken voertuig) uit te printen en te tonen 
bij de ingang van de markt. Komt u als 
verkoper op de bonnefooi (zonder reser-
vering) dan loopt u het risico dat er geen 
plaats voor u is.      

Geboorte-
kaartjes???
Drukkerij van Deursen bv

Pannenweg 231 Nederweert.

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

Complete kinderbril 
incl. glazen met ontspiegeling 
en kraswerend € 198,-*
Vraag naar de voorwaarden*

Onze buurvrouw 
Nel van Gemert

 wordt 14 maart 

90 jaar!

Van harte gefeliciteerd
van Lieke en Jop
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Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Lambertustaart groot ............................€ 12,95
Ruwe bolster ................................................. € 1,95
Bananensoes ................................... 2 voor € 2,85
Saucijzenbroodjes ......................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.

Ambachtelijke slagerij

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

 • Weekendreclame, donderdag, vrijdag & zaterdag • 

Duroc d’Olives varkensvlees
een super lekker stukje vlees.

Deze week hebben we diverse soorten Duroc 
d’Olives in de toonbank liggen en onderstaande
is reclame; (naturel of gemarineerd)
100 gram Filet Carbonadelapjes of aan stuk ..............€ 1,25
100 gram Steelkoteletten ...................................................€ 1,15
100 gram Speklappen .......................................................... € 0,85
100 gram Duroc Oesters .....................................................€ 1,40
Per stuk Duroc Burgers ....................................................€ 1,35
Kant en klaar
100 gram Gebraden carbonadelapjes ..............................€ 0,99
100 gram Gebraden kophaas .............................................€ 0,99
Beide in; champignonroomsaus, stroganoffsaus, zigeuner etc.
Ambachtelijke vleeswaren
100 gram Gebraden fricandeau .......................................€ 1,49
100 gram De enige echte Peelham ..................................€ 1,90
Beide in; champignonroomsaus, stroganoffsaus, zigeuner etc.

NIEUW; Na maandag schnitzeldag, dinsdag spareribdag 
en woensdag gehaktdag komt nu ook;
DONDERDAG BIEFSTUKDAG 

2 botermalse kogelbiefstukken inclusief kruidenboter voor 5,-

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Ribesstraat 25,  Nederweert 

met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1984, opp. perceel ca. 150 m2 inhoud woning 300 m3.
Begane grond: hal met laminaatvloer, meterkast (6 groepen/ aardlek-
schakelaar/ automaten) en toiletruimte met wandcloset en fontein;
doorzonwoonkamer met laminaatvloer en trapkast; dichte keuken
met laminaatvloer, verzorgde keukenopstand en aansluiting wit-
goed/vaatwasser; vanuit de keuken is er toegang tot de achtertuin.
1e Verdieping: overloop, drie slaapkamers met laminaatvloer en
badkamer met ligbad, douche, wastafel en toilet.
2e Verdieping: vaste trap naar bergzolder met opstelplaats AWB
HR-combi cv-ketel (2003) en dakraam.
Algemeen: mechanisch ventilatiesysteem; volledig geïsoleerd;
kunststof kozijnen; voortuin met parkeergelegenheid en groten-
deels beklinkerde achtertuin voorzien van een achterom, vrijstaan-
de tuinberging en erfafscheiding (steen/ haag).

Vraagprijs € 134.500,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 25 maart 2013.

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

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Zondag 17 maart a.s. Lentekoopzondag bij
Meeuwis schoenen-mode-sport in Meijel

De lentekriebels zijn bij iedereen begonnen. Na de eerste zonnestraaltjes van maart te
hebben gevoeld, lonkt de buitenlucht. De nieuwe voorjaarscollectie bij Meeuwis straalt 
de warmte en vrolijkheid van de zon uit. In de dameskleding zijn er vele kleuren moge-
lijkheden. Felle kleuren, neon kleuren en zelfs pasteltinten zijn er in vele variaties. Te 
combineren met elkaar of met beige, zwart en donker blauw. En kleuren zijn er niet alleen 
in de bovenkleding. Ook de jeans, chino’s en capri’s zijn in vele kleurmogelijkheden, zelfs 
in multicolor. Blazers zijn er in passende kleuren om de outfit compleet te maken. Er is 
zoveel variatie in tops en broeken dat het nagenoeg onmogelijk is, dat jouw keuze er niet 
bij zit. Geen collectie is compleet zonder bijpassende schoenen. Voor dames ook hier 
natuurlijk veel kleur. Er zijn voorjaarslaarsjes in div. hakhoogtes en kleuren. Pumps, bal-
lerina’s en sneakers, zelfs sneakers met sleehak voor de echte trendsetters en zelfs voor 
losse steun is de keuze royaal. De herencollectie kleding laat ook vele variaties in kleuren 
zien. Voor heren is ook bij de broeken kleur geaccepteerd. Na vorig jaar langzaam te zijn 
opgekomen, is het nu gemeengoed geworden om ook als man gekleurde broeken te
dragen. De jeans is echter ook niet weg te denken en blijft in meerdere wassingen voor 
de heren erg populair. Bij Meeuwis is de keuze in lengte en breedte maten van broeken 
altijd ruim aanwezig. De bovenkleding laat een gevarieerd beeld zien, zowel in kleur als 
modellering. Steeds meer modellen zijn getailleerd of ontworpen dat het getailleerd lijkt. 
Ook voor de mannen zijn er bijpassende schoenen voor elke style. Sportief chique, stoer 
of eigentijds het is allemaal mogelijk. Daarbij lopen de maten herenschoenen tot 51. Voor 
grote schoenmaten is Meeuwis al jaren de place to be.

Kinderschoenen voor jongens en meisjes zijn nu binnen. Vanzelfsprekend zie je ook hier 
veel kleur. Voor de buitensporten begint nu het seizoen. Op de sportafdeling vindt je 
voor Running, Tennis en fitness de nieuwste collectie sportkleding en schoenen. Tevens 
nu sneakers weer in het modebeeld terug zijn van de sportmerken leuke sneakers voor 
dagelijks gebruik. Kom een kijkje nemen bij één van de grootste winkels van Limburg. 
A.s. Zondag 17 maart geopend van 11.00u tot 17.00u. 

Meeuwis schoenen-mode-sport
Heldensedijk 32 5768 RL Meijel, Tel:077-4661717 www.meeuwis-meijel.nl

Reageren op deze vacature doe je via
ZorgnetLimburg.nl is powered by Zorg aan Zet

VAKANTIEMEDEWERKERS voor de zorg, huishouding en keuken

Voor de Stichting Land van Horne.
Je bent 16 jaar of ouder en bent minimaal twee weken beschikbaar in de zomerperiode. 

Je bezit goede sociale vaardigheden, hebt een dienstverlenende houding en je wil 

graag je handen uit de mouwen steken. Een zorgopleiding is geen vereiste, maar 

wel een pré!

Hoe kun je reageren
Vraag het inschrijfformulier vakantiewerk aan

• kijk op onze website www.landvanhorne.nl,
• bij de receptie van het zorgcentrum van jouw keuze,

• bij de afdeling Personeel & Organisatie, T (0495) 45 76 80.

KLEDING EN 
SPEELGOEDBEURS

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

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

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

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

De beurs is niet aansprakelijk voor vermis-
sing, beschadiging of diefstal. Wat niet ge-
prijsd of genummerd is kan niet verkocht 
worden. Het is mogelijk de kleding te do-
neren aan een goed doel (actie Polen).

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

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

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.

Voorjaar… lekker in je vel!
Het voorjaar staat weer voor de deur. De tijd om weer eens helemaal tot jezelf te 
komen. De lange koude en donkere winter zit erop en de lente is in beeld.

Gewapend met schop/spade
de tuin in te gaan. Vaak gaat het 
prima, maar ook komt men wel 
eens binnen met spit in de rug. 
Soms ontkom je er niet aan je 
lichaam extra te belasten. Dan 
heeft je lichaam ook aandacht 
nodig. 

Een bezoek aan de kapper of 
schoonheidsspecialist zorgt
voor de buitenkant, ik verzorg 
de binnenkant. Ik zorg voor je 
weerbaarheid onder de huid. 
Je huid, je spieren en je zenu-
wen worden geprikkeld door 
een goede massage. Er onstaat 
weer een goed evenwicht waar-
in je goed kunt ont-spannen. 

Aandacht en zorg voor je li-
chaam is essentieel. Aandacht 
voor je spieren is belangrijk.
Spieren bepalen mede hoe we
ons voelen, hoe we er eruit zien 
en hoe we functioneren. Spieren 
zorgen behalve voor beweging 
van ons lichaam ook voor een 
juiste lichaamshouding. Pijn in 
de nek, schouders en rug bij da-
gelijkse werkzaamheden is vaak 
een gevolg van een onjuiste
houding enof stress. 

Om je goed te voelen en op z’n allerbest te kunnen presteren is het voor ieder van ons 
van belang dat we even eens de rem erop zetten, even teruggaan naar jezelf. Een keuze 
voor een lichaamsmassage is dan zeker op zijn plaats. 

Massages heeft een positieve werking op je stemming. Het is van belang om een goede 
balans te zoeken tussen stress en ontspanning. Voor een goede massage bent u bij 
massagepraktijk DoetGoed aan het  juiste adres. 

Bert Vossen biedt u een keur aan massagetech-
nieken. In overleg wil ik met u bekijken wat bij u
past zoals: ontspanningsmassage, sportmassage
en nu ook duo-massage.

Massagepraktijk DoetGoed,
Eikenstraat 45,  6031 VW Nederweert, 
T. 0495 460610 / 06 24765795
Zie de vernieuwde website: www.doetgoed.nl

We gaan er samen

voor, help mee!

één collecte voor 18 goede doelen

Collecteweek 2 t/m 5 april

MANTELZORGSALON 
MAANDAG 18 MAART 

13.30-16.00 UUR
Lezing over CVA gevolgen en voorko-
ming 
Samen met dr. Lovenich, neuroloog van 
het Sint Jans Gasthuis in Weert vertelt 
Susanne Maas van de Praktijk voor Er-
gotherapie over CVA, de zichtbare en niet 
zichtbare gevolgen, hoe meer CVA’s te
voorkomen en de behandeling ervan. 

Uiteraard is er volop gelegenheid om vra-
gen te stellen. Meldt u snel aan voor deze 
interessante lezing. 

Voor meer informatie of om u aan te mel-
den voor onze activiteiten belt u Steunpunt 
Mantelzorg Nederweert 0495-633504 of 
het secretariaat van Groene Kruis Mantel-
zorgondersteuning 0475-458473 (maan-
dag of donderdag), mailen kan ook naar 
thuishulpcentrale@dezorggroep.nl ovv 
Steunpunt Mantelzorg Nederweert. 

Aanmelden kan t/m 14 maart 2013.

Wij hopen U te mogen begroeten op 
maandag 18 maart.
Marianne Geenen
Groene Kruis mantelzorgondersteuning
06-44351240
marianne.geenen@dezorggroep.nl
Werkzaam op donderdag als mantelzorg-
consulent Nederweert.
Werkzaam op maandag en dinsdag voor 
de gemeente Roerdalen namens de Zorg-
groep

Wij verzorgen 
uw aangifte(n) 

inkomstenbelasting 
voor slechts EUR 50,-

Ook uw jaarrekening 
gegarandeerd 

20% goedkoper dan uw 
huidige adviseur.

www.contentfiscaaladvies.nl

Roy Kirkels
06-25301987

RIJBEWIJSKEURINGEN BIJ 
STICHTING WELZIJN OUDEREN 

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

Het keuringsformulier, de zogenaamde
Eigen Verklaring, is verkrijgbaar bij de ge-
meente en via internet op mijn.cbr.nl (in-
loggen met DigiD). Daar is ook te zien of 
de Eigen Verklaring is aangekomen bij het
CBR en welke correspondentie er is ge-
voerd. De volgende keuring is op woens-
dag 24 april.

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

Violen,
primula’s

Waatskamp 150 • 6035 BV Ospel 
Tel. 0495-626821 • Fax 0495-585930
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zichten. Strukton heeft aangegeven de 
nieuwe brug voor de zomervakantie op 
te leveren. Kijkt u op onze website voor 
meer informatie over het project.

Over een paar weken kunnen bezoekers 
van het sportpark aan de Houwakker in 
Ospel hier beter parkeren. En dit komt 
ook de verkeersveiligheid ten goede. Een 
win-winsituatie.

Nu ligt bij het sportpark een verharde par-
keerplaats die plek biedt aan circa twintig 
auto’s. Ook kan er geparkeerd worden in 
parkeervakken langs de weg Houwakker. 
Met name als het druk is, ontstaat een 
onoverzichtelijke situatie. 

Aaneengesloten parkeerplaats
In overleg met voetbalvereniging RKSVO 
is gekeken hoe de parkeervoorziening 
en de verkeersveiligheid in zijn totaliteit 
verbeterd kan worden. De oplossing is 
gevonden door een braakliggend terrein 
naast de bestaande parkeerplaats, de 
plaats van de vroegere kleed/clubaccom-
modatie van RKSVO, bij de nieuwe par-
keervoorziening te betrekken. Daardoor 

Even op de klok van de St. Lambertuskerk 
kijken hoe laat het is. Een simpele hande-
ling. De verlichtingstechniek voor de 
wijzerplaten is echter wat ingewikkelder.

Handmatig
Op dit moment wordt de tijdschakelaar 
in de torenspits voor het verlichten van 
de wijzers nog handmatig bediend. Dat 
betekent dat de schakelaar bij de om-
schakeling van zomer- naar wintertijd en 
vice versa, maar ook bij een stroomuitval 
steeds opnieuw handmatig ingesteld 
moest worden. Het afgelopen jaar ge-
beurde dat zes keer.

Automatisch 
Met de nieuwe tijdschakelaar zijn deze 
werkzaamheden verleden tijd. Het 
aansturingsysteem reageert op licht en 
de verlichting wordt dus automatisch 
ingeschakeld met zonsondergang en 

kan een aaneengesloten parkeerplaats 
gerealiseerd worden voor zestig auto’s. 
De verwachting is dat daarmee het parke-
ren langs de Houwakker flink afneemt. 

Inrichting
Bij de inrichting van de nieuwe parkeer-
voorziening wordt gebruikgemaakt van 
klinkers en zogenaamde kunststof graste-
gels. Deze zorgen er voor dat bij regenval 
het water snel in de bodem kan zakken. 
Gelijktijdig met de herinrichting passen 
we ook de openbare verlichting aan. 

Werkzaamheden
De kosten voor de aanleg van de parkeer-
plaats bedragen € 77.000,-. Dit bedrag 
is bij de vaststelling van de begroting 
2013 door de gemeenteraad beschikbaar 
gesteld. Het bedrijf Kessels Wegenbouw 
en Bestrating start in week 11 met de 
herinrichting. De werkzaamheden duren 
naar verwachting een maand. 

uitgeschakeld  zodra de zon opkomt. 
Ook schakelt de tijdschakelaar automa-
tisch om van zomer- naar wintertijd en 
omgekeerd. Groot voordeel is ook dat 
het systeem de instellingen vasthoudt 
bij een stroomuitval. Door deze nieuwe 
‘slimme’ sturing heeft de gemeente in 
principe geen omkijken meer naar de 
verlichting en is deze altijd bij de tijd. En 
u kunt altijd goed zien hoe laat het is. 

Nederweert heeft een boeiend verleden. 
En het is ook boeiend om daar meer 
over te weten. Bijvoorbeeld over het 
grafveld uit de Romeinse tijd en andere 
unieke vondsten van meer dan 2.000 jaar 
geleden. Wat waren de gebruiken toen? 
Welke voorwerpen werden gemaakt? 
Archeoloog Henk Hiddink gaat u er alles 
over vertellen en uiteraard ook laten zien. 
Een bijzonder interessante lezing dus die 
u niet mag missen!

Ruim drie jaar geleden, in het najaar 
van 2009, is een archeologische op-
graving uitgevoerd op een deel van 
een grafveld. Het grafveld dateert uit 
de Romeinse tijd en was vermoedelijk 
vanaf het begin van de jaartelling tot 
ongeveer 250 na Christus in gebruik. 
Aanleiding voor het onderzoek was de 
geplande woningbouw in het gebied 
Hoebenakker. Een team van archeo-
logen van onderzoeksbureau VUhbs 
stuitte op een aantal unieke vondsten. 

Crematiegraven 
Er werden 85 graven en grafmonu-
menten onderzocht. Destijds was al 
duidelijk dat het grafveld groter moet 
zijn geweest, maar het aangrenzende 
gebied was toen nog niet voor onder-
zoek beschikbaar. In de Romeinse tijd 
werden overledenen gecremeerd op een 
brandstapel. De stoffelijke resten wer-
den in een doek of leren lap verzameld. 

Deze doek of lap begroeven de mensen 
in een kuil waar een lage heuvel over 
werd gelegd. Soms werd ook een grep-
pel rond het heuveltje gegraven. 

Potten, munten, armbandjes
Ook gebruiksvoorwerpen en kleding 
kwamen in het graf terecht. Meestal 
werden die aan de overledene mee-
gegeven op de brandstapel. De voor-
werpen zijn dan ook vaak vervormd of 
kapot gesprongen door vuur. Een kleine 
greep uit de gevonden voorwerpen: 
aardewerken potten, schalen, kruiken 
en glazen kommen waar vermoede-
lijk eten en drinken in heeft gezeten; 
glazen kralen, bronzen armbandjes, 
een ijzeren naald (naaigerei), mantel-
spelden, bronzen munten en tientallen 
spijkertjes van schoenzolen die op de 
brandstapel zijn verbrand.

Veel grafvelden
Al vele jaren vinden er in het van ouds-
her vruchtbare ‘dekzandeiland’ Weert-
Nederweert opgravingen plaats. Op de 
tientallen hectaren akkerland zijn al veel 
resten van nederzettingen gevonden uit 
verschillende periodes: de IJzertijd (800 
voor Chr. - begin jaartelling), de Romeinse 
tijd (begin jaartelling - ca. 400 na Chr.) en 
de Middeleeuwen (800 - 1300 na Chr.). 
Opmerkelijk hierbij is het aantal crematie-
grafvelden uit de IJzertijd en de Romeinse 
tijd. Inmiddels zijn dat er ongeveer tien.

Op het gebied van grafvelden is deze 
regio het best onderzochte gebied 
van Nederland en zelfs van noordwest 
Europa!

Luisteren naar lezing 
Op woensdag 27 maart om 19.30 uur 
geeft archeoloog dr. Henk Hiddink in 
Eynderhoof een lezing over de grafvel-
den en andere bijzondere vondsten uit 
Nederweert en Weert. Na afloop kunt 
u onder begeleiding van een gids een 
kijkje nemen op de archeologische afde-
ling van het museum. U bent van harte 
welkom. Aansluitend zal in de hal van 
het gemeentehuis een kleine expositie 
worden ingericht met voorwerpen uit 
het grafveld van Hoebenakker.

Vervolgonderzoek
In verband met de voorgenomen ont-
wikkeling van fase twee van de wo-
ningbouw, zal in de loop van april het 
tweede deel van het grafveld worden 
opgegraven. Ook wordt in de directe 
omgeving een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd om te kijken of er nog meer 
archeologische resten in de bodem be-
waard zijn gebleven. Tijdens de opgra-
ving zal er een rondleiding worden ge-
geven. De datum en tijd zullen we nog 
bekendmaken in het Gemeente Contact 
en op de website. Voor vragen kunt u 
bellen met mevrouw M. Houtappels van 
het team Ruimtelijke Ontwikkeling. 

In 2009 werd er in het gebied Hoebenakker een grafveld uit de Romeinse tijd ontdekt. (Foto: VUhbs)

Een armband van 2.000 jaar oud
Lezing over unieke archeologische vondsten op woensdag 27 maart

Donderdag 14 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. 

Vorderingen 
Brug 15
Voor de zomervakantie wordt de nieuwe  
Brug 15 opgeleverd. Op dit moment ligt 
het werk even stil.

Het verbreden van Brug 15 tussen de 
kern Nederweert en Budschop is een 
belangrijk onderdeel uit het Masterplan. 
Door de brug te verbreden, neemt met 
name de verkeersveiligheid voor fietsers 
toe. Ook wordt de verkeerscirculatie 
verbeterd. 

Twee brugdelen samenvoegen
Bij de aanbesteding heeft de gemeente 
gebruikgemaakt van de kennis van ‘de 
markt’. Aannemersbedrijf Strukton kwam 
uiteindelijk met de meest slimme en 
prijsgunstige oplossing. Het bedrijf bouwt 
een nieuw brugdeel naast de bestaande 
brug. Vervolgens worden beide brugde-
len samengevoegd tot één geheel. 
Als gevolg van verkeersbewegingen en 
andere krachten, die op een brug wor-
den uitgeoefend, moet een brug altijd 
een beetje kunnen bewegen. Tijdens de 
verdere uitwerking van het ontwerp is 
gebleken dat de bestaande brug anders 
beweegt dan aanvankelijk gedacht. 

Oplossing
Strukton heeft op basis van deze nieuwe 
inzichten, nieuwe constructiebere-
keningen laten uitvoeren. Hieruit is 
geconcludeerd dat zowel de bestaande 
brugconstructie als de nieuwe brugcon-
structie aangepast moeten worden (met 
name de oplegpunten van de liggers). 
Hierdoor is vertraging opgelopen in de 
productie van de stalen constructie. Dit 
heeft tot gevolg dat het werk buiten 
de komende weken nagenoeg stil zal 
liggen. In de fabriek wordt echter hard 
gewerkt om de stalen constructie en het 
brugdek aan te passen aan de nieuwe in-

GemeenteContact

Beter en veilig parkeren 

Tijd is bij de tijd

Op de website...
Meedoen aan digitaal burgerpanel 
Wifi voor bezoekers van gemeente-
huis  
Raadpleeg ons Dienstenloket voor 
heel veel praktische informatie 
Op de koffie bij de burgemeester? 
Bezoek zijn weblog
 

www.nederweert.nl

Goed gevoel door een goed doel
Vrijwilligers in actie tijdens NLdoet en Natuurschoonmaakdag
Het geeft zo veel voldoening: iets kunnen 
betekenen voor een ander. Door met z’n 
allen een paar uurtjes de handen uit de 
mouwen te steken, kunnen we bergen 
goed werk verzetten. En daar doen we 
het voor. Heerlijk wandelen in een schoon 
buitengebied, een blij gezicht door het 
maken van een praatje, kinderen die lek-
ker spelen met nieuwe materialen. En het 
is nog leuk ook. Doet u daarom mee op 
vrijdag 15 en/of zaterdag 16 maart?

In onze gemeente hebben allerlei orga-
nisaties en verenigingen een klus aange-
meld op de website van NLdoet, de lande-
lijke vrijwilligersactie. Ook wordt opnieuw 
de jaarlijkse Natuurschoonmaakdag 
georganiseerd door de drie wildbeheer-
eenheden, de Vereniging voor Natuur- en 
Milieu-educatie (IVN), de Vogelwerkgroep 
Nederweert, hengelsportvereniging St. 
Petrus uit Weert en de gemeente.

Keuze genoeg!
U kunt uit verschillende activiteiten kie-
zen. Meehelpen aan het bouwen van een 
heus insectenhotel voor zorgboerderij 
Bosserhof bijvoorbeeld. Of schoonma-
ken en schilderen in gemeenschapshuis 
Pestoeërs koel. Wilt u liever een kastruim-
te maken voor EHBO Nederweert? Of 
zwerf  afval opruimen binnen of buiten de 
bebouwde kom? Het kan allemaal.

Burgemeester en wethouders bezoeken 
de activiteiten en ook welzijnsorgani-
satie Vorkmeer zal een leuke attentie 
meebrengen voor de vrijwilligers. 

Aanmelden
Voor de klussen van NLdoet kunt u 
zich aanmelden via de website NLdoet.
nl. Om de organisatie van de Natuur-
schoonmaakdag in goede banen te 
leiden, willen we graag weten hoeveel 
mensen hier aan mee willen doen. U 
kunt zich nog t/m donderdag 14 maart 
inschrijven via het aanmeldformulier op 
www.nederweert.nl.

Als u de afgelopen jaren al heeft deelge-
nomen aan de Natuurschoonmaakdag en 
een vaste route schoonmaakt, vermeld 
dit dan op het formulier. Op die manier 
krijgt de organisatie een goed overzicht 
van wie waar opschoont en welke gebie-
den dus nog niet zijn opgepakt. 

Informatie
Kijkt u op NLdoet.nl voor een compleet 
en actueel overzicht van de activiteiten. 
Of neem contact op met het Vrijwil-
ligerspunt via info@vpnederweert.nl, 
tel. (0495) 688248. 

Alvast hartelijk dank voor uw inzet!



SP   RTNIEUWS
Weekblad voor Nederweert 

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

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

www.sintodiliaospeldijk.nl

SPORTNIEUWS 
JUMPING GIANTS.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 11;  16 en 17 maart 2013.

Zaterdag 16 maart.
Uitwedstrijden:
Bumpers – U18-1 11.00 uur.
Almonte – MU16 12.00 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 17 maart.
Geen uitwedstrijden.
Thuiswedstrijden:
U12-2 – Black Shots 12.30 uur.
U18-2 – Octopus 12.30 uur.
U12-1 - Kimbria 14.30 uur.
HS – Best 14.30 uur.
U16-1 – U16-2 16.30 uur.
MU18 – Tracks 16.30 uur.

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

PROGRAMMA ‘T BRÖKSKE
Zaterdag 16 maart
Sporthal Nederweert
‘t Brökske 5 - ZVV Roerdalen 5  17:00u
‘t Brökske 8 - Beringe 4 18:00u
‘t Brökske 7 - ZVV Born 3 19:00u
Sporthal Swalmen
‘t Kesjotje 3 - ‘t Brökske 2  18:00u
Tornado 4 - ‘t Brökske 6 20:00u
Tornado 2 - ‘t Brökske 3 21:00u 
Maandag 18 maart
Sporthal Nederweert
‘t Brökske 1 - Keelkampers/Jo ten O 1 21:30u

Van 22-02-2013 t/m 03-03-2013 zijn de 
kampioenschappen van het PMLGK ge-
speeld.
Hier hebben ook leden van onze vereni-
ging aan meegedaan en mooie resultaten 
behaald.
BCW 1 heeft de bekerfinale verloren en 
dus de tweede plek behaald in het beker-
toernooi van de Eerste Klasse.
Henk Veugelers heeft de vierde plaats be-
haald in de C- Klasse. 
Annette Gielen - de Win heeft de derde 
plaats behaald in de Dames Klasse.
Hans Vossen heeft de tweede plaats be-
haald in de D- Klasse.
Heren en dame namens het bestuur van 
harte gefeliciteerd met dit behaalde resul-
taat.

De geronimootjes van de kerneel winnaars
Nederweerter jeugd volleybaltoernooi 2013

Op vrijdag 1 maart werd in de sporthal de 
Bengele het jaarlijkse volleybaltoernooi voor 
Nederweerter basisscholen gehouden. De 
winnaars waren dit jaar de Geronimootjes 
van de Kerneel (winnaar wisselbeker en 
plaatsing Provinciaal kampioenschap).
De Rode Draken van basisschool de Schrank 
eindigden als tweede en mogen ook naar het 
Provinciaal kampioenschap.

Eindstand
1  de Geronimootjes (winnaar wisselbeker en plaatsing Provinciaal kampioenschap)
2  de Rode Draken (plaatsing Provinciaal kampioenschap)
3  de Zes Volleys (BS de Kerneel)
4  Volleybikkels (BS de Bongerd, winnaar leukste naam)
5  de Girls (BS de Bongerd)
6  de Volleybalbende (BS de Schrank)
7  Volleypompoenen (BS de Schrank)
8  de Boys (BS de Schrank)
9  de Peeltoppers (BS de Schrank)
10  double Mix (Fortutas team)

POTGRONDACTIE IN NEDERWEERT EN OSPEL
Zaterdag 16 maart gaan we weer deur aan deur om potgrond 
te verkopen.
1x40 liter zak potgrond voor € 4,20
3x40 liter zak potgrond voor € 11,80
Vooruit bestellen kan eventueel via een bericht naar 
info@fortutas.nl

PROGRAMMA SV LEVEROY 
Zaterdag 16 maart
Leveroy C - EVV C2                   13.00
Haelen D2 - RKVB/Leveroy D2  11.30
Leveroy E1 - Merefeldia E2           9.00
Leveroy E2 - Panningen E4         11.00
Leveroy F - SVC 2000 F2          10.00 
Zondag 17 maart
Leveroy 1 - SVSH 1               14.30
Leveroy 2 - Brevendia 4        11.00
Leveroy 3 - Laar 5                10.00
Brevendia 5 - Leveroy 4           10.00
Merefeldia Vr - Leveroy Vr            12.00 

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

VLEGELKE 1 BEKERKAMPIOEN.
In een kolkende mensenmassa werd er 
gewonnen van BVE 1.
Er werd flink gestreden om de punten wat 
het vlegelke prima lukte.
Na een 6-1 voorsprong haperde het op-
eens en was het BVE wat de punten 
pakte. Het werd 6 -6.dus nog eens be-
slissingen Marc begon goed maar verloor 
toch nog 1-0.Ivan won in een prima par-
tij van Mat 1-1. Nu was het de beurt aan 
Robert en die maakte aan alles een einde 
en won zeer fraai 2 – 1 gewonnen mannen 
namens de Gehele Verinniging een dikke 
proficiat.

Programma Golf 15 maart. 
BVE 1 – Vlegelke 1 .
Vlegelke 2 – Rooij 2.
Vlegelke 3 – Van Loon 1.

Uitslagen golf 
Vlegelke 1 geen formulier ingeleverd.
Vlegelke 2 –Kot 1 =0 – 6 .
Wessem  1 – Vlegelke 3 = 6 – 0. 
Swalmen  4 – Vlegelke 4 = 4 – 4.

Programma golf 
Maandag 25 – 3 
Stevensweert 4 – Vlegelke 4.

Dinsdag  26 – 3. 
Vlegelke 2 – Swalmen 2.
DDD 1 – Vlegelke 3.

Donderdag 28 – 3.
Vlegelke 1 – Oranjeteam 1. 
Veel Succes lb

DUIKTEAM NEDERWEERT 
KRIJGT LES IN 

REDDINGSZWEMMEN!!
Afgelopen zaterdag  werd er een les ver-
zorgd wat in het teken stond van reddings-
zwemmen. We hadden een gastleraar 
die een grote groep enthousiastelingen 
technieken bijbracht om iemand in nood 
te redden op een manier waarbij je jezelf 
niet in gevaar brengt. Dit kon zijn door 
hem een lijn toe te werpen of met een van 
de velen speciale grepen  aan de kant te 
brengen. Het was weer een leerzame les 
wat altijd een keer van pas kan komen!! 

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

SPORTNIEUWS
HBS WILHELMINA

Programma
Kaartavonden
Data voor de kaartavonden.
De 7e kaartavond is op maandag 18 maart 
2013.
De 8e kaartavond is op maandag 8 april 
2013.

Dinsdag 19 maart Trainen met Thieu 
Curvers
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

ZAALPROGRAMMA 2012-2013 
ZATERDAG 16 maart
Sporthal de Bengele, Nederweert
D1 Ospel1 - SVVH1     10.00u.
C1 Ospel1 - Wittenhorst1         10.50u.
B1 Ospel1 - Wittenhorst1  11.35u. 
ZONDAG 17 MAART
Sporthal de Bengele, Nederweert
A1 Ospel1 - Blerick1            12.00u.
DS1 Ospel1 - ESC2            13.10u. 

zie ook www.handbalclubospel.nl
 

WEDSTRIJDSCHEMA
HV MEREFELDIA

Zaterdag 16 Maart 2013
Geleen, Glanerbrook
DB1 Vlug en Lenig B2 – Merefeldia B1 10.45u
Nederweert, de Bengele
DS1 Merefeldia 1 – Manual 1 20.00u
HS1 Merefeldia 1 – Gemini 1 20.00u

Zondag 17 Maart 2013
Venray, de Weert
DC1 Manual C1 – Merefeldia C1 11.55u
DB2 Manual B1 – Merefeldia B2 13.25u

Wedstrijdbal wordt deze week 
geschonken door: 

Mackus Verzekeringen en Reizen

Bekerprogramma Jeugd
Maandag 11 maart
Merefeldia C1 – MMC Weert C1G  19:15

Woensdag 20 maart
Merefeldia B1 – MMC Weert B1  19:30

Competitieprogramma Jeugd
Woensdag 13 maart
Merefeldia A1 – RKMSV A1  19:30

Zaterdag 16 maart
Baarlo A1 – Merefeldia A1  13:30/15:00
Merefeldia A2 is vrij
Merefeldia B1 – EVV B1  15:00
Merefeldia B2 – St Joost B1  15:00
Maasgouw/RKHVC MB1 – 
Merefeldia MB1  11:45/13:00
Merefeldia C1 – EVV C1  13:30
Merefeldia C2 – Swalmen C2  13:30
Merefeldia C3 – SV Budel C4  13:30
Scharn D2 – Merefeldia D1G  09:45/11:15
SVC 2000 D2 – Merefeldia D2  10:30/11:30
Merefeldia D3G – RKMSV D3  12:15
Merefeldia D4M – Panningen D4M  12:15
Laar E1 – Merefeldia E1G  09:15/10:00
Leveroy E1 – Merefeldia E2  08:15/09:00
Merefeldia E3G – SHH E6  11:00
Merefeldia E4 – SV Budel E8  11:00
Helden E7 – Merefeldia E5  08:00/09:00
SV Budel E10M – Merefeldia E6G 07:45/08:45
Merefeldia E7 is vrij
FC Oda F1 – Merefeldia F1  08:45/09:30
Merefeldia F2 – SV Budel F4  10:00
SV Budel F5 – Merefeldia F3G  07:45/08:45
Merefeldia F4 – DESM F2G  09:00
Brevendia F3 – Merefeldia F5  08:30/09:30
Merefeldia F6G – RKSVN F4  09:00
RKSVO F5G – Merefeldia F7  10:15/11:00
Merefeldia F8 – MMC Weert F6  09:00

Programma Veteranen
Zaterdag 16 maart
Kessel Vet. – Merefeldia Vet.  16:00/17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 17 maart
Panningen 1 – Merefeldia 1  12:30/14:30
Someren 4 – Merefeldia 2  08:45/10:00
Reuver 3 – Merefeldia 3  09:00/10:30
Merefeldia 4 – MMC Weert 4  11:00
Merefeldia 5 – Grashoek 3  10:00
Merefeldia 6 – SV Budel 5  10:00
RKMSV 9 – Merefeldia 7  08:45/10:00
Merefeldia VR1 – Leveroy VR1  12:00

Agenda
Vrijdag 29 maart
Merefeldia Voetbalquiz Aanvang 20:00 uur

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

RKSVO NIEUWS
Zaterdag 16 Maart:
RKSVO A1 - SHH A2 15.00
Haelen B1 - RKSVO B1 12.30
Egchel B1 - RKSVO B2 14.30
De Leeuw C1 - RKSVO C1 13.15
RKSVO C2 - Grashoek C1 13.00
RKSVO C3g - Horn C3 14.00
Maarheeze D1 - RKSVO D1 11.30
RKESV D2 - RKSVO D2 12.15
RKSVO D3g - Eindse Boys D3g 12.30
Maarheeze E1 - RKSVO E1 10.30
RKSVO E2 - RKMSV E3 10.00
RKSVO E3 - FC Oda E5 10.00
Panningen E6M - RKSVO E4 09.30
RKSVO F1 - SV Budel F1 10.00
Brevendia F1 - RKSVO F2 09.30
Maarheeze F3 - RKSVO F3 09.30
Haelen F2 - RKSVO F4 10.00
RKSVO F5 - Mefeldia F7 11.00
RKSVO F6 - BEVO F2 11.00

Zondag 17 Maart:
RKSVO 1 - Liessel 1 14.30
Pupil van de week: 
Luc van Hulsen RKSVO F1
Wedstrijd sponsor: 
Giel Ogier Elektro
SV Laar 2 - RKSVO 2 11.30
Maarheeze 3 - RKSVO 3 11.00
RKSVO 4 - RKHVC 3 11.00
RKSVO 5 - Crescentia 2 12.00
MMC Weert 6 - RKSVO 6 12.15
RKSVO 7 - DESM 6 10.00
RKSVO da.1 - Cranendonck da.1 11.00

Zie voor het laatste nieuws 
www.RKSVO.nl

Hoofdsponsor RKSVO: 
Sanitair & Tegelcentrum Weert

  

Op zaterdag 2 maart werden we om 14.00 
uur verwacht bij het museum van Sjra Wij-
en. Lies ontving ons met een kop koffie of 
thee met een stuk Limburgse vlaai.
Daarna kwam Sjra en hij begon zijn le-
vensloop te vertellen.
We waren er allemaal beduusd van dat 
Sjra zoveel  bij elkaar had gespaard, het 
zag er allemaal geweldig uit. Er stond zo-
veel  en Sjra wist overal iets over te vertel-
len. Zelfs uniformen van schutterijen (ook 
een van onze schutterij) stond ertussen.
Hij kon ook goed vertellen over de tijd van 
vroeger toen hij zelf als ondernemer be-
gonnen was.
We mochten ook kennis maken met een 3 
maanden oude kangaroe, die Lies zelf om 
de drie uur een fles moest geven.
Om 16.30 uur gingen we naar huis met 
een heleboel informatie.

Namens bestuur en leden van Schutterij 
St. Antonius Nederweert willen we Sjra en 
Lies van harte bedanken voor het te be-
zichtigen van het museum, het was echt 
de moeite waard.

Met Schuttersgroeten Truus Corstjens

Programma Za. 16 Mrt. Junioren
Reuver A2 - Eindse Boys A1 15.00 uur 
Eindse Boys B1 - Walburgia B1 14.00uur 
11.45 uur - Eindse Boys C1 15.50 uur 
Rood Wit’67 D1 - Eindse Boys D1 12.30 uur 
Eindse Boys D2G - Altweerterh. D1 12.15 uur 
RKSVO D3G - Eindse Boys D3G 12.30 uur 
SV Budel E2 - Eindse Boys E1G 09.45 uur 
Eindse Boys E2 - SVVH E1 09.15 uur 
Eindse Boys E3 - Bieslo E2 09.15 uur 
Sparta’18 E8M - Eindse Boys E4M 11.00 uur 
Haelen F1 - Eindse Boys F1 10.00 uur 
Eindse Boys F2 - Brevendia F2 10.30 juur 
Eindse Boys F3 - Altweerterh. F1 10.30 uur 
RKVB F3 - Eindse Boys F4M 09.30 uur

Programma Za. 16 Mrt. Veteranen
Vv Nunhem - Eindse Boys  17.00 uur

Programma Zo. 17 Mrt. Senioren
Eindse Boys 1 - RKAVC 1 14.30 uur 
Egchel 3 - Eindse Boys 2 11.00 uur 
DESM 4 - Eindse Boys 3 10.00 uur 
HEBES 4 - Eindse Boys 4 10.00 uur

Programma Zo. 17 Mrt, Vrouwen
Laar Vr1 - Eindse Boys VR1 10.00 uur 

Roggel VR2 - Eindse Boys VR2 09.30 uur 

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger: 
Eindse 1 – RKAVC 1:
Verleg Hoveniers Nederweert-Eind
Spelertje van de week:Merijn Beerens
Donderdag 14 Mrt kaarten aanvang 20.00 
uur in de kantine
Supporters welkom bij de wedstrijden
Bij afgelasting of andere mededelingen 
zie www.eindseboys.nl

De Rijvereniging Leveroy doet op 16 
maart mee aan NL DOET. Dit is de groot-
ste vrijwilligersactie van ons land, geor-
ganiseerd door het Oranje Fonds. Tijdens 
NL DOET steken mensen in het hele land 
de handen uit de mouwen. Zij zetten zich 
vrijwillig in voor maatschappelijke organi-
saties, die tijdens NL DOET net dat beetje 
extra kunnen doen. 
De Rijvereniging Leveroy zoekt vrijwilligers 
voor het schilderen van het springmateri-
aal, schoonmaak- en snoei- werkzaamhe-
den op, in en rond ons clubgebouw, het 
maken van cavailetten en het maken van 
start en finsh borden. Alle activiteiten vin-
den plaats op ons clubterrein op de Sillen-
hoek in Leveroy. We starten ‘s ochtends 
om 10 .00 uur en verwachten rond 15.30 
uur de dag af te kunnen sluiten. 
Mensen die op 16 maart in actie willen 
komen bij onze Rijvereniging kunnen zich 
aanmelden op www.nldoet.nl of recht-
streeks contact opnemen met de secre-
taris van de Rijvereniging: Karin van Dort, 
telnr.: 0495-519644. Er wordt gezorgd 
voor koffie, thee, frisdrank en versnape-
ringen ,. Tijdens de lunch zorgt de rijver-
eninging voor broodjes en zelf gemaakte 
soep. 
We hopen op een grote groep enthousias-
te vrijwilligers om  er samen een gezellige 
en productieve  dag van te maken. 

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Magnoliastraat 40, Nederweert 

met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1982, opp. perceel ca. 228 m2 inhoud woning 350 m3.
Begane grond: hal met tegelvloer, meterkast (6 groepen/ 2 aard-
lekschakelaars/ automaten), trapkast en toiletruimte voorzien van 
wandcloset en fontein; doorzonwoonkamer met grenenplanken 
vloer; open keuken met grenenplanken vloer en verzorgde keuken-
opstand voorzien van afzuigkap en gaskookplaat; vanuit de keuken 
is er toegang tot de achtertuin.
1e Verdieping: overloop; drie slaapkamers waarvan 1 met laminaat-
vloer; badkamer met douchecabine, wastafel, toilet en witgoedaan-
sluiting.
2e Verdieping: vaste trap naar voorzolder met opstelplaats Radson 
HR-combi cv-ketel en mechanische ventilatie-unit; bergzolder met 
dakraam.
Algemeen: aanpandige garage met kantelpoort; volledig geïso-
leerd; voortuin met oprit en achtertuin voorzien van achterom, 
terras  en erfafscheiding (hout/haag).

Vraagprijs € 155.000,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken 
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 25 maart 2013.

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

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Alles goud wat er blinkt?
In ieder geval wel voor het majorettetrio Sharon, Bianca en Mariska.
Dit trio heeft samen met hun instructrice een zeer succesvolle con-
coursperiode achter de rug.
Ze begonnen de concoursen met goud en zo werd ook afgelopen 

zaterdag de concoursperiode 
weer afgesloten.
Bij het eerste concours in ok-
tober 2012 er geen weet van 
hebbende dat  het seizoen zo 
succesvol zou verlopen bleven 
de meisjes zich voor 100% in-
zetten, iedere keer weer.
Dat je door veel trainen en inzet 
mee kunt draaien in de top van 
de majorettesport is wel geble-
ken. In oktober 2012 namen ze 
deel aan het concours in Bakel, 
met als resultaat een plek op het 
kampioenenpodium. Van hieruit 
plaatsten zij zich voor de Lim-
burgse Kampioenschappen die 
werden georganiseerd in Meijel. 
Goud kwam mee naar Eind.
Op 15 december gingen ze naar 
Oss, alwaar gestreden werd 
voor de titel Nederlands Kampi-

oen. Ook deze keer werd het goud. Afgelopen zaterdag 2 maart werd afgereisd naar het 
Belgische Lommel. De muziekverenigingen Vlamo uit België  en VNM Nederland hadden 
in sporthal de Soeverein Arena een majorette/twirl wedstrijd georganiseerd.
Al vroeg in de morgen vond de gezamenlijke opening plaats. Voor de juryleden een hele 
klus om de gehele dag optredens te beoordelen. Van twirl 1 en 2 baton naar majorette 
solo, duo of team, en dit allemaal in diverse divisies. Een zeer variërend programma werd 
de toeschouwers geboden.
Rond de klok van 19.00 uur werden de resultaten bekend gemaakt. Het was muisstil 
in de sporthal, ondanks het grote deelnemersveld. Dan komt voor de deelnemers het 
beslissende antwoord. Bij de een blijdschap, bij de ander toch een beetje teleurstelling.
Bij het trio en meegereisde supporters werd het blijdschap. Vol trots werd de Champions 
Trohy in ontvangst genomen.
Een mooiere afsluiting van de concoursen hadden we ons niet kunnen wensen.
Wij feliciteren de instructrice, het trio en hun ouders met al deze prachtige prestaties.
Vol goede moed en frisse ideeën zullen ze komende tijd gaan werken aan een nieuwe 
show. 

AGENDA MAART
12 mrt.  Bijeenkomst activiteitencommissie 19.30 uur Clubgebouw
16 mrt.  NL Doet opknappen klus/ materiaallokaal aanvang 9 uur
25 mrt.  Repetitie voor majorettes en klaroenkorps in de kerk – aanvang 19.30 uur. 
26  mrt. Jaarvergadering 20.30 uur – Zaal Bi-j Le-nie
31 mrt.  Opening seizoen met koningschieten

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33
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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 14 tot en met 23 maart 2013

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 Jans-
sen-Maas, jaardienst Gerda Strijbos-van 
den Hurck, Nelly Stultjens-van Eijndhoven 
tevens voor ouders Stultjens-van Tongerlo 
en zonen Piet en Mies, familie Maes-Korten. 

ZONDAG 17 MAART
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lec-
tor L. Roost) – jaardienst Miet Verheijen-
van den Kerkhof, jaardienst ouders Van 
de Vorst-Smeets, dochtertje Mia  en zoon 
Harrie, Dora Erkens-Feijen (vanwege 
verjaardag), pastoor Cox, overleden ou-
ders Verheijen-Hendrikx, zoon Theo en 
schoonzoon Harrie.
12.30 uur H.Doopsel Teun Schellekens uit 
Best.

MAANDAG 18 MAART
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel - tot bijzon-
dere intentie.

DINSDAG 19 MAART
Hoogfeest van H.-Jozef
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 20 MAART
Geen rozenkransgebed en geen H. Mis.

DONDERDAG 21 MAART
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis. 

VRIJDAG 22 MAART
Gedachtenis van H.-Johannes de Deo
18.30 uur Kruisweg.
19.00 uur H. Mis.

ZATERDAG 23 MAART
Gedachtenis van H.-Turibios de Mogrovejo, 
bisschop - vooravond van Palm- of Passie-
zondag
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Can-
tantes, lector mevr. L. Roost).- Jaardienst 
Leen Janssen-Gielen tevens voor Frits 
Janssen, Bertha Wijen-Bongers vanwege 
verjaardag, overleden ouders Smeets-
Verdonschot, ouders Crins-Stals, Gerrit 
Kessels en uit dankbaarheid.

Misdienaars
Zondag 17 maart 09.30 uur: Borbin en 
Benke Roost.

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

nr.1355.09.246 
en ING-bank gironr. 2943427

ZONDAG 17 MAART 
10.00 uur H. Mis – 

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(ST. JOSEPH)
VRIJDAG 15 MAART 
18.30 uur, muziek: zangkoor De Leeuwerik.

PAROCHIE 
H. GERARDUS-MAJELLA

Pastoor R. Schuffelers
Spreekuur woensdag 11.00-12.00 uur en 

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

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

Postbank 1051421; Rabo 13.55.07.715

16 t/m 23 maart 2013

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 dankbaarheid 
voor de buurgenoten, voor de overleden 
leden van de Banenzangers, jaardienst 
voor Bér Beerens, jaardienst voor Frits 
van Riet, jaardienst voor Pierre Bongers.

ZATERDAG 23 MAART Palmpasen: 
1915 uur H. Mis met wijding en uitdeling 
van palmtakken, koor De Sleutels, jaar-
dienst Thum Janssen en zoon Bert.

LEZERS: zaterdag 16 maart Marjo Tim-
mermans, zaterdag 23 maart Francien 
Verheijen.

MISDIENAARS:  zaterdag 16 maart Luc 
Weekers en Esther Boonen, zaterdag 23 
maart Jarno Bongers en Valerie Beerens.

KINDERWOORDDIENST: beste kinderen 
a.s. zaterdag 16 maart  zijn jullie weer van 
harte welkom om 19.15 uur in de sacristie

“Grote momenten om anderen te helpen, 
doen zich zelden voor, kleine momenten 
omringen ons elke dag.”

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROY

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

Week van  16 mrt. 2013 – 23 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 17 mrt. 9.30 uur:
5e Zondag van de Vasten
Als hgm. voor Pierre Wullems v.w. zijn ver-
jaardag, Annie v.d. Kruys-Wijers v.w. haar 
verjaardag, Gerda Stienen-Corsten v.w. 
haar verjaardag en tevens uit dankbaar-
heid b.g.v. een verjaardag, Als jrgt. voor 
Nelis Wetemans en Anna Rietjens, Als 
hgm. uit dankbaarheid (Cantate)

PAROCHIE O.L. VROUW 
ONBEVLEKT ONTVANGEN 

TE OSPEL
Pastoor A. Koumans, OMI Ospel
O.L. Vrouwestraat 53 6035 AN

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

Spreekuren :
pastoor : dinsdag + donderdag 10.30-12.00 
pastorie : maandag t/m vrijdag 10.30-12.00 

Rabo 14.03.00.511 - Giro 103.36.64
Gezinsbijdrage Rabo 14.03.01.879

KERKDIENSTEN 16 – 23 maart.
 
ZATERDAG 16 MAART, 19.00 (Combo 
Harmonie) overleden ouders Stultjens-
Caris. 

ZONDAG 17 MAART, 5e zondag van de 
40-dagentijd,  10.00 (Zangkoor De Peel-
klanken) Matheu Vaes, Gertruda Migchels 
en zoon Martje, Toos Koppen-Greijmans 
(verjaardag), ghm Leentje van den Berg. 

DINSDAG 19 MAART, Hoogfeest van 
de H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd 
Maria, 19.00 voor de zieken.

DONDERDAG 21 MAART, 19.00 voor ei-
gen intenties. 

ZATERDAG 23 MAART, Gezinsviering: 
Palmzondag, Toon Hermans en Anna Wij-
en, Thieu en Gon Migchels en dochters 
Nellie, Truus en Martha, ghm Frens Veu-
gen, ghm ouders Camp-Hangx en zoon 
Matheu, ghm Peter Johannes Meevis, 
Anna Maria Meevis-Soers en overleden 
familie, ghm ouders Westerveen-Her-
mans, ghm Frans Op ’t Root en overleden 
familie, ghm Stien de Bruin-Rutjens, Joep 
de Bruin en zoon Giel, ghm Maria Ger-
truda Smeets-Brentjens en Franciscus 
Smeets. 

ACOLIETEN: za. 16 maart 19.00 : Harry 
Geerlings, Kathy Geerlings; zo. 17 maart 
10.00 : Richard Köster, Koen Coumans; 
za. 23 maart 19.00 : Mathijs van Lierop, 
Edwin van Rooijen. 

DOOPSELS: Door het Sacrament van het 
H. Doopsel is Guus de Bruin uit Weert, in 
onze geloofsgemeenschap opgenomen. 
We wensen dopeling en ouders proficiat 
en een goede toekomst.

JUBILEUM HARMONIE: In verband met 
haar 75-jarig bestaan zal onze harmonie 
Melodie der Peel dit jaar enkele malen 
een eucharistieviering opluisteren. A.s. 
zaterdag zal een combo uit het korps de 
muziek verzorgen. Het is een lange tradi-
tie dat de harmonie met regelmaat kerk-
diensten opluistert – bij St. Caecilia- en 
harmoniefeesten, bij jubilea of begrafe-
nis van leden. Nu het korps een feestjaar 
viert, wil het de parochie extra mee laten 
vieren tijdens kerkdiensten. U bent van 
harte welkom. 

 Pastoor A. Koumans. 
 

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

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

Banknummer Sint Rochusparochie:  
135506824 of  Giro 1836498.

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

ZONDAG 17 MAART 2013  
H. Mis om 11.00 uur.
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.

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

OVERLEDEN
Mevrouw Toos van den Boom – Tullemans 
op donderdag 28 februari 2013. De uit-
vaart heeft plaatsgevonden op woensdag 
6 maart 2013 vanuit de Sint-Rochuskerk..
Mevrouw Wullems, overleden op woens-
dag 27 februari 2013.
Dat zij mogen rusten in vrede.

Op 5 maart 2013 is mevrouw Dora Stals 
– Smolenaers overleden in de leeftijd van 
bijna 102 jaar. De uitvaart vindt plaats op 
zaterdag 9 maart om 124.00 uur in de Sint 
Rochuskerk. Dat zij moge ruste in vrede. 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

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert.

Ook voor koffietafel 
een vertrouwd adres.
< 120 plaatsen 

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

grond in restaurant,
rolstoelopgang via serre 

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

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

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

Een persoonlijk afscheid is zeer waardevol.

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

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

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

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 voortzet-
ting in de grote zaal van de Pinnenhof. De 
dames die niet naar de kerk gaan: de zaal 
is om 19.45 uur open.

Op dinsdag 26 maart is de kringbijeen-
komst  in de Molshoof Kelpen-Oler. Het the-
ma is fietsgymnastiek en voorlichting over 
e-bikes. Aanvang 10.00 uur einde  14.00 uur. 
Eigen bijdrage € 5,00 per persoon.  Opge-
ven 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.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van 
u mochten ontvangen na het overlijden van onze echtgenote, 

moeder , schoonmoeder en oma

Truus Baetsen Stappers
willen wij u hartelijk danken.

 
Familie Baetsen
Kapelaniestraat 47
6031 BW Nederweert

OPEN EETTAFEL LEVEROY
Op donderdag 21 maart is weer open 
eettafel, aanvang 12.00 uur. Vaste bezoe-
kers afmelden voor woensdagmiddag 20 
maart 11.00 uur. Nieuwe bezoekers aan-
melden tot dat zelfde tijdstip.

Tel. 651501; 652274; 651633

AFSCHEID 
MANTELZORGCONSULENT 
GEMEENTE NEDERWEERT: 

Per 1 maart zal Mantelzorgconsulente Ar-
lette Reijnen het steunpunt in Nederweert 
verlaten. Zij zal zich volledig gaan richten 
op het steunpunt mantelzorg Roermond 
waar de uren zijn uitgebreid. 

Arlette’s taken voor het steunpunt mantel-
zorg Nederweert zullen overgenomen 
worden door mantelzorgconsulentes 
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 mantelzorgondersteu-
ning en Sabinje zal de externe voorlich-
tingen, steunpunt vrijwilligers en o.a. het 
project rondom 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 an-
der de vrijwillige thuishulp) actief. 

Heeft u vragen of wilt u zich als man-
telzorger laten registreren en zo op de 
hoogte blijven van het laatste nieuws. 
Of wilt u vrijwilliger bij ons worden? 
Neem dan contact op met ons secretari-
aat: 0475 458 473 of thuishulpcentrale@
dezorggroep.nl
Informatie en contactgegevens van mede-
werkers zijn ook te vinden op onze web-
site: www.groenekruis.nl > mantelzorg.

STICHTING NEDERWEERT 
COLLECTEERT 

ONTVANGT ANBI STATUS

Collecteweek 2 t/m 5 april 2013
Vorig jaar was het een vurige wens van 
het bestuur om de ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instellingen) status te be-
machtigen. In 2013 is deze wens in ver-
vulling gegaan met het verkrijgen van 
de ANBI status. Wat houd deze status 
in? En wat ging hier aan vooraf?

2012 was een hectisch jaar voor de Stich-
ting. In korte tijd werd een stichting opge-
richt, statuten vastgesteld, een organisa-
tie opgetuigd, collectanten ingedeeld en 
de uiteindelijke collecte verricht. Er was 
dus weinig tijd om een ANBI status te be-
machtigen.

Voor 2013 hebben we meer voorberei-
dingstijd en staat er al een organisatie op 
poten. Tijd voor het bestuur om verder te 
kijken. Tijd dus ook om te kijken naar het 
bemachtigen van de ANBI status. Voor het 
verkrijgen van een ANBI status dienen we 
aan verschillende eisen te voldoen, deze 
zijn o.a.:  een instelling 90% het algemeen 
belang dienen, geen winstoogmerk heb-
ben,  geen van de bestuursleden een meer-
derheid van de zeggenschap hebben en 
haar vermogen conform de statutaire doel-
stelling besteden aan haar doelstellingen.

Nadat bij de belastingdienst de beno-
digde gegevens voor de beschikking 
waren verkregen, is deze ingediend. Op 
20 februari  kregen we groen licht van 
de Belastingdienst. Daarmee mogen we 
vanaf 27 februari de ANBI status voeren! 
Slechts enkele organisaties voor een ge-
zamenlijke collecte voldoen aan de eisen 
van de Belastingdienst.
Wat kunnen we met deze status? Met de 
ANBI status zijn Giften aan goede doelin-
stellingen aftrekbaar van het belastbaar 
inkomen. Ook laten we zien, dat we aan 
bepaalde criteria voldoen voor goede 
doelen. Giften overgemaakt op de bank-
rekening van de Stichting Nederweert 
Collecteert komen daarmee voor de Be-
lastingdienst als gift in aanmerking. Het 
totaal van de giften moet dan wel voldoen 
aan de eisen van de Belastingdienst. 
Vraag er dus naar bij je adviseur.

Van 2 t/m 5 april collecteert de stichting 
in Nederweert-dorp en haar buitengebie-
den. 150 collectanten gaan dan de deu-
ren langs voor één gezamenlijke collecte 
van 18 goede doelen. Ruim voor de col-
lecte ontvangt iedereen een envelop met 
brief waarop de bedragen ingevuld kun-
nen worden. De collectanten halen in de 
collecteweek de enveloppen met geld en 
brief weer op. Enkele weken na de collec-
te maken we het uiteindelijke opgehaalde 
bedrag bekend.

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

55+ DANSEN 55+ DANSEN 5
Donderdag 14 maart is er weer 55+ dan-
sen in Café–Zaal Bi-j Le-nie, Kruisstraat 
53 te Nederweert-Eind. Binnenkomst aan 
achterzijde, tevens parkeergelegenheid. 
We beginnen om 20.00 uur en eindigen 
om 24.00 uur.

www.cafezaalbijlenie.nl/55+

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Kapelaniestraat 22, Nederweert 

met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1959, opp. perceel ca. 275 m2 inhoud woning 305 m3.
Souterrain: bergkelder.
Begane grond: hal met meterkast (5 groepen / 2 aardlek schakelaars/ 
automaten) en toiletruimte voorzien van fontein; doorzonwoon-
kamer; dichte keuken met tegelvloer en verzorgde keuken opstand 
voorzien van afzuigkap; vanuit de keuken is er toegang tot de 
achter tuin.
1e Verdieping: overloop; drie slaapkamers waarvan 1 slaapkamer 
met vlizotrap naar 2e verdieping; badkamer met douche, wastafel, 
toilet en witgoedaansluiting.
2e Verdieping: vlizotrap naar bergzolder met dakraam en opstel-
plaats AWB HR-combi cv-ketel.
Algemeen: volledig geïsoleerd; kunststof kozijnen; voortuin met 
oprit en achtertuin voorzien van royale vrijstaande berging, achter-
om, terras en erfafscheiding (hout/haag).

Vraagprijs € 147.500,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken 
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 25 maart 2013.

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

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Reggefiber steunt actie 538 
voor War Child.

Reggefiber, het bedrijf dat glasvezel aanlegt in Nederland, steunt de actie ‘538 voor 
War Child’. Voor ieder afgenomen glasvezelabonnement in Nederweert wordt tij-
dens de actieperiode van 1 tot 30 maart € 12,- gedoneerd aan War Child. Daarmee 
krijgt een verlaten oorlogskind kans op een veilig bestaan.

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 steunt Reggefiber samen met verschil-
lende serviceproviders War Child. Voor ieder nieuw glasvezelabonnement wordt tijdens 
de actieperiode van 1 tot 30 maart € 12,- gedoneerd aan War Child. Daarmee wordt een 
verschil gemaakt voor duizenden verlaten oorlogskinderen. Op www.eindelijkglasvezel.nl 
wordt dagelijks de stand gecommuniceerd van het totaal aantal oorlogskinderen dat met 
glasvezel gesteund wordt.

Kiezen voor glasvezel.
Alle inschrijvingen voor glasvezelabonnement gedurende de actieperiode tellen mee. In-
schrijven kan online, bij de serviceproviders of in de glasvezelwinkel. De glasvezelwinkel 
is gevestigd aan de Brugstraat 31-33 in Nederweert. Inwoners van Nederweert kunnen 
kiezen voor glasvezel door een abonnement voor tv, internet en telefonie af te sluiten 
bij Concepts, Helden van Nu, Kick XL, KPN, Lijbrandt, OnsBrabantNet, Plinq, Solcon, 
TriNed, Vodafone en XS4ALL, de serviceproviders in Nederweert. Meer informatie over 
Reggefiber, de mogelijkheden van glasvezel en de actie ‘met glasvezel steunt u 538 voor 
War Child’ is te vinden op www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert..



 
 

 

Heerlijk eten kan ook zonder vlees

Veel misverstanden over plantaardige vleesvervangers

Genoeg voedingsstoffen
Ruim de helft van de consumenten eet 
al enkele keren per week bewust een 
maaltijd zonder vlees. Bijna de helft 
van de mensen eet elke dag vlees bij 
de warme maaltijd. Veel consumenten 
denken zonder vlees niet voldoende 
voedingsstoffen binnen te krijgen. Die 
gedachte blijkt niet te kloppen. De 
meeste mensen in Nederland krijgen 
zelfs meer eiwitten binnen dan ze 
nodig hebben. 

Plantaardig is milieuvriendelijker
De milieubelasting van vlees is groot. 
Voor de productie van één kilo vlees is 
gemiddeld 5 kilo plantaardig veevoer 
nodig. Daarom vraagt vleesproductie 
veel meer landbouwgrond en energie 
dan de productie van plantaardig 
voedsel. Bovendien laten koeien en 

schapen veel ‘methaan-winden’ bij 
het verteren van hun voer. Methaan 
is een zeer sterk broeikasgas. Zo 
veroorzaakt de productie van een 
lapje rundvlees zestien keer zoveel 
broeikasgassen als een plantaardige 
vleesvervanger.

Lekker eten
Dat vleesloze maaltijden ook lekker 
kunnen zijn bewijst het onderzoek. 
Ruim tachtig procent van de mensen 
die wel eens vleesvervangers 
eten, beoordeelt deze als lekker. 
Overweegt u ook om minder vlees 
te eten en wilt u lekkere en gezonde 
recepten? 

Kijk voor meer informatie en 
recepten op www.milieucentraal.nl/
vlees-en-vleesvervangers

Plantaardige vervangers van vlees zijn een volwaardig alternatief voor vlees. 
Ze bevatten voldoende belangrijke voedingstoffen. Toch denken nog veel 
mensen dat dit niet zo is. Dat blijkt uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie 
Milieu Centraal, uitgevoerd onder 1000 huishoudens door onderzoeksbureau 
GfK. Consumenten die minder vlees eten, kiezen vooral voor vleesvervangers 
die afkomstig zijn van dieren, zoals vis, eieren en kaas. Plantaardige alterna-
tieven als groenteburger, noten en peulvruchten zijn beter voor het milieu en 
zeker zo gezond.

Gemiddelde uitstoot van broeikasgassen 
in kg CO2 per kg product

Milieuvriendelijk kiezen: 
Vlees en 
vleesvervangers

HOOGMIDDENLAAG

3252

Inspiratie
De belangrijkste redenen om geen of minder vlees te eten zijn voor Neder-
landers: dierenwelzijn, milieu, gezondheid, variatie en lekkere alternatie-
ven. En inderdaad, er is keuze genoeg! Heeft u wel eens gedacht aan:

1) pitabroodje met falafel. Lekker met knoflooksaus en blokjes tomaat en 
komkommer

2) macaroni met champignons, ei en tomaat, eventueel gegratineerd met kaas 
3) Mexicaanse aardappeltortilla met tacosaus en olijven

Alle populaire receptenwebsites hebben lekkere vegetarische maaltijden, kijk 
maar eens op smulweb.nl, receptenweb.nl en kookjij.nl. Of kijk in de magazines 
van grote supermarkten.

Tips voor
milieubewust eten

 Eet gevarieerd en niet te 
veel. Dat voorkomt overge-
wicht én het is beter voor 
het milieu.

 Laat lamsvlees en lapjes 
rundvlees staan, want die 
zorgen voor de hoogste 
milieubelasting. Van alle 
vleessoorten heeft kippen-
vlees de laagste milieu-
belasting. Telt behalve het 
milieu ook dierenwelzijn 
mee als u boodschappen 
doet? Let dan op het dieren-
welzijnskeurmerk ‘Beter 
Leven’. Met biologische 
(EKO)producten zit u altijd 
goed.

 Eet u vis? Kies dan voor 
duurzaam gevangen vis.

 Wilt u milieuvriendelijke 
eiwitrijke voedingsmidde-
len eten, kies dan plant-
aardige producten, zoals 
peulvruchten, noten en 
groenteburgers. 

 Een dagje zonder vlees of 
vleesvervanger kan trou-
wens ook prima. We krijgen 
gemiddeld anderhalf keer 
zoveel eiwit binnen als we 
dagelijks nodig hebben.

 Halveer de hoeveelheid 
vlees in rijst- of pastage-
rechten en voeg er cham-
pignons of extra groenten 
aan toe. Zo eet u eenvoudig 
en bijna ongemerkt minder 
vlees.

 Milieubewust uit eten? Kijk 
dan eens naar het duur-
zaamheidsprofiel op iens.nl. 

“Wij zijn half vegetariërs”

Via de vroegere oppas kwam ze 
erachter dat er veel maaltijden te 
bereiden zijn die minder dierenleed 

en milieubelasting veroorzaken. En zo 
bleek het zelfs in het huishouden met 
de twee opgroeiende zonen niet eens 
moeilijk om duurzame keuzes te maken. 
‘De oppas Nathalie kon heerlijk koken 
en gaf me geweldige recepten, dat 
werkte aanstekelijk. Het leek me best 
lastig om minder vlees te gaan eten 
met twee jongens die vlees erg lekker 
vinden. Toch bereid ik makkelijk twee 
keer per week een vleesloze maaltijd. En 
wanneer ik vegetarisch gehakt in mijn 
pasta’s of ovenschotels gebruik, merken 
ze het niet eens’.
Bang dat haar kids onvoldoende 
eiwitten binnen krijgen is ze niet, omdat 
ze weet dat we daar toch genoeg van 
binnen krijgen. Ook aan variatie geen 

gebrek: ‘Ik probeer graag nieuwe dingen 
uit, zo vind ik leuke seizoensrecepten 
zonder vlees en vis.’ ‘Op dinsdag 
voetballen we en dan eten we altijd 
soep met brood, daar zit ook geen 
vlees bij. Wij zijn dus half vegetariërs’, 
concludeert Wouter vrolijk.

Met welke producten vervang je vlees meestal?
Vlees kun je met verschillende dingen vervangen. Vooral gevarieerd eten is 
belangrijk: groenten, rijst, peulvruchten, tofu, noten en granen.

Welke plantaardige alternatieven gebruik je (het meest) als 
vleesvervanger? 
Ik eet best veel noten, daar zitten wel goeie vetten in. Ik houd erg van groenten, 
in alle vormen en smaken. Vooral bonen vind ik heerlijk. Het gaat er om hoe je ‘t 
klaar maakt. Bij sommige gerechten kun je niet eens proeven dat er geen vlees 
in zit. 

Let je ook op de milieubelasting van voedsel dat je koopt?
Ik probeer daar op te letten, hoewel meer informatie hierover welkom is. Ik 
weet bijvoorbeeld dat de vleesindustrie zeer milieubelastend is en zelfs meer 
CO2 uitstoot dan alle auto’s…

Overtuig je mensen makkelijk om geen of minder vlees te eten?
Zo ja, hoe?
Ten eerste vind ik persoonlijk dat je mensen niet moet pushen. Het is een proces 
dat ieder individu zelf moet doorgaan op zijn eigen tempo. Je moet laten zien 
waar het toe leidt als je vlees eet. Overigens zeg ik “Beter goed vlees dan goed-
kope troep. Het is jouw lichaam, en daar moet je zo goed mogelijk voor zorgen!”

Meer weten?
Deze pagina wordt u 
aangeboden door onafhankelijke 
voorlichtingsorganisatie Milieu 
Centraal.

Meer informatie vindt u op: 
www.milieucentraal.nl/vlees-
en-vleesvervangers

Geen vlees eten = HOT!

De wereldberoemde voetballer Evgeniy 

Levchenko werd ruim 5 jaar geleden vegetariër 

vanwege zijn gezondheid, de milieubelasting 

van vlees en vanwege dierenleed. In 2011 werd 

hij door Wakker Dier verkozen tot meest sexy 

vegetarische man.

‘Welk vlees ik niet lekker vind? Lever, dat lust ik écht niet!’ zegt Sam. Maar 
over het algemeen zijn Wouter (10) en Sam (8) echte vleesliefhebbers. Ham-
burgers en kip zijn het meest populair, en de gehaktballen van mama zijn fa-
voriet. Toch besloot moeder Mirjam van Oort, dat het best wat minder kon. 
‘Minder? Nee, béter’, meent ze.
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Voor de winkel in je buurt, 
surf naar www.aveve.nl

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Alle prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

Vioolen
€ 0,,49/stuk

AVEVE Gazonkalk  

25 kg
Deze gekorrelde kalk bevat extra 

magnesium voor een diepgroen 

gazon. De kalk houdt de zuurte-

graad van de bodem op peil.

AVEVE NederweertAVEVE NederweertVEVE NederweertA
Voorheen SAVoorheen SAoorheen SAV WIN - BoerenbondWIN - BoerenbondenbondWIN - Boer
Staat 40 - 6031 EM Nederweert
Tel: 0495 7Tel: 0495 7el: 0495 7T 45031 el: 0495 745031 45031 el: 0495 7

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

A2

Ospel

Rijksweg   Zeg   Zuid

Someren

NEDERWEERT

WEERT MeijelRandweg Zuid

Kwaliteitspotgrond 

op basis van hoogwaardige 

grondstoffen.

• Voorzien van een 

basisbemesting.

• Universeel gebruik, 

zowel binnen als buiten.

• Zorgt voor een uitbundige 

en langere bloei.

40 l  7,7,,7 25 €

3 halen*
2 betalen
3 halen*
2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen2 betalen

n
495 €

588495 €
55555588888888888888888888

12 s2 stukuks s 
vooor

AVEVE Nederweert bestaat 1 jaar! 

Kom zeker eens langs op 30 maart!

990 €
1125990 €
11111111111111111111111111111125252525252525252525

TUINVERZORGING GIELEN

• Ontwerp
• Aanleg
• Onderhoud
• Bestrating
• Beplanting
• Bomen leien
• Bomen rooien
• Vijvers
• Waterpartijen
• Beregeningssystemen

Stad 21, 6035 AT Ospel • 0495 - 63 19 32
www.tuinverzorginggielen.nl

Omdat uw tuin 

uw thuis moet zijn!
VOOR BEDRIJF 
& PARTICULIER

Tevens onder-
houdscontracten

Buitengewoon Groene Vormgeving

- Bouwservice Berben – Joost Hen-

derikx Sierbestrating zijn samen

sinds 1 januari 2013 SBH Garden

Products gestart.

Behoefte in de markt
Vanwege de groeiende behoefte vanuit tuinontwerpers 
/ hoveniers en stratenmakers, om in een showroom alle 
aspecten behorende bij het tuinontwerp te tonen aan 
de klant, is SBH Garden Products ontstaan.
Dit is om het gesleep met alle producten te beperken en 
om te voorkomen dat de klant van heinde en ver moet 

reizen om erachter te komen dat het betreffende bedrijf 
op zaterdag gesloten is, of dat er geen koopavond is. 

Totale regie
SBH Garden Products kan voor u het gehele traject 
van ontwerp tot uitvoering verzorgen. Maar ook deel-
projecten of het leveren van alleen de materialen is 
mogelijk. Wij werken samen met diverse bedrijven 
die onder onze regie alle klussen kunnen uitvoeren. 
Als u wilt nemen we u de complete klus uit handen, u
kunt kiezen of u zelf arbeid wilt verrichten of dat alles 
wordt uitbesteed. Een aanspreekpunt en een plek voor 
de totale garantie is voor u een zorg minder. Geen 
onderaannemers meer die mekaar de schuld kunnen 
geven bij eventuele problemen!

Meer service
Naast de zeer ruime openingstijden, zijn er vaak ho-
veniers en tuinontwerpers in de showroom aanwezig 

om samen met u een ontwerpschets te maken van 
uw tuin. Het is ook mogelijk dat we een en ander 
ter plekke komen bekijken en inmeten. Wanneer u
graag vooraf een afspraak wenst te maken dan is dat 
mogelijk via ons contactformulier. 

Onze openingstijden: Koen Slenders
Maandag op afspraak Johan Berben
Dinsdag 9.00 – 20.00 Joost Henderikx 
Woensdag 9.00 – 20.00
Donderdag 9.00 – 20.00 SBH Garden Products
Vrijdag 9.00 – 18.00 Parallelweg 169
Zaterdag 8.30 – 16.00 6001 HM Weert
Overige tijden op afspraak. 0495-764001 

Naast - ontwerp - aanleg - onderhoud - van com-

plete tuinen – kunt u in onze showroom 

ook terecht voor: - bestrating - kunstgras -

verlichting - schutting - overkapping -

tuinhuis - potterie – vlonder - waterpartij –

beregening –  tuintafels – loungesets.

Meer info op:

www.sbhgardenproducts.nl
www.facebook.com/SBHGardenProducts
www.buitengewoongroen.com
www.bouwservice-berben.nl

Maak dit voorjaar een groene 
start met SBH Garden Products

259.95

HOGEDRUK
REINIGER

299,95

259.
HOGEDRUK
REINIGER

259.95259.9595259.
HOGEDRUK
REINIGER

INCLUSIEF 
TERRASREINIGER 
T250

1.900 Watt.
Type K4.600.Type K4.600.ype K4.600.T

Meer technische
gegevens:Fixet Heijnen 

Leveroy
Houtsberg 16
Tel. 0495-651450Tel. 0495-651450el. 0495-651450T
fixet.leveroy@fixet.nl

HET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF

www.fixet.nl
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Hoveniersbedrijf
Dennis Hermans

www.hovenierhermans.nl

Magnesiumstraat 23 9b, Nederweert
06-12721509

Waatskamp 150

6035 BV Ospel 

Tel. 0495-626821

Fax 0495-585930

Openingstijden: 
ma gesloten
di - vrij 9.00 - 12.00 uur

13.00 - 18.00 uur
za 9.00 - 16.00 uur

Bomen, leibomen, fruitbomen, 
heesters, coniferen, vaste planten, 

grassen, kruiden, kamerplanten, 
groente-, bloemen- en kruidenzaad.

•••••••
Groot assortiment binnen- 

en buitenpotten, rietmanden.
Wolftuingereedschap, 

snoeischaren enz.
Rozenbogen, prieelen enz.

•••••••
Beelden o.a. boedha’s meer dan 

40 soorten van 15 tot 70 cm.
•••••••

Houten en plastic regentonnen.
•••••••

Alles voor de vijver.
•••••••

Bayer, Luxan, Compo.

Bestrijdingsmiddelen tegen luis, 
spint, groene aanslag en mos.

Voor bemesting: koemest, culterra, 
kalk, DCM enz.

Bemeste tuinaarde 40L 

nu 10 zakken voor € 18,-
Koopjeshoek met 20-70% korting

Diverse aanbiedingen.

G R O E N

www.tuinvariant.eu

Nederweert
Pannenweg 131

Wessem
Groeneweg 1

Maastricht
Borgharenweg 160

Uw adres voor al uw (sier)bestratingen

bij besteding vanaf € 1000.00

Vraag naar de voorwaarden...zolang de voorraad strekt

Dealer van o.a.:

Het voorjaar 2013 staat weer voor de deur. De lentekriebels 

zetten ons onder andere aan tot diverse werkzaamheden rond-

om de woning. De tuin nieuw aanleggen of aanpassen, het ter-

ras of oprit vernieuwen of aanpassen en wellicht aanbouw of 

verbouwingen van de woning realiseren. Het voorbereidende 

grondwerk vergt een deskundige uitvoering. 

Voor goed voorbereidend grondwerk met oog voor detail kunt u 

bij ons terecht. 

Tuin
Wanneer u uw tuin nieuw gaat aanleggen of renoveren, dan verzorgen wij het grond-
werk voor u. Met de inzet van een minigraver en/of een mobiele kraan graven wij uw 
vijver of zwembad uit, verwijderen wij struiken en bomen inclusief de stronken. Het 
versnipperen van de takken, het af voeren van het groenafval, het frezen en spitten 
van de tuin, lasergestuurd egaliseren en het machinaal inzaaien van het grasveld of 
perceel voeren wij uit met een van onze machines. Eveneens verzorgen wij het grond-
werk voor de aanleg van kunstgrasvelden.

Bestrating
Het grondwerk voor uw terras, tuinpad of oprit realiseren wij voor u met de inzet 
van ons aangepaste machinepark. Het verwijderen en afvoeren van de bestaande 
bestrating, het aanbrengen van de nieuwe ondergrond, o.a. korrelmix, zand of grind, 
machinaal afwerken op gewenste hoogte en eventueel lasergestuurd afrijden van het 
zandbed zodat de stratenmaker meteen aan de slag kan.

Bouw
Gaat u een nieuwbouwwoning realiseren of uw huidige woning verbouwen en 
eventueel voorzien van een aanbouw, ook hiervoor verzorgen wij al het grondwerk. 
Het afgraven van de bouwplaats en het uitgraven van de funderingen met inzet van 
een mobiele kraan of minigraver. Zand aan- en/of afvoeren, ook door smalle door-
gangen, met inzet van een mini-loader en/of een minigraver op maat. De bouw aan-
vullen met zand voor een goed verdichte onderlaag. 

De uitvoering van alle grondwerkwerkzaamheden verzorgen wij eventueel in overleg 
en in samenwerking met uw hovenier, stratenmaker of aannemer. 

Naast de bovengenoemde specialistische werkzaamheden staan wij u eveneens 
graag van dienst bij sloopwerken, assistentie bij aanleg van sportvelden, diverse cul-
tuurtechnische werken, aanleg en egaliseren van manegebakken, gladheidbestrij-
ding, houtversnipperen en grondverzet in de Grond-, Weg- en Waterbouw.

Voor meer informatie over onze werkzaamheden en inzetbare machines bezoek onze 
website: www.harold-donkers.nl

Harold Donkers Minigraaf, Grond & Loonwerk
Strateris 44 C
6031 PD Nederweert
Tel. 06-23 86 53 29
info@harold-donkers.nl

Harold Donkers Minigraaf, Grond & Loonwerk



Weekblad voor Nederweert   doNderdag 21 februari 2008

G R O E N

Gebbelsweg 16 M: 06 531 666 30M: 06 531 666 30

6035 EA  Ospel 6035 EA  Ospel E: info@renki.nlE: info@renki.nl

T: 0495-622052 T: 0495-622052 W: www.renki.nlW: www.renki.nl

Reparatie, onderhoud, verkoop van grasmaaiers Reparatie, onderhoud, verkoop van grasmaaiers 

en tuinbenodigdheden.en tuinbenodigdheden.

Slijpen van heggenscharen, kettingzagen, kooimaaimessen.Slijpen van heggenscharen, kettingzagen, kooimaaimessen.

Nederweert-Eind
Tel. 0495 633676

www.verleghoveniers.nl

Wij zijn een bedrijf gelegen in Ospel dat zich 

breed inzet op het gebied van groentechnie-

ken. Bij ons vindt u een groot assortiment aan 

nieuwe en occasion grasmaaiers. Tevens vindt 

u een groot aanbod in tuingereedschappen. 

Deze worden gebruiksklaar, met garantie, af-

geleverd. Daarnaast kunt u bij ons ook terecht 

voor eigen maatwerk. Voorbeelden hiervan 

vindt u terug bij onze productenpagina op 

onze website. Wij zijn leverancier van Castel-

garden, John Deere, Echo, Shibaura, Hayter, 

Wolf, en leveren alles uit hun brochure.

Ook na uw aankoop staan wij voor u klaar. Wij zijn in staat 
alle mogelijke merken bos-, tuin- en parkmachines te repa-
reren. Dit wordt in onze eigen werkplaats uitgevoerd waar-
bij kwaliteit voorop staat. Uw machine wordt op een vak-
kundige manier nagekeken zodat deze weer optimaal kan 
presteren. Tevens hebben wij een eigen slijpservice voor het 
slijpen van zaagkettingen, cirkelmaaiermessen, maaikooien, 
ondermessen, enz.

Onze producten worden gebruiksklaar, met garantie afge-
leverd bij u aan huis. Daarnaast kunt u bij ons ook terecht 
voor eigen maatwerk. Wij zijn leverancier van Gartenland en 
leveren alles uit hun brochure.

Werkplaats
Onderhoud aan uw machine is belangrijk. Reparaties worden 
uitgevoerd in onze eigen werkplaats waarbij uw machine 
uitvoerig wordt nagekeken. Hierdoor blijft uw machine op-
timaal presteren. Wij proberen er altijd voor te zorgen dat 
uw machine snel wordt gerepareerd zodat u weer verder 
kunt. Zoals u kunt zien op de foto’s zijn wij gespecialiseerd in 
kleine, maar ook grote reparaties.

Wij voeren reparaties uit aan alle merken en alle typen gras-
maaiers. In de werkplaats beschikken wij tevens over appa-
ratuur dat heggenscharen, kettingzagen en kooimaaiermes-
sen nauwkeurig kan slijpen.

Onze adresgegevens
Renki Op ‘t Root Groentechniek b.v.
Gebbelsweg 16
6035 EA Ospel
Tel.: 0495-622052
Mob.: 06-531 666 30
E: info@renki.nl
W: www.renki.nl

Renki Op ‘t Root Groentechniek b.v

INTERACTIVE-STINTERACTIVE-STOREORE
NIEUW NIEUW

BIO PRODUCTEN

DIERVOEDERS &
DIERENBENODIGDHEDEN

VOEDINGSSUPPLEMENTEN
VOOR  MENS & DIER

FIETSEN
FIETS ACCESSOIRES
FIETS ONDERDELEN

DECORATIE VOOR 
BINNEN & BUITEN

OPENING
ZATERDAG 16 MAART 2013

Dorpstraat 15A
6031 NJ
Leveroy

OPENINGS ACTIE:

ZATERDAG 16 MAART ÈÈN TEGOED BON VOOR
EEN LUXE VLAAI TE WAARDE VAN €14,30

DINSDAG 19 MAART T/M ZATERDAG 23 MAART
ELKE DAG ÈÈN TEGOED BON 
TE WAARDE VAN €10,20

DAARNA VERLOTEN WIJ ELKE MAAND ÈÈN 
TEGOED BON TE WAARDE VAN €10,20
T/M FEBRUARI 2014

ONDER DE BETALENDE KLANTEN 
IN DE WINKEL VERLOTEN WIJ ENKELE
TEGOED BONNEN VOOR VLAAIEN
VAN BAKKER 

Kúster
Dorpstraat 19
Leveroy

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Sinds 1914Sinds 1914

Aanbieding 
t/m 16 maart 
PrinsessenvlaaiPrinsessenvlaaivlaaiPrinsessen € 8,95
Kersen 
yoghurtvlaai € 13,95
Donuts 2+2 GRATIS
Gildekorn € 2,25

Extra aanbieding i.v.m. 
herinrichting centrum:

Bij inlevering van deze bon 3 euro korting 
op een vlaai naar keuze 

(m.u.v. aanbiedingsvlaai).

✂✂

✂✂

Ospelseweg 23 • 6031 AK  Nederweert
Tel. 0495-460180 • info@jacobsgijsen.nl

  Makelaardij
  Taxaties

  Verzekeringen
 Hypotheken

www.jacobsgijsen.nl

Uw adres voor:

Voor ons volledige woningaanbod zie:

Geboortekaartjes?Geboortekaartjes?
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

■ Belettering
■ Kleurprints
■ GlasdecoratieGlasdecoratie
■ Spiegeldecoratie

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

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

meeuws
decoraties

Informatieavond 
zwangerschap en bevallen

Op dinsdag 2 april a.s. organiseert SJG Weert een informatieavond voor zwangere 
vrouwen - en hun partner- over bevallen in het ziekenhuis. De informatieavond 
vindt plaats tussen 19:00 en 21:00 uur in het Auditorium van SJG Weert, Vogels-
bleek 5. De toegang is gratis. Aanmelden via het inschrijfformulier op de website: 
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of telefonisch bij de afdeling Patiëntenvoorlich-
ting: 0495 – 57 22 05.

De gynaecoloog, verloskundige en een verpleegkundige geven informatie over de zwan-
gerschap, bevallen in het ziekenhuis en het kraambed. Zo mogelijk wordt een rondlei-
ding over de verpleegafdeling en de verloskamers verzorgd.

Er is ruime gelegenheid om vragen te stellen. 
Deze informatieavond wordt 6 x per jaar aangeboden en de volgende is op dinsdag 4 
juni a.s. 



45.-�67.11

/mnd*

De eerste 
3 maanden

* A
ct

ie
p

ri
js

 g
el

dt
 v

o
o

r 
G

la
sv

ez
el

 A
lle

s-
in

-é
én

 S
ta

n
d

aa
rd

 i.
c.

m
. e

en
 ja

ar
co

nt
ra

ct
. N

a 
3 

m
aa

n
d

en
 v

er
va

lt
 d

e 
ko

rt
in

g 
en

 b
et

aa
l j

e 
vo

o
r 

h
et

 p
ak

ke
t €

 6
7,

11
 /m

n
d

. K
ijk

 v
o

o
r 

d
e 

be
sc

h
ik

ba
ar

h
ei

d 
en

 d
e 

vo
o

rw
aa

rd
en

 o
p 

kp
n

.c
o

m
/g

la
sv

ez
el

A
D

-1
09

98
/0

2-
13

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

Overal in en om het huis tv-kijken 
op je laptop, tablet of smartphone

Met één druk op de knop een 
programma even op pauze zetten

Supersnel internetten met 100 Mbit/s

Glasvezel
Alles-in-één 

Standaard met 
Interactieve TV

Pastoor Maesplein 11, Nederweert-Eind, tel. 0495-633053

Het adres voor kwaliteit, verse friet en de lekkerste snack....

Geopend van ma t/m zo 16.30-20.00 uur,  za ook 12.00-14.00 uur

Cafetaria 
d’Ind-j

bestaat 3 jaar 
en dat gaan 
wij samen 

met u vieren.

Snacks € 0,90
(keuze uit frikandel, kroket, bami-schijf/blok, nasi-schrijf, kaassouffle)

Geldig van woensdag 13 t/m zondag 17 maart

Doe ook mee met onze 
grandioze SPAAR-AKTIE
Per € 2,00 besteding ontvangt u 1 zegel.
Een volle kaart is € 5,00 kassakorting waard!

Vanaf april weer verkrijgbaar
ambachtelijk Italiaanse schepijs

Hulsenweg 8, Nederweert 
Tel. 0495-725900 

www.raemacaravans.nl 
info@raemacaravans.nl

Ons nieuwe pand is klaar. 3.000 m2 overdekt caravan en camperplezier.

Opening / Open dagen
16 en 17 maart van 10 tot 17 uur

Diverse speciale aanbiedingen tijdens de open dagen.

Officieel dealer van: 
Hobby en Sterckeman caravans  

LMC en Sun Living campers

Diverse mooie occasions caravans en campers op voorraad
Reparaties van alle merken caravans en campers inclusief  

APK camper keuringen in eigen huis

Geldig van 14/03 tot en met 20/03

LEKKER VERS:
Hachee vlees (van eigen rundvlees)

100 gram .................................met GRATIS uien en flesje sudder bier
Kalkoenfilet (stuk of lappen) ..........................................................100 gram € 1,10

SPECIAL VAN DE WEEK:
Zwitserse Car (speklapjes gevuld met ham en kaas)....100 gram € 1,55

GEMAK VAN DE WEEK:
500 gram nasi + 250 gram babi pangang ............................................€ 5,99

VLEESWAAR TOPPER:
100 gram schouderham + 

100 gram mosterdrollade.....................................................................samen € 3,99

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

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

Mogen wij ons even voorstellen!!!
Wij zijn het gloedjenieuwe jeugdbestuur van buurtvereniging St. Lucia.

Het jeugdbestuur geniet al volop van het nieuwe speeltuintje.
V.l.n.r. Jasper Bijlmakers, Julia van Rijt, Lieke Wijen en Vincent Dijcks.

In december zijn wij gevraagd door het grote bestuur om een jeugdbestuur op te richten. 
Het bestuur van St. Lucia vindt het erg belangrijk dat er door de ogen van de jeugd naar 
bepaalde activiteiten gekeken wordt. 

En nu mogen wij onze eigen ideeën voor de jeugd gaan realiseren!

Zo zijn we op dit moment al heel druk bezig met onze eerste activiteit: 
De opening van het nieuwe speeltuintje op de Populierenstraat op 23 maart a.s.

Het beloofd en leuke middag te worden voor jong en oud. 
We roepen dan ook alle mensen van de buurt St. Lucia (lid of geen lid) op om op 
zaterdag 23 maart om 14.00 uur mee te komen feesten in het speeltuintje.  

Wij zorgen voor muziek, slingers, ballonnen, koffie/thee en ranja en voor iets lekkers!
Neem allemaal een vriendje of vriendinnetje mee en natuurlijk super goede zin!

Kom kijken hoe blij iedereen is met dit mooie nieuwe speeltuintje!!!!

Beste Toneelliefhebbers
Toneelvereniging Mengelmoes uit Nederweert-Eind heeft het afgelopen 
weekend met veel plezier de eerste voorstellingen op de planken gebracht van 
de komische dialect voorstelling “Van eur femilie mojje ut hebbe”. Het pu-
bliek heeft met volle teugen genoten (en wij ook!).

Hieronder een 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.

Tot ziens op:
Vrijdag 15 maart De Pinnenhof Nedertweert
Zaterdag 16 maart De Pinnenhof Nedertweert
Zondag 17 maart De Pinnenhof Nederweert
Woensdag 20 maart Haaze-hoof Ospel
Vrijdag 22 maart Haaze-hoof Ospel
Zaterdag 23 maart Haaze-hoof Ospel

Aanvang 20.00 uur • Entree: 8 Euro • Zaal open vanaf 19.00 uur • Geen voorverkoop.

Kijk ook eens op www.mengelmoes.net

Cafetaria d’Ind-j viert 
driejarig bestaan!

Drie jaar geleden openden Frans en Desiree van Nieuwenhoven hun deuren van Ca-
fetaria d’Ind-j en ze zijn inmiddels niet meer weg te denken uit Nederweert-Eind. Ca-
fetaria d’Ind-j is het adres voor verse friet en een ruime keuze aan heerlijke snacks. 
Daarbij houdt men rekening met het frituren op een verantwoorde wijze en ze gebruiken 
daarom ook vloeibaar frituurvet van de beste kwaliteit. Cafetaria d’Ind-j is aangesloten 
bij ‘verantwoord frituren in de horeca’ (Nederweert) waarbij streng word toegekeken of 
alle regels gevolgd worden. Er zijn 16 zitplaatsen en er is een leuke speelhoek voor de 
kleintjes. Nu de lente weer is aangebroken en het zonnetje buiten weer gaat schijnen is 
er tevens buiten een gezellig terras met 24 zitplaatsen. Naast de lekkere friet en snacks 
is er in het assortiment ook een ruime keuze aan heerlijke schotels, belegde broodjes, 
wraps en salades voor mee te nemen of om gezellig op locatie op te eten. Vanaf april 
t/m september verkoopt Cafetaria d’Ind-j ook weer ambachtelijk Italiaans ijs in diverse 
smaken. Dat is nog lang niet alles want ook voor buffetten kunt u op Pastoor Maesplein 
11 in Eind terecht. Wilt u weten wat Cafetaria d’Ind-j nog meer te bieden heeft? Neem 
dan eens een kijkje op www.cafetaria-dindj.nl. Om het driejarig bestaan te vieren heeft 
Cafetaria d’Ind-j leuke acties voor u in petto. Deze acties vindt u terug in de advertentie 
elders in dit Weekblad. 
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