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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

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Diëtiste Evelien Donkers 
organiseert vanaf 22 januari 
2013 samen met een kok een 
cursus over het thema ‘zout’. 
Volgens Evelien bevat voeding 
vaak te veel zout. Daardoor 
kan het schade berokkenen 
aan menselijke organen. Vooral 
mensen met een hartkwaal, 
hoge bloeddruk of nierfalen zijn 
gebaat bij zoutloze of zoutarme 
voeding. Hoe je met minder zout 
toch lekkere maaltijden kunt 
bereiden, laat zij u zien in haar 
cursus ‘Minder zout koken’. 
Deelname kost € 199,-. De cur-
sus wordt gegeven bij kookstu-
dio Zinin in Ospel. Aanmelden 
kan nog tot 15 januari.

Evelien Donkers (21), judoka, 
topsporter, afgestudeerd diëtiste. 
Ambitieus, ondernemend, netwer-
ker. Kritisch op haar omgeving en 
op zich zelf. Jong, maar zeer be-
wust in het leven staand. Ze noemt 
zichzelf enigszins naïef, door haar 
positieve blik op de dingen die zij 
onderneemt. 
“Als je iets ten volle wilt en je zet 
je ervoor in, dan gaat het gewoon 
lukken, daar ben ik van overtuigd. 
In mijn sportcarrière heb ik dat ook 
gemerkt. Zonder inzet lukt het niet. 
Zodra je in de juiste mindset zit, 
lukt het.” 

De manier waaróp resultaten 
worden bereikt, is echter niet altijd 
de juiste manier. “In de judowereld 
heb ik mensen zien aftakelen. 30% 
van de judoka’s heeft een eet-
stoornis. Zij plegen roofbouw op 
hun lichaam om maar in de juiste 
gewichtsklasse te kunnen blijven. 
Mede daardoor brokkelt hun so-
ciale leven af. Ieder feestje, ieder 
hapje en ieder drankje is er een 
te veel. Ook ik heb me daaraan 

bezondigd. Met alle consequen-
ties van dien. Toen zag ik het als 
persoonlijke winst wanneer het me 
lukte om in korte tijd op gewicht 
te komen. Nu weet ik dat dat niet 
de manier is om je fit en sterk te 
voelen.”

Van sportschema naar studie-
schema
De judosport bracht Evelien een 
aantal successen. Zij werd derde 
van de senioren in 2011, trainde 
met de Olympische ploeg en 
ontving een wildcard voor de NK. 
Hiervan kon zij jammer genoeg 
geen gebruikmaken door haar 
blessure. Met een chronische 
ontsteking in haar schouder was 
ze genoodzaakt tijdelijk te stop-
pen met topsport. “Dat vond ik 
vreselijk. Iedere dag trainde ik. Ten 
opzichte van 40 uren school, stond 
een sportschema van 20 uren judo 
per week. Ik was zo gewend aan 
het dagelijkse ritme van opstaan, 
trainen en eten, dat ik me maar 
moeilijk tot een andere structuur 
kon dwingen. Bovendien stak de 
verveling de kop op. Daar had ik 
enorm last van. Daarom heb ik 
gezocht naar een zinvolle tijdsbe-
steding. Ik startte met de studie 
diëtist bij de HAN in Nijmegen. 
Ook heb ik de minor Oncologie 
gevolgd. In het afgelopen jaar ben 
ik bezig geweest met het field-
labjudo en startte ik mijn bedrijfje 

Kookcursus ‘Minder zout koken’ van judoka en diëtiste Evelien Donkers

Niet flauw, wel erg lekker!
‘LEEF: beter weten 
is smakelijker eten’. 
Van lieverlee werd ik 
een klankbord voor 
topsporters. Ik weet 
immers hoe slecht 
topsporters voor 
zichzelf zorgen én 
hoe weinig persoon-
lijke begeleiding er 
voor sporters is. Dit 
alles zette mij aan 
een voedingspro-
ject te starten om 
judoka’s bewust 
te maken van hun 
voeding en hen te 
helpen een gezonde 
voedingsdiscipline 
op te bouwen.” Meer 
daarover lees je op 
haar site. 

Bewust en lekker 
koken met minder 
zout 
Het totale proces, 

van topsporter tot afgestudeerd 
diëtiste, heeft ook bij Evelien 
geleid tot bewustwording over 
haar pad. “Ik wil dingen doen die 
ik leuk vind. Dingen waar ik wat 
aan heb. Dat is ook mijn motto 
voor de kookcursus ‘Minder zout 
koken’. Door beter te weten, leer je 
smakelijker te eten.”

Deelnemers aan de cursus doen 
per les concrete tips en ideeën 
op om thuis toe te passen in een 
lekkere en smaakvolle maaltijd. 
De cursus is opgedeeld in vier 
onderdelen. “We beginnen met 
pasta- en rijstgerechten. De week 
erna komen groenten en aardap-
pelen aan bod. Dan de tussen-
doortjes, waar onverwacht veel 
zout in zit, en tot slot soepen en 
sauzen. Smaakmakers zoals de 
veel te zoute maggiblokjes en hun 
betere alternatieven zullen we dan 
uitgebreid bespreken.”

Vergoeding cursuskosten
Voor de cursus kunt u een (gedeel-
telijke) vergoeding aanvragen bij 
uw zorgverzekeraar. Meer daar-
over leest u op www.bwse.nl. 

Aanmelden voor de cursus 
‘Minder zout koken’ kan tot 
15 januari 2013 via de site 
www. bwse. nl.

 F. Bruekers

@llis in   

De Krottepoffers spelen:

Een FAMILIEVOORSTELLING over ‘n leuke meid, 
@llis genaamd, die op ‘n dag zomaar haar computer 

ingezogen wordt en in Cyberland terecht komt. 
En dan begint ‘n heel spannend avontuur.....

Vrijdag 11 januari, 19.00 uur
Zaterdag 12 januari, 14.30 + 19.00 uur

in de Pinnenhof
Voorverkoop: Bruna Nederweert

Entreeprijs: € 5

* 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

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ELECTRA

- BADKAMERS

- VERWARMING

Bouwadvies Huibert Scheijven
Kerkstraat 86a
6031 CJ  Nederweert
Tel. 06 22 59 99 65
e-mail: huibert.scheijven@kpnmail.nl
www.bouwadvieshs.nl

Uw bouwproject, mijn zorg!

‘Ik weet zeker dat mijn 

moeder onder de indruk 

was geweest van haar 

eigen uitvaart. 

Dankzij Van Deursen 

kwam haar persoonlijkheid 

perfect tot uiting.’

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

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

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

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

Laatste oogappeltjes! 
Profiteer nu nog tot 70% t/m zaterdag 12 januari

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)

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

STEVENS
TELEVISIES

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

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

In 95% de goedkoopste!!
Persoonlijke service / Deskundig advies

Prijs-info niet telefonisch / per e-mail

       UW LED-TV
          ADRES!!

d dk

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

Spauwen & Spauwen 
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Shirley Knapen:

“Ik kom al mijn hele leven graag bij 
tandarts Spauwen omdat dat voor mij 
vertrouwd aanvoelt. Ik wil dan ook geen 
andere tandarts.”

Trouw-
kaarten???
Drukkerij van Deursen bv

Pannenweg 231 Nederweert.



Boorebroeedspaar 2013 
(KV de Piepkukes)
Het thema van de Boerenbruiloft 2013 is:

“UT BELKE BEGINT-J  TE ROLLE”

Op het einde van de eerste Bonte 
Avond van de Piepkukes uit Neder-
weert-Eind, vrijdag  4 januari 2013, is 
het 39e Boerenbruidspaar bekend ge-
maakt.

Onder leiding van Tieske Japsers en 
met hulp van Boer Henk (Gielke) en 
Boer Willem (Kuupke) werd de comple-
te Boerenfamilie van 2013 op ludieke 
wijze bekend gemaakt met behulp van 
het programma: “Boer zoekt vrouw”.
Alle deelnemers kregen enkele vragen 
voorgeschoteld door Tieske Japsers, 

waarbij boer Henk en boer Willem de deelnemers op ludieke wijze op de korrel namen.
Uiteindelijk kwam als Boerenbruidspaar uit de bus:

De bruid:
Monique van Luut Jo en Mia van Sille Tjeu;
Monique Greijmans.

De bruidegom:
Henk van Mart van Corneel van de Hei en Riek van Sjaëk oet de Pieel;
Henk Dings.

De ouders van de bruid:
Aaj van Klaase van Dieneke van Willem van Miet de Kaiser;
Aad van Leeuwen.

Maria van Alda van Hoebe Sjang en van Piet van Haize Sjengske;
Maria Thijssen.

De ouders van de bruidegom:
Lenie van Wullemke Cloudt en Truuke Mertens;
Lenie Gijsen-Cloudt.

Jan van Wiel van Haize Cis en van Netje van Ide Sjang;
Jan Linders, zonger Slieps.

De getuigen:
Ellen van Gratje van Rutje en van Mieke van de Kraai;
Ellen Rutjes.

Rik van Henk van Ven Sjef en Bolle Nel en Toos van Bröabe Thuûm en Nel van Noeliks;
Rik Verheijen.

De bruidskinderen:
Simone van Jan van Christ van de Lieëft en Toos van Tinus van Bieële Miet en van Antoi-
nette van Jan van Hannes van Driekes oom en Alda van Bèr vanne Vesser;
Simone Reijnen.

Jeroen van Paul van de Pollen en Agnes van Hoebe Frans van statie en van
Johan van Tjeu van Corneel Dings en An Winkelmolen;
Jeroen Dings.

“Vae zeen uch gaer op 26 jannewarie 2013 op de boorebroeluft!!!”

Culinair weekend
Vrijdag 25 januari en zaterdag 26 januari

Keuken geopend vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur.

Keuze uit diverse voorgerechten, soepen, 

hoofdgerechten en nagerechten.

Kom gezellig dineren bij ons: 

eetcafé  Het Peeljuweel  Ospel

Tel.: 0495 – 634080

Reserveren is fijn 
maar is geen must! januari

Te koop gevraagd:
kanaries, grasparkieten, 
valkparkieten, zebra’s, 

diamantduifjes

Op Heij
Nederweert

0495-634283 / 06-18039690

ARTROSE IN HEUP OF KNIE, 
BEN IK AAN EEN PROTHESE 

TOE?
Op woensdag 23 januari a.s. orga-
niseert de poli Orthopedie van SJG 
Weert een informatiebijeenkomst over 
artrose van de knie of heup en ge-
wrichtsvervangende protheses. 

De avond wordt verzorgd door een ortho-
pedisch chirurg, een fysiotherapeut en 
een verpleegkundige. 
Aan bod komen o.a.: uitleg over de ‘ver-
sleten’ knie en heup, behandelingsmoge-
lijkheden, soorten protheses, de gang van 
zaken bij het plaatsen van een prothese 
en de revalidatieperiode.
Er is ruim gelegenheid om vragen te stel-
len. 

Locatie: Auditorium van SJG Weert, Vo-
gelsbleek 5 te Weert
Tijd: 19:00 - ± 21:00 uur 
Kosten: geen 
Aanmelden: via het inschrijfformulier op 
de website: www.sjgweert.nl (zie: agenda) 
of telefonisch bij de afdeling Patiënten-
voorlichting: 0495 - 57 22 05.

HUMANITAS ONDERSTEUNT 
BIJ ROUW EN 

(ECHT)SCHEIDING
Het verlies door de dood van een dierbare 
of het verlies van een partner na een (echt)
scheiding is een indrukwekkende gebeur-
tenis die je hele leven overhoop haalt 
en die ook emotioneel een diepe indruk 
maakt. Je komt voor allerlei problemen te 
staan die je alleen dient op te lossen. De 
mensen om je heen gaan door met leven, 
terwijl voor jou het leven stilstaat.

Voor mensen die samen met lotgenoten 
hun ervaringen willen delen en een luiste-
rend oor zoeken, organiseert Humanitas 
afdeling Weert een aantal bijeenkomsten. 
Er start een lotgenotengroep voor men-
sen die een dierbare zijn verloren door 
overlijden en er start een lotgenotengroep 
voor mensen die als gevolg van een echt-
scheiding alleen zijn komen te staan.

Belangrijke thema’s in beide groepen 
zijn “wat is er gebeurd’, “hoe ga je met je 
emoties om”, “alleen zijn en zorgen voor 
jezelf”, “hoe zie je de toekomst”. 

Elke groep bestaat uit 5 tot 8 deelnemers 
en wordt begeleid door twee geschoolde 
vrijwilligers van Humanitas en komt 8 keer 
bij elkaar, verdeeld over 3 maanden. Bij 
voldoende deelnemers starten medio fe-
bruari 2013 weer twee groepen. 

Voor meer informatie over Humanitas: 
www.humanitas.nl/afdeling/weert
Voor aanmelding: tel 06-30890324 of 
email: weert@humanitasmail.nl

Dankbetuiging
Klein van stök, mer ‘ne groeëte mins.

Een woord, een hand, een kaart, een mail, een sms of uw aan-
wezigheid tijdens de uitvaart waren voor ons een grote steun na 
het overlijden van onze dierbare…

Hubertus Franciscus Henricus 
(Hub) Verdonschot.

Hartelijk dank hiervoor. 
Een speciaal woord van dank aan allen die een bijdrage geleverd 
hebben in de vorm van mooie woorden en prachtige zang.

Marleen Verdonschot- Geelen
Carola Verdonschot en Jeroen Eekhout, Madelon, Isolde
Christel en  Frits Mattijssen-Verdonschot, Fabian

Nederweert, januari 2013

Schoenen voor Gambia

Ook dit jaar heeft Bollen Modeschoenen in Nederweert weer een vrachtlading nieuwe 
schoenen naar Gambia gestuurd om de bevolking aldaar te helpen. De stichting Teesito 
Kafoo draagt zorg voor de verdeling van de schoenen onder de mensen van Brikama. 
De bevolking in Brikama is zeer arm en hebben ook geen geld voor goed schoeisel. Met 
deze actie hoopt Bollen Modeschoenen een bijdrage te leveren aan een hogere levens-
kwaliteit. Met de ruim 150 paar schoenen kunnen in elk geval weer veel mensen een hele 
tijd vooruit. 

OPROEP VAN LEEFBAAR 
BUITENGEBIED NEDERWEERT 
AAN BELANGENGROEPEN IN  

DE PEELREGIO VAN BRABANT 
EN LIMBURG

Als wij goed geïnformeerd zijn, bent U, als 
belangengroep in uw regio, bezig met het 
aan de kaak stellen van misstanden rond-
om de intensieve veehouderij.

Wij, als stichting LEEFBAAR BUI-
TENGEBIED NEDERWEERT, consta-
teren ook steeds meer misstanden, 
grotendeels veroorzaakt door de inten-
sieve veehouderij, zoals: verrommeling 
van het landschap; gezondheidsrisico’s 
voor de mens en een onbalans tussen de 
woonfunctie en de bedrijfsmatigheid van 
de intensieve veehouderij.

Rondom deze problematiek vragen wij, 
nog uitdrukkelijker dan in het verleden, 
een samenwerking van alle belangen-
groepen in  Noord en Midden Limburg 
en…..Zuid-Oost Brabant.

Zoals U wellicht weet, bestaat er een 
grensoverschrijdend peeloverleg tussen 
Brabant en Limburg. Dit omdat de proble-
matiek in de peelregio nagenoeg dezelfde 
is. Uitgangspunt van het overleg is: Het 
streven naar een duurzame landbouw en 
veehouderij kan alleen  gerealiseerd wor-
den met minder beesten in dit gebied.

De provincie Limburg en de provincie 
Brabant houden zich afzonderlijk bezig 
met deze materie, met als leidraad  “De 
verklaring van Roermond” (induvel) en de 
“Commissie van Doorn”. Onze insteek is, 
dat beide provincies hun agenda hierover 
moeten afstemmen, wat helaas niet of 
nauwelijks gebeurt.

Om druk uit te oefenen is een verregaande 
samenwerking en bundeling van krachten 
onontkoombaar. Helaas is de vertegen-
woordiging in het Peeloverleg vanuit het 
Limburgse mager. Dit in tegenstelling tot 
de Brabantse belangengroepen, die een 
veelheid van mankracht en deskundig-
heid in  “de strijd gooien”.

Wij doen een beroep op jullie, in de ver-
onderstelling , dat de wil bij eenieder 
aanwezig is. Ons voorstel is, om 17 jan. 
in grote getale de bijeenkomst van de mi-
lieufederatie in Roermond bij te wonen, 
waar wij het “peeloverleg”als agendapunt 
opvoeren.

Prins Patrick II, Nieuwe Prins van 
KV De Piepkukes uit Nederweert-Eind

Zaterdag 5 januari werd tijdens 
de drukbezochte pronkzitting in 
gemeenschapshuis Reigershorst 
Prins Michel I afgetakeld als Prins 
en op ludieke wijze aan de Prin-
sengarde overgedragen en opge-
nomen in hun gezelschap.

Na deze ceremonie werd de nieu-
we Prins, samen met zijn Prinses, 
middels een muzikale en zeer 
spannende act door Vorst Peter 
uitgeroepen als 45e Prins van KV 
De Piepkukes.

De nieuwe Prins van KV De Piep-
kukes is de 38-jarige Patrick Snij-
ders.
Geboren op Hushoven te Weert 
en nu woonachtig op de Rendie-
renlaan te Nederweert-Eind. Prins 
Patrick II is getrouwd met Ange-
lien van Nieuwenhoven en zij zijn 
de trotse ouders van Job en Seb.
In het dagelijks leven is Prins Pa-
trick II werkzaam als Salesmana-
ger NL bij Mondoor Zweefdeuren, 
onderdeel van Kone Deursyste-
men te Veenendaal. Verder is hij 
fanatiek jeugdleider bij voetbal-
club Eindse Boys, klust en kookt 
hij graag, en is groot liefhebber 
van het Bourgondische leven.

Prinses Angelien is werkzaam in het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven.
Het nieuwe Prinsenpaar wordt bijgestaan door 3 adjudanten.
Prins Patrick II zal het komende jaar regeren in het Piepkuke-rieek onder het volgende 
devies.

“Deze Vastelaovund-j gaon vae ut make, det is toch um te kaake!!!”

Prins Patrick II heeft de huisorde ingesteld van “’t Hendig Menke”.
Op zondag 20 januari is er in Zaal Smolenaers, aan het Pastoor Maesplein te Neder-
weert-Eind een Prinsenreceptie. Aanvang 13.33 uur. Verenigingen zijn welkom vanaf 
15.33 uur

Gae moogt-j ammaol koome!!!

Jaap Guns 
is niet meer.

Vanaf de oprichting was Jaap de vrolijke noot binnen 
onze vereniging en gaf met zijn dikke trom de maat aan.

Jaap we zullen je humor missen.

We wensen de familie Guns veel sterkte met 
dit grote verlies.

Joekskapel Speulendjer-Wieës Nee-wieërt

NIEUWJAARSCONCERT 
Seniorenorkest Rick uit Weert. 
13 januari 2013 van 11.00 tot 13.00 uur 
in de concertzaal van Rick, ingang 
Beekstraat 27.
Het gevarieerde repertoire zal worden 
uitgevoerd met medewerking van het Ac-
cordeonorkest Spelo uit Ospel. Entree: 
vrijwillige bijdrage.

Showroom opruiming: bv Sphinx kwartronde douche-
bak + front + plug + douchecabine + thermostaat-
kraan + glijstangset van € 4.356,-  Nu € 1.250,-

  Wandklosetcomb. compleet NU € 315,-

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Grote magazijn en showroom 
opruiming. Wij moeten plaats 

maken voor de nieuwe kollektie. 
Kortingen tot 90 % op=op 

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

JEUGDSELECTIE ESSINK 
TERUG UIT JAPAN

Ze kwamen net voor nieuwjaar terug; 
7 judoka’s en twee trainers van Essink 
Sportcentrum. Ze waren tien dagen in het 
Japanse Fukuoka geweest om daar deel 
te nemen aan de Sanix Cup 2012.

Het team bestond uit:
Trainer/coach:                                    
Thijs Linsen (Nederweert)
Coach/begeleider:                             
Michelle Schellekens (Nuenen)

Judoka’s:
Jaimie Roosenbrand (St. Anthonis)
Ilona Giesbers (Geldrop)
Ilona Lucassen (Geldrop)
Maud van der Sommen (Helmond, Bran-
devoort)
Eva van Lieshout (MIerlo)
Esmee Versantvoort (Weert)
Lois Pagie (Weert)

Ze hebben maandenlang toegeleefd 
naar de stage en wedstrijden in Japan. 
Ze moesten zelf middels sponsoring, het 
doen van klusjes en verschillende geza-
menlijk georganiseerde acties het   geld 
voor de reis bijeen krijgen. Het verblijf in 
Fukuoka was grotendeels voor rekening 
van de plaatselijke organisatie. Vakantie 
was het niet! In Fukuoka werd hard ge-
traind onder leiding van diverse Japanse 
topjudoka’s. Het toernooi maakte nog de 
meeste indruk. Naast een tiental buiten-
landse teams kwamen ruim 100 Japanse 
teams naar Fukuoka. Japan kent geen 
gewichtsklasses bij teamwedstrijden en 
voor de frêle lichtgewichtjes was het hard 
werken. Na met 2-1 tijdens het officiële 
toernooi verloren te hebben werd in de 
verliezersronde nog goed gepresteerd. 
Thijs Linsen: “5 keer winst, 3 verlies en 
twee gelijke partijen! 2 bloedneuzen en 
een KO. Ik ben trots op de meiden.”

Na de jetlag en de vermoeidheid ‘uitgesla-
pen’ te hebben was voor alle deelnemers 
het goede voornemen voor 2013: “Op-
nieuw naar Japan! Ik mis het nu al!”

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

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

Dit Badmintonweekend werd mede mo-
gelijk gemaakt door:

Leeters Accountancy
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV Moonen & 
Wagemans

Uitslag kerstpuzzel
Weekblad voor Nederweert 2012
Uit de vele goede inzendingen kwamen onderstaande prijswinnaars uit de bus. 

Zij kunnen  zelf hun prijs komen afhalen bij: 
Drukkerij van Deursen bv, Pannenweg 231 te Nederweert.

Luci Feijen, O.L. Vrouwestraat 10, Ospel
Jan Zegveld, Past. Brandstraat 36, Nederweert-Eind

Mariet Reemers, Kastanjestraat 19, Nederweert
A. Charlier, Lindenstraat 28, Nederweert

L. van Meel-Lenders, Nieuwstraat 2, Nederweert
Toos Broens, Anselberg 9, Ospeldijk
J. Marcus, Kerkstraat 10, Leveroy

F. Maroschek, Burgemeester Hobusstraat 18, Nederweert
Toos Korsten, Leeuwebekstraat 46, Ospel
Jan Linders, Pijlspits 9, Nederweert-Eind

Oplossing kerstpuzzel:
Een sfeervolle witte kerst is een wens van velen,

Gezellig naar buiten en samen in de sneeuw spelen.

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Bouwadvies Huibert Scheijven
Kerkstraat 86a
6031 CJ  Nederweert
Tel. 06 22 59 99 65
e-mail: huibert.scheijven@kpnmail.nl
www.bouwadvieshs.nl

Uw bouwproject, mijn zorg!

Weekblad voor Nederweert

Ons lief klein prinsesje 
is geboren:

Fay
30-12-2012

Dochter van
Roy & Wendy
Limburglaan 7

6004 HA  Weert



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

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Beleef de winterstilte in 
De Groote Peel

Excursie vol natuurbeleving vanaf Buitencentrum De Pelen 
Nationaal Park De Groote Peel is een natuurgebied waar het nog echt stil kan zijn. 
Hoe stil, dat kun je ‘horen’ tijdens de Winterse Stiltewandeling op zondag 13 januari. 
Tijdens deze inspirerende wandeling wordt er wel iets verteld over het gebied, maar 
natuurbeleving staat voorop. De excursie is ongeveer zes kilometer lang, duurt 2,5 
uur en is vooral geschikt voor volwassenen. Starten om 11.00 uur bij Buitencentrum 
De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost € 5,- per persoon. Aanmelden 
op nummer: 0495 – 641 497 of per mail: depelen@staatsbosbeheer.nl

Tijdens een natuurexcursie wordt er meestal veel verteld. Over het ontstaan, de planten 
en dieren en over de cultuurhistorie van een gebied. Dat is interessant en boeiend en ver-
rijkt je kennis. De Winterse Stiltewandeling in De Groote Peel biedt naast die informatie 
nog wat extra’s. 

Al wandelend in het uitgestrekte Peellandschap worden er op een aantal plekken bijzon-
dere belevingsmomenten ingebouwd waarbij de zintuigen worden geprikkeld. De Groote 
Peel is, vanwege het weidse en open karakter een ideaal gebied voor natuurbeleving. 
Weer en wind hebben vrij spel en je kunt er heerlijk uitwaaien. De grillige silhouetten van 
de kale takken onthullen speciale doorkijkjes en geven het landschap een transparante 
en winterse sfeer. Een sfeervolle wandeling om heerlijk tot rust te komen en optimaal te 
genieten van de natuur. 

Buitencentrum De Pelen, startpunt van natuurbeleving
Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel is de toegangspoort tot De Groote 
Peel. Hier starten alle activiteiten. Het Buitencentrum is t/m februari op dinsdag t/m 
zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.buitencentra.nl

Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

Oetnuuëdiging
Ich, Jeugdprîns Lars (Raemakers) d’n ieërste, 

met mien Jeugdprinses Kirsten (Duijts) vanne Pinmaekers, 
heb de ieër uch oet te nuuëje op oôs Jeugdprînseresepsie.

Dit names oze Adjudant Sjoerd (van Buggenum) 
en de Jeugdraod van Elluf.

Dees resepsie wurtj gehaoje 
op zondigmiddig 

13 jannewaârie 2012 
van 14.11 tot 16.11 oor 

in de Pinnenhof, 
Kapelaniestraot 4 in Ni-jwieërt.

Eur aanwezigheid stelle vae 
ten zieërste op priês.

En gae wetj ut:

Met Kirsten en Lars veurop,
gieët hieël Ni-jwieërt 

op zieëne kop!

Geteîkendj,
Jeugdprîns Lars d’n ieërste

Jeugdprinses Kirsten

www.pinmaekers.nl

M
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REMOZON
voorheen Reemers Elektromontage

Waarom nu zonnepanelen?!
- Landelijke subsidie
- Steeds stijgende energiekosten

Remozon – Vertrouwd & Duurzaam

Bel voor info of een 
vrijblijvende offerte 06 - 54 25 62 42

of ga naar www.remozon.nl

HEEMKUNDEVERENIGING 
NEDERWEERT

Het bestuur wenst  u allen een heel ge-
lukkig en gezond 2013 !

Verder nodigen wij u uit voor de lezing met 
als onderwerp:

De geschiedenis van het onderwijs in 
Nederweert
Door Jeanne Heijnen-Kessels en Lies 
Vossen-Creemers

Lies en Jeanne, beiden geïnteresseerd 
in de geschiedenis van Nederweert zijn 
bezig geweest met een onderwerp, dat 
iedereen in zijn jonge jaren aanging. De 
tijd dat ons als kinderen iets werd geleerd.

Het onderwijs dus !

Lies en Jeanne ‘doken’ in de archieven 
van het gemeentehuis. De reis door de tijd 
vanaf ca. 1820 was een verrassende. Ze 
lazen; ontroerende, spannende en soms 
onthutsende verslagen van wat zich in het 
onderwijs afspeelde. Het ging over be-
stuurders en centen, de kerk en de gees-
telijken, gebouwen die deugden of niet, 
meesters, zusters en juffen. Dit alles om 
kinderen zo goed mogelijk ‘iets’ te leren.
Het leren veranderde natuurlijk ook in die 
tijd.

Aan de orde komen:
De oude school in Nederweert-Kom tot 
de nieuwste scholen zoals de Klimop.

De bijeenkomst vindt plaats op;
dinsdag 15 januari 2013 om 20.00 uur 
in zaal Centraal, Kerkstraat 59, Neder-
weert.

Iedereen is welkom, leden en niet-leden

WEERTFM START MET NIEUW 
VASTLAOVENDJ-PROGRAMMA
WeertFM, de lokale omroep voor Weert 
en Nederweert start met een nieuw vaste-
laovendj programma met de naam “Dao 
gaon vae weer”.
Het programma wordt vanaf 6 januari tot 
en met vasteloavendj op de zondagen uit-
gezonden tussen 12.00 en 13.00 uur.
In de uitzending, waar natuurlijk vaste-
loaovendj in Weert en Nederweert cen-
traal staat, veel aandacht voor muziek, 
humor, nieuws, studio gasten en impres-
sies vanaf locatie.
In de eerste uitzending van 6 januari zijn 
Ed en Frans te gast, hebben we het over 
de Stramproyer Rooie Dameszitting en de 
2x11 jaar van vv de Zweeloeere Jeugdaf-
deling en gaat Rob Princen op lokatie in 
“Rob derop uut”.

Verenigingen en organisaties kunnen 
de redactie bereiken via email: dgvw@
weertfm .nl. Alle Wetenswaardighe-
den betreffende de vasteloavundj kunt 
u ook terug lezen op de website van 
WeertFM , www.weertfm.nl in de Rubriek 
“Dao gaon vae Weer”.

WeertFM
WeertFM is het radio-kanaal van Stich-
ting Streekomroep Weert, opgericht in 
juni 1984. Naast de radio onder de naam 
WeertFM, heeft de publieke omroepin-
stelling ook een kabelkrant voor de ge-
meenten Weert en Nederweert. Ook zijn 
we natuurlijk te vinden op internet.  Alle 
taken binnen de organisatie worden uitge-
voerd door in totaal 40 vrijwilligers.

Naast de horizontale programmering 
overdag worden themaprogramma’s uit-
gezonden in de avonden en tijdens het 
weekend. 

Naast alle informatie op de website www.
weertfm.nl is WeertFM ook te volgens op 
Twitter: twitter.com/weertFM en Face-
book: facebook.com/weertfm. WeertFM 
is 24 uur per dag te ontvangen via de ka-
bel in Weert op 87.5 FM en Nederweert op 
94.4 FM en natuurlijk op het werk en in de 
auto via FM op 107.5 Mhz in Weert en via 
97.0 Mhz in Nederweert. Bovendien zijn 
we wereldwijd te beluisteren op internet 
via www.weertfm.nl.

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

Onderstaande kantoren hebben per 1 januari  hun krachten gebundeld:

Administratiekantoor Vestjens BV 
Drs PM Feijen Belastingadviezen BV

JLM Coenen belastingadvies BV 
Administratiekantoor Midden-Limburg

De activiteiten worden voortgezet onder de gezamenlijke naam:

ADMINISTRATIEKANTOOR 
MIDDEN-LIMBURG

Voor ondernemers en particulieren kunnen we uw partner zijn op: 

Wij nodigen klanten en overige belangstellenden uit op onze

OPEN DAG ZONDAG 27 JANUARI
Van 13.00-18.00 uur heet ons team u allen van harte welkom 

O.L. Vrouwestraat 10-A, 6035 AP Ospel 
Telefoon 0495-634771

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

CV DE BENGELS 

NEDERWEERT-WEST
Bij deze word u uitgenodigd voor de prin-
senreceptie van Prins Jan III (Teeven) en 
zijn Prinses Danielle samen met de adju-
dante Paul en Jos.

De receptie word gehouden op zaterdag 
19 januari van 19.41 tot 21.41 uur in zaal 
Centraal, Kerkstraat 59 in Nederweert. 

Na deze receptie gaan we door tot in de 
late uurtjes met muziek van DJ Sjoske. 
Dus kom gezellig langs en maak er samen 
met Prins Jan III en Prinses Danielle en CV 
de Bengels een leuke avond van.  

Dit sezoen wurtj kei gaaf,
Vastelaovundj veerders Alaaf!

C.V. DE BENGELS www.cvdebengels.nl

Per 01-01-2013 zal Verzekeringskantoor 
en Reisburo Mackus niet meer fungeren 
als VVV Folderpost. Zoals uitgebreid in 
de media bekend is gemaakt, heeft de 
ANWB de samenwerking met de VVV 
beëindigd . Hierbij is ook de samenwer-
king met de VVV folderposten komen te 
vervallen.

Per 01-01-2013,  zullen wij na 25 jaar geen 
verkooppunt meer zijn voor de VVV Ge-
schenkbonnen, fietsroutes of andere aan-
verwanten artikelen. Gelukkig voor de in-
woners van de gemeente Nederweert zijn 
ze wel verkrijgbaar bij het postkantoor/
Bruna. We bedanken de VVV Weert voor 
de jaren lange prettige samenwerking.

Voor al uw verzekeringen, hypotheken en 
reizen blijven wij u graag van dienst.

 WELKOM@MACKUS

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

repareren en leveren van 
 Wasmachines  Drogers
 Vaatwassers  Ovens
 Stofzuigers  Strijkijzers
  etc.
www.petereilerswitgoedservice.nl

Peter
Eilers

witgoedservice

KAARTVERKOUP 
BÔNTJE AOVUNDJ

Vör de bôntje aovundje van 18, 19, 20, 24 
en 25 jannewaârie  zeen nog kaartjes verkriegbaar,

26 jannewaârie is oetverkochtj.

Vervolgverkoûp: 
beej Bruna, Lambertushof Ni-jwieërt.

Intreepriês € 10,00
Kaartjes kunne neet gereuldj waere

Daelneêmers zeen o.a.: Björn Smits, 
de Broeëdklabatters, Kom mer déh, 

Maril en Zenash, Onger veurbehaod, 
Vastgepintj, Neet te geluive, 

schlagerwinnaar De Joeksige vrollie, 
De Pantera's en Aurelia's.

Muzikale begeleiding: Hofkepel Klein mèr Neugter

www.pinmaekers.nl

Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt
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St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

OPRUIMING 
div. BH’s, slips, strings

HALVE PRIJS
Hele kollektie dames- en heren-
badgoed en nachtgoed
20% KORTING

Vele 
artikelen 

€ 5,-

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien ...............................................€ 8,25
Rijstevlaai met slagroom .......................€ 10,75
Waldcorn Vital .............................................   € 1,90
Waldcorn reuzebol ........................ 2 voor € 1,40
Bossche bollen ................................ 2 voor € 2,65

Voor onze extra aanbiedingen: 

kijk in de winkel.

Topjaar voor vernieuwd 
Buitencentrum  De Pelen 

Buitencentrum Staatsbosbeheer trekt 140.000 bezoekers in 2012  
In mei 2012 opende het vernieuwde Buitencentrum De Pelen,  aan de rand van De 
Groote Peel, zijn deuren. Nu, een half jaar later maakt Staatsbosbeheer de balans 
op: het aantal bezoekers is met tien procent gestegen en mensen vinden meer van 
hun gading in de volledig vernieuwde winkel. Ook over het aantal deelnemers aan 
activiteiten is Staatsbosbeheer tevreden. 

Nieuwe formule slaat aan bij 
publiek
Het was een roerig jaar voor 
Buitencentrum De Pelen. Niet 
alleen kreeg het voormalig ‘Be-
zoekerscentrum Mijl op Zeven’ 
een nieuwe naam, ook de inrich-
ting ging op de schop. Het ver-
nieuwde Buitencentrum kreeg 
een grotere informatiebalie en 
meer ruimte voor de winkel. Het 
winkel assortiment is sterk uit-
gebreid met meer ruimte voor 
streekproducten en leuke na-
tuurgadgets. Daarnaast is het 
activiteitenprogramma opgefrist 
met diverse arrangementen zo-
als de avondwandeling ‘In het 
spoor van de boswachter.’

Aan het eind van het jaar is het tijd 
om de balans op te maken. Heeft 
het nieuwe concept en de nieuwe 
inrichting opgeleverd wat ervan 
verwacht werd? Dat  is inderdaad 
het geval. Het aantal bezoekers is 
met dertienduizend gestegen, van 
127.000 in 2011 (ook al een record-
jaar) naar 140.000 in 2012. Ook de 
winkel draait goed. Het uitgebreide 
assortiment van de vernieuwde 
winkel wordt zeer gewaardeerd. 
Niet alleen door de incidentele 
bezoeker die een souvenir zoekt, 
maar ook door mensen uit de 
streek. Rond de feestdagen kocht 
menigeen de cadeaus ‘om de 
hoek’ in het Buiten centrum. 

De Pelen, startpunt voor natuurbeleving!
Maar het Buitencentrum is en blijft natuurlijk vooral het startpunt voor natuurbeleving! 
Staatsbosbeheer organiseert  tal van activiteiten in De Groote Peel en daar deden in 
2012 tienduizend volwassenen en kinderen aan mee! Toppers zijn de Kinderfeestjes, de 
Peel Ontdek Thematochten en het Roverspad. Maar ook de vakantieprogramma’s, de 
verschillende evenementen en de muziekvoorstellingen in september zijn druk bezocht. 

Wat staat er in 2013 te gebeuren? Dit voorjaar wordt er in De Groote Peel een Kabou-
terpad en een Hulpboswachterpad geopend en ook de activiteitenkalender staat weer 
boordevol. Hoogtepunten voor 2013 zijn: Het Buitenfestival op zondag 24 maart, de Weg 
uit de Peeldag - met kinderboekenschrijver Jacques Vriens - op  Hemelvaartsdag 9 mei 
en in de zomervakantie de Peelweek met Streekfestival. Maar er is vrijwel elke zondag 
en in de vakantie bijna dagelijks weer van alles te beleven bij Staatsbosbeheer! Kijk voor 
een overzicht op: www.buitencentra.nl of vraag de folder aan: 0495 – 641 497 of via: 
depelen@staatsbosbeheer.nl  Het Buitencentrum De Pelen ligt aan de Moostdijk 15 te 
Ospel en is in de winter op dinsdag t/m zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Prijswinnaars Sinterklaasloterij

De prijswinnaars van onze Sinterklaasloterij zijn:
1e prijs: Mevr. L. Smeets
2e prijs: Familie van Nieuwenhoven
3e prijs: Mevr. Palmen
4e prijs: Dhr. van Diepen
5e prijs: Familie v.d. Voort

Van harte gefeliciteerd met jullie prijs.

Bollen Modeschoenen, Kerkstraat 45b, 6031 CE  NEDERWEERT

Perfecte Carnavalskleding 
koop je in Nederweert….

Het was de laatste jaren een veelgehoorde klacht van de Nederweerter en Ospelse 
Vastenaovundjsveerders: ‘Waarom moeten we toch altijd naar andere plaatsen als we 
op zoek zijn naar een uitdagend Tiroler jurkje, een cowboyuitrusting of een kolderiek 
clownspak?’ Vaak waren de leukste dingen alleen in maar Weert, Roermond of Eindho-
ven te krijgen en moest er weer een speciale reis worden ondernomen naar de stad, met 
al haar parkeerproblemen. Die tijd is gelukkig voorbij. Vanaf nu is aan de St. Rochus-
straat 16 in Nederweert ‘De Carnavalswinkel’ geopend, de absolute voorloper op het 
gebied van de allerleukste verkleedspullen en bijbehorende producten zoals oorbellen, 
riemen, stola’s, handschoenen, enz. Met winkels in Siebengewald, Deurne, en een aantal 
winkels in Duitsland heeft De Carnavalswinkel een behoorlijke omvang. Dat betekent 
dat in grotere partijen kan worden ingekocht. Prettig voor de klanten, want zij betalen 
daardoor een beduidend lagere prijs voor een leuk kostuumpje of jurkje. Het aanbod wat 
nu in de winkel in Nederweert hangt is sowieso al afgeprijsd met kortingen van 30 tot 
50%. Ook het feit dat er veelal met vaste leveranciers wordt gewerkt heeft zijn voorde-
len. Mocht er onverhoopt eens wat haperen aan een kledingstuk, kan meteen de juiste 
leverancier worden aangesproken. Dat is wel zo prettig voor de klanten. 
U vindt De Carnavalswinkel aan de St. Rochusstraat 16 in Nederweert. telefoonnummer 
06-53950171.
De openingstijden zijn dagelijks van 9.00 uur tot 18.00 uur (maandag vanaf 13.00 uur) en 
op zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Komt u eens vrijblijvend een kijkje nemen aan de St. Rochusstraat 16.
Boven op de aanzienlijke kortingen van 30 tot 50% ligt er bij besteding vanaf € 25.- ook 
nog een leuk presentje voor u klaar. 
U bent van harte welkom

De Carnavalswinkel
St. Rochusstraat 16, Nederweert

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

maandag t/m vrijdag 9 u - 18 u 
zaterdag 9 u - 17 u 
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AVEVE  
KATTENBROKKEN 10 kg

50% korting  

op 2e zak
Prijs: 16.50 €

Zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of drukfouten.

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

www.teunissenletselschade.nl

Bel met een van onze deskundige medewerkers of ga voor meer info naar kwfkankerbestrijding.nl/vraag. 
De KWF Kanker Infolijn is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur.

Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 22

morgen kunt u 
haar gerust weer 
een vraag stellen
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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.nl
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 
10 tot en met 19 januari 2013 

DONDERDAG 10 JANUARI
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis voor vrijwilligers van de 
parochie.

VRIJDAG 11 JANUARI
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 12 JANUARI
Vooravond van het feest van de Doop van 
de Heer
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor 
Cantantes, lector W. Engelen) – jaardienst 
ouders Gielen-van de Kruijs, Cor Janssen.

ZONDAG 13 JANUARI
Feest van Doop van de Heer
09.30 uur Hoogmis (zang Herenkoor, 
lector mevr. L. Roost– jaardienst ouders 
Lutters-van de Gorp, Anna van den Berk-
Feijen (vanwege verjaardag), ouders 
Driessen-Smolenaers en overleden fami-
lieleden Claessens.
H. Doopsel van Siem Hanssen (Kerneel 3).

MAANDAG 14 JANUARI
Gedachtenis van Petrus Donders, priester
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel  - tot bij-
zondere intentie.

DINSDAG 15 JANUARI
Gedachtenis van H.-Arnold Janssen, 
priester
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 16 JANUARI
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 17 JANUARI
Gedachtenis van H.-Antonius, abt
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis. 

VRIJDAG 18 JANUARI
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 19 JANUARI 
Vooravond van de tweede zondag door 
het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor 
Cantantes, lector mevr. H. Dielissen) – 
jaardienst Pierre Stienen, jaardienst Tjeu 
en Mia Gielen-Janssen, jaardienst Sjeng 
van Gemert, jaardienst Truus Heldens-
Hermans, Jan Michiel Teeuwen en Petro-
nella Beelen.

Misdienaars
Zondag 13 januari 9.30 uur: Borbin en 
Benke Roost.

Vrijwilligersavond
Deze week donderdag is de jaarlijkse vrij-
willigersavond. Deze bijeenkomst wordt 
traditioneel op de eerste donderdag na 
Driekoningen gehouden. Meer dan hon-
derd parochianen die zich op de een of 
andere manier verdienstelijk maken voor 
de kerk, zijn uitgenodigd, eerst voor de H. 
Mis in de kerk en daarna voor de avond 
met een gezellig samenzijn in zaal Cen-
traal.

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

nr.1355.09.246 
en ING-bank gironr. 2943427

ZONDAG 13 JANUARI 
10.00 uur H. Mis.

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM 

DE WEI-JER (ST. JOSEPH)
Vrijdag 11 januari 18.30 uur
Muziek: samenzang

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROY

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

Week van  12 jan. 2013 – 19 jan. 2013
Bankrekeningnummer: 12.84.00.625 

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend 

1ste en 3e zondag van de maand na 
hoogmis tot 11.30 uur. 

U kunt hier dan terecht voor o.a. het 
opgeven van misintenties en andere 
parochiezaken. Op feestdagen is het 

parochiebureau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 13 jan. 9.30 uur:
Als jrd. voor Thieu Korten, Als jrgt. voor 
Piet Beeren, Wilhelmus van Roij en Maria 
Verstappen  (Canticum Novum)

PAROCHIE 
H. GERARDUS-MAJELLA

Pastoor R. Schuffelers
Spreekuur woensdag 11.00-12.00 uur en 

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

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

Postbank 1051421; Rabo 13.55.07.715

12 t/m 19 januari 2013

ZATERDAG 12 JANUARI: 19.15 uur 
H.Mis, jaardienst voor ouders Hermans-
Kiggen, jaardienst voor Toon Schroën.

ZATERDAG 19 JANUARI: 19.00 tot 19.15 
uur orgelmuziek. 19.15 uur H. Mis, koor De 
Leeuwerik, voor Jan Dielissen voor zijn 
verjaardag, jaardienst voor Graad Vaes, 
jaardienst voor ouders v.d. Goor-Meulen, 
jaardienst voor ouders Verheijen-Bollen.

LEZERS: zaterdag 12 januari Piet van 
Gog, zaterdag 19 januari Nelly Stienen.

MISDIENAARS:  zaterdag 12 januari Luc 
Weekers en Valerie Beerens, zaterdag 19 
januari Ayla en Lois Beerens.

OVERLEDEN: Op 22 december is over-
leden Piet Beerens in de leeftijd van 88 
jaar en op 26 december is overleden Wiel 
Janssen in de leeftijd van 76 jaar. Dat zij 
mogen rusten in vrede.

Officiële in gebruik nemen gerestaureerd 
orgel. Op zaterdag 19 januari zal het vo-
rig jaar gerestaureerde orgel officieel in 
gebruik genomen worden. Voorafgaande 
aan de dienst zal Harm Hendriks het orgel 
bespelen en tijdens de dienst zal Helna 
Beelen het orgel bespelen.

“Er zijn meer eerlijke en betrouwbare 
mensen op deze wereld dan je soms zou 
denken. Ze vallen alleen minder op.” 

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 12 - 19 januari.

ZATERDAG 12 JANUARI, 19.00 (Samen-
zang) ouders Salimans-Hermans en zoon 
Peter, jrd Frans Op ’t Root, ghm ouders 
Caris-Hermans en zoon Harrie, ghm Ger-
rit Engels en Nelly Engels-Donkers. 

ZONDAG 13 JANUARI,  Feest van de 
Doop van de Heer, 10.00 (Samenzang) 
ouders Vaes-Claessens, ghm Sjeng 
Feijen  en Hanna Feijen-Valkx. 

DINSDAG 15 JANUARI, H. Arnold Jans-
sen, priester, 19.00 voor de zieken.

DONDERDAG 17 JANUARI, H. Antonius, 
abt, 19.00 voor eigen intenties. 

ZATERDAG 19 JANUARI, 10.00 voor le-
vende en overleden leden van de Hand-
boogschutterij Wilhelmina. 19.00 (Ker-
kelijk Zangkoor Gregoriaans) jrd ouders 
Houtappels-Smolenaers, ghm ouders 
Verheijen-Gielen en dochter Riek, ghm 
Bèr en An Jacobs-Duijts, ghm Wiek en 
Til Huijerjans-Verheijen en schoonzoon 
Albert, ghm Leonardus Jonkers en Ma-
ria Elisabeth Deuss, ghm Wiel Daems en 
Fientje van den Berg.  

ACOLIETEN: za. 12 jan. 19.00 : Dennis 
van Rooijen, Victor Köster, Sander van 
Lierop, Cas Schonkeren; zo. 13 jan. 10.00: 
Richard Köster, Koen Coumans, Steven 
Berben; za. 19 jan. 19.00 : Richard Wilm-
sen, Thomas Wilmsen. 

OVERLEDEN: Op 31 december jl. over-
leed Annie Weekers-Jeurninck, 82 jaar, 
Stad 8F. Moge zij rusten in vrede. 

DANK: De opbrengst van de kerstcollec-
tes voor de centrale verwarming van de 
kerk  bedroeg € 1.799,66 en via de bank 
mochten we een bedrag van € 500,00 
ontvangen, in totaal dus € 2.299,66 ! Het 
is een royaal gebaar van een onzer paro-
chianen, waar je niet alleen als pastoor en 
kerkbestuur, maar ook als parochiege-
meenschap trots op mag zijn. En dank-
baar.

 Pastoor A. Koumans. 

VERJAARDAG MIJNHEER PASTOOR: 
Vandaag woensdag 9 januari viert mijn-
heer pastoor zijn verjaardag en houdt dan 
weer “open pastorie”. Het kerkbestuur 
nodigt u graag uit even uw gelukwensen 
te komen aanbieden aan uw pastoor. 

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

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

Banknummer Sint Rochusparochie:  
135506824 of  Giro 1836498.

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

ZONDAG 13 januari 2013  H. Mis om 
11.00 uur.
Koor: Sint-Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis voor ouders Mackus Knapen

Lector: Lies Evers
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Hein Nieskens

OASEMORGEN
Maandag 14 januari 2012 is er bijeenkomst 
van de OASE-groep in de kerk in Bud-
schop. De viering begint om 09.00 uur. 
Tijdens de pauze is er koffie en thee. Ie-
dereen is van harte welkom om tijdens 
deze morgen binnen te lopen en samen 
te bidden.

KERKBIJDRAGE
Het jaar 2012 is afgelopen en het nieuwe 
jaar is begonnen.
Het kerkbestuur wenst allen een Gezond 
en Gelukkig Nieuwjaar en alle goeds voor 
2013.
Degenen die de kerkbijdrage voor het 
jaar 2012 nog niet betaald hebben kun-
nen hun bijdrage alsnog overmaken 
op bankrekening 1355.06.824 van de 
St.Rochusparochie Budschop of op Giro 
1836498. Parochianen die reeds betaald 
hebben zeggen wij hiervoor hartelijk dank.

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

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

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert.

KERKDIENSTEN

L.K.V. NEDERWEERT
Hallo dames,

Tijdens de kerstviering heeft iedereen het 
nieuwe jaarprogramma ontvangen.
Onze 1e bijeenkomst in 2013 is dinsdag 
15 januari, dan gaan we kienen. We begin-
nen om 20.00 uur in de grote zaal van de 
pinnenhof

 Met vriendelijke groeten,
 Het bestuur

AFDELING NEDERWEERT
Dertig jaar lang heeft de Zonnebloem af-
deling Budschop zich meer dan verdien-
stelijk gemaakt voor het wel en wee van 
mensen met een fysieke beperking door 
ziekte, handicap of ouderdom.
De vrijwilligers en al diegenen die zich 
zoveel jaren hebben ingezet voor de Zon-
nebloem en de Welfare van de afdeling 
Budschop komt grote eer toe. 
De afdeling werd kleiner zowel wat de 
gasten als de vrijwilligers betreft.
Na zorgvuldig beraad heeft het bestuur 
van de Zonnebloem afdeling Budschop 
besloten zichzelf op te heffen en over te 
gaan naar de Zonnebloem afdeling Ne-
derweert.
Op 28 december jongstleden heeft de af-
sluitingsvergadering in Budschop plaats-
gevonden  
Een welgemeend dankjewel is hier na-
drukkelijk uitgesproken door meerdere 
partijen.

Onze afdeling heet alle doelgroepgasten, 
vrijwilligers en handwerkers van Bud-
schop hartelijk welkom. De brug wordt 
ervoor aangepast zodat de oversteek nog 
gemakkelijker zal zijn.
Met vereende krachten zullen wij voor 
onze doelgroep van Nederweert en Bud-
schop  klaar staan.

Wij wensen alle doelgroepgasten, vrijwilli-
gers en u allen een gezond en mooi nieuw 
jaar 2013 toe!

 Zonnebloem afdeling Nederweert

NEDERWEERT/ST. ROCHUS

KIENEN JANUARI 2013      
De eerstvolgende kienavond is op vrijdag 
11 januari  2013 in de zaal van de Kerk-
voorziening Budschop, Rochusplein 1 in 
Budschop. Aanvang: 20.00 uur.  De zaal 
is open om 19.00 uur.

Het kienen is toegankelijk voor iedereen. 
U bent van harte welkom.
In de jackpot zit nu € 60,-- . 

 Het  bestuur.

Ook voor diverse
belegde broodjes!
Kijk op de website voor de bestellijst.

Uitvaartbegeleiding van den Boom 
Nederweert – Ospel  0495-625356 

Dit maegdje 
weurtj 50 jaor

Prefisiat! 
Harrie, Theu, Hub, Peter

ZIJACTIEF NEDERWEERT-EIND
Beste leden,

Wij willen jullie uitnodigen voor onze le-
denbijeenkomst op 14 januari om 20.00 in 
de Reigershorst.

De lezing zal worden verzorgd door Ria 
van Buul een dorpsgenoot van ons met 
als thema 
“Wat leert mij mijn gezicht?“ Ze wil een 
combinatie maken tussen Gelaatkunde 
en de  Schüssler Mineraaltherapie. In het 
gezicht kun je aflezen waarom iemand be-
paalde dingen doet, of net niet doet. Je 
ziet dat aan de vorm van het gezicht, de 
oren, neus, kin, mond............
Je kunt zien wat de sterke kanten van ie-
mand zijn, maar ook de beperkingen.
Waarom reageert iemand anders dan jij 
zou verwachten?
Zo leer je de ander, maar ook jezelf, beter 
begrijpen.
Vergelijk het gezicht met het dashboard 
van een auto.
Als op het dashboard een lampje gaat 
branden, dan gaan we meteen naar de 
garage.
De “lampjes” van het gezicht geven aan 
hoe het er voor staat met onze organen.
Deze lampjes zijn even goed te zien – je 
moet ze alleen léren zien.
Met de celzouttherapie van Dr. Schüßler, 
kun je ook zelf aan de slag gaan en iets 
goeds doen voor je gezondheid. Je hoeft 
immers niet ziek te zijn om iets voor je ge-
zondheid te doen.

Het zou fijn zijn als jullie een handspiegel 
meebrengen omdat de ervaring leert dat 
we in ons eigen gezicht willen kijken of we 
daar de dingen zien die worden vertelt.

Het  wordt beslist een boeiende avond, 
waarin veel te leren valt, maar waar ook 
plaats is voor een lach.

 Met vriendelijke groet,
 Bestuur ZijActief Nederweert-Eind
 www.zijactieflimburg.nl

Concerten 10 jaar “Cappella St. Teunis”
Op zaterdag 12 januari aanvang 20.00 uur en zondag 13 januari aanvang 15.00 uur bent 
U van harte welkom bij de concerten van Amateur Kamerkoor “Cappella St. Teunis” o.l.v. 
Ben van Helvert. Dit jaar bestaat het koor 10 jaar. Het programma wordt een terugblik 
van de afgelopen 10 jaar.

Onze gasten zijn voor ons bekende solisten die al eerder hebben meegewerkt aan onze 
concerten. Arianne van Lierop (harp) en Jo Brunenberg (accordeon) De accordeonist 
gaat het koor ook begeleiden bij enige Russische werken. 

“Cappella St. Teunis” zingt werken uit diverse landen en van bekende en ook minder 
bekende componisten. Een programma van licht klassiek tot vrolijke klanken. 

Beiden concerten zijn in de St. Teuniskapel aan de Altweerterkapelstraat 6 te Weert. 
De toegang is gratis. 

Dankbetuiging

Langs deze weg wil ik zo vele mensen uit Leveroy en omgeving 
bedanken, die zo intens met me hebben meegeleefd toen ik zo’n 
zware operatie moest doorstaan.

Op de eerste plaats dank ik mijn naaste familie voor het bezoek, 
als ook de mensen uit de Dorpsstraat, de buurtbewoners en mijn 
bedrijfsverzorger. De mooie kaarten, waaronder zelfgemaakte en 
de lichtjes die voor mij zijn ontstoken waren hartverwarmend.

Bij deze dank ik ook mijn dochter Angela, voor het mij iedere 
keer bijstaan en ook hun kinderen, voor hun fijne welkomstgroet 
en prachtige versiering.

Als ook de Thuiszorg, voor al hun inzet: Volgens mij een roeping.
Alle reacties waren voor mij hartverwarmend.

Voor het jaar 2013: de allerbeste wensen.

Truus Hendriks

55+ DANSEN 55+ DANSEN 
Donderdag 10 januari is er weer 55+ dan-
sen in Café – Zaal Bi-j Le-nie, Kruisstraat 
53 te Nederweert-Eind. Binnenkomst aan 
achterzijde, tevens parkeergelegenheid.

We beginnen om 20.00 uur en eindigen om 
24.00 uur.

www.cafezaalbijlenie.nl/55+

Juffrouw Elly neemt afscheid 
van basisschool de Bongerd

Vrijdag 21 december was de laatste werkdag van juffrouw Elly Richaerts op basis-
school de Bongerd. Bijna 40 jaar werkte ze met veel plezier op onze school. Heel 
wat kinderen hebben bij haar in groep 3 lezen geleerd. De laatste jaren had ze 
groep 4. Naast heel veel aandacht voor het goed leren lezen en schrijven besteedde 
ze veel tijd aan het voorbereiden van de creatieve vakken. Schilderen en boetse-
ren zijn haar grote passie en dat bracht ze ook over op de kinderen. De resultaten 
mochten er zijn. De kinderen maakten onder haar leiding prachtige kunstwerken. 

Middels een gecombineerde kerst-
afscheidsviering sloten we vrijdag het 
jaar 2012 af. De leerlingen hadden  leuke 
optredens voorbereid en maakten er 
een prachtige show van. Na de pauze 
zorgde  een echte goochelaar voor een 
geweldig spektakel. Daarna smulde de 
hele school van de lekkere kerstbrunch 
die door de ouders bereid werd.
Kortom: de Bongerd vierde weer een 
prachtig feest.

We  bedanken Elly voor de fijne samen-
werking en wensen haar een hele goede 
tijd toe waarin ze haar grootste wens in 
vervulling kan laten gaan: namelijk het 
maken van verre reizen. We hopen dat ze 
nog lang van een goede gezondheid mag 
genieten.

Alle (oud)leerlingen en ouders van basis-
school de Bongerd en verder iedereen 
die onze school een warm hart toedraagt 
wensen we een heel Gelukkig 2013 toe. 

Team basisschool de Bongerd

ZIJACTIEF LEVEROY

Computercursussen, 
Multimedia, Digitale 

Fotobewerking en diverse 
andere cursussen.

Bent U op zoek naar een computercursus 
dan bent u bij ons op het goede adres, in 
kleine groepjes leert u omgaan met  een 
programma  waarin u geïnteresseerd bent 

De volgende cursussen bieden wij aan, 
Basis Windows, Multimedia het totaal-
pakket, Word (tekstverwerken), of een 
cursus fotobewerking met het program-
ma picasa. Voor bepaalde cursussen 
hebt u wel  basiscomputerkennis nodig. 
De cursussen worden gegeven in kleine 
groepjes en op een manier zo dat u alles 
kunt volgen. Deze worden gegeven in het 
gemeenschapshuis in Leveroy. Ook is het 
mogelijk om privé les te volgen op locatie. 
De cursussen worden overdag en avonds 
aangeboden. Nieuwsgierig geworden 
dan geven wij u informatie of als u zich 
wil aanmelden dit kan op telefoonnr. 06 
41378131 / 0495-651687 e-mail: amjjthijs-
sen@hotmail.com

Dus een cursus op maat voor iedere cursist 



St. Antoniusplein 18 Nederweert
Telefoon 0495 460374

BUDOSCHOOL 

SHINTAI 
Pilateslessen

(start 8 januari)

Kickboksen
MMA (Mix Martial Art)

BUDOSCHOOL SHINTAI 
Smisserstraat 8a 6031 AD  Nederweert

www.shintainederweert.nl 
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Op 22 januari start de cursus 

‘koken met minder zout’ 
in bij ZININ Ospel. 

Deze cursus is onder leiding van Diëtiste 
Evelien Donkers. 

Voor meer informatie kijkt u op 
www.bwse.nl of belt u naar 06-13541085. 

Aanmelden kan tot 15 januari 2013.

Het jaar 2013: Ode aan uw lichaam

Balans – Preventie – Bescherming – Genezing – Verlichting 
Vitaliteit – Beloning – Koestering – Ontspanning – Inspanning  

Warmte – Kwaliteit – Nieuwe energie – Reiniging – Rust 
Houden van – Levendigheid – Heilzaam – Gezondheid

Uw lichaam zorgt iedere dag voor u!
Investeer nu in uw lichaam.

Kijk eens wat u voor uw lichaam terug kunt doen in de vorm van 
een massage. Omdat het heerlijk is, het u goed doet en vitaliseert.

Massagepraktijk Moyo, pure ontspanning

WELLNESS 
Hot SSSSSSttttttonnneeeeee l licichahaamsbsbehhhanandedeliling

vavavavavaan €€ 6 6668,88,8,8,0000 vvoooooorr €€€ 55555555555,0,0,0,0,00000

Hot Stoonnnnnnnee ggezzici hthhtsbsbehehehanananded lilingg
van € 58,8,8,8,000 voooorr rr €€€€ 45454545454 ,0,0,0,00000000

WWarme sensnsatatieiei  v vananan p pppuuuruuu e ontspaaaannnnnininnnnnggggg g 
ini  ddititit kkkououououdedededede j j jaaaaaaaargetetetetijjijijddddede!!!!!!

AaAaAaAaA nbn ieeeeeedidddd ngn  g geldiiig g g g g t/t/t/t/m m mm fefefeeebrbrbrbrbruauauauaririririi 2 22 2220101010101013.33.

Huidverzorgigiig ngngngngsssss tttutuudiddididio ooo MaMaMaMaMaM rly
Stad 41, 603333555 5 ATATA  OOsppell
Tel. 0495 - 4444644644 0 0 323 22
www.studioomamamamamarlrlrlrly.yy.y.nlnlnlnlAangeslloten bbij AnAnAnbobb s

“Tijd maken om tijd te hebben”.

Voor het komende jaar gun ik u veel 

tijd. Tijd om fijne dingen te doen. 

Tijd om moeilijkheden te verwerken. 

Tijd om aan uw dierbaren te geven. 

Tijd om liefde te geven en te ontvan-

gen. Tijd om rustig te werken. Tijd om 

van uw gezondheid te genieten. 

Tijd om bij mij in de studio te komen en 

een welnessbehandeling te ondergaan. 

En nog tijd om over te houden.

Men neemt meer tijd voor zichzelf en is steeds 

bewuster van de geestelijke en lichamelijke 

ontspanning. Wellness is meer en meer een vast  

onderdeel in ons huidige jachtige leven.

Hot Stone massages zijn onlosmakelijk verbon-

den met wellness en ontspanning.

Hot Stone massage is, het woord zegt het al, een 

massage met warme stenen. Niet met zomaar 

stenen maar met basaltstenen. Basalt is een 

vulkanisch gesteente dat vol is van energetische 

krachten en zelfs genezende krachten kan 

bezitten . De gladde ronde vormen van de stenen 

zijn ontstaan doordat ze lang in rivierbeddingen 

hebben gelegen. Ze zijn gevormd door de vier 

elementen aarde, water, vuur en lucht. 

Door de vulkanische oorsprong van de stenen 

bevatten deze stenen een hoog percentage 

magnesium en ijzer, waardoor ze hun warmte lang 

kunnen vasthouden. Door te masseren met de stenen 

dragen ze hun energie over op het lichaam. De 

stenen werken ontgiftend, stimuleren de organen, 

geven nieuwe energie en brengen het lichaam meer 

in balans.

Binnen de Hot Stone spelen de chakra’s een be-

langrijke rol. Chakra’s zijn centrale plaatsen in ons 

lichaam van levensenergie en vormen kleinere en 

grotere knooppunten waarin de energiekanalen sa-

men komen. Er zijn 7 hoofdchakra’s gelokaliseerd op 

diverse plaatsen in ons lichaam. Elke chakra bestaat 

uit twee delen, een voor- en achterkant. Belangrijk 

is dat beide kanten, en dus de hele chakra, in balans 

zijn, oftewel open, zo kan de chakra optimaal zijn 

energie afgeven. Als de balans in een van de chakra’s 

is verstoord kan dit tot diverse klachten leiden. Men 

spreekt dan van gesloten chakra’s, oftewel een blok-

kade in de chakra. Hot Stone is een goede manier om 

blokkades (negatieve energie) op te heffen.

De combinatie van de warme basaltstenen, het 

gewicht van de stenen en de massage met de 

stenen zorgt voor een optimale en intensieve 

ontspanning voor lichaam en geest. 

Maak meteen werk van uw goede voornemens en 

maak een afspraak, u bent van harte welkom!

Huidverzorgingsstudio Marly

www.studiomarly.nl

info@studiomarly.nl

tel.0495-460322



Burg Hobusstraat 2 - 6031 VA  Nederweert
Tel 0495-625540 - www.salonjeunesse.nl - info@salonjeunesse.nl

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

Vrijdag 18 januari 

Make-up dag 
Laat u verrassen door een nieuwe 
look. U wordt opgemaakt door een 
professionele  visagiste.  € 10,-
Reserveren gewenst

JeunesseHuidverzorgingsinstituut Jeunesse

Vrijdag 22 maart 

Make-up Workshop
Leer zelf uw make-up aanbrengen. 
Creëer uw eigen nieuwe look m.b.v. 
een professionele visagiste van Pupa.
Opties:  10.00 - 13.00 uur & 
 14.00 - 17.00 uur.   € 25,-
Reserveren gewenst.

HUIDVERBETERING      ANTI AGING      ONTHAREN

Exclusief in
Instituten en spa’s. 
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www.sothys.com

B E P E R K T E  E D I T I E
H E R F S T - W I N T E R  2 0 1 2

B R A M E N  –  A P P E LEen echte bel vol zuurstof 
en mineralen die de 
verdediging van uw huid 
vóór de winter een boost 
geeft.  

THUIS 

MINÉRAUX
GOMMAGE 

IN DE CABINE  
OXYGENERENDE 

BEHANDELING

SOTHYS | CHRONOBIOLOGIE

ZONDER
PARABEEN

Herfst/winterbehandeling

Iedereen heeft voor het nieuwe jaar 
zo zijn eigen wensen en voornemens....

Ook in 2013 kunt u  uw wensen en voornemens m.b.t. fysieke 

training  bij ons realiseren. Wij stellen  graag  een zorgvuldig 

trainings programma voor u op, na uitgebreide tests. 

Hierbij staan uw wensen en mogelijkheden centraal . 

Daarna kunt u, onder het motto ”Bewegen voor Gezondheid”, 

werken aan uw fitheid in een fraaie en stimulerende omgeving, 

onder professionele en enthousiaste  begeleiding 

van onze medewerkers . 

Als u uw gezondheid een impuls wil geven kiest u natuurlijk voor 

FysioFitnessNederweert , reeds jaren toonaangevend op gebied 

van revalidatie  en training in de regio, voor jong en oud.

Voor je gezondheid kies je voor kwaliteit!

FysioFitnessNederweert,

Staat 40c, Nederweert  
T 625657 | I www. FysioFitnessNederweert.nl

Bewegen voor Gezondheid

Weekblad voor Nederweert

Beauty, wellness & sport

Anne* Pedicure

* Medisch Pedicure

Anne Coenen
Geenestraat 36

Tel. 06-40801284
anne.coenen@live.nl

AANBIEDING!!!!
Bij inlevering van deze advertentie 
de 3e behandeling voor de helft van de prijs!
* Alleen voor nieuwe klanten

8 kilo afvallen en slank 2013 in.8 kilo afvallen en slank 2013 in.

Fit & Slank wordt ook in 2013 weer vergoed Fit & Slank wordt ook in 2013 weer vergoed Fit & Slank wordt ook in 2013 weer vergoed 

door vele zorgverzekeraars (van door vele zorgverzekeraars (van €€ 50 tot  50 tot  50 tot 

€€ 500 per jaar). Dus twijfel  500 per jaar). Dus twijfel  niet en begin!  niet en begin!  niet en begin! 

vanaf 14 januari op 10 locaties of op elke vanaf 14 januari op 10 locaties of op elke vanaf 14 januari op 10 locaties of op elke 

moment moment  in een Personal Coaching.  in een Personal Coaching. 

Je bent het meer dan waard om een keer Je bent het meer dan waard om een keer Je bent het meer dan waard om een keer 

helemaal helemaal  voor jezelf te gaan.  voor jezelf te gaan. 

Fit & Slank wordt ook in 2013 weer vergoed door 

vele zorgverzekeraars (van Ð 50 tot Ð 500 per 

jaar). Dus twijfel niet en begin! vanaf 14 januari 

op 10 locaties of op elke moment in een Personal 

Coaching. Je bent het meer dan waard om een keer 

helemaal voor jezelf te gaan. 

Veel mensen hebben alles onder controle. Hun 

leven  loopt op rolletjes, maar missen de discipli-

ne om af te vallen. Groepscursussen of Personal 

Coaching  van Fit & Slank is een voor jou op maat 

gemaakt dynamisch, intensief programma en 

geeft gegarandeerd succes en blijvend resultaat. 

Alle drie de pijlers zullen namelijk worden aan-

gepakt: voeding, bewegen/sporten en gedrag/

gewoontes. 

Een blijvend succes is alleen mogelijk als je een 

verandering in jouw gedrag teweeg brengt  en dit 

gaan we doen door jouw denkpatronen en gewoontes 

te doorbreken.

Belangrijk is dat je een stok achter de deur hebt.

Kijk op de website www.fit-slank.com en lees het gas-

tenboek en de succesverhalen. De topper is bij Anja is 

maar liefst 67 kilo afgevallen. In samenwerking ging 

met RTL4 Help, ons kind is te dik heeft Fit & Slank cur-

sussen ontwikkeld speciaal voor moeder en kids.

Anja Bastings: ‘Een verandering in gedrag is alleen mo-

gelijk wanneer je denk- en eetpatronen en gewoontes 

doorbreekt. Cursisten ontwikkelen een gezond eet-

patroon waarbij ze zelf hun keuzes maken en ze leren 

hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ik geef 

geen weekmenu’s, maar “De Regel van 3” en “De 7 

afspraken”. Het is fantastisch om te zien hoe mensen 

elke week meer vertrouwen in zichzelf krijgen  en leren 

te genieten van eenvoudig en gezond eten. 

Voor vragen en verdere informa tie staat Fit & Slank 

je graag te woord. 

www.fit-slank.com tel. 0495-593760



SP   RTNIEUWS
Weekblad voor Nederweert

Op tweede Kerstdag ontvingen wij het 
droevige bericht dat dhr. Wiel Janssen was 
overleden.

Wiel was weliswaar ruim 52 jaar lid van 
schutterij St. Nicolaas Heythuysen maar 
was ook nauw betrokken bij ons schutters-
gilde. Wiel was een man die hield van de 
natuur. In hun woning aan het kabbelende 
water van de Noordervaart voelde hij zich 
thuis en kon hij van al het moois wat de na-
tuur biedt genieten. Maar hij genoot ook van 
zijn vrouw, kinderen met echtgenotes en 
zijn kleinkinderen. Hij was een verenigings-
man waar je altijd op kon rekenen. In zijn 
woordenboek kwam het woord “Nee” niet 
in voor. Hij stond altijd klaar voor de schut-
terij, carnavalsvereniging de “Piepkukes” 
en de seniorenvereniging. Hij was “Gruets” 
toen zijn zoon Leo zich op 1e Paasdag 

2012 Koning van St. Lucie schoot. Hij wist 
wat deze titel inhoud temeer omdat hijzelf 
twee maal het koningszilver heeft gedra-
gen. Ook toen het vreselijke bericht kwam 
dat hij getroffen was van een ongeneeslijke 
ziekte  bleef hij sterk betrokken bij zijn gezin 
en de verenigingen.

Bijzonder trots was hij op zijn kleindochters 
Bianca en Mariska toen ze opa konden ver-
tellen dat ze Nederlands Kampioen waren 
geworden met hun majoretteshow in Oss.

Op maandag 31 december is Wiel met 
schutters-eer  begeleid naar zijn laatste 
rustplaats.

Wij wensen Mevr. Janssen, de kinderen 
met echtgenotes en zijn kleinkinderen veel 
sterkte en dat de mooie herinneringen aan 
“pap” hun de kracht geeft om dit verlies te 
verwerken.

Bestuur en leden schuttersgilde St. Lucie

NIEUWJAARSRECEPTIE:
Op woensdag 2 januari konden bestuur, le-
den, sponsoren en vrienden van St. Lucie 
toasten  op het nieuwe jaar. In een gezellig 
aangekleed clubgebouw werd hier veelvul-
dig gebruik van gemaakt.

Ook de kersverse Nederlands Kampioenen 
werden gefeliciteerd door de vele aanwezi-
gen. Hoogtepunt was de uitreiking van het 
“Gouwe Bölke”, een onderscheiding voor 
de vrijwilliger van het jaar. Dit jaar werd 
Mevr. Ine Thiessen uitgeroepen als de win-
naar. Ine is bij alle activiteiten inzetbaar in 
de keuken. Al meer dan twintig jaar hoort 
Ine bij de interieurverzorgsters die het club-
gebouw schoon en fris houden. Omdat 
ze binnenkort haar 65e verjaardag hoopt 
te vieren wil ze wel een stapje terug doen. 
Maar ze heeft al aangegeven bij de grote 
schoonmaak weer aanwezig te zullen zijn.

Ine, we bedanken je voor al je inzet en we 
zijn er trots op dat de leden het met  de no-
minatie van de activiteitencommissie eens 
waren , zodat  je in aanmerking kwam voor 
deze onderscheiding.

KLEERMAKER:
Op maandag 14 jan. a.s  zal de kleerma-
ker vanaf 19.00 uur aanwezig zijn bij café 
Minten. Als er iets veranderd moet wor-
den aan de uniformen kunt U deze avond 
terecht bij Twan en Mia vóór aanvang van 
de repetitie van het klaroenkorps.

AGENDA  JANUARI:
14 jan. Kleermaker 19.00 uur-café Bi-j 

Le-nie
23 jan. Bestuursvergadering Clubge-

bouw aanvang 20.00 uur
30 jan. Bijeenkomst schuttersfeestcom-

missie Clubgebouw 20.15 uur

Wij wensen iedereen vele kleine geluks-
momentjes, die het leven zo groots maken.
Een gelukkig en voorspoedig 2013

 Met schuttersgroet,
 Het bestuur

DUIKTEAM NEDERWEERT 
FELICITEERT  SEALTEAM!!

Vorig weekend  moest het sealteam exa-
men doen over hun eerste 5 aquamissi-
ons.  Allen hadden ze deze met het exa-
men behaald, wat in het zwembad werd 
uitgevoerd. Goed gedaan !! Gefeliciteerd 
met dit uitstekend resultaat !!

Duikteam Nederweert start in februari 
2013 weer verschillende opleidingen, 
waaronder de  opleiding Open Water 
Diver (vanaf 12 jaar ) Wij werken volgens 
het PADI systeem. Met dit brevet mag je 
overal ter wereld duiken en genieten van 
het prachtige onderwater leven. Dus wil jij 
in je zomervakantie ook  in je vakantieland 
gaan duiken, geef je dan snel op en laat 
je onderdompelen in de onderwaterwe-
reld met  1 van onze 7 instructeurs. Als 
je  nog twijfelt kun je bij ons ook eerst een 
proefduik komen maken. Kijk op onze site 
wanneer er nog plaats is . Tevens is het 
voor de jeugd mogelijk om een snorkel-
opleiding te volgen (vanaf 8 jaar) 

Wij trainen iedere zaterdag van 16.30 tot 
20.30 uur.Voor verdere info, kijk op www.
duikteamnederweert.nl of stuur een mail 
naar info@duikteamnederweert.nl 

RKSVO NIEUWS
Week 3: start trainingen A-B-C en D-jeugd
Dinsdag 15 januari:
Eerste training lagere teams 19.30
Eerste training selectie 20.00
Woensdag 16 januari:
Eerste training dames 19.30
Donderdag 17 januari:
KNVB DM015  - training 19.00
Donderdag 24 januari:
KNVB DM017    training 19.00
Zaterdag 26 januari:
Reuver E1 - RKSVO E1 10.00
RKSVO 1 - Sparta’18 1 18.00
Zondag 27 januari:
RKSVO 2 - Eindse Boys 2 12.00
Donderdag 31 januari:
KNVB DM015  - wedstrijd 19.00
Zaterdag 2 februari:
RKSVO B1 - DESM B1 14.30
RKSVO C1 - SV Laar C1 14.00
Zondag 3 februari:
MMC-Weert 1 - RKSVO 1 12.00
RKSVO 2 - MMC-Weert 2 12.00
SV Budel 4 - RKSVO 3 10.00
Zondag 10 februari:
Vasteloavundj

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl

Programma  Libre
Maandag  14-1 Ramona  4 - Vlegelke 4.
Dinsdag  15-1 Vlegelke 2 is vrij.
Dinsdag 15-1 De Siem 2 - Vlegelke  3.
Donderdag 17-1 Montfort 2 - Vlegelke 1.

Programma Golf
Vrijdag  11-1 Vlegelke 1 - Vlegelke 2 is vrij .
Vrijdag  11-1 BCW 1 - Vlegelke 3.

Veel Succes    LB

ZAALCOMPETITIE 2012-2013
ZATERDAG 12 JANUARI
Sporthal Andreashal,  Maasbracht
DA Maasgouw  1 – Ospel 1 20.30u.

ZONDAG 13 JANUARI
Sporthal de Sjirp, Nieuwstadt
DS1 Noav 2 – Ospel 1 15.55u.
Sporthal de Bengele, Nederweert
DC1 Ospel 1 -  Blerick 2 12.00u.

Zie ook www.handbalclubospel.nl

Winterkampioenen 
VC Fortutas deel 2

Deel 2 in het drieluik van winterkampioenen bij de jeugd van VC Fortutas. Dit is het 
jongensteam 6.3 dat uitstekend begeleid wordt door 2 coaches en 1 trainer (Marcel 
Reijnders). Zij werden op zondag 16 december kampioen thuis in de sporthal aan de 
Bengele, waarbij het nog erg spannend was. Proficiat jongens!

Op de foto:
Staand achteraan: coach Mireille Strijbos 
staand in het midden: Tom Strijbos en Teun Hermans
zittend: Quinten Teljeur, Tom Claessens, coach Jack Hermans en Max Martin.

Voor meer foto’s zie onze website: www.fortutas.nl

Programma za. 12 jan. Sporthal Roer-
hal Vlodrop
Vlodrop E1 - Eindse Boys E2 12.30 uur
RKVB E2 - Eindse Boys E2 13.10 uur
Eindse Boys E2 - Horn E2 13.50 uur
Eindse Boys E2 - PSV’35 E1 15.10 uur

Mededelingen
Vanaf 6 jan. 2013 iedere dinsdag en don-
derdag trainen aanvang 19.30 uur
Donderdag 10 jan kaarten aanvang 20.00 
uur in de kantine.
Voor indoor Soccer Nederweert zie onze 
site.
Voor verdere bijzonderheden  raadpleeg 
onze website: www.eindseboys.nl

SPORTNIEUWS HBS 
WILHELMINA

Voor iedereen: De beste wensen en 
een gelukkig en gezond 2013.

Programma
10-11-12 en 13 januari  5e Bondswed-
strijd bijVriendschap en Strijd Hunsel
25-26 en 27 januari 6e Bondswedstrijd bij 
De Batavieren Treffers Weert

Dinsdag 15 januari Trainen met Thieu 
Curvers van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag 19 januari Jaarfeest

Met vriendelijke sportgroeten,
Namens bestuur, 

H.B.S. WilhelminaHARMONIE ST. JOSEPH
Bouwnieuws:
We hebben de laatste weken veel werk 
kunnen verzetten. Hier hebben veel men-
sen een handje bij geholpen, van opperen 
bij de metselaars en plafondplatenaange-
vers tot vloerdweilers en catering. In het 
bijzonder bedanken wij Paul Koppen en 
Jordy Koppen van de firma Multi-Fix die 
hun vrije tijd geheel belangeloos aan de 
harmonie hebben gegeven waardoor wij 
een mooi akoestisch plafond hebben over-
gehouden. Maar ook Eric Janssen en Wil 
Donkers van Handboogvereniging Willem 
Tell zijn voor ons in touw geweest. Dank 
daarvoor. Zonder iemand van onze vrijwil-
ligers te kort te willen doen willen wij een 
persoon deze keer in het bijzonder bedan-
ken. Met 81 jaar ons oudste lid, Jan Ver-
hijden, is onvermoeibaar aan de slag bij 
de verbouwing. Daar past een bijzonder 
woord van dank. Het plafond en de ver-
lichting zijn inmiddels klaar en de ruwbouw 
van onze nieuwe instrumentenberging is 
klaar. Foto´s zijn te vinden op onze commu-
nitypagina op Facebook. Die is ook vinden 
op de startpagina van onze website. 

Optreden jeugdharmonie:
Onze jeugdharmonie zal een kort optreden 
verzorgen op de jeugdprinsereceptie op 
zondag 13 januari in Gemeenschapshuis 
De Pinnenhof. We verzamelen om 14.00 
uur in De Pinnenhof en dragen de harmo-
niesweater en de carnavalssjaal.

Veurpreuve:
Volgend jaar zal voor de tweede keer het 
Veurpreuveconcert worden georganiseerd 
op de donderdag voor de Vastelaovundj 
(donderdag 7 februari 2013 vanaf 19.30 
uur). Naast een gezamenlijk optreden van 
jeugdharmonie, slagwerkgroep en harmo-
nie-orkest is er ook volop ruimte voor acts 
van en door eigen leden en voor optredens 
van lokale en regionale artiesten. Met Prîns 
Jos II en Prînses Judith in ons midden 
wordt dit vast een geweldige avond. De 
plaats van handeling zal worden vereni-
gingslokaal Zaal Willem Tell.

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

Inzamelen oud papier:
Elke tweede zaterdag van de maand za-
melen wij oud papier in op het St. Anto-
niusplein in Nederweert en het Rochus-
plein op Budschop. De opbrengst is 
voor uw harmonie. Steun uw harmonie 
en breng oud papier op zaterdag 12 ja-
nuari tussen 9.00 tot 12.00 uur naar de 
inzamelpunten. Onze dank daarvoor!
St. Antoniusplein: Theo Pleunis en Elien 
Willekens
Rochusplein: Roland Sieben, Nicole Pee-
ters, Carolien Berkers en Suzanne Smeets
Volgende maand (9 februari) zijn aan de 
beurt: Antoon Feijen, Silvia Bours, Danny 
Princen, May Smeets en Nicole Lempens.

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

 Met muzikale groeten,
 Het bestuur

WEDSTRIJDSCHEMA 
HV MEREFELDIA

Zaterdag 12 januari 2013
Panningen, de Heuf
DB2 Eurotech Bevo B3 – Merefeldia B2
 12.50u
Nederweert, de Bengele
DS1 Merefeldia 1 – Wittenhorst 1 20.00u
HS1 Merefeldia 1 – Wittenhorst 1 20.00u

Zondag 13 januari 2013
Heel, van Hornehal
DC1 Leudal C3 – Merefeldia C1 12.30u

De wedstrijdbal wordt deze week ge-
schonken door: Events Unlimited

Agenda: 
20 januari: 
Kleermaker 10:30 bij Odiliahome
27 januari: 
Algemene ledenvergadering EMM

www.sintodiliaospeldijk.nl

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Taxusstraat 27, Nederweert 

met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1982, opp. perceel ca. 243 m2 inhoud woning 350 m3.
Begane grond: hal met meterkast (7 groepen/ 2 aardlekschake-
laars/ automaten) en toiletruimte met wandcloset en fontein; door-
zonwoonkamer met laminaatvloer; open keuken met laminaatvloer 
en verzorgde keukenopstand; vanuit de keuken is er toegang tot de 
achtertuin/ overkapping.
1e Verdieping: overloop, drie slaapkamers en badkamer met lig-
bad, douchecabine, wastafel en toilet.
2e Verdieping: vaste trap naar voorzolder met opstelplaats voor 
AWB HR-combi cv-ketel (2000), mechanische ventilatie-unit en wit-
goedaansluiting; slaap-/hobbykamer met dakraam en bergruimte in 
dakschuinten.
Algemeen: volledig geïsoleerd; aanpandige garage met kantel-
poort. Voortuin met oprit en achtertuin met overkapping en erfaf-
scheiding (hout/steen/groen).

Vraagprijs € 162.500,= 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 19 januari 2013.

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

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

OPEN DAG

ZONDAG 13 JANUARI 2013
Loop binnen, kijk rond en schrijf in!
(wie op 13 januari inschrijft betaalt geen inschrijfgeld)

Programma:
12.00 uur Demo babyzwemmen
12.30 uur Demo peuterzwemmen
13.00 uur Demo zwemmen voor speciale kinderen
13.30 uur Demo zwemles ABC-tje
14.00 uur Demo Aquavaria voor kids
14.45 uur Demo Zumbakwa
15.30 uur Demo Aquavaria voor volwassenen
16.15 uur Demo bewegingslessen / therapeutisch zwemmen
(Vraag ook informatie over andere activiteiten van de zwemschool, zwangerschaps zwemmen, 
zwemmen met overgewicht, recreatief zwemmen, kinderfeestjes, speciale  doelgroepen, etc.)

Zwemschool De Abeel
Dorpsweg 16, 5711 TS  Someren, T.: 0493-494955, info@zwemschool-deabeel.nl

www.zwemschool-deabeel.nl

Erkend opleidings- en zweminstituut 
Nationale zwemdiploma’s

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Basiscursus Vogels kijken in 
Nederweert  2013

Begin februari 2013 gaat de inmiddels bij velen bekende “Basiscursus Vogels kijken in 
Nederweert” weer van start. Hij bestaat uit 7 lesavonden met daaraan gekoppeld, 4 excur-
sies. Elke les zal er een vogelrijk (natuur)-gebied in Nederweert centraal staan. Natuurlijk 
gaan we elke les in op de geschiedenis en de natuurwaarden van de gebieden, maar 
uiteraard krijgen de vogels de meeste aandacht. Herkenning, gedrag, zang, vogeltrek en 
broedvogels komen ruimschoots aan bod. 

De cursus is bij uitstek geschikt voor mensen die op hun wandel- of fietstochten vaak 
vogels voorbij zien schieten en dan denken: ”wat zou dat zijn geweest?” 

Dus kunt u ook zo genieten van het kijken naar vogels en heeft de natuur in het algemeen 
uw interesse dan is deze cursus net iets voor u. Het zou zomaar een opstapje kunnen zijn 
naar een prachtige hobby, maar het levert u zeker een aantal lekker ontspannen lesavon-
den op en excursies in gebieden waar u tot nu toe misschien nog nooit bent geweest. 

De lesdata zijn als volgt:
Les 1 Vogels rondom het huis maandag 18-02-2013 19.30 uur tot 22.00 uur
Les 2 Vogels van de kanalen maandag 25-02-2013 20.00 uur tot 22.00 uur
Les 3 Vogels van De Banen en het Sarsven maandag 04-03-2013  20.00 uur tot 22.00 uur  
 Excursie De Banen en het Sarsven zondag 10-03-2013 
Les 4 Vogels van de Groote Peel maandag 11-03-2013 20.00 uur tot 22.00 uur
 Excursie de Groote Peel zondag 17-03-2013  
Les 5 Vogels van het agrarisch gebied maandag 18-03-2013 20.00 uur tot 22.00 uur
Les 6 Vogels van het Weerter Bos donderdag 11-04-2013 20.00 uur tot 22.00 uur
 Excursie het Weerter Bos zondag 14-04-2013 
Les 7 Vogels van de Schoorkuilen maandag 15-04-2013 20.00 uur tot 22.00 uur
 Excursie Schoorkuilen zondag 21-04-2013 

De lessen worden gegeven in Gemeenschapshuis de Haaze-hoof, Aerthijsplein 3 te Ospel.
Excursies zijn, onder voorbehoud, op zondagochtend tot uiterlijk 11.30 uur.
Kosten inclusief cursusmap bedragen € 35,00.

Voor inlichtingen en opgave kunt u contact opnemen met de Vogelwerkgroep Nederweert, 
May Reemers, via  educatie@vogelwerkgroepnederweert.nl of via telefoon 0495-631667.

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring
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Gemeente contact

Kanker is alom vertegenwoordigd. Eén 
op de drie Nederlanders krijgt te maken 
met de ziekte. De kans is groot dat u in 
uw eigen omgeving mensen kent die 
hieraan lijden. Dat geldt ook voor 
personeelsleden van de gemeente 
Nederweert. Een aantal collega’s of 
personen in de omgeving van deze 
collega’s is getroffen (geweest) door 
deze vreselijke ziekte.

AAndAcht 
“Het gevoel van pijn en onmacht kan 
de gemeente niet wegnemen. Wat 
we wel kunnen doen is steun bie-
den”, aldus burgemeester Evers. Hij 
doelt onder meer op begrip tonen, 
aandacht vragen voor de ziekte en te 
zorgen dat er geld wordt ingezameld. 
Want onderzoek naar de genezing 
van kanker is kostbaar. 

Bekendheid
Alpe d’HuZes is een samenspel 
van renners, sponsoren, vrijwil-
ligers, artsen en patiënten en hun 

omgeving. De afgelopen jaren groeide 
de bekendheid van de landelijke actie. 
De renners van de gemeente Nederweert 
en de organisatie zetten in aanloop naar 

Alpe d’HuZes is een landelijke actie bedoeld om geld bijeen te brengen 
voor de strijd tegen kanker. Deelnemers beklimmen in één dag maxi
maal zes keer de Alpe d’Huez, de legendarische ‘Nederlandse berg’ 
in de Tour de France. Dat doen ze onder het motto “Opgeven is geen 
optie”. Komend jaar nemen twee teams van de gemeente Nederweert 
deel aan Alpe d’HuZes. Ze hopen daardoor zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor het goede doel. 

juni 2013 breed in om sponsoren te wer-
ven en bekendheid te geven aan Alpe 
d’HuZes. 

inspAnning
De vijftien deelnemers leveren voor het 
goede doel een flinke inspanning. Ze 
zullen veel moeten trainen en tijd inves-
teren. Daarmee zijn ze er echter niet. De 
teams hebben het uitgangspunt om via 
sponsoring minimaal € 42.500,- in te 
zamelen. De renners zullen de komende 

AlpedHuZesNederweert

gemeente nederweert 
fietst tegen kanker

tijd daarvoor op diverse manieren een 
beroep doen op bedrijven en hun omge-
ving om hun actie financieel te onder-
steunen. 

MAAtschAppelijk 
De renners vragen niets voor zichzelf. 
Mensen en bedrijven die de teams wil-
len sponsoren doen dat omdat ze graag 
iets willen doen om de onmacht van de 
patiënten en hun omgeving te verlich-
ten. Een bijdrage aan Alpe d’HuZes 
geeft blijk van optimisme, een positieve 
uitstraling, de uitstraling van winnaars 
en doorzetters. Bedrijven kunnen door 
middel van steun aan Alpe d’HuZes ook 
laten zien dat ze maatschappelijk verant-
woord ondernemend bezig zijn. 

Opgeven is geen Optie
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden 
de teams die aan Alpe d’HuZes deel-
nemen voor het eerst voorgesteld. De 

komende maanden zul-
len ze zich op meerdere 
manieren manifesteren. 
Burgemeester Evers, 
die zelf ook de uitda-
ging aangaat, is trots op 
het initiatief. Hij hoopt 
op een brede steun van 
sponsoren. “Wij fietsen 
de Alpe d’Huez op voor 
het goede doel. Een hoge 
berg maar in vergelijking 
met kanker slechts een 
molshoop. Als u ons 
steunt bij ónze hoge berg 
steunt u het onderzoek 
naar de genezing van 
kanker. Doen dus. Omdat 
opgeven nooit én geven 
altijd een optie is”, aldus 
de burgmeester. 
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Wekelijkse informatierubriek van de gemeente 
Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
Postbus 2728, 6030 AA Nederweert
Telefoon: (0495) 677111
Fax: (0495) 633245
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl

Het gemeentehuis is open van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op donderdag-
middag van 16.30 tot 19.00 uur. Daarnaast kunt 
u op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur 
terecht op afspraak. Telefonisch zijn we op 
maandag t/m woensdag bereikbaar van 8.30 tot 
17.00 uur, op donderdag tot 19.00 uur en op 
vrijdag tot 12.30 uur. De gemeentegarage is elke 
dag bereikbaar van 7.00 tot 22.00 uur. 

Aan de teksten in het Gemeente Contact kunt u geen 
rechten ontlenen, behalve aan de officiële bekend-
makingen.

AAntrekkingskrAcht 
Duurzame parkeervoorzieningen en 
voldoende capaciteit maken een centrum 
aantrekkelijk. Ook gratis parkeren heeft 
een positieve invloed op de aantrek-
kingskracht van een centrum. Lange 
tijd waren er rond de winkelstraten in 
Nederweert voldoende locaties waar 
geparkeerd kan worden. Zowel winke-
lend publiek als langparkeerders vonden 
er een plekje. 

Een aantal ontwikkelingen heeft echter 
invloed op het parkeergedrag. Zo is door 
de invoering van een blauwe zone voor 
de parkeerplaats bij supermarkt Emté de 
parkeerdruk rond de Burg. Hobusstraat en 
Loverstraat toegenomen. 

kernkwAliteit
Vanuit de visie van het Masterplan dient 
het centrum onderscheidend te zijn op 
het gebied van parkeren. Goede parkeer-

voorzieningen zijn een kernkwaliteit voor 
Nederweert. Binnen het bestaande par-
keerbeleid is voor langparkeren een loop-
afstand tot 800 meter van het centrum 
acceptabel. Dat zou betekenen dat lang-
parkeerders naar de parkeerplaats bij het 
sportcentrum verwezen kunnen worden.

leefBAArheid
Extra parkeercapaciteit op kortere afstand 
van het centrum vanuit de visie van het 
Masterplan vindt het college echter wen-
selijk. Het draagt bij aan een optimalise-
ring van de bereikbaarheid en verkeers-
veiligheid. Het zorgt ook voor minder 
langparkeerders langs de Loverstraat. 
“En dat komt de leefbaarheid ten goede”, 
aldus wethouder Mackus (o.a. Verkeer). 

herOntwikkeling
Een ander argument om te kiezen voor 
een uitbreiding van de bestaande parkeer-
plaats aan de Loverstraat zijn de ontwik-
kelingen bij de locatie Wijen-Emte aan 
de Burg. Hobusstraat. Na de beëindiging 
van de samenwerking met projectont-
wikkelaar Synchroon is begin 2012 een 
doorstart gemaakt met het Masterplan. 
Vastgoedeigenaren en de ontwikkelcom-
binatie Meulen/Rialto geven aan de loca-
tie Wijen-Emte aan de Burg. Hobusstraat 
te willen herontwikkelen. 

vOOrstel 
De gemeente steunt dit initiatief en 
onderzoekt met de ontwikkelcombina-
tie en de corporaties Woningvereniging 
Nederweert en Wonen Limburg de haal-
baarheid van de plannen. In het eerste 

kwartaal van 2013 willen we dit onder-
zoek afronden met een nader voorstel aan 
de gemeenteraad. Voor welke richting 
wordt gekozen is nog niet bekend. Wel 
is duidelijk dat dit plan tot een toename 
van de parkeerbehoefte zal leiden die niet 
volledig in het plangebied kan worden 
opgevangen. 

detAilhAndel
Dan is er ook nog de mogelijke komst 
van de Action in het pand Wijen. 
Daarvoor is een verzoek ingediend bij de 
gemeente door de heer Wijen. Het gaat 
om een verzoek voor de vestiging van 
detailhandel voor de duur van maximaal 
vijf jaar. Het college staat ook positief 
tegenover dit verzoek. Als er detailhan-
del komt in het pand neemt het aantal 
bezoekers aan het centrum toe. Al deze 
argumenten zijn voor het gemeentebe-
stuur reden om nu extra parkeercapaciteit 
te willen creëren aan de rand van het 
centrum. 

twee lOcAties
Er zijn daarvoor twee locaties beke-
ken; het Raadhuisplein en de huidige 
parkeerplaats aan de Loverstraat. Het 
gemeentebestuur kiest er voor om 
laatstgenoemde uit te breiden met circa 
vijftig parkeerplaatsen. Hoewel er met 
de uitbreiding bestaand groen verdwijnt, 
zijn er voldoende mogelijkheden om de 
parkeerplaats in te passen in nieuw groen. 
In de kostenraming is hier rekening mee 
gehouden. 

AfkOppelen
Het voorstel voor de aanleg van de 
nieuwe parkeervoorziening wordt op 5 
februari voorgelegd aan de gemeenteraad. 
In het voorgestelde krediet is opgenomen 
dat de bestaande parkeerplaats opnieuw 
wordt ingericht en de totale parkeerplaats 
wordt voorzien van nieuwe verlichting en 
een infiltratiesysteem dat het hemelwater 
afkoppelt van het riool. 

In verband met een aantal ontwikkelingen in het centrum van Neder
weert wil het college van B&W de parkeerplaats aan de Loverstraat 
uitbreiden met circa vijftig parkeerplaatsen. Op 5 februari wordt 
de gemeenteraad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van 
€ 170.000, waarmee de parkeerplaatsen aangelegd kunnen worden. 

Ontwikkelingen centrum Nederweert 

Uitbreiding parkeer
voorziening loverstraat 

Op vrijdag 4 januari vond de 
nieuwjaarsreceptie plaats in het 
gemeentehuis van Nederweert. 
Voor het eerst werden de 
Gemeentecomplimenten uitge
reikt, een nieuwe waarderingsin
signe die jaarlijks wordt uitgereikt 
in drie categorieën: Cultuur, Sport 
en Ondernemerschap. 

spOrtief nederweert 
Ben Houben uit Ospel ontving het 
Gemeentecompliment in de categorie 
Sportief Nederweert. Houben zet zich in 
voor de wandelsport en Dynamic Tennis, 
een sport en beweegactiviteit voor met 
name senioren.

cUltUreel nederweert 
De Prullejoekels uit Nederweert-Eind 
is een enthousiaste groep jonge mensen 
die op een plezierige manier bezig is 
met de vastelaovundj. Zij ontvingen het 
Gemeentecompliment in de categorie 
Cultureel Nederweert. 

OnderneMend 
nederweert
Het Gemeentecompliment in de catego-
rie Ondernemerschap ging naar Henk 
Stals uit Nederweert. Stals bewijst dat 
innovatief en maatschappelijk verant-
woord ondernemen hand in hand kunnen 
gaan.  Daarnaast is hij actief als lid bij 
brandweerpost Nederweert. Vanwege 
een reeds geplande vakantie van de fami-
lie Stals werd het Gemeentecompliment 
in ontvangst genomen door de bedrijfs-
leidster en een medewerker. Ook de 
ouders van de ondernemer waren bij de 
uitreiking aanwezig. 

Meer foto’s van de nieuwjaarsreceptie  
en de uitreiking van de Gemeente
complimenten vindt u op www.neder
weert.nl.

Vrijdag 4 januari vond de nieuwjaars-
receptie plaats in het gemeentehuis van 
Nederweert. Burgemeester Evers heeft er 
ook zijn nieuwjaarstoespraak gehouden. 
Deze kunt u lezen op www.nederweert.nl.

nieUwjAArs
tOesprAAk

geMeente
cOMpliMenten

Onderschrift. Om de parkeerdruk rond de Burg. Hobusstraat te ontlasten wil de gemeente de par-
keerplaats aan de Loverstraat uitbreiden.  (Foto: gemeente Nederweert)

De medewerkers die de uitdaging aangaan ontvingen tijdens de presentatie een groot applaus.  (Foto: gemeente Nederweert)



Officiële bekendmakingen

Gemeente
contact

inwOneraantal

aanvragen Omgevings
vergunning (regulier)
n	Hoeven 10, oprichten woning 

(OV 20120233) (21-12-2012)
n	Liskesweg 1, ged. herbouwen buitengevels 

(OV 20120230) (20-12-2012)
n	Mangaanstraat/Nikkelstraat kavel B04A, 

oprichten bedrijfsverzamelgebouw 
(OV 20120196) (23-12-2012) 

n	Montgomerystraat 1, oprichten berging met 
carport (OV 20130001) (02-01-2013)

U kunt de aanvragen op afspraak inzien bij de 
centrale klantenbalie.

verleende Omgevings
vergunning (regulier)
n	Paulus Holtenstraat 12, aan- en verbouwen 

pand tot twee woningen (OV 20120207) 
(09-01-2013) 

De stukken kunnen op afspraak met ingang 
van de dag na verzenddatum (zie boven) gedu-
rende zes weken worden ingezien bij de cen-
trale klantenbalie. Het indienen van bezwaar-
schriften is tijdens de inzageperiode mogelijk 
voor belanghebbenden bij burgemeester en 
wethouders. U kunt gelijktijdig vragen om een 
voorlopige voorziening bij de voorzieningen-
rechter van Rechtbank Roermond. 
Dit kan ook digitaal via http://loket.recht-
spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u 
beschikken over een elektronische handteke-
ning (DigiD). Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden. Raadpleeg deze 
bekendmaking op onze website voor meer 
informatie. Bellen mag ook met een mede-
werk(st)er van het team Vergunning verlening.

Het aantal inwoners in de gemeen-
te Nederweert is het afgelopen 
jaar licht gestegen. Op 1 januari 
2012 telde de gemeente 16.675 
inwoners; op 1 januari 2013 waren 
er dat 16.783. 

De bevolking neemt de komende jaren af 
in Nederland. Veel gemeenten houden al 
rekening met de krimp. In de gemeente 
Nederweert steeg het aantal inwoners tus-
sen 2004 en 2008 gestaag. Alleen in 2009 
was er sprake van een lichte afname. 

gebOOrte en Overlijden
In 2012 zijn er in Nederweert 153 
geboorten aangegeven. Hier staat tegen-
over dat er 137 mensen zijn overleden. 
Dit zorgt samen voor een lichte toename 
van 16 inwoners.

verhuizen
In Nederweert hebben zich 457 mensen 
gevestigd vanuit een andere gemeente 
en er zijn 514 personen vertrokken naar 
een andere gemeente. Daarmee is hier 
een lichte afname te bespeuren van 
43 inwoners. Dan hebben we ook nog 
106 inwoners die naar Nederweert zijn 
gekomen vanuit het buitenland en 57 
inwoners die zijn geëmigreerd naar het 
buitenland. Dit zorgt voor een toename 
van 49 inwoners.

aantal inwOners per 
kern
De gemeente Nederweert bestaat uit zes 
kernen. Verdeeld over de kernen zien de 
inwoneraantallen er per 1 januari 2013 
als volgt uit: 

n Nederweert: 8.341
n Budschop: 1.761
n Ospel: 3.420
n Ospeldijk: 648
n Nederweert-Eind: 1.555
n Leveroy: 1.058
n Leveroy: 1.048

Omgeving

verkeersplan
De aanleg van de verkeerslichten 
komt voort uit het in mei 2009 vast-
gestelde verkeersveiligheidsplan voor 
Nederweert. Hieruit bleek dat de krui-
sing van de Peelsteeg en Winnerstraat 
met de N266 tot een van de meest 
verkeersonveilige situaties binnen 
Nederweert behoorde. De aanleg van de 
verkeerslichten nam een kleine maand 
in beslag. 

verkeerslichten 
brug 14 operationeel
Medio december zijn de verkeerslichten bij Brug 14 in werking gesteld. 
Na enkele kleine opstartproblemen is de installatie operationeel. De ver-
keerslichten verbeteren de verkeersveiligheid op het kruispunt.

wennen
In het begin kende de afstelling van de 
lichten enkele kleine opstartproblemen 
waardoor ook de openbare verlichting 
tijdelijk niet functioneerde. Inmiddels 
is de installatie operationeel. Wethouder 
Mackus (o.a. Verkeer) is tevreden dat de 
situatie verbeterd is. “Voor automobilisten 
zal het natuurlijk even wennen zijn. Maar 
de verkeersveiligheid is toegenomen en 
dat is het belangrijkste.” 

De Wet werk en bijstand (WWB) ver-
plicht gemeenten om een cliëntenraad 
in te stellen. In Nederweert bestaat de 
cliëntenraad uit cliënten en een verte-
genwoordiger van de doelgroep. 

advies geven
De cliëntenraad geeft gevraagd én onge-
vraagd advies. Zo kan ze invloed uitoe-
fenen op het beleid, de uitvoering en de 
kwaliteit van dienstverlening. De cliën-
tenraad houdt zich nadrukkelijk niet bezig 
met individuele gevallen. De leden worden 
zoveel mogelijk betrokken bij het vormen 

nOOdsituaties
NL-Alert maakt niet alleen duidelijk 
dat er iets aan de hand is. Met een kort 
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website
De teams zullen de komende periode 
bedrijven benaderen om de actie te steu-
nen. Daarnaast wordt gewerkt aan een 
aantal publieksactiviteiten waaronder 
een fietstocht. Tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie lanceerde burgemeester Evers de 
nieuwe website www.alpedhuzesneder-
weert.nl met meer informatie over het 
initiatief en een opbrengstthermometer. 
De site werd bij wijze van sponsoring 

van nieuw beleid dat directe consequen-
ties heeft voor de gemeentelijke uitke-
ringsgerechtigden. Vanzelfsprekend kunt 
u via de cliëntenraad WWB uw algeme-
ne vragen of opmerkingen bespreekbaar 
maken binnen de gemeente. 

terugdringen niet
gebruik
Ook probeert de cliëntenraad samen 
met de gemeente het niet-gebruik van 
de regelingen voor mensen met een 
laag inkomen terug te dringen. Kent u 
dus iemand in uw eigen omgeving die 

tekstbericht kan ook gemeld worden 
wat er aan de hand is en wat de ontvan-
ger op dat moment het beste kan doen. 

Het systeem is bedoeld 
om ingezet te worden bij 
levens- en gezondheidsbe-
dreigende situaties, zoals 
een grote brand waarbij 
giftige rook vrijkomt, 
explosiegevaar of een over-
stroming. Bij een noodsitu-
atie bepaalt de meldkamer 
van de veiligheidsregio in 
welk gebied een NL-Alert 
uitgestuurd wordt. 

kosteloos gebouwd door een internet-
bedrijf uit Nederweert. 

infOrmatie
Wilt u meer weten over de Gemeente 
Nederweert fietst tegen kanker, ga 
naar www.alpedhuzesnederweert.nl 
en vul het contactformulier in of neem 
contact op met Gerda Bijlmakers, tel. 
0495-677111, Huub Creemers, tel. 
0495-677253 of Jan van Riet tel. 0495-
677146.

Laat geen geld liggen, vraag advies

cliëntenraad wwb 
staat voor u klaar

meldt u zich ook 
aan voor nlalert?

Bij de cliëntenraad WWB kunnen inwoners met een laag inkomen 
terecht voor vragen over en hulp bij de bijzondere bijstand en overige 
regelingen. 

Iedereen kent de alarmsirene die elke eerste maandag van de maand te 
horen is. Als er gevaar dreigt en de sirene gaat, is dit een teken om naar 
binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en op de regionale omroep 
af te stemmen om meer informatie te ontvangen. Sinds eind 2012 is er 
als aanvulling op de sirene een nieuw alarmmiddel voor de mobiele tele-
foon: NL-Alert. 

Oud papier

12 januari Harmonie St. Joseph
12 januari Harmonie Melodie der Peel

Op www.nederweert.nl kunt u de com-
plete lijst van 2013 downloaden en uit-
printen.

hiervoor in aanmerking kan komen, maar 
hier geen gebruik van maakt? Meld dit 
dan (desnoods anoniem) aan de voorzit-
ter. Iemand van de cliëntenraad kan u of 
de persoon die hier recht op heeft thuis 
bezoeken en concreet advies geven.  

grOter bereik
Er kunnen ook verschillende berichten 
naar verschillende gebieden gestuurd 
worden. Wie zich bijvoorbeeld zeer dicht 
bij een grote brand bevindt, kan het advies 
krijgen om de omgeving te verlaten. 
Burgers die zich op een paar kilometer 
van de brand bevinden, wordt dan aange-
raden om naar binnen te gaan en ramen en 
deuren te sluiten in verband met mogelijk 
giftige rook. Het daadwerkelijke bereik 
van NL-Alert zal in de praktijk altijd 
groter zijn dan het aantal mensen dat de 
berichten ontvangt, omdat het voor de 
hand ligt zij hun omgeving op de hoogte 
brengen. Met het nieuwe systeem kunnen 
dus meer mensen worden bereikt en wor-
den ze beter geïnformeerd. 

instellen
Bijna alle telefoons zonder internet  
kunnen nu NL-Alert ontvangen. 
Ook een deel van de smartphones is 
geschikt, maar nog niet allemaal. Om 
NL-Alert te kunnen ontvangen, moet 
het ingesteld worden op de mobiele 
telefoon. Op www.nl-alert.nl staat een 
overzicht van geschikte telefoons. Ook 
vindt u er de instructies om dit nieuwe 
waarschuwingssysteem in werking te 
stellen.

infOrmeren
U kunt bij de cliëntenraad ook terecht 
voor meer informatie over de bijzon-
dere bijstand, brochures en aanvraag-
formulieren. De leden informeren u 
graag over de mogelijkheden. 

Wilt u een afspraak maken met 
iemand van de cliëntenraad? Bel 
dan met de voorzitter, de heer Ton 
Timmermans, tel. (0495) 633413. 

De verkeerslichten bij Brug 14 zijn in werking.  (Foto: Nederweert24)

Op maandag 14 januari verga-
dert het raadspresidium om 19.30 
uur in de fractiekamer van het 
gemeentehuis. 

Drie weken voordat de raadsleden verga-
deren, komen de voorzitter van de raad, 
de fractievoorzitters en de griffier bij 
elkaar. Het raadspresidium bereidt o.a. de 
conceptagenda van de raadsvergadering 
en de themaraad voor. Ze neemt daarvoor 
de voorstellen door die het college heeft 
ingediend en eventueel de door een fractie 
ingediende voorstellen. De fractiekamer is 
bereikbaar via de ingang van de parkeer-
plaats aan de Burgemeester Hobusstraat 
(bij de huisartsenpraktijk). U bent van 
harte welkom. Meer weten? Belt u dan 
met de raadsgriffie of stuur een e-mail 
naar griffier@nederweert.nl.

raads presidium

Iedereen kan bij de burgemeester kan-
didaten voordragen voor de Kolderpin 
2013. Dit kan vóór 30 januari 2013. De 
Kolderpin wordt dit jaar voor de 28e 
keer uitgereikt. Hebt u in het verleden 
ooit iemand voorgedragen? Schroom 

niet om opnieuw een voordracht te 
doen! Op onze website kunt u meer 
lezen over de procedure. Ook vindt 
u er de namen van degenen die deze 
hoge gemeentelijke onderscheiding al 
ontvingen.

kandidaten kolderpin 2013
Op zaterdag 9 februari begint Vastelaovundj 2013. Traditiegetrouw wordt 
dan tijdens de sleuteloverdracht in het gemeente huis de Kolderpin uit-
gereikt. 

In 2012 won Lijsbeth Schroijen-Moonen (r) de Kolderpin.

AlpedHuZesNederweert

gemeente nederweert 
fietst tegen kanker


