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Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Geboortekaartjes?

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!

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

Spauwen & Spauwen 
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Mevrouw Hildegard Broods-Saes:

“Al 32 jaar heb ik een groot vertrouwen 
in Tandarts Spauwen. Door soms tijdver-
gende ingrepen en hulp op onmogelijke 
tijden heb ik nog steeds een goed gebit. 
Dank voor deze kundige zorg.”

’Ik was zo bang dat ik 

iets zou vergeten.

Gelukkig dacht 

Van Deursen 

zelfs aan het 

kleinste  detail .’

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

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

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

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

Familiemiddag voor het hele 
gezin met als thema “Komtj us 
kieëke bi-j os”
Om samen met het hele gezin 
in de juiste stemming te komen 
voor Vastelaovundj 2013 wordt 
op zondagmiddag 27 januari 2013 
voor de tweede keer een gezellige 
ludieke Vastelaovundj familie-mid-
dag georganiseerd.
Een middag vol muziek, dans, vei-
ling en flauwekul. 

Optredens diverse artiesten
Er zullen diverse Nederweerter 
artiesten voor het voetlicht treden 
en er een dolle boel van maken, 
voor de inwendige mens wordt 
gezorgd.

Nieuw Flash-mob 
Tijdens de middag zal er een flash-
mob plaatsvinden op muziek van 
Harry & de Gebroeëke Zwiêgelkes.
Kom met zoveel mogelijk vrienden 
en vriendinnen om deel te nemen 
aan de flash-mob. 

Dansmarietjes
Naast de Flash-mob zullen ook de 
Pantera’s en Aurelia’s een optre-
den verzorgen.

Heel gemakkelijk geld verdienen
Natuurlijk is de alom bekende 
veiling opgenomen in de program-
mering en wordt u in de gelegen-
heid gesteld om te bieden en voor 
weinig geld diverse diensten/
producten te kopen, die beschik-
baar worden gesteld door Neder-
weerter winkeliers en bedrijven, 
welke deze middag op een ludieke 
manier worden geveild.
U kunt bijvoorbeeld op een bak-
kersbon met een waarde van  

Geld verdienen op de veiling en flash-mob 2013

Groeëte vastelaovundjfamilie-middig 

€ 10,00 bieden en deze voor 
€ 5,00 mee naar huis nemen, 
dat is snel geld verdienen. 

Bekendmaking Vastelaovundj-
vierder van het jaar 2012
Vorig jaar werden voor de eerste 
keer 11 kandidaten geselecteerd 
om de titel vastelaovundj veer-
der van het jaar 2012 te mogen 
dragen.
Een deskundige jury heeft de kan-
didaten het afgelopen jaar gevolgd 
en zal de winnaar bekend maken 
tijdens de tweede groeëte vaste-
laovundj femilie middig 2013. 

Kandidaten Vastelaovundj-veer-
der van ut jaor 2013
Natuurlijk zijn wij ook weer op zoek 
naar nieuwe kandidaten voor de 
Vastelaovundj veerder van ut jaor 
verkiezing 2013.
Uiteindelijk zal een man of vrouw 
benoemd worden tot vastelaovundj-
veerder van ut jaor 2013.
Deze felbegeerde titel kan door 
iedereen vanaf 16 jaar verkregen 
worden en de voorwaarden die zijn 
eenvoudig.
Het moet een gezellige man of 

vrouw zijn die de Vastelaovundj 
op een waardige manier uitdraagt 
en die op de familie middag aan-
wezig is.
Er kunnen maximaal 11 geno-
mineerde deelnemen aan de 
verkiezing.

Oproep
Wij roepen iedereen op om een 
man of vrouw aan te melden voor 
de titel Vastelaovundj-veerder van 
ut jaor 2013. Een deskundig jury 
zal de kandidaat een jaar lang vol-
gen en in 2014 bekend maken wie 
de felbegeerde titel in de wacht 
heeft weten te slepen. Kandidaten 
aanmelden kan door een mail te 
sturen naar jack_vanbilsen@hot-
mail.com met de vermelding van 
naam, adres, leeftijd, maar vooral 
waarom hij of zij Vastelaovundj-
veerder van ut jaor 2013 moet 
worden.

Entree gratis  
Iedereen is van harte welkom 
tussen 13.11 en 18.33 uur in de 
Pinnenhof en zoals u gewend 
bent van V.V. de Pinmaekers is de 
entree gratis.

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

www.teunissenletselschade.nl

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

LET OP!!
in verband met vastelaovundj:

Voor het 
weekblad van 14 februari

advertenties  en 
tekstkopij inleveren uiterlijk op 

WOENSDAG 6 FEBRUARI
VÓÓR 16.00 UUR.
Bij voorbaat dank 

voor uw medewerking.

Vastelaovundjmaondig 
en -deensdig 

zeen vae gesloôte.
De redaktie

email: info@drukk
er

ijv
an

de
ur

se
n.

nl

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

van eiken meubels,
antiek, Lodewijkstijl, Barok, 

leren bankstellen en modern.
Partijgoed, witgoed en 

kleingoed enz.

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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



Doe
de postcode-

check op onze
website.

Wanneer
wordt

uw woning
aangesloten?

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

Adres.
Brugstraat 31-33 in Nederweert

Contact.
(040) 799 90 85
nederweert@reggefi ber.nl

Meer informatie en de openingstijden vindt u op 
www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert.

Projectmanager aan
het woord.
De aanleg van het glasvezelnetwerk in Nederweert 
wordt vanuit Reggefiber begeleid door
projectmanager Wilco Broeks. Hij zorgt ervoor dat 
alles van a tot z volgens plan verloopt.

‘Het is zover! De aanleg is nu echt begonnen in 
Nederweert. De wijkdistributiehuisjes zijn voor de 
kerstvakantie nog geplaatst. De aannemer heeft de 
engineering uitgewerkt. In totaal wordt ongeveer 
73.500 meter geul gegraven en aan het einde 
van de aanleg zijn ruim 5300 huisaansluitingen 
gemaakt. We starten in Nederweert-Oost, dan naar 
Nederweert-West, door naar Nederweert-Eind om 
te eindigen in Ospel. Mijn taak is om de voortgang 
te bewaken en alle betrokken partijen en disciplines 
binnen Reggefi ber aan te sturen en te voorzien van 
de juiste informatie. Speerpunten hierbij zijn toezien 
op veiligheid, kwaliteit en voortgang.’

Lees verder op
www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert.

Bouwnieuws Glasvezel Nederweert

Wij stellen u voor aan onze aannemer.
Dat Nederweert graag glasvezel wil is één, hoe het er komt is twee. Een paar honderd kilometer glasvezelkabel gaat
niet vanzelf de grond in. De aanleg van glasvezel is een zeer arbeidsintensief proces. En dat doen we niet zelf. In
Nederweert gaat aannemer Gebroeders van der Donk de graaf- en aanlegwerkzaamheden voor Reggefiber uitvoeren.
Gebroeders van der Donk is geen vreemde voor ons. Samen hebben we al diverse gemeenten voorzien van een 
glasvezelnetwerk. En met succes!

HET IS ZOVER.
GLASVEZEL
KOMT ER NU AAN.

Eerste schop in de grond.
Wij beginnen de werkzaamheden in Budschop, 
Nederweert. Sindsdien zijn zo’n 4 ploegen van 8 personen 
professionals keihard bezig om glasvezel tot in uw woning 
aan te leggen. De voorlopige planning is dat zij nog tot 

eind december 2013 bezig zullen zijn om iedereen aan te 
sluiten op het hypermoderne glasvezelnetwerk. Daarbij 
streven we er natuurlijk altijd naar om de overlast voor de 
bewoners tot een minimum te beperken. 

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

Wilt u er meer over weten?
Doe de postcodecheck op
www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert
en vergelijk het aanbod van de serviceproviders.
Dan weet u direct welk abonnement het beste
bij u past. Of kom langs voor een persoonlijk en
onafhankelijk advies in onze glasvezelwinkel.
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Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
Internet: www.groenekruis.nl

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

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

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

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

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

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

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

Uitvaartverzorging
VAN GANSEWINKEL V.O.F.

Patersveld 19  6001 SN  WEERT            Tel. 0495-543815

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

 Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl

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

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

Charlotte Simons 9 jaar:
Vanaf 8 jaar mogen kinderen lenzen, 
toen ik dat hoorde werd ik enthousiast. 
Nu draag ik zelf lenzen en vind het super hoe 
ik geholpen ben door Eyecentre Nederweert.
Zelfs op wintersport ging het super.

Eyecentre bedankt.

Vanaf heden
GESLOTEN

VOSSEN
Vlut 33, tel. 64 13 14

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

Iedereen wil wel eens iets anders in huis. Met nieuw behang of een ander gordijn 
is een ander woongevoel snel gerealiseerd. Probeer het eens en profiteer dan 

direct van de hoge korting op behang en gordijnen. Wacht niet te lang, de 
actie geldt maar tot en met 3 februari 2013.

OP BEHANG EN GORDIJNEN

vraag naar de voorwaarden

Kerkstraat 19 
6031 CE Nederweert 
Telefoon (0495) 63 18 61
E-mail poell@colorsathome.nl

Actie geldt van 21 januari t/m 3 februari 2013.

MET DE VASTELAOVUNDJ ZEEN 
VAE GESLOOTE, MER DOON 

DAONAO EXTRA MOOTE

(geldjig t/m 20 febr. 2013 )

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Sinds 1914

Aanbieding 
t/m 26 januari 
PruimenvlaaiPruimenvlaai

€ 7,95€ 7,95
Uitgeroepen tot de lekkerste 
Limburgse Pruimenvlaai bij L1

Ski-vlaai Ski-vlaai 
 € 14,95 € 14,95
Aanbieding 28 jan. t/m 2 feb.
Kruimelvlaai € 7,95
Mango-abrikozenvlaai € 13,95

“BAKJE TROOST, EEN 
ONTMOETING VAN MENSEN 

DIE EEN DIERBARE VERLOREN 
HEBBEN AAN KANKER”… 

IN HET TOON HERMANS HUIS 
WEERT

Het verlies van een geliefde is een van de 
ingrijpendste gebeurtenissen in een men-
senleven. Tijdens het rouwproces komen 
er veel vragen en gevoelens naar boven. 
Soms weet je niet hoe je hiermee om 
moet gaan. Het helpt om deze ervaringen 
te delen en wat ondersteuning te vragen. 
Binnenkort start het Toon Hermans Huis 
Weert met informele inloopbijeenkomsten 
voor nabestaanden die een dierbare heb-
ben verloren. Hier kun je samen met an-
deren, onder het genot van een kopje kof-
fie praten over wat je doormaakt. Tijdens 
deze inloopmomenten zijn gecertificeerd 
medewerkers rouw en verlies aanwezig. 
De bijeenkomsten vinden plaats elke 1ste 
en 3e woensdag van de maand, van 14.00 
tot 15.00 uur te starten op 6 februari a.s. 

Meer informatie is te vinden op de web-
site: www.toonhermanshuisweert.nl of 
telefonisch 0495-541444.

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

OPTOCHT OSPEL 2013
Maandag 11 februari a.s. is het dan zo-
ver. Dan zal weer een grote optocht door 
de straten van Ospel trekken. Opstelling 
vindt plaats op het Aerthijsplein. Grote 
wagens kunnen zich opstellen aan de 
Stad waar ze vervolgens kunnen invoe-
gen in de optocht die vertrekt richting 
Annastraat. Aanvang van deze kleurrijke 
optocht is om 13.00 uur.

U kunt zich opgeven voor de optocht via 
onze website.
www.optochtcomiteospel.nl
U kunt dit doen onder de rubriek inschrij-
ven. Of via de mail: optocht.doospel@
upcmail.nl
Bent u niet in het bezit van een computer, 
dan kunt u telefonisch contact opnemen 
met Jan van Laer Tel. 0495-634199.
De uiterste inschrijfdatum om opgenomen 
te worden in het programmablad en om 
in aanmerking te komen voor een prijs is
vrijdag 1 februari, tot 20.00 uur `s avonds.

De optocht  zal door de volgende stra-
ten trekken
Annastraat, Siebenstraat, Korenbloem-
straat, Klaproosstraat, Lochtstraat,
Meester Hermansstraat, Waatskamp-
zijweg, Waatskamp, Reindersweg, O.L. 
Vrouwestraat en ontbinding vind plaats bij 
het Aerthijsplein.

Voor degenen die langs deze route wo-
nen, vragen wij om deze op maandag 11 
februari a.s., als de optocht voorbij zal 
trekken, vrij te houden van geparkeerde 
auto`s. Ook kunt u het geheel opfleuren 
door zelf versieringen aan te brengen bij 
uw huis. Bij voorbaat dank voor de me-
dewerking.

Optocht Comité Ospel.

Wegens vakantie gesloten 
van 18 januari tot en met 26 januari. 

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Oproop:
Vör de jeugd t/m 15 jaor es d’r un playbacksjoow, 
allein dialectnömmers kunne daelneeme.
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www.pinmaekers.nl

Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

Glasvezel in Nederweert? 
Ja, ook in het Buitengebied!

De Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Nederweert heeft sinds ons vorige bericht 
niet stil gezeten.

Onze oproepen aan U en de Gemeente Nederweert hebben een prachtig effect gehad. 

kostenloze aansluiting van uw woning. Uw aanmeldingen zijn of worden door ons 
naar het kantoor van Reggefiber in de Brugstraat gebracht. Wij hebben Reggefiber 
gevraagd, alle aanmeldingen op te nemen in hun administratie. Dit om de behoefte in 
het buitengebied concreet te maken (tot nu toe al ruim 200!).

-
tegraal onderdeel van de samenleving uitmaken en hiervan dient niemand te worden 
uitgesloten.

graag met de initiatiefgroep wil samenwerken om alle woningen en bedrijven in de 
buitengebieden rondom Nederweert te laten aansluiten op het glasvezelnet. 

de bebouwde kom van Nederweert, daarover heeft u in de media al kunnen lezen. 

Bergeijk en wil, nadat de resultaten hiervan bekend zijn, bekijken welke mogelijkhe-
den er zijn voor ons Nederweertse buitengebied. 

-
weert en de firma Reggefiber, omdat we tot een gezamenlijk actieplan willen komen.

aansluiting op het glasvezelnetwerk van buitengebieden, Nederweert kan en zal dus 
niet mogen achterblijven!

voorjaar met een voorstel komen om glasvezel op het Limburgse platteland te stimu-
leren, zo heeft het College van B&W in Nederweert de Initiatiefgroep schriftelijk laten 
weten. 

De Initiatiefgroep zoekt samenwerking met uw Buurtvereniging en/of Dorpsraad, om 
óók diegenen die nog geen internetverbinding hebben, te bereiken.  Meld u dus aan bij 
uw buurtvereniging als vrijwilliger als u wilt meehelpen, om alle (ook achteraf gelegen) 
adressen te bereiken. Want iedereen telt mee. Zegt het voort!

Wij willen het mogelijk maken, dat iedereen ons kan bereiken, met vragen wij ons 
terecht kan en zich kan aanmelden. U kunt de Initiatiefgroep Glasvezel Buitenge-
bied bereiken via:

E-mail: glasvezelbuitengebied@gmail.com, Postadres: De Riet 5, 6034 RM Neder-
weert Eind. Telefonisch: 06-29417263 of 06-10430095.
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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
Walnootbavaroise ....................................€ 10,75
Tarwe rogge .................................................   € 1,95
Mais reuzebol .................................. 2 voor € 1,40
Tompouce ........................................ 2 voor € 2,40

Dinsdag en woensdag: BROODDAG
2 broden naar keuze ...voor slechts € 3,70

Voor onze extra aanbiedingen: 
kijk in de winkel.

Bedrijfsbezoek met aansluitend 
openbare fractievergadering 

Op dinsdag 29 januari heeft ons eerste bedrijfsbezoek in 
2013 plaats. Iedereen die hieraan wil deelnemen, dient 
-na opgave zoals hieronder vermeld- om 19.30u aan-
wezig te zijn bij E-Village, Hulsenweg 14 te Budschop. 
Wij zijn benieuwd naar de activiteiten van dit bedrijf, dat 
zich o.a. profileert als “de digitale sportwereld” in Ne-
derweert. 

Aansluitend bespreekt het CDA ter plaatse de raadsagenda van dinsdag 5 februari. 
Op deze agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

Evaluatie Groene Kaart  
Er wordt nu 3 jaar gewerkt met de Groene Kaart Nederweert dus tijd voor evaluatie van 
de gevolgen hiervan.
Het ‘Groene Kaart’ Model gaat uit van het principe dat er geen kapvergunning nodig is 
voor het rooien van bomen met uitzondering van de bomen die op de ‘Groene Kaart’ 
staan. Er is dus geen sprake van een algemeen kapverbod, maar er is een verbod voor 
het vellen van houtopstanden die op de ‘Groene Kaart’ staan.

Vaststelling bestemmingsplan Uitbreidingslocatie Merenveld, Budschop
Na de overname van de ontwikkeling van Synchroon heeft de gemeente de steden-
bouwkundige planopzet heroverwogen tegen het licht van de gewijzigde marktomstan-
digheden. Daarbij zijn vraaggestuurd bouwen, flexibiliteit en een kwalitatief onderschei-
dend plan leidende uitgangspunten geweest. De huidige (voorlopige) verkavelingsopzet 
gaat uit van minder woningen (110). De planopzet en verkaveling is echter zodanig dat er 
ingespeeld kan worden op een veranderende vraag.

Vaststellen Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Weert en Nederweert 2013-2016
Er wordt meer dan voorheen een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van 
burgers voor hun leefstijl en de gevolgen daarvan voor de gezondheid.
Op basis van aanbevelingen vanuit een consultatiebijeenkomst met ketenpartners is een 
actieprogramma opgesteld 
De eerste twee jaar wordt uitvoering gegeven aan een verdere uitwerking van twee pro-
jecten (overgewicht en opvoedings-ondersteuning) op het terrein van jeugd. 
Op het terrein van ouderen zullen ook twee projecten nader uitgewerkt worden (project 
‘actief leven’ en ‘voorkomen van eenzaamheid’).

Wilt u er bij zijn? Dan meteen even aanmelden per mail op info@cda-nederweert.nl Dit 
kan vanwege organisatorische redenen tot uiterlijk 25 januari.

Tot dinsdag 29 januari.a.s.

CDA Nederweert

Gezaâmelikke Wichteroptocht

De basisschoôle oet Ni-jwieërt;  BS Budschop, BS de Bongerd, BS de Klimop en BS de 
Kerneel organizeêre gezaâmelik ‘ne schoôleoptocht op vri-jdig 8 fibberwaârie.
De wichter van dees 4 schoôle zeen al waeke aan ’t dînke en knutsele um toch mer met 
de schoeënste en/of lolligste kreejaâsies vör d’n daag te koôme um zoeë inne priêze te 
kunne vallen. Pepeer, kippegaas, behangpleksel of verf werkelik alles hebbe ze oette 
kast of oette graasj gehaaldj um hun fantaâzie d’r op los te kunne laote. En ’t belooftj 
’n schitterendj spektaâkel te waere. Mer allein de wichter kunne de optocht neet laote 
slaâge. Dao huuëre dikke ri-je pebliek bi-j! Mînse di-j lache met de grappe, minse di-j 
klappe um de prônkstökke, minse di-j gruuëts zeen umdet heur wichter of kleinkindjer 
mej loupe en minse di-j gewoeën geniete van ’t plezeer waat de wichter belaeve. Moô-
ders, vaders, wichter, opaas en omaas, tantes, uuëmpkes en buure komtj geniete van ’t 
entoezjasme van al dees wichter. 
’t Es de moôte waert!     
De roete startj um 11.11 oor vanaaf de Parkeerplaats achter de Pinnenhof. Dan gieëtj 
richting-Hoeëgeweeg-Burg.Vullerstraot-Kerkstraot-Brökstraot-Lambertusstraot. 

Vae zeen uch langs de roete vri-jdig 8 fibberwaârie um 11.11 oor!

Beste minse, letj op! 
Um dit schoeën wichterspektaâkel te laote slaâge, 

zeen vae genoeëdzaaktj de Kerkstraot, 
un gedaeldje vanne Brökstraot en de Lambertusstraot 

dae daâg aaf te sloete van 10.45 oor 
tot un oor of 12, veur de veiligheid van de wichter. 

Haotj dao astebleef raekening me-j!

Vorkmeer Nederweert 
In de gemeente Nederweert is Vorkmeer dé welzijnsorganisatie. Vorkmeer wil een bij-
drage leveren aan het welzijn van mensen. De organisatie heeft diensten op het gebied 
van vrijwilligerswerk, welzijn ouderen, jongeren, leefbaarheid en sport. 

NL DOET OP 15 EN 16 MAART 2013
Organisaties, stichtingen en verenigingen opgelet! Dit is uw kans om een grote 
klus te klaren én nieuwe vrijwilligers te werven. Doe mee met NLdoet op 15 en 
16 maart 2013. Knap het speelplein op, neem ouderen een dagje uit of geef de 
kantine een likje verf.
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daar-
om met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast 
draagt NLdoet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook laat NLdoet zien hoe 
leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Meedoen is eenvoudig. Meld uw klus aan op de website 
www.nldoet.nl. Belangstellende klussers kunnen zich via de site aanmelden. En u ont-
vangt een gratis promotiepakket met daarin alles om er een succesvolle dag van te maken. 
Ook in 2013 kan het Oranje Fonds een bijdrage geven voor NLdoet klussen. De maximale 
bijdrage is dit jaar € 450,-. Het Oranje Fonds hanteert hiervoor een aantal criteria. Deze 
criteria, meer informatie en inspirerende ideeën leest u op de website www.nldoet.nl.
In de gemeente Nederweert hebben al diverse verenigingen een klus aangemeld 
op de website van NLdoet. De aangemelde klussen zullen bezocht worden door leden 
van het college van de gemeente Nederweert. Ook zal Vorkmeer een bezoek brengen 
aan deze initiatieven en een leuke attentie meebrengen voor de vrijwilligers. 
Wilt u zich als vrijwilliger inzetten tijdens NLdoet? Kijk dan op bovengenoemde web-
site voor een klus bij u in de buurt! U maakt dan kennis met vrijwilligerswerk en helpt een 
organisatie een klus te klaren. En reken maar dat het nog gezellig is ook!

VRIJWILLIGERSDAG 2013 
Na een gezellige en succesvolle vrijwilligersdag in oktober 2012 gaan nu weer de voor-
bereidingen voor de vrijwilligersdag in 2013 van start! Vorig jaar heeft een werkgroep, 
waaraan afgevaardigden van vrijwilligersorganisaties deel hebben genomen, de vrij-
willigersdag vormgegeven. Ook dit jaar zal een werkgroep met de vrijwilligersdag aan 
de slag gaan. Wij zoeken mensen die willen helpen bij deze voorbereidingen. Ideeën, 
suggesties en helpende handen zijn van harte welkom! Op dinsdag 26 februari zal ’s 
avonds een eerste bijeenkomst plaatsvinden om het programma van de vrijwil-
ligersdag 2013 vorm te geven. Wilt u met ons meedenken? U bent van harte welkom 
op 26 februari. Graag ontvangen wij een berichtje als u naar de bijeenkomst komt via 
info@vpnederweert.nl of tel. 0495-688249. Bent u niet in de gelegenheid om bij de bij-
eenkomst aanwezig te zijn, maar wilt u wel graag een idee doorgeven of helpen bij de 
verdere voorbereidingen, neem dan contact met ons op. 

MAATJESPROJECT: vrijwilligster gezocht voor gezellig contact! 
Voor een vrouw van 31 jaar zoeken we iemand die samen met haar er af en toe op uit 
wil gaan en contact wil onderhouden. Mevrouw ontvangt begeleiding van de organisatie 
Wonen Plus. Mevrouw heeft een ‘klein wereldje’ en het zou haar erg goed doen als ze sa-
men met iemand leuke activiteiten kan ondernemen. Je kunt mevrouw eigenlijk overal blij 
mee maken. Ze vindt het leuk om gezellig te kletsen, te winkelen en leuke uitjes te doen. 
We zoeken een enthousiaste vrijwilligster rond dezelfde leeftijd of ouder dan mevrouw. 
Bent u de vrijwilligster die iets voor een ander wil betekenen? Neem gerust contact met 
ons op voor meer informatie! 

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

Theater Boerderij Boeket
Programma 2013

Pure theaterbeleving in een natuurlijke omgeving

In het buitengebied van Nederweert, in 
buurtschap Boeket, staat onze langgevel-
boerderij van oorsprong uit eind 1700. In het 
verlengde van de boerderij staat een grote 
boerenschuur, gebouwd in 1938. Deze is in-
gericht in een sober en sfeervol theatertje, 
met een capaciteit van 100 personen.

De tuin rond de boerderij is aangelegd als 
boerentuin met een moestuin, fruitboom-
gaard, ven en veel wilde planten, bomen en 
struiken. Bezoekers kunnen voor en na de 
voorstellingen ronddwalen in die natuurtuin.

Vooral jonge theatermakers worden in de gelegenheid gesteld om zich te profileren. 
De theaterboerderij is heel geschikt voor producties op locatie. Er wordt ingespeeld op
kleinschaligheid, waar natuur en cultuur hand in hand gaan.

De meerwaarde van theater op locatie is een ambiance in een landelijke omgeving; be-
taalbare prijzen; een direct contact met de artiesten en kansen voor aankomend talent.

Kom en geniet van puur theater!

Programma 2013
14 April - Piepschuim - Cabaret Met een keur van gitaren, saxen, humor en het woord 
als instrument brengt Piepschuim een energieke ode aan het vrije woord.

20 en 21 April - Op Drift - liedjesprogramma van Jan en Tomas Schroën Ben je òp 
weg of ònderweg. Muzikale genres, waaronder rap, wisselen elkaar af. Uitbundigheid 
volgt op onkwetsbaarheid.

18 mei - Het Johannes kwartet: 4 klassiek geschoolde violistes. Begaafd jong talent 
speelt op 2 violen, altviool en cello werken van Brahms, Mozart, Bach en Dvorzak.

25 mei - Fresh en Fruity: Jazz Minded Dit Weerter Jazz combo speelt de jazz op een 
hedendaagse en laagdrempelige wijze. Een traditionele bezetting in combinatie met mo-
derne invloeden uit de pop en latin.

10 en 17 augustus - Buitenbios Twee topfilms vertoont op locatie in samenwerking
met het filmhuis Weert.

31 augustus - Nederbelgië: cabaretprogramma van Lennaert Maes. Deze Vlaming 
verovert Nederland in snel tempo. Hij won in 2011 de publieksprijs op het Leids Caba-
retfestival.

13 september - Woord Houden: cabaretprogramma van Pieter Jouke. Een eigenzin-
nig cabaretier met een fijn gevoel voor literair absurdisme. Ook schrijver van program-
ma’s zoals Koefnoen en Spijkers met koppen. Sneller dan het internet en puurder dan 24
karaats goud.

21 september - Brabants troubadour: Gerard van Maasakkers. Won in 2012 de An-
nie M.G. Schmidtprijs “Zomaar onverwacht” Verder behoeft deze bekende topartiest 
geen aankondiging. Vanzelfsprekend goed !

Reserveren is wenselijk
Bel: tel. 0495-631999
Mail: j.levels3@kpnplanet.nl
Locatie: Rosselsweg 3, Nederweert
Entree: 10 euro.
Voor uitgebreide informatie over artiesten, aanvangstijden e.d. raadpleeg onze website
www.theaterboerderijboeket.nl

39e Boorebroeeluft in 
D’Ind-j

Op zaoterdig 26 jannewarie aanstaondje organiseert-j KV De Piepkukes oeet D’ind-j
vur de 39e kieer de boorebroeeluft. Deze aovundj zal dit jaor um 19.33 oor beginne beej 
Kefee/Zaal Smolenaers aan ut Pastoeer Maesplein. 

Henk van Mart van Corneel van de Hei en Riek van Sjaëk oet de Pieël.
In ut dagelijkse laeve baeter bekind-j as Henk Dings.

en

Monique van Luut Jo en Mia van Sille Tjeu.
In ut dagelijkse laeve baeter bekind-j as Monique Greijmans.

Zullen tiedes de plechtige ceremonie  ieeuwige trouw aan elkaar beloove en al ut goods 
wat dao beej huurt-j.

Um 22.33 oor vertrekke vae met ut hieele gezelschap, in stoet nao Kefee/Zaal Bi-j Le-
nie aan de Kruusstraot. Einmaol dao aangekoome zal de recepsie plaatsvinge en heet 
eederein de meugelijkheid um  ut “Boorepaar” te felisiteere. Nao aaflaup vanne recepsie 
zal dur un groeet fieest losbarstte wat door zal gaon tot in de late uurkes.

Ut broeedspaar zooj ut un ieer vinge as eederein kuumt-j um dit heugelijke feit met hun 
te veere. Dus beej deze zeeje ammaol genuuedt-j.

Kiekt-j vur mieer informasie op www.depiepkukes.nl of op www.facebook.com/kvde-
piepkukes

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

www.dansschoolhellendoorn.nl

Boerenkamplaan 43 Someren-Eind

Lessen op alle dagen v.d. week in eigen danscentrum!
Someren, 5 minuten van Nederweert

Stijldansen
Salsa

Rock ‘n Roll
Streetdance

Bel nu: 
06-55140501

Donderdag 7 februari  
Nieuw: Zaal de Pinnenhof te Nederweert
18.00 u. Proefles Streetdance / Hip Hop 20.00 u. Paren beginners

19.00 u. Swing, rock and roll beginners 21.00 u. Salsa beginners

DDAANNSSLLEESS

Elke zaterdag dansavond, 
20.30 uur, ook niet leden.

ZUMBA Nederweert

OPEN DAG 
ZONDAG 

27 JANUARI
V.A. 19.00 U.

Bezorgers gevraagd voor
Weekblad voor Nederweert

Reageren via:
Clauwers.j@gmail.com of  06-15280755
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Gemeente contact

Het doel van de Groene Kaart was de 
kapvergunning te dereguleren en daar-
mee een lastenvermindering voor de 
inwoners en de gemeente te realiseren. 

Groene Kaart
Het Groene Kaart-model is een van de 
twee varianten uit de standaard Model-
Boomverordening. Deze verordening is 

in 2007 opgesteld door de Bomenstichting 
en Vereniging Stadswerk Nederland.

Het Groene Kaart-model gaat uit van het 
principe dat er geen kapvergunning nodig 
is voor het rooien van bomen, met uitzon-
dering van de bomen die op de Groene 
Kaart staan. Er is dus geen sprake van een 
algemeen kapverbod, maar van een ver-

In 2009 is de Groene Kaart Nederweert ‘De mooiste bomen in beeld’ 
opgesteld en in werking getreden. Deregulering van de kapverordening 
voor zowel de inwoners als de gemeente zelf lag ten grondslag aan het 
opstellen van de Groene Kaart. Na drie jaar is het tijd voor een evaluatie.

bod voor de velling van houtopstanden 
die op de Groene Kaart staan. 

BurGerBetroKKenheid
De Groene Kaart Nederweert, De mooi-
ste bomen in beeld genaamd, is in 2009 
opgesteld in samenwerking met Cobra 
Boomadviseurs, een erkend adviesbu-
reau op het gebied van boombeheer en 
onderzoek. Daarnaast zijn ook dorpsra-
den en inwoners betrokken bij het opstel-
len van de lijst. Zij konden waardevolle 
bomen voor de Groene Kaart aandragen. 
Ook natuurverenigingen zijn in het voor-

Deregulering van kapvergunningen voldoet aan verwachtingen

evaluatie van Groene Kaart 
nederweert

traject meegenomen bij het opstellen van 
de toetsingscriteria.

evaluatie 
Tijdens een themaraad over de Groene 
Kaart en het groenbeleidsplan in decem-
ber 2011 is toegezegd dat er een evaluatie 
van de werking van de Groene Kaart zou 
plaatsvinden. Deze evaluatie is eind vorig 
jaar opgesteld en wordt op dinsdag 5 febru-
ari voorgelegd aan de gemeenteraad. 

ConClusies
Geconcludeerd kan worden dat het wer-
ken met de Groene Kaart voldoet aan de 
verwachtingen zoals die in de startnotitie 
Deregulering Kapverordening zijn opgeno-
men. De burger hoeft in de meeste gevallen 
geen lange procedures meer te doorlopen 
om een boom te kappen en de gemeente 
besteedt veel minder uren aan de uitgifte 
van kapvergunningen. Daarnaast is er 
geen forse toename van het aantal gekapte 
bomen waar te nemen. Ook is er nog geen 
sprake geweest van illegale kap van bomen 
die op de Groene Kaart staan. 

Geen tussentijdse 
aanpassinGen
Er zijn dus geen redenen om de ingezette 
deregulering van de kapverordening te her-
zien. Wel stelt het college van burgemees-
ter en wethouders aan de raad voor om de 
mogelijkheid om bomen tussentijds aan te 
dragen te schrappen. Dit houdt in dat de 
kaart voortaan maar één keer in de vijf jaar 
aangepast kan worden. 

Reden hiervoor is dat het tussentijds 
aandragen van bomen kan leiden tot 
een verkapte kapvergunningsprocedure. 
Hiermee wordt de ingezette deregulering 
in principe weer teniet gedaan. Daarnaast 
wordt er bijna geen gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om bomen tussentijds aan 
te dragen en zijn er bij het opstellen van 
de Groene Kaart ook bijna geen bomen 
aangedragen door inwoners. We kunnen er 
dus vanuit gaan dat de belangrijkste bomen 
opgenomen zijn. Een periodieke (eens 
in de vijf jaar) algemene aanpassing van 
de Groene Kaart is om die reden dan ook 
voldoende om de lijst actueel en volledig 
te houden.

vervolG
Als de gemeenteraad akkoord gaat 
met het voorstel, dan zal het college de 
Groene Kaart aanpassen op dit onderdeel. 
Gelijktijdig met deze aanpassing zul-
len ook een tweetal wijzigingen worden 
doorgevoerd in het bestand van de Groene 
Kaart. Eén boom zal hieraan worden toege-
voegd en één boom wordt geschrapt omdat 
deze eerder vanwege veiligheidsredenen 
is gekapt. Over deze aanpassingen wordt u 
geïnformeerd via het Gemeente Contact en 
de website. 
  
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de gemeente. Kijk voor de Groene 
Kaart op www.nederweert.nl.

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.

Het opknappen van de Brugstraat, het 
horecaplein en Geenestraat is een lang 
gekoesterde wens van ondernemers, 
bewoners en de gemeente. De herinrich-
ting maakt deel uit van het Masterplan. 
Het afgelopen jaar is besteed aan een 
aantal voorbereidingen. 

overleGGen
Zo is er een voorlopig ontwerp opge-

steld en zijn overleggen gevoerd met 
ondernemers, bewoners en andere 
belanghebbenden. Op basis van input 
die werd verkregen, is het ontwerp defi-
nitief gemaakt. Daarna kon het werk 
worden aanbesteed. Aannemer Bloem 
Civieltechniek uit Panheel was de meest 
gunstige inschrijver volgens de criteria 
van de gemeente. Bloem gaat de herin-
richting ook uitvoeren. 

overlast
Ondanks dat we de overlast zo klein 
mogelijk proberen te houden, is het niet 
te voorkomen dat de werkzaamheden 
tot enige overlast zullen leiden. Zo moet 
iedereen rekening houden met tijdelijke 
afsluitingen en wegomleidingen. Ook 
na de herinrichting zal het even wennen 
zijn, want de Brugstraat gaat veranderen 
in een eenrichtingsweg.  

Fases
Tijdens de informatieavond geeft aan-
nemer Bloem een toelichting op de 
verschillende fases van het project en 
wat dit voor bewoners, ondernemers en 
verkeersdeelnemers betekent. Het werk 
start direct na carnaval. De verwachting 
is dat de herinrichting voor de kermis is 
afgerond. Daarbij zullen de weersom-
standigheden een rol spelen. 

inFormatieavond
Graag willen we u uitnodigen voor een 
informatieavond over de uitvoering van 
de herinrichting van de Brugstraat en 
het gedeelte van de Geenestraat vanaf de 
Lindenstraat tot aan de Kerkstraat. De 
bijeenkomst wordt gehouden op woens-
dag 30 januari om 19.30 uur in de raad-
zaal van het gemeentehuis.

aanmelden nieuwsBrieF
De gemeente verstuurt geregeld nieuws-
brieven per e-mail, zodra er belang-
rijke informatie te melden is. Op www.
nederweert.nl kunt u zich onder het 
kopje Over Nederweert aanmelden voor 
het ontvangen van deze nieuwsbrie-

ven. U kunt voor informatie over het 
verloop van het project ook terecht 
op onze website. Kijkt u dan onder 
Plannen en projecten>Ruimtelijke 
Ontwikkeling>Herinrichting 
Brugstraat en Geenestraat. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer J. Metselaars 
van het team Binnendienst. 

Na een jaar van voorbereidingen en overleg met belanghebbenden is het 
zover: de herinrichting van de Brugstraat, het horecaplein en een deel 
van de Geenestraat gaat van start. Direct na carnaval beginnen de werk-
zaamheden. Op woensdag 30 januari vindt een informatieavond plaats 
over het project en wordt uitleg gegeven over de verschillende fases, de 
verkeersmaatregelen en de manier waarop we communiceren tijdens de 
werkzaamheden. Iedereen is om 19.30 uur van harte welkom in de raad-
zaal van het gemeentehuis. 

Informatieavond op woensdag 30 januari

herinrichting Brugstraat, 
Geenestraat en horecaplein

Ligt er een stoeptegel los of is er 
een lantaarnpaal kapot? Dit kunt 
u vanaf nu eenvoudig en snel 
melden via www.nederweert.nl. 

De button ‘Meldpunt Openbare Ruimte’ 
leidt u naar een kort invulformulier 
waarmee u direct online uw melding 
kunt doorgeven. 

welKe meldinGen?
Bij meldingen die zijn bedoeld voor 
het Meldpunt Openbare Ruimte kunt 
u denken aan klachten over huis- en 
zwerfvuil: is er ergens geen huisvuil 
opgehaald of ligt er afval naast de 
weg? Ook zijn er situaties denkbaar die 
hinder kunnen opleveren, zoals loslig-
gende straatstenen en kapotte bankjes in 
plantsoenen. Overlast van hondenpoep 
of ongedierte, kapotte verkeersborden 
en defecte staatverlichting zijn andere 
voorbeelden.  

24 uur per daG
Al deze meldingen kunt u voortaan 24 
uur per dag, 7 dagen per week online 
doorgeven. Als u een e-mailadres invult 
bij uw melding, ontvangt u binnen twee 
werkdagen bericht.  

GevaarlijKe situaties 
Veroorzaakt de melding die u wilt door-
geven direct gevaar of is er een andere 
reden die acute behandeling noodzake-
lijk maakt? Dan kunt u uw melding 7 
dagen per week tussen 07.00 en 22.00 
uur telefonisch doorgeven, via tel. 
(0495) 677111. Buiten deze tijden kunt 
u, afhankelijk van de aard van de mel-
ding, contact opnemen met de brand-
weer of politie. 

dienstverleninG 
Met het openen van dit online meldpunt 
is onze digitale dienstverlening weer 
verder uitgebreid. Uiteraard kunt u 
meldingen ook nog steeds telefonisch 
via onze algemene telefoonnummer of 
persoonlijk bij het gemeentehuis door-
geven.

Meer informatie over het online 
Meldpunt Openbare Ruimte? Neem 
dan contact op met de gemeente.

online 
meldpunt

Dit gedeelte van de Geenestraat wordt de komende tijd opgeknapt.  (Foto: gemeente Nederweert)

Deze kastanjeboom langs de Rijksweg Noord is een echte blikvanger. (Foto: gemeente Nederweert)

oud papier
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Sinds eind 2012 is er als aanvulling op 
de sirene een nieuw alarmmiddel voor 
de mobiele telefoon: NL-Alert. 

nlalert
NL-Alert maakt niet alleen duidelijk 
dat er iets aan de hand is. Met een kort 
tekstbericht kan ook gemeld worden wat 
er aan de hand is en wat de ontvanger 
op dat moment het beste kan doen. 

Het systeem wordt ingezet bij levens- en 
gezondheidsbedreigende situaties, zoals 
een grote brand waarbij giftige rook 
vrijkomt, explosiegevaar of een over-
stroming. Bij een noodsituatie bepaalt 
de meldkamer van de veiligheidsregio 
in welk gebied een NL-Alert uitgestuurd 
wordt.

cOntrOleren 
Veel burgers hebben hun telefoon inmid-
dels ingesteld op het NL-Alert kanaal. 
Maar ze hebben nog niet kunnen con-

troleren of dat op de juiste manier is 
gebeurd en of ze nu ook daadwerkelijk 
berichten kunnen ontvangen. Het con-
trolebericht op maandag 4 februari biedt 
hiervoor de gelegenheid.

testen
Het verzenden van een controlebericht 
biedt de regio’s tevens de gelegenheid 
om periodiek het systeem te testen. 
Immers, de techniek is beschikbaar, het 
personeel is opgeleid, maar niemand 
heeft nog ervaring met het daadwerke-
lijk versturen van een bericht. Dat gaat 
nu veranderen.

Verzenden 
Het versturen van een NL-Alert controle-
bericht betekent in de praktijk dat vanuit 
alle 25 veiligheidsregio’s twee keer per 
jaar een controlebericht wordt verstuurd 
naar alle telefoons die zijn ingesteld op 
NL-Alert. Dat gebeurt in mei en novem-
ber en wel op de eerste maandag van de 

maand, om 12 uur ‘s middags (gekoppeld 
aan het sirenemoment). 

Op maandag 4 februari is een extra con-
trolemoment gepland vanwege de hier-
boven genoemde redenen.

OVeral
De sectie crisiscommunicatie zorgt 
ervoor dat het controlebericht op maan-
dag 4 februari om 12.00 uur wordt ver-
stuurd binnen de gehele veiligheidsre-
gio. Vanwege de landelijke controle mag 
het niet uitmaken waar een burger zich 
op 4 februari om 12.00 uur in Nederland 
bevindt. Hij of zij ontvangt overal rond-
om dit tijdstip hetzelfde controlebericht.

cOntrOlebericht
Dit controlebericht heeft de volgende 
standaard tekst: NL-Alert 04-02-2013 
12:00: Controlebericht. Uw telefoon is 
juist ingesteld voor NL-Alert.  
U hoeft niets te doen. 

Kijkt u op www.nl-alert.nl voor meer 
informatie over de werking van dit 
nieuwe alarmmiddel.

besluiten

Ontwerpbestemmingsplan
n	Uitbreidingslocatie Hoebenakker, 

Nederweert, bestemmingsplan behelst het 
woongebied Hoebenakker m.u.v. het 
gebied waarvoor in september 2012 een 
uitwerkingsplan is vastgesteld (bestem-
mingsplan Hoebenakker 2013) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken 
na de dag van publicatie, van 25 januari t/m 7 
maart 2013, bij de centrale klantenbalie of op 
afspraak. Het bestemmingsplan is ook digi-
taal raadpleegbaar via www.nederweert.nl. 
Het indienen van schriftelijke en mondelinge 
zienswijzen is tijdens de inzageperiode 
mogelijk bij de gemeenteraad. Raadpleeg 
deze bekendmaking op onze website voor 
meer informatie. Bellen mag ook met de heer 
C. Damoiseaux van het team Ruimtelijke 
Ontwikkeling.

explOitatieplan
n	Uitbreidingslocatie Hoebenakker, 

Nederweert, intrekken huidige exploitatie-
plan Hoebenakker. Er wordt geen nieuw 
exploitatieplan opgesteld

Het indienen van schriftelijke en mondelinge 
zienswijzen is tijdens de inzageperiode, van 
25 januari t/m 7 maart 2013, mogelijk bij de 
gemeenteraad. Raadpleeg deze bekendma-
king op onze website voor meer informatie. 
Bellen mag ook met de heer C. Damoiseaux 
van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

Op woensdag 30 en donderdag 
31 januari oefenen militairen van 
de Luchtmobiele brigade in het 
Weerterland.

Ze zullen onder meer landingen uit-
voeren per helikoper. De oefening staat 
onder leiding van de Commandant 
12e Infanteriebataljon Luchtmobiel uit 
Arnhem. De militairen maken gebruik 
van vijf helikopters, waaronder twee 
Apaches.

Ook voor de kern Leveroy is al 
ruim acht jaar een website in de 
lucht: www.leveroy.net.

In de eerste week van 2013 schonken we 
aandacht aan het vijfjarig jubileum van 
de website Ospeldijk.eu, een initiatief 
van John Linders. 

leVerOy.net
Afgelopen week ontving de gemeente 
een bericht van Peter Beeren, voormalig 
voorzitter van de gemeenschapsraad in 
Leveroy. “Met plezier heb ik het artikel 
over het vijfjarig jubileum van ospel-
dijk.eu gelezen. Misschien leuk om te 
weten dat de website van leveroy.net 
in december 2004 het licht zag en nog 
geschreven werd in html-taal. De site is 
destijds opgezet om inwoners te infor-

meren over de ontwikkelingen rond de 
Dorpsontwikkelingsvisie, de voorloper 
van het Dorpsontwikkelingsplan.” 

infOrmatiemiddel
Inmiddels heeft de website een nieuwe 
look. Volgens Peter Beeren is leveroy.
net voor inwoners van Leveroy nog 
steeds een belangrijk informatiemiddel. 
Hij houdt de statistieken bij. “De web-
site wordt gemiddeld per maand door 
duizend unieke bezoekers bekeken. We 
hebben zelfs bezoekers uit Amerika, 
Canada, Brazilië en andere landen.” Een 
verschil met ospeldijk.eu is dat bewoners 
zelf voor een deel verantwoordelijk zijn 
voor het aandragen van nieuws en infor-
matie. Natuurlijk plaatsen we belangrijke 
berichten over Leveroy en de gemeente”, 
aldus Peter Beeren. 

Digitale informatievoorziening wordt 
steeds belangrijker. De gemeente 
juicht initiatieven als deze toe!

Eerste controlebericht op maandag 4 februari

landelijke testdag van nlalert 

Er zijn mensen die misbruik maken 
van kopieën van identiteitsbewij-
zen. Hoe voorkomt u deze identi-
teitsfraude?

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs 
af. Geeft u een kopie af? Schrijf op de 
kopie dat het een kopie is, voor wie of 
voor welk product het bedoeld is en de 
datum waarop u het afgeeft. 

geVOlgen  
identiteitsfraude
Het misbruik maken van de kopie van een 
identiteitsbewijs wordt identiteitsfraude 
genoemd. Iemand anders dan uzelf maakt 
dan gebruik van uw identiteitsgegevens. 
Hiermee kan iemand op uw naam bij-
voorbeeld een lening aanvragen of een 
telefoonabonnement afsluiten. 
Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt 
voor zaken die u niet heeft aangeschaft. 
Als u die niet betaalt, krijgt ú met de 
deurwaarder te maken en niet de fraudeur.

wie wel?
Een klein aantal organisaties mag een 
kopie van uw identiteitsbewijs maken, 
zoals uw werkgever en uw bank. In de 
praktijk vragen ook veel andere organisa-
ties om een kopie. U bent echter niet wet-
telijk verplicht om die te geven. 

Op de website www.cbpweb.nl van het 
College bescherming persoonsgegevens 
vindt u meer informatie over wie een 
kopie van uw identiteitsbewijs mag 
maken.

Op 19 januari 2013 is oud-wethouder, de 
heer Sjra Peeters, uit Nederweert over-
leden. Hij was namens de PvdA ruim 21 
jaar lid van de gemeenteraad (1982/1993) 
van Nederweert, waarvan acht jaar als 
wethouder (1994-2002). Sjra Peeters is 70 
jaar geworden.

tOegankelijk
Als wethouder had Peeters o.a. sociale 
zorg, arbeidsvoorziening, openbare 
werken en verkeer in zijn portefeuille. 
Tijdens zijn afscheid als raadslid werd hij 
gekenmerkt als een man die in zijn hele 
doen en laten uitstraalde gewoon te zijn, 
niet uit de hoogte deed, geen kapsones 
had, menselijk was, gemakkelijk toegan-
kelijk en niet hoogdravend. 

humOr en 
relatiVeringsVermOgen
Sjra Peeters beschikte over de nodige 
humor en relativeringsvermogen. Een 
sociaal voelend mens die als raadslid en 
als wethouder opkwam voor de zwak-
keren in de samenleving. Door zijn wet-
houdersportefeuille met o.a. sociale zaken 
kon hij daar ook daadwerkelijk inhoud 
aan geven. 

OmgeVing

aanwijzen heffingsambtenaar 
en plaatsVerVanger
Burgemeester en wethouders hebben op 15 
januari 2013 besloten om degene die de func-
tie van ambtenaar juridische zaken, werkzaam 
bij team AJBZ, vervult, per 25 januari 2013 
aan te wijzen als heffingsambtenaar in de zin 
van artikel 231, lid 2 onder b Gemeentewet en 
artikel 1, tweede lid, Wet WOZ. Ook hebben 
zij besloten om de andere ambtenaar juridi-
sche zaken en de bestuursjurist, beide werk-
zaam binnen het team AJBZ, per 25 januari 
2013 aan te wijzen als plaatsvervangend hef-
fingsambtenaren in de zin van artikel 231, lid 
2 onder b Gemeentewet en artikel 1, tweede 
lid, Wet WOZ. Verder is besloten om de 
besluiten van 20 december 2011 en 19 juni 
2012, waarin de bevoegdheden anders waren 
verdeeld, in te trekken. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de medewerk-
(st)ers van het team AJBZ.

reintegratie, kinderOpVang
Burgemeester en wethouders hebben op 18 
december 2012 het besluit nadere regels re-
integratieverordening gewijzigd vastgesteld. 
Daarnaast hebben burgemeester en wethouders 
op 8 januari 2013 de beleidsregels kinderop-
vang op grond van sociaal medische indicatie 
vastgesteld. De beide besluiten bevatten de 
regels rondom het recht op een gemeentelijke 
tegemoetkoming in de kosten van de kinderop-
vang. Door de wijzigingen in de Wet Kinder-
opvang wordt de kinderopvangtoeslag vanaf 1 
januari 2013 door de Belastingdienst verstrekt. 
Er blijven echter situaties waarin (een aanvul-
ling op) de toeslag door de gemeente wordt 
verstrekt. Beide regelingen zijn in werking 
getreden op 1 januari 2013. 

U kunt de stukken digitaal inzien op  
www.nederweert.nl onder Producten en 
diensten>Sociale zaken>Beleidsdocumenten 
of bij de centrale klantenbalie. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij de heer L. Peters 
van het team Sociale Zaken.

maatschappelijke  
Ondersteuning 2013
Burgemeester en wethouders hebben op 15 
januari 2013 het Besluit nadere regels maat-
schappelijke ondersteuning 2013 vastgesteld. 
Hierin zijn bedragen en nadere procedurele 
regels te vinden die op basis van de verorde-
ning Voorzieningen maatschappelijke onder-
steuning Nederweert 2013 moeten worden 
vastgesteld. Deze verordening bevat de alge-
mene kaders voor de te verstrekken voorzie-
ningen. De gemeenteraad stelde de verorde-
ning op 18 december 2012 vast. Het Besluit 
nadere regels maatschappelijke ondersteuning 
is op 1 januari 2013 in werking getreden.

U kunt de stukken digitaal inzien op www.
nederweert.nl onder Producten en diensten> 
Sociale zaken>Beleidsdocumenten of bij de 
centrale klantenbalie. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij mevrouw K. Gerasimova van 
het team Sociale Zaken.

aanVraag OmgeVings 
Vergunning (regulier)
n		Hennesweg 47, aanpassen luchtwasser  

(milieuneutraal veranderen) (OV 20130006)  
(11-01-2013)

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

VOOrgenOmen OmgeVings 
Vergunningen (uitgebreid)
n		Heijsterstraat 21-23, veranderen varkenshou-

derij (eerste fase) (U2 20120212) 
n		Luitstraat 1, gebruiken huisvesting voor 

arbeidskrachten (UV 20120168) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, van 25 januari t/m 7 
maart 2013, bij de centrale klantenbalie of op 
afspraak. Het indienen van schriftelijke ziens-
wijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij 
burgemeester en wethouders, mondeling kan 
dat op afspraak bij het team ergunningverle-
ning. Raadpleeg deze bekendmaking op onze 
website voor meer informatie. Bellen mag ook 
met een medewerk(st)er van bovenstaand team.

Verleende OmgeVings 
Vergunningen (regulier)
n		Booldersdijk 33, vergroten woning en  

plaatsen drie dakkapellen (OV 20120220)  
(21-01-2013) 

n	Vuistbijl 8, oprichten woning  
(OV 20120210) (21-01-2013) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van verzending (datum tussen haakjes), 
op afspraak bij de centrale klantenbalie. Het 
indienen van bezwaarschriften is tijdens de 
inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden 
bij burgemeester en wethouders. U kunt gelijk-
tijdig vragen om een voorlopige voorziening 
bij de voorzieningenrechter van Rechtbank 
Roermond. Dit kan ook digitaal via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Raadpleeg deze 
bekendmaking op onze website voor meer 
informatie. Bellen mag ook met een mede-
werk(st)er van het team Vergunningverlening.
        
Verleende OmgeVings 
Vergunningen (uitgebreid)
n		De Bengele 8a, vergroten unit, veranderen 

schiettijden en extra schietdagen. Er zijn 
zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. 
Besluit is niet gewijzigd ten opzichte van 
ontwerpbesluit. De omgevingsvergunning 
treedt onverwijld in werking.  
(UV 20120066)

n		Witteplakdijk ongenummerd, pluimvee- en 
nertsenhouderij, revisievergunning. Er zijn 
geen zienswijzen ingekomen op ontwerp-
besluit. Besluit is niet gewijzigd ten opzichte 
van ontwerpbesluit (eerste fase)  
(U1 20120130) 

       
U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, vanaf 25 januari 2013 bij 
de centrale klantenbalie of op afspraak. Het 
instellen van beroep is vanaf de dag na terinza-
gelegging t/m 8 maart 2013 mogelijk voor 
belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht 
van Rechtbank Roermond. U kunt gelijktijdig 
vragen om een voorlopige voorziening bij de 
voorzieningenrechter van Rechtbank Roermond. 
Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschik-
ken over een elektronische handtekening 

(DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op onze 
website. Bellen mag ook met een medewerk(st)er 
van het team Vergunningverlening

Verlenging beslistermijn 
OmgeVingsVergunningen
n	Hulsenweg 2a, plaatsen twee silo’s
n	Strateris 73, oprichten serre

De beslistermijn wordt met maximaal zes 
weken verlengd.

Op maandag 4 februari rond 12.00 uur zendt de overheid het eerste 
NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Dit gebeurt gelijktijdig 
met de maandelijkse test van het sirenealarm. 

leveroy.net

militaire  
Oefening

OudwethOuder 
sjra peeters

OVerleden



Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring
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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 24 januari tot en 
met 2 februari 2013 

Donderdag 24 januari
Gedachtenis va H. Franciscus van Sales, 
bisschop en kerkleraar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis - Louis Gubbels en Anna 
Maria Caris en dochter Truce.

Vrijdag 25 januari
Feest van de bekering van H. Paulus
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

Zaterdag 26 januari
Gedachtenis van HH. Timoteus en Titus, 
bisschoppen - vooravond van de derde 
zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Can-
tantes, lector mevr. L. Roost) – zesweken-
dienst Theu Gerris, jaardienst overleden 
echtgenoten Verheijen-Wijen, jaardienst 
Leo van Lier, jaardienst Petra Vossen-Bax 
en overleden familieleden, ouders L. van 
de Kerkhof-Simons, Jo Janssen en Hub. 
Coenen.

Zondag 27 januari
Derde zondag door het jaar
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lec-
tor mevr. L.Caris) - Miet Feijen (vanwege 
verjaardag).

Maandag 28 januari
Gedachtenis van H.-Thomas van Aquino,, 
priester en kerkleraar, Dominicaan
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel  - tot bij-
zondere intentie.

Dinsdag 29 januar1
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

Woensdag 30 januari
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 31 JANUARI
Gedachtenis van H.-Johannes (Don) Bos-
co, priester
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis. 

VRIJDAG 1 FEBRUARI
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis met de Derde Orde.

ZATERDAG 2 FEBRUARI 
Feest van de Opdracht van de Heer - voor-
avond van de vierde zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Can-
tantes, lector mevr. T.Kessels) – zeswe-
kendienst Pierre van Deursen, maand-
dienst Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst 
Tonnie van der Sande-Janssen, jaardienst 
Anita Vossen-Janssen.

Overleden
Vrijdag 18 januari was de uitvaart voor 
Thieu Verheijen, hij overleed in de leeftijd 
van 80 jaar en woonde Mr.Mertensstraat 15.
Zaterdag 19 januari was de uitvaart voor 
Toos Knapen-Zwartjens, zij overleed in de 
leeftijd van 80 jaar en woonde Burg. Van 
Udenstraat 9.
We leven mee met de nabestaanden en 
wensen hen sterkte toe bij het verlies van 
hun dierbaren.
Mogen zij rusten in vrede.

Misdienaars
Zaterdag 26 januari 18.00 uur: Britt Stie-
nen.
Zondag 27 januari 09.30 uur: Borbin en 
Benke Roost.

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

nr.1355.09.246 
en ING-bank gironr. 2943427

Zondag 20 januari 
10.00 uur H. Mis. Overleden ouders Ec-
kers-Schroeten, zonen en Wub en Sjef, 
dochter Truke en schoondochter Gertruda 
Eckers-Wagemans. Tevens voor ouders 
Truijen-Bertjens en zonen Jan en Pierre.

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 27 jan. 9.30 uur:
Als jrd. voor Drees Pijpers, Ouders 
Schreurs-Verstappen, Nicolaas, Elisa-
beth, Harrie en Sjra Schreurs, Als jrgt. 
voor Johannes Heeskens, Helena Jans-
sen, Nicolaas Janssen, Gertrudis Berben, 
Johannes Sprankenis, Anna en Peter 
Venner, overleden ouders Venner-Moo-
nen, Mathieu Steijvers en Maria Venner, 
Hubertus Vermeulen, Als hgm. voor Tjeu 
Cuijpers en Maria Steijvers  (Volkszang)

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM 

DE WEI-JER (ST. JOSEPH)
Vrijdag 25 januari 18.30 uur. Jaardienst 
voor Wiel van Montfort. Voor Dhr. en Mw. 
Bergh-van Grimbergen en dochter Nellie.
Muziek: samenzang

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

26 januari t/m 2 februari 2013

ZATERDAG 26 januari: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Sleutels, voor Mart Zegveld voor 
zijn verjaardag, voor Miet van Gog-Stul-
tiens, voor Bér Zeveld voor zijn verjaar-
dag.

ZATERDAG 2 februari: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, zeswekendienst voor 
Piet Beerens, jaardienst voor Alda Bee-
rens-Verstappen.

LEZERS: zaterdag 26 januari Francien 
Verheijen, zaterdag 2 februari Jolanda 
Wijen.

MISDIENAARS:  zaterdag 26 januari Luc 
Weekers en Valerie Beerens., zaterdag 2 
februari Ester Boonen en Luc Weekers.

“Wijsheid is: 
weten wat te doen. Deugd is doen!”

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 26 januari – 2 februari.

Zaterdag 26 januari, HH. Timotheus en 
Titus, bisschoppen, 19.00 (Samenzang) 
jrd Theu Jacobs, ghm Nel Donkers en 
overleden ouders. 

Zondag 27 januari, 3e zondag door het 
jaar, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Grego-
riaans) ghm Peter Henricus Hubertus 
Slaats en Petronella Hendrica Heeskens, 
tot bijzondere intentie (uit dankbaarheid). 

Dinsdag 29 januari, 18.40 bidden van het 
Rozenhoedje; 19.00 voor de vervolgde 
christenen.  

Donderdag 31 januari, H. Johannes 
(Don) Bosco, priester, 19.00 voor de zie-
ken. 

Vrijdag 1 februari, eerste vrijdag van de 
maand : Ziekencommunie.

Zaterdag 2 februari, Feest van de Op-
dracht van de Heer (Maria Lichtmis), 
19.00 (Jongerenkoor Friends with voices) 
ouders Op ’t Root-Keulen, Tina Verhijden-
Creemers (verjaardag), Mia Frenken-
Verheijen (verjaardag), jrd Piet van Laer 
en To van Laer-Jacobs, ghm Antoon van 
Nieuwenhoven. 

ACOLIETEN: za. 26 jan. 19.00 :  Harry 
Geerlings, Kathy Geerlings; zo. 27 jan. 
10.00 : Dennis van Rooijen, Victor Köster, 
Sander van Lierop, Cas Schonkeren; za. 
2 feb. 19.00 : Richard Wilmsen, Thomas 
Wilmsen. 

OVERLEDEN: Op 8 januari jl. overleed 
Bèr Moonen, 83 jaar, Meeuwenstraat 92. 
Moge hij rusten in vrede. 

JEZUS CHRISTUS: Al 2000 jaar richten 
miljoenen gelovigen zich op de persoon 
en boodschap van Jezus, die het begin 
is van het christendom. Voor velen een 
bijzonder mens. Maar ook een door God 
gezondene, Zoon van God.  In Jezus krijgt 
God een gezicht. “Immanuel” wordt Hij 
genoemd : “God met ons”, de naam die 
Hij bij zijn geboorte krijgt. Jezus groeit op 
in de joodse traditie, we lezen er over in 
het evangelie, maar Hij begint een nieuwe 
weg, een weg die te maken heeft met zijn 
unieke relatie met God, zijn Vader. God is 
niet ver weg en afstandelijk, maar dichtbij. 
Hoe leer je Jezus Christus kennen ? Er zijn 
vele wegen die naar Hem leiden. Je kunt 
de verhalen van het evangelie lezen, met 
mensen spreken die getuigen van hun 
geloof, Jezus ontmoeten in gebed en de 
sacramenten. In de lezingen van de eu-
charistieviering komt zijn Woord tot ons. 
Elk weekeinde kunt u het mee beluisteren. 
Hij nodigt u uit.

Pastoor A. Koumans.

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

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

Banknummer Sint Rochusparochie:  
135506824 of  Giro 1836498.

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

ZONDAG 27 januari 2013  H. Mis om 
11.00 uur.
Koor: Zondagskoor

H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis voor Pierre van Nieuwenhoven en 
ouders Van Nieuwenhoven-Pepels
Jaardienst voor Laurens Willekens

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

ACTIE KERKBALANS

“Wat is de kerk u waard?” 
De inwoners van Budschop hebben 
steeds laten blijken dat de kerk belang-
rijk voor hen is en dat zij er iets voor over 
hebben deze in stand te houden.  De kerk 
krijgt geen subsidie en is dus afhankelijk 
van de bijdragen van de parochianen. 
Binnenkort ontvangt u een brief met daar-
in een uitgebreide toelichting.

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

KERKDIENSTEN

NEDERWEERT/ST. ROCHUS

KIENEN 25 JANUARI 2013      
De eerstvolgende kienavond is op vrijdag 
25 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 € 75,-- . 

 Het  bestuur.

Uitvaartbegeleiding van den Boom 
Nederweert – Ospel  0495-625356 

LET OP!!
in verband met vastelaovundj:

Voor het 
weekblad van 14 februari

advertenties  en 
tekstkopij inleveren uiterlijk op 

WOENSDAG 6 FEBRUARI
VÓÓR 16.00 UUR.
Bij voorbaat dank 

voor uw medewerking.

Vastelaovundjmaondig 
en -deensdig 

zeen vae gesloôte.
De redaktie

email: info@drukk
er

ijv
an

de
ur

se
n.

nl

Hallo dames,
Op dinsdag 19 februari is onze jaarver-
gadering. We beginnen om 20.00 uur. U 
ontvangt allen nog een uitnodiging. 

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

GLASVEZEL
Beste buurtgenoten,
Eind december 2012 hebben wij alle be-
woners van Schoor schriftelijk geïnfor-
meerd over een aanvraag voor een kos-
teloze aansluiting van onze woningen op 
het glasvezelnet en een petitie voor de 
gemeente Nederweert om hun steun en 
medewerking hierin te vragen.
Om meer kans van slagen te hebben, 
is het belangrijk dat zich zoveel moge-
lijk bewoners zich aanmelden. Wij zijn al 
op de goede weg, maar willen iedereen 
die zich nog niet hebben aangemeld 
een kans geven om dit alsnog te doen. 
De getekende petitie en aanvraagformu-
lier kunnen nog tot 27 januari afgegeven 
worden bij Marleen Hermans, secreta-
riaat buurtvereniging Schoor, Roeven 4 
A15 (Trinkenshof) of Riny van Veldhoven, 
Schoor 43. Namens jullie wordt de petitie 
aangeboden aan de Gemeente Neder-
weert en alle aanvraagformulieren aan de 
firma Reggefiber.

Bestuur Buurtvereniging Schoor

4 generaties

Op tweede Kerstdag is Wiesje Rooijakkers geboren en daarmee zijn er 4 generaties 
vrouwen in deze familie gekomen.

Op de foto van links naar rechts Petra Hendrix-Beijes (grootmoeder), To Beijes-Mortel-
mans (overgrootmoeder), Wiesje Rooijakkers en Christa Rooijakkers-Hendrix (moeder).

Wiesje Rooijakkers is de dochter van Huub Rooijakkers en Christa Rooijakkers-Hendrix.

“de orde vanne 
Gouwe Kukeleku”

Deze onderscheiding is de hoogste onderscheiding van K.V. De Piepkukes.

Doel:
Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan één of aan één groepering die zich gedurende 
geruime tijd ingezet heeft of zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het vastelaovund-j 
gebeuren binnen Eind in de ruimste zin van het woord.

Voordracht:
Groeperingen of personen die een betrekking hebben met het vastelaovund-j gebeuren 
in Eind kunnen een persoon of groepering, gemotiveerd schriftelijk, voordragen bij het 
secretariaat van de Karnavalsvereniging. Deze voordracht blijft echter een advies; de 
uiteindelijke keuze wordt gemaakt door het gehele bestuur van K.V. de Piepkukes.

Uitreiking:
Deze onderscheiding wordt maximaal 1 keer per jaar bij voorkeur uitgereikt op Vaste-
laovund-j maandag en zal uitgereikt worden door de voorzitter van K.V. de Piepkukes.

Deze onderscheiding dient tijdens alle vastelaovund-j activiteiten gedragen te worden.

Deze onderscheiding blijft eigendom van de gedecoreerde / groepering. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het gehele bestuur.

Dit reglement is goedgekeurd op de algemene jaarvergadering d.d. 19 oktober 1998.

Langs deze weg willen we alle inwoners van Eind in de gelegenheid stellen om een 
persoon /vereniging te nomineren voor de “gouwe Kukeleku”.

Dit kan door onderstaand antwoordstrookje in te vullen en aangevuld met motivatie 
voor: 31 januari 2013 op te sturen naar:
KV de Piepkukes,
p/a Urnenstraat 12,
6034 PP  Nederweert-Eind.
-------------------------- ---------------------------- ---------------------- -------------

Naam aanvrager:……………………………………………………………………………..

Adres:…………………………………………………………………………………………..

Genomineerde:………………………………………………………………………………..

Motivatie:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

BESTE FAMILIE, VRIND-JE EN 
VASTELOAVUND-J VEERDERS

Oos kanjers Niels Timmermans en Iris 
Kuepers oet Ni-jwieert doan op 26 jan. 
mei-j aan ut TVK. in Hael. Vae zooi-je 
ut geweldig vinge as dei-je op os zoot-j 
stumme, dit kan op facebook bij TVK Lim-
burg. Stumd-j dan in poll deel 2   - op  Iris 
& Niels .

Helpt-j os aub. aan os stumme en daelt-j 
deze link met al eur vrind-je.

Alvast tenhoegste bedankt-j!!!!
en

,,Eine Vasteloavund-j groet,,
van 

Iris & Niels oet Ni-jwieert

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

www.budschopactueel.nl

BABYMASSAGE
Behalve dat babymassage en baby yoga 
leuk is om te doen, heeft het nog een 
groot aantal positieve effecten.  Het is een 
prima manier om de natuurlijke band tus-
sen jou en je baby te versterken en je leert 
op een bijzondere manier elkaar goed 
kennen. Je leert de lichaamstaal van je 
baby nog beter te verstaan via heel inten-
sief contact.

Met babymassage en yoga, activeer je zo-
wel je eigen zintuigen als die van je baby, 
waardoor je intuïtief aanvoelt wat goed is 
voor je baby. 

Je baby vindt het fijn om dicht bij je te zijn 
en samen te genieten en te ontspannen. 
Een baby geniet van positieve aanraking, 
beweging, ritme en ontspanning. Daar-
naast leert de baby vertrouwd te raken 
met zijn eigen lijfje. We doen massage, 
yogahoudingen, spelletjes, liedjes, draag-
houdingen  en ontspanningsoefeningen.

Voordelen voor de baby:
- de unieke band tussen baby en ouder 

versterken
- het leren luisteren naar de lichaamstaal 

van je baby 
- het leren verminderen van darmkramp-

jes van de baby 
- het ontwikkelen van de tastzin, zowel 

van de baby als van de ouder
- maakt het lichaam sterk en soepel
- geeft een goede doorbloeding
- versterkt het immuunsysteem
- ontwikkelt motorische vaardigheden
- massages van het hoofd, buikje, rug, ar-

men, benen en voetjes 
Er is niets zo mooi om je kind goed te le-
ren kennen en samen te genieten.....
het is ook meteen een mooie gelegenheid 
om na de geboorte van je kindje ervarin-
gen uit te wisselen met andere ouders. 

Ook voor niet biologisch eigen kinderen 
(adoptie, pleegzorg) is het een mooie ma-
nier voor de hechting te versterken.

In februari start er een cursus voor ba-
bymassage en yoga voor baby’s en hun 
papa of mama vanaf ongeveer 3 maanden 
tot ongeveer 8 maanden. Kijk op www.
dekriebelboom.nl

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



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

Reddingsbrigade Nederweert (RBN) 
informeert u over winterse toestanden 

VANDAAG OVER: ONDERKOELING:

Gevoelstemperatuur is het verschijnsel waarbij het in de wind een stuk kouder aanvoelt 
dan uit de wind. Wanneer bijvoorbeeld de thermometer -7 graden aangeeft dan is bij 
windkracht 6 de gevoelstemperatuur -17 graden. Het (extra) afkoelen door de wind wordt 
ook wel windchill genoemd.

Hoe lager de gevoelstemperatuur hoe sneller verschijnselen van onderkoeling optreden.
Bij lichte onderkoeling rilt/klappertandt het slachtoffer nog. Bij ernstige onderkoeling 
stopt het rillen/klappertanden. Het slachtoffer is eerst misschien nog onrustig of agres-
sief, maar wordt toenemend suffer en reageert uiteindelijk nergens meer op.

Eerste Hulp bij onderkoeling:
-  breng het slachtoffer en jezelf in een warme, beschutte omgeving
-  verwijder zo mogelijk natte kleding

Lichte onderkoeling:
-  warm actief op met een warme douche, kruik, dekens, warme drank (geen alcohol, dit 

veroorzaakt extra afkoeling)

Ernstige onderkoeling:
-  beweeg het slachtoffer zo min mogelijk
-  warm niet actief op, maar dek het slachtoffer alleen toe. Pak zo mogelijk armen en 

benen apart van de romp in. Zorg verder dat het hoofd goed wordt ingepakt.
-  bel 112 en handel verder zoals wordt aangegeven door de centralist.

Meer weten over Reddingsbrigade Nederweert wordt lid. Recreatief bezig zijn of een 
van onze opleidingen volgen. Voor jeugd en senioren, lesmogelijkheden op maandag 
en/of woensdag.
Neem contact op via mail: germarhoeben@hetnet.nl of bel Gerard Hoeben 0495-663280

Fibromyalgie en osteopathie
De klachten die hierbij op de voorgrond staan zijn o.a. vermoeid-
heid, slaapstoornissen, darmproblemen, stijfheid, spierpijn en 
concentratiestoornissen. Er zijn meerdere factoren die een rol 
spelen in de oorzaak van fibromyalgie. Het is voor uw Osteopaat 
heel belangrijk dat de gehele voorgeschiedenis door middel van 
een vraaggesprek in kaart gebracht wordt. Als de rode draad 
ontdekt is volgt het onderzoek. Niet iedere fibromyalgie patiënt is 
immers dezelfde.  Hij zit vaak in een vicieuze cirkel van elkaar ver-
sterkende klachten. De aangrijpingspunten voor de osteopatische 
behandeling zijn: de slaapstoornissen, de afvoer van afvalstoffen, 

de darmproblemen en het geven van advies omtrent beweging en voeding. Uw Osteopaat 
kan door middel van zachte handgrepen de beweeglijkheid van gewrichten, de doorbloe-
ding van de weefsels,  het zelfgenezend vermogen van uw lichaam helpen te herstellen.  

Osteopathie van Eldijk is naast de volwassenenbehandeling ook gespecialiseerd in kin-
deren. Voor osteopathie is geen verwijzing van een huisarts nodig. Een groot gedeelte 
van de behandelingskosten wordt door de zorgverzekeraar vergoed. 

Kijk ook eens naar de informatiefilmpjes op onze website: www.vaneldijk.com
Indien u nog vragen heeft, laat het ons dan weten. We zullen dan trachten u zo snel 
mogelijk te woord te staan.
Osteopathie van Eldijk
Sint Willibrordusstraat 10, 6031 CZ Nederweert. 
Tel: 0495-634376

Weert  Heythuysen  Nederweert
 Tel.: 0495-450 888
Geregistreerd osteopaat D.O. e-mail: info@vaneldijk.com
Lid N.V.O.-lid N.O.F. www.vaneldijk.com

Op alle afgeprijsde dames- en herentops:
 - 1 en 2 stuks: 10% EXTRA KORTING
 - 3 en 4 stuks: 20% EXTRA KORTING
 - 5 stuks of meer: 30% EXTRA KORTING

Heldensedijk 32 Meijel 
Tel. (077) 466 17 17

www.meeuwis-meijel.nl

STAPEL(GEKKE)KORTING!!!
nu nog meer voordeel

op de reeds 
afgeprijsde prijs

   Grote collectie schaatsen te koop en tevens slijpen mogelijk
Vele berg-, 
wandelschoenen 
afgeprijsd

Alle dames-, heren-, kinderschoenen enda es her de chA n eenoenen eno, heren , eeeeeoooccerseddeeesseedde aa nnnnnnnhhn-, kindersrrhhlle damAA derschodAlle dames-, heren-, kinderschoenen eee ames- eren- iAlle dames-, heren-, kinderschoenen en
laarzen wintercollectie sterk afgeprijsd!!n l enn e s jsdctlaal dijsdafgepr jjgg pp ddddssssterk af eseeercollecee aaaaa i !!rrffi t rkttwint r llnnnnrzllll ddppoerco ect e ster a gepr s !!ee jjiii t ll tilaarzen wintercollectie sterk afgeprijsd!!

Alle winterjacksksrjacksse winterjackkAlle winterjAlle winterjacks
25% tot 50% kortingk5%25% tot 50% korting55 kortinktot %%%22 ot 50% ko2225% 50% k i g25% tot 50% korting

IN MEMORIAM

Toos Knapen-Zwartjens
‘Toos van Alex’

16 oktober 1932 – 15 januari 2013

Op zaterdag 19 januari is Toos Knapen-Zwartjens, na een mooie en indrukwek-
kende uitvaartdienst, begraven op het kerkhof van de St. Lambertuskerk. 

Toos Zwartjens (omcirkeld) op de trap bij Alex Linsen. Op de foto zien we verder o.a. 
Frans Linsen, Alex Linsen, Harrie Verheijen (“Kersrecht”), Jo Swinkels, Frits Ramakers 
en Harrie Janssen (“de Pin”).               Foto archief SGN.

Vijfenzestig jaar en één dag voor haar overlijden kwam het vijftienjarige weeskind Ca-
tharina Theresia (Toos) Zwartjens vanuit Mill naar Nederweert. Dat was in vele opzichten 
een grote overgang voor haar. Naast het verlies van haar ouders, het moeten verlaten 
van haar vertrouwde omgeving en de verhuizing van Noord-Brabant naar Midden-Lim-
burg, was er het wennen aan het voor haar bijna onverstaanbare Nederweerter ‘plat’. Als 
wees werd Toos in 1948 liefdevol opgenomen in het huishouden van de familie Linsen-
Koolen, toen nog op het adres Staat A188, later Brugstraat 18. Hier was het een drukke 
boel. Alex (‘Alex van Bert van de Wiesvrouw’) was namelijk aannemer en metselaar en 
had een bouwmaterialenhandel. Samen met zijn vrouw An (van Frans Koolen) dreef hij 
ook nog een drukbeklant café, ‘Excelsior’ genaamd (het latere ‘Madeira’). De combinatie 
van aannemerij en café gaf veel bedrijvigheid en aanloop in huize Linsen. Toos genoot 
daarvan met volle teugen en in die omgeving groeide zij op tot een volwassen vrouw. 
In 1957 trouwde Toos met Frits Knapen (‘van Lewiese’). Op slechts een steenworp af-
stand van de plek in de Brugstraat waar sinds 1948 haar thuis was, gingen zij hun nieuw-
gebouwde huis aan de Burgemeester van Udenstraat bewonen. Nog maar kort geleden 
waren Toos en Frits 55 jaar getrouwd. Helaas was de gezondheidstoestand van Toos 
toen al zwak zodat het jubileum alleen in familiekring werd gevierd.

Veel mensen zullen zich Toos blijvend herinneren als een sociaal-begaafde, gastvrije en 
in mensen geïnteresseerde vrouw. Het bestuur van de Stichting Geschiedschrijving Ne-
derweert werd voor haar bestuursvergaderingen vele jaren gastvrij ontvangen in huize 
Knapen. Koffie en vlaai stonden altijd klaar, maar veel meer dan dat. Hoewel Toos geen 
bestuurslid was, dacht zij bij de totstandkoming van ieder nieuw boek uit de serie Ne-
derweerts Verleden mee over de inhoud en ging ze, samen met Frits, op pad om feiten 
na te vragen of uit te zoeken. Vanaf haar kantklostafel bij het raam of van achter de TV 
luisterde zij altijd goed mee tijdens vergaderingen en aarzelde zij niet om haar gewaar-
deerde analyse of mening te geven. Na het verschijnen van weer een nieuw boek was 
Toos wekenlang gastvrouw voor mensen die het boek kwamen ophalen. Altijd in voor 
een praatje, altijd was er koffie.
Ook in moeilijke tijden hield zij vast aan haar integriteit en loyaliteit naar de Stichting en 
gaf zij blijk van een haarscherp aanvoelen van wat recht was en krom en demonstreerde 
zij een goed oog voor menselijke verhoudingen. In wat zij deed bleek steeds haar inte-
resse voor mensen en sociale gebeurtenissen. Haar relatie met de Stichting ging nog 
verder. Begin 2012 nam zij het officiële eerste exemplaar van het boek “Schoor, Roeven 
en Kraan” namens haar man Frits (die toen in het ziekenhuis lag) in ontvangst. Voor het 
stichtingsarchief verzamelde zij trouw honderden oude en recente bidprentjes. Jaren-
lang hield zij het knipselarchief over Nederweert bij. Elke dag knipte zij uit de kranten alle 
wetenswaardigheden over Nederweert en haar inwoners. Zo droeg zij haar steentje bij 
aan de geschiedschrijving. Een week voor haar dood droeg zij de laatste knipsels over. 
Aan inplakken kwam zij vanwege haar gezondheidstoestand niet meer toe. ‘Dit zeen 
de leste’, zei zij erbij, en een paar dagen later drong de voorspellende waarde van die 
woorden pas goed tot ons door. 
Het Nederweerter hoofdstuk uit het geschiedenisboek van ‘Toos van Alex’ duurde 65 
jaar en één dag. Het is nu uit. Het laatste bidprentje in haar collectie is dat van Toos zélf, 
en dit herdenkingsartikel wordt het laatste knipsel…

Wij wensen Frits, kinderen, kleinkinderen en overige familieleden veel sterkte.

Bestuur van de Stichting Geschiedschrijving Nederweert
Alfons Bruekers, voorzitter

Ambachtelijke slagerij

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

Marisol Vasquez gaat na vier jaar Emte 
Nederweert verlaten en haar functie als 
bedrijfsleidster voor supermarkt Emte 
voortzetten in Son en Breugel. De afgelo-
pen jaren heeft Marisol een geweldige 
tijd beleefd in Nederweert. De gastvrij-
heid waarmee de inwoners van Neder-
weert haar hebben ontvangen en de fijne 
collega’s om haar heen hebben ervoor 
gezorgd dat zij iedereen een warm hart 
toedraagt.
Marisol wil iedereen bedanken en vooral 
haar collega’s die ervoor hebben gezorgd 
dat we een top supermarkt hebben kun-
nen neerzetten. Daarnaast wenst Marisol 
de nieuwe bedrijfsleider van supermarkt 
Emte Nederweert, Jos Zijlstra, veel suc-
ces toe.

Bonte avond Pinmaekers heeft 
verjongingskuur ondergaan

Vele jaren werden de bonte avonden van VV de Pinmaekers gedomineerd, door 
bekende gezichten welke al jaren een bijdrage leverden aan de kolderiek avonden.
Het is een deugd om te zien hoe fanatiek de jeugd is om een act neer te zetten voor 
het aanwezige publiek. En met succes!

Nieuwe act
Maril Borrenbergs en Zenash Schroijen zijn volwassen geworden en hebben hun Duo 
Penotti-pot verruild voor een act waarbij de dames op kamers gaan wonen ergens in 
Nederweert.
Alle bijkomende perikelen van mensen welke op kamers gaan komen aan bod. Door-
spekt met actuele zaken en de nodige humor weten de dames het publiek te boeien, een 
verrassende afsluiting met een plaatselijke ondernemer maken de act compleet.

Buut
Traditioneel behoort de buut bij de bonte avond. Met zijn buut als slager weet Bjorn 
Smits het publiek dan ook van begin tot eind te boeien. 

Oude bekenden
Oude bekenden zijn de Broeëdklabatters, met in hun midden Jos Sieben, welke voor de 
33e maal meedoet aan de bonte avonden van Pinmaekers.
Een hoge onderscheiding, “de orde van de Pinmaekers” viel hem ten deel.
Naast Jos ontving zijn zoon Paul een BCL onderscheiding voor 11 jaar Bonte Avond-
medewerker.
De Broeedklabatters namen ons mee naar het centrum van Nederweert en namen het 
winkelaanbod op de korrel. Zoals wij gewend zijn van deze groep, bezongen zij weer 
diverse onderwerpen op een fantastische manier.

Presentator
De presentatie was dit jaar in handen van een oude bekende, Peter Stultiens.
Omdat Dennis Hendrikx tot Landheer is benoemd, nam Peter zijn taak over.
Met her en daar een “Wieerter” woord, wist Peter de avond op een prima manier aan 
elkaar te praten. Het blijkt wel weer dat een “oude rot” het vak niet verleert.

Dansmarietjes
Stralen deden ze, de dansmarietjes. In hun gloednieuwe pakjes zetten zij weer een mooie 
dans neer. Een onderdeel wat niet mag ontbreken tijdens een bonte avond.

Decors
Wat dit jaar opviel was de aandacht voor de decors, de groepen hadden hieraan de no-
dige aandacht besteed. Nadeel was dat de wisseltijden langer dan andere jaren waren. 
Deze tussenliggende tijd werd aangenaam opgevuld door Hofkapel Klein mer Neugter 
o.l.v. Roy van Diepen.

Nieuwe aanwinst
Nieuw was de groep “Neet te geluive”, een jonge enthousiaste groep welke Welness, 
Vastelaovundj en liefdesperikelen in de act verwerkte. De scene in de sauna zorgde voor 
de nodige kolder, waarbij Frikadellen Koos zijn rol als prins aan zijn neus voorbij zag 
gaan. Een mooie aanwinst voor de toekomst van de bonte avonden.

Prins Jos II
Terug van weggeweest was de groep “onder veurbehaod” met in hun midden ZDH Prins 
Jos II. De groep zette een sterke act neer, waarbij twee oude vandagen (Roy Stokbroeks 
en Jos Willekens) voor de nodige lachsalvo’s zorgden.

Vastgepintj
Vorig jaar uit nood geboren, dit jaar weer van de partij de groep “Vastgepintj”. Een vier-
tal ondernemers hadden het restaurant van vorig jaar ingeruild voor een kapsalon, een 
aaneenschakeling van flauwekul. Tussen het knippen door werd er glasvezel aangelegd, 
wat tot hilarische taferelen leidde.

Kom mer déh
Nieuw was een bonte avond op de bonte avond, dat wist de groep Kom mer Déh perfect 
neer te zetten.
Diverse korte sketches afgewisseld met dans is een mooi concept, waarbij Marcel Tim-
mermans zijn rol in de wachtkamer fantastisch neerzetten, toneel pur sang.

Kom op gaef gaas
Ook de nieuwe schlager van Ni-jwieert “Kom op gaef gaas” werd door twee enthousiaste 
jonge dames Tahné Koppen en Stephanie van den Einden gezongen.

Prins Jos en zijn gevolg mag “gruuets” zijn op zo’n gevarieerde bonte avond, welke VV 
de Pinmaekers samen met alle medewerkers neerzet. Chapeau!

J.P.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

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!

Vanaf heden
GESLOTEN

VOSSEN
Vlut 33, tel. 64 13 14

    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
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Oetnuuëdiging Prînseresepsie
Bi-j deêze nuuëje vae uch van herte oet

op de prînseresepsie van

Prîns Martijn I & prinses Marlies 

en

Jeugdprîns Niels I & jeugdprinses Loes

op zondig 27 jannewaârie van 13.00-15.30 oor 
in ut Vlikkepelieës ’t Pieëljuweel.

Nao dees resepsie maake vae der saame
nog ein schoeën fieëst van.

V.V. “de Vlikkestaekers”

Reddingsbrigade Nederweert (RBN) 
informeert u over winterse toestanden 

VANDAAG OVER: IJSONGEVALLEN:

Het is wintertijd, vorstperiode, ijsvorming, sneeuwval etc.
Zodra het begint te vriezen, komen schaatsen weer tevoorschijn. Wie is er niet enthousi-
ast en wil er zo snel mogelijk het ijs op? Maar elk jaar gebeuren er landelijk op het ijs veel 
ongevallen. Mensen onderschatten het gevaar van ijs.

Reddingen op gebroken ijs:  
Een redding op gebroken ijs is een gevaarlijke onderneming, omdat je vast kan komen 
zitten of zelf bij de redding door het ijs te zakken. Zoek touw, tak of andere dingen zodat 
je op afstand kunt helpen. Kan dit niet, ga dan liggen en laat jouw voeten vasthouden 
door een andere helper, vorm op deze wijze een menselijke reddingslijn. 

Een slachtoffer onder het ijs: 
Als iemand door het ijs zakt, dan kan hij onder het ijs verdwijnen. Het is belangrijk om al-
tijd een zoekactie op te starten, ook al lijkt het erop dat de drenkeling het niet zal redden. 
De plotselinge onderkoeling van het lichaam kan er namelijk, raar genoeg, juist voor zor-
gen dat het slachtoffer het juist langer volhoudt. Vooral bij jonge kinderen is dit het geval. 
Als je niet ziet waar de drenkeling is, moet je goed naar het ijs kijken. Kijk van bovenaf 
door het ijs heen en zoek naar een plek onder het ijs met een afwijkende kleur. Als de 
drenkeling kleding draagt met opvallende kleuren, zoek daar dan naar. Als je de drenke-
ling ziet, maak dan met een zaag of een bijl een gat in het ijs. Soms moet de redder onder 
het ijs zoeken. Onder het ijs duiken is een moeilijke en gevaarlijke klus. Het water is zo 
koud dat het pijn doet en je raakt zelf ook snel onderkoeld. Roep daarom altijd de hulp in 
van het duikteam van de brandweer. Ga alleen onder water als je aangelijnd bent en blijf 
nooit langer dan 20 seconden onder water! 

Je bent zelf slachtoffer onder het ijs: 
Wanneer je zelf onder het ijs terecht bent gekomen, dan kun je een wak (zwakke, natuur-
lijk ontstane, plek) of een bijt (door mensen gemaakt) vaak te herkennen aan de afwij-
kende kleur. Dat is dan een donkere plek in het ijs. Wanneer er sneeuw op het ijs ligt, is 
het wak of de bijt juist lichter van kleur. Is het water donker, of kan je vanwege een andere 
reden het gat niet zien, dan moet je, op je rug liggend, het ijs aftasten op zoek naar een 
gat. Je hebt maar beperkte tijd.

Meer weten over Reddingsbrigade Nederweert wordt lid. Recreatief bezig zijn of een 
van onze opleidingen volgen. Voor jeugd en senioren, lesmogelijkheden op maandag 
en/of woensdag.
Neem contact op via mail: germarhoeben@hetnet.nl of bel Gerard Hoeben 0495-663280

Nieuwjaarsborrel IK OOK!

Op dinsdag 15 januari jl. heeft kindercentrum IK OOK! een nieuwjaarsborrel georga-
niseerd voor alle kinderen, ouders en leerkrachten. Samen met de kinderen werd er 
gezorgd voor een hapje en een drankje.
Als verrassing hebben de kinderen een spetterend optreden gegeven. Op het podium 
hebben ze een zelf geschreven liedje gezongen voor alle ouders. Wauw.. dat was gaaf! 
We willen alle kinderen, ouders en leerkrachten bedanken voor deze gezellige dag! 

Groetjes Team IK OOK!     www.ik-ook.nu

OP DIVERSE 
VAZEN

50% KORTING 
De Verrassing

Budschop, tel. 460039

BORSTVOEDING
‘Een goed begin is het halve werk’

Op donderdag 31 januari a.s. organi-
seert SJG Weert in samenwerking met 
de GGD Noord een informatiebijeen-
komst over het geven van borstvoe-
ding. 

Lactatiekundige en kinderverpleegkundi-
ge Willy Gielen heeft zich gespecialiseerd 
op het gebied van borstvoeding. Zij geeft 
samen met een verpleegkundige van de 
GGD Noord uitleg, praktische informatie 
en tips over het geven van borstvoeding. 
Ook wordt een film getoond over borst-
voeding en is er ruime gelegenheid voor 
het stellen van vragen. 
De borstvoedingsorganisatie VBN is met 
een stand aanwezig. 

Vrouwen die borstvoeding gaan geven 
of dit overwegen, hun partners of andere 
belangstellenden, zijn van harte welkom. 
De informatiebijeenkomst vindt 8 x per 
jaar plaats.

Locatie: Auditorium SJG Weert, Vogels-
bleek 5
Tijd: 20:00 tot ± 22:00 uur 
Kosten: Geen 
Aanmelden: Via het inschrijfformulier op 
de website: www.sjgweert.nl (zie: Agen-
da) of telefonisch bij de afdeling Patiën-
tenvoorlichting:
0495 - 57 22 05.

Borstvoedingcafé
Het Borstvoedingcafé is een ontmoe-
tingsplek waar moeders die borstvoe-
ding geven, ervaringen uitwisselen. Ook 
aanstaande moeders kunnen zich bij het 
Borstvoedingcafé alvast oriënteren op de 
borstvoedingsperiode.
De bijeenkomsten zijn kosteloos en vrij 
toegankelijk. Ze vinden wekelijks op 
woensdag plaats van 10:00 - 12:00 uur in 
La Place - V&D, Weert.
Tijdens deze ochtenden is altijd een des-
kundige aanwezig die goede informatie, 
tips en adviezen over borstvoeding kan 
geven.
Meer informatie over het borstvoeding-
café vindt u op www.borstvoeding.nl

STEUNPUNT MANTELZORG 
NEDERWEERT ZOEKT 

ENTHOUSIASTE 
VRIJWILLIGERS!

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbe-
taald voor een chronisch zieke, gehandi-
capte of hulpbehoevende partner, ouder, 
kind of ander familielid, vriend of kennis. 
Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige 
zorgverleners, maar geven zorg omdat 
zij een persoonlijke band hebben met 
degene voor wie ze zorgen. Officieel ben 
je mantelzorger wanneer je langer dan 3 
maanden of meer dan 8 uur per week voor 
een naaste zorgt. 

Ook dit jaar organiseren we weer al-
lerlei activiteiten voor mantelzorgers, 
hou het Weekblaedje daarom goed in 
de gaten!

Wij zijn met spoed op zoek naar een vrij-
williger die ons team komt versterken!
Lijkt het jou leuk om als tweetal gastles-
sen te geven op basisscholen over het be-
grip mantelzorg? Ben jij een persoon die 
graag met kinderen en jongeren werkt? 
Kun je goed informatie overbrengen aan 
deze doelgroep en ben je bevlogen en 
creatief? Dan ben jij zeer geschikt om 
ZORRO vrijwilliger te worden!  
Vindt je het leuk om vrijwilligerswerk in 
teamverband te doen en je in te zetten 
voor mantelzorgers bij het Steunpunt 
Mantelzorg, neem dan nu contact op 
met het Steunpunt Mantelzorg Neder-
weert, tel 06 34 44 94 96 of mail arlette.
reijnen@dezorggroep.nl 

Inschriêving Optocht 2013
Zaoterdig 26 jannewaârie en 2 fibberwaârie inschriêving Optocht.

Plaats: Residensie kefee Matchpoint, Kerkstraot 4, Ni-jwieërt.
Tiêd: van 11.00 oor tot 12.00 oor.

Op 9 fibberwaârie kuj-jae eur optochtnömmer aafhaâle
tösse 11.00 en 12.00 oor, ouch beej Kefee Matchpoint.

www.pinmaekers.nl

Opgave strook
Vultj dees strook alvast in vör de opgave vanne Optocht.

Naam / Buurt / Vereiniging: ...............................................................................................................................................................

Oetbieëldjing / Motto: ...................................................................................................................................................................................

Volwassene / Wichter   Aantal persoeëne: ...............................................................

Waâge: jao / nein   Geluid: jao / nein
Contactadres: .............................................................................................................................................................................................................

Naam: .......................................................................................................................................................................................................................................

Postcode / Plaats: ..............................................................................................................................................................................................

E-mailadres: ..................................................................................................................................................................................................................

Til.nr.: Ieërdere deelname elders: jao / nein

Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

Om de bewoners van Budschop gelegen-
heid te geven om met de Dorpsraad Bud-
schop te praten, zal bij aanvang van iedere 
vergadering van de Dorpsraad Budschop, 
het eerste half uur beschikbaar zijn om 
met U in gesprek te gaan. Met dit inloop-
spreekuur wil de Dorpsraad Budschop 
de communicatie met de bewoners be-
vorderen. De eerst volgende vergadering 
is dinsdag en begint om 19.30 uur in het 
zaaltje van de kerk. Voor verdere informa-
tie over Budschop, verwijzen wij U naar de 
website : www. Budschopactueel.nl

Met vriendelijk Groet
Dorpsraad Budschop

Cursussen Cocon
Tuinontwerp: in deze cursus is het niet de bedoeling dat u wordt opgeleid voor “tuin-
architect” of “hovenier”. U wilt uw tuin graag veranderen of misschien totaal opnieuw 
beginnen. Alleen waar moet u beginnen. De basis van tuinontwerp en tuinaanleg word 
besproken. Start: dinsdagavond 22 januari 2013, 5 lessen. 

Modern multi-mediagebruik: Dagelijks worden we ermee geconfronteerd: steeds 
meer gaat het over digitale apparaten en toepassingen. Wat kunnen/moeten we ermee. 
Wil je er meer over weten; Wil je er beter gebruik van maken en leren hoe het werkt: 
maandagavond 21 januari om 19.30 uur, 6 lessen. 

Tekenen voor kinderen: Leren tekenen en schilderen? Wil je weten hoe je kleuren moet 
mengen of hoe je schaduw tekent? Kom dan naar de cursus tekenen en schilderen 
voor kinderen. Groep 6-8 jr.: woensdag 16 januari 2013, 13.30-14.30 uur; Groep 9-12 jr.: 
woensdag 23 januari 2013, 13.30-14.30 uur, 6 lessen 1 x p.2 wkn. 

Workshop Traditionele Chinese keuken (vis): donderdagavond 24 januari 2013, aan-
vang 18.00 uur. 

Internetbankieren: 13 februari, 9.30 uur, 2 lessen. 

Digitale fotobewerking gevorderden: 18 februari, 13.30 uur, 6 lessen. 

Workshop Solliciteren: Wat is solliciteren/jouw cv; de vacature; social media; de sol-
licitatiebrief;  voorbereiden op sollicitatiegesprek: 27 februari, 19.30, 5 lessen. 

Microsoft Office Access: voor een vereniging is op deze wijze een uitgebreide leden-
administratie op te zetten met handige tools; voor een klein bedrijf kan er een voor-
raadbeheersysteem worden gemaakt compleet met order- en bestellijsten inclusief de 
benodigde formulieren etc.: 14 februari, 19.30, 10 lessen. 

Windows: 5 maart, 9.30 uur, 7 lessen. 

Hebben en houden van Kuipplanten: Als je bij een kweker bent of loopt over een 
show dan vraag je misschien af: Wat bloeien die fuchsia’s, geraniums, Brugmansia’s 
(kelkenbloem) zo mooi. Hoe doen ze dat? In deze nieuwe cursus van een 4–tal lessen 
wordt je het hele seizoen aan de hand genomen. 1e avond; dinsdag 5 maart 2013 van 
19.30-21.30 uur. 

Windows: 12 maart 19.30 uur, 7 lessen. 

PowerPoint: het maken van een diaserie of presentatie bijv. van foto’s van familiefeest-
jes, vakantie e.d.: 13 maart, 19.30 uur, 8 lessen.  

Italiaanse keuken: woensdag 13 maart, 18.00 uur, 4 lessen om de 2 weken.

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

Loods uw huisdier veilig de winter door!
Wanneer de winter weer in het land is, halen we voor 
onszelf de winterjas, muts en handschoenen te voor-
schijn.  Maar wat kunnen we doen om onze huisdie-
ren te beschermen en wanneer is dat echt nodig? 

Honden
Honden zijn gek op spelen in de sneeuw, maar laat ze 
geen sneeuw eten. Van sneeuw krijgen ze vaak maag-
darmproblemen. Sneeuw kan bij lange wandelingen sa-
menklonteren tussen de voetzooltjes. Ook strooizout kan 
de voetzooltjes irriteren. Knip daarom de haren van de 
voetjes goed kort en smeer de voetzooltjes voor het uit-
laten even in met vaseline.

Katten
Een warm motorblok heeft een enorme aantrekkingskracht op katten. Check in de winter 
daarom, voordat u de auto start, altijd even of er geen kat onder de auto zit of geef even 
een klop op de motorkap.

Konijnen en knaagdieren
Als konijnen buiten gewend zijn, ontwikkelen ze een wintervacht waarmee ze zich ook 
bij strenge vorst warm kunnen houden. Cavia’s houd je bij voorkeur binnenshuis. Zorg 
er voor dat de konijnen en cavia’s die buiten verblijven zich warm kunnen ingraven in 
bijvoorbeeld een dikke laag stro, dat het nachthok wind- en waterdicht is en zet meer-
dere cavia’s bij elkaar zodat ze elkaar warm kunnen houden. Controleer het drinkwater 
tenminste twee keer per dag. Geef extra hooi en goed groenvoer, liefst een paar keer per 
dag een kleine hoeveelheid op kamertemperatuur .  

Pas op met antivries!
Antivries heeft een voor honden onweerstaanbare zoete geur en smaak. Katten kun-
nen antivries opnemen wanneer ze door gemorst antivries heenlopen en vervolgens de 
poten gaan schoonlikken. Antivries is al in hele kleine doseringen giftig. Verschijnselen, 
zoals braken, veel drinken, veel plassen, sloom en een dronkemansgang, treden bijna 
onmiddellijk na opname op. Omdat er bij een antivriesvergiftiging geen tijd te verliezen 
is, moet u direct contact opnemen met uw dierenarts.

Voor meer wintertips, bezoek onze website www.lintjeshof.com

Team Lintjeshof

Het leaseplan biedt u:
- Geen grote uitgave ineens
- Spreiding van kosten over een vooraf gestelde looptijd
- U bent na het afsluiten van het contract direct eigenaar van de installatie
- Extra aflossen kunt u tussentijds boetevrij doen
- Een vooraf vastgesteld maandbedrag 

dat niet geïndexeerd
- Fiscale aftrek van de rente mogelijk
- Na 5 jaar voor een vast bedrag 

per maand, hierna bent u eigenaar
- Prijs inclusief service en onderhoud

Een nieuwe cv ketel?

installatieburo
Stockmans

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484
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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
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HANDBOOGVERENIGING
“ WILLEM TELL “

NEDERWEERT  /  BUDSCHOP
Uitslagen:
Op 10 t/m 13 Januari is de 5e Bondswed-
strijd geschoten. Deze werd georgani-
seerd door Vriendschap en Strijd Hunsel. 
De uislagen zijn als volgt :
Bij de aspirante 11 + 12 Jarige René Jans-
sen 219 punten
Recurve: Hennie van den Einden 219, 
Paul Hermans 216, Antoinette Meulen-
dijks 206, Josefien Kessels 196, Mathieu 
Moonen 164, Harrie Geenen 161, en Irma 
van Doren 153
Compound, Bas Akkerman 230, Johan 
Vaes 229, Marcel van Doren 207, en Frans 
Vossen 194.

Agenda:
25 t/m 27 Januari de 6e Bondswedstrijd 
georganiseerd door de Batavieren Tref-
fers Weert
25 Januari onze Jaarlijkse st. Sebasti-
aansfeest
21 t/m 24 Februari 7e bondswestrijd 
georganiseerd door de Grensschutters 
Reuver

Wilt u eens kennis maken met de hand-
boogsport ff wilt u eens als familie vrien-
dengroepen of bedrijven eens een gezelli-
ge schietavond met verschillende spellen
Neem dan eens contact op met Eric of 
Edith Janssen

Dus iedereen die interesse heeft is wel-
kom. Kijk op onze website voor de foto’s 
en openingstijden.
Tot ziens in onze accommodatie aan de 
Beatrixstraat 47a Nederweert-Budschop
En laat eens weten wat u er van vind door 
een berichtje in ons gastenboek achter te 
laten.

Kennis maken met de
Handboogsport op ….
Woensdag avond
Jeugd 19.15 uur tot 20.00 uur
Volwassenen 19.00 uur tot 23.00 uur
Zondag morgen
Van 10.00 uur tot 13.00 uur

INFO.
Secretariaat:
Ruud Kneepkens 0495-634052
Over het Handboogschieten
Eric en Edith Janssen 0495-631182
Paul Hermans 0495-625663
Internet:
www.willemtellnederweert.nl

GOLFBILJARTERS ZIJN 
FANATIEKELINGEN
 Jac Wijen 40 jaar NGB

Wub Beerens 40 jaar BVE

BVE, Golfbiljart Vereniging Nederweert 
Eind viert in 2013 haar 40 jarig jubileum.

Vanaf de start, zomer van 1973 is Wub 
Beerens lid van BVE.  Hij was vanaf het 
begin samen met Jan Geurts , Dreh Kes-
sels, Ren Sikkelbroek, Broer van de Voort, 
Jac van de Voort, Jan Craenen en Broer 
van de Berk betrokken bij de oprichting 
van BVE. Nadat men al regelmatig en-
kele balletjes in onderling verband had 
gestoten vonden het nodig om hun krach-
ten in team verband met zestallen uit de 
omliggende streek te meten. Wub speelt 
geen actief competitiebiljart, hij is wel nog 
steeds lid van onze vereniging.

Jac Wijen (gepensioneerd pluimveehou-
der) begon 40 jaar geleden met biljarten. 
Hij had wel eens een balletje gespeeld 
met zijn peetoom nadat hij met diezelfde 
peetoom een kaartje had gelegd. Jac 
werd lid van “den Evert” en speelde daar 
tot en met het seizoen 81-82,vervolgens 
wisselde hij naar BVE. Mooie herinne-
ringen aan het biljarten heeft Sjaak vele, 
maar ook hij noemt het veel aangehaalde 
kampioenschap in de hoofdklassen in 
85 / 86 samen met Ger, Twan, Peter, Mat 
en Bert. Trouwe clubgenoten die het op 
grond van hun sterke team band wonnen 
van het invidueel veel sterkere Centrum. 
Als zijn sterkste karaktertrek noemt hij 
concentratie en als slechtste eigenschap 
dat hij altijd zo lang moet nadenken. Jac 
speelt momenteel nog steeds actief com-
petitie biljart bij BVE, in het derde team.

Natuurlijk zullen we onze Jubilarissen tij-
dens een van de Jubileum activiteiten in 
het zonnetje zetten.

Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan 
wordt een groots golfbiljart toernooi ge-
organiseerd. Drie weekenden golfbiljart 
op het aller hoogste niveau. Het toernooi 
start op zondag 17 februari met een ju-
bileum BVE koppel toernooi, vervolgens 
worden in samenwerking met de Midden 
Limburgse Golfbiljart Bond de districks 
Kampioenschappen georganiseerd. Dit 
alles vindt plaats in het clublokaal van 
BVE Café Bi-j Le-nie te Nederweert Eind. 
U bent van harte welkom als speler of ge-
woon om een kijkje te komen nemen.

SPORTNIEUWS  
HBS WILHELMINA

Uitslag Winterveld te St. Oedenrode
Zaterdag 12 januari Eric Winkelmolen met 
Longbow : 97 punten.
Zondag 13 januari Ronnie Gielen met Re-
curve : 271 punten
Sjoerd Heijnen met Recurve :237 punten
Eric Winkelmolen met Longbow : 110 pun-
ten
Joseph Jonkers met Barebow : 260 pun-
ten

Uitslag 3e ronde NHB beker bij 
Recht door Zee Helmond 13-1-2013
Rick de Wit  235
Luc van de Loo  212
Martijn Geuns  210
Tim v/d Waarenburg  205
Frans v. Nieuwenhoven   204
Harrie de Wit 187
 1253

Uitslag 5e Bondswedstrijd bij 
Vriendschap en Strijd Hunsel

1e zestal   
Rick de Wit 242
Johan van Lierop 228
Nathalie de Wit  228
Tim v/d Waarenburg  225
Ruud Westerveen   225
Luc van de Loo   221
    1369

2e zestal   
Martijn Geuns   216
Frans van Nieuwenhoven  215
Anke Vaes   209
Joseph Jonkers  205
Mart van Thuijl  205
Jack Meevis  204
 1254

3e zestal  
Jo de Wit   203
Riny Vaes   203
Harrie de Wit(Lo)   202
Henk de Wit   199
Harrie de Wit(Le)   197
Marlies Hekers   195
    1199

4e zestal   
Piet van Hoeij  192
Chantal Hekers  191
Bér de Wit   189
Harrie Hermans  187
Thieu Jacobs  168
Elfrie van Lierop  151
   1078

Rest   
Cor Bakker  148
Werner Bloemers  148
Vilja van Lierop  147
Zinzie van Lierop  119
   562

Compound 
Tim Vaes   230

Aspiranten 
Sven de Wit  171
Tom Jonkers  129

Rick de Wit schoot een nieuw persoonlijk 
record,nl  242 punten.
Proficiat !!!  

Programma 
6e Bondswedstrijd bij  De Batavieren 
Treffers Weert
Vrijdag 25 januari. Aanvang 20.00 uur. 
2 Zestallen
Zaterdag 26 januari. Aanvang 13.30 uur. 
2 Aspiranten.
Zaterdag 26 januari. Aanvang 16.30 uur 
3 Zestallen.
Zaterdag 26 januari. Aanvang 20.00 uur. 
1 zestal.
Zondag 27 januari. Aanvang 10.00 uur. 
1 Zestal.

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

TURNSTER NIKKI THIELENS 1E 
BIJ PLAATSINGSWEDSTRIJD

Afgelopen weekend werden de plaat-
singswedstrijden in Stein gehouden van 
een aantal categorieën in de 4e en 3e di-
visie.
Nikki Thielens, junior niv 5, afgelopen sei-
zoen nog Limburgs Kampioen in deze ca-
tegorie turnde weer een goede wedstrijd 
en wist haar 1e plaats weer te bevestigen.
Giny Duits turnde in dezelfde categorie en 
werd heel mooi 5e.
Beide turnsters hebben zich geplaatst 
voor de ½ finale van het LK in Horn, de 
halve finale van het NK in Nederweert 
(23/24 maart), de districtswedstrijd in 
Panningen en verschillende toestelfinales. 
Nikki alle 4 (sprong, brug, balk, vloer) en 
Giny sprong en vloer.
Jessie Tillemans turnde bij de jeugd ni-
veau 6 een hele goede wedstrijd. In een 
zeer sterke categorie eindigde zij op een 
hele goede 10e plaats. Jessie plaatste 
zich ook voor de halve finale van het LK, 
en toestelfinale op balk.
Janou Soers en Shayenne Geuns, senior 
niv 5, turnden bij de senioren en eindigde 
op de 11e en 14e plaats. Beide turnen 
ook de halve finale van het LK en Shay-
enne scoorde ook nog een toestelfinale 
op vloer.
Maudi Op den Buijsch, pupil 1 niv 9, 
turnde in haar 2e wedstrijdjaar super. Zij 
eindigde op een geweldige 8e plaats en 
heeft zich bovendien geplaatst voor de 
halve finale van het LK en de districtswed-
strijd in Waspik.
Ook heeft zij nog 2 toestelfinales, te weten 
brug en vloer.
Onze turnsters Judith van de Kerkhof en 
Femke Pijs, pupil 2 niv 7, sloten het week-
end af met een 7e en 9e plaats. Deze 
plaatsen geven recht op de halve finale 
van het LK en de districtswedstrijd in Pan-
ningen.
Judith heeft bovendien ook nog toestelfi-
nale op sprong en brug, Femke op brug.
Het was weer een super weekend voor 
turnsters en leiding!

ZAALCOMPETITIE 2012-2013
ZATERDAG 27 JANUARI
Sporthal d’n Adelaer, Maasbree
DS1 BSAC 1 – Ospel 1              13.00u.
Sporthal het Anker, Buchten
DA1 Born1 – Ospel 1                  14.00u.
Sporthal de Bengele, Nederweert
D1 Ospel 1 – Swift 2000 2   12.00u.
C1 Ospel 1 – Eksplosion ’71 1    12.50u.
B1 Ospel 1 – Eksplosion ’71 2  13.35u.

Zie ook www.handbalclubospel.nl

WEDSTRIJDSCHEMA  
HV MEREFELDIA

Zaterdag 26 Januari 2013
Nederweert, de Bengele
DC1  Merefeldia C1 – Maasgouw C3 11.30u
DB2  Merefeldia B2 – Eurotech Bevo B4 12.15u
DB1  Merefeldia B1 – Maasgouw B1 13.10u
DS1  Merefeldia 1 – ESC`90 2 20.00u
HS1  Merefeldia 1 – Blerick 1 20.00u

Zondag 27 Januari 2013
Nederweert, de Bengele
DA1  Merefeldia A1 – Hercules `81 A1 14.30u

De wedstrijdbal wordt deze week 
geschonken door:

Peter Pellemans Bouwservice

Programma za. 26 jan. 
Sporthal De Bengele Nederweert
Eindse Boys D1 - RKVB D1 15. 00 uur
Horn D2 - Eindse Boys D1 15.40 uur
Programma za. 26 jan. 
Sporthal Reutsdael Heel
Laar D3 - Eindse Boys D2 11.15 uur
Eindse Boys D2 - Conventus,03 D1 12.35 uur
Programma za. 26 jan. 
Sporthal Oareven Heythuysenl
Eindse Boys F2 - RKVB F2 10.30 uur
Eindse Boys F2 - Laar F4 11.10 uur
Reuver F2 - Eindse Boys F2 11,50 uur
SVH’39 F2 - Eindse Boys F2 12.50 uur
Programma zon. 27 jan 
(Vriendschappelijk)
RKSVO 2  Eindse Boys 2 12.00 uur
Programma di. 29 jan 
(Vriendschappelijk)
Eindse Boys 1 - Merefeldia 1 20.00 uur
Mededelingen
Iedere dinsdag en donderdag trainen aan-
vang 19.30 uur
Donderdag 24 jan kaarten aanvang 20.00 
uur in de kantine

Voor indoor Soccer Nederweert en ver-
dere bijzonderheden  raadpleeg onze 
website: www.eindseboys.nl

Voor het laatste nieuws zie onze vereni-
gingssite www.veredot.nl.
Op Zondag 24 februari 2013 organiseert 
B.C. Someren wederom haar jaarlijkse 
jeugdtoernooi.
Dit is een leuk toernooi waar de de hele 
dag wedstrijden worden gespeeld op je 
eigen nieveau.
Meedoen kan t/m 18 jaar. De wedstrijden 
zijn heren- en dames dubbel.
Info en opgave via m.rademakers3@chel-
lo.nl. Inschrijven kan tot 1 februari.
Lijkt het je leuk om eens te proberen of 
badmintonnen jou een leuke sport lijkt!
Kom eens kijken tijdens een training op 
maandagavond en ga eens proberen.
Om 18.00 uur beginnen de jeugdspelers 
en om 20.00 onze recreanten.
Kijk voor meer informatie over onze ver-
eniging op www. veredot. nl.

Dit Badmintonweekend werd mede 
mogelijk gemaakt door:

Leeters Accountancy
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV Moonen & 
Wagemans

Uitslagen Libre
Vlegelke 1 - Crescendo 1  = 2 – 4.
Mijnheerkens 1 – Vlegelke 2 = 4 – 2.
Vlegelke 3 – Mijnheerkens 2  = 6 – 0.
Ramona 4 – Vlegelke 4  = 4 -4.

Programma Libre
Maan dag 28 – 1. 
Kot 2 – Vlegelke 4.

Dinsdag 29 – 1. 
Vlegelke 3- Ketelbink 1.

Donderdag 31 – 1. 
Veldpoort 1 – Vlegelke 1.

Uitslag Golf
BCW 1- Vlegelke3  = 7 – 5.

Programma GOLf
Vrijdag 25 -1.
BCB 1- Vlegelke 1.
Vlegelke 2 –Boszicht 1.
Haazehoof 1 – Vlegelke 3.

Veel SuccesLB

RKSVO NIEUWS
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
Zondag 17 februari:
HEBES 1 - RKSVO 1  12.00
RKSVO 2 - HEBES 2 12.00
RKSVO da.1 - Cranendonck da.1 11.00

Zie voor het laatste nieuws 
www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO: 
Sanitair & Tegelcentrum Weert

PROGRAMMA ‘T BRÖKSKE

Zaterdag 26 januari
Sporthal Nederweert
‘t Brökske 3 - FC De Heiputters 1 17:00u
‘t Brökske 2 - SVH’39 1 18:00u
‘t Brökske 6 - Tornado 4 19:00u
Sporthal Born
ZVV Born 3 - ‘t Brökske 7 17:00u
Sporthal Melick
ZVV Roerdalen 5 - ‘t Brökske 5 19:00u
Sporthal Helden-Panningen
Beringe 4 - ‘t Brökske 8 20:00u

Maandag 28 januari
Sporthal Neer
De Gastronoom 1 - ‘t Brökske 1 21:00u
Sporthal Nederweert
‘t Brökske 8 - Inter’80 5 21:30u

LET OP!!
in verband met vastelaovundj:

Voor het 
weekblad van 14 februari

advertenties  en 
tekstkopij inleveren uiterlijk op 

WOENSDAG 6 FEBRUARI
VÓÓR 16.00 UUR.
Bij voorbaat dank 

voor uw medewerking.

Vastelaovundjmaondig 
en -deensdig 

zeen vae gesloôte.
De redaktie

email: info@drukk
er

ijv
an

de
ur

se
n.

nl

LES OVER 
ONDERWATERSCOOTERS BIJ 

DUIKTEAM NEDERWEERT!!

Het was afgelopen zaterdag weer een 
spectaculaire les in het zwembad van 
Nederweert. Deze avond stond de wa-
terscooter op het programma. Met deze 
scooter kun je onder water grote afstan-
den afleggen. Daarom worden deze ook 
vaak gebruikt bij grotduiken. Je kunt dan 
zonder veel inspanningen te leveren snel 
het grottenstelsel verkennen. Ook is het 
handig om er materialen aan te vervoeren 
zoals extra duikflessen. Iedereen mocht 
na een instructie met de scooter door het 
water heen suizen waarbij je ook nog door 
verschillende poortjes heen mocht sturen. 
Geweldig , het was weer een leuke les.
Wil jij ook een duikbrevet gaan halen, 
midden februari starten wij weer met een 
cursus Open Water Diver. Voor opgave of 
info over een opleiding, kijk op www.duik-
teamnederweert.nl of stuur een mail naar 
info@duikteamnederweert.nl 

Clublokaal Café Bi-j Le-nie al 40 jaar 
het geheim recept van jubilerende BVE
BVE, Golfbiljart Vereniging Nederweert Eind viert in 2013 haar 40 jarig jubileum.

Het was in de zomer van 1973 dat Broer van de Berk, toen kastelein van het lokaal aan de 
Kruisstraat in Nederweert – Eind, met enkele vaste bezoekers de Biljart Vereniging Eind 
oprichtte. Nadat men al regelmatig enkele balletjes in onderling verband had gestoten 
vonden Jan Geurts , Dreh Kessels, Ren Sikkelbroek, Broer van de Voort, Jac van de 
Voort en Broer van de Berk het nodig om hun krachten in team verband met zestallen uit 
de omliggende streek te meten. Dit vaste team uit de eerste jaren werd bereidwillig bij 
gestaan door de reserves / invallers Wub Beerens en Jan Craenen.  
BVE heeft vanaf haar ontstaan nog steeds hetzelfde clublokaal  Café Bi-j Le-nie; iets wat 
weinig collega verenigingen kunnen zeggen!! Twan en Mia Minten een kastelijnsechtpaar 
met hart voor hun vereniging. Twan en Mia, een gezellig clublokaal met enthousiaste 
supporters zijn sinds jaar en dag het geheim recept achter een succes van BVE.  De 
laatste jaren worden ze actief bijgestaan door Harold en Monique.

Na de start in 1973 volgde in het seizoen 1975 -1976 het eerste kampioenschap met 
promotie naar de tweede klasse. Vele kampioenschappen volgden met o.a. promotie 
naar de Hoofdklasse, vervolgens naar de Ere- klasse van de Nederlandse Golfbiljart 
Bond. Op haar top speelde BVE met 5 zestallen in de verschillende klassen. BVE orga-
niseert jaarlijks de dorpskampioenschappen; een zeer gewaardeerd gezellig evenement 
tussen Kerstmis en Nieuwjaar waar ongeveer 40 niet competitie gebonden spelers met 
een binding met Nederweert–Eind strijden om de Dorps Golf- biljartkampioen van het 
jaar. Een prachtige gelegenheid om mede dorpsgenoten in een ontspannen sfeer te la-
ten proeven van de golfbiljartsport. Momenteel speelt BVE met drie zestallen verspreid 
over hoofdklasse en tweede klasse in  het district  Midden Limburg van de Nederlandse 
Golfbiljart bond

Ten gelegenheid van het 40 jarig bestaan wordt een groots golfbiljart toernooi georga-
niseerd.
Drie weekenden golfbiljart op het allerhoogste niveau. Het toernooi start op zondag 17 
februari met een jubileum BVE koppel toernooi; vervolgens worden in samenwerking 
met de Midden Limburgse Golfbiljart Bond de districts-kampioenschappen georgani-
seerd. Dit alles vindt plaats in het clublokaal van BVE Café Bi-j Le-nie te Nederweert 
Eind. U bent van harte welkom als speler of gewoon om een kijkje te komen nemen.

Namens BVE, Jean Kneepkens 

Café Bi-j Le-nie al 40 jaar het clublokaal van BVE

Vri-jdig 8 fibberwaârie
2013

Vanaaf 11:11 oor tot 12:00 oor
Activiteiten
Zaterdag 26 januari
Rabbuizersbal, aanvang 20:00 uur

Kaartavonden
De resterende kruisjasavond wordt ge-
houden op donderdag 24 januari. Aan-
vang 20:30 uur.

Hervatting Trainingen
Vanaf maandag 28 januari worden alle 
trainingen weer volgens rooster hervat. 
De voorjaarsreeksen voor de A2, B2, C2, 
C3, D2, D3 en alle zeventallen starten op 
zaterdag 23 februari.

Oefenprogramma Jeugd
Zaterdag 26 januari
Merefeldia A1 – TSC’04 A1  14:30
Wittenhorst D1 – Merefeldia D1 10:00/11:30

Oefenprogramma Senioren
Dinsdag 29 januari
Eindse Boys 1 – Merefeldia Selectie 20:00

Zondag 3 februari
Merefeldia 2 – DESM 2  12:00

Donderdag 7 februari
MMC Weert 1 – Merefeldia 1 18:45/20:00

Bekerprogramma Jeugd
Zaterdag 26 januari
Merefeldia B1 – MMC Weert B1 14:30
Merefeldia C1 – MMC Weert C1 13:00

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 2 februari
Merefeldia A1 – RKMSV A1  15:00
Helden B1 – Merefeldia B1  13:30/15:00
SV Budel C1 – Merefeldia C1  12:45/14:00
Merefeldia D1G – FC Hoensbroek D1  12:15

Competitieprogramma Senioren
Zondag 3 februari
SV Budel 1 – Merefeldia 1  12:30/14:30
Merefeldia 6 – Laar 7  10:00
DESM 6 – Merefeldia 7  08:30/09:30

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

Aanstaande zaterdag zal de volgende ron-
den van de luchtbukscompetitie en kaart-
avond plaatsvinden. Alle jeugdleden, leden 
en vrienden van Odilia zijn weer van harte 
welkom om er een leuke avond van te maken. 

Agenda: 
26 januari: Luchtbukscompetitie & kaart-
avond leden en vrienden van Odilia
27 januari: Algemene ledenvergadering EMM

www.sintodiliaospeldijk.nl
AGENDA:
JANUARI –FEBRUARI:
30 jan.  Bijeenkomst schuttersfeestcom-
missie Clubgebouw 20.15 uur
02 febr. Majorettes (trio) gezamenlijke 
equipedag VNM  – informatie volgt
11 febr. Géén repetities  i.v.m. carnaval
19 febr. Bijeenkomst activiteitencommis-
sie - 19.30 uur Clubgebouw

Met de carnaval in het vooruitzicht wen-
sen we Prins Patrick van de Piepkukes en 
Prins Luc van de Krielkes met hun gevolg 
veel succes.

Biljartvereniging BVE viert dit jaar het 40 
jarig bestaan van de vereniging.
Bestuur en leden, van harte gefeliciteerd 
en een sportief 2013 toegewenst.

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

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

Wegens vakantie gesloten 
van 18 januari tot en met 26 januari. 

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540


