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Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.
Incl. gratis halen/brengen!

6dgn/week een service-auto

Inclusief poetsen!

Nu! €29.95

in Nederweert/Ospel

Postelstraat 36 Someren Tel. 0493-494610

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ELECTRA

- BADKAMERS

- VERWARMING

Doospels Dubbel: een bruin bier
van hoge gisting. 6,5% alcohol-
volume. Stevige schuimkraag
en een mooie volle ‘neus’. Het 
bier heeft een fijn koolzuur, een 
nootachtige toon en een zoetje. 
In de lange afdronk blijft een 
mooi bittertje hangen. Het bier
is heerlijk doordrinkbaar.

Bij zo’n omschrijving wil je toch 
meteen de nieuwste variant onder 
de speciaalbieren proberen. En 
dat kan. Vanaf 21 maart is het 
Doospels Dubbel verkrijgbaar 
op diverse locaties, waaronder 
natuurlijk bij de Dorpsherberg in 
Ospel.

Bourgondiër met passie voor 
speciaalbieren
Sinds enkele jaren is Coen van der 
Zanden de man achter restaurant 
De Dorpsherberg in Ospel. Zijn 
ouders, Jan en Dory, gingen hem 
voor in de kern van Ospel en later 
op de huidige locatie. Coen, onge-
twijfeld bourgondiër en liefhebber 
van het goede leven, is verzot op 
streekverhalen, streekproducten, 
streekgerechten én speciaalbieren. 
Iedere dag wordt afgesloten met
een glas smaakvol gerstenat van 
een zekere allure. Deze passie 
resulteerde in een groot aanbod 

Eerste flesje Doospels Dubbel voor Ospelse pastoor Coumans

“Wat is er mooier dan een 
eigen streekbier.”

van Belgische en Nederlandse 
speciaalbieren in het restaurant. 
Zijn certificering tot bierambassa-
deur bij de Stichting Bieropleidin-
gen Nederland (StiBON) wakkerde
zijn bierpassie verder aan. “Op de 
menukaart adviseren we telkens 
een speciaalbier bij een gerecht. 
We merken dat onze bezoekers 
daardoor steeds vaker kiezen voor 
een biertje bij hun eten, in plaats 
van een mooie wijn.” Een opsteker 
voor Coen is dat bier de mond bij 
iedere dronk ‘schoont’. “Dit komt 
door het koolzuur in het bier, waar-
door het beter omgaat met vet in 
het eten. Daardoor komt de smaak 
van het gerecht bij iedere hap nog 
beter tot z’n recht.” 

Smaakvol eigen bier volgens
uniek recept
Als bierkenner en horecaonder-
nemer is er geen groter genot dan 
een eigen bier te kunnen presente-
ren. Geen etiketbier maar een echt 
uniek ambachtelijk gebrouwen 
éigen bier. Dit idee vatte enkele 
jaren geleden post bij Coen en 
liet hem niet meer los. “Wat is er 
mooier dan een eigen streekbier te 
kunnen bedenken, te brouwen en
te presenteren in je eigen zaak!” 
Hij zocht contact met de Weertse 
brouwerij ‘De Natte Gijt’. Enkele 
proefsessies gingen vooraf aan
de uiteindelijke smaakbepaling. 
Daarna volgden enkele brouwsels. 
Eén met gist van Rochefort en één 
met Westmalle-gist. Het laatste 
brouwsel werd de basis voor het
unieke Doospels Dubbel. Het 
totale brouwproces duurde zeven 
weken. Op de dag dat dit interview 
wordt afgenomen heeft Coen net 
een tweet geplaatst: “Vandaag is
een goede dag om te beginnen 
met lijnen…pfff, net 185 fusten 
en dozen bier de kelder in gedra-
gen.” Coen is een alleskunner: niet
alleen sjouwt hij zelf het bier de 
kelder in. Hij ontwierp ook het logo 

en het bierglas. “Het flesje is een 
mooi dikbuikje. Overigens nergens
op doelend…”. 

Sommige bieren kunnen een 
dames- of herenbier genoemd 
worden. Het Doospels Dubbel is 
onzijdig. “Door de samenstelling is
het een lekker doordrinkbaar bier, 
dat bij heren én dames in de smaak
valt. Een perfect bier voor een
zomerse dag en een smaakvol bier
aan tafel. Het gerecht dat we erbij 
adviseren is de heerlijke stoofscho-
tel van Limousin rund uit de Groote 
Peel.” Het gerecht heeft de nostal-
gische naam ‘Vlikkenturf’ en bevat 
Doospels Dubbel. 

Wat volgt? 
Coen verzucht: “Ik heb te veel 
ideeën voor te weinig tijd, maar 
waar ik naar uitkijk is een eigen 
brouwerij bij onze zaak. Een echt 
Ospels gebrouwen bier kan Ospel
extra op de kaart zetten.“ 

Als mede-speciaalbierliefhebber 
fantaseert de schrijver van dit artikel 
er alvast op los. Misschien is het 
Doospels Dubbel wel het begin van
een reeks van Doospelse bieren,
zoals een Teune’s Tripel, een Geb-
bels Grand Cru of een Bieële Blond.

Presentatie Doospels Dubbel
Het Doospels Dubbel wordt op 
woensdag 20 maart officieel 
gepresenteerd aan een aantal 
genodigden in De Dorpsherberg 
in Ospel. Pastoor Coumans uit 
Ospel ontvangt het eerste flesje 
uit handen van de initiatiefnemer 
Coen van der Zanden. Vanaf 21 
maart is het nieuwste speciaalbier 
verkrijgbaar, te proeven, te beleven 
en te koop bij De Dorpsherberg en 
bij diverse cafés en slijterijen. Op 
www.doospelsdubbel.nl vindt u alle 
verkoopadressen. 

F. Bruekers

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

‘Mijn vrouw was 

bijzonder levenslustig . 

Een sombere uitvaart 

paste dan ook 

totaal niet bij haar.

Dat begreep Van Deursen 

helemaal .’

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

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

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

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

Spauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Dhr H. Pleunis uit Weert:

“ Het is bij de tandarts net als in een
huwelijk:
soms ben je blij hem te zien, maar soms
wil je hem wel de nek omdraaien“.

MODE 
FLITSEN

woensdag 
20 maart

9.45; 13.45 en 19.30 uur

Extra 
koopavond 

tot 22.00 uur

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.nl

Geboortekaartjes???
Drukkerij van Deursen bv

Pannenweg 231 Nederweert.

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

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Gelato & Chocolate

Ambachtelijk ijs, chocolade, bonbons & koffie
Maaspoort 32, 6001 BR Weert

Paaseitjes
uit eigen chocolaterie
300 gram € 5,95

Geldig op donderdag, vrijdag, zaterdag én
koopzondag 24 maart

Lekker punt verse vlaai
voor slechts € 1,00

bij aankoop van een kopje koffie of thee

Tegen inlevering van deze bon
bij aankoop van € 15,00 aan chocolade

200 gram
huisgemaakte paaseitjes gratis

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

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



kpn doet ’t 
gewoon

Standaard 
haarscherp beeld 

met glasvezel

Haal de toekomst in huis.
Met KPN Glasvezel kijk je nu al standaard naar 10 Nederlandse zenders in HD. Ook kun je met Interactieve TV live 

pauzeren en gemiste programma’s later bekijken. Op meerdere tv’s, je laptop en je tablet. Bovendien ben je helemaal 

klaar voor 3D-tv van de toekomst. Schrijf je dus nu in voor een Glasvezel Alles-in-één Pakket*.

kpn winkel Weert | kpn.com/glasvezel | 0800 0404
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Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Sinds 1914

Aanbieding
t/m 23 maart
Onze prijswinnende

Kersenvlaai € 8,95
Mini appelflap

2+2 GRATIS
donker Heytserbrood

€ 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).

✂

✂

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!!!!

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!!!!!!!

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)
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telfort.nl/glasvezel
088 1200 000

Reggefiber glasvezelwinkel
Brugstraat  33 
6031 EE Nederweert

Telfort adviseur:

Van 
18 maart 

t/m 14 april 
2013

bij een 
Alles-in-1
glasvezel

pakket

VVV
cadeaubon t.w.v. 

25,- gratis
Beatrixlaan 56 Asten • Tel.: 0493-697707 • www.deboernatuur.nl
Openingstijden: vrijdag: 13.00 – 17.00. zaterdag: 9.00 - 17.00 uur.

Wij zijn weer open

Hortensia’s

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

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. 

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

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

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

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

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

MAATJESPROJECT: vrijwilliger voor gezelligheid gezocht! 
Voor een man van 38 jaar zoeken we een vrijwilliger (m/v) die samen met hem gezellige 
activiteiten wil ondernemen. Een vrijwilliger kan meneer enorm helpen om meer struc-
tuur in het dagritme te krijgen. Hobby’s van meneer zijn zwemmen, tafeltennis, natuur-
wandelingen, muziek en tentoonstellingen bezoeken. Meneer heeft gevoel voor humor. 
We zoeken een gezellig persoon met een brede belangstelling. Kunt u hierin iets beteke-
nen? Neem dan contact met ons op! Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen. 

VACATURE VAN DE WEEK: activiteitenbegeleider Scouting Nederweert
Scouting Paus Pius X in Nederweert is op zoek naar een activiteitenbegeleider. De scou-
ting zoekt een vrijwilliger die de vereniging wil komen versterken. Om als activiteitenbe-
geleider aan de slag te gaan wordt u opgeleid door Scouting Nederland. Vindt u het leuk 
om contacten te leggen en heeft u affiniteit met jongeren? Dan is dit vrijwilligerswerk 
wellicht iets voor u! Neem bij interesse 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. 

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

BEWEEGBARE BÜHNE VOOR 
GEMEENSCHAPSHUIS

REIGERSHORST
De multifunctionele accommodatie “Ge-
meenschapshuis Reigershorst” is voor
het gemeenschapsleven in de kern Eind 
van de gemeente Nederweert een be-
langrijk trefpunt.
De accommodatie is in de jaren 70 ge-
realiseerd en in de daarop volgende de-
cennia voorzover mogelijk uitgebouwd en 
ingericht naar de eisen van de tijd.
De Reigershorst wordt hoofdzakelijk ge-
bruikt als gym-/sportzaal en ontmoe-
tingsruimte door de vele verenigingen die 
het dorp rijk is. Jaarlijks zijn er diverse 
momenten waarop de bühne moet wor-
den opgebouwd en afgebroken.
De  bühne bestaat nl. uit losse elemen-
ten omdat op deze wijze tevens efficient 
gebruik gemaakt kan worden van de 
toneelruimte voor de opslag van sport-
toestellen.
De bühne elementen zijn wegens slijtage 
aan vernieuwing toe.

Het blijkt steeds moeilijker om vrijwilligers 
te vinden voor  het op- en weer afbouwen 
van de bühne elementen. Daarnaast staat 
in het huidige beleid de zelfredzaamheid 
van verenigingen inmiddels meer en meer 
centraal, dit als een gevolg van de al sinds 
enkele jaren geldende budgetfinancie-
ring. Een fysiek zware klus voor de vrou-
wen-, jeugd- en seniorenverenigingen.

Reden voor het bestuur zich in te spannen 
het mogelijk te maken de losse elementen 
te vervangen door een vaste en middels 
moderne techniek “met een druk op de
knop” in hoogte verstelbare bühne.
Het heeft even geduurd maar mede dank-
zij de welwillende medewerking van het
Dichterbijfonds van de Rabobank, het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, Kern met Pit
en het Ballegooie Fonds is de financiering
van het plan gelukt.
De realisatie is in eigen beheer uitgevoerd 
waarbij diverse vrijwilligers uit het Eindse 
verenigingsleven een hand hebben toege-
stoken.

Het resultaat mag er zijn, dank aan alle 
sponsors en vrijwilligers!

Bestuur Gemeenschapshuis Reigershorst

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

repareren en leveren van 
Wasmachines Drogers
Vaatwassers Ovens
Stofzuigers Strijkijzers

etc.
www.petereilerswitgoedservice.nl

Peter
Eilers

witgoedservice

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

WAAROM
Waarom is het toch
dat als je aan een roos denkt
je ook meteen op de doornen komt
en daarmee op het lijden
van de mens en het Passieverhaal

Waarom niet nagedacht over
de schoonheid van de kleuren
in de vaas die je huis sfeer geven
je leven veraangenamen

Waarom moet een roos per sé
schaduw geven waarom moet
iets moois aanleiding geven
tot iets wat eigenlijk onaangenaam is

Kunnen we dan niet meer 
genieten van iets eenvoudigs
van de simpele gelegenheden
van het bestaan van de dingen
die het leven draaglijk maken

Peter Massee

Praktijk In Balans
Voeding, 
Gezondheid  en 
Levenswijze

Workshop 
In Stijl In Balans 

28 maart of 11 april

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

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

Pinnentocht
Op zondag 2 juni 2013 organiseert de St. Kindervakantiewerk Nederweert voor de 26e

maal de Pinnentocht.
Een wandeltocht waarbij u kunt kiezen om 42, 25, 15, 10 of 7 km te lopen.

Deze wandeltocht loopt door de schitterende natuur van Limburg en Brabant, u komt  op 
plaatsen waar u normaal niet zult komen.
Waaronder het Weerterbos, Hugterheide, Laarderheide, en de Achterse Banen. 
U komt langs het Grenskerkmonument en de uitkijktoren, met een beetje geluk ziet u de 
edelherten!!! 
Het gebied waar u wandelt is rijk aan natuurschoon, vogels, konijnen, reeën, herten  en 
vele soorten insecten.

Nieuw van opzet dit jaar de familietocht van 7 km, nagenoeg geheel losgekoppeld 
van de langen afstanden, dus kinderen trek je wandelschoenen aan en kom gezel-
lig met je ouders en/of opa en oma wandelen. 

Start en finish locatie is buurthuis Le Winne Boeket 6 Nederweert.
Starttijden zijn 42 en 25 km van 07.00 tot 10.00 uur, de 15 km van 07.00 tot 12.00 uur, en 
de  7 km van 08.00 tot 13.00 uur.

Dit jaar extra startplaats 10 en 25 km bij wandel en fietscafe “Daatjeshoeve” 
Heugterbroekdijk 34 Nederweert.
Starttijden 10 km tussen 08.00 en 12.00 uur

15 en 25 km tussen 08.00 en 10.00 uur

Deelname kost € 2,00 per persoon, kinderen t/m 12 jaar € 1,00.
Op de rustplaatsen kunt u tegen vriendelijke prijzen eet en drinkwaren verkrijgen.
De opbrengst van de wandeltocht komt geheel ten goede aan het Kindervakantiewerk 
in Nederweert.

Voor meer informatie kijk op www.kvwnederweert.nl of mail bestuur@kvwnederweert.nl 
telefonisch  0495-633396.

KVW NEDERWEERT ZOEKT KNEX!
Voor augustus 2013 is KVW Nederweert opzoek 
naar Knex voor een leuke leerzame activiteit. 
Heeft u nog Knex liggen en zou u het willen 
doneren aan KVW Nederweert, neem dan 
contact op via 0495-547113.
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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



Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Appelcitroenbavaroise ..........................€ 10,75
Zonnebloem ................................................. € 1,95
Appelgebak ..................................... 2 voor € 2,40
Kaasbroodje ..................................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.

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

Schiesser voor heren
2 herenslips
wit..........................................................................€ 13,50
2 herensinglets
wit, 100% katoen.................................................€ 13,50
Dameshemdje
wit...............................................................................€ 9,95
GOEDE 
VRIJDAG 
geen koopavond

Feestelijke open dag bij 
Buitencentrum  De Pelen 

Staatsbosbeheer viert begin van seizoen met een Buitenfestival

Op zondag 24 maart viert Staatsbosbeheer het begin van het Buitenseizoen met 
een feestelijke open dag bij Buitencentrum De Pelen. Tijdens het Buitenfestival 
zijn er de hele middag tal van activiteiten in en rondom het Buitencentrum en 
in Nationaal Park De Groote Peel. Inspirerend voor iedereen die graag buiten is! 
Toegang tot het Buitenfestival is gratis, maar voor sommige activiteiten wordt een
bijdrage gevraagd! Buitencentrum De Pelen ligt aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Aan het begin van de Lente wil iedereen naar buiten! Een beter moment om te laten 
zien wat je in huis hebt is dus er niet. Tijdens het Buitenfestival op 24 maart maakt de 
bezoeker kennis met Buitencentrum De Pelen en het Nationaal Park De Groote Peel en 
de mogelijkheden die er zijn op het gebied van activiteiten en recreatie. Dit jaar presen-
teren zich ook de andere Pelen, de Strabrechtse Heide, het Leenderbos en het Leudal 
zich met diverse onderwerpen. 

Het Buitenfestival biedt voor elk wat wils, maar vooral de kinderen komen volop aan hun 
trekken. Zo zijn er in het amfitheater verschillende voorstellingen. Goochelaar Axel Bart 
laat zijn goochelkunsten zien, Reintje en haar Voskes zingen vrolijke kinderliedjes en 
Theater Rabarber speelt een vrolijke clownvoorstelling. In het Knutsel- en Ontdekhonk 
kunnen kinderen creatief aan de slag met nestkastjes timmeren, insectenpotjes maken 
en nog andere natuurlijke’ knutselzaken. Op de Ruige Route in het Zwarte Ravenbos 
sluipen rovers rond en op de Rustige Route oftewel het Familiepad laten Peelgidsen zien 
wat er groeit en bloeit in de Peel. Voor de echte bikkels is er een blote voetenpad.

Maar er is nog meer. In de paardenwei achter de bijenstal zijn er demonstraties schapen 
drijven met bordercollies. Op het voorterrein bij De Pelen staan informatiekraampjes van 
onder andere Klok en Peelmuseum Asten, Openluchtmuseum Eynderhoof, Bezoeker-
scentrum Leudal, het Toon Kortoomspark en de Landelijke Fokkersclub Nederlandse 
Landgeit. Ook Het Hof van Schoor en de Dorpsherberg zijn van de partij. Men kan er 
zelfs proeven van een nieuw Ospels bier! Kortom, er is teveel om op te noemen. Iedereen 
moet gewoon komen kijken, proeven, genieten en zich laten verrassen!

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

Culinair weekend
Vrijdag 29, zaterdag 30, zondag 31 maart 

en maandag 1 april

Keuken geopend vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur.

Keuze uit diverse voorgerechten, soepen, 
hoofdgerechten  en nagerechten.

Kom gezellig dineren bij ons: 

eetcafé Het Peeljuweel Ospel

Tel.: 0495 – 634080

Graag even 

reserveren

Culinair weekend

paasweekendpaasweekend

Gezond Verstand
Het Fluisterkind, de boodschap van je kind ontrafeld.
Problemen van je kind (angsten, lastig gedrag of problemen op school, maar ook ziekten)
geven je vaak een machteloos gevoel. Je wilt tenslotte het beste voor je kind! De Fluisterkind
methode laat zien dat je kind ook niets liever wil dan dat jij gezond en gelukkig bent.
Hij gunt jou weer je “heelheid”. Tijdens de lezing ontdek je hoe je kind jou deze boodschap
influistert. Wat jij kunt leren van het probleem van je kind(je).
Op 26 maart door Meta Kierkels van Praktijk Lindekracht uit Nederweert 20.00 uur. 

In Stijl In Balans
Wie wil dit nu niet. Volledig in balans zijn. Met jezelf en met je omgeving, met je innerlijk en
je uiterlijk. Dat klinkt te mooi om waar te zijn zal u vast denken…toch is dit mogelijk.
Els Croughs van A Touch of Els uit Helden en Petra Wilmsen van Praktijk In Balans
uit Nederweert  willen u daar graag een handje mee helpen. Met een geweldige leuke
en leerzame workshop willen wij u een stukje op weg helpen.  Op weg naar meer balans
in uw leven.
Shoppend in uw eigen kledingkast maakt dat het niet veel hoeft te kosten. Tot mijn verbazing
draag ik kleding die ik al heel lang niet meer gedragen heb. Omdat ik nu weet welk een
type ik ben, sommige mensen zijn een warme kleuren type en sommige een koele kleuren.
Maar ook heb ik voorbeelden gekregen van Els hoe en wat te combineren, erg verrassend
mag ik wel stellen. Er kwamen combinaties langs waar ik zelf nog nooit aan gedacht had!
Het maakt dat ik in eens veel meer kleding heb dan voorheen. Dit terwijl ik niets bij gekocht
heb…laat u verrassen…ook denken wij daarbij aan een lekker én verantwoord hapje, om u
ook daarin een stukje op weg te helpen. Workshopdata: 28 maart of 11 april 13.30 – 16.30
uur en tevens op 11 april van 19.00 – 22.00 uur De uitgebreide informatie vind u op de site.

Hoe bewust los laten Work in & out op 28 maart om 20.00 uur Iedereen roept
tegenwoordig: Ik weet, ik moet los laten. Maar hoe doe je dat los laten? Veel te vaak
proberen wij het bewust of onbewust te verstoppen of te vermijden en als het terug keert
hebben wij er opnieuw last van. Dit wil juist zeggen dat wij het nog niet los gelaten hebben
en dat het nog steeds stoort. Als je echt los laat dan stoort het niet meer. Wij bieden u
aan een 2 wekelijkse meditatieve leiding om je weer op nieuw te herinneren hoe met de
angsten, irritaties, kritiek, boosheid of problemen om te gaan. De bedoeling is om bewust
te worden van je storende emoties en weten wat ze met je doen, of ze afkomstig zijn van
jou of juist niet en HOE ZE LOS TE LATEN. Je leert je eigen stappen te nemen (en nog veel
meer) en hoe steeds meer gebruik er van te maken.

Gelaatkunde…je voelt en ziet letterlijk hoe iemand in elkaar zit. Je leert het hoofd en het
gezicht van een ander te “lezen”. Zie waarom de een sneller moe is dan de ander. Je kunt
het dan beter begrijpen. Het is een leuke, gezellige en vooral leerzame workshop. Je gaat
naar huis en kijkt vanaf nu anders naar de mensen rondom je heen! Vierdaagse workshop
start op 27 maart kijk op de site voor alle informatie.

Allergieën, laat u alles vertellen over allergieën, maar vooral hoe u er vanaf kan
komen..door Peter Vergroessen uit Weert. Graag verteld Peter met welke methode hij
hieraan kan werken.  Meestal met véél succes. Kom eens luisteren naar de mogelijkheden
op 2 april om 20.00 uur

Beter leren zien zonder bril J Kan dit dan? Ja echt waar! Workshop / Lezing waarin we
praktisch gaan oefenen, je ontvangt de nodige informatie, oefen je ogen op een simpele
manier en ga terug weer beter zien….wanneer? Op donderdag 18 april om 20.00 uur

Graag tot ziens bij Praktijk In Balans, hartelijke groetjes Petra Wilmsen

COLLECTEBUNDELING 
BUDSCHOP 2013

De collectebundeling Budschop 2013 is
zeer goed verlopen.
Ondanks het slechte weer is er meer op-
gehaald dan vorig jaar.

Opbrengst per doel:
Alzheimer Nederland € 489.13
Amnesty International € 227.28
Gezonde longen, longfonds € 491.78
Brandwondenstichting € 339.98
De Vastenactie € 468.28
Lokale EHBO vereniging € 395.33
Fonds verstandelijk gehandicapten € 358.53
De Hartstichting € 719.98
De Hersenstichting € 201.23
Jantje Beton € 334.28
KWF Kankerbestrijding € 842.58
De maag-, lever-, en darmstichting € 471.48
Nationaal MS Fonds € 377.83
De Nierstichting € 463.88
Het Reumafonds € 482.98
TOTAAL opbrengst € 6689,56

Inwoners van Budschop heel hartelijk 
dank voor uw geldelijke steun.

Commissie Collectebundeling Budschop

Beste Toneelliefhebbers
Toneelvereniging Mengelmoes uit Nederweert-Eind heeft het afgelopen 
weekend  en het weekend daarvoor met veel plezier de komische dialectvoor-
stelling “Van eur femilie mojje ut hebbe”op de planken gebracht. De bezoek-
ers hebben met volle teugen van dit politieke schouwspel genoten.

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.

Heeft u deze voorstelling niet gezien? Dan heeft u as. woensdag 20 maart en komend 
weekend de laatste kans voor een heerlijk avondje lachen, gieren en brullen met de dia-
lectvoorstelling Van eur femilie mojje ut hebbe!

Tevens willen wij iedereen bedanken, die het mogelijk gemaakt hebben om “Van eur 
femilie moije ut hebbe” op de planken te brengen.

Tot ziens op:
Woensdag 20, vrijdag 22 en zaterdag 23 maart  in de Haaze-Hoof te Ospel.
Aanvang 20.00 uur 
Entree: 8 Euro
Zaal open vanaf 19.00 uur
Er vindt geen voorverkoop plaats.

Kijk ook eens op www.mengelmoes.net

ARTROSE IN HEUP OF KNIE, 
BEN IK AAN EEN PROTHESE

TOE?

Woensdag 3 april a.s. organiseert SJG 
Weert een informatiebijeenkomst over ar-
trose van de knie of heup en gewrichtsver-
vangende protheses. 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 Patiëntenvoorlichting: 0495 –
57 22 05.

De orthopedisch chirurg, fysiotherapeut 
en een verpleegkundige geven uitleg over 
de ‘versleten’ knie en heup, behande-
lingsmogelijkheden, soorten protheses, 
het plaatsen van een prothese en de re-
validatieperiode.

Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen. 

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

GEZAMENLIJKE COLLECTE 
OSPEL 2013 

Vorig jaar is er op initiatief van de dorps-
raad Ospel in Ospel en Ospeldijk  gestart 
met een gezamenlijke collecte Ospel/
Ospeldijk. Dit wil zeggen dat de landelijke 
goede doelen niet afzonderlijk, maar in 
één keer langs de deur komen om te col-
lecteren. Scheelt u voordeurbezoeken en 
minder uren inzet  van de vrijwillige collec-
tanten. Deze manier van collecteren werd 
vorig jaar positief beoordeeld. Vandaar
dat ook dit jaar de gezamenlijke gebun-
delde 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 doe-
len met verdere uitleg. Kort samengevat: 
U kunt bij ieder goed doel aangeven hoe-
veel geld u wilt doneren aan dat doel. On-
deraan de brief vult u het totaal bedrag in. 
Dit bedrag doet u met de lijst in de enve-
lop die de collectant 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

STEVENS
TELEVISIES

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

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

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

       UW LED-TV
ADRES!!

In 95% de goedkoopste!!

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

van eiken meubels,
antiek, Lodewijkstijl, Barok, 

leren bankstellen en modern.
Partijgoed, witgoed en

kleingoed enz.

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

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

www.budschopactueel.nl

Sterk ‘naoberschap’
Op vrijdag 8 maart jl. heeft het CDA Ne-
derweert een themavond gehouden met
als titel: ‘Sterk naoberschap’ gedwongen
door het Rijk, een zegen? Vanwege de 
aankomende verscherpte regelgeving van 
de zorg en ter vergroting van de bewust-
wording hiervan, en het draagvlak hiervoor, 
werd dit thema aangepakt voor belangstel-
lenden en genodigden.

Burger Hulpverlening
Doel was om een aantal sprekers een 
thema te laten aansnijden hoe zij tegen 
dit standpunt aankijken en het ieder van-
uit en andere hoek te belichten. Zo sprak 
Antoine Hekers over zijn rol als vrijwilliger 
bij Burger Hulpverlening Limburg (BHL). 
Dit is een netwerk van mensen die een re-
animatiecursus hebben gevolgd en te pas 
en te onpas opgeroepen kunnen worden 
bij een noodsituatie (hartstilstand) in de 
directe omgeving. Het mooie is dat ieder-
een zich hierbij aan kan sluiten door een 
informatiebijeenkomst te bezoeken en een 
cursus te volgen (geheel betaald door de 
gemeente). Kijk eens op www.hartslagnu.
nl voor bijeenkomsten in de buurt of meer 
informatie.

Tijdelijke noodsituaties
Hierna heeft Sergio van Santvoort Vorst 
vertelt hoe hij vanuit ervaringen in zijn ei-
gen gezinssituatie Bucket Line heeft op-
gericht. Dit initiatief brengt mensen samen 
om in een tijdelijke en persoonlijke nood-
situatie, een steun te zijn door voor elkaar 
kleine klussen te doen. De site, www.buc-
ketline.nl, biedt een omgeving waarin men-
sen voordat de noodsituatie zich voordoet
al een maatschappelijke kring aan kunnen 
spreken waarin ze aangeven op welk vlak 
ze elkaar van dienst kunnen zijn op het mo-
ment dat bij één van deze personen zich 
een noodsituatie voordoet. Een indrukwek-
kend verhaal en een voorbeeld van naober-
schap pur sang.

Leefbaarheid kleine kernen
De avond werd afgesloten door Kees van 
Rooij die, naast zijn burgemeesterschap in 
Horst aan de Maas, voorzitter is van KNHM
(Koninklijke Nederlandse Heidemaatschap-
pij). Deze stichting ondersteunt burgerinitia-
tieven door het beschikbaar stellen van ken-
nis, advies en financiële middelen. Het gaat
hierbij dan vooral om initiatieven die een 
direct positieve invloed hebben op de leef-
baarheid in de (kleine) kernen. De KNHM is 
nauw verbonden aan ingenieursbureau Ar-
cadis dat nog altijd de know-how levert bij 
de projecten van de KNHM in de vorm van 
beschikbaar stellen van kennis, netwerk en 
financiële middelen. Op www.KNHM.nl is te
zien op welke gebieden ze allemaal actief 
zijn en wellicht iets kunnen betekenen voor 
jouw initiatieven uit jouw buurt.

Meedenken?
Al met al een interessante avond met veel 
eye-openers en stof tot nadenken.Heeft u
ook interesse om eens mee te denken of 
een interessante avond bij te wonen? Stuur 
een e-mail naar cdanederweert@gmail.
com, geef u persoonlijke interesse aan en 
wij nemen contact met u op.

CURSUSSEN COCON
Cupcakes versieren: 6 lessen, om de 14 
dagen, vrijdagavond 22 maart, aanvang 
19.30 uur. Workshop Solliciteren: Wat 
is solliciteren/jouw cv; de vacature; social 
media; de sollicitatiebrief; voorbereiden 
op sollicitatiegesprek: 2 april, 19.30 uur, 5
lessen. Windows: dinsdagvond 2 april, 7
lessen, aanvang 19.30 uur. Omgaan met 
navigatie: info-bijeenkomst maandag 8
april om 13.30 uur. Tekenen en Schilde-
ren volwassen: dinsdagmiddag 19 april, 
6 lessen, eenmaal per 14 dagen. Werelds
koken: 8 mei Grieks, 22 mei Mediter-
raans, 5 juni Mexicaans, aanvang 18.00 
uur, u kunt ook per avond inschrijven.

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

KVW NEDERWEERT ZOEKT KNEX!
Voor augustus 2013 is KVW Nederweert opzoek 
naar Knex voor een leuke leerzame activiteit. 
Heeft u nog Knex liggen en zou u het willen 
doneren aan KVW Nederweert, neem dan 
contact op via 0495-547113.
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De reacties op de schetsontwerpen voor 
de nieuwe parkeervoorziening aan de 
Loverstraat zijn overwegend positief. 
Dat is de conclusie van het overleg dat 
op woensdag 6 maart plaatsvond tussen 
omwonenden en de gemeente. De aan-
wezigen kwamen met goede adviezen 
en aanvullingen die we in het definitieve 
ontwerp hebben meegenomen.

Voor de avond waren direct omwonen-
den, het Dörpsoverlek Ni-jwieërt en 
de directies van de Tandartsenpraktijk 
Nederweert en het Gezondheidscentrum 
uitgenodigd. Een aantal bewoners maakte 
zich vooraf zorgen over het wegvallen van 
openbaar groen. Op één treurwilg en drie 
kleinere magnolia’s na blijven alle bomen 
staan. Daarnaast worden tien nieuwe 
bomen geplant en is de aanleg van een 
brede groenstrook met haag tussen de 
parkeerplaats en het trottoir voorzien. 
De Loverstraat krijgt daardoor meer de 
uitstraling van een laan.

Kinderen moeten veilig en ongedwon-
gen kunnen spelen. Ook in de openbare 
ruimte. Voor het realiseren en onderhou-
den van speelvoorzieningen is door de 
gemeenteraad in 2008 een speelruimtebe-
leid vastgesteld. Een belangrijk uitgangs-
punt daarin was onder meer dat bewoners 
nauw betrokken werden bij de inrichting 
van een speelveldje. Op dinsdag 26 maart 
wordt het speelruimte beleid geëvalueerd 
en wordt de raad gevraagd of we op de 
huidige manier verder kunnen gaan. Bij 
het uitvoeren van het beleid hanteren we 
een aantal kaders die afkomstig zijn van 
Speeltuinwerk Limburg. Deze uitgangs-
punten variëren van het combineren van 
zoveel mogelijk leeftijdsgroepen op speel-

Waardevolle tips
Tijdens de bijeenkomst hadden de 
aanwezigen enkele goede adviezen die 
worden meegenomen in de verdere uit-
werking van het ontwerp. Deze hadden 
o.a. betrekking op de ontsluiting voor 
voetgangers en mindervaliden, de keuze 
van de boomsoort, het plaatsen van een 
extra boom en haag, de sociale veilig-
heid (niet te hoge hagen) en de bereik-
baarheid tijdens de uitvoering. Aan het 
einde van de bijeenkomst is er een keuze 
gemaakt voor variant twee. 

Planning
De aanbevelingen zijn verwerkt in een 
definitief ontwerp dat aan de direct 
aanwonenden is voorgelegd. Het ontwerp 
wordt in maart en april verder uitgewerkt 
tot een bestek dat we vervolgens gaan 
aanbesteden. De uitvoering staat gepland 
voor het derde kwartaal van 2013.  

Ga naar nederweert.nl voor alle informatie.

samen met zijn echtgenote alsnog een 
bezoek aan het briljanten bruidspaar. 

Bestuur en medewerk(st)ers van de 
gemeente  feliciteren de heer en 
mevrouw  Kuepers van harte met dit 
bijzondere jubileum en wensen hen nog 
veel gelukkige en gezonde jaren toe. 

velden, het zoeken van samenwerking 
met derden (bijvoorbeeld een woning-
vereniging) tot het rekening houden 
met geschiktheid voor gehandicapten en 
minder validen. Benieuwd hoe de raad 
met de evaluatie en het voorstel omgaat? 
Kom dan naar de raadsvergadering in het 
gemeentehuis. Aanvang 19.00 uur. De 
koffie  staat klaar. 

Op de agenda staan ook de behandeling  
van de rapportage gebiedsgerichte aanpak 
fijn stof, het nieuwe inkoop- en aanbe-
stedingsbeleid en een voorstel over risico-
management. De volledige agenda en 
bijbehorende stukken vindt u op neder-
weert. nl en ze zijn ook in te zien bij de cen-
trale klantenbalie, het gemeenschapshuis 
van Leveroy en de openbare bibliotheek.

Wie kan er beter bepalen waar afvalbak-
ken voor hondenpoep moeten komen te 
staan dan de hondenbezitters zelf? En 
dat gaan we ze dan ook vragen. Samen 
met de dorpsraden. Zodat we over een 
aantal weken kunnen genieten van een 
opgeruimde en schone leefomgeving. 
Zonder zakjes hondenpoep. 

Het nieuwe hondenbeleid is door de 
gemeenteraad vastgesteld in de raads-
vergadering van 13 november. 

Wijzigingen in beleid
Het vorige beleid werd op een aantal 
punten aangepast. De aanlijn- en opruim-
plicht binnen de bebouwde kom blijft 
bestaan. Hondenpoep moet dus overal 
worden opgeruimd. De huidige uitlaat-
plaatsen gaan verdwijnen, omdat deze 
niet voldoen aan de verwachtingen van 
de gebruikers. Ter vervanging van de uit-
laatveldjes worden er op diverse locaties 
speciale afvalbakken voor hondenpoep 
geplaatst. In deze bakken kunnen hon-
denbezitters de zakjes met hondenpoep 
kwijt. Nu worden deze nog veelvuldig 
in het openbaar groen of straatkolken 
gegooid, met overlast als gevolg. 

Uit het feit dat er overal zakjes liggen, 
maken we op dat hondenbezitters de 
hondenpoep wel willen opruimen. 
Maar ze moeten de zakjes wel ergens in 
kunnen gooien. Er zijn dus te weinig af-
valbakken. Het is daarom belangrijk dat 
er een goed netwerk aan bakken komt 
waar de hondenbezitters de zakjes in 
kwijt kunnen. 

Locaties afvalbakken
Het bepalen van de locaties voor afval-
bakken doen we graag in overleg met 
de gebruikers (hondenbezitters) en de 
dorpsraden. De dorpsraden zijn bena-
derd om samen met de hondenbezitters 
in hun kern te kijken naar geschikte 
plaatsen. 

Daarnaast kunt u als hondenbezitter 
t/m maandag 8 april via onze website 
een locatie aandragen waar volgens 
u een afvalbak nodig is. Hierbij is 
het vooral belangrijk om rekening te 
houden met bekende looproutes van 
hondenbezitters en locaties waar nu 
overlast is. We willen ongeveer dertig 
bakken gaan plaatsen. In eerste instan-
tie denken we aan drie afval bakken in 

Leveroy, vier in Nederweert-Eind, zeven 
in Ospel, vijf in Budschop en elf in Ne-
derweert.

Op basis van de inbreng van hondenbe-
zitters en de dorpsraden en onze eigen 
visie zullen wij in april een definitief 
plan uitwerken. Voor het complete 
overzicht van de locaties kunt u vervol-
gens op onze website terecht. Het stre-
ven is om de afvalbakken in de eerste 
twee weken van mei te plaatsen. 

Speelveldjes 
Hondenbezitters willen graag een 
veilige omgeving waar ze oefeningen 
of spelletjes met de hond kunnen doen. 
Om tegemoet te komen aan deze wens, 
komen er later dit jaar drie speelveldjes. 
Eén in Nederweert, één in Budschop en 
het derde in Ospel. Als de veldjes een 
succes zijn, wordt bekeken of deze in 
de toekomst ook in Nederweert-Eind en 
Leveroy kunnen komen. Ook de plaats 
en inrichting van deze speelplekken 
zal in overleg met hondenbezitters en 
dorpsraden plaatsvinden. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met de heer 
B. Thijssen van het team Binnendienst.

En de hond doet ook een duit in het zakje!

Denkt u mee?
Afvalbakken voor hondenpoep, speelveldjes voor honden

Donderdag 21 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. 

65 jaar bij elkaar!
Op 12 maart 1948 gaven ze elkaar het 
ja-woord: Frans Kuepers en Mia Coenen. 

65 jaar later viert het echtpaar haar bril-
janten huwelijk. Een bijzondere prestatie. 

Behouden vaart
Frans en Mia leerden elkaar kennen in 
danszaal Van Otterdijk in Nederweert. 
De vonk sloeg over en na een periode 
van verkering besloten ze te trouwen. In 
eerste instantie woonden Frans en Mia 
bij de weduwe Vaes op de Winnerstraat. 
Later verhuisde het echtpaar naar de 
Moesemanstraat. 

Frans was zijn arbeidzame leven werk-
zaam bij boomkwekerij Saes en Mia 
werkte bij transportbedrijf Van den 
Boom in het huishouden. Het huwelijks-
bootje had een behouden vaart. Samen 
kreeg het echtpaar vier dochters, een 
zoon en negen kleinkinderen. Inmiddels 
zijn er ook vier achterkleinkinderen.

Frans en Mia wonen op dit moment in 
goede gezondheid en met veel plezier in 
Domus Bona Ventura in Nederweert. Mia 
leest graag en Frans volgt het nieuws 
en de sport op tv. Samen kijken ze ook 
graag naar soaps. Twee ochtenden in de 
week drinken ze gezamenlijk koffie met 
andere bewoners van het wooncentrum. 

Felicitaties
Het college van burgemeester en wet-
houders bezocht het echtpaar op dinsdag 
12 maart om ze persoonlijk te feliciteren. 
Burgemeester Evers kon toen helaas niet 
aanwezig zijn en bracht afgelopen vrijdag 

GemeenteContact

Raad vergadert

Op de website...
Ruim 340 paar handen doen 
vrijwilligers werk! Bekijk de foto-
impressie
Verslag en presentaties van dialoog-
avond Proeftuin Nederweert 
Meldingen over openbare ruimte 
altijd online doorgeven
 

www.nederweert.nl

Vertrouwen vormt de basis
Met het ondertekenen van het 
convenant  Horizontaal Toezicht onder-
strepen de gemeente en de Belasting-
dienst de goede samenwerking en het 
wederzijds vertrouwen in elkaar.

Wethouder Wernink en de heer Lamboo 
plaatsten hiervoor hun handtekening op 
maandag 11 maart in het gemeentehuis.

Wat houdt het in?
Het nieuwe handhavingsbeleid gaat uit 
van begrip, transparantie en wederzijds 
vertrouwen tussen Belastingdienst en 
belastingplichtige. Het omvat meer 
dan alleen het voldoen aan wet- en 
regelgeving. De belastingplichtige moet 
namelijk in staat zijn om te laten zien 
dat de organisatie controle heeft over 
haar fiscale processen en relevante 
fiscale risico’s. In ruil daarvoor verschuift 
de aanpak van de Belastingdienst van 
reactief (met belastingcontroles over 
oude jaren) naar proactief, om vooraf 
gezamenlijk de relevante fiscale risico’s 
te benaderen.

Wat hebben we gedaan?
Tijdens de verkenning om te komen 
tot horizontaal toezicht werd duidelijk 
dat wederzijds vertrouwen van niet te 
onderschatten betekenis is. Immers, de 
Belastingdienst vertrouwt op de interne 
beheersing door de gemeente. Zij heeft 
het afgelopen jaar interviews gehouden 
met management en medewerk(st)ers 
en heeft inzage gekregen in diverse 
documenten die inzicht geven in hoe de 
beheersing van de interne organisatie is 
geregeld.

Wat levert het op?
Horizontaal toezicht past bij organisaties 
die niet de fiscale grenzen opzoeken en 
prioriteit geven aan het voldoen aan de 
fiscale regelgeving, het minimaliseren van 
fiscale risico’s en het willen onderhouden 
van een goede relatie met de Belasting-
dienst. Het komt erop neer dat wij zelf 
openheid van zaken geven; de Belasting-
dienst garandeert een snelle afhandeling 
van vragen, verzoeken en aangiftes. 

Hoe meer ondernemingen zich aanslui-
ten bij horizontaal toezicht, hoe meer 
controlecapaciteit de Belastingdienst kan 
vrijmaken voor ondernemingen die niet 
op basis van transparantie en vertrouwen 
willen of kunnen werken. Een klas-
sieke win-winsituatie. Andere voordelen 
zijn meer en eerder zekerheid over het 
verleden, meer mogelijkheden om fiscale 
kwesties vooraf af te stemmen en minder 
administratieve lasten. Tot slot vermindert 
horizontaal toezicht ook de kosten voor 

de gemeente als het gaat om het inhuren 
van externe deskundigheid. Want helder-
heid en duidelijkheid aan de voorkant 
levert per definitie minder bezwaar- en 
beroepzaken op. Voor meer informatie 
over horizontaal toezicht kunt u terecht 
bij mevrouw C. Geraads, organisatiecon-
troller, of de Belastingdienst, tel. 0800-
0543, belastingdienst.nl.
 

Positief parkeeroverleg 



BRONZEN MEDAILLE
OP NK JUDO -15.

Shintai judoka LOIS PAGIE (14) is afgelo-
pen zaterdag in Eindhoven tijdens de Ne-
derlandse kampioenschappen judo tot 15 
jaar zeer fraai derde geworden. De eerste
drie rondes leverden geen problemen op. 
Zij won haar wedstrijden met een vol punt 
(ippon).  In de halve finale trof zij Jaylee 
Streng uit het district Midden-Nederland. 
Helaas werd de finale niet behaald maar 
kon zij toch voor een medaille gaan tegen 
een judoka uit Oost-Nederland. Met een 
fantastische worp scoorde Lois weer een 
vol punt en was de bronzen medaille een 
feit. Een mooi resultaat voor zowel Lois 
als voor coach Thijs Linsen. Ook een mooi 
resultaat natuurlijk voor de nog vrije jonge 
judo club SHINTAI uit Nederweert. Een 
mooie uitdaging voor de jeugd van Ne-
derweert en omstreken om eens te komen 
proeven aan de judosport en mogelijk ooit 
een podiumplaats op een Nederlands 
kampioenschap.

ZILVEREN JUDO MEDAILLE IN 
SINT TRUIDEN.

Afgelopen zondag werd in het Belgische
Sint Truiden een internationaal judotoer-
nooi georganiseerd door de plaatselijke 
judo club. Teams uit Duitsland, Enge-
land en Nederland waren aanwezig om 
de strijd aan te gaan met veel Belgische 
teams. Edwin Peters (19) van judo club 
SHINTAI Nederweert ging in Sint Truiden 
de mat op. Met veel inzet en kracht wist 
hij de finale te bereiken. Vooral in zijn par-
tij tegen een Belg van Russische afkomst 
liet hij zien dat hij er zin in had. De Rus 
ging er met vier shido´s (straffen) van af. 
In de finale moesten de drie scheidsrech-
ters overleggen om uiteindelijk de winnaar 
aan te wijzen. Kwam het initiatief van de 
tegenstander of was het een overname 
van Edwin. Het was nipt maar de overwin-
ning ging naar de tegenstander. Toch een 
mooie tweede plaats voor Edwin.

Duikteam Nederweert geeft les 
in onderwaterfotografie !!

Iedereen maakt regelmatig 
foto’s van de leuke dingen 
die je tegenkomt of mee-
maakt in het dagelijks leven. 
De meeste onder ons heb-
ben de camera op auto-
matisch ingesteld en 9 van 
de 10 keren heb je dan een 
mooie foto. Onder water ligt 
dit iets anders. Hier heb je te
maken met andere uitdagin-
gen zoals het behoud van de 
kleuren. Het is namelijk zo 
dat hoe dieper je onder water 
gaat, er steeds meer kleuren 
verdwijnen. Zit op je 30 meter 
diepte, en je maakt daar een 
foto zonder een(goede) flit-
ser, zal deze foto weinig tot 

geen kleuren bevatten. Dus een goede flitser is heel belangrijk bij onderwaterfotografie. 
Daarnaast is het handmatig instellen van sluitertijden en  diafragma ook heel belangrijk 
om een goede onderwaterfoto te maken. Nog een andere moeilijkheid is het object . We 
willen natuurlijk vaak mooie vissen fotograferen, alleen die blijven niet stil zitten voor de 
lens. Dus ook hier moet je geduld hebben en niet als een gek achter de vis aanzwem-
men, want dan ga je hem niet  op de foto krijgen. Daarnaast is het zo als je bezig bent 
met fotografie, dat je minder let op je buddy. Dus je moet goede afspraken maken zodat 
je eigen veiligheid en die van je buddy  niet in het gedrang komt. Dus je merkt  al dat on-
der water fotografie toch een heel ander verhaal is dan boven water. Al deze elementen 
kwamen afgelopen zaterdag aan bod in de zwembadles. Er lagen verschillende kleurrijke 
objecten in het water waarmee iedereen aan het oefenen was om daar een goede foto
van te maken. Het was weer een leerzame les en ik denk dat er weer een paar liefhebbers 
bij zijn gekomen die zich gaan bezighouden met onderwaterfotografie!!
Wil je leren snorkelen, je duikbrevet halen of je duikvaardigheden op niveau houden, kom 
dan eens naar onze zwembadtrainingen kijken op zaterdag in zwembad “De Laco“ van 
16.30 uur tot 20.30 uur.
Voor verdere info, kijk op www.duikteamnederweert.nl of stuur een mail naar info@duik-
teamnederweert.nl 

SP RTNIEUWS
Weekblad voor Nederweert

Beste inwoners van Nederweert,
Houd deze week jullie voordeur in de ga-
ten! Jong Nederland Budschop komt deze 
week weer langs om gekleurde paaseie-
ren te verkopen. De verschillende groe-
pen komen verspreid over de week aan 
de deuren. Leg alvast € 2.50 klaar,voor 
dit kleine bedrag heeft uw 10 heerlijke 
paaseieren! De gehele opbrengst komt 
ten goede aan de leden van Jong Neder-
land Budschop. Denk aan het kopen van 
knutsel en spelmaterialen,maar ook het 
onderhoud van de blokhut.

Alvast hartelijk bedankt voor de steun!

40 JAAR
Jubileumreceptie
Reddingsbrigade Nederweert is op 24 
april 1973 opgericht en viert dit jaar haar 
40-jarig jubileum

Om deze mijlpaal niet zomaar voorbij 
te laten gaan organiseert Reddingsbri-
gade Nederweert een receptie op za-
terdagavond 20 april van 18.45 uur tot 
20.00 uur in het clubgebouw van RKSVO
Sportpark de Houwakker - Houwakker 31 
- 6035 PK te Ospel
Tel: 0495-633060

Alle oud-leden, oud-instructeurs, oud-
bestuursleden en verdere relaties die
Reddingsbrigade Nederweert een warm 
hart toedragen zijn hierbij van harte uit-
genodigd.

Wij zien ernaar uit u te mogen begroeten

Met vriendelijke groet

Bestuur en feestcommissie Reddingsbri-
gade Nederweert

Een nieuw bestuur
voor Wilskracht!

Wat hadden we graag geschreven dat Wilskracht een geheel nieuw 
bestuur kan presenteren. Helaas is de werkelijkheid anders. En dat 

vinden we niet alleen hele jammer, maar is ook heel slecht voor de toekomst van de 
vereniging.

Elke vereniging kent mensen die zich betrokken voelen bij hun verenigingen. Ze komen 
graag sporten, hebben kinderen of familieleden bij de vereniging, willen helpen bij activi-
teiten, zijn creatief in het bedenken van leuke dingen of hebben kennis of ervaringen met 
zaken waar hun club wat aan heeft.

Ook GV Wilskracht heeft zeker weten veel van die mensen onder haar leden.

Omdat Wiskracht een nieuwe koers wil gaan varen en meer activiteiten wil gaan ontwik-
kelen, is het ook goed om nieuwe frisse bestuursleden te werven. Mensen die vanuit hun 
eigen ervaring iets bij kunnen dragen aan de vereniging.

Als je nu al denkt besturen is niks voor mij, dan is het toch goed om eerst even verder 
te lezen!

Waar denken we dan aan?
We zoeken iemand die zich betrokken voelt bij de jeugd en samen met leiding en leden, 
vorm wil geven aan nieuwe lesvormen, gezelligheidsactiviteiten, en de binding wil hou-
den met de jeugdleden. Misschien ben je zelf lid of ouder van een van onze leden en is 
dit net iets voor jou. Wilskracht is pas gestart met een jeugdcommissie en het bruist daar 
van de leuke ideeën!

Ook zoeken we een bestuurslid die zich juist betrokken voelt bij onze senioren. Sport je 
zelf bij ons, of ben je iemand die graag samen met ons de seniorensport in Nederweert 
wil bevorderen, dan ben je bij ons de op juiste plaats. Als bestuurslid ben je de eerst 
aangewezene om met onze docenten en seniorleden nieuwe concepten op te zetten en 
sporters ent-housiast te maken.

Ligt je hart echt bij het turnen, dan kun je je ook als bestuurslid uitleven. Je houdt con-
tact met de turnafdeling en denkt mee bij organisatie van de afdeling en wedstrijden. Je 
ondersteunt de coördinator gym/turnen en bent de schakel tussen haar en het bestuur.

Maar als je dansen geweldig vindt, dan kun je die rol spelen naar de dansafdeling toe. Je 
ondersteunt de coördinator dans en brengt de rest van het bestuur op de hoogte van alles 
wat er in die afdeling speelt.

Elk bestuur heeft ook een secretaris, een penningmeester en een voorzitter nodig. 

De secretaris zorgt dat de post en email afgehandeld wordt en op de juiste plek terecht 
komt. Verder maak je de verslagen van de vergaderingen en help je de voorzitter met de 
voorbereidingen van vergaderingen. Geen uitgebreide taak, maar wel leuk om te doen. 
Reken op ongeveer een uurtje per week.

De penningmeester zorgt  ervoor dat de rekeningen worden betaald en maakt één keer 
per jaar een begroting en aan het einde van het jaar een overzicht van de inkomsten 
en uitgaven van dat jaar. Ook zorgt de penningmeester ervoor dat de subsidies op tijd 
worden aangevraagd en ook netjes worden verantwoord. Ben je nauwgezet en vind je 
cijfers leuk, dan is dit echt iets voor jou. Tijdsbesteding ongeveer een uurtje per week

De ledenadministratie en het innen van de contributies (wat via automatische incasso 
gebeurt) kan door de penningmeester worden uitgevoerd, maar dat kan ook door ie-
mand anders worden gedaan. Dit kost je ongeveer een half uur per week en als de 
contributie geïncasseerd moeten worden ( 1 keer per twee maanden) moet je daar nog 
een uur bij optellen

Ook zoeken we een nieuwe voorzitter. Deze zorgt voor de samenhang in het bestuur, 
leidt de vergaderingen en is het eerste aanspreekpunt binnen en buiten de vereniging. 
Afhankelijk van de manier waarop je dit in gaat vullen, moet je rekenen op 1 a 2 uur per 
week.

Bestuurslid bij Wilskracht ben je voor een periode van 3 jaar, daarna kun je nog één keer 
voor 3 jaar bestuurslid zijn.

Al met al zoeken we dus aardig wat mensen om samen met de leiding en onze leden 
Wilskracht tot een bruisende, gezellige, sportieve en gezonde vereniging te brengen
Ben je 18 jaar of ouder, en spreekt een van bovenstaande beschrijvingen je wel aan, bel 
of mail dan even. Ook als je twijfelt of het wel iets voor je is. Je hebt niet alleen een heel 
plezierige tijd, maar je leert veel van het “besturen” waar je ook buiten de vereniging veel 
aan kunt hebben. Zeker voor onze jongere seniorleden kan dit een goede aanvulling op 
je opleiding zijn.
En natuurlijk wordt je in het begin goed begeleid om je bestuursfunctie goed in te kunnen 
vullen. Voor de leden van onze vereniging is het natuurlijk wel plezierig als je regelmatig 
je gezicht laat zien bij activiteiten.

Het bestuur vergadert 10 keer per jaar en 1 keer per jaar wordt er een algemene leden-
vergadering gehouden.
De bedoelding is om voor de zomervakantie een nieuw bestuur te kunnen presenteren!

Namens bestuur en leden van Wilskracht
Renée Wernink
voorzitter
06-34553923
wernink@hotmail.com

Beste schuttersvrienden en vriendinnen.

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst in 
Stramproy werd de loting verricht voor de 
volgorde van de optocht tijdens het OLS 
te Stramproy. 
Voor de degene die ons willen volgen, tij-
dens dit feest, kunnen we jullie vertellen 
dat we nr. 30 hebben in de optocht.

Op zondag 10 maart zijn we enkele schut-
ters naar Herkenbosch geweest om sa-
men met onze schuttersvrienden van 
Schutterij St. Sebastianus op een open 
boom te schieten. 
Het resultaat was zeer goed te noemen.

We hebben een vraag aan de dames van 
on onze schutterij. Zoals jullie weten poet-
sen 2 dames van onze vereniging, samen 
met enkele dames van de buurtvereni-
ging, het verenigings lokaal Le Winne.
Nu hebben de dames aangegeven dat ze 
nog enkele dames zoeken om het team te
versterken. Voor zij die interesse hebben 
kunnen zich melden bij Fien Beijes.

Ook de komende weken zijn er weer en-
kele activiteiten.
•	 24 maart instructie middag optocht	

EMM Weert welke wordt gegeven in het 
clublokaal van schutterij St. Nicolaas 
Meijel.

•	 1 april opening schietseizoen aan eigen	
schietboom aanvang 14 u

•	 20 April schietwedstrijd te Reuver aan-
vang 13 u

We hopen jullie allemaal weer op deze 
data te mogen begroeten.
Bezoek ook onze website voor eventuele 
wijzigingen en informatie http://schutterij-
antonius.nl

THE PASSION
The Passion vindt plaats op paasmaan-
dag 1 april, in de Sint Barbara Kerk te
Leveroy.
Het Lijdensverhaal in een modern jasje 
met verrassende muziek.

De betekenis van Pasen.  Een feestdag, de 
paashaas en het begin van de lente.  Dat 
is waar velen aan denken bij het woord; 
Pasen. Maar wat is nu de echte beteke-
nis van Pasen?  Heeft het te maken met 
nieuw leven en de lente, of is het meer?
De Fanfare Concordia Leveroy kan u ver-
tellen: het is veel meer dan dat!

Het Paasverhaal gaat over Jezus, zijn lij-
den en sterven.  Het verhaal vertelt over 
de wonderen die Hij verrichtte, die zieken 
die Hij genas en de vijanden die Hij lief-
had. 
Het verhaal vertelt ons dat iedereen de 
mogelijkheid heeft om opnieuw te kunnen 
beginnen.

Fanfare Concordia Leveroy  vertolkt op 
een prachtige, muzikale wijze het lijdens-
verhaal van Jezus, The Passion.  In sa-
menwerking met het Gemengd koor Leve-
roy en een adembenemende orgelpartij 
zal dit een gedenkwaardige voorstelling 
worden. 
Wij nodigen u allen uit om dit mooie con-
cert, op unieke locatie, bij te wonen.

Er zal geen entree gevraagd worden. 
The Passion begint om 15.00 uur.

Marieke Klauwers

Uitslagen Libre
Vlegelke 1 – Joppe 3 = 4 – 2.
Vlegelke 2 – Centraal 1 = 0 – 6. 
Wessem 1 – Vlegelke 3 = 4 – 2.
Swalmen 4 – Vlegelke 4 = 4 – 4.

In het eerste speelde Well Wijen een pri-
ma partij met 10.00 gem. Jan Smolenaers
speelde ook goed met 3.18 gem. In het 
derde speelde Jaap Blok prima met 8.48 
gem. Dick den Heijer kon het niet bolwer-
ken met 7.26 gem.

Programma Libre.
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.

Uitslagen Golf
Rooij 2 – Vlegelke 1  = 5 – 7.
Viersprong 1 – Vlegelke 3  = 7 -  5

Programma Golf
Vrijdag 22- 3.
Vlegelke 1 – Boszicht 1.
BVE 2 – Vlegelke 2.
Haazehoof 2 – Vlegelke 3.

Veel Succes LB

SPORTNIEUWS 
HBS WILHELMINA

Op 9 maart behaalde Johan de Wit in 
Boekel tijdens de Bondskampioenschap-
pen 1e klasse de 9e plaats met 280 + 283 
= 563 punten.

Programma
Kaartavonden
De 8e kaartavond is op maandag 8 april 
2013.

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

SPORTNIEUWS JUMPING 
GIANTS.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 12;  23 en 24 maart 2013.

Zaterdag 23 maart.
Uitwedstrijden:
Bumpers – U12-1 12.45 uur.
Bladel – U18-2 17.15 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 24 maart.
Uitwedstrijden.
Quo Vadis – U18-1 10.00 uur.
Quo Vadis – MU16 10.00 uur.
Springfield – U14 2.00 uur.
Jumpers – U16-2 13.15 uur.
Jumpers – U12-2 13.15 uur.
Quo Vadis – MU18 10.00 uur.
Geen thuiswedstrijden.

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

PROGRAMMA ‘T BRÖKSKE
Vrijdag 22 maart
Sporthal Melick
ZVV Roerdalen 1 - ‘t Brökske 2 18:00u

Zaterdag 23 maart
Sporthal Altweerterheide
ZvWeert 3 - ‘t Brökske 3 20:00u

Maandag 25 maart
Sporthal Beek
Neerbeek/Bandenc. Ge 1 - ‘t Brökske 1 20:30u
Sporthal Reuver
Reuver 4 - ‘t Brökske 8 21:30u

ZAALPROGRAMMA 2012-2013
ZATERDAG 23 MAART
Sporthal de Heuf, Panningen
B1 Eurotech/Bevo3 - Ospel1 12.00u.

ZONDAG 24 MAART
Sporthal de Bengele, Nederweert
DS1 Ospel1 - Wittenhorst1 12.00u.
Sporthal v. Hornehal, Horn
c1 Leudal3 - Ospel1 12.30u.

Zie ook www.handbalclubospel.nl

PROGRAMMA SV LEVEROY
Zaterdag 23 maart
Leveroy C - RKHVC/Maasgouw C2 13.00
RKVB/Leveroy D2 - RKSVN D2 11.30
Leveroy E1 - VV GKC E1 9.00
Leveroy E2 - RKMSV E2 11.00
Leveroy F1 - EVV F1 10.00

Zondag 24 maart
Oranje Zwart 1 - Leveroy 1 14.30
MMC Weert 4 - Leveroy 2 12.15
RKHVC 3 - Leveroy 3 10.30
Leveroy 4 - Swalmen 5 10.00
Leveroy Vr. - ZSV Vr. 10.30

Meer nieuws op www.svleveroy.nl

Teamfoto’s Handbalclub Ospel

Kijk voor al onze teamfoto’s op www.handbalclubospel.nl.
Wij willen onze clubfotograaf Smile bedanken voor de geweldige foto’s!!

ZPC “Nederweert” bestaat 40 jaar en 
wil dit vieren met al haar (oud)leden!

In mei 2013 bestaat Zwem- en Poloclub 
“Nederweert” 40 jaar en dit willen we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. 
Op 27 april 2013 vieren we de hele dag 
feest. Voor alle leden zijn er verschillen-
de activiteiten zoals clinics voor de syn-
chroon- en wedstrijdzwemmers en spel-
len voor de recreatieve jeugdzwemmers. 
De volwassenen gaan onder begeleiding 
wandelen in De Peel om lekker actief be-
zig te zijn. ’s Avonds komen we allemaal 
samen om te feesten bij Cafe De Prins in 
Ospel. 
Ben jij ooit lid geweest van ZPC “Neder-
weert” en vind je het leuk om ook mee te
feesten, bij te kletsen en herinneringen 
op te halen meld je dan nu aan voor deze 
fantastische feestavond! Op 27 april 2013 
ben je (met partner) van harte welkom van-
af 20.00uur bij Cafe De Prins in Ospel. Aan-
melden kan via mail: loes.seuren@zpcne-
derweert.nl of telefonisch 0495-525401. 
We vragen een bijdrage van € 20,00 per 
persoon voor deze feestavond. Zien we je 
dan?!! Groet, ZPC “ Nederweert” 

WEDSTRIJDSCHEMA
HV MEREFELDIA

Zaterdag 23 Maart 2013
Nederweert, de Bengele
DC1 Merefeldia C1 -  Rapiditas C1 11.30u
DB2 Merefeldia B2 – Handbal Venlo B3 12.15u
DB1 Merefeldia B1 – Rapiditas B1 13.10u

Zondag 24 Maart 2013
Weert, Aan de Bron
DA1 Rapiditas A2 – Merefeldia A1 12.30u
Reuver, de Schans
HS1 Hercules `81 1 – Merefeldia 1 13.25u

Wedstrijdbal wordt deze week 
geschonken door:

Hoveniersbedrijf Dennis Hermans

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

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 23 maart
Merefeldia A1 – Laar A1 15:00
Merefeldia A2 – RKMSV A2 15:00
Sportclub Irene B2 – Merefeldia B1 11:15/12:45
RKMSV B2 – Merefeldia B2 13:30/14:30
FCV Venlo MB1 – Merefeldia MB1 13:45/15:00
SVC 2000 C1 – Merefeldia C111:45/13:00
HEBES C2G – Merefeldia C2 10:15/11:30
Merefeldia C3 – RKMSV C3 13:30
Merefeldia D1G – FC Geleen Zuid D1 12:15
Merefeldia D2 – Veritas D1 12:15
FC Maasgouw D3G – Merefeldia D3G 09:00/10:00
Eindse Boys D3G – Merefeldia D4M 10:15/11:00
Merefeldia E1G – SV Budel E1 11:00
Merefeldia E2 – Veritas E1G 11:00
Heythuysen E2G – Merefeldia E3G 08:30/09:30
FC Maasgouw E4G – Merefeldia E4 08:30/09:30
Merefeldia E5 – MMC Weert E8G 11:00
Merefeldia E6 – Sparta’18 E8M 10:00
SHH E10 – Merefeldia E7 08:45/09:45
Merefeldia F1 – Reuver F1 10:00
MMC Weert F2 – Merefeldia F2 07:45/08:30
Merefeldia F3G – Maarheeze F2 10:00
FC Oda F4 – Merefeldia F4 10:45/11:30
Merefeldia F5 – Panningen F5 09:00
Helden F7 – Merefeldia F6G 10:00/11:00
BEVO F2 – Merefeldia F8 10:15/11:15

Programma Veteranen
Zaterdag 23 maart
Merefeldia Vet. – SVC 2000 Vet. 17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 24 maart
Merefeldia 1 – Rood Wit’62 1 14:30
Merefeldia 2 – Mierlo Hout 2 11:00
Merefeldia 3 – Swalmen 3 11:00
Rood Wit’67 3 – Merefeldia 4 09:45/11:00
Panningen 5 – Merefeldia 5 09:15/10:30
RKSVO 6 – Merefeldia 6 09:00/10:00
Merefeldia 7 – HEBES 4 10:00
Mifano VR1 – Merefeldia VR1 12:00/13:30

Agenda
Vrijdag 29 maart
Merefeldia VoetbalquizAanvang 20:00 uur

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

RKSVO NIEUWS
Donderdag 21 Maart:
KNVB DMO15 – Maarheeze C1 19.00

Zaterdag 23 Maart:
RKSVO A1 - vrij
SVH’39 B1 - RKSVO B1 14.30
RKSVO B2 - vrij
RKSVO C1 - Caesar/Vos C1 14.00
VV Kessel C2 - RKSVO C2 13.30
Maasgouw C3g - RKSVO C3g 10.00
RKSVO D1 - DESM D1 12.00
RKSVO D2 - SV Budel D3 12.30
RKSVN D3M - RKSVO D3g 13.00
RKSVO E1 - Rood/Wit’67 E1 10.00
BEVO E2 - RKSVO E2 09.30
HEBES E4 - RKSVO E3 09.00
RKSVO E4 - Haelen E6M 10.00
SVC’2000 F1 - RKSVO F1 09.30
RKSVO F2 - Heythuysen F1 10.00
RKSVO F3 - RKMSV F3 11.00
Helden F6 - RKSVO F4 10.45
RKSVO F5 - VV GKC F3 11.00

Zondag 24 Maart:
MULO 1 - RKSVO 1 14.30
RKSVO 2 - NWC 3 11.30
RKSVO 3 - Egchel 3 13.00
Heythuysen 4 - RKSVO 4 10.30
SV Budel 6 - RKSVO 5 10.00
RKSVO 6 - Merefeldia 6 10.00
Cranendonck 6 - RKSVO 7 10.00
Brevendia da.1 - RKSVO da.1 10.00

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Programma Za. 23 Mrt. Junioren
SV Budel A2 - Eindse Boys A1 15.00 uur 
St.Odilienberg B1 - Eindse Boys B1 13.00 uur
Eindse Boys C1 - Reuver C2 13.30 uur
Eindse boys D1 - Cranendonck D1 12.00 uur
SCV 2000 D4G - Eindse Boys D2G 11.30 uur
Eindse Boys D3G - Merefeldia D4M 11.00 uur
Eindse Boys E1G - BEVO E1G 09.15 uur
Crescentia E1 - Eindse Boys E2 11.00 uur
SV Budel E9 - Eindse Boys E3 08.45 uur
Eindse Boys E4M - Maasgouw E5M 09.15 uur
Eindse Boys F1 - Rood Wit’67 F1 10.30 uur
SV Budel F5 - Eindse Boys F2 08.45 uur
Laar F6 - Eindse Boys F3 10.15 uur
Eindse Boys F4M - Helden F8 10.30 uur

Programma Za. 23 Mrt. Veteranen
Eindse Boys - Vv Kessel 17.00 uur

Programma Zo. 24 Mrt. Senioren
Roggel 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - Cranendonck 4 12.00 uur
Eindse Boys 3 - MMC Weert 6 10.00 uur
Eindse Boys 4 - SSE 6 10.00 uur

Programma Zo. 24 Mrt. Vrouwen
Eindse Boys VR2 - BEVO VR1 10.00 uur

Programma Ma. 25 Mrt Junioren
Eindse Boys D2G - PSV’35 D2 19.00 uur

Mededelingen
Roggel: De mossenhook, Berkenlaan 1, 
60898 AM  Roggel.
Donderdag 21 Mrt kaarten aanvang 20.00 
uur in de kantine.
Supporters welkom bij de wedstrijden
Bij afgelasting of andere mededelingen 
zie www.eindseboys.nl

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

Agenda:
23 maart: Schieten bij schietsportcen-
trum Kraan
30 maart: Luchtbukscompetitie & kaart-
avond leden en vrienden van Odilia
6 april: Eerste schietoefening van het sei-
zoen buiten

www.sintodiliaospeldijk.nl

Varkensdrijfmest 
op uw gras- of 

bouwland geïnjecteerd
eventueel ook 

kunstmestvervanger.

info: Willy van Hugten, 
tel. 06-53739890
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H.H. MISSEN IN WEEKEINDE
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel: 
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
O.L. Vrouw van Lourdes-kapel/Schoor: 
zondag 10.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur.

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

Liturgische kalender 
van 21 tot en met 30 maart 2013

DONDERDAG 21 MAART
18.00 uur Uitstelling van het allerheiligste.
18.30 uur rozenkransgebed.
19.00 uur H. mis. 

VRIJDAG 22 MAART
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, wijding en afhalen van palmtakjes.
18.00 uur H. mis (zang dameskoor 
Cantantes, lector mevr. L. roost) – jaar-
dienst Leen Janssen-gielen tevens voor 
Frits Janssen, jaardienst ouders Stult-
jens-van tongerlo, Bertha Wijen-Bongers 
vanwege verjaardag, overleden familie 
Smeets-Verdonschot, ouders Crins-
Stals, gerrit Kessels en uit dankbaarheid.

ZONDAG 24 MAART
Palm- of Passiezondag, wijding en afhalen 
van palmtakjes 
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lec-
toren mevr. t. Kessels en W. engelen) – 
zeswekendienst Wiel Kessels, jaardienst 
Bert Camp.

MAANDAG 25 MAART
18.30 uur rozenkransgebed in mariakapel.
19.00 uur H. mis in mariakapel - tot bijzon-
dere intentie.

DINSDAG 26 MAART
18.30 uur rozenkransgebed in mariakapel.
19.00 uur H. mis in mariakapel.

WOENSDAG 27 MAART
geen rozenkransgebed en geen H. mis.

DONDERDAG 28 MAART
Witte Donderdag
19.00 uur H. mis (zang herenkoor, lector 
mevr. L. roost).

VRIJDAG 29 MAART
Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg.
19.00 uur goede-Vrijdagviering (lectoren 
mevr. L. roost en W. engelen). 

ZATERDAG 30 MAART 
Paaszaterdag/Stille Zaterdag
21.00 uur Paaswake (lectoren mevr. L. 
roost en mevr. t. Kessels) – thieu Ver-
heijen (vanwege de buurt).

Overleden
op 9 maart is op ons parochiekerkhof be-
graven mies van nieuwenhoven. Hij werd 
88 jaar en woonde Domus Bona Ventura.
moge hij ruste in vrede.

Bussen in de kerk voor Vastenactie
evenals vorig jaar worden in onze parochie  
geen vastenactiezakjes verspreid. De 
Vastenactie is opgenomen in de collec-
tebundeling, die in de Paastijd wordt ge-
houden. Wel staan achter in de kerk grote 
bussen, waarin geld voor de Vastenactie 
gedeponeerd kan worden.
De opbrengst van de Vastenactie is voor 
een project in oost-timor. De zusters vra-
gen een motor met een bak achterin om 
groenten en fruit te kunnen vervoeren, die 
zij verkopen. ook hebben ze een water-
tank van 500 liter nodig.
Het project wordt gesteund door de Lief-
de Zusters van het Kostbaar Bloed. Zuster 
Verheggen uit Budschop van de kosters-
familie behoort hiertoe.

Gezinsweekeinde in Steyl
voor zesde maal
Het bisdommelijk Centrum voor Huwe-
lijk en gezin nodigt gezinnen uit voor het 
zesde gezinsweekeinde, dat wederom in 
kloosterdorp Steyl wordt gehouden. Het 
weekeinde duurt van vrijdagmiddag 12 
april tot zondagmiddag 14 april. In dit in-
ternationale jaar van het geloof verdiepen 
de deelnemers zich in vragen rond het 
thema geloof in het gezin.

Wat is het geloof? een gevoel, een ant-
woord, een kwestie van willen? Hoe kom 
ik tot geloof en hoe kan ik het geloof be-
waren.? geloven kun je toch ook zonder 
de kerk. of misschien toch niet? Het geef 
je het geloof door in gezin en parochie? 
allemaal vragen die aan de orde komen 
tijdens het gezinsweekeinde.
Voor de kinderen zijn er, onder deskun-
dige leiding, aparte programma’s in ver-
schillende leeftijdsgroepen. Daarnaast 
zijn er gezamenlijke eucharistievieringen, 
maaltijden en momenten voor het hele ge-
zin en de echtparen onderling.
De kosten van deelname aan het ge-
zinsweekeinde zijn rond 180 euro per 
gezin. nadere informatie en opgave: 
m.rademaker@bisdom-roermond.nl.

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

nr.1355.09.246 
en Ing-bank gironr. 2943427

Zondag 24 maart 
10.00 uur H. mis op Palm- of Passiezon-
dag – tot bijzondere intentie; wijding en 
uitreiking palmtakjes.

Donderdag 28 maart
19.00 uur H. mis op Witte Donderdag uit 
dankbaarheid voor de instelling van het 
sacrament des altaars.

Vrijdag 29 maart
19.00 uur goede Vrijdagviering, gebeds-
dienst en boeteviering.

Zaterdag 30 maart
19.00 uur Paaswake met wijding van de 
paaskaars en het water. 

Het verloren schaap is terug
De oude Schorenaren kunnen zich nog 
herinneren dat in de oorspronkelijke devo-
tiekapel “op Het Schoor” in de apsis, waar 
nu de maria grot staat, een altaar stond. op 
de voorzijde was een prachtig lammetje be-
vestigd. Het Lam gods symboliserend.
tengevolge van de 1e uitbreiding in 1951 
is het altaar inclusief het lammetje verdwe-
nen.
en ondanks intensief speurwerk is het nooit 
terug gevonden.
tot ...... nu na 62 jaar later een attente buur-
man bij ondergetekende binnenstapte, en 
tot mijn grote verbazing droeg hij , zoals het 
een goede herder betaamd, het verdwaal-
de lammetje op zijn armen.
De blijdschap was alom, en het lammetje 
krijgt zo snel mogelijk de vertrouwde plaats 
terug, daar waar het thuis hoort, aan de 
voorzijde van het altaar.
Het is tevens een verfraaiing van het  inte-
rieur maar vooral van het priesterkoor met 
zijn altaar.
ten gevolgen van de toenmalige uitbreiding 
zijn toen meerdere voorwerpen verloren 
gegaan, zoals bijvoorbeeld 3 glas in lood 
raampjes die in de linker flank stonden.
Daarin waren vermeld de respectievelijke 
namen van de medestichters van de kapel 
in 1916.
Wie weet is dit het begin van de terugkomst 
van de nog onbrekende verdwenen voor-
werpen uit het verleden, die voor de toe-
komst van historische waarde kunnen zijn.
mede voor het eeuwfeest over 4 jaar!

 e. truijen  

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(St. Joseph)
VRIJDAG 22 MAART 18.30 uur, viering 
Palmpasen met zegening van de palmtak-
ken.
Muziek: samenzang.

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

Contactpersoon: Pastoor r. Schuffelers,  
Schoolstraat 2  tel 631317 Fax 632453

Banknummer Sint rochusparochie:  
135506824 of  giro 1836498.

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

ZONDAG 24 maart 2013   PALMZON-
DAG Gezinsmis om 11.00 uur

Jeugdkoor “De Kwikkwekkertjes”

op Palmzondag wordt de blijde intocht 
van Jezus in Jeruzalem gevierd. De kinde-
ren zullen dan met hun versierde palmpa-
senstokken in optocht door de kerk lopen 
waarna de pastoor de palmpasenstokken 
zal zegenen.
alle kinderen mogen een Palmpasenstok 
meebrengen. na de mis wordt er door de 
oudervereniging van de school een pal-
menhaantje uitgedeeld aan de kinderen.
Palmtakjes worden uitgedeeld.
De traditie bestaat om een palmtakje mee 
naar huis te nemen en het te bevestigen 
aan het kruisbeeld. 
mensen hopen en geloven dat het palm-
takje zegen brengt. Het is een manier om 
de god van leven te vragen dat het huis en 
haar bewoners gespaard mogen worden 
van onheil. 

H. mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie. Jaardienst voor 
ouders P. van nieuwenhoven-Pepels en 
zoon Pierre. Jaardienst voor Piet Vossen. 
H. mis voor theu v.d. Waarenburg voor 
zijn sterfdag en voor kleinzoon richard

Lector: kinderen
Misdienaar: thum Vossen
Collectant: Piet Wullems

PAROCHIE 
H. GERARDUS-MAJELLA

Pastoor r. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie mackus 
tjongerstraat 3 tel. 626380

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

Postbank 1051421; rabo 13.55.07.715

23 t/m 31 maart 2013

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

VRIJDAG 29 MAART Goede Vrijdag: 
19.00 uur Kruiswegviering verzorgd door 
de woord- en gebedsdienstgroep.

ZATERDAG 30 MAART Paaszaterdag: 
19.15 uur Paaswake, zang koor De Leeu-
werik, voor de overleden leden van de se-
niorenvereniging..

ZONDAG 31 MAART Pasen: 10.00 uur 
Woord- en gebedsdienst, zang koor De 
Leeuwerik i.s.m. schutterij St. Lucie t.g.v. 
de opening van het schuttersseizoen, 
voor leden en overleden leden van schut-
terij St. Lucie, voor vrijwilligers, leden, 
overleden leden en overleden vrijwilli-
gers van het Limburgs openluchtmuseum 
eynderhoof , jaardienst voor ouders Ver-
stappen-Beelen, jaardienst voor ouders 
Hulsers-Beelen.

LEZERS: zaterdag 23 maart Francien Ver-
heijen, zaterdag 30 maart nelly Stienen.

MISDIENAARS:  zaterdag 23 maart Jar-
no Bongers en Valerie Beerens, zaterdag 
30 maart Lois Beerens en esther Boonen.

“Het geluk dat je vindt, is anders dan het 
geluk dat je zoekt”

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROy

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

Week van 23 mrt. 2013 – 30 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

Zaterdagmorgen 23 maart 11.00 uur:
Voorganger em. Pastoor Prins
eucharistieviering b.g.v. de paasviering 
van Lichamelijk gehandicaptenvereniging 
“Speravi”. De viering zal worden opgeluis-
terd door onze beide koren.   

Zondagmorgen 24 maart 9.30 uur:
Palmzondag
tijdens de eucharistieviering zullen de 
communicanten worden voorgesteld aan 
de parochie. Pastoor Vankan zal voor-
gaan in deze viering waarin ook de palm-
takjes worden gewijd.

als jrgt. voor Johannes Hermans en anna 
Sillekens, nelis Coenen en tevens voor 
Luci Coenen-geraats en Leo Coenen, 
mathijs mortelmans, anna Vossen en 
tevens voor Sjeng mortelmans, als jrd. 
voor pastoor nijhof,  Johannes Janssen, 
Catharina Joosten en Frits Janssen (Can-
ticum novum)

28 maart Witte Donderdag 19.00 uur:
eucharistieviering, herdenking van het 
laatste avondmaal, voorafgegaan door 
een korte boeteviering (volkszang)

29 maart Goede Vrijdag
De kerk is geopend van 14.45 uur tot 15.15 
uur als gelegenheid om het lijden en de 
dood van onze Heer Jezus Christus bid-
dend te gedenken.

30 maart Paaswake 19.00 uur:
Viering van het nieuwe leven met de teke-
nen van water, vuur en brood en wijn. De 
paaswake zal worden opgeluisterd door 
onze beide koren.

tijdens de paaswake worden de vorme-
lingen voorgesteld aan de parochie. em. 
Pastoor Verdonschot zal voorgaan in 
deze paaswake.

PAROCHIE O.L. VROUW 
ONBEVLEKT ONTVANGEN 

TE OSPEL
Pastoor a. Koumans, omI ospel
o.L. Vrouwestraat 53 6035 an

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

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

rabo 14.03.00.511 - giro 103.36.64
gezinsbijdrage rabo 14.03.01.879

KerKDIenSten 23 – 30 maart.

ZATERDAG 23 MAART, Gezinsviering: 
Palmzondag, 19.00 (De rikrakkers) toon 
Hermans en anna Wijen, thieu en gon 
migchels en dochters nellie, truus en 
martha, ghm Frens Veugen, ghm ouders 
Camp-Hangx en zoon matheu, ghm Peter 
Johannes meevis, anna maria meevis-
Soers en overleden familie, ghm ouders 
Westerveen-Hermans, ghm Frans op 
’t root en overleden familie, ghm Stien 
de Bruin-rutjens, Joep de Bruin en 
zoon giel, ghm maria gertruda Smeets-
Brentjens  en Franciscus Smeets. 

ZONDAG 24 MAART, Palmzondag van 
het lijden van de Heer, 10.00 (Kerkelijk 
zangkoor gregoriaans) Frits Pellemans 
en overleden familie, Bèr en Bertha Ver-
heijen-nies, grad Scherens (verjaardag), 
Jan Wilmsen. 

DINSDAG 26 MAART, 18.40 bidden van 
het rozenhoedje; 19.00 voor de vervolg-
de christenen, tevens boeteviering voor 
Pasen. 

DONDERDAG 28 MAART, Witte Don-
derdag, 19.00 (Zangkoor De Peelklan-
ken). Viering van de instelling van de H. 
eucharistie, van het sacrament van het 
priesterschap en van het gebod van de 
naastenliefde.

VRIJDAG 29 MAART, Goede Vrijdag, 
14.55 Schoolviering van de leerlingen van 
basisschool De Schrank; 19.00 (Kerkelijk 
zangkoor samenzang). Herdenking van 
het lijden en sterven van de Heer.

ZATERDAG 30 MAART, Paaszaterdag/
Stille zaterdag, 10.00 – 12.00 Paascom-
munie voor de zieken (aanmelding kan 
nog op de pastorie). 19.00 Paaswake 
(Zangvereniging St. Caecilia), jrd Harry 
Duijts, ghm overleden ouders van Heug-
ten-van de moosdijk. 

ACOLIETEN: za. 23 maart 19.00 : ma-
thijs van Lierop, edwin van rooijen; zo. 24 
maart 10.00 : richard Wilmsen, thomas 
Wilmsen; za. 30 maart 19.00 : Dennis van 
rooijen, Victor Köster, Cas Schonkeren. 

PALMZONDAG: In de Palmpasen-
Gezins viering a.s. zaterdag mogen de 
kinderen hun versierde palmstokken mee-
brengen om er mee rond te trekken zoals 
de mensen in Jezus’ tijd bij de intocht in 
Jerusalem deden. De kinderen vinden het 
een feest om zo deel te nemen aan de 
viering. 

Palmzondag is het begin van de Goede 
week met een boeteviering op dinsdag 26 
maart en de Witte Donderdag en goede 
Vrijdag als afsluiting van de 40-dagentijd. 

Het Hoogfeest van Pasen is dus heel 
aanstaande en dit jaar heel bijzon-
der omdat Pater Pieter Cuijpers op 1e 
Paasdag in de plechtige Gregoriaanse 
hoogmis voorgaat vanwege zijn a.s. 
zilveren priesterjubileum.

 Pastoor a. Koumans. 

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

    ZWANGER, 
      neem dan contact 

    op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

aLgemeen
maatSCHaPPeLIJK WerK
mIDDen-LImBUrg

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

Bureau Weert:
Vogelsbleek 10, 6001 Be Weert
Spreekuur dagelijks van 09.00-10.00 uur
-------------------------------------------
Bureau Nederweert:
Hogeweg 13, 6031 Ca nederweert
Spreekuur dinsdag van 09.00-10.00 uur

In crisissituaties buiten kantoortijden:
SoS telefonische Hulpdienst: 
(077) 35 48 888

KerKdiensten

 
KIENEN 22 MAART  2013      

De eerstvolgende kienavond is op vrijdag 
22 maart 2013 in de zaal van de Kerk-
voorziening Budschop, rochusplein 1 in 
Budschop. aanvang: 20.00 uur.  De zaal 
is open om 19.00 uur.

Het kienen is toegankelijk voor iedereen. 
U bent van harte welkom. In de jackpot zit 
nu € 45,-- . 

 Het bestuur.

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 paasvie-
ring. We beginnen om 19.00 uur met een 
dienst in de St. Lambertuskerk. Daarna 
voortzetting in de grote zaal van de Pin-
nenhof met toneelgroep de mantel. Zij 
brengen een avondvullende toneelvoor-
stelling.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 
thema is fietsgymnastiek en voorlichting 
over e-bikes. aanvang 10.00 uur einde  
14.00 uur. eigen bijdrage € 5,00 per per-
soon.  opgeven bij Bets van mierlo voor 
19 maart.

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

 met vriendelijke groeten,
 Het bestuur.

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

Wilhelmus Franciscus (Wiel) Kessels
Uw belangstelling heeft ons veel troost en steun gegeven.

 P. Kessels-Ghielen
 Kinderen en kleinkinderen

Nederweert, maart 2013

De zeswekendienst is op zondag 24 maart om 09.30 uur in de 
Lambertus kerk te Nederweert.

Noveen St. Clara
bedankt

S.v.d.B.

L.K.V. AfD. OSPEL
op dinsdag 26 maart is er een Kring-
bijeenkomst bij de molshoof in Kelpen. 
Het Huis voor de Sport zal een workshop 
verzorgen over fietsgymnastiek en een 
voorlichting over de e- bike. Voor meer 
informatie zie stencil.

op dinsdag 26 maart gaan we een Paas-
stuk maken. Degene die zich hiervoor 
hebben opgegeven krijgen nog verdere 
informatie. 

 vriendelijke groet,
 het bestuur.

Zilveren priesterjubileum 
Pater Cuijpers in Ospel. 

Op 1e Paasdag, zondag 31 maart a.s. om 10.00 uur draagt de van oorsprong Os-
pelse Pater Pieter Cuijpers in de parochiekerk van Ospel een plechtige Eucharis-
tieviering op bij gelegenheid van zijn 25-jarig priesterjubileum. 

aansluitend bestaat in de kerk gelegenheid de jubilaris te feliciteren. Binnenkort viert hij 
dit jubileum officieel te Hamont-Loo (België) in het klooster van de Paters Salvatorianen, 
tot welke orde hij behoort. 

Pater Cuijpers woont momenteel te rome. Hij was daar tot voor kort gedurende 13 jaar 
Vicaris-generaal en algemeen missie-secretaris van de orde. Sinds kort is hij directeur 
SoFIa, het bureau voor internationale hulp. een van de projecten waarvoor hij zich nu 
inzet is de realisering van de bouw van een school in tanzania. 

Gregoriaanse paasviering.
Het ospelse kerkkoor luistert de viering op 1e Paasdag op met de gregoriaanse gezan-
gen van Pasen. Pater Cuijpers is een grote liefhebber en promotor van de gregoriaanse 
zang, wat hij ongetwijfeld van zijn vader Piet (84) heeft meegekregen. Deze is al 66 lid 
van het kerkelijk zangkoor te ospel (voorzanger). 
ook het ledental van het ospelse kerkkoor is de laatste jaren sterk afgenomen en be-
draagt nog 10, die het gregoriaans nog steeds zingen. Het koor zoekt voor deze bijzon-
dere viering steun van kerkzangers in de regio, die in eigen parochie vrij of misschien niet 
meer actief zijn en best weer/nog eens hun stem willen laten horen. 

Daarom een vriendelijke uitnodiging aan hen : kom op 1e Paasdag deze feestelijke vering 
mee opluisteren en kom op Witte Donderdag om 19.30 uur even mee repeteren in de 
Haazehoôf aan het aerthijsplein te ospel. Informatie/aanmelding bij directeur J. geuns 
(sjefgeuns@hetnet.nl – 0495 631947). 
ook als kerkbezoeker zijn liefhebbers van het gregoriaans natuurlijk welkom in ospel. 

 Sjef geuns namens het koor.

Maria van Nieuwenhoven 
vrouw van het jaar

61 jaar geleden lid geworden van Zijactief nederweert-eind Ze is lectrice in de kerk en 
verzorgt de woord en gebedsdiensten.

Zodra het museum einderhoof weer 
geopend is, is ze daar veel te vinden. 
Ze heeft jaren op zondag in het bak-
huis gewerkt en kan de heerlijkste 
vlaaien bakken. Ze helpt nog weke-
lijks een middag als begeleiding voor 
de ouderen en helpt bijvoorbeeld met 
handwerken.

In het verleden had ze diverse be-
stuursfuncties zoals bij de bedrijfsver-
zorgingdienst, secretaresse van de 
boerinnenbond en afgevaardigde bij de 
agrarische vrouwen.

en als u ook nog weet dat ze al 26 jaar 
de boerin maria meeloopt in de optocht 
van Festeijnder en daar ook nog het 
handmelken verzorgt, dan weet u dat wij 

met maria van nieuwenhoven-eggen een kanjer van een Vrouw van het Jaar 2013 hebben 
gekozen.
 

Gelovigen zoeken elkaar op
Het belooft een unieke ontmoeting te wor-
den. op zaterdagavond 13 april om 17.30 
uur bent u van harte uitgenodigd om naar 
het gemeenschapshuis de roffert te ko-
men, gelegen aan de Berikstraat 11a in Bug-
genum! 

In aanwezigheid van de bisschop van roer-
mond, mgr. Frans Wiertz zal er die avond 
in het kader van het Jaar van het geloof 
(meer info: www.jaarvanhetgeloof.nl) aan 
alle parochianen van het dekenaat thorn 
een afwisselend programma worden aan-
geboden. 

na een welkomstwoord in het gemeen-
schapshuis van Buggenum zal dr. Johan 
van der Vloet vertellen over zijn passie voor 
de Kerk en het evangelie. Hij is directeur van 
de catechistenopleiding ‘Kairos’. Vervol-

gens ‘pelgrimeren’ we samen naar de aldegundiskerk in Buggenum om er om 18.30 uur 
samen de eucharistie te vieren. Die avond zal er overigens in het hele dekenaat maar één 
eucharistieviering zijn. na afloop keren we terug naar het gemeenschapshuis waar we op 
de hoogte worden gebracht over de ontwikkelingen in de respectievelijke clusters thabor, 
emmaüs en Kana. Koffie en meer zal natuurlijk niet ontbreken. rond 22.00 uur zal de avond 
afgesloten worden. 

Hopelijk mogen wij u die avond begroeten. Want geloven, dat doe je niet alleen, daar heb je 
elkaar bij nodig. graag tot dan! 

De parochiepriesters van het dekenaat thorn

NOVEEN ST. CLARA
Belangrijk. Vraag alleen positieve dingen. 
Bid 9 dagen het Wees gegroet bij een 
brandende kaars. ook als U er geen zin in 
heeft. Vraag 2 dingen die vast onmogelijk 
lijken om verhoord te worden en iets wat U 
heel erg ter harte ligt. Laat de negende dag 
de kaars geheel opbranden en publiceer dit 
bericht. U krijgt wat U vroeg.
 m.S.

NOVEEN ST. CLARA
Belangrijk. Vraag alleen positieve dingen. 
Bid 9 dagen het Wees gegroet bij een 
brandende kaars. ook als U er geen zin in 
heeft. Vraag 2 dingen die vast onmogelijk 
lijken om verhoord te worden en iets wat U 
heel erg ter harte ligt. Laat de negende dag 
de kaars geheel opbranden en publiceer dit 
bericht. U krijgt wat U vroeg.
Bedankt.
 S.v.d.B.
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Hoog en droog
De relatie tussen Nederweert en Weert is altijd een haat-liefdeverhouding geweest. De 
antipathie dateert al uit de middeleeuwen maar had niets te maken met de Weertenaren 
zelf. Aanleiding was de graaf van Horne, die Heer van Weert en Nederweert was en in 
Weert zetelde. De grafelijke familie stond er bij de Nederweertenaren niet hoog op. Niet 
voor niets zei men gekscherend dat van Weert niets beters te verwachten was dan regen 
en westenwind.

Toen graaf Jacob in 1525 met dwang 
Neder weert afsplitste van Weert, voelde dat 
bijzonder slecht. De belastinginkomsten 
verminderden met tweederde waardoor het 
huishoudboekje van de jonge gemeente in 
gevaar kwam. Tot overmaat van ramp werd 
Nederweert in 1534 door zijn opvolger Jan 
van Horne verhypotheekt om zo zijn uitbun-
dige levensstijl te kunnen bekostigen. Toen in 
1547 bij een conflict over de gemeentegrens 
tussen Nederweert en Someren gravin Anna 
van Horne de zijde van de Brabanders koos, 
daalde de populariteit van het Weerter gezag 
tot een ongekend dieptepunt. Het met een 
riek molesteren van een bode van de gra-
vin was de spreekwoordelijke druppel. Anna 
zond in de herfst van dat jaar haar schout 
naar Nederweert. In een herberg (het huidi-
ge restaurant Bi-j Siem) vond net een zitting 
van de rechtbank plaats. De schout wilde 
enkele van de aanwezige dorpsbestuurders 
gijzelen maar misrekende zich. Een wethou-
der en enkele raadsleden namen de schout 
zijn zwaard af en bogen het doormidden. De 
schout vluchtte naar Weert, achtervolgd door 
een menigte Nederweertenaren te paard en 
te voet, die luidkeels “sla dood, sla dood” 
riepen. Aangekomen op de Biest staakten 
de Nederweertenaren hun achtervolging om-
dat ze te dicht bij de stad Weert kwamen. Ze 
waren wel dapper maar niet gek en hadden 
geen trek in een gewelddadige confrontatie 
op eigen terrein van de Weertenaren.

De afgang van de schout was een enorme 
blamage voor het Weerter gezag en het aan-
zien van de gravin. De drie Nederweerter 
leiders van de revolte vreesden represailles 
en trokken zich hoog en droog terug in de 
Nederweerter kerktoren. Ze hadden voor 
vele weken bier, brood en vlees ingeslagen 

en waren bewapend met buskruit, geweren, 
turfspaden en speren. Tijdens de nachtmis 
van kerstmis 1547 trok de Weerter schout 
met 100 lansknechten naar Nederweert voor 
een strafexpeditie. Alle sympathisanten van 
de revolte zaten in de kerk en de Weerter troe-
penmacht stond voor een gebarricadeerde 
kerkdeur. Vol zelfvertrouwen schreeuwden 
de in de toren verschanste oproerkraaiers 
beledigingen en gooiden ze vanuit hun hoge 
schuilplaats pullen bier naar de soldaten. Die 
haalden echter ladders, vernielden de ruiten 
van de kerk en wisten binnen te geraken. On-
der het lossen van schoten in de kerktoren 
werden de revolutionairen gearresteerd en 
gevangen gezet in het kasteel in Weert. Er 
moest een hoog bedrag aan losgeld betaald 
worden om de gravin te compenseren voor 
geleden imagoschade. De Nederweertena-
ren hadden de veldslag verloren, maar voor 
de komende eeuwen was de toon gezet.

Alfons Bruekers

Vanuit dit raam in de metersdikke muren van de 
Lambertustoren werden de Weertenaren in 1547 
bestookt met bierpullen en beledigingen. 

Foto archief SGN.

BORSTVOEDING
‘EEN GOED BEGIN IS 
HET HALVE WERK’

Op donderdag 28 maart a.s. organi-
seert SJG Weert samen met de GGD 
Noord een informatieavond over het 
geven van borstvoeding. De bijeen-
komst vindt plaats tussen 19:00 en 
21:00 uur in het Auditorium van SJG 
Weert, Vogelsbleek 5. De toegang is 
gratis. Aanmelden via het inschrijffor-
mulier op de website: www.sjgweert.nl 
(zie: Agenda) of bij de afdeling Patiën-
tenvoorlichting: 0495 – 57 22 05.

Lactatiekundige en kinderverpleegkun-
dige Willy Gielen geeft samen met een 
verpleegkundige van de GGD Noord uit-
leg, praktische informatie en tips over het 
geven van borstvoeding. Er is ruime gele-
genheid voor het stellen van vragen.
De borstvoedingsorganisatie VBN is met 
een stand aanwezig. De informatiebijeen-
komst vindt 8 x per jaar plaats. 

Borstvoedingcafé 
Het Borstvoedingcafé is een ontmoe-
tingsplek waar moeders die borstvoeding 
(gaan) geven, ervaringen uitwisselen. 
De bijeenkomsten zijn kosteloos en vrij 
toegankelijk. Ze vinden wekelijks op 
woensdag plaats van 10:00 - 12:00 uur in 
La Place - V&D, Weert.

Meer informatie over het borstvoeding-
café vindt u op www.borstvoeding.nl 

STICHTING NEDERWEERT 
COLLECTEERT… 

EEN INTRODUCTIE
Collecteweek 2 t/m 5 april 2013

Sinds vorig jaar organiseert Stichting 
Nederweert Collecteert één collecte 
voor het volledige gebied Nederweert. 
Dat betekent één bundeling van de 
goede doelen en één keer een collecte 
langs de deur. Wie is eigenlijk Stichting 
Nederweert Collecteert?

Stichting Nederweert Collecteert is ont-
staan uit de goede doelen die in Neder-
weert collecteren. Deze mensen zochten 
naar een oplossing om de ergernis aan de 
deur te verminderen én voor het teruglo-
pend aantal collectanten. Uit deze groep 
goede doelen ontstond na onderzoek een 
bestuur, bestaande uit 5 personen met 
ondersteuning van de coördinatoren van 
de aangesloten 18 goede doelen. 

De stichting is geheel zelfstandig en heeft 
de ANBI status. De stichting staat los van 
andere initiatieven voor collectebunde-
ling. 

Tijdens de collecte zijn 4.000 adressen 
verdeeld over 6 wijken. Deze wijken wor-
den aangestuurd door de wijkhoofden. 
Deze wijkhoofden zijn het aanspreekpunt 
van de collectanten. In de collecteweek 
van 2 t/m 5 april gaan 150 vrijwilligers op 
pad om te collecteren voor Stichting Ne-
derweert Collecteert. De wijkhoofden zor-
gen dat alles goed in banen wordt geleid.   
Om je als goed doel aan te kunnen slui-
ten dien je aan bepaalde voorwaarden 
te doen. Zo verwachten we van elk goed 
doel een bijdrage in de organisatie en 
zijn er andere voorwaarden. De 18 goede 
doelen die aangesloten zijn: Alzheimer, 
Amnesty, Long Fonds, Brandwonden 
stichting, Dierenbescherming, EHBO Ne-
derweert, Fonds verstandelijk handicap, 
Handicap.nl, Hartstichting, Hersenstich-
ting, MS-Fonds, Jantje Beton, Fonds Kin-
derhulp, KWF Kankerbestrijding, Maag-, 
Lever-, Darmstichting, Nierstichting, Reu-
mafonds en Cordaid-Vastenaktie.

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

Zaterdag 23 maart houdt TC de Meulen-
slag een open dag voor alle belangstel-
lenden. ’s Morgens van 10-12 uur kan de 
jeugd van Ospel en omstreken vrijblijvend 
kennis komen maken met de tennissport 
en ’s middags van 13-15 uur mogen de 
volwassenen het komen proberen. Samen 
met onze trainers worden er tal van activi-
teiten georganiseerd.
Tussendoor zal er een lunch geserveerd 
worden voor iedereen.
Dus zet 23 maart in je agenda en kom al-
lemaal.

Sportieve groeten,
Danny Hoeben
Jeugdcommissie TC Meulenslag
danny@jcmeulenslag.nl

Beste Leden
Woensdag 20 Maart hebben we de 
avond  van de Knutselkast. 
Deze avond wordt verzorgd door Lot 
Gommers. Zij komt ons vertellen over de 
Knutselkast en brengt voorbeelden mee 
van de workshop die ze geeft. Na de pau-
ze gaan we onder begeleiding van Lot een 
mooie cadeau enveloppe maken. Deze 
kan gebruikt worden als  cadeaubon, als 
kaart of voor geld. We laten ons verrassen 
wat deze avond ons brengt. We beginnen 
om 20.00 uur in de Pestoeerskoel.

Woensdag 27 Maart Orthomanuele arts 
Dr.Oosterbosch
Orthomanuele Therapeut Dr.Oosterbosch 
heeft zijn praktijk in Horn en komt ons ver-
tellen hoe en wat als men klachten heeft  
van het houdings- en bewegingsapparaat 
(botten, spieren, pezen, gewrichten e.d.) 
om die te behandelen. De avond begint 
om 20.00 uur in de pestoeerskoel. Opga-
ve voor beide avonden is niet nodig.

Met vriendelijke groeten
Bestuur Zij-Actief leveroy

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

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)

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring
 
 
 

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

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 keu-
ren! 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 worden verleent door de Rijksdienst voor het Wegver-
keer Venlo, en door Profile Tyrecenter Peter Stultiens B.V. uit Weert.
De keuring omvat de gehele techniek inclusief gas, banden, elektrische installatie, tech-
nische 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 Neder-
land.
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. Nederweer • Tel: 0495-633396

Reggefiber organiseert inloopavond 
in Budschop, Nederweert.

15 maart, Nederweert – De komst van glasvezel in Nederweert roept regelmatig 
vragen op. Om die vragen persoonlijk te beantwoorden en de inwoners te infor-
meren over de aanlegwerkzaamheden en de verschillende glasvezeldiensten, or-
ganiseert Reggefiber op dinsdag 26 maart een inloopavond. Iedereen is van harte 
uitgenodigd. 

Inloopavond over glasvezel in de Kerkelijke Voorziening Budschop.
Een glasvezelnetwerk is ongekend stabiel en kent een enorme capaciteit. Daarmee 
opent glasvezel een wereld aan nieuwe mogelijkheden om te leren, te werken en te ont-
spannen. De aanleg van het glasvezelnetwerk roept regelmatig vragen op. Daarom or-
ganiseert Reggefiber op dinsdag 26 maart een inloopavond in de Kerkelijke Voorziening 
Budschop aan het Rochusplein 1 in Nederweert. Op de inloopavond kunnen bewoners 
alles vragen over de aanlegwerkzaamheden, planning en mogelijkheden van glasvezel. 
Ook zijn diverse serviceproviders aanwezig en beantwoorden alle vragen over hun aan-
bod voor radio, televisie, internet en telefonie via glasvezel. Inwoners kunnen tussen 
18.00 en 21.00 uur binnenlopen.

Meerdere inloopdagen voor inwoners in Nederweert, Eind en Ospel volgen. 
In Nederweert, Nederweert-Eind en Ospel worden op een later tijdstip nog meer in-
loopdagen georganiseerd. “We organiseren meestal per aan te leggen wijk of kern een 
inloopdag of -avond. We merken dat inwoners pas vragen krijgen op het moment dat de 
werkzaamheden in de wijk gestart zijn. Dan wordt pas zichtbaar wat er te gebeuren staat 
en komen er vragen. Om die vragen en eventuele onduidelijkheden op te vangen organi-
seren we deze inloopdagen. Voor 26 maart zijn inwoners die in het eerste gebied van Ne-
derweert, Budschop, wonen waar Reggefiber het glasvezelnetwerk aanlegt, persoonlijk 
uitgenodigd. Maar natuurlijk zijn ook andere inwoners uit Nederweert, Nederweert-Eind 
en Ospel waar de werkzaamheden pas over een tijdje starten, van harte welkom”, aldus 
Janneke Fijnvandraat, salesmanager van Reggefiber.

Direct meer weten? 
Kom dan naar de glasvezelwinkel aan de Brugstraat 31-33 in Nederweert. De glasvezel-
winkel is geopend op woensdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert.

KINDERTRAINING
Waarom een Kindertraining?
• Je wilt weer lekker in je vel zitten.
• Je wilt nee durven zeggen.
• Je wilt samen spelen maar ook jezelf kunnen beschermen.
• Je wilt voldoende zelfvertrouwen.
• Je wilt je beter kunnen concentreren.
• Je wilt beter kunnen omgaan met je gevoeligheid.

Wat leer je onder meer in deze Kindertraining ?
• Je leert te vertrouwen op jezelf en voor jezelf op te komen.
• Je leert je eigen grens en die van de ander kennen en aangeven.
• Je leert wat gevoeligheid is en hoe je daar mee om kunt gaan.
• Je leert om te zeggen wat je graag wil zeggen.
• Je leert om je van binnen sterk te voelen.

Wil je meer weten,  kijk dan op www.josephine-coaching.nl 
voor informatie en/of aanmelden.

N U   I N   N E D E R W E E R T

Kunststof  r a m e n  &  d e u r e n  met gepatenteerd veiligheidssysteem

R a o u l  d e  K a n ,  W i n n e r s t r a a t  2 6  G ,  N E D E R W E E R T
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VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Geboren 
15 maart 2013

Ries
zoon van 

Martin en Chantal Peeters-Leveau
broertje van Lize

In de Neerakker 8
6093 JE Heythuysen
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Geboorte-
kaartjes???
Drukkerij van Deursen bv

Pannenweg 231 Nederweert.


