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Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

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

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ZONNEPANELEN

- WARMTEPOMPEN

- CV-ONDERHOUD

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts Pim van Boxel

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Miranda Kursten

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

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

in Nederweert/Ospel

Inclusief poetsen!

Nu! €29.95

in Nederweert/Ospel

Postelstraat 36 Someren Tel. 0493-494610

Jaarlijks steunt de Festeynder
Plein organisatie een goed doel
in de regio. De opbrengst van de
jaarlijkse goede doelenloterij,
komt dit jaar ten goede aan de
organisatie Alpe d’HuZes Ne-
derweert. Men heeft de loterij-
verkoop graag enkele maanden
naar voren gehaald, om zo deze
sympathieke actie te kunnen
ondersteunen.

Vijtien ambtenaren van de ge-
meente Nederweert, met onder
hen burgemeester Evers, zullen
begin juni de Alpenkolos proberen
te bedwingen. Dit om op deze ma-
nier een groot bedrag bij elkaar te
fietsen voor de KWF kankerbestrij-
ding. Ambtenaren van de gemeente
Nederweert zullen vanaf begin  april
a.s. de loten aan de man proberen
te brengen voor dit geweldige initi-
atief. Dit om hun collega’s te onder-
steunen en hun betrokkenheid met
het goede doel te benadrukken. De
hoofdprijs is een volledig verzorgd
arrangement voor 6 personen, incl.
driegangendiner en enkele uurtjes
bowlen. Dit wordt aangeboden
door Tex-Mex Restaurant en
Bowlingcentrum CHICHI’s aan
de Randweg West in Nederweert.
De loten werden gesponsord door
Drukkerij van Deursen en het
ontwerp van de loten door Get-
Noticed, Internet+Bureau, ook

Na Leveroy, Nederweert-Eind, 
Budschop en Ospel maakte in 
2012 ook Nederweert voor het 
eerst kennis met een gezamen-
lijke collecte. In 2013 gaat Stich-
ting Nederweert Collecteert op 
de ingeslagen weg verder. Daar-
mee wordt een aantal landelijke 
goede doelen in één keer bij u 
onder de aandacht gebracht. De 
collectanten van de Stichting 
Nederweert Collecteert komen 
van 2 t/m 5 april bij u langs. 

In de week van 2 april houdt de
Stichting Nederweert Collecteert
de collecteweek. Daaraan ging veel
voorbereiding vooraf. Het lijkt zo
eenvoudig. De werkwijze is voor ie-
dere collectant en iedere organisa-
tie hetzelfde. Dus: bundel de doe-
len, loop de route en klaar is Kees,
of Truus, of Leonie. Maar, schijn
bedriegt. Aan de bundeling gaat
veel voorbereiding, afstemming en
dus tijd vooraf. Het bestuur van de

Festeynder Plein organisatie 
steunt  Alpe d’HuZes project 
van de gemeente Nederweert 

Stichting Nederweert Collecteert

Eén collecte voor 18 goede doelen

uit Nederweert. Daarnaast zullen
nog diverse andere mooie prijzen
beschikbaar zijn voor de lotereij. De
trekking zal plaatsvinden op zater-
dag 10 augustus a.s. tijdens het
vierde Festeynder Plein, dit om plm.
23.00 uur.

Voorbereidigen Festeynder Plein 
Meer dan 2000 bezoekers bezoch-
ten vorig jaar het derde Festeynder 
Plein en genoten onder ideale om-
standigheden van de bands en de 
sfeer. De voorbereidingen voor de 
vierde editie op zaterdag 10 au-
gustus a.s. zijn in volle gang en de 
eerste twee bands zijn al geboekt. 

stichting, met kartrekker en voorzit-
ter Leo Roos, is vanaf november
2012 bezig met de voorbereidingen,
waarvan de apotheose volgt bij het
tellen van de inhoud van de collec-
tebussen.

Persoonlijke motivatie
Alle bestuursleden, coördinatoren
en wijkhoofden zijn persoonlijk bij
een goed doel betrokken. Door een
gebeurtenis in de privésfeer, door-
dat de behoefte tot maatschap-
pelijke betrokkenheid ontstond, of
doordat er een zinvolle daginvulling
werd gezocht. Maar, eigenlijk is
het niet belangrijk waarom iemand
‘loopt’. Belangrijker is dát er men-
sen zijn die het doen. Daar draait
het bij de bundeling om. Voorheen
liep een collectant voor de Hart-
stichting, of voor de Kankerbestrij-
ding. Nu loopt diezelfde collectant
voor een aantal doelen. De stichting

Onder de geboekte bands de 
Duitse band The Lennerockers, dé 
Rock a Billy sensatie van Europa 
en tevens een van de spectacu-
lairste podiumacts van Europa. 
De band tourde door maar liefst 
20 verschillende landen met hun 
show, een mengeling van dam-
pende boogie, aardse blues, een 
scheutje country en overgoten met 
een stevige lading onvervalste rock 
’n roll. Daarnaast zal Steady State 
weer van de partij zijn en voor de 
begeleiding van enkele Neder-
weerter Local Vocals zorgen. Info 
vanaf begin april: 
www.festeynderplein.nl

heeft 150 collectanten bereid ge-
vonden het volledige gebied Ne-
derweert, met ruim 4.000 adressen
te bezoeken. Dit betekent minder
bezoekadressen voor de individuele
collectant, en een grotere dekking
van het gebied.

Landelijke goede doelen
Ieder adres in Nederweert ontving 
een brief van de Stichting Neder-
weert Collecteert, met daarin een 
toelichting op de actie en een lijst 
van goede doelen waaraan gedo-
neerd kan worden. Het bestuur 
heeft op de lijst een aantal lande-
lijke goede doelen genoemd, maar 
ook de EHBO-Nederweert. Het 
bestuur is namelijk van mening dat 
deze vereniging een plek op de lijst 
verdient, omdat de EHBO betrok-
ken is bij alle (grote) evenementen 
in de gemeente. 

Vervolg op pagina 2

’Mijn verdriet valt met 

geen pen te beschrijven.

Gelukkig stond ik er niet 

helemaal alleen voor.’

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 ".

LET OP!!
in verband met Pasen:

Voor het 
weekblad van 4 april

advertenties en 
tekstkopij inleveren op 
WOENSDAG 27 MAART

uiterlijk
12.00 UUR.

Bij voorbaat dank 
voor uw medewerking.

De redaktie

email: info@drukk
er

ijv
an

de
ur

se
n.

nl

Sfeerfoto van het 3e Festeynder Plein in 2012, zeer gezellig en met fantastische 
bands.

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Spauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Dhr. Sjef Schmit uit Weert: 

“Al sinds 2008 kom ik bij Brigitte in de 
stoel. De allereerste keer een beetje 
wennen aan elkaar. Mijn gebit was 
erg onverzorgd en er moest het nodige 
aan gedaan worden. Nu nemen we 
elke keer met stralende tanden weer 
afscheid van elkaar en maken we een 
nieuwe afspraak over 6 maanden.
Ik kan met recht zeggen dat ik daar ik 
trots op ben.”

Nek- schouder- of rugklachten!

Sportmassage
Ontspanningsmassage

www.doetgoed.nl
Eikenstraat 45 • 6031 VW  Nederweert

M. 06 24 76 5795 / T. 460610

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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)

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
Lichaamspakkingen
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

De mooiste kinderschoenen vind je op

www.nausschoenen.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.



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)

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

LET OP!!
in verband met Pasen:

Voor het 
weekblad van 4 april

advertenties en 
tekstkopij inleveren op 
WOENSDAG 27 MAART

uiterlijk
12.00 UUR.

Bij voorbaat dank 
voor uw medewerking.

De redaktie

email: info@drukk
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Kom naar de Demodagen
van tuinmachines

2e Paasdag geopend
van 12.00 tot 17.00 uur

van elektro- tot zitmaaier Nu extra voordeel-
korting van tot € 100 cadeau bij een nieuwe maaier

Bladblazers - bosmaaiers - generatoren
zitmaaiers met voormaaidek en achtervangers.
robotmaaiers: 10 jaar ervaring. Wordt compleet

aangelegd.

grasmaaiers en tuingereedschappen
Ook voor potgrond 4 halen 3 betalen 8.95 40 ltr zakken.

Grote voorraad, snelle levering, scherpe prijzen en
perfecte service..

J. Meevis
Tuin- en parkmachines
Smulderslaan 7
5712 GJ Someren-Heide
tel. 0493-491626

1500 m2 winkelplezier: kom kijken!

50
83

91
86

-1
4

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Stichting Nederweert Collecteert

Eén collecte voor 18 goede doelen
Vervolg van pagina 1

Hoe bijdragen?
Iedereen die een bijdrage wil doen, kan op de lijst het doel van zijn keuze aangeven en 
het geld in de envelop doen. Tot en met 5 april worden de collecte-enveloppen huis 
aan huis opgehaald. Iedere collectant kan zich legitimeren en draagt het logo van de 
stichting bij zich. De collectebussen worden ingezameld bij de Rabobank. Daar wordt de 
inhoud geteld en verdeeld. Was u niet thuis, dan kunt u de envelop op 4 en 5 april tussen 
15.00 en 19.00 uur bij de Rabobank inleveren.

Stichting door belastingdienst ‘goedgekeurd’
De belastingdienst heeft onlangs de ANBI-status toegekend aan de Stichting Neder-
weert Collecteert. Hierdoor is een wens van het stichtingsbestuur in vervulling gegaan. 
De ANBI-toekenning toont aan dat de stichting aan de criteria voldoet om te mogen 
inzamelen voor het goede doel. 
Daardoor is het mogelijk uw bankgift in aanmerking te laten komen voor giftenaftrek. Het 
totaal van de giften moet dan wel voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. U kunt 
uw bijdrage overmaken op 14.78.03.322 t.n.v. Stichting Nederweert Collecteert, onder 
vermelding van het goede doel of de doelen. De uiteindelijke opbrengst wordt t.z.t. in dit 
blad bekendgemaakt.

Wat de toekomst brengt
De stichting staat los van het Dörpsoverlek-Ni-jwieërt. Het staat ook los van de an-
dere initiatieven tot collectebundeling in de gemeente. Daarentegen voorzien zij wel dat, 
mocht het initiatief slagen, er uiteindelijk een bundeling van deze initiatieven kan ont-
staan, ofwel een gecombineerde gebundelde collecte van alle bundelingsinitiatieven in 
de dorpskernen. Het bestuur wil echter niet op de feiten vooruit lopen en eerst de col-
lecteweek in Nederweert op een goede manier doorlopen. In 2012 is een goede start ge-
maakt, onder andere doordat alle 150 collectanten goed geïnformeerd op weg gingen. 

Met dank aan…
De stichting wordt gesteund door de Rabobank Weerterland-Cranendonck, Drukkerij 
Buijs, Behang- en verfhuis Poell. Het bestuur dankt ook het Weekblad voor de plaatsing 
van de diverse publicaties, Scouting Nederweert voor de verspreiding van de brieven, 
alle collectanten en coördinatoren. 

Door de actie van Stichting Nederweert Collecteert staat er nog maar één collectant bij 
u aan de deur en kunt u in één enkele handeling uw bijdrage doen aan één of meerdere 
goede doelen. 

Informatie:  Henny Kroezen 0495-632155.

Red: F. Bruekers

•	Dag en nacht	
bereikbaar

• Persoonlijke	
begeleiding

•	Meer dan 30 jaar
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlg j

Úw specialist in maatwerk

MET KOOK-
DEMONSTRATIE

VAN AEG

VRAAG NAAR 
ONZE SPECIALE 

ACTIE!

2e PAASDAG GEOPEND
10.00 TOT 16.00 UUR

Hoofdstraat 23  •  5757 AJ LIESSEL  •  T 0493 342583  •  www.mennenkeukens.nl

kEukEnS  •  bIJkEukEnS

bAdmEubELS  •  TAfELS

(SLAApkAmEr) kASTEn

kAnToorInrIcHTIng

Voor uw gehele interieur 

uit eigen fabriek

MENNEN KEUKENS

Unieke betaalbare starterswoning in de 
gemeente Nederweert

Een starterswoning met erker, L-vormige woonkamer, 3 slaapkamers, badkamer, 
vaste trap naar de zolder en blijvend een groot speelveld als uitzicht, dat kan voor 
€ 173.000,- v.o.n. Deze 6 in jaren 30 stijl ontworpen tweekappers, waarvan nog 5 te 
koop, worden gerealiseerd in het nieuwbouwplan Tiskeswej in Nederweert-Eind.

Een ongekend gunstigere prijs-kwaliteitverhouding voor deze wonigen in een nieuwe
wijk met vooral jonge starters. Het concept werd ontwikkeld door Bouwbedrijf Smivers 
uit Heythuysen, welke eerder tegenoverliggende starterswoningen in het project rea-
liseerde. Omdat reeds één van de woningen is verkocht, kan bij de verkoop van nog 
een woning, vrijwel direct begonnen worden met de eerste blok. In tegenstelling met 
veel kleine kernen, zijn in Nederweert-Eind voorzieningen zoals een bakkerij, slagerij, 
cafetaria, cafe’s, boerderijwinkel, kapsalon, kinderopvang en een basisschool aanwezig. 
Daarnaast heeft Nederweert-Eind in alle opzichten, een bloeiend verenigingsleven. Al 
met al is dit een unieke mogelijkheid om op een betaalbare manier een prachtige woning 
te bouwen in een fantastisch woon- en leefklimaat. Interesse? Neem dan contact op 
met Hermans Makelaardij, 0475-493636 of Bouwbedrijf Smivers 06 - 41 28 04 59 en 
informeer naar de mogelijkheden. 

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Burg. van Udenstraat 13, Nederweert 

met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1958, opp. perceel ca. 411 m2 inhoud woning 330 m3.
Souterrain: bergkelder.
Begane grond: hal met tegelvloer en meterkast (5 groepen/ aard-
lekschakelaar/ automaten); woonkamer; keuken met tegelvloer 
en verzorgde keukenopstand (middels schuifdeur gescheiden van 
woonkamer); vanuit de keuken is er toegang tot portaal met een-
voudige toiletruimte en muurkast; vanuit portaal is er toegang tot 
eenvoudige serre met tegelvloer en berging met tegelvloer; vanuit 
serre is er middels openslaande deuren toegang tot achtertuin.
1e Verdieping: overloop; drie slaapkamers; badkamer met dou-
che en wastafel.
2e Verdieping: vlizotrap naar bergzolder met dakraam en opstel-
plaats Ne�t HR-combi cv-ketel.
Algemeen: eenvoudige vrijstaande garage; volledig geïsoleerd; 
voortuin en geheel bestrate achtertuin voorzien van achterom en 
erfafscheiding (beton/steen/haag).

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

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 8 april 2013.

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

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Modeflitsen Pleunis mode 20 maart 2013
Vorige week waren wij te gast bij de Modeflitsen van Pleunis Mode in Nederweert. 
In de vernieuwde winkel werd met een bijzonder wervelende show de nieuwe 
mode voor het voorjaar en de zomer getoond. Mode voor alle leeftijden en in de 
maten 36 tot en met 46. 

De nieuwe lente- en zomercollectie zorgt voor een opgewekt en fris modebeeld. Mooie 
felle kleuren, opvallende accessoires, bijzondere combinaties en veel oog voor detail. 
Stoffen, materialen en kleuren worden in vele combinaties gedragen en dit jaar staan 
prints centraal. Bij Pleunis Mode kwamen alle lente- en zomertrends uitvoerig aan bod. 

Ook de komende zomer zien we de felle kleuren uit de jaren tachtig. Anders dan in de 
jaren tachtig is er nu meer oog voor detail. De kleuren worden toegepast in strepen, 
prints en andere kleureffecten. Combinaties met mooie riemen, armbanden en kettingen 
passen helemaal in dit modebeeld. 

Parallel hieraan zagen we de trend waarbij zachte poedertinten worden gecombineerd 
met licht vallende stoffen en printbroeken. De prints zijn opvallend tropisch en bloemrijk. 
In kleur varieert het van zachtroze tot kobaltblauw en van tropisch- tot mintgroen. Coa-
tings en fotoprints zijn deze zomer nog meer aanwezig dan het afgelopen modeseizoen.

Tijdens de show bij Pleunis Mode kwamen we op leuke combinatie-ideeën en we kregen 
volop inspiratie. Ook tweede paasdag is de winkel open van 13.00 tot 17.00 uur.

Pleunis mode brengt mode van de merken Sao Paulo, Ariana, Taifun, Monari, Brax, Betty 
Barclay, Gil Bret, Brax, Zerres, Marie Méro, Pause Café, Scarva, Gerry Weber, Frank-
Walder, Sommermann, Isabell en vele andere. 
Nieuw dit seizoen zijn de merken NTS, SideCar, Dolce Vita en Joseph Ribkoff.

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

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

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

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

Kom ook naar onze E-bike opstapdag 
op vrijdag 29 maart.

Dé dag om de nr. 1 elektrische fiets te pr en! 

U bent van harte welkom van 11:00 - 16:00 uur.

De koffie staat klaar en u ontvangt 
een kleine attentie.

Kapelaniestraat 1b, Nederweert, tel 0495-632366Kapelaniestraat 1b, Nederweert, tel 0495-632366
 ‘betrouwbaar en comfortabel fietsen begint bij Budget Bikes” 

Dé dag om de nr. 1 elektrische fiets te prDé dag om de nr. 1 elektrische fiets te pr. 1 elektrische fiets te prDé dag om de nr oberen!

U bent van harte welkom van 11:00 - 16:00 uur.U bent van harte welkom van 11:00 - 16:00 uur..U bent van harte welkom van 11:00 - 16:00 uur

Het nieuwe elektrische fietsen 
begint bij 

Budget Bikes Richard Vaessen.

Het nieuwe elektrische fietsen begint bij 
BUDGET BIKES RICHARD VAESSEN

Testdag elektrische fietsen - Ervaar het ook!
In samenwerking met Sparta, organiseert Budget Bikes Vaessen een testdag 
voor elektrische fietsen op vrijdag 29 maart. Dé dag om de nr. 1 elektrische fiets 
te proberen! 

Van 11:00 tot 16:00 uur staat dé  Sparta specialist voor u klaar om u te informeren en te
adviseren over de elektrische Sparta die het beste bij ù past. 

U heeft de mogelijkheid de diverse Sparta E-bike systemen en modellen te testen en zo 
het verschil te ervaren. Probeert u bijvoorbeeld de sportieve ION® RXS+, een heerlijke 
fiets met standaard hoge actieradius (150 km.), krachtige motor en extra comfortabel en 
natuurlijk rijgedrag. Of is de Bosch B2 een betere partner voor u? Met de motor op de 
trapas is het een uitermate stabiele fiets met veel uithoudingsvermogen. Of misschien 
toch de E-motion C4 met praktische bediening en net dat beetje extra comfort. Uw ide-
ale reispartner zit er in ieder geval zeker tussen. 

De elektrische fietsen van Sparta bieden puur fietsgenot. Een ideale manier om u op een 
vlotte en comfortabele manier te verplaatsen tijdens een ontspannen fietstocht of om 
snel en filevrij naar het werk te fietsen. Maar ook biedt Sparta elektrische fietsen voor 
hippe en relaxte ritjes naar school of het makkelijk vervoeren van kinderen en bood-
schappen. Voor iedereen heeft Sparta een passende elektrische fiets! 

Ervaar het tijdens een vrijblijvende testrit en vindt de elektrische Sparta die bij u past!

Graag tot ziens!

Geboren
20 maart 2013

Britt & Lynn
Zusjes van Sem en Cas

Dochters van Paul en Jill Knapen
Stepke 15

6031 GH Nederweert

Ambachtelijke slagerij

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

 • Paasreclame, donderdag, vrijdag & zaterdag •   
Super verse paastoppers!

Kant en klaar

Eigen gemaakte paasspecialiteiten

Wij wensen u allen een smakelijk pasen toe!

Glasvezel in Nederweert? 
Ja, ook in het Buitengebied!

De Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Nederweert heeft verdere vorderingen ge-
maakt waarover we u willen informeren. 

•	 Glasvezel is een nutsvoorziening voor de toekomst. Communicatie is en zal onder-
deel van de samenleving uitmaken en hiervan dient niemand te worden uitgesloten. 
Ons streven is dan ook, dat ook de bewoners  buiten de bebouwde kom, gratis over 
aansluiting op het glasvezelnet zullen kunnen beschikken.

•	 Glasvezel is niet zomaar een vervanger voor het huidige (koper) netwerk dat op de	
meeste plaatsen al ligt. Met glasvezel is veel meer mogelijk dan alleen maar internet, 
televisie kijken en bellen. Op dit moment lopen de eerste proeven al met zorg op 
afstand. Het is binnen enkele jaren mogelijk om langer in uw vertrouwde omgeving te
blijven omdat u gebruik kunt gaan maken van zorg op afstand. Alle controles welke 
een verpleger moet uitvoeren en welke mogelijk zijn middels een snelle betrouwbare 
verbinding kunnen vanaf een centraal punt gedaan worden waardoor u langer dan dat
nu het geval is in uw eigen woonomgeving kunt verblijven. Ook is het met glasvezel 
veel gemakkelijker om lokale initiatieven te ontplooien. U kan hierbij denken aan om-
roepen en kerkdiensten uitzenden binnen een gemeente of een deel ervan.

•	 Maar natuurlijk kunt u met glasvezel voordelig bellen, snel internetten wanneer u maar
wil en genieten van HD uitzendingen op uw televisie. Deze laatste activiteit TV kijken 
is nogal aan verandering onderhevig. Steeds meer mensen willen zelf kiezen waar 
ze naar kijken en wanneer ze dat doen. Het antwoord hierop is internet TV, waren 
tot voor kort de beelden hiervan zeer matig van kwaliteit omdat de snelheid een pro-
bleem was op het (oude) netwerk, tegenwoordig kunnen we dankzij glasvezel van Full 
HD beelden genieten. Omdat de snelheid met glasvezel geen probleem meer is kun-
nen we zelfs met meerdere personen binnen een huis (internet aansluiting) genieten 
van ieder zijn of haar eigen zender en programma in Full HD. Kijken van uw favoriete
programma’s kan bij veel providers ook op uw telefoon, tablet of op uw computer. 

•	 Waar koper stopt gaat glasvezel verder...
• De firma Reggefiber is begonnen met de werkzaamheden voor aansluitingen binnen	

de bebouwde kom van Nederweert, daarover heeft u in de media al kunnen lezen en 
wellicht al met eigen ogen kunnen zien.

•	 Om de behoefte in het buitengebied concreet te maken zijn alle buurten in het Bui-
tengebied benaderd via de contactpersoon van het buurtbestuur.  Zij hebben op hun 
beurt mensen benaderd of verder geïnformeerd.

•	 Dit heeft er inmiddels toe geleid dat we meer dan 500 aanmeldingen hebben geno-
teerd

•	 Mocht u niet zijn benaderd, echter wel geïnteresseerd zijn, benader ons dan via een	
van de onder genoemden opties.  Iedere aanmelding telt en is hard nodig om overtui-
gend te kunnen zijn naar alle partijen.

•	 We zijn met de Gemeente Nederweert in gesprek om de mogelijkheden te onder-
zoeken, om alle woningen en bedrijven in de buitengebieden rondom Nederweert te
laten aansluiten op het glasvezelnet. Eerste stap hierin is om de behoefte inzichtelijk 
te maken. Hoe hoger het aantal adressen dat zich aanmeldt in uw straat, uw buurt, 
hoe groter de kans op Glasvezel ter plaatste. 

•	 Ons uitgangspunt blijft om dit voor iedereen mogelijk te maken. Einde maart gaan we
de stand opmaken en bepalen we verdere vervolgstappen.

•	 Parallel hieraan onderzoekt de gemeente de opties om invulling te kunnen geven aan
Glasvezel in het Buitengebied. Mogelijkheden om Nederweert als pilot naar voren 
te schuiven, subsidies te verkrijgen en overleg met andere gemeentes en partijen 
waarbij informatie en ervaringen worden gedeeld.

Meld u zich dus aan ! Ook als u als vrijwilliger wilt meehelpen, om alle adressen te berei-
ken. Want iedereen telt mee, en het is belangrijk genoeg voor de toekomst. 
Wij willen het mogelijk maken, dat iedereen ons kan bereiken, met vragen bij ons terecht 
kan en zich kan aanmelden. U kunt de Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied bereiken via:
E-mail: glasvezelbuitengebied@gmail.com, Postadres: De Riet 5, 6034 RM Nederweert 
Eind. Telefonisch: 06-10430095.

Geboortekaartjes?
Drukkerij	van	Deursen	bv	•	Pannenweg	231	Nederweert

TE HUUR
Garage box in centrum Nederweert
Kantoorruimtes in Nederweert 

TE KOOP
CENTRUM NEDERWEERT:
Penthouse ( zeer ruim) 3 grote balkons met 3 parkeerplaat-
sen in garage, jacuzzi, airco’s kortom van alle luxe voorzien.

WEERT, BUITENGEBIED:
Monumentale woonboerderij, 2 huisnummers geschikt 
voor dubbele bewoning of bedrijf aan huis, paardenstallen, 
verwarmd  buitenzwembad
etc.

Meer info:
Meijsen Beheer BV
Tel 0495 697312
meijsen@planet.nl

■ Belettering
■ Kleurprints
■ Glasdecoratie
■ Spiegeldecoratie

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

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

meeuws
decoraties

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

www.mobielefriturezonneke.nl 

‘t Zonneke 

mobiele friture

NIEUW vanaf 1 mei

T: 06 53843986 - E: info@partyservicezonneke.nl 

www.partyservicezonneke.nl 

party service Nederweert

‘t Zonneke 

TUSSEN KUNST EN KAST
Schoenmaker Blokhak uit Roermond heeft 
sinds kort een schoenherstel depot bij Tus-
sen Kunst en Kast in Leveroy.
Tussen Kunst en Kast is inmiddels acht jaar 
een zaak in cadeau en woondecoratie in 
Leveroy. Om extra service te bieden kun je 
er sinds kort ook terecht voor schoenrepa-
ratie. Daarnaast bieden ze ook een service 
voor stomerij en kleding herstel.

Tussen Kunst en Kast Leveroy
Leveroy is maar een klein dorp maar de 
doorgaande weg wordt toch zeer druk be-
zocht. Tussen Kunst en Kast is gevestigd 
aan de Dorpstraat 16.

Openingstijden:
Maandag 10.00 – 17.00
Donderdag 10.00 – 17.30
Vrijdag 10.00 – 17.30
Zaterdag 10.00 – 17.30

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

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175
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Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Slagroom/Bavaroisevlaaien .................€ 10,95
Witte puntjes .................................10 voor € 2,95
Worstenbroodjes ............4 halen - 3 betalen

Dinsdag en woensdag: BROODDAG
2 broden naar keuze ...voor slechts € 3,70
Ook voor cadeaubonnen kunt u bij ons terecht!

Voor onze extra aanbiedingen: kijk in de winkel.

Bedankt voor alle reacties tijdens mijn ziekte.
Wij staan weer als vanouds voor u klaar.

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 

voor bedrijven en particulieren
- voor renovatie en nieuwbouw
- hardglazen deuren en puien
- dag- en nachtservice
Speerstraat 4, 6034 PS Nederweert-Eind
Tel. (0495) 62 55 10
Fax (0495) 84 11 21
Tel. 0653 - 746669

EEN GROENTEKAR VOOR 
OOST-TIMOR

Zuster Bernarda, de dochter van Mien en 
Bert Verheggen-Knapen uit Budschop is, 
zoals u ongetwijfeld weet, als beginnend
Liefdezuster van het Kostbaar Bloed in 
Indonesië een tijdlang aldaar missionaris
geweest. Inmiddels verblijft ze al jaren 
als volwaardig Zuster in een klooster in 
Wintraak, dat is een plaatsje net onder 
Sittard.
Zij en haar kloostergenoten onderhouden 
nog warme contacten met diverse men-
sen in Indonesië en vanzelfsprekend ook 
met Indonesische Zusters van hun eigen 
congregatie. Momenteel ondersteunen ze 
er een project in Oost-Timor waar Zusters 
een stuk land beheren en laten bebou-
wen. Timor is een van de vele eilanden 
van de immens grote staat Indonesië. 
Van de vruchten die de grond opbrengt, 
leven talloze Indonesiërs aldaar. Wat ze 
aan groenten en fruit over hebben, willen 
de mensen verkopen. Daar hebben ze een 
vervoermiddel voor nodig. Ze willen graag 
een motor met achterbak aanschaffen om 
het fruit en de groenten die ze willen ver-
kopen, te vervoeren.
Voor het een en ander hebben ze onge-
veer €3000= nodig. Het zou fijn zijn, als 
wij uit Nederweert die missionaris uit ons 
midden dat geld zouden kunnen geven, 
waarmee zij de plaatselijke bevolking op 
Oost-Timor kan helpen om de gevraagde 
motor met achterbak aan te schaffen.
In de week na Pasen wordt in Nederweert 
een centrale geldinzamelingsactie gehou-
den, waar wij als Vastenactie ook aan mee 
doen, onder de naam Cordaid-Vastenac-
tie. Wij wensen u vast een goed en zalig 
Pasen en denkt u alstublieft aan Zuster 
Bernarda Verheggen.

Een hartelijke groet van Jos van de Wouw, 
secretaris van de Missievereniging Ne-
derweert

Lammetjes kijkdag bij Fam. Eilers

Ieder voorjaar worden er bij ons ongeveer 50 lammetjes geboren. Al meer dan 25 jaar 
komen groepjes kinderen van de kleuters, peuters en kinderopvang bij ons naar de lam-
metjes kijken.
Het is iedere lente weer mooi om te zien hoe de kinderen de lammetjes knuffelen en 
mogen vasthouden, voor veel kinderen is dit een hele beleving.
Ook de verstandelijk gehandicapten uit de regio Weert (Soos) komen ieder jaar.
Veel mensen vinden dat leuk, en willen graag zelf ook eens komen kijken.
Daarom houden wij op 1 April (2e Paasdag) een lammetjes kijkdag voor iedereen die 
onze schapen met lammetjes wil zien.
Iedereen is welkom jong en oud en groot en klein.
Er is koffie en fris en er staan beschuit met muisjes klaar.
U bent welkom vanaf 10 uur tot 16 uur.

Mart en Toos Eilers Kreijel 16 Nederweert.

Wil je onze schapen en lammetjes al bekijken kijk dan op www.marteilers.nl

COLLECTEBUNDELING 
BUDSCHOP 2013

De collectebundeling Budschop 2013 is
zeer goed verlopen. Ondanks het slechte
weer is er meer opgehaald dan vorig jaar.
Onderstaande is inclusief de nagekomen 
giften.

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 € 6664,56

Inwoners van Budschop heel hartelijk 
dank voor uw geldelijke steun.

Commissie Collectebundeling Budschop

BUURTVERENIGING
SINT ROCHUS

ORANJEMARKT 2013
Op dinsdag 30 april organiseert buurt-
vereniging Sint Rochus de Oranje-
markt. Deze zal worden gehouden in
het park nabij brug 15 in Budschop, 
Nederweert van 11.00u tot 16.00u.

De vrijmarkt is vrij toegankelijk en ieder-
een mag op de markt zijn spulletjes ver-
kopen. Heeft u spullen die u niet meer ge-
bruikt, is uw zolder aan een opruimbeurt 
toe of heeft u nog veel speelgoed waar 
niet meer mee wordt gespeeld, kom dan 
op onze gezellige vrijmarkt staan!

Voor de jeugd is er een springkussen en 
nog andere spelen opgesteld. Verder is er 
een horecaplein waar je een hapje en/of 
drankje kan nuttigen. 

Wilt u meedoen met de Oranjemarkt, dan 
wordt aangeraden om alvast een plekje 
te reserveren door u aan te melden op 
de site van buurtvereniging Sint Rochus 
www.buurtverenigingsintrochus.nl. De ui-
terste aanmelddatum is 20 april.

Tot dan,
Buurtvereniging Sint Rochus.

OPENLUCHTMUSEUM
EYNDERHOOF

NEDEWEERT-EIND
Woensdag 3 april is in Openluchtmu-
seum Eynderhoof bakdag voor de kin-
deren.

Samen met onze bakkers mogen de kin-
deren op woensdag 3 april vanaf 13.00 
uur aan de slag om zelf te bakken.
We laten aan de kinderen en ook hun ou-
ders of verzorgers zien hoe er op traditio-
neel ambachtelijke wijze van meel, brood 
en andere lekkernijen worden gebakken. 
Hieraan kunnen de kinderen actief
meedoen, voor € 1.-

Na het bakken van al deze lekkernijen 
mag je het resultaat zelf proeven..

Daarnaast kun je deze middag ook de 
overige ambachtslieden in het museum
aan het werk zien, zoals de smid, de klom-
penmaker, de houtdraaier enzovoort.

Tot ziens op woensdag 3 april in Eynder-
hoof, aan de Milderspaat te Nederweert-
Eind.

Voor meer info: www.eynderhoof.nl

HOF VAN SCHOOR
Twee jaar geleden is Fien Vries – Greij-
mens begonnen met schilderen. 
Tweemaal per maand volgt zij les. Be-
langrijk voor haar is het uitproberen van 
de  verschillende stijlen.
Fien vindt schilderen een fijne hobby
waarbij zij zich heerlijk kan ontspannen.

De schilderijen van Fien hangen in april in 
Hof van Schoor.
Hof van Schoor is het hele Paasweekend 
geopend. Vanaf 02 april 2013 is Hof van 
Schoor de hele week geopend met uit-
zondering van de maandag. De openings-
tijden zijn: 11:00 – 18:00 uur.

Zie ook de website www.hofvanschoor.nl.

Afd. Ospel

Langnek kijkt met grote ogen naar u uit.
Op 18 april willen wij een bezoek brengen 
aan de Efteling.
Een belevenis voor jong en oud.
Door de opbrengst van boekenbeurs, 
loterij en verkoop van wafels, kunnen wij 
u deze dag met vervoer, entree en lunch 
aanbieden voor slechts € 20 per persoon.
De Efteling is een erg groot park dat dus 
nogal wat lopen vergt. Het is dus verstan-
dig om bij aanmelding aan te geven dat 
u graag een rolstoel ter beschikking wilt 
hebben. Een van onze vrijwilligers zal u
dan die dag begeleiden.

We vertrekken die dag om half 10 uur 
en zijn rond 6 uur terug op Ospel.
Opgeven kunt u bij de bekende adressen :
Angelique Schroijen Kuilstraat 3
tel.625759
Nelly Meulensteen, Korenbloemstraat 25, 
tel. 632529

Vanwege het zeer aantrekkelijk aanbod
verwachten wij dat velen zich zullen aan-
melden, waardoor wij mogelijk niet alle 
aanmeldingen kunnen honoreren. Daar-
om bij uw aanmelding nog geen betaling. 
U krijgt van ons nog bericht.

SP RTNIEUWS

Agenda:
30 maart: Luchtbukscompetitie & kaart-
avond leden en vrienden van Odilia
6 april: Eerste schietoefening van het sei-
zoen buiten/
28 april: Opening schietseizoen

www.sintodiliaospeldijk.nl

PROGRAMMA SV LEVEROY
Paaszaterdag 30 maart 
SVVH C1 - Leveroy C1 13.00
RKVB/Leveroy D2 - Egchel D1 11.30
SHH E3 - Leveroy E1 9.45
Budel E6 - Leveroy E2 9.45
Budel F4- Leveroy F1 8.45
Horn 3 - Leveroy 3 17.00

Paasmaandag 1 april
Leveroy 1 - ONDO 1 14.30
VV GKC 2 - Leveroy 2 12.00
Veritas 3 - Leveroy 3 11.30
Leveroy 4 - RKSVV 3 10.00
Someren vr 2 - Leveroy vr 10.00

Let op door afgelastingen/verplaatsingen 
kan dit programma nog wijzigen
raadpleeg de site www.svleveroy.nl 

WIE ZAL DE NIEUWE 
KONING(IN) WORDEN????

Op zondag 31 maart 1ste Paasdag opent 
schuttersgilde St. Lucie het nieuwe schut-
tersseizoen.

Het programma is als volgt.
Bijeenkomst alle geüniformeerde leden en 
belangstellenden  om 9.15 uur bij café Bi-j 
Le-nie. Met muzikale begeleiding vertrek 
naar de H. Gerardus Majella Kerk. Om 10 
uur is er in de kerk een woorddienst i.s.m. 
Openluchtmuseum Eynderhoof. Zangver-
eniging de Leeuwerik en de Liturgische
werkgroep verlenen hun medewerking
aan de dienst. Na afloop wordt een be-
zoek gebracht aan het kerkhof, alwaar de 
overledenen van de vereniging worden 
herdacht. Daarna zal het gehele gezel-
schap een bezoek brengen aan Open-
luchtmuseum Eynderhoof alwaar het
koningspaar 2012 een serenade wordt 
aangeboden. Van hier uit gaan we naar 
Zaal Bi-j Le-nie, waar een Paasbrunch 
wordt geserveerd voor leden en genodig-
den. Na de brunch zullen 4 jubilarissen 
worden gehuldigd door onze voorzitter 
en door afgevaardigden van de O.L.S. 
Federatie. De heren Piet Knapen en Harry 
Verheijen zullen de versierselen worden 
opgespeld behorende bij hun 60 – jarig 
lidmaatschap. Dhr. Verboogen viert zijn 25 
jarig jubileum en Loïs Beerens wordt ge-
huldigd voor haar 5 jarig lidmaatschap bij 
de majorettes. Na de huldigingen wordt de
jubilarissen een receptie aangeboden en 
hiermee sluit het officiële programma van 
het ochtendprogramma.

Vanaf 15.00 uur zal er geschoten gaan 
worden voor de nieuwe koning(in).
Na de huldiging van het nieuwe konings-
paar, zal de nieuwe koning(in) het warm/
koud buffet openen. Als afsluiting van de
feestdag kunt U nog genieten van een 
gezellig samenzijn. Hebt U altijd al eens 
willen weten hoe het gaat om koning(in) 
te worden, dan bent U  harte uitgenodigd 
om een bezoek te brengen aan de schut-
tersaccommodatie aan de Houtsweg. 

AGENDA MAART- APRIL:
31 mrt. Opening seizoen met koning-
schieten
20 apr. Schieten voor Tinus Stienen beker
23 apr. Bijeenkomst activiteitencommis-
sie 19.30 uur Clubgebouw
24 apr. Bestuursvergadering 20.00 uur 
Clubgebouw

Bestuur en leden feliciteren Jac. en Ine 
met hun robijnen huwelijk.

Voor iedereen heel fijne Paasdagen!!!

MINIOREN JONG NEDERLAND 
BUDSCHOP VIEREN 

LENTEFEEST.
Op vrijdag 5 april vieren de minioren van 
Jong Nederland Budschop tijdens de
groepsbijeenkomst Lentefeest.

Wil je meedoen? dat kan.
Alle leden van de miniorengroep zullen 
een vriendje of vriendinnetje uitnodigen 
om samen met hen naar het lentefeest te
komen. Heeft uw zoon of dochter (leeftijd 
4 t/m 7 jaar) geen uitnodiging ontvangen 
maar wil u hem/haar toch mee laten doen, 
dan kan dat. Dit lentefeest is namelijk met
name bedoeld om kinderen kennis te la-
ten maken met Jong Nederland. 
Kinderen in de leeftijdsgroep van de mi-
nioren ( 4 t/m 7 jaar) zijn op vrijdag 5 april 
van 18.00 – 19.30 uur van harte welkom 
in de blokhut van Jong Nederland Bud-
schop (Ospelseweg 15 a). Wij horen dan 
wel graag van u dat uw zoon of dochter 
zal komen. Aanmelden kan telefonisch t/m 
donderdag 4 april. (tel. 0495-532535).
De miniorengroep van Jong Nederland 
Budschop komt iedere week op vrijdag-
avond van 18.00 – 19.30 uur bij elkaar op 
de blokhut. Daar worden dan allerlei ac-
tiviteiten gedaan, zoals (sport)spelletjes, 
buiten spelen en de natuur ontdekken, 
speurtochtjes en knutselen. Vaak gebeurd 
dit aan de hand van een verhaal dat door 
de handpoppen Mollie Mol, Dora Duif en 
Mia Muis samen met de figuren Teng de 
tuinman en Oscar de zwerver vertelt wordt. 

Nu de carnavalsgekte achter de rug is en 
de lente er weer aan begint te komen. Is 
het weer tijd om te gaan basketballen. 
Heb je ook de BZT-show gezien op TV 
zaterdagavond 12 maart? Daar was onze 
speler van de maand te zien. Ze had een 
wens ingestuurd, namelijk rolstoelbas-
ketballen. Deze wens is ook uitgekomen. 
Hopelijk weet je nu al wie de speler van de 
maand is, het is namelijk Siri Körner.
De speler van de maand, is een speler die 
in het zonnetje wordt gezet, omdat hij of 
zij een bijzondere periode achter de rug 
heeft.
Siri speelt bij de U12, onder leiding van 
Ilona, Piya, Youri en Marijn. Daarnaast 
speelt ze ook nog mee met de MU16, daar 
zijn Noud en Myrthe haar coaches. Ze 
vindt het bij de MU16 moeilijker, omdat de 
tegenstanders veel groter zijn.
Voorheen deed Siri aan volleyballen, maar 
dit was het toch niet helemaal. Toen is ze 
via haar moeder, Marianne, gaan basket-
ballen. Het leukste van basketballen vindt 
ze, dat het een teamsport is en het op-
dribbelen van de bal. Haar enthousiasme 
over basketballen komt niet zomaar uit de 
lucht vallen. Het zit bij Siri in de genen. 
Haar oma is namelijk een van de oprich-
ters van de club en het hele gezin thuis 
basketbalt. Dan zou je denken dat ze thuis 
alleen maar over basketbal praten, maar 
dat is niet zo.
Haar droom is, om later bij de NBA te
gaan basketballen. Dat lijkt haar heel vet. 
Omdat zij speler van de maand is ge-
worden, heeft ze een basketbal en twee 
-kaartjes voor een BSW wedstrijd gekre-
gen. Siri is hiermee bekend, zij gaat wel 
vaker naar wedstrijden kijken van BSW.
Wil jij ook een keer speler van de maand 
worden probeer dan iets extra’s te doen 
bij de club en misschien ben jij de volgen-
de keer aan te beurt!

Jumping Giants Let’s Go Win!

TE HUUR 
Vakantie/Huur-
woning Ospel

0495-641277

 Meijelseweg 51 | 5986 NH Beringe | T (077) 466 9194
www.buitenhuisberinge.nl

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)

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

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175

De Coconblazers te gast op Eynderhoof 
Op paasmaandag 1 april  zijn de Coconblazers uit Nederweert te gast op Eynderhoof. In 
het centrum van de nostalgie en de oude ambachten, spelen ze op dezelfde ambachteli-
jke wijze een goed stuk onvervalste blaasmuziek. Het geheel wordt  afgewisseld met 
enkele zangnummers, waarmee ze net als de Paashoornblazers, de lente hopen aan te
kondigen. 
Natuurlijk zijn alle ambachten in vol bedrijf en naast de bakkers met hun paasbrood 
laat de  smid het aambeeld klinken. Ook is er de nieuwste aanwinst, de stroopfabriek te
bezichtigen. U ziet in de stroopfabriek hoe stroop (kroëet) vroeger werd en nog wordt 
gemaakt.
Geniet op het terras of in de herberg van de zelfgebakken lekkernijen en een goed glas 
bier. Bezoek de oude ambachten in vol bedrijf en geniet van de gezellige drukte. Al-
tijd al eens naar Eynderhoof willen komen? alles op u gemak bekijken en genieten van 
de vrolijke tonen van de Coconblazers? Kom dan op 2e paasdag naar Eynderhoof, De 
blaaskapel, “de coconblazers” speelt er van 14.00 uur tot 17.00 uur en brengt leuke 
goed in gehoor liggende blaasmuziek waarvan u zeker enkele stukjes zult herkennen uit 
vroeger tijd. 

En bedenk weer of geen weer het is altijd Eynderhoof weer.

De coconblazers spelen op 2e paasdag 1 april op Eynderhoof 

dPs Fashion & Style 
Nederweert voor dames

Foto: Nederweert24

Door de uitbreiding bij dPs Fashion & Style in Stramproy met een gloednieuwe mannen-
afdeling heeft dPs besloten om in Nederweert te stoppen met herenmode.
In Stramproy is het Mannen pakket flink uitgebeid met merken zoals Mc Gregor, State
of Art, Stones, Petrol, PME legend en Superdry, maar ook G-star en Jack & Jones, No 
Excess en nog veel meer merken zijn daar ruim aanwezig. Een ritje naar Stramproy wordt 
beloond met een lekkere cappucino!

Voor dPs Fashion & Style Nederweert kwam ruimte vrij om de dames collectie flink uit 
te breiden.
In Nederweert is nu een super mooie dames zaak met alle topmerken aanwezig.
dPs Fashion & Style Nederweert nu 100% dames mode met nieuwe merken; Dept, Anna 
scott, Only, Guess, Vila, Sandwich, Supertrash, Expresso en Superdry, Geisha, Street 
One, Qs, Pieces, EDC, Circle of trust en nog veel meer merken. Pastry Shoes en super 
leuke accessoires.
Bezoek dPs Fashion & Style in Nederweert en geniet van de uitgebreide damesmode
2e paasdag 1 april zijn wij geopend van 13.00 - 17.00 uur.
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Reclameborden 
Regels zijn nodig, maar onnodige regels 
willen we zoveel mogelijk beperken. 
De gemeente Nederweert hecht er veel 
waarde aan om het burgers en bedrijven 
zo eenvoudig mogelijk te maken. 

In 2009 hebben we daarom tal van 
regels geschrapt. Dat heeft ertoe geleid 
dat voor sommige onderwerpen, zoals 
het plaatsen van voorwerpen op of aan 
de weg, nu niet meer tot in detail is 
bepaald wat wel of niet mag. 

Wildgroei
Een concreet voorbeeld van een onge-
wenste ontwikkeling is de wildgroei van 
reclame-uitingen op borden. De laatste 
tijd maken inwoners regelmatig melding 

van hinderlijk geplaatste reclamebor-
den waarop bijvoorbeeld evenementen 
worden aangekondigd. De gemeente 
gaat nu kijken naar een andere aanpak 
en het opstellen van regels voor dit 
onderwerp. Naar verwachting zullen de 
spelregels in de zomer gaan gelden.

Online meldpunt
Treft u in de tussentijd reclameborden 
aan die bijvoorbeeld de doorgang op een 
weg of stoep belemmeren of die op enige 
wijze hinder of overlast voor u veroor-
zaken? Meldt u dit dan via ons Meldpunt 
Openbare Ruimte op nederweert.nl.

U wilt veilig wonen in uw eigen huis. 
Dat is een feit. Aan het voorkomen 
van inbraken kunt u gelukkig zelf veel 
doen. Politie en gemeente helpen 
u hierbij. We geven u bijvoorbeeld 
handige tips die de kans op woning-
inbraak aanzienlijk verkleinen. Maar we 
kunnen nog veel meer doen. Zo gaan 
we de hondenbezitters vragen om een 
oogje in het zeil te houden tijdens hun 
dagelijkse blokjes om. 

Aanleiding voor dit gezamenlijke 
project is de toename van het aan-
tal woninginbraken in de afgelopen 
maanden. Een inbraak zorgt niet alleen 
voor materiële schade. Mensen zijn vaak 
het gevoel van veiligheid in huis kwijt. 
Ook worden er regelmatig goederen 
met een emotionele waarde meegeno-
men of vernield en dat zorgt voor veel 
verdriet.

Politie en bewoners werken samen
Natuurlijk doet de politie er alles aan 
om inbraken te voorkomen en daders 
op te sporen. Maar daarbij kan ze niet 
zonder de hulp van bewoners. Via het 
samenwerkingsverband Waak voor 
Inbraak wordt er al veel informatie aan 

inwoners gegeven om zo de kans op 
inbraken te verkleinen. 

Hondenbezitters aan zet
Hondenbezitters kennen hun wijk als 
geen ander. Ook spreken ze regelmatig 
met andere eigenaren van honden. 
Reden voor politie en gemeente om 
hen te vragen of zij tijdens hun dage-
lijkse wandelingen willen helpen om 
de buurt veilig te houden en verdachte 
situaties te melden. Hun bijdrage zorgt 
enerzijds voor een grotere pakkans, 
maar er gaat uiteraard ook een preven-
tieve werking van uit. 

Aftrap project
Woensdagavond 27 en vrijdagavond 29 
maart gaan de wijkagenten, medewer-
kers van het wijkteam van de politie 
en vrijwilligers van de politie de wijk 
Kerneelhoven en omgeving bezoeken. 
Ze spreken dan bewoners die hun hond 
uitlaten aan en geven hen uitleg over 
het project. We hopen dat de honden-
bezitters positief reageren en dat ze 
extra gaan opletten. Als de aangeschre-
ven hondeneigenaren dat ook gaan 
doen, is het project al voor een groot 
deel geslaagd. 

Informatiebrief
Rond 5 april ontvangen ruim 1.000 hon-
denbezitters van de kern Nederweert 
een brief met de vraag om mee te wer-
ken aan het veilig houden van de buurt. 
Bij de brief krijgen zij de folder Waak 
voor Inbraak, een signalementkaartje 
om verdachte situaties te omschrijven en 
een hondenpenning. Afhankelijk van de 
ervaringen van het project worden ook 
bewoners in andere wijken betrokken. 
Samen maken we Nederweert veiliger! 

Meld verdachte situaties 
Getuigen van een verdachte situatie 
kunnen bellen met het algemeen tele-
foonnummer van de politie, tel. 0900-
8844. Bel bij een heterdaad woningin-
braak onmiddellijk het alarmnummer 
112. In beide gevallen is het belangrijk 
om zoveel mogelijk informatie zo 
nauwkeurig mogelijk door te geven, 
zoals de locatie, signalementen en 
eventuele gegevens van een voertuig 
(kenteken, merk, type, kleur).

Via onze website en waakvoorinbraak.
 nl 

kunt u meer lezen over het project. 
Ook staan hier heel veel nuttige tips om 
woning inbraak te voorkomen. 

Goed hang- en sluitwerk plaatsen. Deze en andere tips om woninginbraak te voorkomen, vindt u op waakvoorinbraak.nl. (Foto: internet)

Samen sterk tegen inbrekerswerk
Hulp van hondenbezitters gevraagd!

Samen sterk tegen inbrekerswerk
Hulp van hondenbezitters gevraagd!

Donderdag 28 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. 

Even uit beeld
Burgemeester Evers ondergaat binnen-
kort een operatie. Na de operatie zal 
hij circa vier weken moeten herstellen. 
Daardoor zal hij enkele weken een aan-
tal taken niet kunnen vervullen. 

Zo zal de burgemeester de Koninklijke 
onderscheidingen in verband met Konin-
ginnedag niet zelf uitreiken. De repre-
sentatieve taken tijdens zijn afwezigheid 
worden waargenomen door locoburge-
meester Mackus. Ook de overige leden 
van het college van B&W nemen een 
aantal werkzaamheden over. 

Over de operatie zegt de burgemeester: 
“Ik heb een drietal onderzoeken gehad die 
duidelijk maakten dat ik een operatie moet 
ondergaan waarbij een stukje van de dikke 
darm moet worden verwijderd. Het is een 
serieuze operatie. Naar de mening van de 
artsen mag ik positief gestemd zijn en dat 
ben ik ook.” 

Het herstel neemt naar verwachting vier 
weken in beslag. Tijdens deze periode mag 
de burgemeester niet intensief sporten. 
De voorbereidingen op zijn deelname aan 
Alpe d’HuZes worden daardoor verstoord. 
“Mijn deelname staat echt op losse schroe-
ven”, aldus burgemeester Evers. “Mocht ik 
niet zelf kunnen fietsen, dan zal ik er toch 
bij zijn in Frankrijk om de deelnemers uit 
Nederweert moreel te steunen!”

GemeenteContact

Steeds meer kinderen kunnen sporten!
Het aantal kinderen dat via het Jeugd-
sportfonds kan sporten, is in twee jaar 
tijd vervijfvoudigd. Steeds meer ouders 
weten de weg te vinden en steeds meer 
intermediairs verlenen hieraan hun 
medewerking. 

Sporten is gezond én leuk. Ook kin-
deren en jongeren beleven hier veel 
plezier aan. Het zou dus een vanzelf-
sprekendheid voor hen moeten zijn om 
lid te worden van een sportvereniging.

Jeugdsportfonds
Helaas is dat niet zo. Er zijn genoeg 
jeugdigen die vanwege de beperkte 
financiële middelen van hun ouders niet 
kunnen sporten. Ook in Nederweert. 
Gelukkig biedt het Jeugdsportfonds 
uitkomst. De gemeente neemt hier-
aan deel sinds 2010. Het fonds keert 
kinderen of ouders geen geld uit, maar 
betaalt de contributie en sportkleding 
tot een maximumbedrag van € 225,- 
voor de kinderen tot 21 jaar. De regeling 
is aanvullend op onze eigen regeling 
Sociaal Culturele Activiteiten die door 
Sociale Zaken wordt uitgevoerd.

Extra aandacht
Het heeft enige tijd geduurd voordat de 
plaatselijke verenigingen, instellingen, 
intermediairs en inwoners enigszins 
bekend waren met het Jeugdsportfonds. 
Ondanks diverse vormen van publiciteit, 
bleef de deelname de eerste twee jaren 
beperkt tot zes kinderen in 2010 en tien 
in 2011. 

In 2012 is weer extra aandacht gevraagd 
voor het Jeugdsportfonds. Er zijn o.a. ge-
sprekken geweest met sportverenigingen 
en basisscholen. Bovendien is vorig jaar de 
Stichting Leergeld Weert e.o. als interme-
diair van start gegaan in de gemeenten 
Weert, Cranendonck en Nederweert. 

Dertig sportende kinderen
Dat heeft vooral in het laatste kwartaal 
van 2012 resultaat gehad. Het aantal 
goedgekeurde en toegekende aanvra-
gen voor kinderen, woonachtig in onze 
gemeente, is vorig jaar gestegen tot der-
tig: een vervijfvoudiging ten opzichte 
van 2010.

Maar liefst dertig kinderen uit Neder-
weert kunnen hierdoor nu dus voet-
ballen, zwemmen, gymmen, judoën, 
breakdancen, streetdancen, korfballen, 
paardrijden en zelfs boksen!

En in de toekomst?
Verwacht wordt dat dit jaar ongeveer 
een gelijk aantal kinderen van het 
Jeugdsportfonds gebruik zal gaan 
maken dan in 2012. Naast het bestaan-
de budget is de gemeente desnoods 
bereid om wat extra geld hiervoor 
beschikbaar te stellen. Omdat we het 
belangrijk vinden dat zoveel moge-
lijk kinderen kunnen gaan of blijven 
sporten. 

Informatie
Voor meer informatie of vragen kunt 
u telefonisch of via e-mail contact 
opnemen met de heer J. van Riet van 
team Maatschappelijke Ontwikkeling, 
e-mail: j.vanriet@nederweert.nl of me-
vrouw K. Wijnants van Jeugdsportfonds 
Limburg, telefoon 06-50904504, e-mail 
kim.wijnants@jeugdsportfonds.nl. En 
kijk ook eens op jeugdsportfonds.nl.

Bent u iets verloren of hebt u iets ge-
vonden? De gemeente regelt het voor 
u vanaf 1 april!

De politie stopt dan met het registre-
ren van gevonden en verloren voor-
werpen. 

Verloren, gevonden
Als u iets verloren bent, dan kunt u dit 
vanaf 1 april doorgeven via www. ver-
lorenofgevonden.nl. Dat kan dus 24 uur 
per dag, 7 dagen per week. Maar een 
melding doen via de telefoon of bij de 
receptie van het gemeentehuis is uiter-
aard ook mogelijk.

Voor gevonden voorwerpen geldt dezelf-
de procedure. U kunt het voorwerp thuis 
bewaren of afgeven bij de gemeente.

Elkaar vinden
Het handige meldsysteem zorgt er-
voor dat zoeker en vinder gemakkelijk 
met elkaar in contact kunnen worden 
gebracht. Makkelijk zoeken, makkelijk 
vinden dus. Wij zorgen vervolgens voor 
de verdere afwikkeling. Bent u een 
paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs 
kwijt? Dan moet u hiervan altijd aangif-
te doen bij de politie. Dat geldt ook voor 
diefstal van voorwerpen.

Digitaal Loket
Wilt u meer weten over de nieuwe 
werk wijze? Ons Digitaal Loket op neder-
weert. nl biedt u heel veel praktische infor-
matie. Vult u dan de zoekterm ‘gevonden 
voorwerpen’ of ‘verloren voorwerpen’ in.

Op de website...
Gewijzigde huisvuilroutes wegens 
Pasen
Gemeentehuis gesloten op Goede 
Vrijdag en tweede paasdag
Welke besluiten nam de gemeente-
raad op 26 maart?
Symbolisch startsein voor glasvezel 
bedrijventerrein Pannenweg
 

www.nederweert.nl

Verlorenofgevonden.nl

Geen  chip...
... op de duobak? Neemt u dan zo snel 
mogelijk contact op met de gemeente. 

Vanaf 1 april worden duobakken zonder 
chip namelijk niet meer geleegd. Alle 
containers zouden nu voorzien moeten 
zijn van een chip, maar op een totaal 
van bijna 7.000 exemplaren kan het 
zijn dat dit bij een enkele bak nog niet 
is gebeurd. Hoe kunt u zien of uw bak 
een chip heeft? Op de linker of rech-
ter zijkant van uw duobak zit dan een 
rechthoekige sticker. Hierop staan het 
logo van de gemeente Nederweert en 
uw adresgegevens. Is de sticker niet 
aanwezig? Dan is uw bak waarschijnlijk 
niet voorzien van een chip.



Vrijwillige brandweer 
een uitdaging voor jou? 

Brandweer Nederweert is 
een dynamische organi-
satie, en heeft ruimte voor 
nieuwe leden.
Brand, ongeval of het 
redden van mens en dier, 
het komt allemaal op je 
pad.
Het bestrijden ervan doe 
je niet alleen, maar in een 
goed getraind team met 
moderne apparatuur en 
materieel. 
Is de brandweer een uit-
daging voor jou ? 
Kom dan op woensdag-
avond kijken tijdens een 
oefening en maak kennis 
met het brandweer vak.

Vanaf 18 jaar ben je welkom, werken in Nederweert is wenselijk.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met postcommandant Iwan Stultiens 06-
20033713

 

 

EErstE 
glasvEzElaansluitingEn 

in nEdErwEErt 
gEactivEErd

inmiddels zijn de eerste woningen in 
nederweert aangesloten op het glas-
vezelnetwerk van reggefiber. de fa-
milie nouwen uit nederweert werd als 
eerste aangesloten op het netwerk van 
de toekomst. 

de keuze was snel gemaakt. 
Met de activering van het glasvezelmo-
dem in de woning, kan de familie Nouwen 
direct genieten van de vele voordelen van 
glasvezel. Familie Nouwen heeft name-
lijk al gekozen voor een glasvezelabon-
nement bij serviceprovider Lijbrandt, die 
ook diensten als internet, televisie en te-
lefonie via glasvezel levert. Voor de familie 
Nouwen was de keuze voor glasvezel snel 
gemaakt. 

“We hebben gekozen voor glasvezel om-
dat het de toekomst is. We gaan ons glas-
vezelabonnement vooral gebruiken voor 
het snelle internet, zodat we makkelijk 
en snel foto’s kunnen versturen en film-
pjes kunnen bekijken op YouTube. Daar-
naast kunnen we nu televisie gaan kijken 
in HD kwaliteit. De keuze voor glasvezel 
hebben we gemaakt op advies van onze 
schoonzoon in Weert die al een glasvezel-
aansluiting had en na uitgebreid advies in 
de Reggefiber glasvezelwinkel.”, aldus de 
familie Nouwen. 

De familie Nouwen beschikt nu over een 
eigen glasvezelkabel, die niet gedeeld 
hoeft te worden met de buren. Glasvezel 
kent een enorme capaciteit. Informatie 
reist met de snelheid van het licht, waarbij 
het verzenden net zo snel gaat als het ont-
vangen. Hierdoor kunnen ze genieten van 
zeer snel en stabiel internet dat geen enke-
le moeite meer heeft met grote bestanden, 
een superieur beeld en geluid op de tv en 
tal van interactieve diensten. 

gebruikmaken van glasvezel. 
Alle huishoudens in het aansluitgebied 
van Nederweert ontvangen een brief, met 
een afspraakvoorstel voor de montage 
van het glasvezelmodem. Met deze zoge-
noemde huisaansluiting wordt de woning 
aangesloten op het glasvezelnetwerk. Als 
het glasvezelmodem is aangesloten in 
de woning ontvangen de bewoners met 
een glasvezelabonnement bericht over 
de activering van de diensten (internet, 
televisie, telefonie en radio). Inwoners die 
gebruik willen gaan maken van glasvezel, 
kunnen zich aanmelden voor een abon-
nement bij een serviceprovider die glas-
vezeldiensten aanbiedt over glasvezel. 
In Nederweert zijn dit Concepts, Helden 
van Nu, Kick XL, KPN, Lijbrandt, OnsBra-
bantNet, Plinq, Solcon, TriNed, Vodafone 
en XS4ALL. Voor vragen over de aanleg 
van glasvezel, de huisaansluitingen of de 
mogelijkheden van glasvezel kunnen be-
woners terecht in de glasvezelwinkel aan 
de Brugstraat 31-33 in Nederweert.
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● Aanleg van glasvezel in de straat  ● Installeren van het glasvezelmodem in de woning  
● Activeren van de glasvezelaansluiting

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

HET IS ZOVER. 
DE AANLEG 
IS BEGONNEN.

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

Adres.
Brugstraat 31-33 in Nederweert.

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

Bouwnieuws Glasvezel  Nederweert

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

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

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

dPs Fashion & Style Nederweert 
voor dames

Foto: Nederweert24 
Door de uitbreiding bij dPs Fashion & style in Stramproy met een gloednieuwe  man-
nenafdeling heeft dPs besloten om in nederweert te stoppen met herenmode. In 
Stramproy is het Mannen pakket flink uitgebeid met merken zoals Mc Gregor, State 
of Art, Stones, Petrol, PME legend en Superdry, maar ook G-star en Jack & Jones, No 
Excess en nog veel meer merken zijn daar ruim aanwezig. Een ritje naar Stramproy wordt 
beloond met een lekkere cappucino!

Voor dPs Fashion & style nederweert kwam ruimte vrij om  de dames collectie flink uit 
te breiden. In Nederweert is nu een super mooie dames zaak met alle topmerken aanwe-
zig. dPs Fashion & Style Nederweert nu 100% dames mode met nieuwe merken; Dept, 
Anna scott, Only, Guess, Vila, Sandwich, Supertrash, Expresso en Superdry, Geisha, 
Street One, Qs, Pieces, EDC, Circle of trust en nog veel meer merken. Pastry Shoes en 
super leuke accessoires. 

Bezoek dPs Fashion & style in Nederweert en geniet van de uitgebreide damesmode
2e paasdag 1 april zijn wij geopend van 13.00 - 17.00 uur.

TE huur
Hulsenweg Nederweert
Bedrijfsruimte 2 verdiepingen bestaande uit:
begane grond: hal, toilet, keuken, groot kantoor of showroom
1e verdieping: kantoor, archief, werkplaats.
Opslagloods van circa 110 m2 

Eventueel in gedeeltes te huur.

 Meer info:  
  Meijsen Beheer BV
  Tel 0495 697312
  meijsen@planet.nl

AVEVE Nederweert 
viert 1 jarig bestaan met actieweek

van maandag 25 maart tot en met zaterdag 30 maart is het feest bij de avEvE tuin 
dier Bakplezier winkel aan de staat 40 in nederweert. avEvE viert deze week het 
feit dat ze één jaar geleden de voormalige sawin winkel, in de volksmond beter 
bekend als ‘de boerenbond’, opende.

Als jarige trakteert AVEVE deze week haar klanten. Zo krijgt iedere klant een gratis ste-
vige ruime boodschappentas. Daarnaast vinden de hele week tal van demonstraties 
plaats. Op woensdag 27 maart staan bakdemonstraties op het programma. Donderdag 
28 maart is een voerspecialist aanwezig bij wie u terecht kunt met al uw voedervragen 
aangaande uw boerderijdieren (paarden, kippen, schapen, geiten en konijnen. Vrijdag 
29 maart kunt u met een grondmonster uit uw (groente-)tuin of gazon bij AVEVE bin-
nenlopen om deze gratis te laten testen op de zuurtegraad. Ook krijgen de kopende 
klanten deze dag een gratis tuinschepje en een zakje groentezaad. Zaterdag 30 maart 
is een professionele bakker aanwezig die de hele dag baktips geeft en die u ook kunt 
aanklampen met vragen of problemen aangaande het bakken. Tussendoor bakt hij di-
verse broodsoorten en gebaksoorten, waarvan u uiteraard mag proeven. AVEVE in Ned-
erweert is van maandag tot en met vrijdag open van 9 tot 18 uur en zaterdags van 9 tot 
17 uur.

landelijk leven
Met de komst van de AVEVE Tuin, Dier en Bakplezier formule beschikt Nederweert 
opnieuw over een winkel waar iedereen die van het landelijke leven houdt, zijn hart kan 
ophalen. De winkel biedt alles wat met tuinieren, huis- en boerderijdieren en zelf bakken 
van doen heeft. Zo heeft AVEVE een uitgebreid assortiment producten, inclusief deskun-
dig advies, voor de verzorging van gazon, tuin, boerderij- en huisdieren en alles om 
thuis zelf te bakken. Daarnaast kun je er terecht voor potterie en planten, tuinmeubelen, 
barbecues en gazonmaaiers.

zevende vestiging
De opening van de winkel in Nederweert betekent voor AVEVE de zevende vestiging in 
Limburg. In Zuid-Limburg heeft AVEVE al jaren een sterke positie door haar winkels in 
Beek, Maastricht (2x), Gulpen, Kerkrade en Merkelbeek. De hoofdvestiging van AVEVE 
Nederland BV is in Beek.

cito-toEts

Kim heet de Cito-toets gedaon
en vreugtj now al de hieele daag:
“Heb ich ut now waal good gedaon?”
waovan ze toch nog boekpien haaj
van Cito-toets of proeemevlaai.

De taal det zitj eur in ut blood,
mer raekene det ging neet zoee good.

Ze heet de Cito-toets gedaon,
nao welke school zal ze now gaon?
Zaltj Mavo of de Havo waere
En waat zal pap of mam begaere?

Deej laupe straks naeve eur schôn
as eur eige zôon of dochter op school ut 
zoee good doon.

 Mia Frenken

25 jaar Bobo kindercentra…
2013 is voor Bobo Kindercentra een feestelijk jaar. Het is niet alleen het jaar waar-
in we 25 jaar bestaan, het is ook nog eens het jaar waarin Bobo een nieuwe naam 
krijgt. Hoe Bobo gaat heten? dat blijft nog even geheim. in mei van dit jaar gaan 
we het onthullen!

25 jaar geleden…
Jan Custers, voormalig bestuurder (van 
het eerste uur!) van Stichting Vorkmeer 
en Bobo kindercentra blikt terug: “In 
1988 was er nog geen ‘Bobo kindercen-
tra’. Maar wel Stichting Kinderopvang 
Helden, bij de voormalige jongens-
school op de Wilhelminastraat in Pan-
ningen (waar nu het gemeentehuis is). 
Er was één groep met een kleine 10 kin-

deren in de dagopvang, en een paar kinderen in de naschoolse opvang. In 1993 fuseerde 
Stichting Kinderopvang Helden met Stichting Vorkmeer, die er naast welzijn en volwas-
seneneducatie, een nieuwe ‘tak van sport’ bij kreeg: kinderopvang. Hier ontstond Bobo 
kindercentra. De hal van de school was, heel praktisch, in tweeën gedeeld. Aan de ene 
kant zat de administratie, aan de andere kant reden de kindjes van de opvang met hun 
fietsjes tegen het dunne scheidingswandje aan. Toen er gaten in de wand kwamen, maar 
vooral doordat de kinderopvang bleef groeien, werd het tijd voor een nieuwe locatie. 
We waren in die tijd natuurlijk heel zuinig met speelgoed, en de bedjes verzamelden we 
op creatieve manieren bij elkaar! Dat is nu natuurlijk niet meer denkbaar, nu zit er zelfs 
wetgeving achter. In 1996 verhuisde Bobo naar de Ruijsstraat in Panningen, met vier 
groepen kinderen in de opvang. In die tijd was er nog ’bedrijfsopvang’: bedrijven kochten 
plaatsen in voor de kinderen van hun werknemers. Toen werd er nog onderhandeld met 
deze bedrijven over het tarief! In 2000 fuseerde Bobo kindercentra met de peuterspeel-
zalen in Baarlo en Maasbree. Later volgde ook Kessel. En in 2005 ontstond verdere 
samenwerking met kinderopvangcentra in Nederweert en in 2009 in Leudal.”

En nu…
“Nu zijn we uitgegroeid tot een kinderopvangorganisatie met 23 locaties in 13 dorpen en 
een kleine 200 medewerkers in dienst”, aldus Rudie Peeters, manager bij Bobo kinder-
centra. “Kwaliteit heeft altijd hoog in het vaandel gestaan, zowel vroeger als in de hui-
dige tijd. We willen lokaal blijven en vooral samenwerken, verbinding zoeken. Al 25 jaar 
lang richt Bobo kindercentra zich op opvang en ontwikkeling van kinderen. We doen dat 
bewust samen met ouders, onderwijs en welzijn. Uniek is, dat we niet alleen de samen-
werking tussen onderwijs en kinderopvang willen versterken, maar ook welzijn in deze 
samenwerking betrekken. Hierdoor kunnen we werken aan de integrale ontwikkeling van 
kinderen in de leeftijd van nul tot dertien jaar.”

ieder kind is welkom!
Warm, vertrouwd en vrolijk. Dát is het gevoel dat we bij kinderen en ouders willen be-
reiken. Zodat papa’s en mama’s met een gerust hart hun kind kunnen achterlaten. De 
deskundige leidsters hebben een goed inzicht in wat een kind nodig heeft. Soms is dat 
rust, soms is dat een stimulerende omgeving. Onze medewerkers zijn heel bewust met 
hun vak bezig; het zijn betrokken, enthousiaste professionals. Bobo blijft telkens in be-
weging en sluit aan bij de specifieke wensen van het kind en de ouder, maar ook bij de 
omgeving. Bobo staat midden in de samenleving en is daar ook een afspiegeling van. 
Ieder kind is welkom!

nieuwsgierig hoe Bobo gaat heten?
Op 17 mei van dit jaar gaan we dit feestelijk onthullen. Samen met de kinderen, ou-
ders, medewerkers en andere belanghebbenden gaan we er een mooi feest van maken. 
Nieuwsgierig? Hou dan onze website www.bobokindercentra.nl in de gaten, of volg ons 
op twitter: @Bobokc

48 uur HardloPEn voor 
mEnsEn mEt KanKEr 

De Roto Smeets Runners is een enthou-
siast team mensen dat zich inzet om de 
medemensen die lijden aan kanker een 
draaglijker en aangenamer leven te geven. 
Dit doen we op leuke en sportieve manier: 
deelnemen aan de Roparun.
Waarom wij meedoen? Gewoon, omdat 
ieder van ons wel iemand kent die aan 
deze ziekte lijdt of geleden heeft. Voor ons 
staat “de 48 uur afzien” niet in verhouding 
tot hetgeen zij doormaken. 

onze doelstellingen: 
•  Een goede voorbereiding, waarbij sfeer 

en motivatie hoog in het vaandel staat.
•  Met zijn allen veilig en wel op de 2e 

Pinksterdag in Rotterdam aankomen.
•  Zo veel mogelijk geld inzamelen, niet 

voor onszelf, maar voor de mensen 
voor wie wij het doen

rEcEntE goEdE doElEn
stichting Haarwensen
Veel kinderen die als gevolg van een be-
handeling kaal zijn of worden,  zouden er 
alles voor over hebben om weer met een 
volle haardos door het leven te kunnen. 
Maar goede haarwerken en pruiken zijn 
vaak onbetaalbaar. De Stichting Roparun 
helpt het hen mogelijk te maken.

Hoofdhuidkoeler
Een hoofdhuidkoeler vermindert de kans 
op haaruitval bij chemotherapie. Bij che-
motherapie met hoofdhuidkoeling krijgen 
patiënten een helm op. In deze helm zit 
een circulatiesysteem met koelvloeistof. 
Deze vloeistof wordt tot -5 graden Celsius 
gekoeld. De chemokuur kan op deze ma-
nier de haarzakjes minder goed bereiken 
en de schade aan haren beperkt houden 
of soms zelfs voorkomen.

roparun 2013, Pinksterweekend 18 - 
20 mei

teamsupporter = sponsor roparun
Als teamsupporter van de Roto Smeets 
Runners sponsor je de Roparun.
Maak je bijdrage over op 75.07.22.983 ten 
name van de Roto Smeets Runners. Ook 
jouw bijdrage is zeer welkom.
voor meer informatie: www.rotosmeets-
runners.nl

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. 

gEslaagdE nldoEt in nEdErwEErt 
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart hebben vele vrijwilligers de handen uit de mouwen 
gestoken in het kader van NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook in 
Nederweert hadden diverse verenigingen en organisaties een klus aangemeld op de 
website van NLdoet. In de gemeente Nederweert waren dit jaar maar liefst rond de 340 
vrijwilligers actief. 
Er werd volop geklust in en rondom verenigingsgebouwen. Vele vrijwilligers hebben 
grondig poets- en schilderwerk verricht, bestrating gelegd, materiaalruimten gemaakt 
en opgeknapt, tentoonstellingsunits uitgebreid en verbeterd en onderhoud gedaan aan 
spelmaterialen. Verder is cake gebakken voor een goed doel, is creatief gewerkt aan 
een paascreatie en zijn mensen blij gemaakt met een high tea. Ook zijn vele vrijwilligers, 
waaronder veel jonge vrijwilligers, aan de slag geweest met het opruimen van zwerfvuil. 
Leerlingen van het Citaverde College hebben in het kader van NLdoet op vrijdag 15 
maart een high tea verzorgd aan de Huiskamer Ospel en allerlei klusjes gedaan op een 
zorgboerderij. Vorkmeer heeft een bezoek gebracht aan de klussen en de vrijwilligers 
getrakteerd op lekkere vlaai en een attentie. Vrijwilligers, bedankt voor jullie inzet! 

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

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. 

Themadag darmkanker SJG Weert geslaagd
zaterdag 16 maart stond sJg weert in het teken van darmkanker. in het kader 
van landelijke open dag zorginstellingen organiseerde het weerter ziekenhuis een 
themadag rondom het onderwerp. Bezoekers konden deelnemen aan een van de 
rondleidingen of een bezoek brengen aan de informatiemarkt in het auditorium. 
ter ere van de paardenmarkt, die op dezelfde dag plaatsvond, was paardendokter 
lotte Kersten van de paardenkliniek in venlo aanwezig om meer te vertellen over 
de verschillen tussen mens en dier bij darmklachten. 

darmkanker 
Darmkanker is op één na de meest 
voorkomende vorm van kanker en 
daarmee een aandoening waar 
steeds meer mensen mee te maken 
krijgen. Vanaf september 2013 start 
het landelijke bevolkingsonderzoek 

darmkanker, waarvoor alle Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar een oproep krijgen. 
Tijdens de themadag bij SJG Weert konden bezoekers zich laten informeren over on-
derzoek naar darmkanker en de diverse behandelmethodes zoals operaties en chemo-
therapie. 

gericht publiek
SJG Weert richtte zich met deze open dag op een kleiner, maar gerichter publiek. Dat 
resulteerde in een bijzonder geïnteresseerd publiek dat zich graag lieten informeren 
door de aanwezige professionals. De laagdrempelige opzet bleek succesvol. Bezoekers 
maakten ruimschoots gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen aan de aanwe-
zige artsen en verpleegkundigen. 

B o e k e t  2 a    6 0 3 1  P R   N e d e r w e e r t
te l .  0495-633693      fax  0495-622189
G S M  0 6 - 5 3 6 9 1 8 8 9
e-mail: groencentrumnederweert@hotmail.nl

Voor alles wat groeit en bloeit in uw tuin.

2e Paasdag koopzondag
van 10.00 - 17.00 uur.

Alleen op deze dag 10% 
kassakorting op al uw inkopen.

Overtuig u zelf van onze ruime sortering 
bomen en planten.

Tot ziens in Nederweert

Voorjaar in de lucht! 
Dé tijd om uw tuin op te knappen.

Maar wat dacht u van een doordachte 
verlichting er bij? 

Sievac komt vrijblijvend bij u aan huis en 
demonstreert de verlichting terplekke als het donker is. 

Hierdoor ziet u meteen het resultaat in uw eigen tuin. 

Ook de verkoop van betaalbare kwaliteitsverlichting 
en het aanleggen / monteren hiervan. 

BEL SIEVAC: 
06-15247331 of 460220 en laat u inspireren. 

Weekblad voor Nederweert DoNDerDag 23 augustus 2012



Nieuwe seizoen Limburgs Openluchtmu-
seum Eynderhoof start met echte folklore
Traditiegetrouw opent Eynderhoof op 1ste Paasdag ( zondag 31 maart) weer haar 
poorten voor een nieuw museumseizoen 2013. Dit seizoen laat het museum haar 
bezoekers graag alle uitbreidingen en vernieuwingen zien. Tijdens de paasdagen
komt in ieder geval voor de kleintjes de paashaas op bezoek en kan er naar har-
tenlust naar eitjes gezocht worden.

Vanaf de start van dit seizoen is voor het eerst de nieuwe “Kroeêtpôrs” voor bezichtiging 
geopend. Deze prachtige stroopmakerij zal in de loop van het museumseizoen nog of-
ficieel geopend worden, maar de bezoekers kunnen al kennismaken met dit kersverse 
bouwproject.

De Paashaas komt op bezoek!
Pasen is een oud lentefeest ter ere van de zon, het feest van de opstanding. Pasen is 
het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. 
Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de 
derde dag na zijn kruisiging. 

De paashaas is een verzonnen kinderritueel, met een pedagogisch karakter. Hij schenkt 
oorspronkelijk slechts eieren aan kinderen die zich goed gedragen. In katholieke regio’s 
vertelt men de kinderen dat de paaseieren door de paasklokken gebracht worden. De 
klokken zijn na het luiden tijdens de Heilige Mis op Witte Donderdag naar Rome ver-
trokken om er de eieren te halen. Deze klokken hebben de vorm van kerkklokken met 
vleugeltjes en vliegen door de lucht.

Vast staat dat rond Pasen het een en al vruchtbaarheid is wat de klok slaat, met allerlei 
symbolen en gebruiken die het paasfeest rijk is. Zo staat het ei voorop als zinnebeeld 
van vruchtbaarheid en ontkiemend leven.  Omdat Pasen meestal samenvalt met de start 
van de lente is deze relatie ook snel gelegd met de eerste groei en bloei in onze natuur. 

Hoe dan ook, op Paasdag kunnen gezinnen met kinderen om 14.00 uur in Eynderhoof 
deelnemen aan de grote Eynderhoof-eieren- zoektocht door het museum, waarna er om 
15.00 uur gezamenlijk de eitjes “getikt”  en gegeten kunnen worden met echt Paasbrood 
uit het bakhuis. 

Het gehele museum is weer volledig in bedrijf. Er wordt gebakken, gesmeed, gevlochten 
en gezaagd en de kinderen kunnen genieten van de nieuwe locatie voor oude volks-
spelen. De houten speeltoestellen zijn verplaatst naar het nieuwe speelbos en bij goed 
weer kan er gebeugeld worden op de nieuwe beugelbaan, een oude volkssport die in het 
museum vanaf dit nieuwe seizoen rijk is.

Het thema voor de wisseltentoonstelling 2013 is “De 4 Jaargetijden van Eynderhoof”. 
Rondom dit thema is in de museumschuur “bi-j Broabe” een interactieve expositie in-
gericht, met beelden over welke gebruiken, eetgewoonte, folklore zoals tijdens  de 4
seizoenen plaats vonden. Voor de een een herkenning, voor de ander een verrassing.

Bekijkt u voor alle informatie over het museum onze geheel vernieuwde website.  Hierop 
vooral meer nieuws over het Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof en ook de Len-
te kalender. Kortom, ook in 2013 is Eynderhoof voor jong en oud, meer dan alleen de 
moeite waard.

Kampsteeg 11 Meijel 
Tel. 06-30953723

www.rinivanrees.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m vrij. 9.30 - 18.00 uur
zaterdag 9.30 - 17.00 uur

DE GROOTSTE AMBACHTELIJKE
PERKPLANTENKWEKERIJ

van het zuiden

WIJ ZIJN WEER OPEN
VANAF VRIJDAG 29 MAART

-De eerste kleurige zomer bloeiers.
-De eerste bekende kleurige hangmanden.
-Groenteplanten, lavendel, vaste planten.

PAASAANBIEDING: LAVENDEL
Grote winterharde lavendel 13 cm pot

€ 1.25 p.st.
2e PAASDAG PAASSHOW

Van 10.00 – 16.00 uur.
 Koffie en iets lekkers staan voor u klaar.

U bent van harte welkom.

2E PAASDAG
TUINMEUBELSHOW BIJ 
BUITENHUIS BERINGE

Ook dit jaar houdt Buitenhuis Beringe 
weer op 2e paasdag een tuinmeubelshow. 
Dit jaar is het assortiment nog groter dan 
andere jaren. Behalve de grote toonzaal 
beneden wordt nu ook de bovenetage 
gebruikt om tuinmeubelen te presenteren.

U treft bij Buitenhuis Beringe tuinsets aan 
die gemaakt zijn van zeer veel verschillen-
de materialen. En voor ieder prijsklasse 
is er wel iets te vinden. Dit jaar is er een 
groot gedeelte van de showroom inge-
richt als loungeafdeling. Zo staan er veel 
hoek opstellingen tentoongesteld. Ook 
vindt u bij Buitenhuis Beringe de nieuwste
trends binnen de loungemeubelen aan. 
Dit is een set welke is voorzien van een 
verstelbare rug.

Uiteraard kan u ook terecht voor een tuin-
set met verstelbare stoelen en tafel. Deze 
zijn dan ook volop aanwezig in diverse 
materialen. Er is een grote diversiteit aan 
tafels en stoelen zowel in materiaal,maten 
en prijsklasse’s.  Op deze manier kan u
helemaal zelf uw set samen stellen die 
voldoet aan uw eisen en behoefte. Vraag 
naar onze bezorg en montage service 
voor uw aangekochte tuinset.

Naast tuinmeubelen treft u bij Buitenhuis 
Beringe ook zeer veel verschillende bar-
becues aan Zowel op gas,elektrisch als 
op houtskool. Nergens vindt u een groter 
assortiment barbecues aan. Ook voor 
decoratie van uw tuin/terras en huis bent 
u hier aan het juiste adres. Naast al deze 
tuinartikelen  is Buitenhuis Beringe ook
het startpunt voor een goede kampeer-
vakantie. Alles voor het kamperen, treft 
u overzichtelijk aan in de winkel. Zowel 
onderdelen als meubels zijn ruim verte-
genwoordigd.

Buitenhuis Beringe is 2e paasdag ge-
opend van 11.00 tot 17.00 uur. Normaal 
is Buitenhuis Beringe 6 dagen in de week 
geopend kijk voor meer informatie op 
www.buitenhuisberinge.nl ook voor de
actuele koopzondagen

Buitenhuis Beringe kan u vinden aan de
Meijelseweg 51 in Beringe. 

● Nieuwe collectie spa’s 
nu in onze showroom!

● GLOZ Mozaïek zwembaden

● NIEUW! Dr. Fish - Fish Foot Spa 
Uw voeten zijn als herboren na een natuurlijke 
huidpeeling met de originele Garra Rufa 
‘knabbelvisjes’ van dr. Fish 

● Optidee 
Home, wellness en Lifestyle producten 

● Zodiac
Zwembad robot, 
reinigt uw zwembad 
geheel automatisch!

● Solinq zonne-energie 
Uw zwembad verwarmd zonder energiekosten 

GEZELLIGE HARRIE’S 
MUZIEKMIDDAG OP 10 MAART 

Voor een volle zaal in de Pinnenhof open-
de Harrie Stultiens zondag 10 maart de 
17e editie van Harrie’s muziekmiddag. Het 
eerste optreden werd verzorgd door de 27 
koppige Coconblazers, die met bekende 
melodieën de zaal in stemming brachten. 
Daarna was het de beurt aan het duo Stef 
en Annelies. Dat de zaal hiervan genoot 
bleek niet alleen uit de vele complimen-
ten, maar ook uit het feit dat er enthou-
siast werd “gesjoenkeld’. Het meest fan-
tastische is nog wel, dat er door velen uit 
volle borst wordt meegezongen op het
Limburgs volkslied en nog tal van andere 
Limburgse traditionals. De jeugd met hun
prachtige bont gekleurde kleding liet ze-
ker op deze middag niet verstek gaan. 
Niels Timmermans & Jarra Schroijen zon-
gen hun liedje “Vastelaovundj es mien 
dînk” Verder waren er Niels Timmermans 
en Iris Kuepers met het liedje “Vae gaon 
d’r vör”. De Heldense Hofzangers waren 
ook van de partij: een groep van plezier 
met hun muziek en show. Ger Frenken uit 
Roggel kreeg met zijn buut ‘Sjutterskeuni-
gin’ het publiek aan het lachen. Drie vro-
lijke dames van de groep ‘de Brelsterte’ 
vertolkten hun liedjes, o.a. Waat ein fieëst, 
Hey Hey kom d`r mer beej. 

De middag werd aan elkaar gepraat door 
Will Knapen, die op hem bekende manier 
de mensen telkens weer verrast en ver-
steld doet staan. Om 17.15 uur werd de 
middag werd afgesloten door de voorzit-
ter van de werkgroep Thieu Timmermans. 
Hij bedankte iedereen hartelijk die aan 
deze middag heeft meegewerkt.

Maar onze dank gaat speciaal uit naar 
Harrie Stultiens die deze middag weer 
voor vele senioren en gehandicapten mo-
gelijk heeft gemaakt.

Harrie namens iedereen bedankt hiervoor.
Werkgroep Harrie’s Muziekmiddag

CONSTRUCTIEF VERVOLG OP 
THEMA VERKEERSVEILIGHEID 

OSPEL
Overleg tussen maatschappelijk 

vertegenwoordigers en gemeente

Afgelopen december heeft het CDA via 
onder andere www.ospel-actueel.nl en 
het Weekblad voor Nederweert gevraagd 
naar uw mening over de verkeersveiligheid
in Ospel. De kruising Ketelaarsweg- Onze 
Lieve Vrouwestraat-Hennesweg wordt als
onveilig ervaren. Dit bleek niet alleen uit 
de bij ons binnengekomen reacties, maar 
ook uit de uitslag van de poll op Ospel 
Actueel. Daarnaast werd onder meer het
gemis aan oversteekvoorzieningen ter 
hoogte van de Onze Lieve Vrouwestraat –
Lochtstraat veelvuldig genoemd.

Bron: Google Maps

Tevredenheid over het overleg 
De vele reacties hebben ertoe geresul-
teerd dat op 20 maart jl. een overleg heeft 
plaatsgevonden tussen een aantal maat-
schappelijk vertegenwoordigers en de 
gemeentelijk vakambtenaar. De Dorps-
raad, KBO, ouderraad van de Schrank en 
een ondernemersvertegenwoordiging van 
het bedrijventerrein Ketelaarsweg hebben 
toegelicht welke situaties spelen. Ook 
mogelijke verbeteringen zijn besproken. 
Alle aanwezigen hebben het gesprek als 
constructief ervaren, temeer om de ge-
maakte vervolgafspraken.

Uitwerking van oplossingen
Over een aantal weken vindt een nieuw 
overleg plaats tussen de gemeente en de 
maatschappelijk vertegenwoordigers. In 
de tussentijd bekijkt de gemeente waar 
en hoe een veilige oversteekvoorziening 
kan worden gerealiseerd. Betreffende
de verkeerskundige verbetering van de
situatie Ketelaarsweg - Onze Lieve Vrou-
westraat - Hennesweg, wordt bekeken 
of er mogelijkheden voor verbetering op 
korte termijn zijn. Voor maatregelen met 
ingrijpende financiële consequenties zal 
eerst een meerderheid in de gemeente-
raad moeten zijn. Het CDA is van mening 
dat deze entree van Ospel verbeterd moet 
worden, ook als dat een investering vergt!

Samen kunnen we meer!
Wij blijven u informeren over het vervolg. 
Want zoals eerder gezegd; Het CDA blijft 
zich hard maken voor datgene wat leeft in 
Ospel, voor de inwoners en haar bezoe-
kers! 

Mocht u in de tussentijd iets met ons wil-
len delen, dan horen we het graag. Ons 
mailadres is info@cda-nederweert.nl

Namens de CDA fractie,
Charlot A.M. Koppen

CURSUSSEN COCON
Cupcakes versieren: 6 lessen, om de 
14 dagen, vrijdagavond 12 april, 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 naviga-
tie: info-bijeenkomst maandag 8 april om 
13.30 uur. Tekenen en Schilderen vol-
wassen: dinsdagmiddag 19 april, 6 les-
sen, eenmaal per 14 dagen. Werelds ko-
ken: 8 mei Grieks, 22 mei Mediterraans, 5
juni Mexicaans, aanvang 18.00 uur; u kunt 
ook per avond inschrijven.

Voor meer informatie: kijk verder op onze 
website www.coconnederweert.nl Stich-
ting Cocon, Kapelaniestraat 6, Neder-
weert; tel.(495)-626235; email: cursus-
sen@coconnederweert.nl; 

Green2Go Electric Mobility is klaar 
voor de lente

De lente staat weer voor de deur en dat betekent voor de meeste mensen dat ze zin 
krijgen om er buiten lekker op uit te gaan. Heerlijk fietsen of toeren op de scootmobiel of 
E-scooter en genieten van het mooie weer. 

Bij Green2Go zijn ze in ieder geval klaar voor het mooie weer. Met een uitgebreid as-
sortiment aan elektrische vervoersmiddelen bieden ze de klant een ruime keus. Hier-
bij moet u denken aan E-bikes (elektrische fiets), E-scooters, scootmobielen, zelfs een 
elektrische 45 km auto en natuurlijk de elektrische auto hebben ze in hun assortiment.

E-bikes en E-scooters 
De elektrische fietsen en E-scooters die zij voeren zijn van het Nederlandse merk Qwic. 
Het merk staat bekend om zijn goede prijs-kwaliteitverhouding. Dat blijkt wel uit het feit 
dat de Qwic Trend3 elektrische fiets voor het tweede jaar op rij door Plusmagazine is 
uitgeroepen als beste in de categorie tot € 2.000,00.

Een nieuw product dat zij dit voorjaar voeren is de Gepida E-bike met de Bosch Midden-
motor. Een unieke en krachtige rijervaring doordat de middenmotor zich beneden direct 
bij de trapas bevindt. De Bosch Middenmotor past de mate van ondersteuning aan de 
omstandigheden aan. Hierdoor heeft u altijd de meest optimale ondersteuning.

Gratis Veiligheidscheck Scootmobielen
Na een periode van stilstand of juist intensief gebruik tijdens het winterse weer, is het 
raadzaam om uw scootmobiel  te laten onderhouden. Als kennismaking biedt Green2Go 
daarom alle scootmobielbezitters een Gratis Veiligheidscheck aan, zodat u klaar bent 
voor het mooie weer en zonder zorgen op pad kunt.

Tevens hebben zij een mooi assortiment nieuwe scootmobielen bestaande uit 3 en 4
wielers, binnen- en buitenscootmobielen in diverse maten, opvouwbare scootmobielen 
en scootmobielen met een hoge snelheid zodat u makkelijk mee kunt met de snelheid
van een fiets. Als voorjaarsaanbieding krijgt u zelfs bij aankoop van een nieuwe scoot-
mobiel een opvouwbare cadeau (vraag naar de voorwaarden). 

2e Paasdag geopend
Nieuwsgierig naar al dit nieuws? Loop dan gerust binnen in de Green2Go-shop in Neder-
weert-Eind aan de voorzijde van Autobedrijf van Nieuwenhoven. Ook 2e Paasdag zijn zij ge-
opend van 11.00u. tot 16.00u. U bent van harte welkom om al het nieuws te komen bekijken. 

Meer informatie vindt u op www.green2go.nl. 
Green2Go Electric Mobility is een onderdeel van Autobedrijf van Nieuwenhoven.

NAAR JE EIGEN SPORTCLUB, 
ALS JE BIJ 

BSO DE BENGELE IN 
NEDERWEERT BENT….

“mijn naam is Indra en ik zit op basket-
bal. Ik ga ook naar de BSO. Eerst ben ik 
er met mijn vriendinnen en kan ik mee-
doen met allerlei activiteiten. Dan kan 
ik eten en als het tijd is voor mijn bas-
ketbal les, brengt een leidster mij naar 
de sporthal. Kan ik toch mooi naar mijn 
eigen sportclub als ik bij de BSO ben!” 

Sporten als je bij BuitenSchoolseOpvang 
de Bengele van Kinderopvang Humanitas 
bent….dat kan! Sterker nog, dat doen we
al jaren. Met z’n allen naar de grote sport-
hal aan het Bengeleplein, of naar je eigen 
sportclub, dat kan ook.
Je Pedagogisch Medewerker brengt je 
naar je tennisles, je balletles, naar bas-
ketbal, volleybal etc. En komt je ook weer 
ophalen na afloop van je les. Ben je al 
ouder en kun/mag je van je ouder(s) hier 
alleen naartoe; dan hebben we hiervoor 
een overeenkomst klaar liggen. Kun je fijn 
samen met je vriend(in) gaan.
Wil je van te voren of erna eten? Dan kan 
dat ook. Zo kun je mooi je eigen sportles 
combineren met BSO.
Natuurlijk komt sport ook in ons activitei-
tenschema aan bod. Als je zin hebt, kun- 
en mag je iedere week mee naar de grote
sporthal. “mogen we aan de touwen han-
gen vandaag?” of “gaan we voetballen? 
De jongens tegen de meiden? Of met z’n 
allen tegen de leidsters?” ….Dit horen we
de kinderen vaak vragen.
In- en rondom BSO de Bengele hebben 
we tal van sportvoorzieningen en moge-
lijkheden. Hiervan maken we dan ook veel 
gebruik.

Willen jullie een proefles tennis? Een 
dansles? Taekwondo…  kan altijd geor-
ganiseerd worden. Kortom… sport neemt 
een grote plek in, in ons BSO aanbod!
Wil je meer hierover weten? Bel of mail ons!

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

Kinderen en leiding BSO De Bengele

2e Paasdag
GROTE SNUFFELMARKT 

EN VEILING
van 12.00 tot 15.30 uur in en rond

Gemeenschapshuis De Pinnenhof
Veiling tussen 13.00 en 14.00 uur

Entree € 2,50
Er is van alles te koop: 

Van curiosa, boeken, glas- en servieswerk tot lampen, 
speelgoed en elektronica etc.

De opbrengst komt ten goede aan 
Harmonie St. Joseph Nederweert

Gemeenschapshuis De Pinnenhof
eiling tussen 13.00 en 14.00 uur

an curiosa, boeken, glas- en servieswerk tot lampen, 

Te koop
paardenhooi

kleine en 
grote pakken

tel. 0495-631721
of 06-25204969

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert.
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Hout- en bouwmaterialenhandel

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

Hoogwaardige producten voor
zakelijke en particuliere sector!

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

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

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

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

Hout en Plaatmaterialen
Stenen en dakpannen

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

Buiten en binnendeuren
Deurklinken hang & sluitwerk

Plafonds • Laminaat

Bezoek 
onze

showroom!

Magazijn
koopjes!

2e Paasdag 

geopend
van 12.00 uur 

tot 17.00 uur

Scherpe prijzen
overjarige trampolines

Scherpe prijzen
paneel binnendeuren

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

zaterdag 7.00-13.00 u.
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Koopzondag Nederweert op paasmaandag 1 april

Spectaculair HOUT-event 
Houdt u ook zo van ‘hout’, van de geur van versgehakte houtblokken? En bent u 
niet bang voor wat rondvliegende houtspaanders? Dan moet u op maandag 1 april 
echt in het centrum van Nederweert zijn! Stichting D’Ind-j Bringt-j heeft geregeld 
dat tijdens deze koopzondag het demonstratieteam van Stihl een aantal spec-
taculaire ‘carving’-shows verzorgt. Maar dat is nog niet alles. Het centrum van 
Nederweert is op 1 april het decor voor het Nederlands kampioenschap boom-
stamliften en boomstamtillen met Wout Zijlstra. Dat mag u niet missen!

Houtkunstenaars aan het werk
De STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES is een internationale wedstrijdserie in het 
sporthouthakken. Het team van Stihl laat u op het Raadhuisplein kennismaken met de 
diverse bijl- en zaagwedstrijddisciplines. Daarnaast geven leden van het Stihl-team op 
diverse plaatsen in het centrum ‘carving’-demonstraties. Met een motorzaag vormen zij 
in een handomdraai prachtige beelden uit een stuk boomstam. Het zijn echte houtkun-
stenaars! Natuurlijk worden deze kunstwerken u ook te koop aangeboden. 

NK boomstamliften en boomstamtillen
Op het Lambertushof worden de getrainde spieren uitgedaagd. Daar vindt het Neder-
lands kampioenschap boomstamliften en boomstamtillen plaats. Wout Zijlstra verzorgt 
de presentatie van dit event. Met onder andere Jan Wagenaar (Sterkste man van NL 
2011), Teun Moors, Alex Moonen, Kelvin de Ruijter, Johan Langhorst en Arno Louwsma 
heeft de organisatie weer een sterk deelnemersveld geselecteerd. Naast de nationale 
titel strijden ze ook nog om een prijzenpakket van in totaal ruim € 750,-, dat mogelijk 
gemaakt wordt door de volgende Nederweerter ondernemers: Alex Storms Wijnkopers, 
Expert, Hubo Duijts en Wellness at Home.
Deze sterke mannen presteren des te beter als ze flink aangemoedigd worden. Kom hen 
dus gerust supporteren!

Lokale verrassingen 
Bij de diverse houtzaagactiviteiten kunnen de kinderen een gratis boomstamschijfje 
ophalen. Deze kunnen ze vervolgens met hulp van Bloemstyling ’t Roosje prachtig ver-
sieren bij Les Pommes in de Brugstraat. 
Daarnaast presenteert de lokale horeca een aantal thema-lekkernijen. ‘Voor als u van 
lekker eten hout!’ Laat u dus verrassen… 

Winkels open
Uiteraard hebben de winkeliers uit Nederweert deze Tweede paasdag ook hun deuren 
voor u geopend. Van 13.00 tot 17.00 uur staan zij graag voor u klaar!  

Nederweert ‘hout’ het spannend!

De Toverbal uitgeroepen tot 
Leukste Winkel van Nederweert.

Foto Nederweert24

Elk jaar vindt aan het begin van het jaar de verkiezing van de Leukste Winkel plaats. In 
alle 415 gemeenten van Nederland kon gestemd worden in de gemeenteronde. 
Bij het uitbrengen van een stem wordt een beoordeling gevraagd voor vijf criteria: sfeer, 
productaanbod, service, klantvriendelijkheid en de prijs/kwaliteitverhouding (cijfers tus-
sen 1-10). 

Leukste winkel
Afgelopen week is de toverbal uitgeroepen tot leukste winkel van Nederweert 
Het zou nog mooier zijn als de toverbal ook tot de leukste winkel van Limburg zou wor-
den uitgeroepen

Stemmen
Tijdens de provincie-ronde kan men nog tot 31 maart 2013 stemmen voor de provinci-
ale- en landelijke titel. Per e-mailadres kan maximaal 1 stem uitgebracht worden. Zet 
Nederweert op de kaart en breng je stem uit op De Toverbal via www. Verkiezing leukste 
winkel, dan naar stemmen, provincie Limburg en dan De Toverbal

Actie
Om de uitroeping leukste winkel van Ne-
derweert te vieren ontvangt iedere klant 
van De Toverbal deze maand een stic-
kertje met daarop een lot nummer. 
De winnaar mag één jaar lang, elke week 
gratis snoep uitzoeken ter waarde van 
een euro. Binnenkort zal de winnaar be-
kend gemaakt worden.

Gevelbord
Afgelopen zaterdag hebben collega-on-
dernemers, vrienden en bekenden Anjes 
verrast met een kleine plaquette voor 
aan de gevel.

•	Dag en nacht
bereikbaar

•	Persoonlijke
begeleiding

•	Meer dan 30 jaar
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijleigen stijl

Voorjaarsactie bij DUIJTS Zonwering 
in Nederweert

We zitten nu nog even in een winterdip maar het voorjaar komt er toch echt aan. Dat 
heeft het team van DUIJTS Zonwering goed begrepen.
Als de zon gaat schijnen en het kwik oploopt tot lekkere temperaturen kunnen de ramen 
en deuren na maanden weer eens lekker open. Naast de heerlijke voorjaarslucht geeft 
dat ook weer vrij spel aan allerlei ongedierte dat we liever niet in huis willen.
Goede horramen en hordeuren zijn bij uitstek geschikt om dit probleem te lijf te gaan. 
DUIJTS Zonwering geeft je nu de mogelijkheid deze horramen en deuren tegen een zeer 
gunstige prijs aan te schaffen.

Voorjaarsactie: 
“Tot en met 30 maart 15% korting op uw bestelling”

Op alle bestellingen tot en met 30 maart 2013 mag je rekenen op een korting van maar 
liefs 15%. Zorg dat je klaar bent voor het voorjaar en maak gebruik van deze geweldige 
aanbieding.

Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen in onze vernieuwde showroom. DUIJTS Zon-
wering is geopend op maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 18.00 uur, op vrijdag 
van 08.30 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 08.30 uur tot 16.00 uur. Of kijk op de 
vernieuwde website van DUIJTS Zonwering voor de mogelijkheden.

U bent van harte welkom!
Marcel en Marion Duijts

Thematentoonstelling 2013 
“ DE 4 JAARGETIJDEN”

In de expositieruimtes van de museumschuur Op Broäbe in Openluchtmuseum Eynder-
hoof is een interactieve tentoonstelling ingericht met veel beelden, foto’s, films die vertel-
len hoe er werd gewerkt, gevierd, en op welke manier dit gebeurde in de 4 seizoenen, of 
12 maanden van het jaar.

Wat gaan de bezoekers zien? 
Bijvoorbeeld: in de lente was april de grasmaand, zaaien, maaien, hooien waren de 
werkzaamheden op de akker, de grote poets in huis en op stal. Mei de bloeimaand, wij 
denken dan aan Mariaverering, meiboom plaatsen, meikersenpluk, de gedekte tafel met 
Pasen met de versierde eieren, palmhanen op Palmpasen, apostelsoep met lente-uitjes 
met witte donderdag. Dit alles wordt met  oude gereedschappen en attributen geëxpo-
seerd, zodat de Limburgse almanak van grootvader en grootmoeder weer gaat leven in 
onze herinneringen. En zo ziet men de zomer, herfst en winter.

Deze tentoonstelling is mogelijk gemaakt door de hulp van het Volkskundig Bureau Nos-
talNu en Annie Schreuders-Derks met de boekenreeks, “De hele santenkraam”. Deze 
reeks is ook te koop in de kiosk van Eynderhoof.

2de Paasdag om 13.30 uur word deze tentoonstelling feestelijk geopend door de 
themagroep van het museum, die deze bijzondere expositie voorbereid en uitgewerkt 
heeft.

Het museum is deze dag geheel in bedrijf, en wordt muzikaal opgeluisterd door de Co-
conblazers uit Nederweert. Zie voor meer de vernieuwde website www.eynderhoof.nl
Geopend van 31 maart – 31 okt. op zondag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00 - 
17.00 uur.

Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof, Milderspaat 1, 6034PL Nederweert Eind, 
0495 626507.

Theaterboerderij Boeket
Afwisselend programma

Theaterboerderij Boeket in Nederweert maakt zich klaar voor een nieuw thea-
terseizoen. De Theaterboerderij van Jos en Riek Levels aan de Rosselsweg 3 in 
Nederweert biedt ook dit jaar een podium aan jonge theatermakers en muzikan-
ten. In een intieme ambiance kunnen ze hun kunsten tonen aan een select pu-
bliek: mensen die houden van margetheater, experimenteel en vernieuwend werk. 
Maar ook artiesten met naam komen graag naar Nederweert. Zo staat Gerard van 
Maasakkers in september in de Theaterboerderij en zijn er contacten gelegd met 
het Rosenberg Trio.

Het programma 2013 opent zondag 14 april met cabaret.  Die dag staat vanaf 15.00 uur 
het trio Piepschuim op het podium. Met een keur van gitaren, saxen en het woord als 
instrument brengt Piepschuim een energieke ode aan het vrije woord.

Klassieke muziek
Op 20 en 21 april staan Jan en Tomas Schroën in de Toneelboerderij met het programma 
Op Drift. Op Drift is een heus theaterprogramma met een decor, lichtstanden, dialogen, 
een rode draad, en  ook met veel muziek. Muzikaal is het gezelschap ook op drift. Houdt 
u van humor, uptempo, dansmuziek, country en western of wilt u graag eens meezingen, 
het zit er allemaal in. Aanvang op zaterdag om 20.30 uur, op zondag om 15.00 uur. 
Zaterdag 18 mei is een klassiek concert te horen van het Johannes strijkkwartet. Vier 
klassiek geschoolde violistes, begaafd jong talent, spelen op twee violen, een altviool en 
cello werken van Abrahams, Mozart, Batch en Dvorzak.  Aanvang 20.30 uur.

Jazz en film
Zaterdag 25 mei is gereserveerd voor het Weerter Jazz Combo Jazz Minded. Dit Weerter 
Jazz Combo speelt jazz op een hedendaagse en laagdrempelige wijze. In een traditio-
nele bezetting en met moderne invloeden uit de pop en latin. Aanvang: 20.30 uur.
Op de zaterdagen 10 en 17 augustus is de tuin van De Theaterboerderij een grote buiten-
bios waar twee topfilms vertoond worden. Dit in samenwerking met het Filmhuis Weert. 
Aanvang 22.00 uur.

Cabaret
Zaterdag 31 augustus staat het theaterprogramma ‘Nederbelgië’ van  Lennaert Maes 
op het programma. Deze Vlaming verovert Nederland in snel tempo. In 2011 won hij de 
publieksprijs op het Leids Cabaretfestival. Aanvang: 20.30 uur.
Vrijdag 13 september is gereserveerd voor het cabaretprogramma Woord Houden van 
Pieter Jouke. Een eigenzinnige cabaretier meteen fijn gevoel voor literair absurdisme. Hij 
schrijft onder meer voor de programma’s Koefnoen en Spijkers met koppen. Aanvang: 
20.30
Het seizoen 2013 wordt op zaterdag 21 september afgesloten met de Brabantse trouba-
dour Gerard van Maasakkers. Hij won in 2012 de Annie M.G. Schmidtprijs met het beste 
theaterlied ‘Zomaar onverwacht’. Dit programma is al uitverkocht.
Bij iedere voorstelling is steeds een uur vooraf vrije inloop om van de tuin van de Thea-
terboerderij én van de gastvrijheid van Jos en Riek Levels te genieten. Bezoekers wordt 
gevraagd zoveel mogelijk met de fiets te komen.
Voor meer informatie over Toneelboerderij Boeket en over het programma: www.thea-
terboerderijboeket.nl
Plaatsen reserveren via j.levels3@kpnplanet.nl

Piepschuim in actie

De Zonnebloem Nederweert

Op vrijdag en zaterdag, 22 en 23 maart j.l. mocht de Welfare van Nederweert weer te 
gast zijn bij Em-Té in Nederweert. Wederom mochten wij, onze met vlijt zelfgemaakte 
producten te koop aanbieden aan het winkelend publiek van Nederweert.
De opbrengst is volledig bestemd voor diverse activiteiten die bestemd zijn voor men-
sen met een lichamelijke beperking en/of mensen die langdurig ziek zijn. Vele trouwe 
klanten hebben we weer mogen ontmoeten. Wij danken alle mensen die een steentje 
hebben bijgedragen en ons een warm hart toedragen. Speciaal danken wij de leiding en 
het personeel van Em-Té voor de gastvrijheid en de bijzonder plezierige samenwerking 
gedurende deze twee dagen. Met veel plezier hebben onze vrijwilligers gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid die Em-Té ons heeft geboden. EM-Té nogmaals hartelijk dank.  

De Welfare
Namens De Zonnebloem Nederweert

Limonadeconcert
Twijfel pap en mam nog of de kinderen een muzikale opleiding krijgen of twijfelen de kin-
deren nog of een muzikale opleiding wel iets voor ze is, dan kun je op 7 april aanstaande 
de leeftijdsgenoten die deze keuze al gemaakt hebben zelf aan het werk zien. 

Hoe kun je daarnaast als muzikant nu je eigen muzikale kwaliteiten beter presenteren 
dan tijdens een concert op zondagochtend? Muziek maken voor publiek, daar doe je 
het toch uiteindelijk voor. En die concerten zijn niet altijd voorbehouden aan de oudere, 
ervaren muzikanten van de harmonie!

Dat alles in een mixer, een zoet sausje erover en dan ontstaat vanzelf een LIMO-
NADECONCERT!

De jeugdharmonie van harmonie Pro Musica uit Nederweert Eind (olv Mieke Salemans), 
de jeugdharmonie St. Cecilia Asten (olv Ad Smeulders), de blokfluitgroep Eind (olv Ellen 
Palmen en alle jeugdleden die volop in opleiding zijn bij Rick zorgen voor een swingend 
concert dat niet alleen voor ouders, opa en oma geweldig is om te bezoeken, maar zeker 
ook voor ouders met jeugd die nog twijfelt over het gaan bespelen van een instrument 
in de harmonie of fanfare.

Tijdens dit concert zijn naast optredens van beide jeugdkorpsen presenteren zich ook 
diverse jonge solisten. Elk niveau heeft daarbij zijn eigen charme en de zenuwen zijn er 
zeker niet minder om om voor een enthousiast publiek te mogen spelen. Het concert 
laagdrempelig, draagt niet voor niets de titel “Limonadeconcert” en blijkt al jarenlang 
een geweldige happening voor prille muzikanten te zijn. Serieus muzikaal werk, maar af 
en toe met een knipoog.

Dus, noteer alvast op de kalender:

Zondag 7 april van 11.00-13.00 uur 
in gemeenschapshuis “ de Reigershorst” aan het pastoor Maesplein in Nederweert Eind
de toegang is gratis

■ Belettering
■ Kleurprints
■ Glasdecoratie
■ Spiegeldecoratie

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

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

meeuws
decoratiesdecoraties

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? 

Ik sta op voor 
mijn moeder Els
Brenda Schaaper (42)
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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 28 maart  tot en met 6 april  2013

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

ZONDAG 31 MAART
Hoogfeest van Pasen 
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, 
lector  mevr. L. roost) – jaardienst ouders 
Ketelaers-rademaekers en mien Kete-
laers, ter gelegenheid van 90e verjaardag.

MAANDAG 1 APRIL
Tweede Paasdag
09.30 uur H. mis (zang herenkoor, lector 
mevr. H. Dielissen) - tot bijzondere intentie.

DINSDAG 2 APRIL
18.30 uur rozenkransgebed in mariakapel.
19.00 uur H. mis in mariakapel.

WOENSDAG 3 APRIL
geen rozenkransgebed en geen H. mis.

DONDERDAG 4 APRIL
18.00 uur Uitstelling van het allerheiligste
18.30 uur rozenkransgebed
19.00 uur H. mis.

VRIJDAG 5 APRIL
18.30 uur rozenkransgebed in mariakapel
19.00 uur H. mis met de Derde orde

ZATERDAG 6 APRIL
Vooravond van de tweede zondag van 
Pasen of zondag van de Goddelijke barm-
hartigheid.
18.00 uur H. mis (zang dameskoor 
Cantantes, lector mevr. t. Kessels) - maria 
van Deursen (vanwege verjaardag), Leen 
Vossen-Janssen (vanwege verjaardag), 
maria Coumans-van nieuwenhoven (van-
wege verjaardag), mia Haenen-teeuwen.

Misdienaars
Zaterdag 30 maart 21.00 uur: Britt Stienen

Overleden
op 9 maart was de uitvaart van Fer roost, 
hij overleed in de leeftijd van 84 jaar en 
woonde Kerkstraat 55. Hij is begraven op 
het parochiekerkhof.
moge hij ruste in vrede.

Wijding van permanent diaken
op zaterdag op 20 april
van permanent diaken 
Het bisdom roermond krijgt er weer een 
(permanent) diaken. op zaterdag 20 april 
wijdt bisschop Frans Wiertz de 38-jarige 
Bart Jansen uit het Brabantse neerkant. 
De wijding die voor iedereen toegankelijk 
is, vindt plaats in de Sint-Christoffelka-
thedraal te roermond, aanvang half elf ’s 
morgens.  Jansen volgde de diakenoplei-
ding van het bisdom roermond en loopt 
momenteel stage in meijel.
Permanent diakens zijn (meestal ge-
trouwde) mannen, die de eerste van de 
drie wijdingen – diaken, priester, bisschop 
– ontvangen en op grond daarvan een 
aantal taken in de kerk mogen uitvoeren. 
Ze mogen preken en sommige sacramen-
ten toedienen. ook werken ze mee in het 
pastorale team in een parochiecluster.
Het ambt van diaken was al bekend in de 
vroegchristelijke kerk. Daarna is het ambt 
eeuwenlang in de vergetelheid geraakt, 
maar met het Vaticaans Concilie (192-1965) 
is de permanent diaken weer in ere her-
steld. Sinds de start van de diakenopleiding 
in het bisdom roermond zijn plm. 80 per-
manent diakens gewijd. Het bijzondere van 
de permanent diakens is dat zij doorgaans 
een gezin en een betaalde baan hebben.

Paaswens 2013
een nieuwe paus. en we worden geraakt 
door zijn eenvoud en soberheid. Zijn op-
roep tot zorg voor de armen, de ouderen 
en de kinderen, de zwaksten in de sa-
menleving spreekt ons aan. Woorden in 
een tijd waarin de wereld in crisis is en 
de zwaksten juist het kind van de reke-
ning dreigen te worden. We kunnen de 
woorden van de paus en zijn manier van 
optreden heel mooi en ontroerend vin-
den, maar ze zijn in deze veertigdagentijd, 
een tijd van bezinning, juist een oproep 
naar ieder van ons om ons echt serieus 
te bezinnen op onze eigen levenswijze en 
levenshouding. Het is uiteindelijk dezelfde 
oproep die Jezus heeft gedaan. De paus 
doet dus niets anders dan in de voetspo-
ren van Jezus treden.

Dit is de boodschap voor de concrete 
wereld hier en nu. maar de paus heeft in 
zijn eerste preek ook gezegd: “als we lo-
pen zonder het kruis, zijn we werelds en 
geen discipelen van de Heer. We kunnen 
lopen wat we willen, we kunnen bouwen 
wat we willen, maar als we Jezus Chris-
tus niet in het oog houden is er iets mis. 
Dan worden we een gepassioneerde ngo 
en geen kerk.” Hiermee geeft de paus aan 
dat ons geloof en de Kerk meer is dan 
een soort politieke partij met een sociaal 
programma .

We gaan met onze nieuwe paus de goede 
Week in waarin we de kern van de bood-
schap van Jezus en van ons geloof zullen 
vieren. Dat Jezus zijn leven voor ons geeft 
op het kruis opdat voor ons het leven weer 
geopend wordt naar de hemelse Vader 
toe en dat het hemelse leven weer voor 
ons mogelijk wordt. een boodschap die 
de sociale boodschap, hoe belangrijk ook, 
overstijgt. Straks mogen we met Pasen uit 
de mond van de paus weer die boodschap 
horen: ‘Christus is verrezen, Hij is waarlijk 
verrezen, alleluja.’ Dat niet alleen de soci-
ale boodschap van de paus ons mag ra-
ken, maar ook de boodschap van Pasen. 
Wij mogen vieren dat wij mensen mogen 
zijn met een toekomst over de dood heen.
Daarom wens ik u toe: Zalig Pasen!!

Het Paastriduum
met het Paastriduum, de drie heilige da-
gen, vieren we de kern van ons geloof. 
Het is als één grote eucharistieviering. 
op Witte Donderdag wordt daarom over 
heel de wereld in de kerken maar één 
eucharistieviering gevierd en wel in de 
avonduren, ter herdenking van het Laat-
ste avondmaal, waarmee de eucharistie 
door Jezus werd ingesteld. Daarna wordt 
geen eucharistie meer gevierd tot zater-
dagavond als het donker is ingevallen en 
wij voor de eerste keer weer eucharistie 
vieren in de Paaswake. Daarom wordt bij 
een uitvaart op Witte Donderdag, goede 
Vrijdag of Paaszaterdag geen eucharistie 
gevierd, maar een gebedsdienst gehou-
den, waarbij ook geen Communie wordt

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

nr.1355.09.246 
en Ing-bank gironr. 2943427

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 gebedsdienst op goede Vrij-
dag, herdenking van het lijden en sterven 
van de Heer, tevens boeteviering.

ZATERDAG 30 MAART
19.00 uur Paaswake met wijding van de 
paaskaars en het water. 

ZONDAG 31 MAART
Hoogfeest van Pasen
10.00 uur H. mis – voor overleden familie 
Creemers-Schepers.

MAANDAG 1 APRIL
Tweede Paasdag
10.00 uur H. mis – tot bijzondere intentie.

LITURGISCHE VIERINGEN IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(ST. JOSEPH)

DONDERDAG 28 MAART, 14.30 uur Wit-
te Donderdag viering.
VRIJDAG 29 MAART, 14.30 uur goede 
Vrijdag viering.
ZATERDAG 30 MAART, 18.30 uur Paas-
wake. Voor Dhr. Jetten vanwege zijn ver-
jaardag. muziek: samenzang.

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

29 maart t/m 6 april 2013

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 t.g.v. de opening 
van het schuttersseizoen en het openlucht-
museum eynderhoof, zang koor De Leeu-
werik i.s.m. schutterij St. Lucie, voor leden 
en overleden leden van schutterij St. Lucie, 
voor vrijwilligers, leden, overleden leden 
en overleden vrijwilligers van het Limburgs 
openluchtmuseum eynderhoof , jaardienst 
voor ouders Verstappen-Beelen, jaardienst 
voor ouders Hulsers-Beelen.

ZATERDAG 6 APRIL: 19.15 uur H. mis, 
koor De Leeuwerik, voor graad Vaes voor 
zijn verjaardag.

LEZERS: zaterdag 30 maart nelly Stienen, 
zaterdag 6 april maria van nieuwenhoven.

MISDIENAARS:  zaterdag 30 maart Lois 
Beerens en esther Boonen.

KINDERWOORDDIENST: beste kinde-
ren a.s. zaterdag 30 maart  zijn jullie 
weer van harte welkom om 19.15 uur in de 
sacristie

“Laat iets wat je hebt gezien, nooit ver-
dringen door iets wat je hebt gehoord”

GOEDE DOELEN COLLECTE
Beste mensen,

eind februari hebben een groot aantal 
vrijwilligers gecollecteerd voor de ‘Week 
van de goede doelen’.  Wij willen ieder-
een heel hartelijk danken voor de hulp en 
hopen dat we volgend jaar weer op velen 
van jullie kunnen rekenen.
In het onderstaande overzicht zijn de re-
sultaten voor de diverse goede doelen 
weergegeven. een mooi resultaat, dat wij 
dankzij jullie inzet hebben bereikt.

  2011 2012 2013
amnesty International 231,40 189,20 200,00
Jantje Beton 249,95 204,20 249,00
reumafonds 360,60 375,68 312,30
eHBo    - 278,39 247,30
Vastenaktie 381,70 521,59 385,20
nederl.Hartst. 573,05 618,64 605,40
astma fonds 356,45 459,64 346,80
Pr.Bernhard 
cultuurfonds 261,70 248,09 218,20
nat. epilepsiefonds 236,20 292,39 257,50
Kankerbestrijding KWF 752,15 886,45 911,26
Pr Beatrix fonds 319,20 380,54 345,00
nierstichting 338,37 378,65 351,20
Fonds Verst.
gehandicapten 257,95 250,60 210,50
Brandwondenstichting 290,76 279,90 245,10
alzheimer 337,35 431,55 344,44
 4946,83 5795,51 5229,20

Vriendelijke groeten, toos en Wilma

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. ro-
chus: 631760
Voor het uitreiken van de H. Communie aan 
huis, kunt u contact opnemen met de heer 
Bert Verheggen, telf. 632684.

DONDERDAG  28 MAART: WITTE DON-
DERDAG:  H. mis om 10.45 uur voor de 
basisschoolkinderen van Budschop en 
overige belangstellenden.

VRIJDAG 29 MAART, GOEDE VRIJDAG.
In de St. rochuskerk zijn dan geen vierin-
gen. Wel zijn er vieringen in de Lamber-
tuskerk nederweert: zie kerkberichten 
St.-Lambertusparochie.

ZATERDAG 30 MAART is er geen Paas-
wake. Voor vieringen in de Sint Lamber-
tusparochie zie kerkberichten.

ZONDAG 31 MAART 2013. H. Mis om 
11.00 uur. PAASZONDAG. VERRIJZE-
NIS VAN DE HEER.
Koor: SINT ROCHUSKOOR
H. mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie. H. mis voor bijzon-
dere intentie.

Lector: Lies evers
Misdienaar: thum Vossen/Bert Verheggen
Collectant: Jan Kuepers

MAANDAG 1 APRIL,  2E PAASDAG,  is 
er geen H. mis in de St. rochuskerk. In de 
Lambertuskerk is de H. mis om 9.30 uur.

PAROCHIE O.L. VROUW 
ONBEVLEKT ONTVANGEN 

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

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

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

rabo 14.03.00.511 - giro 103.36.64
gezinsbijdrage rabo 14.03.01.879

KERKDIENSTEN 28 maart – 6 april.

DONDERDAG 28 MAART, WITTE DON-
DERDAG, 19.00 (Zangkoor De Peelklanken). 
Viering van de instelling van de H. eucharis-
tie, 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 basis-
school 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 Paascommu-
nie voor de zieken (aanmelding kan nog op 
de pastorie). 19.00 Paaswake (Zangvereni-
ging St. Caecilia) jrd Harry Duijts, ghm over-
leden ouders van Heugten-van de moosdijk. 

ZONDAG 31 MAART, Hoogfeest van Pa-
sen, 10.00 (Kerkelijk zangkoor gregoriaans) 
Sjaak Stienen, ouders Jacobus meulensteen-
Johanna arts, dochter Diny, kleinkinderen 
Bianca en martijn, ouders thieu Hermans-
maria Jcobs, zoon antoon en kleinzoon Hein, 
Sjef Stultiens en echtgenote Helena Jacobs, 
ghm twan Hekers. 

MAANDAG  1 APRIL, 2e Paasdag, 10.00 
(Zangkoor De Peelklanken) Harrie de Wit en 
Petronella van grimbergen, Jan rietjens (ver-
jaardag), ouders, grootouders en kinderen 
familie Bartels-Duijsters, overleden leden van 
Zangkoor De Peelklanken, voor het welzijn 
van de leden van De Peelklanken.

DINSDAG 2 APRIL, geen avondmis.

DONDERDAG 4 APRIL, 19.00 voor de zie-
ken.

VRIJDAG 5 APRIL, eerste vrijdag van de 
maand (ziekencommunie op Paaszaterdag 
30 maart). 

ZATERDAG 6 APRIL, 19.00 (Kerkelijk zang-
koor gregoriaans) zwd Jan nies. 

ACOLIETEN: za. 30 maart 19.00 : Dennis 
van rooijen, Victor Köster, Cas Schonkeren; 
zo. 31 maart 10.00 : Harry geerlings, Kathy 
geerlings; ma. 1 april 10.00: mathijs van 
Lierop, edwin van rooijen; za. 6 april 19.00 : 
richard Köster, Koen Coumans. 

OVERLEDEN: op 12 maart jl. overleed Jan 
Broens, 92  jaar, Kapelkesweg 1, meijel . 
moge hij rusten in vrede.

ZALIG PASEN: Het einde van de vasten en 
het Paasweekend zijn aanstaande, hoog-
tepunten in de liturgische vieringen. na het 
lijden en sterven van Jezus wordt Pasen in 
vreugde en blijdschap gevierd. Uitbundig 
wordt het alleluia gezongen, het hiep-hiep-
hoera van Pasen : wees blij, Christus is ver-
rezen. nog steeds geeft het gelovige mensen 
een zalig gevoel, vandaar de aloude wens 
van “een Zalig Pasen”. 

Ik wens u allen een Zalig Paasfeest toe.
De gregoriaanse hoogmis op 1e Paasdag 
krijgt een feestelijk karakter omdat Pater Pie-
ter Cuijpers zijn aanstaande zilveren priester-
jubileum gedenkt. al 25 jaar ospelse ! Pater 
Salvatoriaan, die zich op bijzondere wijze 
inzet voor de Kerk, ruim de helft van die tijd 
vanuit rome. We mogen trots en  dankbaar 
zijn. na de hoogmis kunt u hem persoonlijk 
komen feliciteren in de parochiekerk. Ik nodig 
u daartoe graag uit. Voor een eventuele at-
tentie voor de jubilaris staat een collectebus 
gereed. De Zanggroep ospel zal de jubilaris 
bij zijn receptie een muzikale groet brengen. 
Pater Cuijpers was hun gastheer en gids bij 
hun bezoek en optreden in rome in 2003.

GROTE POETS!: Voorjaar of net niet (?) 
……. voor ZIJ-aCtIeF het moment om de 
parochiekerk een stevige voorjaarsbeurt te 
geven. en dan wordt er flink en enthousiast 
aangepakt. Van de dames die wekelijks de 
kerk schoonhouden mag je niet verwachten 
dat zij de grote poets er eventjes “bij doen”. 
Dan springen de vrouwenorganisaties beur-
telings bij, dit jaar dus Zij-actief. Het is een 
welkome vrijwilligersbijdrage voor onze pa-
rochie. Daarom hartelijk dank aan Zij-actief 
maar ook aan de “vaste” onderhoudsdames. 

 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

PAASEIEREN ZOEKEN EN 
PAASBRUNCH

Beste leden, hallo jongens en meisjes,

op 2e paasdag 1 april om 10.00 uur 
komt de paashaas weer met zijn mand 
vol eieren naar de tuin van zaal Briels 
om deze te verstoppen. Wie helpt er mee 
zoeken? Kinderen t/m 8 jaar mogen mee-
doen. Papa’s, mama’s, broers en zussen 
zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Voor alle leden en de kinderen is er na het 
paaseieren zoeken, om 11.00 uur, een ge-
zellige Paasbrunch in zaal Briels. tijdens 
de brunch wordt er voor alle kinderen een 
kleurwedstrijd gehouden, waaraan een 
leuke prijs is verbonden.

groetjes en tot 1 april
Kindercommissie en Bestuur
Buurtvereniging Schoor 

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

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

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

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

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

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

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

Ook voor koffietafel 
een vertrouwd adres.
< 120 plaatsen 

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

grond in restaurant,
rolstoelopgang via serre 

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

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

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

Een persoonlijk afscheid is zeer waardevol.

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

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

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

Noveen St. Clara
bedankt

S.v.d.B.

ZIJACTIEf  GROOT 
NEDERWEERT

Beste leden Zijactief groot nederweert,

Jaarlijkse Ledendag
Zijactief Limburg organiseert op maan-
dag 6 mei 2013  haar jaarlijkse leden-
dag. Deze vervangt de bezoeken aan het 
meCC en het vorige jaar de Floriade. 
In een voor hen afgehuurd Continium 
in Kerkrade staat leren en ontspanning 
centraal, waarbij Zijactief zelf voor inspi-
rerende workshops en sprekers zorgt. De 
onderwerpen van de workshops staan 
nog niet helemaal vast, maar je kunt den-
ken aan: het superbrein, brein en voeding, 
creatief denken, snellezen, maar ook 
lezingen over humor en creativiteit. Het 
aantal aangeboden lezingen/workshops 
is afhankelijk van de aanmeldingen. ook 
niet leden zijn welkom.

In het Continium, een Discoverycenter 
kan men de expositie Future 20x0 bezoe-
ken. Hier krijgt men een kijkje in de toe-
komst van wonen, transport, voedsel en 
gezondheid. Het hoofdthema van de ex-
positie is duurzaamheid en hoe je levens-
stijl hier invloed op uitoefent. De grootste 
attractie is de ruimtelift. De boodschap 
van de expositie is dat men de toekomst 
in eigen hand heeft.

De kosten zijn voor leden € 20,- en voor 
niet leden € 25,-. In deze prijs zijn inbe-
grepen toegang tot het Continium, garde-
robe, ontvangst met koffie of thee en de 
lunch. als men met de bus gaat komt daar 
voor ons  nog € 8,50 p.p. bij. De bus ver-
trek tussen 8.45 – 10.00 uur, thuiskomst 
ongeveer 17.00 uur. aanmelden voor deze 
dag bij je eigen afdeling graag voor 2 april.

Wij wensen jullie een gezellige ontspan-
nende dag.

Vriendelijke groet besturen Zij-actief.

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROy

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

Week van  28 mrt. 2013 – 6 apr. 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

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 biddend 
te gedenken.

30 MAART Paaswake 19.00 uur:
Viering van het nieuwe leven met de tekenen 
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.

ZONDAGMORGEN 31 MAART 9.30 uur:
Hoogfeest van Pasen
als hgm. voor pastoor nijhof, koster Bér 
Frenken en alle medewerkers v.w. het kerk-
bestuur,  als hgm. voor pater tjeu Baetsen,  
guill Sijmkens, mia Henkens en zonen Jos 
en Leon en dochter Kitty, als jrgt. voor 
Sjra Verstappen en griet Verstappen-nijs, 
Wilhelmus en mathias Baetsen en voor de 
overledenen van de fam. Baetsen-gubbels,  
als jrd. voor Pierre Korten, als maandd. voor 
Pierre Wijers en mia Wijers-Baetsen, overle-
den ouders Schreurs-Verstappen, nicolaas, 
elisabeth, Harrie en Sjra Schreurs  (beide 
koren)

MAANDAGMORGEN 1 APRIL 9.30 uur:
als hgm. voor rector Lambert gubbels en 
pater Crins (volkszang)

DONDERDAGAVOND 4 APRIL 19.00 uur:
toediening van het H. Vormsel door mgr. 
Schnackers aan de leerlingen van groep 
7 en 8.

Mededelingen:
•	Het	 kerkbestuur	 wenst	 u	 allen	 een	 Zalig	

Paasfeest
•	Op	zaterdagavond	13	april	zal	er	in	het	ka-

der van het jaar van het geloof om 18.30 
uur in de aldegundiskerk te Buggenum 
een eucharistieviering worden gehouden 
waarvoor u van harte bent uitgenodigd.   

LKV NEDERWEERT
Hallo Dames,

onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 16 
april om 20.00 uur op het podium van de Pin-
nenhof. We hebben dan een lezing, over de 
inhoud vertellen we u zo snel mogelijk meer.
op 24 april is de alleenstaandenreis. De 
dames die hiervoor in aanmerking komen 
krijgen zo spoedig mogelijk bericht.

 met vriendelijke groeten, Het bestuur.

SAMEN BOUWEN…
13 april: de dag waarop het dekenaat 
thorn samen het ‘Jaar van het geloof’ viert 
met bisschop Frans Wiertz in Buggenum. 
Voorafgaande aan de heilige mis die om 
18.30 uur begint komen we om 17.30 uur 
samen in het gemeenschapshuis De rof-
fert. Hier zal de directeur van de Kairos 
opleiding Johan van der Vloet ons vertel-
len over de  mogelijkheden voor gelovigen 
die zich willen verdiepen en/of zich willen 
inzetten voor de opbouw van de Kerk in 
bisdom en eigen parochie. De Kairos op-
leiding biedt de mogelijkheid om je te laten 
toe rusten bij de persoonlijke geloofsont-
wikkeling en ontplooiing van talenten ten 
dienste van de hele gemeenschap. 

De Kairos opleiding wil een platvorm zijn 
voor allen die de kerk van Jezus Christus 
willen helpen opbouwen tot een levende en 
evangelisch geïnspireerde kerkgemeen-
schap met uitstraling van hoop in onze 
wereld. 

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

Dankbetuiging

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

Friena Slaats – Coolen
Uw belangstelling heeft ons veel steun gegeven.

J. Slaats
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ME RA
sieraden  horloges  lederwaren  accessoires

1 APRIL van 13.00-17.00

meora trendstore
@meoratrendstore

Kerkstraat 47  6031 CE Nederweert  T. (+31)-495-84 31 07 

i n f o@m e o r a . n l   w w w . m e o r a . n l

 GROTE COLLECTIE 

COMMUNIE HORLOGES EN SIERADEN!

O.a. Icewatch, Esprit, Prisma en Oozoo.

maandag

2
e PAASDAG

van 13.00-17.00
van 13.00-17.00

Esprit, Prisma en Oozoo.

van 13.00-17.00

KKOOPZONDOOPZONDAG AG 
1 APRIL

TWEEDE PTWEEDE PAASDAASDAGAG

OPEN
VVAN 13.00 TAN 13.00 TOOT 17.00 UURT 17.00 UUR

MET EEN HAPJE EN EEN DRANKJE

KERKSTRAAT 6
6031 CH  NEDERWEERT

0495-632286

G-star
EDC

ONLY
Punky Fish

VILA
Anna scott

Geisha
Supertrash

Guess
Mexx
Sept

Sandwich

Street one
Pastry shoes

Gipsy
Expresso  

dPs 100% damesmode

De lange Beemdens 34a

6019 CR Wessem

Tel: 0475-411360Hoofdstraat 93

6061 CB Posterholt

Tel: 0475-402500

www.gmroubroeks.nl

Hoofdstraat 93

6061 CB Posterholt

Tel: 0475-402500

De lange Beemdens 34a

6019 CR Wessem

Tel: 0475-411360

www.gmroubroeks.nl

St. Rochusstraat 32 
6031BJ Nederweert

Met een nieuwe look
de zomer in!

Koop op 1 april een zonnebril
bij Eyecentre Nederweert
en maak kans op een nieuwe
zomerse look t.w.v. € 50,-
bij kapsalon Curl & Color

Kerkstraat 71 ● 6031 CG ● Nederweert ● Tel: 0495-625785 ● www.eyecentre.nl

Maandag 1 april zijn wij geopend!

Smisserstraat 8A
info@sierbestratingswereld.nl 6031 AE Nederweert
www.sierbestratingswereld.nl +31 (0) 6 15 21 31 876% BTW op uw aanleg!“Als u van genieten HOUT”

“Als u van genieten HOUT”

Nederweert-Eind - Tel. 0495 633676WWW.VERLEGHOVENIERS.NL

KOOPZONDAG
VAN 13.00 - 17.00 UUR

Zuid-Willemsvaart
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NK BOOMSTAM TILLEN
& BOOMSTAM SJOUWEN
met o.a.
Jan Wagenaar (Sterkste man van NL 2011)

(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)
(Sterkste man van NL 2011)Teun Moors

Kelvin de Ruijter
Johan Langhorst
Arno Louwsma
Presentatie: Wout Zijlstra

Demonstraties i.s.m.

o.a. standing - underhand chop - 
single buck - stock saw

aliteitswijnen 
eel zachte prijzen

MasterMasterclass class WWijn / Kaasijn / Kaas
22e paasdag - 14.00-15.30 uur paasdag - 14.00-15.30 uur

KKosten: 10 euro p.p.osten: 10 euro p.p.
Inschrijving verplicht, slechts 30 plaatsen beschikbaar

KKerkstraat 24erkstraat 24
6031 CH  Nederweert6031 CH  Nederweert

0495-6324500495-632450

InschrijvInschrijven kan viaen kan via

ffiliaal@storms.nliliaal@storms.nl
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Heerweg 8

Nederweert

wijen.nl

2e paasdag

geopend
11.00 tot 17.00Nieuwe collectie houten meubelen

Ruig, stoer en betaalbaar

Ruime keuze in kleur 

NTS
Sao Paulo

Taifun
Betty Barclay

Joseph Ribkoff
Gerry Weber
Frank Walder

2E PAASDAG 
open van

13.00 - 17.00 uur
Goede vrijdag geen koopavond

Brugstraat 21,
6031 EE  Nederweert

www.pleunismode.nl

NTSMerkencollectie
Wijn en Kaas, het sprookjeshuwelijk vol valkuilen...
Wijn en Kaas, het sprookjeshuwelijk vol valkuilen...
Wijn en Kaas, het sprookjeshuwelijk vol valkuilen...
Wijn en Kaas, het sprookjeshuwelijk vol valkuilen...

Masterclass bij 
wijnkoperij Alex Storms 
TTijdens de koopzondag op 1 april (2
ijdens de koopzondag op 1 april (2
ijdens de koopzondag op 1 april (2ee paasdag) staat Nederweert in  paasdag) staat Nederweert in 

het teken van HOUThet teken van HOUThet teken van HOUT. Dit geeft Wijnkopers Alex Storms de kans om 
. Dit geeft Wijnkopers Alex Storms de kans om 

U kennis te laten maken met een Masterclass 
U kennis te laten maken met een Masterclass 
U kennis te laten maken met een Masterclass wijnproeverij met als wijnproeverij met als 

thema houtinvloeden houtinvloeden op op wijnwijn. En nu we nu we het toch het toch over hout hebben…. hout hebben…. 

gecombineerd gecombineerd gecombineerd  met bijpassende  met bijpassende kazen kazen gedrapeerd gedrapeerd p p een rijk een rijk gevulde gevulde 

kaasplank.kaasplank. Een unieke wijn/spijs middag die maar voor een 
 Een unieke wijn/spijs middag die maar voor een kleine kleine groep groep 

liefhebbers liefhebbers beschikbaar is!beschikbaar is!

U zult er al proevend achter komen welke invloed houtgebruik 
U zult er al proevend achter komen welke invloed houtgebruik 
U zult er al proevend achter komen welke invloed houtgebruik heeft op de heeft op de 

ontwikkeling van topwijnen. Maar is. Maar is houtgebruik altijd wenselijk en wat houtgebruik altijd wenselijk en wat 

vergt dit aan investeringen voor de wijnboer?!?! Uit welke houtsoorten 
vergt dit aan investeringen voor de wijnboer?!?! Uit welke houtsoorten 
vergt dit aan investeringen voor de wijnboer?!?! Uit welke houtsoorten 

kan een wijnboer kiezen kan een wijnboer kiezen kan een wijnboer kiezen en wat zijn daarwat zijn daarvanvan dan de karakteristieken?  dan de karakteristieken? 

Een goed glas wijn heeft tenslotte graag gezelschap. Dit kan zijn in de 
Een goed glas wijn heeft tenslotte graag gezelschap. Dit kan zijn in de 
Een goed glas wijn heeft tenslotte graag gezelschap. Dit kan zijn in de 

vorm van een maaltijd of luxe hapjes, maar het allermooist blijft toch het 
vorm van een maaltijd of luxe hapjes, maar het allermooist blijft toch het 
vorm van een maaltijd of luxe hapjes, maar het allermooist blijft toch het 

huwelijk met de huwelijk met de huwelijk met de bijpassende kaaspassende kaas. . 

Gelukkig is Nederland een echt kaasland en zijn er veel heerlijke wijnen 
Gelukkig is Nederland een echt kaasland en zijn er veel heerlijke wijnen 
Gelukkig is Nederland een echt kaasland en zijn er veel heerlijke wijnen met 

bijzondere gastronomische toepassingen
bijzondere gastronomische toepassingen. T. Toch kent de combinatie tussen och kent de combinatie tussen 

wijn en wijn en wijn en kaas veel kaas veel misvattingen. Daarom misvattingen. Daarom heeft Frank van heeft Frank van Dooren Dooren van Kaasvan Kaas

en en Ko Ko Ko enkele enkele unieke, unieke, smaakvolle smaakvolle en en originele originele kazen kazen geselecteerd geselecteerd om om dezedeze

middag naar een ongekend niveau te tillen 
middag naar een ongekend niveau te tillen 
middag naar een ongekend niveau te tillen waarbij de op houtgerijpte 

wijnen extra in het zonnetje worden gezet. U bent van harte welkom. . U bent van harte welkom. 

Deelname is uitsluitend op inschrijving en kost 10 euro per persoon en 
Deelname is uitsluitend op inschrijving en kost 10 euro per persoon en 
Deelname is uitsluitend op inschrijving en kost 10 euro per persoon en 

verloopt op volgorde van binnenkomst. De masterclass zal om 14u beginnen 
verloopt op volgorde van binnenkomst. De masterclass zal om 14u beginnen 
verloopt op volgorde van binnenkomst. De masterclass zal om 14u beginnen 

en rond 15.30 eindigen.en rond 15.30 eindigen.en rond 15.30 eindigen. U kunt zich inschrijven door te mailen naar 
U kunt zich inschrijven door te mailen naar filiaal@

storms.nl, of door een bezoek te brengen aan de winkel op Kerksstraat 24. 
, of door een bezoek te brengen aan de winkel op Kerksstraat 24. 

WWees er snel bij want er zijn maximaal 30 plaatsen beschikbaar!
ees er snel bij want er zijn maximaal 30 plaatsen beschikbaar!
ees er snel bij want er zijn maximaal 30 plaatsen beschikbaar!
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Wellness at home 

Hubo Duijts 

E Expert Lambers 

F Kidsplay

G Bloemstyling ‘t Roosje

Alles op het gebied 
van tegels, 

natuursteen en hout

Pannenweg 100 
6031 RK Nederweert 

T: 0495 63 20 19

Openingstijden 
showroom: 

di t/m vr 9.00 - 17.30 uur
en za 9.00 - 16.00 uur www.wijentegels.nl

De mANNeN vAN WijeN hebbeN 

behalve voor uw 

tegelvloer kunt u bij ons 

ook terecht voor uw 

houten vloer.

Of een combinatie van beide.

wij zijn 2e paasdag geopend!

C

Waatskamp 150

6035 BV Ospel 

Tel. 0495-626821
Fax 0495-585930

Openingstijden: 
ma gesloten
di - vrij 9.00 - 12.00 uur

13.00 - 18.00 uur
za 9.00 - 16.00 uur

2E PAASDAG 
zijn wij open 

11.00 -  17.00 uur

Deze dag 
10% kassakorting

(Uitgezonderd aanbiedingen en reeds afgeprijsde artikelen)

VLOOIENMARKT
HARMONIE ST. JOSEPH

IN DE PINNENHOF 



Heren Senioren in nieuwe shirts met dank aan Mackus verzekeringen en reizen en Eet-
café De Kleine Winst.

Sponsoren

Sp   rtnieuwS
Weekblad voor Nederweert 

Sneer van Steer:

Waar waren de ambtenaren en de 
politiek tijdens de jaarlijkse schoon-
maakdag in onze mooie gemeente?
Geen enkele ambtenaar te bekennen 
en ook de “notabelen” waren alge-
heel afwezig..
Gelukkig veel jeugd dit jaar dat geeft 
vertrouwen voor de toekomst!

F.E.

Kapelaniestraat 1 - Nederweert
Tel. 0495-460441

Spaarkaart

Bij iedere besteding van e25,- ontvangt u een stempel.
Bij inlevering van een volle spaarkaart: e25,- korting.

Openingstijden:
Maandag gesloten

Dinsdag  09.30 - 18.00u. *
Woensdag  09.30 - 18.00u. *
Donderdag  13.30 - 18.00u. *

Vrijdag  09.30 - 20.00u. *
Zaterdag  09.30 - 17.00u.

* ‘s middags van 12.30 - 13.30u. gesloten

Let op!!
in verband met pasen:

Voor het 
weekblad van 4 april

advertenties  en 
tekstkopij inleveren op 
woensdag 27 MaaRT

uiterlijk 
12.00 uuR.

Bij voorbaat dank 
voor uw medewerking.

De redaktie

email: info@drukk
er

ijv
an

de
ur

se
n.

nl

SportnieuwS 
Jumping giantS

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 13; 30 en 31 maart 2013.

Zaterdag 30 maart.
Geen uit – thuiswedstrijden.

Zondag 31 maart.
Geen uit – thuiswedstrijden.

SportnieuwS
HBS wilHelmina

podiumplaatsen HBS wilhelmina 
Bondswedstrijden 2012-2013
Indoor Recurve Klasse 8
Sjoerd Heijnen 1296 pnt. 1e plaats
Indoor Recurve Klasse 4 
Ronnie Gielen 1593 1e 
Indoor Recurve Klasse 2 
Rick de Wit 1642 3e 
Teams Indoor Recurve
Wilhelmina 1 4946 1e    
Teams 25m1p Klasse 5-D
Wilhelmina IV 6523 1e
Teams 25m1p Klasse 3-B 
Wilhelmina II 8913 1e 
Compound 25m1p Cad.
Tim Vaes 1537 1e 
Aspiranten 25m1p A-1
Sven de Wit 940 1e
Recurve 25m1p Klasse VH2 
Ruud Westerveen 1334 1e
Recurve 25m1p Klasse S2 
Tim v/d Waarenburg 1351 3e 
Recurve 25m1p Klasse D3 
Riny Vaes-Klompen 1237 1e 
Recurve 25m1p Klasse D1 
Nathalie de Wit  1333 1e 
Recurve 25m1p Klasse CD2 
Anke Vaes 1207 1e 

uitslag Veldwedstrijd te ossendrecht 
op 17-3-2013

Sjoerd Heijnen, klasse: Heren jeugd re-
curve. Sjoerd behaalde de groene Arrow-
head speld  met 248 punten.
Joseph Jonkers, klasse: Heren Bare-
bow. 297 punten.

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

ouder/kind toernooi. Dit vindt plaats op 
zondag 14 april. Aanvang 13.30uur.
Ouders kunnen oefenen op dinsdag en 
vrijdag vanaf 20.00 uur.
graag opgave in het clublokaal!!!!!

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

Bekerprogramma Jeugd
woensdag 27 maart
Merefeldia D1G – SV Budel D1  19:00
Merefeldia E1G – SVH’39 E1G  18:45

Competitieprogramma Jeugd
woensdag 27 maart
Merefeldia A1 – RKMSV A1  20:00

Zaterdag 30 maart
FC Oda A1 – Merefeldia A1  13:15/15:00
Merefeldia A2 – Koningslust A2  15:00
Merefeldia B1 – RKMSV B1  15:00
SV Budel B4 – Merefeldia B2  11:45/12:45
Merefeldia MB1 – Helden MB1  13:30
Merefeldia C1 – FC Hoensbroek C1  13:30
FC Oda C3 – Merefeldia C2  10:30/11:30
Roggel C3G – Merefeldia C3  12:30/13:30
Merefeldia D1G – FC Hoensbroek D1  12:15
EVV D2 – Merefeldia D2  11:00/12:00
Merefeldia D3G – SVH’39 D2G  12:15
Merefeldia D4M – RKSVO D3G  12:15
RKMSV E1 – Merefeldia E1G  07:45/08:45
RKSVN E1 – Merefeldia E2  10:00/11:00
Merefeldia E3G – Koningslust E1  11:00
Merefeldia E4 – DESM E2G  11:00
FC Oda E5 – Merefeldia E5  08:45/09:30
FC Maasgouw E5M – Merefeldia E6G  09:00/10:00
RKSVN E5 – Merefeldia E7  08:45/09:45
Merefeldia F1 – SVC 2000 F1  10:00
Merefeldia F2 – Vesta F1  10:00
Crescentia F1 – Merefeldia F3G  09:00/10:00
Merefeldia F4 – RKMSV F3  09:00
Merefeldia F5 is vrij
Merefeldia F6G – Rood Wit’67 F3  09:00
DESM F3 – Merefeldia F7  08:45/09:30
Merefeldia F8 is vrij

programma Veteranen
Zaterdag 30 maart
Egchel – Merefeldia  16:00/17:00

Competitieprogramma Senioren
Zaterdag 30 maart
SV Budel 1 – Merefeldia 1  16:00/18:00
Maandag 1 april
Merefeldia 1 – Belfeldia 1  14:30
Merefeldia 2 – Panningen 2  11:00
Merefeldia 3 – SHH 5  11:00
DESM 3 – Merefeldia 4  11:00/12:00
Egchel 3 – Merefeldia 5  09:45/11:00
DESM 4 – Merefeldia 6  09:00/10:00
Merefeldia 7 – FC Cranendonck 6  10:00
ZSV VR1 – Merefeldia VR1  08:30/10:00

agenda
Vrijdag 29 maart
Merefeldia Voetbalquiz Aanvang 20:00 uur

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

rKSVo nieuwS
woensdag 27 maart:
FC Oda F1 - RKSVO F1 18.30

Donderdag 28 maart:
KNVB DMO17 – wedstrijd 19.00

Zaterdag 30 maart:
RKSVO A1 - HEBES 14.00
RKSVO B1 - Veritas B1 14.30
SV Laar B4 - RKSVO B2 13.00
RKSVO C1 - vrij
Leeuwen C2 - RKSVO C2 14.00
SHH C5 - RKSVO C3g 13.45
RKSVO D1 - vrij
RKSVO D2 - Helden D3 12.30
Merefeldia D4M - RKSVO D3g 12.15
RKSVO E1 - Heythuysen E1 10.00
MMC Weert E4 - RKSVO E2 10.00
Panningen E5 - RKSVO E3 09.30
RKSVO E4 - Sparta’18 E9M 10.00
SHH F1 - RKSVO F1 08.30
RKSVO F2 - RKVB F1 10.00
RKSVO F3 - VV GKC F1 11.00
RKSVO F4 - Panningen F5 11.00
Eindse B. F4M - RKSVO F5 11.00

Zaterdag 30 maart: (paaszaterdag)
RKSVO 1 - SV Laar 1 17.00
Pupil van de week: 
rob van Horen rKSVo F2
Sponsor van de wedstrijd: 
Hans reinders tegelzetterbedrijf en te-
gelhandel 
RKSVO 2 - Helmondia 2 17.00
RKSVO 3 - Egchel 3 13.00
RKSVO da.1 - I.V.S. da.1 19.00

maandag 1 april (paasmaandag)
RKSVO 1 - Maarheeze 1 14.30
Pupil van de week: 
Stef Janssen rKSVo F1
Sponsor v/d wedstrijd:
Van laanen aannemersbedrijf
MULO 2 - RKSVO 2 11.00
RKSVO 3 - Grashoek 2 13.00
Nunhem 1 - RKSVO 4 11.00
Roggel 6 - RKSVO 5 11.15
RKSVO 6 - RKSVV 2 10.00
Eindse Boys 4 - RKSVO 7 10.00
RKSVO Da.1 - MVC’19 Da.1 11.00

Zie voor het laatste nieuws 
www.rKSVo.nl

Hoofdsponsor rKSVo: 
Sanitair & tegelcentrum weert

  

programma Za. 30 mrt. Junioren
Eindse Boys A1 - RKSVN A1 15.00 uur
Eindse Boys B1 - RKSVN B1 13.00 uur
Crescentia C1 - Eindse boys C1 13.00 uur
Eindse Boys D1 - Reuver D2 12.00 uur
Brevendia D2G - Eindse Boys D2G 11.30 uur
Eindse Boys D3G - Cranendonck D2 11.00 uur
Eindse Boys E1G - Maasbracht E1 09.15 uur
Eindse Boys E2 - St. Joost E1 09.15 uur
Reuver E6 - Eindse Boys E3 09.00 uur
Eindse Boys E4M - Haelen E5M 09.15 uur
Eindse Boys F1 - Swalmen F1 10.30 uur
Rood Wit,67 F2 - Eindse Boys F2 09.30 uur
Roggel F3 - Eindse Boys F3 09.00 uur
Eindse Boys F4M - RKSVO F5G 10.30 uur

programma Za. 30 mrt. Veteranen
SVC 2000 - Eindse Boys 17.00 uur

programma Za. 30 mrt. Senioren
RKSVN 1 - Eindse Boys 1 17.00 uur

programma ma. 1 april Senioren
Rood wit’67 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - MMC Weert 5 12.00 uur
Eindse Boys 3 - Rood Wit’67 4 10.00 uur
Eindse Boys 4 - RKSVO 7 10.00 uur

programma Za. 30 mrt, Vrouwen
Eindse Boys VR1 - Vv VOS Vr1 18.00 uur

programma ma. 1 april Vrouwen
Hegelsom VR1 - Eindse Boys VR1 11.30 uur
RKMSV VR3 - Eindse Boys VR2 12.30 uur

programma wo. 3 april Junioren
Eindse Boys A1 - Sust./Slekker B A2 19.30 uur

mededelingen
RKSVN: Ligteveld , Maasweg 1, 6086 CA, 
Neer
Rood Wit’67: Boszicht 230, 6024 AP, Bu-
del Dorplein
Donderdag 28 Mrt kaarten  20.00 uur in  
de kantine
Supporters welkom bij de wedstrijden
Bij afgelasting of andere mededelingen 
zie www.eindseboys.nl

uitslagen libre
Ramona 1 – Vlegelke 2  = 6 – 0.
Vlegelke 3 – Ramona  2  = 6 – 0.
Vlegelke 4 – Touche 1  = 4 – 4. 

programma libre.
Dinsdag 2 – 4.
Roermond  2 -  Vlegelke 2.
Vlegelke 3 – Jachthuis 1.

Donderdag 4-4.
Beegden 1 – Vlegelke 1.

uitslagen golf
BVE 1 – Vlegelke 1  = 5 – 7.
Vlegelke 2 – Rooij 2  = 9 – 3.
Vlegelke 3 – V Loon 1  = 7 – 5.

Het eerste won in een spannende partij 
van BVE alleen Marc Ceelen won twee-
maal de rest speelde gelijk. Het tweede 
won verdiend van Rooij met 9 – 3.Het der-
de won van kampioenskandidaat V Loon  
met 7 -5 en kan daardoor degradatie nog 
ontlopen.

programma golf.
Vrijdag  29 maart.
Rooij 1   - Vlegelke 1.
Vlegelke 2 – BCB 1
Vlegelke 3 – De  Cardinaal 1.

Veel Succes LB

Jong neDerlanD oSpel 
gaat weer Knallen!! 

13 en 14 april a.s. staat er een feestweek-
end op het programma!! 

Met de 13e een feestavond met niemand 
minder dan een van de beste coverband 
van Nederland!!! Nightwind!!! De kaartjes 
hiervoor zijn €5,- en verkrijgbaar bij café 
de Prins in Ospel!!

Zondag 14 april houden we een grootse 
vossenjacht door Ospel voor de jeugd van 
Ospel en omstreken!! 
Terwijl de kinderen actief bezig zijn speelt 
er in onze feesttent een band waar jullie 
weer van kunnen genieten!!

Opgeven hiervoor kan in groepen tot 6 
pers of individueel op jnospel@hotmail.
com onder vermelding van naam en tele-
foonnummer. 
Jeugd t/m 8 jaar lopen mee onder bege-
leiding van een ouder.

Jij komt toch ook???
We gaan er weer een ruig weekend van 
maken dus zorg dat je erbij bent!!

DuiKteam neDerweert 
KriJgt leS in FreeDiVing!!

Ik hoor u denken wat is nu precies free-
diving. Dit is een nog redelijk onbekende 
sport in Nederland, maar wint steeds 
meer aan populariteit. Je hebt hierbij 
de keuze uit verschillende disciplines. 
Wat bij alle disciplines terug komt is het 
zo lang mogelijk proberen je adem in te 
houden en dan van het onderwaterleven 
te genieten. Het is namelijk duiken zonder 
perslucht. Sommigen denken dat dit ge-
vaarlijk is, of dat je hersenbeschadiging 
kunt oplopen, ongezond is etc. Dit zijn 
allemaal verhalen die niet kloppen. Het is 
wel zo dat er risico’s aan verbonden zit-
ten, maar dat is met veel sporten zo. Je 
moet goed weten wat kan en wat niet. Wij 
kregen afgelopen zaterdag les van een 
freedive instructeur en een instructeur in 
opleiding. Na een uurtje theorie gingen we 
het zwembad in. Hier kregen we stap voor 
stap verschillende technieken aangeleerd 
hoe we zo zuinig mogelijk met onze lucht 
moesten omgaan. Dit begint met een stuk 
concentratie vooraf, daarna een minuut 
lang in bepaald ritme inademen en uit-
ademen. Vervolgens laat je jezelf voorover 
in het water zakken .Je maakt een body-
scan van jezelf om te kijken of je lichaam 
wel volledig ontspannen is. Is dit name-
lijk niet het geval dan verbruiken je spie-
ren extra lucht. Dit wil je  zoveel mogelijk 
voorkomen. Daarnaast moet je proberen 
de ademhalingsprikkel die uiteindelijk op-
treedt proberen te onderdrukken. Dit al-
les gebeurt uiteraard onder toezicht van 
je buddy die je iedere 30 seconden vraagt 
om het OK teken !! We zagen dat door 
deze les de persoonlijke records allemaal 
verbroken werden met zolang mogelijk 
onder water te blijven. De persoon met de 
langste adem bleef maar liefst 3.06 minu-
ten onder water !!  Geweldig !!  Het was 
weer een zeer leerzame les en er waren 
een aantal cursisten bij die zeker een ver-
volgcursus zullen gaan volgen !
Wil je leren snorkelen, je duikbrevet halen 
of je duikvaardigheden op niveau houden, 
kom dan eens naar onze zwembadtrainin-
gen kijken op zaterdag in zwembad “De 
Laco “ van 16.30 uur tot 20.30 uur.
Voor verdere info, kijk op www.duikteam-
nederweert.nl of stuur een mail naar info@
duikteamnederweert.nl 

De meiden van CMV 
niveau 6.1 zijn weer kampioen!
Nadat ze winterkampioen zijn geworden in december, zijn ze in de 

poule hoog ingedeeld en ook daar hebben ze het weer geflikt. Proficiat meiden, trainer 
en coaches! Nu mogen ze op voor het Rayon kampioenschap op 21 april in Weert.

Op de foto van links naar rechts:
Sacha Jagers, Pien en Pleun Beerens, Ava Geraats, Anouk Duijts en Hilde Hermans.
Begeleiders v.l.n.r.: Fré Beerens en Wil Geraats (coaches) en Roland Peters (trainer).

Beste schuttersvrienden en vriendin-
nen. 

WeertFM gaat tot aan het OLS, elke laat-
ste zondag van de maand, extra radio-uit-
zendingen maken over de voorbereidin-
gen van het OLS 2013 in Stramproy.
Op zondag 31 maart is St.Antonius Ne-
derweert aan de beurt om e.e.a. te vertel-
len over de ervaringen van het winnen van 
het OLS in 2006 en de voorbereidingen op 
het OLS 2007. 
De uitzending is van 11.00 tot 12.00 uur 
rechtstreeks te beluisteren op WeertFM 
“op weg naar het OLS”. U kunt deze uit-
zending ook live mee maken en wel bij 
zaal van Loon te Stramproy.

Voor de schutters die mee willen doen aan 
de schietwedstrijden op 20 april te Reuver 
en 21 april te Grubbervorst verzoeken wij 
zich op te geven bij Hans Reijnders. Te-
vens vragen wij de schutters die mee wil-
len doen aan de persoonlijke kampioen-
schappen van de OLS Federatie op 27 en 
28 april te Wessem zich vóór 1 april op te 
geven bij Hans Reijnders.

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. Nico-
laas Meijel.

•	 1	 april	 opening	 schietseizoen	 aan	 ei-
gen 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

Nieuwe sponsor voor de veteranen 
van RKSVO.

Autoherstel bedrijf Dekker 

Gastouderbureau 
ViaViela Weert 

sponsort F-jeugd Merefeldia 
Gastouderbureau ViaViela Weert is nauw betrokken bij de sport activiteiten in de regio 
Weert. Vandaar dat zij de shirts van de F-jeugd teams heeft gesponsord. Gastouderbu-
reau ViaViela Weert is al jaren een begrip in de regio als erkend gastouderbureau.

gastouderopvang: vertrouwd, flexibel en voordelig
Werk en zorg voor je kind succesvol combineren kan lastig zijn. Gastouderopvang biedt 
uitkomst. En het is nog voordeliger ook.

goed voor je kind: een rustige, vertrouwde opvangomgeving
goed voor jou: flexibele breng- en haaltijden
goed voor je portemonnee: alleen betalen voor de werkelijk afgenomen uren

Bereken je voordeel op: www.viaviela.nl

Dit financiele voordeel kan voor u gelden indien u een gastouder zoekt, gastouderop-
vang wilt bieden of indien er reeds een bekende voor uw kinderen zorgt (b.v. opa of oma).

goed geregeld
Gastouderbureau ViaViela Weert, onder leiding van consulente Nancy Maas, begeleidt je 
van a tot z en neemt je veel werk en zorg uit handen. Zo weet je zeker dat je kind in goede 
handen is en kun jij met een gerust hart naar je werk.

meer weten over gastouderopvang?
ViaViela Weert
Nancy Maas
06-23306832, weert@viaviela.nl
0499-425421 (klantenservice), www.viaviela.nl 

 



AUTONIEUWS
Weekblad voor Nederweert DONDERDAG 28 MAART 2013

Officieel Opel Dealer
onderhoud, verkoop, onderhoud, verkoop, 

schadeherstelschadeherstel
www.opelnijs.nl

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

2e Paasd
ag

PA
ASSHOW

11.00 - 1
7.00 uur

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

WWW.LEON-DE-WIT.NL

AUTOSCHADE

Wij helpen u snel weer op de weg

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

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

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

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

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

DIVERSE 

OCCASIONS 
VAN DIVERSE 

MERKEN!

Eind 12b, 6034 SN Nederweert-Eind | Tel. 0495 631 462
www.autonieuwenhoven.nl | www.green2go.nl

2e
PAASDAG

GEOPEND!

 VOLOP 
VOORJAARS

VOORDEEL!
•	Nieuwe	en	
gebruikte auto’s

•	Elektrische	auto’s
•	45	Km	E-car

DE NIEUWE LIGIER JS 50

Ervaar ‘m zelf, maak een proefrit!

AUTOBEDRIJF JAC SMEETS
& AUTOSERVICE MAAS

Bredeweg 27 Nederweert, tel. 632592

Pannenweg 111 - 6031 RK  Nederweert
Tel. 0495 - 633577
WWW.AUTONEDERWEERT.NL

Opel Corsa
Type Type ype T D, Hatchback,
vanaf 2006 466.-466.-466.-466.-
PPeugeot 308eugeot 308eugeot 308
Hatchback, 3-deur 3-deur 3-deurss,
vanaf 2007 400.-
Renault Clio
Type IIIType IIIype IIIT , hatchback 3-deurs,
vanaf 2005 337.-337.-
Renault Laguna
Type IIIType IIIype IIIT , Hatchback 5-deurs,
vanaf 2007 490.-490.-
Renault Megane
Type IIIType IIIype IIIT , Stationwagon,
4-deurs, vanaf 2008 497.-
Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige 
stekker.r..r  Ook leverbaar met 13-polige stekker.r..r

Audi A4
Type IType Iype IT V,V,,V Sedan,
vanaf 2007 522.-522.-
Citroen C4oen C4
Grand PicassGrand PicassGrand Picassoo, MP MPVV,V,,V
vanaf 2009 anaf 2009 anaf 2009 487.-487.-487.-
FFord Focus
Type IIType IIype IIT , Hatchback,
vanaf 2008 452.-452.-
Mazda 3Mazda 3
Type IIType IIype IIT , Hatchback,
vanaf 2009 452.-
Mercedes Sprinter
Type IIType IIype IIT , Bestelvan,
vanaf 2006 672.-

Snel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een trrekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto 
selecteselecteren en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!

HEEFT U PROBLEMEN MET 
UW AUTOMATISCHE
 VERSNELLINGSBAK? 

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

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

VVoor een improor een impressie zie google: essie zie google: 
vvan gog automaatbak spoelenan gog automaatbak spoelen

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

In- en verkoop alle
merken occasions

APK GRATIS BIJ GROTEAPK GRATIS BIJ GROTETIS BIJ GROTEAPK GRA
ONDERHOUDSBEURT.

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

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

Pannenweg 111
6031 RK  Nederweert

0495-633577

WWWWWWWWW.AUTONEDERWEER.AUTONEDERWEER.AUTONEDERWEER.AUTONEDERWEERTTT.NL.NL.NL

2e PAASDAG GEOPEND

Grandioze Paasshow 
Maandag 2e paasdag 
van 11.00 - 17.00 uur

De nieuwe Opel Adam is nu bij ons 
in de showroom te bewonderen.

De Adam heeft 3 verschillende uitvoeringen, namelijk de ADAM JAM, krachtig
en funky voor de modebewuste klant, ADAM GLAM is elegant en stijlvol en 
de ADAM SLAM is eerder mannelijk, sportief en een tikkeltje brutaal. Want 
naast de verschillende uitvoeringen, kan er vervolgens gekozen worden uit
een hoeveelheid packs en unieke opties. Ook de cockpit van de ADAM kan 
gepersonaliseerd worden met een uitgebreide keuze aan kleuren, decora-
tieve elementen, stijlvolle hemelbekledingen en lichteffecten.

Bovendien biedt de Opel ADAM toptechnologie, zoals dat in de hogere
segmenten verkrijgbaar is. Het nieuwe onboard infotainmentsysteem 
IntelliLink, dat de smartphone van de eigenaar in de auto integreert 
(Android en Apple iOS), verstrekt een voor compacte auto’s ongekende 
connectiviteit. Een nieuwe generatie van het parkeerhulpsysteem,
dat de auto automatisch parkeert, de dodehoekwaarschuwing en het 
stuurbekrachtigingssysteem met “gevoelige” CITY-modus zijn al even 
geknipt voor de natuurlijke habitat van de ADAM, de stad.

Ook zullen we tijdens de paasshow flink uitpakken met grandioze kortingen. 
Wij nodigen u graag uit om tijdens deze show, in een gezellige sfeer, eens 
op uw gemak rond te kijken, want met zoveel keus staat úw auto er beslist 
tussen. 

Wij hebben de totale occasionvoorraad extra scherp geprijsd voor een 
unieke verkoopshow. U kunt profiteren van waanzinnige hoge kortingen 
en spectaculaire inruilprijzen. Wie op zoek is naar een nieuwe auto of  een 
occasion, vindt bij ons zeer interessante aanbiedingen.

Wij hebben altijd 200 occasions op voorraad staan. Tevens is er voor de 
kinderen een springkussen aanwezig.

Graag heten wij u welkom in onze showroom vanaf 11.00 uur 
op de Kerkendijk 134 in Someren-Heide.



Weekblad voor Nederweert

Auto Niroc Weert • Roermondseweg 87 • T 0495 - 580 700 • www.autoniroc.nl

NISSAN JUKE met
MINISTRY OF SOUND*

EXCLUSIVE LIMITED 
EDITION
VANAF € 26.710,-*

THRILL AMPLIFIED.THRILL AMPLIFIED.

2E P2E PAASDAG GEOPEND AASDAG GEOPEND 
10.00 - 17.00 uur10.00 - 17.00 uur
2E PAASDAG GEOPEND 
10.00 - 17.00 uur

Nú bij ons in de showroom:

de nieuwe 
Auris Hybrid!
Nu ook te bestellen:
Auris Touring Sports

AUTOBEDRIJF

GIELEN
STATIONSSTRAAT 31
H E Y T H U Y S E N
T 0475  -  498  700

WWW.AUTOBEDRIJFGIELEN.NL

ONDERHOUD EN
REPARATIE VAN 
ALLE MERKEN.
Schade aan uw auto?
F o c w a - s c h a d e h e r s t e l
voor alle verzekeringen!

Gielen - sinds 1969

personeel met ruim 300 jaar Toyota-ervaring

80 
occassions op 

voorraad

Kneepkens
Autorijschool

0495-624613

Paulus Holtenstraat 4, 6031 CS  Nederweert

www.autorijschoolkneepkens.nl
Informeer naar onze voorjaarsactie.

2e paasdag occasionshow 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Stationsstraat 2
6026 CV  Maarheeze
Tel. 0495 - 588030
Fax 0495 - 588001
www.autoservicemares.nl
info@autoservicemares.nl

Autoservice Mares beschikt over alle hedendaagse
apparatuur om de juiste diagnose te kunnen stellen 
aan de moderne auto’s van tegenwoordig. Ook kun-
nen zij  alle onderdelen van alle merken leveren. Bij 
onderhoud aan nieuwe auto’s blijft de fabrieksgaran-
tie gehandhaafd.

Vroeger zaten ze met tweeën in het pand aan de 
stationsstraat; Autoservice Mares voor onderhoud
en reparatie van auto’s en R. Hanssen auto’s voor de 
verkoop van occasions. Inmiddels is R. Hanssen auto’s 
verhuisd en is het gehele pand vanaf nu van Autoser-
vice Mares.

“Omdat we nu een showroom hebben , besloten we 
om ook occasions te gaan verkopen” aldus Marcel Ca-
ris. Samen met zijn vrouw Nancy en hun twee mede-
werkers Dries en Stefan runt hij het bedrijf. Sinds de 
start in 2003 hebben ze een uitgebreide klantenkring 
opgebouwd. Tevreden klanten weten dat Autoservice
Mares het woord service niet voor niets in zijn naam 
heeft. “en datzelfde gevoel willen we onze klanten 
ook geven als ze hier een auto kopen’. “Mijn klanten 
kunnen erop aan dat ik mijn uiterste best doe voor 
hen’. 

Autoservice Mares was dus altijd al een vertrouwd
adres voor het onderhoud van uw auto, vanaf oktober 
2013 kunt u nu ook voor de aanschaf van een occasion 
terecht.  Marcel Caris en zijn medewerkers vinden het 
vertrouwen van hun klanten het allerbelangrijkst; 
Service is hun kracht! 

U kunt dan ook terecht bij Autoservice Mares voor 
een vertrouwde tweedehands auto, ongeacht of u nu 
iets zoekt om de boodschappen mee te doen of dat 
u een auto zoekt waar u dagelijks een paar honderd 
kilometer mee moet rijden. En wanneer iemand een 
bepaalde auto wil die niet in mijn showroom staat, 
dan ben ik uiteraard bereid te helpen zoeken,” aldus 
Marcel. 

Wat belangrijk is om nog toe te voegen is dat klanten 
niet moeten denken dat het onderhoud en reparaties 
van auto’s nu duurder zijn geworden. De prijzen blij-
ven gewoon precies hetzelfde.

Veel Nederweerternaren weten inmiddels de weg 
naar Maarheeze te vinden of maken gebruik van 
hun haal-en brengservice. Uw auto wordt ‘s morgens 
opgehaald en ’s avonds weer teruggebracht. Deze 
service is geheel gratis! Kunt u uw auto niet missen, 
dan biedt Autoservice Mares u de mogelijkheid tot 
het meenemen van een leenauto, vraag naar de mo-
gelijkheden!

Op tweede paasdag opent Autoservice Mares haar 
deuren en bent u van harte welkom een kijkje te ko-
men nemen tijdens onze paasshow! 

Ook kunt u ons  huidig aanbod van occasions vinden 
op onze website: www.autoservicemares.nl 

Autoservice Mares is gevestigd aan de Stationstraat 2
in Maarheeze, tel. 0495-588030 

Autoservice Mares
In september 2003 startte 

Peter Frencken (†) en Marcel Caris 

een autogarage bedrijf in Maarheeze 

onder de naam Autoservice Mares. 

Toen hielden ze zich alleen bezig met 

onderhoud, reparaties en APK van 

alle merken, maar ook voor schade-

herstel, aircoservice , bandenservice 

en opslag van zomer/winterbanden. 

NIEUWS
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TIJDELIJK!

Ford Focus met 14% bijtelling

www.vadah.nl Roermond-Herten Sodaweg 3 0475 - 31 61 61
Weert Edisonlaan 5 0495 - 53 52 81

Autorijden op z’n Paasbest en 
toch maar 14% bijtelling.

De Ford Fiesta en de Ford Focus. Twee absolute toppers. De Fiesta best verkochte auto van 
Europa in zijn klasse. De Focus zelfs de best verkochte auto ter wereld en uitgeroepen tot 
Zakenauto van het Jaar. Super zuinig en vol vermogen. Dat is autorijden op z’n Paasbest 
met alles erop en eraan: navigatie, voorruit verwarming en alle luxe die u zich kunt wensen. 
En toch… maar 14% bijtelling. En op de Focus nu tijdelijk voordeel op lederen bekleding 
én lichtmetalen velgen. Tel uit uw winst. Eitje!

14% bijtelling Geen wegenbelasting

FORD FOCUS 5-DEURS TITANIUM ECOnetic Lease
Normaal 29.455,-  nu voor  26.195,-

Uw voordeel (en dus minder bijtelling!) 3.260,-
Netto bijtelling op dit model vanaf 132,- p.mnd.*

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. 
Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl/verkoopvoorwaarden. Afgebeelde auto’s kunnen afwijken 
van standaardspecificaties. *Netto bijtelling o.b.v. belastingschijf van 42%. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot:
km/liter: 15,6-30,3; liter/100 km: 3,3-6,4; CO2 gr/km: 87-149.

Lederen
bekleding
en 16-inch
lichtmetalen 
velgen
Normaal
2.600,- 
NU VOOR

995,-

Autorijden op z’n Paasbest en Autorijden op z’n Paasbest en 
toch maar 14% bijtelling.

Autorijden op z’n Paasbest en Autorijden op z’n Paasbest en 
toch maar 14% bijtelling.toch maar 14% bijtelling.

V A N  1 1  -  1 7  U U R

met alles erop en eraan: navigatie, voorruit verwarming en alle luxe die u zich kunt wensen. 
En toch… maar 14% bijtelling. En op de Focus nu tijdelijk voordeel op lederen bekleding 

FORD FIESTA 5-DEURS TITANIUM ECOnetic Lease
Normaal 23.320,-  nu voor  18.995,-
Uw voordeel  (en dus minder bijtelling!) 4.325,-
Netto bijtelling op dit model vanaf 93,- p.mnd.*

Autobedrijf Coumans-Hompes
Moesdijk 11a - 
6004 AX Weert

0495 532751

2e Paasdag geopend
van 11.00 tot 17.00

MET TAL VAN AANBIEDINGEN
IN JONGE GEBRUIKTE AUTO’S

O.A. OPEL ADAM 2013 - OPEL MERIVA’S 2011-2012 
OPEL ASTRA SPORTS TOURER 2011-2012

OPEL ASTRA GTC SPORT IRMSCHER 240PK 2012
VW SCIROCCO 2010 - HONDA CIVIC TYPE S 2011

EN VELE ANDERE!!

TOT ZIENS AAN DE MOESDIJK 11A IN WEERT

Voor kwaliteit 
en service

Geelen
Weert 

Moesdijk 17, 0495-544544
Haal- en brengservice mogelijk

AUTOAUTONIEUWS

Toyota is niet alleen de grootste autofa-

brikant ter wereld maar is ook uitgeroe-

pen door het onderzoeksbureau Brand 

Finance tot ’s werelds meest waardevolle 

automerk. Het staat voor innovatie, duur-

zaamheid en aandacht voor milieu.

Toyota heeft daarom niet voor niets de slogan Always 
a better way.
Een slogan die perfect aansluit bij de kaizen filosofie. 
Iets wat vandaag goed is kan morgen weer beter.

Deze gedachte vindt u ook bij Toyota dealer Geelen in 
Weert. Er wordt voortdurend gekeken naar de markt en 
de wensen van de klant.

Haal- en breng service
Zo heeft Toyota Geelen haar service uitgebreid met 
een haal- en breng service voor haar klanten. Uiteraard 
is het ook mogelijk om een vervangende auto mee 
te krijgen tijdens onderhoud of reparatie. Ook hierbij 
houdt Toyota Geelen rekening met de wensen van de 
klant en milieu. Het vervangend vervoer bestaat uit de 
nieuwste modellen en veelal met hybride techniek.
Ook bestaat de mogelijkheid om een gratis leenfiets 
mee te nemen. Natuurlijk kunt u als klant tijdens de re-
paratie of onderhoud ook wachten in onze koffie-corner 
waar u gebruik kunt maken van gratis Wifi.

Erkend duurzaam
Ook hebben wij het Erkend duurzaamheids Certificaat 
verworven. Wij vinden het namelijk belangrijk om milieu 
en maatschappij onderdeel te laten uitmaken van hun 
bedrijfsvoering. Zo hebben wij bijvoorbeeld LED verlich-
ting in de showroom en magazijn geplaatst. Ook heb-
ben wij een laadpaal waar uw Prius Plug In gratis kan 
worden opgeladen na onderhoud. 
Uiteraard draait het bij duurzaam ondernemen ook om 
het aanbieden van duurzame mobiliteit. 

Hybride techniek 
Steeds meer Toyota modellen zijn verkrijgbaar met hy-
bride techniek. Denk hierbij aan: Yaris , Auris, Auris Tou-
ring Sports, Prius, Prius Wagon en Prius Plug In. 
Niet alleen rijdt dit bijna geruisloos, het bespaart u ook 
brandstofkosten. Tevens is de uitstoot van schadelijke 
stoffen veel minder. Mede hierdoor zijn deze 
modellen ook zakelijk zeer aantrekkelijk door 
hun 14% bijtelling.
De Prius Plug In heeft zelfs 0% bijtelling. Re-
den genoeg om de Toyota modellen te blijven 
volgen.

Occasions 
U kunt bij ons natuurlijk ook terecht voor een 
gebruikte auto. Deze zijn speciaal voor u gese-
lecteerd. Uiteraard worden deze auto’s vakkun-
dig voor u klaargemaakt zodat u kunt genie-
ten van zorgeloos autoplezier. Kijk voor onze 
scherpe en actuele occasion aanbiedingen op 
www.autogeelen.nl

Onderhoud
Ook voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. 
Onze goed opgeleide monteurs zijn gespecialiseerd in 
Toyota, maar door hun brede kennis zijn ook andere 
merken meer dan welkom. Het kennisniveau wordt 
diverse keren per jaar verhoogd door bijgeschoold te 
worden in de laatste technieken. Iedere Toyota ont-
vangt bij elke onderhouds- of afleveringsbeurt de gratis 
pech onderweg pas voor geheel Europa. U bent onge-
acht welk merk auto altijd welkom voor elke reparatie 
en alle onderhoud. 

Toyota Geelen Weert
Moesdijk 17, 6004 AX Weert
Telefoon: 0495-544544
www.autogeelen.nl

Toyota toonaangevend in autorijden
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 VANAF NU TE BESTELLEN! 

Alle informatie is gebaseerd op voorlopige gegevens zoals deze op 17 december 2012 bekend zijn. Leasen v.a. € 699 p.m., excl. btw en
brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km/jr. Tarief is inclusief gebruikmaking van MIA/VAMIL regeling. Afgebeeld 
model kan afwijken van de standaardspecificaties. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen voorbehouden.

A
Operational lease vanaf € 699,-

AUTO WINTERS WEERT B.V.
Kelvinstraat 4,

6003 DH WEERT,
Tel. 0495 - 52 64 55

Nu ook als PLUG-IN HYBRID EV
• 0% BIJTELLING • WEGENBELASTINGVRIJ • 1.500 KG TREKGEWICHT

The next generation
De eerste elektrische auto voor het gehele gezin. Met 

die woorden kondigt Mitsubishi zijn Outlander PHEV aan. 

5 Jaar geen bijtelling, geen wegenbelasting tot 2016 en

heel veel rijden voor weinig. Met z’n vijven, plus de cara-

van. Dat zijn de beloften in een notendop. 

Bij Mitsubishi zijn ze in een jubelstemming: ze zijn er aar-
dig van overtuigd heel veel PHEV’s in Europa te gaan ver-
kopen, vooral in Nederland, dat zo extreem scheutig is met 
belastingkortingen voor auto’s met een groene belofte. 

Technisch mooi is de Outlander PHEV (voor Plug-in Hybrid 
Electrical Vehicle) zeker. Het is geen auto die naderhand is 
omgebouwd naar elektrische aandrijving, maar die er van 
meet af aan voor is ontwikkeld. Als gevolg daarvan zijn de 
elektrische aandrijfcomponenten geraffineerd weggewerkt: 
de beide elektromotoren bevinden zich tussen de wielen en 
het accupakket is keurig in de wagenbodem weggestopt,
waardoor er qua zitruimte zo goed als niets wordt ingeleverd. 
De bagageruimte zou met 463 liter inhoud slechts 14 liter klei-
ner zijn dan die van een ‘gewone’ Outlander. Er is één puntje 
dat een aanschaf door grote gezinnen in de weg staat: een 
derde zitrij is wel mogelijk bij de klassiek gemotoriseerde mo-
dellen maar niet de PHEV, hij is er dus alleen als vijf- en niet 
als zevenzitter. Maar daar staat tegenover dat deze Outlander
permanent 4WD aangedreven is en er 1500 kilo getrokken 
kan worden: je kunt dus elektrisch met de caravan op pad.

Mitsubishi heeft zich uitgeput de Outlander PHEV alle voor-
delen van een elektrische auto te geven terwijl er bijna niets 
aan gebruiksgemak hoeft te worden ingeleverd. Mitsubishi
zet stevig in op elektrische aandrijving en is een groot ge-
lover in de ontwikkeling van de accu, het bedrijf ziet het als 
realistisch om te verwachten dat de accu’s binnen 20 jaar 
veertig maal zo goedkoop zullen zijn en zevenmaal zoveel 
actieradius kunnen leveren als nu het geval is. Dat Mitsubishi 
nu al vergaand op de techniek vertrouwt, blijkt uit het feit 
dat de garantie op de elektrische componenten van de PHEV 
(die in eigen fabrieken worden vervaardigd) vijf jaar bedraagt 

(twee jaar langer dan op de rest). Mitsubishi belooft boven-
dien dat het accupakket van de PHEV twee volledig ladingen 
per dag aankan, over een periode van 10 jaar. Pas daarna zou 
de capaciteit kunnen gaan afnemen.

De PHEV is te koop vanaf 43.490 euro voor een behoorlijke 
complete instapversie. Maar je kunt de prijs met luxigheden 
als leren bekleding, stoelverwarming, elektrische verstelbare 
stoelen, adaptive cruise control en dergelijke geheel BPM-vrij 
opdrijven naar 51.990 euro.

Drie componenten
De aandrijflijn bestaat uit drie componenten: een viercilinder
2,0-liter benzinemotor met een vermogen van 85 kW (116 
pk) en twee elektromotoren van elk 60 kW (82 pk). Deze 
twee elektromotoren drijven alle vier de wielen aan, als ge-
volg waarvan de Outlander PHEV permanente vierwielaan-
drijving heeft. Om de installatie van energie te voorzien is er
een 300 Volt lithium-ion accupakket aan boord met een capa-
citeit van 12 kWh, genoeg om 60 kilometer volledig elektrisch 
te rijden. Dit pakket kan met normale 220 Volt netstroom in 
vier uur worden opgeladen. Met een snellader moet je hem 
in 30 minuten voor 80% kunnen vullen. Daarnaast heeft de 
PHEV uiteraard een benzinetank, inhoud 45 liter.

Mitsubishi belooft een CO2-uitstoot van minder dan 49 gram, 
een elektrische actieradius van ongeveer 52 kilometer en 
een gecombineerde van tegen de 900. Tijdens de Japanse ho-
mologatie kwam Mitsubishi tot een gemiddeld verbruik van 
1,9ltr op 100km. In mei start de productie van de PHEV’s voor 
Europa, in juli gaan de eerste verkochte PHEV’s de weg op.  De 
fabrikant is zodanig van de techniek overtuigd dat het zegt 
dat de Nederlanders – en wij niet alleen – auto’s als deze bin-
nen vijf jaar als normaal zullen zien en auto’s met conventio-
nele motoren als ‘anders’. De doelstelling een zorgeloze elek-
trische auto te leveren, is in elk geval gerealiseerd. De PHEV 
houdt zelfs keurig in de gaten dat de accu’s nooit helemaal 
geleegd worden. Dat is nodig, want hij kan alleen elektrisch 
achteruit rijden. De verkoop in Nederland loopt enorm goed, 
zo goed, dat de levertijd inmiddels opgelopen is tot eind dit 
jaar. Dus als u geïnteresseerd bent, wees er snel bij, want al-
leen registratie in 2013 levert u 5 Jaar lang 0% bijtelling op.

Auto Winters Weert

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Sinds 1914

Aanbieding
t/m 30 maart
Kruimelvlaai € 8,95
Advocaatvlaai  € 13,95
Paasbrood  € 6,95
Worstenbroodjes 

2+1 GRATIS
Superaanbieding:

Tegen inlevering van deze bon 
op goede vrijdag en paaszaterdag 

4,50 korting op een vlaai naar keuze
(m.u.v. aanbiedingsvlaai)

✂

✂

Scouting Nederweert: 
‘Heitje voor een karweitje’

Zaterdag 30 maart houdt Scouting Nederweert haar jaarlijkse ‘Heitje voor een 
karweitje’ actie. Op die dag zullen behulpzame jeugdige scoutingleden langs de 
deuren gaan om tegen een kleine vergoeding allerhande klusjes te doen voor de 
Nederweertenaren. Traditiegetrouw maken de leden hun ronde in scoutinguni-
form en zijn zij gewapend met de bekende deurstickers.

Aan deze actie rondom de paasdagen doen dit jaar leden mee uit de speltakken bevers, 
welpen, scouts en waterscouts. Zij proberen op deze manier geld in te zamelen voor de 
eigen speltakkas, zodat ze tijdens hun bijeenkomsten door het jaar heen, maar voor-
namelijk tijdens hun zomerkamp, allerlei avontuurlijke, sportieve en in ieder geval leuke 
activiteiten kunnen doen. U zult de jonge Scouts op die zaterdag in uniform door groot 
Nederweert zien gaan, of wellicht bij uw eigen voordeur tegenkomen. Zoals gebruikelijk 
ontvangt iedere sponsor een deursticker: plakt u deze op of bij uw voordeur dan gaan 
andere Scouts uw huisje stilletjes voorbij.

Laat de komende tijd uw statiegeldflessen, leeg glaswerk en oud papier dus nog maar 
even staan. Maar ook voor het plakken van uw fietsband, het bakken van een cake, 
het vertellen van een mop  of een rondje lopen met uw hond draaien deze jongens en 
meisjes hun hand niet om. Voor het spreekwoordelijke ‘heitje’ staan de Nederweerter 
scoutingleden graag voor u klaar om deze en andere klusjes op te knappen. Van oudsher 
was zo’n ‘heitje’ een (gulden-)kwartje waard, maar tegenwoordig mag iedereen uiteraard 
geven wat men zelf wil.

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

Varkensdrijfmest 
op uw gras- of 

bouwland geïnjecteerd
eventueel ook 

kunstmestvervanger.

info: Willy van Hugten, 
tel. 06-53739890

AAFVALLE

Och, ich haoj van zuutigheid
zoee spraak Sanne, un flinke meid.

Mer ich mot now aaf gaon valle,
ich huuer de jonges oet os klas
over slanke maegdjes kalle.

Ich waeg al gauw zoeen 100 pond
en zoee zeet mien eigen mam
“det es neet mieer echt gezond”.

Aet neet mieer zoeevul frikandelle
en laot deej zuutigheid now staon.
Dan kojje kilo’s aaf gaon telle
en al in dees schoolverkansie schoeen
inne bikini staon.

Mia Frenken

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

Geldig van 28/03 tot en met 03/04

LEKKER VERS:
Mega burgers (Heerlijk gekruid rundergehakt met een uitje)
..........................................................................................................................................Elke 4de GRATIS
Kalkoenvinken (Gekruid kalkoengehakt omwikkeld met een kalkoenlapje)

............................................................................................................................................... 100 gram € 1,20

SPECIAL VAN DE WEEK:
Paashaasjes (Gemarineerde varkenshaas in bladerdeeg) ...100 gram € 1,35

GEMAK VAN DE WEEK:
Varkenshaas in roomsaus ................................................ 500 gram € 4,99

VLEESWAAR TOPPER:
100 gram achterham  + 
100 gram leverkaas ..........................................................................................samen € 3,99

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

Openingstijden:  di. 13.00 tot 18.00. wo., do., vr. 8.30 tot 18.00. Zat. 8.30 tot 16.00 uurAlles weten over deze woningen, welke bedoeld zijn voor starters op de woningmarkt? 
Neem dan contact op met nieuwbouwmakelaar Marja Daems van ons kantoor (t 0475-493636)

Buitenkans!
De woningen beschikken o.a. over een L-vormige 

woonkamer met erker, 3 slaapkamers, badkamer, vaste 
trap naar de zolder en een ruime zolderverdieping. 

Buit

oopsom vmet een koopsom van € 170.000,- v.o.n. 
Hermans Makelaardij   •  Stationsstraat 21

6093 BJ Heythuysen   •  Tel. 0475 - 49 36 36 
info@hermans-makelaardij.nl   •  www.hermans-makelaardij.nl

Smivers Bouwbedrijf   •  De Deder 13
6093 JS Heythuysen   •  Tel. 06 - 41 28 04 59

info@smivers.nl   •  www.smivers.nl

starterslening tot 
max. € 30.000,- 

mogelijk

* Nog slechts 5 woningen 
in Nederweert-Eind
te koop in plan ‘Tiskeswej’ met een 
koopsom van € 173.000,- v.o.n.

nieuwe starterswoningen in Nederweert-Eind

Deze halfvrijstaande woningen worden gebouwd
door Bouwbedrijf Smivers BV uit Heythuysen


