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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

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

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ZONNEPANELEN

- WARMTEPOMPEN

- CV-ONDERHOUD

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

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts C. Corbey

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Miranda Kursten

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

‘Mijn vrouw was 

bijzonder levenslustig . 

Een sombere uitvaart 

paste dan ook 

totaal niet bij haar.

Dat begreep Van Deursen 

helemaal .’

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

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

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

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

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@druk
ke

rij
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eu

rs
en

.n
l

De uit Nederweerter voetbal- en
vastelaovundjskringen bekende 
Neer Bocken zoekt de zon op. 
Niet in verre oorden, op afgele-
gen stranden. Nee, gewoon op
zijn thuisadres aan de Rossels-
weg in Nederweert. Hij zoekt 
de zon op door zijn woning van 
tientallen zonnepanelen te laten
voorzien. Hij zag een goede 
partner in Marco Reemers van 
Remozon, die hem de zonnepa-
nelen leverde.

Veruit de meeste energie die we 
gebruiken (circa 93%) komt van 
fossiele brandstoffen: aardolie, 
aardgas en kolen. Deze fossiele 
brandstoffen zijn verantwoordelijk 
voor de uitstoot van broeikasgas-
sen. Bovendien veroorzaken ze 
de nodige vervuiling en ze kunnen 
op raken. De energiekosten rijzen 
de pan uit. En het einde is nog 
niet in zicht. Steeds meer mensen 
oriënteren zich daarom op andere 
manieren om energie op te wek-
ken. Enerzijds uit milieuoverwegin-
gen, anderzijds gewoon om kosten 
te besparen.

Remozon: duurzaam & ver-
trouwd
Neer Bocken investeert in de 
toekomst. “Met zonnepanelen kan 
ik er nu en straks nog wat aan ver-
dienen. Ik heb meerdere aanbie-
ders laten komen, maar waarom 
zou je het van ver halen, als je het 
ook dichtbij kunt krijgen. Marco 

had een goede prijs en zijn bedrijf 
is in de buurt.”

Ook Siem Smolenaers van Café/
Zaal Smolenaers uit Nederweert-
Eind heeft uit praktische overwe-
gingen zijn keuze laten vallen op 
Remozon. “De prijs was prima, 
Remozon levert service en is 
dichtbij. Twee weken nadat wij ze 
besteld hadden, werden de pane-
len geleverd. Al met al hebben ze 
drie dagen gewerkt. Toen lag alles 
er op én was het aangesloten. Ik 
wek nu al ongeveer twee maan-
den een gedeelte van mijn eigen 
stroom op. Als er wat is, dan is 
een monteur van Remozon snel ter 
plekke om het op te lossen.”

Kostenbesparing
Siem Smolenaers liet in december 
2012 zonnepanelen aanbren-
gen. Remozon leverde hem 100 
zonnepanelen. Hoewel het een 
behoorlijke investering was, is het 
anderzijds zeer aantrekkelijk. Op 
jaarbasis verdient Smolenaers on-
geveer 30% van de stroomkosten 
terug. Dat scheelt hem zo’n 6.000 
euro per jaar. 
Behalve vermindering van de ener-
giekosten, teruggave van btw en 
investeringsaftrek op de aanschaf
van zonnepanelen, ontvangen 
bedrijven 51,5 % energiebelasting
terug. Al met al interessante over-
wegingen om zonnepanelen aan 
te schaffen. Bovendien, goed voor 
het milieu. 

Ook voor particulieren zijn er 
voordelen te behalen, los van de
energielastenvermindering. Via de
overheid (gemeente, provincie, rijk) 
kunt u ca. 15% subsidie ontvan-
gen op de aanschafkosten van 
zonnepanelen. De investerings-
kosten zijn in veel gevallen fiscaal 
aftrekbaar. 

Nieuwe bedrijfsnaam, vertrouw-
de service
Reemers Elektro Montage wordt 
Remozon; een combinatie van 
de woorden Reemers, Elektro, 

Montage en Zonnepanelen. Verder 
blijft alles zoals het was. Met 22 
jaren ervaring , waarvan 13 jaren
als zelfstandig ondernemer, zorgt
eigenaar Marco Reemers samen
met zijn medewerkers voor vak-
kundig geïnstalleerde elektrische
installaties voor bedrijven en 
particulieren. Zijn motto luidt: door 
klein te blijven kan de klant reke-
nen op persoonlijke aandacht en 
een op maat gemaakte installatie.

De oude bedrijfsnaam deed echter 
geen recht meer aan de duurzame 
werkzaamheden binnen dit bedrijf. 
Sinds 2009 heeft Marco Reemers 
zich gestort op manieren om 
duurzame energie op te wekken.
Hij richt zich daarbij vooral op de 
levering en montage van zonne-
panelen. Binnenkort worden deze 
ook op zijn nieuwe houtskelet-
bouwwoning geplaatst. Het gezin
Reemers is bewust bezig met
duurzame energie. Hierdoor kun-
nen zij de klant goed adviseren.
Voor constructieve engineering
schakelen zij externe deskundig-
heid in.

Remozon levert
Remozon levert, monteert en 
installeert zonnepanelen. Voor 
de doe-het-zelvers onder u levert 
Remozon ook op maat gemaakte 
DHZ-pakketten die eenvoudig kun-
nen worden gemonteerd. Aardige
bijkomstigheid: het installatiead-
vies en de montagebegeleiding
voor een optimale prestatie van de 
installatie, is service van de zaak. 

Zonnewarmte
Toneelvereniging De Krottepoffers 
bouwt de decors bij Neer Boc-
ken. Over een tijdje kan Neer de 
petrolkachel naar de milieustraat
brengen. De energie van de zon-
nepanelen zorgt er dan voor dat
de toneelgroep er warmpjes bij zit.

Voor meer informatie: 
www.remozon.nl.

F. Bruekers

Reemers Elektro Montage wordt Remozon

Neer Bocken zoekt de zon op

Spauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Dhr. Hans Karel:

“Ik kom hier al 20 jaar, 
en het voelt hier als thuis komen.”

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 

voor bedrijven en particulieren
- voor renovatie en nieuwbouw
- hardglazen deuren en puien
- dag- en nachtservice

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

Trouwkaarten???
Geboortekaartjes???

Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert.

Vri-jdig 8 fibberwaârie
2013

Vanaaf 11:11 oor tot 12:00 oor

■ Belettering
■ Kleurprints
■ Glasdecoratie
■ Spiegeldecoratie

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

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

meeuws
decoratiesdecoraties

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
Lichaamspakkingen
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

Hebt u een PGB?
Ik, Marleen Goumans, heb een 
SPH-diploma en begeleid als 

ZZP-er mensen met een PGB-budget. 
Bent u op zoek? 

Bel dan 0651467876 of 
mail: m_goumans@hotmail.com. 

Ik hoor graag van u. 

Showroom opruiming: 
bv Sphinx rimfree 300 wandkloset + 

softclose zitting NU € 345,-
Sphinx rimfree 345 wandkloset + 

softclose zitting NU € 445,-
Wandklosetcomb. compleet NU € 275,-  

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540



Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Ambachtelijke slagerij

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

Vastelaovundj reclame 
donderdag 31 januari t/m zaterdag 9 februari

100 gram voor € 1,25 

Kant en klaar ( alleen even opwarmen)

De allerbeste worstmakerij van limburg!!!

Met vastelaovundj zijn wij gesloten 
van maandag 11 februari t/m zaterdag 16 februari!!!

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Sinds 1914

Aanbieding 
t/m 2 februari 
Kruimelvlaai

€ 7,95
Mango-abrikozen-
vlaai

€ 13,95
Aanbieding 4 feb. t/m 9 feb. 

Abrikozenvlaai € 7,95
Victoriavlaai € 13,95

CITAVERDE College

Open Dag Nederweert
2 februari 2013

P. v.d. Steenstraat 5

VMBO
Zaterdag 2 februari 
van 10.00 - 13.30 uur

WWW.CITAVERDE.NL

vmbogroen

maak nieuwe vrienden

OPRUIMING
NOG T/M 9 FEBRUARI

1/3 VAN DE PRIJS

Brugstraat 21 Nederweert
www.p leun ismode.n l

KOM OOK KIJKEN NAAR DE 
NIEUWE COLLECTIE.

GESLOTEN VAN 
11-2 T/M 19-2

Duurzaam & vertrouwd

Zoek de zon op met 
zonnepanelen van Remozon
Uw lokale specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig zoals u ons kent. 

Vraag een vrijblijvende offerte via www.remozon.nl / 06-54256242. 
(voorheen Reemers Elektro Montage)

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 opgeno-
men 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.

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)

Warme maaltijd service
Sinds 1 september 2011 verzorgt F&P Catering warme maaltijdenservice in Nederweert 
en Weert. Onze belangrijkste doelgroep zijn de zelfstandig wonende senioren. Onze 
klanten zijn echter niet alleen senioren. De maaltijdenservice is er ook voor gezinnen/
koppels/alleenstaanden, die (tijdelijk) niet voor hun eigen warme maaltijd kunnen zor-
gen. Zelfs bedrijven horen tot onze klantenkring. Zij bestellen onze gezonde maaltijden 
voor bijv. werknemers, die moeten overwerken.

De maaltijdenservice bestaat uit een 3 gangen menu, t.w. soep, hoofdgerecht(vlees/vis, 
groenten en garnituur) en nagerecht. Onze keukenbrigade bepaald per dag wat er wordt 
geserveerd, en houdt rekening met de seizoenen. Alles wordt in onze eigen keuken, en 
dagvers bereid volgens de strengste hygiëne eisen. We koken standaard zoutarm. Verder 
houden wij rekening met specifieke wensen zoals bijv. geen vis, geen pasta, geen jus e.d..

De maaltijden worden dagelijks (gratis) tussen 11.30u en 12.30u warm bezorgd, ook 
in het weekend en tijdens feestdagen. U geeft zelf aan op welke dagen van de week u 
gebruik wilt maken van onze maattijdenservice, wij hanteren geen minimum afname.

Om een hoge kwaliteit te waarborgen en te voldoen aan de hoge hygiëne eisen, ge-
bruiken wij hoogwaardige representatieve dinerboxen. De dinerbox bevat hoogwaardig 
porselein voor de soep en het hoofdgerecht. Tevens zit er in diezelfde box een gedeelte 
voor het nagerecht, zodat ook dit op de juiste temperatuur blijft. Op het porselein zit een 
silicone deksel waardoor we geen afval hebben en het geheel beter afgedekt wordt en 
de juiste temperatuur behouden wordt.

Voor de maaltijd kunt u kiezen uit:
• Alleen het hoofdgerecht € 8,50
• Het hoofdgerecht plus soep OF nagerecht € 10,00
• Het complete driegangen menu € 11,00

F&P Catering is al 25 jaar in de cateringbranche actief. Wij zullen ook in de toekomst met 
veel zorg aandacht besteden aan de verzorging van uw maaltijd.
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen: telefoonnummer F&P 
Catering 0495- 634397, of  Fer Roost 06-15499219

Vandaag bellen, is morgen bezorgen!!
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Hout- en bouwmaterialenhandel

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

Hoogwaardige producten voor
zakelijke en particuliere sector!

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

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

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

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

Hout en Plaatmaterialen
Stenen en dakpannen

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

Buiten en binnendeuren
Deurklinken hang & sluitwerk

Plafonds • Laminaat

Bezoek 
onze

showroom!

Magazijn
koopjes!
Zaterdag 

geopend
van 7.00 tot 

13.00 uur

hout en plaatmaterialen
stenen en dakpannen

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

buiten- en binnnendeuren
deurklinken, hang- en sluitwerk

plafonds, laminaat

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Ook voor koffietafel
een vertrouwd adres.
< 120 plaatsen

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

grond in restaurant,
rolstoelopgang via serre

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

Voorleesontbijt op Kinderopvang 
Humanitas bij Kindercentrum 

Drie Turf Hoog
Als verassing is een speciale gast uitgenodigd voor de peuters van de Ikke en Spet-
tergroep. Wie…………
Kikker is kikker! De peuters hebben zich verkleed als kikkers in groene shirts en rood-wit 
gestreepte zwembroeken, kikker voelde zich meteen helemaal thuis op ons kindercen-
trum.

Kikker verteld het verhaal: kikker in de kou. 
Het zwemwater is bevroren, wat nu? De vrienden van kikker (onze peuters) verzinnen 
allerlei leuke activiteiten om te doen in de sneeuw en binnen bij de kachel.
Hoe hoog kunnen kikker en de kleine kikkers springen, en wie het verste? Liedjes zingen 
en  kikkersneeuwballen gooien, daar krijg je honger van
Als afsluiter werden er echte kikker cup cakes gemaakt, en heeft iedereen lekker ge-
smuld. Komende tijd blijft (wis) kikker vast onderdeel van de geplande peuter- activi-
teiten. 
Ouders kwamen met enthousiaste verhalen de volgende ochtend binnen, hun eigen 
kleine kikkers raakte niet uitverteld. En de peuters wilde zich meteen weer als kikker 
verkleden. Jeanne bedankt voor het maken van de mooie zwembroekjes!
Wil jij eens naar onze (wis) kikker komen kijken, je bent van harte uitgenodigd.
Peuters en pedagogisch medewerkers van de Ikke en Spetter groep.
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Jeugdboorebroedspaar
2013

www.dekrielkes.nl

Vae Dajo Hermans vanne Kruusstroat en Indy Smolenaers vanne Kringgreppel,
laote uch weête det vae op zondigmiddig 3 fibberwarie gaon trouwe.

Oôs getuuge zeen Benthe Steeghs, Ries Feijen, Lise Mackus en Rens van Lierop.
Um 14:11 oor beginne vae in zaal Smolenaers.

Gae zeetj bi-j deeze genuuëdj !!

Nao oôs trouwe es aansloetendj ut boorebal um te hosse en  te springe!

De entree zal € 1,50 zeen ten bate van Jeugdkarnavalsvereiniging “De Krielkes”

JeugdboorebroedspaarJeugdboorebroedspaar



NU OPEN

Carnavalswinkel Nederweert
St. Rochusstraat aan de vijfsprong • Tel. 06-53950171

Het grootste assortiment
van carnavals- en feestartikelen. 

Veel artikelen 30 tot 50% afgeprijsd!

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

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

Joep Gommans:

Joep heet d’r gein weurd vör,
gae moogdj ut um zêlluf vraoge.

Geldig van 31/01 tot en met 06/02

LEKKER VERS:
Biefstuk..................................................................................................................................3 voor € 6,50
Schwartzwalder oester.............................................................................100 gram € 1,35
Kalkoen winterreepjes..............................................................................100 gram € 1,09
GEMAK VAN DE WEEK:
Beenham smulbol ................................................................................................. 2 stuks € 4,99
VLEESWAAR TOPPER:
100 gram snijworst + 100 gram runderrookvlees ...................samen € 3,99
Boterhamworst............................................ 200 gram halen: 100 gram betalen!!
Kip-kerriesalade.................................................................................................100 gram € 1,59
Vast
Dinsdag boter ..............................................................3 voor 
Woensdag ) en verse w .............. am 
D ......................................................4 voor 
Vr .....................................................................2 voor 
Zater oodjes...................................................................

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

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

Vaste aanbiedingen:
Dinsdag botermalse biefstuk..............................................................3 voor € 5,75
Woensdag gehakt (half om half ) en verse worst..............500 gram € 2,70
Donderdag gepaneerde schnitzels ......................................................4 voor € 5,00
Vrijdag gegrilde haantjes .....................................................................2 voor € 6,00
Zaterdag 2 gevulde stokbroodjes................................................................... € 5,00

warme 
maaltijdservice
regio Weert

Dagelijks vers bereid. 
Gratis bezorgd in luxe maaltijdboxen.

Er zijn drie mogelijkheden:
• Alleen het hoofdgerecht € 8,50*
• Hoofdgerecht met soep 

of toetje € 10,00*
• Complete 3- gangen 

maaltijd € 11,00*

* ook koelvers

Voor meer informatie: 

0495-634397 of Fer Roost 06-15499219

Hans Caris in KRO programma 
De Wandeling

Presentator Sander de Kramer en Hans Caris (Foto KRO)

Hans Caris (52) leeft voor de Vastelaovundj. Als ‘Buutreedner’ wordt Hans in heel Limburg 
gevraagd zijn sketches te spelen. Als Hans tien jaar geleden de diagnose Parkinson krijgt, 
stort zijn leven in. “Je weet dat je het gaat verliezen, maar je blijft je inzetten alsof je voor 
goud gaat.” Hans vecht tegen zijn ziekte en gaat door met optreden zo lang hij nog kan.
Sander de Kramer wandelt zaterdag 2 februari (18.30 uur, Nederland 2) in het KRO-
programma De Wandeling met Hans Caris in Nederweert en bezoekt de ´vastelaovundj-
schuur´ die Hans op zijn erf bouwde. Hans vertelt over de gevolgen van Parkinson. Hij 
zal door deze ziekte afscheid moeten nemen van het buutreden en Vastelaovundj. Door 
les te geven, probeert Hans zijn liefde voor vastelaovundj door te geven aan een nieuwe
generatie. Sander gaat met Hans mee naar de bonte avonden van de Pinmaekers.

KRO De Wandeling, zaterdag 2 februari om 18.30 uur op Nederland 2. (herhaling zondag 
3 februari om 8.30 uur en dinsdag 5 februari om 16.10 uur op Nederland 2). 

Carnaval op basisschool de Schrank
De carnaval staat weer bijna voor de deur. Met jeugdprins NIELS en prinses LOES voor-
op, organiseren we samen met c.v. de Vlikkestaekers een daverende carnavalsviering op 
vrijdagmiddag 8 februari. 

Optocht vanaf 12.30u. 
De kinderoptocht van Ospel is uitgegroeid tot een begrip. Bijna alle kinderen schrijven 
zich in voor deze optocht. We hopen uiteraard op veel verkleed publiek langs de route.
De route is als volgt: 
Aerthijsplein (opstellen) / Annastraat / Wikkestraat / Windestraat (Wozoco) / Stad / Ko-
renbloemstraat / Klaproosstraat / Lochtstraat / Reijndersweg / Waatskamp / Peeljuweel

Viering in het Peeljuweel na de optocht.
Na de optocht landen we aan in het Peeljuweel, waar volop gedanst en gehost gaat 
worden. We maken er een gezellige middag van!!!!!!! Omstreeks 15.00u. start de 
prijsuitreiking door  jeugdprins NIELS en prinses LOES en prins Martijn en prinses Mar-
lies van de Vlikkestaekers. Na de prijsuitreiking helpen we waar nodig de kinderen met 
oversteken tot 15.30u.

Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom in het Peeljuweel, maar in 
overleg met de carnavalsvereniging hebben we besloten dat er tot 15.15u geen alcohol 
wordt geschonken. Het is immers schooltijd!!!!!!

Een gezellige carnaval gewenst,
Team en ouderraad b.s. de Schrank, Alaaf!!!!

WINTERACTIVITEIT 
KC HUMMELHOEVE

Op zaterdag 19 januari stond er een win-
terwandeling gepland bij de Sprookjes-
tuin aan de Karissteeg in Nederweert. On-
danks het winterse weer was de opkomst 
groot! Gezellig kwamen de kinderen van 
de HummelHoeve de sprookjestuin be-
wonderen. 

In het bos was van alles te bekijken en te
beleven. Op één plek werden er liedjes 
gezongen, er werd een verhaal verteld. 
Kortom het was een gezellige boel. 
Voor ieder kindje was er op het einde van 
de wandeling een knapzak met iets lek-
kers. 
Het was een geslaagde activiteit. 
Familie Koppens bedankt voor jullie gast-
vrijheid!

Team Kindercentrum HummelHoeve. 

Te huur
400m² bedrijfs-/

opslagruimte, 
met inpandig kantoor en 
kantine, gelegen aan de 

Pannenweg 324 
te Nederweert, 

Bintjes en 
Nicola

Openingstijden:
van dinsdag tot zaterdag

van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

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

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175
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Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Yoghurt-perzikbavaroise ......................€ 10,75
Tommiebrood ............................................. € 1,95
Rozijnenbollen .................................3+3 gratis
Puddingbroodjes ........................per stuk € 1,20
Dinsdag en woensdag: BROODDAG
2 broden naar keuze ...voor slechts € 3,70
Ook voor cadeaubonnen kunt u bij ons terecht!

Voor onze extra aanbiedingen: kijk in de winkel.

Bezorgers gevraagd voor
Weekblad voor Nederweert

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

Opbrengst boek ‘Nel’ gedoneerd aan 
KWF Kankerbestrijding

Op donderdag 17 januari 
heeft schrijver Marcel Tin-
nemans een bedrag van € 

6000,- kunnen overhandi-
gen aan KWF Kankerbe-
strijding. Het bedrag is de 
opbrengst van het boek 
Nel dat hij schreef na het 
overlijden van zijn vrouw 
Nel Scheffers.  De cheque
werd in ontvangst geno-
men door Dave Snellen, re-
giocoördinator Zuid-Oost 
Nederland van KWF Kan-
kerbestrijding.

Nel is het verhaal van Nel 
Scheffers uit Nederweert die op  13 no-
vember 2009 op 46-jarige leeftijd overlijdt 
aan kanker. De manier waarop ze met de 
ziekte omging dwong veel respect af bij 
haar omgeving. In het boek wordt de pe-
riode van de ziekte, de onzekerheden, de 
hoop, de tegenslagen en het rouwproces 
op een indringende manier beschreven. 

Na het uitkomen ontvingen de schrijver 
en de familie van Nel ontelbare reacties 
van lezers. Het waren mooie en vaak ont-
roerende verhalen. Tinnemans bedankt 
iedereen die het boek heeft gekocht en 
daarmee een bijdrage heeft geleverd in 
de strijd tegen kanker. Regiocoördinator 
van KWF Kankerbestrijding, Dave Snellen, 
was verheugd met de gift. Het geld wordt 
gebruikt voor onderzoek naar kanker bij 
kinderen. Het boek Nel is inmiddels uitver-
kocht. In totaal werden er 700 exemplaren 
gedrukt.

Tinnemans werkt bij de gemeente Nederweert.  Hij heeft veel steun gehad van zijn werk-
gever. Onlangs werd bekend dat twee teams van de gemeente deelnemen aan Alpe 
d’HuZes, een landelijke actie bedoeld om geld in te zamelen tegen kanker. Hij hoopt dat 
veel mensen een bijdrage leveren aan de actie van zijn collega’s. Meer informatie over 
Nederweert fietst tegen kanker is te vinden op www.alpedhuzesnederweert.nl. 

Leerlingen CITAVERDE College 
Nederweert  genomineerd voor het 

Groene Kalf
Winnaars worden bekend gemaakt op de Open Dag op 2 februari 2013

Op dinsdag 22 januari kregen de deelnemende leerlingen  een workshop aangeboden 
over filmen. Hoe werkt een echte filmcamera? hoe schrijf ik een goed lopend filmscript? 
Allemaal vragen die in de workshop aan de orde kwamen. Deze kennis hadden de leer-
lingen nodig om een heuse film te kunnen maken. 

De leerlingen waren dol enthousiast en zo ontstond er een ambitieus plan om voor de hoog-
ste prijs te gaan: het Groene Kalf. Binnen CITAVERDE College worden er op elke locatie 
filmpjes gemaakt i.s.m. Kresjtv. De ingezonden filmpjes worden allen genomineerd en t/m 
31 januari is de mogelijkheid om op het beste filmpje een stem uit te brengen. De film met de 
meeste stemmen wint het Groene Kalf (met een knipoog naar het Gouden Kalf).

De opdracht voor de leerlingen is een film maken met als thema Groen Werkt. De leerlin-
gen kunnen daarmee vrijelijk aan de slag. Het filmpje wordt vanaf het eerste begin tot en 
met de montage door de leerlingen verzonnen en gemaakt.

Op 2 februari vindt de jaarlijkse open dag op het CITAVERDE College in Nederweert 
plaats. De dag duurt van 10.00 tot 13.30 uur. Medewerkers en leerlingen staan klaar 
om u en uw kind kennis te laten maken met de school en de wijze waarop het onderwijs 
wordt vormgegeven. 

De leerlingen stromen uit met een diploma in de VMBO theoretische leerweg. Het oude
MAVO-niveau in een moderne jas, met persoonlijke aandacht voor de leerling, betrokken 
medewerkers. Een school waar men met de leerling praat over zijn toekomst. Waar de 
leerling goed wordt voorbereid op MBO en HAVO. De kracht van het CITAVERDE College 
Nederweert in een kleinschalige omgeving.

En in deze omgeving wordt om 12.30 uur via een speciale satellietuitzending de winnaar 
van het Groene Kalf bekend gemaakt..

Als u nog een stem wilt uitbrengen, kies dan voor www.kresjtv.nl en stem vóór 1 februari 
op het filmpje van Nederweert.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze kleinschalige school waar persoonlijke aan-
dacht en een gemoedelijke sfeer hoog in het vaandel staan, dan ontmoeten leerlingen en 
medewerkers van het CITAVERDE College Nederweert u graag op zaterdag 2 februari 
tussen 10.00 en 13.30 uur op de open dag!

Lekker lang wandelen in 
De Groote Peel 

Cultuurhistorische excursie vanaf Buitencentrum De Pelen

Nationaal Park De Groote Peel is een gebied met een rijke cultuurhistorie. Vooral 
de periode van de grootschalige turfwinning heeft een belangrijk stempel op het 
gebied en de streek gezet. Ook de benamingen in het veld hebben hun oorsprong in
het verleden. Veldnamen en cultuurhistorie zijn het thema van de excursie  ‘Rondje 
om ’t Elfde’ op zondag 3 februari. De wandeling is ongeveer elf kilometer lang en 
start om 11.00 uur bij de balie van Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te 
Ospel. Deelname kost € 5,-  per persoon en opgave is gewenst op: 0495 – 641 497.

De gevolgen van de turfstekerperiode zijn heden ten dage nog goed te zien in het land-
schap van De Groote Peel. Het meest opvallend zijn de grote waterplassen die ach-
terbleven na het uitbaggeren en het steken van het veen. Maar ook de Peelbanen en 
vaartjes waarover het gedroogde veen als turf vervoerd werd zijn sporen uit het verleden. 
Vaak hebben die landschappelijke sporen ook een naam. Op die manier kon men vroe-
ger een bepaalde plek in het landschap aanduiden. Veel van die veldnamen – oftewel 
toponiemen – van de Peel zijn uitgezocht en vastgelegd. Ze vormen de rode draad tij-
dens de excursie Rondje om ’t Elfde. Een excursie voor iedereen die graag wandelt en 
daarnaast ook nieuwsgierig is naar het verleden. 

Let op: Tijdens deze excursie wordt er geluncht in het open veld. Neem dus een eigen 
lunchpakket en voldoende drinken mee.

Buitencentrum De Pelen, startpunt van natuurbeleving
Het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel is de toegangspoort tot Na-
tionaal Park De Groote Peel. Hier starten alle activiteiten. Het Buitencentrum is in de 
winterperiode op dinsdag t/m zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer infor-
matie, een compleet activiteitenoverzicht en een routebeschrijving: www.buitencentra.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

Dames en Heren,

Wij nodigen u uit voor de bijeenkomst 
van onze vereniging op dinsdag 19 
februari  2013  om  20.00 uur in zaal 
Centraal, Kerkstraat 59, Nederweert 
met als onderwerp: Limburgse jongens 
in Nederlands-Indië en Nederlands
Nieuw-Guinea1945-1962

Jan van Boeijen en René Vos zullen een 
lezing verzorgen over Limburgse militai-
ren in het voormalige Nederlands-Indië en 
Nederlands Nieuw-Guinea.

Beide sprekers hadden een oom die 
diende in het Nederlands leger en werden 
naar Nederlands-Indië en Nederlands 
Nieuw-Guinea gezonden. Geïntrigeerd
door het verleden gingen zij, onafhankelijk 
van elkaar, op onderzoek en publiceerden 
in 2009 ieder een boek over de gebeurte-
nissen in Nederlands-Indië en Nederlands
Nieuw-Guinea

In 2009 publiceerde Van Boeijen een boek 
over het bataljon van zijn oom met de titel 
“De Jongens van “Toedjoe Poeloe Doea” 
- Herinneringsalbum van het bataljon 3-14 
R.I., 3e Infanterie Brigade Groep, 1 Divisie 
“7 December”, West-Java 1946-1950”.

Ook in 2009 heeft René Vos een boek ge-
publiceerd. Het boek dat hij schreef heeft 
de titel: Tropenjaren (Cranendonckse jon-
gens naar Indië en Nieuw-Guinea 1945 –
1962).

U bent van harte welkom.

Hein Jansen Theo Burgers
Voorzitter secretaris

Overal en altijd toegang
tot de bibliotheek: 

Nieuwe App ‘de Bibliotheek’ beschikbaar voor leden van Bibliocenter 
In Nederland zijn steeds meer mensen 
in het bezit van een smartphone. Via 
hun mobiel hebben zij direct toegang 
tot het internet. De vraag naar App’s 
groeit sterk en ook de bibliotheek heeft 
hier een antwoord op. Vanaf nu hebben 
bibliotheekleden met een smartphone
overal en altijd toegang tot hun biblio-
theek. Dus ook de leden van Bibliocen-
ter. De App ‘de Bibliotheek’ is gratis te
downloaden via de iTunes App Store 
en de Google Play. 

De mobiele App maakt het mogelijk 
om de catalogus van de bibliotheek 
te raadplegen. Boeken en andere ma-
terialen kunnen direct worden gere-
serveerd. Daarnaast zien gebruikers 
gemakkelijk welke items zij in huis heb-
ben en wanneer deze retour moeten. 
Uiteraard zijn deze op ieder moment te
verlengen. 

De App is gebruiksvriendelijk en werkt 
heel eenvoudig; in drie stappen kan men 
zich aanmelden. De App maakt verbinding met de website van de bibliotheek en de gebrui-
ker beschikt over een groot aantal functionaliteiten. Zo bevat de App ook een verlanglijstje 
en een scannerfunctie. Na het scannen van het ISBN-nummer verschijnt er direct informatie 
over het boek.

Cubiss ontwikkelde de App in opdracht van de Brabantse Netwerkbibliotheek voor le-
den van de openbare bibliotheken in Nederland. De App is beschikbaar vanaf maandag 
28 januari. Op de site www.bibliocenter.nl staat meer informatie.

Grote magazijn en showroom 
opruiming. Wij moeten plaats 

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

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

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 spek-
taâkel 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. Moôders, 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!
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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

Vele berg-, 
wandelschoenen 
afgeprijsd

Alle dames-, heren-, kinderschoenen enda es her de chA n eenoenen eno, heren , eeeeeoooccerseddeeesseedde aa nnnnnnnhhn-, kinderrrhhlle 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
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Gemeente contact

Op grond van de wet geurhinder en vee-
houderij mogen gemeenten binnen bepaal-
de bandbreedtes geurnormen, afkomstig 
van agrarische bedrijven, vaststellen. Dit 
heeft de gemeente in 2007 vastgelegd 
in de gebiedsvisie op basis van de Wet 
geurhinder en veehouderij en de bijbeho-
rende verordening. De verordening wordt 
toegepast bij vergunningverlening aan 
agrarische bedrijven. In de gebiedsvisie is 
een relatie tussen het ruimtelijk beleid en 
geurhinder opgenomen. 

EvaluatiE
Naar aanleiding van een evaluatie over 
de werking van de verordening besloot 
de gemeenteraad op 29 augustus 2012 
een nieuwe ontwerp-verordening in pro-
cedure te brengen. Hierin is een aantal 
verlagingen van de geurnorm opgenomen 
ten opzichte van de eerdere regels. De 
normen die in de ontwerpverordening zijn 
opgenomen, zijn gebaseerd op een onder-

zoek dat is uitgevoerd door het bureau 
SRE. Het bureau keek naar alle gevolgen 
die aanpassingen met zich meebrengen. 
Dus zowel voor de leefbaarheid als voor 
de agrarische sector. Een dergelijke 
berekening wordt ook wel een scenario 

De gemeente Nederweert heeft een extra berekening uit laten voeren in 
het kader van de evaluatie wet geurhinder en veehouderij. Het gemeente
bestuur wilde de gevolgen in kaart brengen voor een voorstel aan de 
gemeenteraad. De evaluatie is uitgevoerd en het gemeentebestuur zal 
de gemeenteraad voorstellen de geurnorm rond de kernen van Ospel en 
Nederweert te verlagen. 

genoemd. De ontwerp-verordening lag 
van 21 september tot en met 1 novem-
ber 2012 ter inzage. Er kwamen twee 
inspraakreacties binnen. 

Extra bErEkEning
Naar aanleiding van deze inspraakreac-
ties op de ontwerpverordening, besloot 
het college van B&W om een extra sce-
narioberekening uit te laten voeren. In 
deze berekeningen zijn de gevolgen van 
het verlagen van de norm van 14 naar 10 
Ou in een straal van 1.500 meter rondom 

de kernen 
Ospel en 
Neder weert 
in beeld 
gebracht. 
De reden 
dat daarvoor 
gekozen is, is 
omdat in deze 
gebieden de 
meeste inten-
sieve veehou-
derijen liggen 
met een hoge 
achtergrond-
belasting qua 
geur. 

Aanpassingen geurnorm rond kern Ospel en Nederweert

Evaluatie wet geurhinder
en veehouderij

vErlagEn 
De resultaten van de berekeningen zijn 
inmiddels bekend. Op basis van de resul-
taten wil het gemeentebestuur in een 
straal van 1500 meter rondom Ospel en 
Nederweert de norm verlagen van 14 Ou 
naar 10 Ou. Deze aanpassingen geven  aan-
leiding om hiervoor opnieuw de inspraak-
procedure te volgen. De overige normen 
blijven gelijk aan de ontwerp-verordening 
die al eerder ter inzage heeft gelegen.

inspraak
De gewijzigde ontwerp-verordening en 
onderliggende berekeningen liggen van 
1 februari 2013 tot en met 28 februari 
2013 ter inzage bij de gemeente. Ook 
kunt u deze via onze website raadplegen. 
Gedurende deze periode kan iedereen 
schriftelijk reageren op het gewijzigde ont-
werp en bijbehorende berekening door het 
insturen van een inspraakreactie, gericht 
aan het college van B&W. Uiteindelijk 
zal de gemeenteraad in de eerste helft van 
2013 een besluit nemen over de vaststel-
ling van de nieuwe verordening.

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met mevrouw P. Philips van het team 
Ruimtelijke Ontwikkeling.

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.

bEdrijfshulpvErlEning 
En arbowEt
Met Bedrijfshulpverlening (BHV) wordt 
mede beoogd om goede werkomstan-
digheden te bevorderen op de werkplek. 
BHV valt daarom als zodanig ook onder 
de Arbowet. De Arbowet regelt specifieke 
zaken rond gunstige werkomstandigheden. 
Hieronder vallen o.a. de risico-inventarisa-
tie en -evaluatie (RIE) en het opstellen van 
een plan van aanpak, de verplichte inscha-
keling van een arbodienst, het aanstellen 
van een preventiewerker en de bedrijfs-
hulpverlening. 

Sinds 15 maart 2006 zijn vrijwilligers-
organisaties vrijgesteld van de hiervoor 
genoemde verplichtingen uit de Arbowet 
en het Arbobesluit, met uitzondering van 

ernstige risico’s. De andere maatregelen in 
de Arbowet, zoals de algemene zorgplicht 
blijven gewoon gelden, ook ten aanzien 
van vrijwilligers. Overigens blijft de 
Arbowet in volle breedte ook van toepas-
sing op betaalde krachten (als bedoeld in 
de Wet op de Loonbelasting) binnen vrij-
willigersorganisaties.

ErnstigE risico’s En 
kwEtsbarE groEpEn
Wanneer werkzaamheden ernstige risico’s 
voor de gezondheid en veiligheid van de 
vrijwilligers inhouden, blijven organisa-
ties verplicht om de voorschriften uit de 
Arbowetgeving op te volgen. Ernstige 
risico’s zijn o.a. werken met gevaarlijke 
stoffen, werken op hoogte (boven de 
2,5 meter), elektrische installaties onder 

hoogspanning, 
grote fysieke 
belasting (inclu-
sief het werken 
onder hoge druk), 
geluidsbelastin-
gen, werken op 
een bouwplaats 
en het werken 
onder extreme 
temperaturen. 

De wetgever heeft 
ook bepaald dat 
kwetsbare groe-
pen in het vrijwil-
ligerswerk extra 
bescherming 

moeten krijgen. Het gaat hier om jongeren 
onder de 18 jaar, zwangere vrijwilligers en 
vrouwen die borstvoeding geven. Dezen 
moeten extra aandacht krijgen als het gaat 
om veiligheidsinstructies, aanpassing van 
de werkplek, fysieke belasting, de mate 
en duur van blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen en andere specifieke gevaren en 
behoeften van deze groepen.

zorgplicht
De zorgplicht voor goede arbeidsomstan-
digheden houdt ook voor vrijwilligersorga-
nisaties in ieder geval in:
n De zorg voor een zo groot mogelijke 

veiligheid en voorkoming van gevaren 
voor zowel de eigen vrijwilligers als de 
bezoekers;

n De zorg voor een zo goed mogelijke 
bescherming van de gezondheid;

n Het bevorderen van het welzijn bij de 
arbeid;

n De zorg voor vrije toegang en doorgang 
van vluchtwegen;

n De zorg voor voorlichting en scholing in 
verband met veiligheid, gezondheid en 
welzijn bij arbeid;

n Een overlegstructuur voor klachten van 
vrijwilligers over vrijwilligerswerk.

aanstEllEn bhv'Ers 
Voor vrijwilligersorganisaties is het 
niet verplicht BHV’ers aan te stellen. 
Wanneer deze organisaties echter sport-
wedstrijden, evenementen, manifestaties 
of andersoortige activiteiten organiseren 
met (grote groepen) bezoekers, dienen zij 
zich te realiseren dat zij als organisator 
verantwoordelijk zijn voor de veiligheid 
van die bezoekers, ook als voor de activi-
teit geen gemeentelijke vergunning nodig 
is. Zij moeten ervoor zorgen dat er men-
sen aanwezig zijn die handelend kunnen 
optreden en eerste hulp kunnen verlenen. 
Als er wél een vergunning nodig is,

dan stellen veel gemeenten daarvoor 
nadere eisen bij de vergunningverlening. 
Dat gebeurt ook in onze gemeente, 
hoewel er geen eisen worden gesteld 
aan het aantal BHV'ers en er gesproken 
wordt over hulpverleners. Bij een groot 
evenement worden de aanvragen door de 
gemeente doorgestuurd naar het GHOR. 
Het GHOR geeft dan een advies op 
maat per evenement. Het advies van het 
GHOR wordt in de regel overgenomen 
in de evenementenvergunning.

arbobElEid formulErEn  
Doordat vrijwilligers in beginsel niet 
meer onder de Arbowetgeving vallen, 
krijgen organisaties en vrijwilligers meer 
eigen verantwoordelijkheid voor goede 
arbeidsomstandigheden. Dit betekent dat 
goede afspraken gemaakt moeten worden 
om het vrijwilligerswerk zodanig te orga-
niseren dat de risico’s voor de veiligheid 
en de gezondheid van de vrijwilligers tot 
het uiterste beperkt worden. 

Een goede manier is het opstellen van 
een intern arbobeleid. Het kan voor 
vrijwilligersorganisaties verstandig 
zijn om een risico-inventarisatie te 
maken, ondanks het gegeven dat dit in 
de meeste gevallen niet meer verplicht 
is. Een goed handvat voor de vrijwil-
ligersorganisaties vormt de Arbokrant 
die u kunt downloaden van onze website 
www.nederweert.nl, via de website van 
Vorkmeer (Vrijwilligerspunt) www. vpne-
derweert.nl of op www.vrijwilligers-
werk.nl.

informatiEavond
Via de aangegeven website van vrij-
willigerswerk.nl kunt u nog veel meer 
informatie verkrijgen over dit onder-
werp. Mocht u echter daarnaast behoefte 
hebben aan een informatieavond over dit 
onderwerp, dan is de gemeente bereid 
om die samen met Vorkmeer te organi-
seren. Dit kunt u aangeven bij de mede-
werkers van Vorkmeer, e-mail info@
vpneder weert.nl of tel. (0495) 688249 
en Jan van Riet, e-mail j.vanriet@neder-
weert.nl of tel. (0495) 677146 van de 
gemeente.

Sinds 15 maart 2006 zijn vrijwilligersorganisaties vrijgesteld van een aantal 
verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), met uitzon
dering van ernstige risico’s. Andere maatregelen in de Arbowet zoals de 
algemene zorgplicht blijven voor vrijwilligers gewoon gelden. Voor vrijwilli
gersorganisaties is het niet verplicht om BHV'ers aan te stellen. Wel is men 
als organisator verantwoordelijk voor de veiligheid van leden, vrijwilligers 
en bezoekers. 

Verantwoordelijkheid voor veiligheid bezoekers en vrijwilligers blijft

bedrijfshulpverlening en 
vrijwilligersorganisaties

ProRail is samen met de bouwcom
binatie Mobilis/Hegeman Beton en 
industriebouw gestart met de bouw 
van een ecoduct bij het Weerterbos 
en de Weerterbergen. 

De aanleg van het ecoduct vindt plaats in 
opdracht van Rijkswaterstaat. 

snElhEidsbEpErking a2
Op maandag 21 januari is het startsein 
gegeven voor de werkzaamheden. De 
aanleg duurt naar verwachting tot eind 
2013. Om veilig te kunnen werken, geldt 
er tijdens de bouw op de snelweg A2 een 
snelheidsbeperking. 

vErbEtErEn lEEfgEbiEd
De bouw van het ecoduct over de spoorlijn 
Eindhoven-Weert en de A2 vindt plaats in 
het kader van het Meerjaren Programma 
Ontsnippering (MJPO). Dit is een initiatief 
van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu en het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie. Samen 
met natuurbeschermingsorganisaties werkt 
de overheid aan het herstellen van verbin-
dingen tussen natuurgebieden. Zoogdieren, 
amfibieën en reptielen krijgen hierdoor een 
groter leefgebied.

limburgs landschap
Voor het beheer van de toekomstige eco-
passage hebben ProRail en Rijkswaterstaat 
een overeenkomst getekend met de 
Stichting Limburgs Landschap. Ook is 
afgesproken dat de stichting grond zou 
leveren uit naastgelegen natuurgebieden die 
nodig is voor de bouw van de viaducten. 
Deze grond ligt inmiddels al klaar in een 
gronddepot.

mEEr informatiE
In het weekend van 27 en 28 april worden 
de liggers van het spoorviaduct geplaatst en 
is er geen treinverkeer mogelijk. Kijk voor 
meer informatie op de website van MJPO: 
www.mjpo.nl.

Op woensdag 30 januari en 6 februari 
zijn er twee nieuwe afhaalmogelijkheden 
voor het afhalen van een zakje strooizout. 
U kunt dan van 14.00 uur tot 16.00 uur 
terecht bij de gemeentegarage. Bewoners 
dienen de Weerterlandpas en een legiti-
matiebewijs mee te nemen. Kijkt u voor 
meer informatie op onze website. 

gratis strooi-
zout afhalEn

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving.  (Foto: gemeente Nederweert)

Nederweert werkt aan de verlaging van de geuroverlast.  (Foto: internet)

bouw Ecoduct 
van start



Officiële bekendmakingen

Gemeente
contact

raads
vergadering

Iedereen van 16 jaar en ouder in de 
gemeente Nederweert en Weert krijgt de 
Weerterlandpas per post op persoonlijke 
titel. De verspreiding vindt plaats in de eer
ste helft van februari. 

adresgebOnden
Voor het gebruik van de milieustraat is de 
pas adresgebonden. Dat wil zeggen dat u 
de rechten van de milieustraat deelt op dat 
adres met de andere pashouders op dat
zelfde adres. De zes bezoeken (knippen) 
gelden dus voor alle inwoners op het adres. 
Stel dat uw zoon die bij u inwoont met zijn 
eigen pas gaat, dan gaat er ook van uw pas 
een bezoek (knip) af.
 
Verhuist u binnen de gemeenten Neder
weert of Weert? Dan houdt u de pas en 
verandert er niets voor u. Verhuist u naar 
een andere gemeente? Dan vervallen de 
toegangsrechten voor de milieustraat. 

meer diensten 
De reden dat iedereen een Weerterlandpas 
krijgt, is omdat deze straks ook bruikbaar 
is voor andere toepassingen en diensten 
(publiek en commercieel). We zijn daarover 
met partijen in overleg. In Nederweert is bij 
de uitgifte van strooizout al goede ervaring 
opgedaan met het gebruik van de pas. Maar 
u kunt ook denken aan de pas als abon
nement voor het zwembad, de bibliotheek 
en andere culturele instellingen. Winkeliers 
in Weert werken op dit moment aan een 
spaarpuntensysteem voor houders van de 
pas.

HOe werkt Het?
U kunt zich met de Weerterlandpas melden 
aan de toegangspoort van de milieustraat 
via de linkerrijstrook. Bij de ingang staat 
een zuil met een kaartlezer waar u uw pas 
voor houdt. Zo maakt u zich bekend en 
krijgt u toegang tot de milieustraat. Daarna 
geeft u uw afval af zoals u dat nu gewend 
bent. U krijgt dus via de elektronische pas 
toegang tot de milieustraat. 

legitimatiebewijs 
Op de pas wordt het aantal bezoeken 
bijgehouden. Zijn er meerdere kaarten 
per adres aanwezig, dan kunt u met die 
kaarten samen zes bezoeken afleggen (zes 

bezoeken per adres). Bij de toegangspoort 
wordt steekproefsgewijs naar een legitima
tiebewijs gevraagd. Dit doen we om fraude 
tegen te gaan. Zorg er daarom voor dat u 
naast uw Weerterlandpas altijd een geldig 
legitimatiebewijs bij u hebt als u de milieu
straat bezoekt!

tOt 6 m³ afval gratis
Een huishouden heeft recht om zonder 
betaling maximaal 6 m³ afval per jaar af 
te geven op de milieustraat, verdeeld over 
zes bezoeken. Hiervoor betaalt u elk jaar 
afvalstoffenheffing, de belasting voor het 
inzamelen en verwerken van huishoudelijk 
afval. 

De Weerterlandpas registreert het aantal 
keren dat u afval brengt. Elke 1 m³ aan 
afval dat u brengt, is één bezoek. Dat geldt 
ook als u minder dan 1 m³ afval brengt. 
Brengt u meer dan 1 m³ afval, bijvoorbeeld 
1,7 m³, dan geldt dit als twee bezoeken. 
Hiervoor moet u de pas twee keer voor de 
paslezer houden. Steekproefsgewijs wordt 
gecontroleerd of uw hoeveelheid afval klopt 
met het aantal bezoeken dat u hebt aange
geven. Aan het begin van elk jaar krijgt elk 
adres weer recht op zes nieuwe bezoeken, 
die u kunt gebruiken voor het inleveren van 
maximaal 6 m³ afval. 

meer dan 6 m³ afval Of 
(extra) stOrtingen
Hebt u meer dan zes bezoeken nodig in een 
jaar? Of bent u wel inwoner van de gemeen
ten Nederweert of Weert, maar hebt u geen 
afvalstoffenheffing betaald? Dan kunt u aan 
de toegangspoort van de milieustraat één 
of meer bezoeken (bij)kopen. Het huidige 
tarief is € 20, voor maximaal 1 m³ per 
keer. U kunt alleen met pin betalen. U krijgt 
toegang via de rechterrijstrook, waar u de 
pas kunt opwaarderen.

gratis en bijzOnder afval
Als u afval hebt dat u gratis mag afleveren 
bij de milieustraat, dan meldt u zich via de 
rechterrijstrook aan de toegangspoort van 
de milieustraat. U drukt dan op de knop en 
gebruikt niet uw pas. Ook hier controleren 
we steekproefsgewijs. Met gratis en bij
zonder afval bedoelen we papier, kunststof 
verpakkingen, wit en bruingoed, metaal, 
kleding, schoenen, klein chemisch afval en 
olie.

verspreiding
De verspreiding van de passen vindt plaats 
vanaf de eerste maand van februari. Hebt 
u voor 1 maart geen pas ontvangen? Neem 
dan contact op met de gemeente Nederweert 
via email: info@nederweert.nl of telefo
nisch, tel. (0495) 677111. 

Voor de meest actuele informatie, waar-
onder extra toepassingen en diensten die 
op termijn toegevoegd worden, kijkt u op 
www.weerterlandpas.nl. 

2 februari BV Kruisstraat 
2 februari BV Bosserstraat

Op donderdag 24 januari vierden  
Pierre en Annie Kessels uit Neder 
weert hun 65jarig huwelijk. Het 
briljanten  echtpaar werd onder 
andere gefeliciteerd door het col
lege van burgemeester en wet
houders.

Pierre en Annie leerden elkaar kennen 
op een dansavond bij zaal van Otterdijk 
in Nederweert. De vonk sloeg over en 
ze besloten na een aantal jaar verkering 
in het huwelijksbootje te stappen. Pierre 
moest naar Indië als soldaat. Na zijn 
terugkomst zijn ze enkele maanden later 
voor de kerk getrouwd. Pierre verdiende 
de kost als metselaar en Mia verzorgde 
het huishouden. 

samen
De eerste jaren woonde het echtpaar 
met nog twee gezinnen, iets wat heel 
gewoon was voor die tijd, in een oude 
kapelanie. Daarna zijn ze verhuisd 
naar de St. Lambertusstraat. Ook daar 
woonden ze met twee gezinnen in een 
woning. 

verHuizingen
Na enkele jaren verhuisden Pierre en 
Annie naar de St. Willibrordusstraat 
en hadden ze voor het eerst een eigen 
woning. Na een verhuizing van slechts 
zes weken naar NederweertEind von
den Pierre en Annie een huis aan de 
Beuldersweg. Daar hebben ze meer dan 
vijftig jaar gewoond. 

‘pOngelen’
Het briljanten bruidspaar kreeg vier 
kinderen: Jo, Ton, Henk en Luud. Die 
zorgden weer voor zes kleinkinderen en 
inmiddels zijn er ook drie achterklein
kinderen. Annie houdt van winkelen en 
‘pongelen’ in huis. Pierre gaat graag 
kaarten. Ook volgt hij sport op tv. Op 
dit moment wonen ze samen in een 
appartement in De Kloosterhof aan de 
Schoolstraat en deze locatie bevalt hen 
prima. 

bezOek
Tijdens het bezoek van het college pas
seerden allerlei onderwerpen de revue. 
Het was een gezellige middag!

Een Eigen verklaring is nodig om de rijge
schiktheid voor het rijbewijs te beoordelen. 
De kosten zijn € 23,80 (tarief 2013).

vOOr iedereen
Voor praktijkexamenkandidaten voor de 
personenauto is de online Eigen verklaring 
al sinds juli 2012 beschikbaar. Nu is dat ook 
mogelijk voor alle andere examenkandi
daten, voor rijbewijsvernieuwers, ouderen 
(70+), beroepschauffeurs en mensen met een 
medische aandoening of voorgeschiedenis. 

gegevens inzien
Vanaf 14 januari 2013 kan iedere klant via 
Mijn CBR zien wat de status is van zijn 
Eigen verklaring. Via ‘Mijn Eigen verkla
ring’ is o.a. te zien of de verklaring is ont
vangen door het CBR, welke corresponden
tie er is en of een rapport van de medisch 
specialist al door het CBR is ontvangen. 

De Eigen verklaring blijft ook te koop 
bij het gemeentehuis. Kijkt u voor meer 
informatie op www.cbr.nl.

Oud papier

Voorbereidingen voor toevoeging extra diensten

weerterlandpas voor iedereen

Nog een paar weken en dan krijgt u 
een vernieuwd Gemeente Contact in 
de bus.

Twee jaar geleden stelde de gemeenteraad 
de bezuinigingscatalogus vast: een pakket 
maatregelen dat ervoor moet zorgen dat het 
financiële huishoudboekje van de gemeente 
ook in de toekomst een positief resultaat laat 
zien.

minder pagina’s
Een van die maatregelen uit de catalogus 
was het terugbrengen van het aantal pagina’s 
Gemeente Contact naar één pagina per week 
in 2013. 

beleid
Vanaf donderdag 21 februari zal er dus 
wekelijks één pagina Gemeente Contact 
verschijnen, in een nieuw fris jasje. Voor u 
en voor ons zal het even wennen zijn. Maar 
uiteraard blijven we u informeren over het 
beleid van de gemeente. We houden u op 
de hoogte van lopende projecten en onder
werpen die in de raadsvergaderingen en 
themaraden besproken worden. Ook is er 
ruimschoots aandacht voor initiatieven door 
en prestaties van inwoners. Kortom: voor 
alles wat er leeft en gebeurt in Nederweert. 

veranderingen
Het terugbrengen van twee pagina’s naar 
één pagina Gemeente Contact houdt echter 
ook in dat we wekelijks minder ruimte op 
papier hebben om u te informeren. Maar 
dat betekent niet dat u daardoor het nieuws 
mist. Integendeel. We zullen u alleen vaker 
moeten verwijzen naar de website. Zo kunt 
u dan bijvoorbeeld de officiële bekendma
kingen alleen nog op www.nederweert.
nl vinden en ook huishoudelijke medede
lingen worden voortaan minder uitgebreid 
geplaatst.

Volgende week komen we uitgebreider 
terug op de veranderingen die het nieuwe 
Gemeente Contact met zich meebrengt. 

Op dinsdag 5 februari vergadert de 
gemeenteraad om 19.00 uur in het 
gemeentehuis. U bent van harte wel
kom. Op de voorlopige agenda staan 
de volgende onderwerpen. 

agenda
Vragenhalfuur; spreekrecht; loting bij 
hoofdelijke stemming; vaststellen agenda; 
vaststellen actielijst en besluitenlijst van 18 
december 2012 en de termijnagenda van 
5 februari 2013; ingekomen stukken; Wet 
aanscherping handhaving en sanctiebeleid 
SZWwetgeving en de Wet verhoging AOW 
en pensioenrichtleeftijd; vaststellen veror
dening Elektronische publicatie Nederweert 
2013; aanvraag bijdrage in de onderzoeks
kosten opsporing en ruiming explosieven; 
evaluatie Groene Kaart; vaststellen bestem
mingsplan Uitbreidingslocatie Merenveld, 
Budschop; vaststellen Nota Lokaal 
Gezondheidsbeleid Weert en Nederweert 
20132016; wijziging begroting 2012; poli
tiekbestuurlijke actualiteiten; sluiting.

infOrmatie
Inzage van de stukken is mogelijk bij de 
centrale klantenbalie, het gemeenschapshuis 
van Leveroy en bij de openbare bibliotheek 
aan de Kapelaniestraat in Nederweert. Op 
www. nederweert.nl staat ook alle informatie. 

Omgeving

vastgesteld bestemmingsplan
n	Bedrijvenpark PannenwegWest in 

Nederweert, vaststelling van bestemmings
plan en bijbehorend beeldkwaliteitplan. Het 
bestemmingsplan is een actualisering en 
aanpassing van het in 2006 vastgestelde 
bestemmingsplan Bedrijvenpark Pannen
weg, met beeldkwaliteitplan (bestemmings
plan Bedrijvenpark PannenwegWest). Het 
ontwerpbestemmingsplan (met beeldkwali
teitplan) heeft al ter inzage gelegen. Er zijn 
zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen 
hebben aanleiding gegeven om het plan 
gewijzigd vast te stellen. De gemeenteraad 
heeft het bestemmingsplan met beeldkwali
teitplan vastgesteld op 18 december 2012 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, van 1 februari t/m 14 
maart 2013, bij de centrale klantenbalie of op 
afspraak. Het bestemmingsplan is ook digitaal 
in te zien via www.nederweert.nl. Gedurende 
de inzageperiode kunnen belanghebbenden 
die zienswijzen hebben ingediend, belangheb
benden die bedenkingen hebben ten aanzien 
van de wijzigingen die door de raad zijn aan

gebracht ten opzichte van het ontwerpbestem
mingsplan en belanghebbenden die aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
tijdig hun zienswijzen kenbaar te maken, 
beroep instellen bij de Afdeling Bestuurs
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. U kunt gelijktij
dig vragen om een voorlopige voorziening bij 
de voorzitter van bovengenoemde Afdeling. 
Het bestemmingsplan treedt daags na de 
beroepstermijn in werking, tenzij er een ver
zoek om voorlopige voorziening is ingediend. 
Het vaststellingsbesluit treedt dan niet in wer
king voordat op dat verzoek is beslist. 
Raadpleeg deze bekendmaking op onze web
site voor meer informatie. Bellen mag ook 
met de medewerk(st)ers van het team 
Ruimtelijke Ontwikkeling.

aanvragen Omgevings
vergunning (regulier)
n	Aluminiumstraat (kavels B21 en B22),  

oprichten bedrijfspand (OV 20130012) 
 (22022013) 
n	Banendijk 4, oprichten rundveestal 

(OV 20130011) (22012013)
n	Hennesweg 41, veranderen varkenshouderij 

(ov beperkte milieutoets) (OV 20130010) 
(21012013)

n	Ingstraat 5, uitbreiden rundveestal 
(OV 20130008) (16012013) 

U kunt de stukken op afspraak inzien bij de 
centrale klantenbalie (ontvangstdatum tussen 
haakjes).

vOOrgenOmen Omgevings
vergunning (uitgebreid)
n	Ommelpad 16, rundvee, zeugen en vlees

varkenshouderij en metaalbewerkingsbedrijf, 
veranderingsvergunning (UV 2012081) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, van 1 februari t/m 14 
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 Vergunning
verlening. Raadpleeg deze bekendmaking op 
onze website voor meer informatie. Bellen 
mag ook met een medewerk(st)er van boven
staand team.

verleende Omgevings
vergunningen (regulier)
n	Kampersweg 2a, uitbreiden bedrijfsruimte 

(OV 20120032) (30012013)
n	Strateris 73, oprichten serre (OV 20120218) 

(29012013) 

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 belanghebben
den bij burgemeester en wethouders. U kunt 
gelijktijdig vragen om een voorlopige voorzie
ning bij de voorzieningenrechter van Recht
bank Roermond. Dit kan ook digitaal via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Raad
pleeg deze bekendmaking op onze website 
voor meer informatie. Bellen mag ook met 
een mede werk(st)er van het team Vergunning
verlening.

verlenging beslistermijn 
Omgevingsvergunning 
n	Steutenweg 17, 6034 SB, plaatsen zonnepa

nelen

De beslistermijn wordt met maximaal zes 
weken verlengd.

In juni vorig jaar hebben alle hoofdbewoners van woningen in de gemeente 
Nederweert en Weert een Weerterlandpas gekregen. De pas verving de 
oude milieupas, ook wel knipkaart genoemd. Komende maand krijgen ook 
alle huisgenoten vanaf 16 jaar en ouder een Weerterlandpas. Met ingang van 
1 maart kan met deze pas gebruik gemaakt worden van de milieustraat. 

Online aanvragen 
eigen verklaring rijbewijs
Vanaf 14 januari 2013 is het mogelijk om online bij het CBR een formu
lier Eigen verklaring aan te vragen. Dat gaat via www.mijn.cbr.nl. U kunt 
inloggen met DigiD. 

nieuw gemeente 
cOntact 

bestemmings
plannen

briljanten 
Huwelijk!



Een zinderende heksenparty op 
BS de Bongerd (Groep 1 – 2) 

Bent u/ben jij ooit uitgenodigd voor een heuse “heksenparty”?
Nou dat overkwam de kleuters (groep 1 en 2) van BS de Bongerd onlangs 
Ze kregen een uitnodiging om naar de “heksenparty” van de juffen te komen.

De kinderen werd gevraagd om verkleed te komen, als sprookjesfiguren.
De gastvrouwen zouden als “twee oude heksen” komen. Dit had iets te maken met hun 
leeftijden, maar ze zien er beiden echt nog heel fris en fruitig uit. De juffen moesten dus 
flink aan de  bak om er als twee oude heksen uit te zien. 

Op 16 januari 2013 was het dan zover. De twee oude heksen Gonnulieva en Anitoinetta 
stonden klaar in hun mooie heksenjapon en puntige heksenmuts.

Het heksenfeestprogramma was goed doordacht opgesteld: Diverse sprookjesspellen 
(met “giftige” appels !!), gesmuld werd er van de kleurrijk (door de kinderen zelf) versier-
de peperkoekhuisjes en er werd drakenranja en  heksenranja gedronken met ijsklontjes 
waarin “spinnetjes” verstopt zaten.
Al met al hebben de kinderen van groep 1 – 2 er weer een hele mooie jeugdherinnering 
bij, maar……..ook de kinderen hadden een verrassing voor de oude heksen in petto.

De juffen waren te voet of met de fiets naar school gekomen, maar zo komt een ECHTE 
HEKS toch niet naar school !!
Daarom had een van de opa’s een aantal echte heksenbezems van berkenhout gemaakt. 
’s Middags vlogen de juffen dus huiswaarts met hun heksenbezem en met een mooi 
sprookjesprentenboek waarin alle prinsen/prinsessen en overige sprookjesfiguren van 
groep 1-2 stonden.

Dus als u als inwoner van Nederweert binnenkort een “fris en fruitige juf” op een heuse 
berkenbezemsteel ziet vliegen, dan is er niks mis met u. Het zal dan wel een van de kleu-
terjuffen zijn die op weg is naar BS de Bongerd. 
Super handig zo’n  bezem, want nu hebben de juffen geen last van de slecht begaanbare 
wegen ! 

PS! De twee juffen (Gonnie en Anita) zijn hierbij uitgenodigd om tijdens de avondwan-
delvierdaagse (dit jaar van 7 t/m 10 augustus 2013) een avondje te komen “BEZEMEN”!!  

Regiokampioen worstmakerij

Gildeslager John Hermanns, 
kampioen ‘Worstmakerij Limburg’

Tijdens de Jaarvergadering van Het Worstmakersgilde op 21 januari jl. is slage-
rij John Hermanns uit nederweert  door astronaut André Kuipers gekroond tot 
‘Kampioen worstmakerij Limburg’. Vele collega’s en vakgenoten waren hierbij 
aanwezig. 

Vakman
Zoals het een vakman betaamt, geeft Slager Leo Hermanns de exacte receptuur van zijn 
topproducten niet prijs! Wel benadrukt hij dat men in de worstmakerij uiterst zorgvuldig 
te werk gaat. Zo is de worstmakerij ingericht volgens alle moderne eisen op het gebied 
van voedselveiligheid. Verder verwerkt men uitsluitend kwalitatief hoogwaardige grond-
stoffen, kruiden en specerijen.

Het Worstmakersgilde
Net als bijna 200 collega-slagers is slagerij Hermanns aangesloten bij Het Worstma-
kersgilde. De rode draad door de formule is authentiek vakmanschap. Heel regelma-
tig nemen de ondernemers op regionaal niveau een kijkje in elkaars worstmakerij. Zo 
wordt men continu gevoed met nieuwe recepturen en bereidingswijzen. Het resultaat 
ziet u in de toonbank: een groots assortiment smaakvolle vleeswaren, worst, traiteur en 
vleesspecialiteiten.

Onafhankelijke keuring
Het afgelopen jaar is Gildeslager Hermanns diverse keren onverwachts gekeurd. Diverse 
producten – zowel vleeswaren, worst als ook traiteurartikelen zijn door een vakjury be-
oordeeld op o.a. geur, smaak en versheid. Bovendien heeft TNO Voeding deze produc-
ten microbiologisch gekeurd. Goed om te weten is dat de Gildeslager niet alleen staat 
voor smaakvolle, maar ook voor veilige en gezonde vleesproducten. 

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 Nederweert 
haar hebben ontvangen en de fijne colle-
ga’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 kunnen 
neerzetten. Daarnaast wenst Marisol de 
nieuwe bedrijfsleider van supermarkt Emte 
Nederweert, Jos Zijlstra, veel succes toe.

Haardhout te koop bij 
Buitencentrum De Pelen

Houtverkoop en gezelligheid bij Staatsbosbeheer 

Voor de tweede keer roept Staatsbosbeheer de maand februari uit tot Haardhout-
maand. Ook bij Buitencentrum De Pelen in Ospel is er een Haardhoutdag. Op za-
terdag 16 februari vanaf 10.00 uur wordt er niet alleen hout verkocht, er zijn ook 
leuke activiteiten voor gezinnen met kinderen. De voorraad hout is beperkt, dus 
vooraf reserveren is noodzakelijk via m.vaes@staatsbosbeheer.nl Het Buitencen-
trum ligt aan de Moostdijk 15 te Ospel. 

Mensen met een kachel of open haard zien in de wintermaanden hun voorraad haard-
hout snel slinken. Staatsbosbeheer roept daarom de maand februari uit tot Haardhout-
maand. Op diverse locaties in het land is deze maand haardhout te koop, zodat de voor-
raad kan worden aangevuld met vers hout uit Nederlands bos. Dit hout kan dan de hele 
zomer drogen en de komende winter weer voor veel warmte zorgen.

De Haardhoutdag bij Buitencentrum De Pelen biedt naast verkoop ook winterse gezellig-
heid. Zo kunnen kinderen voor € 10,- een nestkastje timmeren en samen met hun (groot)
ouders gratis een speurtocht in De Groote Peel lopen. Bovendien brandt de vuurkorf, 
worden er broodjes gebakken en is er koffie, thee of warme chocolademelk voor de 
liefhebber. 

Er wordt overwegend essen- en eikenhout aangeboden in stammen van twee meter. Het 
hout kost € 2,50 per stammetje en € 55,- per kuub. Vooraf reserveren van het hout is 
noodzakelijk. Dat kan door een mail te sturen naar: m.vaes@staatsbosbeheer.nl  
Na reservering ontvangt u een ophaalschema. 

Kijk voor meer informatie over de Haardhoutmaand: www.staatsbosbeheer.nl of neem 
contact op met het Buitencentrum: 0495 – 641 497.

Zondag 3 februari Wereldkankerdag.

OPEN HUIS TOON HERMANS 
HUIS WEERT. 

In het kader van wereldkankerdag or-
ganiseren wij op zondag 3 februari een 
open dag. De deuren staan open om 
u kennis te laten maken met het Toon 
Hermans Huis in Weert. 

Het Huis biedt u een breed scala aan ac-
tiviteiten op het gebied van ontspanning, 
informatie en ontmoeten. Het is een in-
loophuis waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. Voor steun, voorlichting of om 
even hun verhaal kwijt te kunnen. Onze 
gastvrouwen en heren willen u graag ont-
vangen en rondleiden in het huis.

Programma:
Expositie van door gasten gemaakte 
carnavalshoeden.

11.00 - 16.00 uur:  Open huis.
11.00 - 12.00 uur: Wandelen voor iedereen 
en daarna napraten bij een kopje soep of 
koffie.
12.30 - 14.00 uur: Cupcakes versieren 
voor de kinderen.
13.30 - 15.30 uur: Activiteiten in het atelier. 
In het atelier kunt u onder begeleiding zelf 
een steen bewerken. (Een kleine bijdrage 
wordt er gevraagd voor materiaalkosten)

U bent van harte Welkom!

Tot zondag 3 februari in het Toon Her-
mans Huis, Graaf Jacobstraat 1 in Weert.

www. toonhermanshuisweert.nl
Tel.:  0495-541 444

Oefenprogramma Jeugd
Dinsdag 29 januari
Eindse Boys 1 – Merefeldia Selectie20:00
Zondag 3 februari
Merefeldia 2 – DESM 2 12:00
Donderdag 7 februari
MMC Weert 1 – Merefeldia 1 18:45/20:00

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

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. 

MAATJESPROJECT: zoekt u vrijwilligerswerk waarbij u veel kunt betekenen?
Voor een man van 38 jaar zoeken we een vrijwilliger (m/v) die samen met hem gezel-
lige activiteiten wil ondernemen. Meneer vindt het lastig om zelf contacten te leggen. 
Een vrijwilliger kan meneer enorm helpen om meer structuur in het dagritme te krijgen. 
Zijn hobby’s zijn zwemmen, tafeltennis, natuurwandelingen, muziek en tentoonstellingen 
bezoeken. Meneer heeft gevoel voor humor. We zoeken een gezellig persoon met een 
brede belangstelling. Wilt u iets voor een medemens betekenen? Neem dan contact met 
ons op! Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen. 

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 
daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daar-
naast 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 ontvangt 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!

VACATURE VAN DE WEEK: Vrijwilliger voor gastlessen 
Het Groene Kruis vrijwilligerszorg en Mantelzorgondersteuning is op zoek naar vrijwil-
ligers voor het Zorro project. Dit is een project waarbij gastlessen gegeven worden over 
het begrip mantelzorg in de groepen 8 van basisscholen in Nederweert. Om de gastles-
sen te kunnen verzorgen zal de vrijwilliger eerst informatie ontvangen. Het is van belang 
om affiniteit te hebben met kinderen en informatie weten over te brengen. Het gaat om 
vrijwilligerswerk van gemiddeld 2-4 uur per week. Bent u de enthousiaste vrijwilliger die 
we zoeken? Neem dan contact met ons op! 

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. 

Van der AsdonkVan der Asdonk

H
O

VE
NIERSBEDRIJF Hoveniersbedrijf van der Asdonk

Banmolen 19  Meijel
Tel 077-4662322 / 06-53475646  
www.vanderasdonk.nl

voor meer info: www.vanderasdonk.nl

De ideale partner voor een compleet tuinpakket:
• Tuinontwerpen (nu ook in 3D) • Aanleg tuinen

• Snoei- en onderhoudswerkzaamheden • Sierbestratingen

• Tuinberegening / tuinverlichting • Tuinadvies / begeleiding

• Klein grondwerk • Jaaronderhoudscontracten

Nationale voorleesdagen bij 
Kinderopvang “’t Zonnetje”

Van 23 jan. t/m 2 febr. zijn de nationale voorleesdagen.
Niet alleen omdat wij voorlezen heel belangrijk vinden voor de taalontwikkeling maar ook 
omdat voorlezen leuk is kwam op 24 januari Miriam Schoenmaekers van de bibliotheek 
een verhaaltje voorlezen. 
Op 25 januari deed Kaya Geuns van basisschool “Budschop” dat. Kaya doet mee aan de 
regionale voorleeswedstrijd. Ze is geselecteerd voor de finale op 16 maart.
Langs deze weg willen wij Kaya heel veel succes toe wensen.
Ook willen wij van de gelegenheid gebruik maken om Miriam en Kaya hartelijk te bedan-
ken voor het leuke verhaal dat ze vertelden. De kinderen hebben ervan genoten.

Team,
Kinderopvang “’t Zonnetje”

Dansschool Hellendoorn start 
weer in nederweert!!! 

NIEUW IN DE PINNENHOF
OPEN LESSEN DONDERDAG 7 FEBRUARI !!!

Stijldansen ,salsa, rock and rollen streetdan-
ce in NEDERWEERT, in gemeenschapshuis 
de pinnenhof. Bent u verhinderd, u kunt de 
hele maand nog inschrijven. Lessen op alle 
dagen v.d. week ook in eigen danscentrum te 
Someren Boerenkamplaan 43.
Speciale club voor mensen met auisme. 
Zumba is sporten ,Latin- dansen en afvallen 
tegelijk, zonder dat je het in de gaten hebt en 
waar kun je dit beter leren als bij een dans-
school. Lessen worden verzorgd door neder-
lands kampioene latin , meervoudig gediplo-
meerd Zumba instruktrice. 

Danslessen voor jong (v.a. 6 jaar) en oud 
,onze oudste leerling is 86. Keuze uit Stijldan-
sen, salsa(al 20 jaar de specialist), rock and 
roll. NIEUW is swingsolution; dansen op een 
vierkante meter vb. kroegswing en disco- 
fox, dansen op de hedendaagse muziek.
Kidswing, Streetdance, clipdance, en break-
dance spreekt de jeugd meer aan.

Van beginners tot en met topklasse. Diverse 
niveaus. ook gezelligheidsclubs.
Wedstrijd training??  Gezien de vele behaal-
de eerste en tweede plaatsen van onze dan-
sers, een leuke sport (aparte clubtrainingen).
Dansen en dansles is een van de goedkoop-
ste en gezelligste manier van uitgaan .

Iedereen kan  het leren,smoesjes als geen ritme gevoel of twee linkse benen verwijzen 
we naar de prullenbak, die worden vaak door de mannen gebruikt als excuus vanwege 
de drempelvrees, het leuke is dat juist die mannen zich dan inschrijven voor de vervolg-
cursus en enthousiast zijn geworden.

Dansen wanneer het U uitkomt;
Wij verzorgen danslessen op alle dagen van de week, waardoor U geen dansles hoeft te 
missen. Bij voorbeeld bij onregelmatige diensten. U zit niet vast aan een bepaalde dag.
(gratis inhaal lessen). Elke zaterdag zijn er gezellige dansavonden, waar alle dansen 
aan bod  komen, voor paren en alleengaanden (ook niet leden) Vraag ons dansavonden 
boekje aan.!
GEEN PARTNER ?
ALLEENGAANDEN, Dansschool Hellendoorn heeft inmiddels een reputatie op het ge-
bied van alleengaanden dansclubs!

WORKSHOPS:
Buurt verenigingen, Bedrijven, Scholen, Vrijgezellenfeesten of andere groepen die een 
leuke workshop willen zoals Salsa, Rock and Roll, Stijldansen, zumba, etc. kunnen op 
locatie of in onze dansschool terecht.
Ook privé les of een trouwcursus behoort tot de mogelijkheden.. 
Op aanvraag organiseren wij ook een lokale dancing with the stars…mierlo nuenen en 
someren gingen u voor…

Wij hopen U te mogen begroeten bij de gezelligste dansschool van Brabant.
Voor aanmeldingen en info (lestijden) kunt U bellen naar W.Hellendoorn, 06-55140501
Of kijkt u op www.dansschoolhellendoorn.nl voor het complete programma.

Ronald en Carien in finale LVK
Ronald en Carien uit Weert 
hebben met hun nummer ‘t 
verlange de finale van het 
LVK 2013 weten te bereiken.

Vrijdag 1 februari zal L1 op 
Radio en TV de finale recht-
streeks uitzenden. 

Vanaf 18.30 uur via L1 ra-
dio en vanaf 20.00 via L1 TV. 
Ronald en Carien betreden 
als nr 8 het podium.

U kunt hen helpen naar 
de overwinning door sms-
bericht te sturen lvk08 naar 
4422 of te bellen naar 0909-
202 70 30 en voeg nr 8 in.

Een van onze wedstrijd dansers 
maarten en ashley

HOEDJESBAL!
Zondag 3 februari 13.30 tot 17.30 uur. Zaal 
“De Mert” Swalmen. Lekker ouderwets dan-
sen! Deze keer met een carnavalesk tintje! 
Foxtrot, Engelse wals, tango, quick step, 
losse polka, line Dance, chachacha, etce-
tera. Chris van Goch draait plaatjes met 
praatjes! Komterbij! Gezellig! Entree € 2,50.
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Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt
Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

Ut Boorebroêdspaar weurdj dit jaor geleverdj 
door V.V. De Prullejoekels

De broêd
Anke Mertens van Ria van Hooks Graatje en An van Pellemans Sjang en van Jan van Heindrix Thieu en Leen van 
Pustjens

De broêdegom
Maikel van Geer van Jef van Gabriëlle Hemp en Dientje Knapen en van Nes van Tjeu van Driek en An van Hintzen

De aojers van de broêd
Jolanda van Harrie van Sjeng van Pellemans Toon en Lies van Meulen Tjeu en Nelly van Tjeu van Baks Bert en Toke 
van Chrisjes Bert Arjan van Aad van Arie van Leeuwen van Nel van Meulendijks en van Diny van Willemke van Aarts en 
Miet Raaymakers

De aojers van de broêdegom
Tahné van Paul van Bèr van Stroeks Graatje en Tonny van de veldwachter uut Heytse, en van Marly van Sjra van Baatus 
Louis en Leny van ziere Pier Mark van Jos van Sjra van Beijlshoof en Marie van Lueker en van Maria van Piet van Haize 
Sjengske en Alda van Hoeben Sjang

De getuuge van de broêd
Linda van Jos van Sjra van Beijlshoof en Marie van Lueker en van Maria van Piet van Haize Sjengske en Alda van Hoe-
ben Sjang Bob van Frans van Toon van Kets Frans van Kets Driek

De getuuge van de broêdegom
Johan van Thijs van Thieu van Bert van de Loo en van Tilly van Zjef van Anne Mi-j-je Driek Hubert van Theo van Lies van 
Paul Doorke en Bostru, en Thies van Sjef van Juupke en Net van der Putten en van Nelly van Thieu van Stockmans Sjef 
van Tona van de Kruys en van To van Tolberg Bert en Nel

De broêdswichter
Alex van Pier van Neer van Frenske van de kapper en van Maria van Netje van Banen Tinus
Martijn van Geer van Hooks Graatje en An van Pellemans Sjang en van Miep van Leny van Stinkes  Sjang en Loumes 
Marieke en Tinus van Krukke Koub en Fien van Kootakkers
Lars van Resi van Gerte Kornelis

Hieêroem en tante zöster van de broêd
Paul van Frits vanne witte vanne Bens en van Willemien van Schoakers Jac en Bukkems Til
Daniëlle van Ton van Frans van Milders Toeën en van Annie van Teune Harry en van Sonja van Harry van Frits van de 
Fox en van Corrie

Hieêroem en tante zöster van de broêdegom
Richard van Wim van Wiel van Douve Harrie en Tonny van Wiel vanne Koel en van Truus van Jel van Ingele Graatje en 
An van Lieene Tjeu 
Loes van Peter van Pierre van Huskes Pietje en van Mia van Vaas Toen en van Marian van Jan van Ketelers Lei en van 
An van Reijnders Harry 

De breurs en zösters van de broêd
Bart van Jan van Pier van Hoovers Sjeng en Alda van Meerester Kueb en van Marleen van Sjef en Nel van Potte Sjef en 
schoeënzöster Denise van Carin van Toke van Crisjes Bert en van Jan van Mia van Toke van Schruurke

Stefan van Ria van Hooks Graatje en An van Pellemans Sjang en van Jan van Heindrix Thieu en Leen van Pustjens en 
schoeënzöster Carla

Roy van Jan van Bèr van Huube Janke en Marieke van Sprenske, en Tina van Gerrit van de Pruus en Leen van Moenes 
Bèr en van Marion van Sjaak van Gerris Wup en Wienders Miet en Mia van Maria van Bielkus-Bertje en schoeënzöster 
Claudia van Truus van Driek van Tijske en Toos van Mösse Leike en van Tjeuke van Teng van Junne Tjeu en Doortje 
van Leen van Lemme Jan.

Bart van Jan van Pier van Hoovers Sjeng en Alda van Meerester Kueb en van Marleen van Stephanie van Gerarda van 
Bèr van ‘t Vlakwater en van Lies van Houtskoêbe Sjang en van Hennie van Piet van de Kuiper en Jo Vossen en zwaoger 
Pascal van Mart van ziebe Graat en van Mita van kruijers Pietje en van May van Mart van Frenske smolenaers en Maria 
verdonschot en van Maria van Stiene Sjaak en van Mina Nouwen

Anouk van Theo van Bert van Frans en Dora van Geleuken van de Beëst en Truus van Wieke Duur en Betje Halfers uut 
de Hei-j en van Marij van Harry van Drien en Nier Smolders en An van Toon en Mie van de Kuuëp uut Buul

Sanne van Harrie van Lowie van de Huub en Nel van Stultiens Driek en van Annemie van Harrie van Saese Koepe Sjang 
en Martha van Sjengske Janssen
 
De breurs en zösters van de broêdegom
Leon van Tiny van Jan van Houts Lei en van Wim van Piet van Heaze Bear en schoeënzöster Anouk van Piet van Körver 
Sjeak en Schreurs An en van Els van Bos Jozef en Mina van Hokeberg

Tim van Jac van Lei van Criens Driekske en Lies van Onnes Sjaak en van Truus van Pruus Tinus en Nel vanne Kuuper 
en schoeënzöster Claudia van Willy van Gerrit van Vrijhoeven en Annie Smeths en van Marion van Frans van Habets 
en Kitty Franssen

Rik van Henk van Ven Sjef en Bolle Nel en Toos van Bröabe Thuûm en Nel van Noeliks en schoeën zöster Anke van 
Matheo van Jonkers Harrie en Hoomes Nel en van Monique van Luut Jo en Mia van Sille Theu

Bart van Ed van Harry van Dieneke Hendrikke en Gerda en van Anita van André van Pier van Beul en van Si-j van Si-je 
Theike en van Toos van Meikes An en Gaeres Sjang en schoeënzöster Cindy van Bart van Piet van d’n dikke Piet en Nel 
van Gijse en van Diny van Ben van Streuf en Sien de Kuijper

Emmy van Henk van Ven Sjef en Bolle Nel en Toos van Bröabe thuûm en Nel van Noeliks en zwaoger Bart van Jan van 
Jan van Broenskes Sjang en Mien van Hennese Sjang en van Thjeu van houtskobes Sjang en Toos van Hoovers Sjeng

Marloes van Bert van Bert van klompe Bert en van Coby van Willie van Bogget van Sjaak van boegende streuf en 
zwaoger Daan van Bert van Jef van Gon Peeters en Jackie van Ied Engelen en van Ria van Pietje Claessen Teunke van 
Roggel en Mia van Frenske Stikkelbroek

Groeëtvader van de broêdegom
John van Twan van Jan Minten en Lena van Nolle Tieske en van Mia van Mane Lowie en van Leonie van Ruysers Bertje

Boôrebroêleft
zaoterdig 2 fibberwarie 2013

Ut fieëstpregramma
14.33 oor Aetfieëst vör de directe aanhang in zaal Centraal 

(met tôwgangskaart)
14.49 oor  Opening Boôrebroêleft door de Vorst vanne 

Pinmaekers.
16.22 oor Vertrek nao kefee-zaal De Schans op Budschop
18.11 oor  Vertrek nao De Pinnenhof
18.33 oor Börgerlik huwelik
19.44 oor  De kerkelikke inzaengeling
20.33 oor  Vertrek nao kefee-zaal Centraal
21.55 oor  Boôrepaar gieët oppe bascule
21.00 oor  Slotwoord door Vorst vanne Pinmaekers
22.11 oor  Fieëst

Wieëter werke mei-j
Ambtenaar vanne Börgerlikke standj: Giel van Piet van Guul 
van de Klûmp.
Geistelikke: Predikant Paul
Booj: Peter van Jan van de Erker Kuuêning.
Seremoniemeister: Hans van Wiel van Bates Toon.
Verveur: eige Pintax.

Boôre, börgers en boettelui-j
gae zeetj genuuedj!!
names ut boôrebroêdspaar, ut organisasiekomitee, Prîns Jos II, 
Prinses Judith, adjudante Roel en Hay, de wiêze raod van elf 
met eur dames, besteur en Vorst Jack van

V.V. De Pinmaekers

Pregramma 34 ste Boôrebroêleft:

15.11 oor   Bi-jeinkomst in zaal Centraal vör ut nuttige vanne Boôredis.  
Det es ein boôre-aetfieëst, bestaondje oet verschillendje lekkerni-je oet groeëtmoô-
derstiêd. D’r waertj allein koffie en thieë geserveêrdj (in eeder geval gein alkoholhaoj-
endje dranke). Tôwgangskaârt es verplichtj.

15.22 oor   Opening Boôrebroêleft door de Vorst vanne Pinmaekers. Hae zal ut openingswoôrd 
doon en ut fieëst overdraâge aanne seremoniemeister. Op dit fieëst es d’r gelaegen-
heid um veurdrachte to doôn en um veur to laeze oet eige wêrrek.

16.49 oor   Vertrek nao kefee-zaal De Schans op Budschop, vör de bi-jeinkomst van de rest van 
de gaste. De opstelling es as volgtj: de Booj, Kepèl, Pintax met ut Boôrebroêdspaar, 
paerd met kèr vör minse di-j last van eur kneuk hebbe, dao-achter de rest.

17.11 oor  Aankomst in zaal De Schans.

18.11 oor   Vertrek nao Grand Madeira wao um 18.33 oor ut broêdspaar in de onecht gieët trou-
we bi-j de amtenaar van de börgerlikke standj; Giel van Piet van Guul van de Klûmp.

19.44 oor   Kêrkelik huwelik, ingezaengeldj door de geistelikke van de  
Gepofdje Krot.

20.33 oor   Vertrek nao kefee-zaal Centraal wao um 20.44 oor vör ut broêdspaar de resepsie 
plaatsvîngtj.  
Dees resepsie zal tot ongevieër 21.44 oor doôre.

21.55 oor   Ut boôrebroêdspaar gieët oppe baskuûl en degene dae ut gewicht good geroajje 
heet, krigtj de aerpelmâng vol met boôre aetgerei-j.

22.00 oor   Seremoniemeister dreugtj ut fieëst over aan de Vorst vanne Pinmaekers. Hae deut ut 
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Huishoudbeurs 2013: Het leukste dagje uit voor vriendinnen!

Shoppen op de Huishoudbeurs
Onder het motto: ‘Shop Till You Drop’ kunnen 
bezoekers van alles proberen en gebruikmaken 
van de vele koopjes en voordeeltjes. Fashion 
& Beauty staat garant voor diverse workshops 
en mooie merken, waaronder Nivea, Lucardi, 
Weight Watchers, Rimmel London, Pandora en 
Miss Etam. Bij Food & Drinks kan men genieten 
van producten zoals Coca Cola, Milka, Autodrop, 
Remia, Liquor 43, Santa Maria en Kanzi. Een 
proefrit op de scooter kan op het scooterpavil
joen in Family Fun. Men kan een dansje wagen 
bij SBS en informatie inwinnen bij de Keukenhof, 
Consumentenbond en Ziggo. In Home Sweet 
Home kunnen bezoekers (woon)inspiratie opdoen 
bij Home Deco Center, Keukenconcurrent, Philips, 
Blokker, Sorbo, Witte Reus en Numatic. Daar
naast zijn er nog de exposanten die de pannen, 
potten, messensets, servies, sauna’s en massage
stoelen aanbieden. Genoeg te shoppen dus!

Nieuw: ‘Women Inc. Festival’
Women Inc. en de Huishoudbeurs zijn een unieke 
samenwerking aangegaan. Het Women Inc. 
Festival is drie dagen lang een feest van ontmoe
ting, inspiratie en persoonlijke verdieping, waar 
vrouwen zichzelf en elkaar kunnen versterken. 
Gastvrouw Daphne Bunskoek: “Het Women Inc. 
Festival is leuk én inspirerend voor elke vrouw, je 
gaat gegarandeerd met nieuwe ideeën en energie 
de deur uit!” Het Women Inc. Festival biedt be
zoekers een mix van muziek, cabaret, workshops 
en theater met bekend en nieuw talent. Bezoekers 
van de Huishoudbeurs kunnen tegen betaling van 
€ 5, extra ook naar het Women Inc. Festival.

Ontdekt worden als model 
tijdens ModelConvention 2013
Model Scouts Network houdt op zondag 24 
februari haar 8e ModelConvention tijdens de 
laatste dag van de Huishoudbeurs. Meer dan 35 
topscouts van (inter)nationale modellenbureaus 

zijn die dag aanwezig om toekomstig modellenta
lent te scouten. Vrouwelijke én mannelijke deel
nemers in de leeftijd van 13 tot 30 jaar kunnen 
zich hiervoor opgeven en zichzelf presenteren op 
de catwalk. Deelnemers worden direct gescout 
en er worden afspraken meegemaakt. Om 
zich zo goed mogelijk voor te bereiden op deze 
spannende dag worden er gedurende de gehele 
Huishoudbeurs catwalkworkshops gegeven door 
Mariana Verkerk, o.a. bekend van Holland’s Next 
Top Model. Ga voor meer informatie en inschrij
ving naar www.huishoudbeurs.nl

Topoptredens en verrassende 
activiteiten op Festival Fantastique
Festival Fantastique staat dit jaar garant voor 
verrassing en het Grote Genieten. Naast spet
terende optredens kan de bezoeker:
•	 op	zoek	naar	een	knappe	man	in	de	Tuin	der	

Verboden Vruchten
•	 passen	bij	het	MS	Mode	Kleurenfestival
•	 de	eigen	batterij	opladen	met	de	Energy	Boost	

van legebatterijen.nl
•	 meedoen	met	de	Zeeman	Reclameshoot	en	

het nieuwe billboardmodel worden
•	 voordelig	shoppen	op	het	Voordeelpas	Paviljoen
•	 naar	korting	klimmen	in	het	Snoepjeskasteel
•	 haar	eigen	tarotkaarten	laten	lezen
 
VIP Verwenarrangement 
Bezoekers kunnen ook dit jaar als echte VIP 
naar de Huishoudbeurs. De VIP bezoeker krijgt 
exclusief toegang tot de speciale VIP Lounge 
waar ze wordt ontvangen met koffie/thee en iets 
lekkers. De VIPgast kan vervolgens genieten van 
een Chinflex massage en krijgt een workshop 
makeup en kleur & styling advies. Uiteraard mag 
een glaasje Prosecco niet ontbreken. Om deze 
ultieme middag voorgoed vast te leggen, is er een 
professionele fotograaf aanwezig, die een mooie 
foto van de aanwezige gasten maakt. Natuurlijk 
gaan de VIP’s niet met lege handen naar huis. 

Ze ontvangen een goedgevulde goodiebag ter 
waarde van maar liefst € 135,.

Een VIP Verwenarrangement t.w.v. € 199 is 
via huishoudbeurs.nl te bestellen voor € 59. 
Er is slechts een beperkt aantal entreekaarten 
beschikbaar.

Huisvrouw Monologen en 
‘Lentekriebels’ op de Huishoudbeurs
Het theaterstuk ‘De Huisvrouw Monologen’ laat 
een tipje van de sluier zien tijdens het evene
ment. Bezoekers kunnen met hun ‘achterwerk in 
de kast’, waarbij ze geïnterviewd worden over 
hun verschillende rollen in het dagelijks leven: de 
bekende ‘ballen in de lucht houden’. Met ‘Lente
kriebels – een boek kan zoveel doen’ is ook van 

alles te beleven: podiumpresentaties van breien 
met Arne & Carlos, kookworkshops en lezingen. 
Bovendien zijn er mooie prijzen te winnen. 

Duurzaamheid weer in de spotlights
Coca Cola recyclet haar petflessen speciaal voor 
Huishoudbeursmaterialen, waaronder de VIP 
goodie bags, tshirts voor de Huishoudbeurs Crew 
en poefjes voor op Festival Fantastique. Hulporga
nisatie ‘Zending over Grenzen’ zamelt na afloop 
van de Huishoudbeurs met 35 vrijwilligers materi

alen in voor de voedselbank en hulpbehoevenden 
in OostEuropese landen. Ook kunnen bezoekers 
via de carpool – en meerijden app van Toogethr, 
autoritten met elkaar delen. Beursmanager Nicole 
Mengerink van Amsterdam RAI: “Op deze manier 
kunnen bezoekers fors besparen op hun reis en 
parkeerkosten en bijdragen aan een beter milieu”. 
Tevens kunnen bezoekers mooie prijzen winnen 
als ze hun lege batterijen inleveren op Festival 
Fantastique. Daar vindt dagelijks elke paar uur een 
trekking plaats, dus veel winkans!

Vrouwen in Nederland kunnen zich alvast opwarmen voor de 68e editie van de Huishoudbeurs. 
Op Nederlands grootste vriendinnenfeest kunnen bezoekers zich weer volop laten verwennen 
en inspireren op het gebied van mode, verzorging, wonen, vrije tijd en lekker eten en drinken. 
Bovendien kan er weer genoten worden van de vele topoptredens, fashionshows en creatieve 
workshops. Tijdens komende editie biedt Amsterdam RAI onderdak aan ruim  
370 exposanten met een breed assortiment aan producten. Huishoudbeurs 2013 
vindt plaats van 16 tot en met 24 februari in Amsterdam RAI.

Huishoudbeurs Shopper 
De unieke Huishoudbeurs Shopper 
is er ook in 2013 weer en is online te bestellen via 
huishoudbeurs.nl. Deze tas kost € 3 en is speciaal 
voor de Huishoudbeurs ontworpen. Het zit vol met 
leuke producten en kortingsbonnen!

Volop inspiratie op de Huishoudbeurs

Nieuw: het ‘Puur Baby Plaza’
Tijdens de komende editie maken bezoekers van 
de Negenmaandenbeurs kennis met het nieuwe 
concept ‘Puur Baby Plaza’. Beursmanager Nicole 

Tuitert van Amsterdam RAI: “Het Puur Baby 
Plaza biedt alles wat je moet weten voor een 
gezonde en bewuste leefstijl voor je kind en 
jezelf door middel van informatie, workshops en 
producten.”

Vraag maar raak!
De beurs biedt ook volop gelegenheid om kennis 
en ervaringen uit te wisselen met experts en 

andere ouders (in spé). Nicole Tuitert: “Tijdens 
de zwangerschap is het logisch dat je met allerlei 
vragen zit. Hoe kun je zo gezond en veilig moge
lijk zwanger worden en zijn? Wat kan de verlos
kundige voor je doen? Hoe bereid je je het beste 
voor op de bevalling? Op het Bol van KennisPlein 
zijn deskundige aanwezig waar de (aanstaande) 
ouder met alle vragen terecht kan. Ook worden er 
allerlei informatieve workshops gegeven.” 

Fashionable zwanger zijn
Meerdere keren per dag worden op de beursvloer 
modeshows gegeven met trendy zwangerschaps
kleding. Merken als Miss Etam, Prénatal en 
MamaLicious laten hier de nieuwste trends voor 
het komende seizoen zien. Ook handige en nieuwe 
producten worden tijdens deze shows getoond. 

Kinderkamer KunstStraatje
en Geboortekaartjes Straat
Iedere ouder wil natuurlijk een hippe, trendy baby
kamer voor de kleine spruit. De hipste, leukste en 
liefste schilderijtjes of andere kunstobjecten voor 
de babykamer zijn in het zogenaamde Kinderkamer 
Kunststraatje. In een zoektocht naar hét perfecte 
geboortekaartje kunnen (aanstaande) ouders zoals 
ieder jaar weer terecht in de Geboortekaartjes
straat. Hier is een breed aanbod met zowel stoere 

als hippe, klassieke of juist schattige babykaart
jes, kortom: voor iedere behoefte en smaak zijn er 
genoeg keuzemogelijkheden.

Hét shopparadijs voor aanstaande ouders
Online shoppen is niet meer weg te denken en 
vooral hot onder jonge ouders. Want waar is de 
tijd om nog uitgebreid naar de stad te gaan? 
Op het Mamaplaats Webshop Paviljoen komt 
de virtuele shopwereld tot leven. Bezoek ook de 
vrolijke marktkraampjes op het Baby Shopping
Plaza! Hier zijn volop leuke hebbe dingetjes zoals 
babykleding, accessoires en kleine cadeautjes!

Baby Innovation Award 2013
Ook de babybranche kent een eigen ‘Oscaruitrei
king’; de Baby Innovation Award. Elk jaar worden 
meer dan 40 nieuwe baby en peuterproducten op 
de Nederlandse markt gelanceerd. Maar welke 
kinderwagens, buggy’s, ledikanten, autostoelen, 
draagzakken, flesjes en speentjes zijn nu het 
meest innovatief, het veiligst en het handigst? 
De Baby Innovation Award geeft het antwoord! 
De Award uitreiking vindt plaats op de beurs
vloer en de organisatie is in handen van vakblad 
BabyWereld en BabyStuf.nl in samenwerking met 
de Negenmaandenbeurs.

Aanstaande- en jonge ouders kunnen zich 
in 2013 weer volop laten inspireren tijdens 
Negenmaandenbeurs 2013. In februari vormt 
Amsterdam RAI weer hét epicentrum voor 
alles wat met ouderschap en zwanger zijn 
te maken heeft. Het evenement is dé plek 
bij uitstek voor informatie op het gebied 
van trendy zwangerschaps- en babykle-
ding en het krijgen van stylingadvies voor 
de babykamer. Deskundigen staan klaar om 
alle brandende vragen te beantwoorden, er 
zijn spetterende modeshows en natuurlijk 
heel veel leuke beursaanbiedingen. Negen-
maandenbeurs 2013 wordt van 20 tot en met 
24 februari gehou den in Amsterdam RAI.

Negenmaandenbeurs 2013:

Kikker beurstas
Het design van de nieuwe beurstas voor 2013 
staat geheel in het teken van ‘Kikker’, naar de 
bekende kinderboeken van Max Velthuijs. 
Deze goedgevulde shopper is online te bestellen 
voor € 3 via negenmaandenbeurs.nl, op=op!

Openingstijden
Huishoudbeurs
16 t/m 24 februari

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur,
donderdag 21 en vrijdag 22 februari
van 11.00 tot 22.00 uur.
Festival Fantastique is dagelijks geopend 
vanaf 10.00 uur.

Entreekaarten zijn te koop bij Blokker, Primera, 
Scapino en via huishoudbeurs.nl en kosten in de 
voorverkoop (t/m 15 februari) slechts € 14,50.

Een entreekaart voor de Huishoudbeurs geeft op 
dezelfde dag ook toegang tot de Negenmaanden-
beurs (20 t/m 24 februari), Festival Fantastique 
en vice versa. Voor € 5,- extra heeft men ook 
toegang tot het Women Inc. Festival.

Negenmaandenbeurs
20 t/m 24 februari

Dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 uur 
en op donderdag 21 en vrijdag 22 februari 
van 11.00 tot 22.00 uur. 

Entreekaarten zijn te koop via prenatal.nl, de 
winkels van Prénatal en negenmaandenbeurs.nl 
en kosten in de voorverkoop (t/m 19 februari) 
slechts € 14,50. 

Een entreekaart voor de Negenmaandenbeurs 
geeft op dezelfde dag ook toegang tot de Huis-
houdbeurs, Festival Fantastique en vice versa.

Van zwangerschap
tot eerste stapjes

Bezoekers kunnen ook als VIP 
naar de beurs voor een heerlijk 
en onbezorgd dagje uit, inclusief 
massage en goodiebag. 
VIP Arrangementen zijn te bestel-
len via negenmaandenbeurs.nl!



Trouw-
kaarten???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert.

kaartenkaartenkaartenkaarten
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H.H. MISSEN IN WEEKEINDE
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel: 
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
O.L. Vrouw van Lourdes-kapel/Schoor: 
zondag 10.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur. 
PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

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

Liturgische kalender 
van 31 januari tot en met 9 februari 

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

VRIJDAG 1 FEBRUARI
Eerste vrijdag van de maand
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis met de Derde Orde.

ZATERDAG 2 FEBRUARI 
Feest van de Opdracht van de Heer - 
vooravond van de vierde zondag door het 
jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. T. Kessels) – zesweken-
dienst Pierre van Deursen, maanddienst 
Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst Tonnie 
van der Sande-Janssen, jaardienst Anita 
Vossen-Janssen, jaardienst Mia Troisfon-
taine-Potting, jaardienst Martien Beijes 
tevens voor ouders Beijes-Hermans.

ZONDAG 3 FEBRUARI
Vierde zondag door het jaar
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, 
lector mevr. L. Caris) – jaardienst Jan de 
Loos, jaardienst Wiel Salimans, Peter Ma-
thijs Teeuwen en Petronella Stoutemans.

H. Doopsel van Faye Mollemans (Kerneel 
47).

MAANDAG 4 FEBRUARI
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel  - tot bij-
zondere intentie.

DINSDAG 5 FEBRUARI
Gedachtenis van H.-Agatha, maagd en 
martelares
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 6 FEBRUARI
Gedachtenis van HH.-Paulus Miki en 
gezellen , martelaren
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 7 FEBRUARI
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis. 

VRIJDAG 8 FEBRUARI
Gedachtenis van H.-Hieronymus Emiliani
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 9 FEBRUARI
Vooravond van de vijfde zondag door het 
jaar
18.00 uur Vastenoavundjmès (zang dames-
koor Cantantes). 

Misdienaars
Zondag 3 februari 09.30 uur: Borbin en 
Benke Roost.

Overleden  
Op dinsdag 22 januari was de avondmis 
voor Sjra Peeters. Hij overleed in de leef-
tijd van 70 jaar en woonde in de Kapela-
niestraat 40.
Op woensdag 23 januari was de uitvaart 
voor Truus Baetsen-Stappers. Zij over-
leed in de leeftijd van 76 jaar en woonde 
in de Kapelaniestraat 47.
Afgelopen zaterdagmorgen was de uit-
vaartmis voor Lien Knapen-Jetten. Zij 
woonde in de Schoolstraat 23. Zij is 80 
jaar geworden.
We bidden voor de zielenrust van onze 
overledenen en voor de nabestaanden 
en wensen hen sterkte toe met het verlies 
van hun dierbaren. 
Mogen zij rusten in vrede.

Twee priesterbroers uit Stramproy naar 
Italië
De 31-jarige priestertweeling Marc en 
Guido Kessels uit Stramproy treedt deze 
maand toe tot de religieuze gemeenschap 
”van het mensgeworden woord”. Deze 
gemeenschap verricht wereldwijd vanuit 
kleine kloosterlijke gemeenschappen pas-
toraal werk. De twee priesterbroers gaan 
naar Italië, waar zij in de buurt van Rome 
aan hun noviciaat beginnen.
De Stramproyse familie Kessels is in Ne-
derweert  enigszins bekend. De beide 
broers hebben, toen ze nog geen priester 
waren, samen met hun ouders in onze kerk 
gezongen in het Taizékoor. 
Guido Kessels werd in 2007 priester gewijd 
en zijn tien minuten oudere broer Marc in 
2009. Daarna werden zij kapelaan. De bis-
schop van Roermond heeft Marc eervol 
ontslagen als kapelaan in drie parochies in 
Maastricht en  Guido als kapelaan in twee 
parochies in Maasbracht en in Linne en 
Stevensweert.

Retraite voor vrouwen in
carnavalsweekeinde
Vrouwen die in het carnavalsweekeinde 
iets heel anders willen dan carnaval vieren, 
kunnen van vrijdagmiddag 8 februari tot en 
met zondagmiddag 10 februari op retraite 
in Sittard. De retraite in stilte, die onder lei-
ding staat van kapelaan Luc Simons, vindt 
plaats in bezinningshuis Regina Carmeli. 
Het programma bestaat uit rondleidingen, 
een gezamenlijk vieren van de H. Mis en het 
getijdengebed, waarbij deels wordt aan-
gesloten bij de communiteitvieringen van 
de zusters, en gelegenheid  tot persoonlijk 
gesprek.
De kosten van deelname aan de retraite zijn 
65 euro. Meer informatie: chg@bisdom-
roermond.nl of tel.0475-386892.

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

nr.1355.09.246 
en ING-bank gironr. 2943427

Zondag 3 februari 
10.00 uur H. Mis - overleden ouders Op 
’t Root-Creemers en zoon Eddy (vanwege 
verjaardag moeder).

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(ST. JOSEPH)
Vrijdag 1 februari 18.30 uur. 
Muziek: samenzang

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 1 - 9 februari. 
VRIJDAG 1 FEBRUARI, eerste vrijdag 
van de maand: Ziekencommunie.

ZATERDAG 2 FEBRUARI, Feest van de 
Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis), 
19.00 (Jongerenkoor Friends with voices) 
ouders Op ’t Root-Keulen, Tina Verhijden-
Creemers (verjaardag), Mia Frenken-Ver-
heijen (verjaardag), jrd Piet van Laer en To 
van Laer-Jacobs, ghm Antoon van Nieu-
wenhoven, ghm Henri Meevis en Maria 
Bijlmakers, ghm Tjeu Slaats, ghm Harry 
Veugen, Philomena Rietjens en Maria 
Jacobs . Na de viering H. Blasiuszegning. 

ZONDAG 3 FEBRUARI, 4e zondag door 
het jaar, H. Blasius, 10.00 (Zanggroep Os-
pel) voor het welzijn van de parochie.  Na 
de viering H. Blasiuszegning. 

Dinsdag 5 februari, H. Agatha, maagd en 
martelares, 19.00 voor de zieken.  

Donderdag 7 februari, 19.00 voor eigen 
intenties. 

Zaterdag 9 februari, Gezinsviering 
Vastenavond, 19.00 (Kinderkoor De Rik-
rakkers) Maria Knapen-Cuijpers, ghm
Matheu Konings, Antonetta Snellen en 
overleden familie.

ACOLIETEN: za. 2 febr. 19.00 : Richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen; zo. 3 febr. 
10.00 : Joost van Lierop, Mathijs van Lier-
op, Edwin van Rooijen; za. 9 febr. 19.00 : 
Harry Geerlings, Kathy Geerlings. 

DOOPSELS: Door het Sacrament van het 
H. Doopsel zijn Jolie en Amber Biemans, 
Waatskamp 138, in onze geloofsgemeen-
schap opgenomen. We wensen dope-
lingen en ouders van harte geluk en een 
goede toekomst. 

OVERLEDEN: Op 8 januari jl. overleed 
Bèr Moonen, 83 jaar, Meeuwenstraat 92. 
Op 23 januari jl. overleed Toon Weekers, 
83 jaar, Stad 8F. Mogen zij rusten in vrede. 

MARIA LICHTMIS: Komend weekeinde 
(2 februari)vieren we het Feest van Maria 
Lichtmis : de opdracht van de Heer in de 
tempel. Bij de Israëlieten moest de eerst-
geboren zoon aan God worden opgedra-
gen. De evangelist Lucas (Lc.2.22 vlg) 
vermeldt het verhaal in zijn evangelie. Bij 
deze opdracht vond de ontmoeting plaats 
met de oude Simeon, die het kind Jezus in 
zijn armen mocht nemen, en de profetes 
Anna. 

Zondag 3 februari is het de feestdag van 
de H. Blasius, van oudsher door de ge-
lovigen aangeroepen tot afweer van keel- 
en andere ziekten. Bij gelegenheid van 
zijn feestdag wordt aansluitend aan de 
eucharistieviering de Blasiuszegen opge-
legd. Na beide weekendvieringen (zater-
dag en zondag) kan ieder  deze zegening 
ontvangen. 

 Pastoor A. Koumans. 

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

2 t/m 9 februari 2013

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

ZATERDAG 9 FEBRUARI: 18.00 uur 
Vastelaovundj-més, pastoor van Dijk, 
m.m.v. K.V. de Piepkukes en de kapel 
Blaos kracht 11,  voor Truuke Beerens-
Doensen voor haar verjaardag.

LEZERS: zaterdag 2 februari Jolanda 
Wijen, zaterdag 9 februari. Vastelaovundj-
més.

MISDIENAARS: zaterdag 2 februari Ester  
Boonen en Luc Weekers, zaterdag 9 fe-
bruari Jarno Bongers en Valerie Beerens

“De krachtigste gave die een mens bezit, 
is het vermogen om te kiezen.!”

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROY

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

Week van  2 febr. 2013 – 9 febr. 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 3 febr. 9.30 uur:
Als jrgt. voor Pierre Wijers en Mia Wijers-
Baetsen en voor de overledenen van de 
fam. Baetsen-Gubbels, Als jrd. voor Har-
rie Schreurs, ouders Schreurs-Verstap-
pen, Nicolaas, Elisabeth en Sjra Schreurs, 
Bér Weijers en Miet Weijers-Peters
(Canticum Novum)

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. On-
langs heeft u de brief kerkbalans ontvan-
gen met daarin een uitgebreide toelichting.
Wij hopen ook in 2013 weer op uw steun 
te mogen rekenen.

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

    ZWANGER, 
      neem dan contact 

    op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

Bureau Weert:
Vogelsbleek 10, 6001 BE Weert
Spreekuur dagelijks van 09.00-10.00 uur
-------------------------------------------
Bureau Nederweert:
Hogeweg 13, 6031 CA Nederweert
Spreekuur dinsdag van 09.00-10.00 uur

In crisissituaties buiten kantoortijden:
SOS Telefonische Hulpdienst: 
(077) 35 48 888

KERKDIENSTEN

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.
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LKV NEDERWEERT-EIND
Beste leden,

Onze volgende bijeenkomst is op maan-
dag 4 februari. Dan treedt toneelgroep 
“de Mantel” voor ons op met het blijspel 
“Oud en Nieuw”.  Zoals van “de Mantel” 
bekend is, wordt het weer een gezellige 
avond. Wij rekenen dus op veel aanwezige 
leden. Aanvang 20.00 uur in de Reigers-
horst.

Het bestuur.

LKV NEDERWEERT
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

DEKENAAL LOURDESCOMITÉ 
WEERT E.O.

PELGRIMSREIZEN LOURDES 
2013. 

Jaarlijks worden vanuit de regio Weert 
in samenwerking met de Stichting Lim-
burgse Bedevaarten reizen naar Lourdes 
georganiseerd.

Het Dekenaal Lourdescomité organiseert, 
begin september a.s. voor de 28 e maal 
de reis voor zieken en pelgrims vanuit 
Weert. Gereisd kan worden per trein, 
vliegtuig of bus.
Vele miljoenen mensen uit de gehele we-
reld bezoeken jaarlijks het bedevaarts-
oord Lourdes om steun en kracht te vin-
den. 
Een bezoek aan de Heiligdommen in 
Lourdes is een enorme positieve ervaring 
en biedt de mensen juist de kracht om 
weer verder te kunnen in hun thuissituatie.
Wij stellen gaarne de zieken en pelgrims 
uit de regio in de gelegenheid deze reis 
per trein, vliegtuig mee te maken. Reizen 
per bus kan ook.
De treinreis, waaraan ook leden van het 
comité deelnemen, vindt dit jaar plaats 
van 3 september t/m 10 september.
De bus- en vliegreizen vinden ook rond 
die tijd plaats. 
Verder staan reizen gepland van 31 mei 
t/m 7 juni en van 19 t/m 24 september 
2013.

Het comité is gaarne bereid aan iedereen, 
die vragen heeft, nadere toelichting te 
geven over het verloop van de reis en het 
verblijf in Lourdes. 

Voor de informatie over de trein- of vlieg-
reizen kunt u contact opnemen met:

In Nederweert met   Toos Tinnemans          
tel  0495633421

In Weert met   Chrit Götzen                
tel  0495530282 of 

 met   Harrie Hanssen            
tel   0495542410    

In Stramproy met   Nellie Craemers           
tel   0495563328

Voor de informatie over de busreizen ge-
lieve contact op te nemen met:
Th. Van Meijl tel 0495521988 of 06-
51122711

Ook is het comité gaarne bereid om ,op 
afspraak, een informatiebijeenkomst te 
beleggen met verenigingen of groepen,die 
belangstelling voor deze reis hebben.

WAT IS DE KERK U WAARD?
Voor de een is het een eenvoudige 
vraag met een duidelijk antwoord.                                                      
De kerk is voor de meeste kerkbezoekers 
van waarde,  omdat zij hier samenkomen 
om te luisteren naar Gods woord. En een 
gemeenschap van christenen vormen.

Maar onze plaatselijke geloofsgemeen-
schap betekent nog veel méér, zoals solida-
riteit, verbondenheid, zorg en aandacht voor 
mensen, elkaar vasthouden in blijdschap en 
verdriet. Niet alles wat we waardevol vinden,  
kunnen we uitdrukken in geld.  Momenten 
van bezinning, vreugde en verdriet zijn niet 
in geld te vertalen.  Ook van elkaar ontmoe-
ten.  Let maar eens op hoeveel mensen na 
de H.Mis blijven napraten en met elkaar naar 
huis lopen.

Maar die plek, dat kerkgebouw, voor velen 
een centraal punt juist bij belangrijke mo-
menten van ons leven, moet wel onderhou-
den worden. En dan niet het gebouw zelf, 
maar ook alles wat er organisatorisch bij 
komt kijken. Daarom is er de ACTIE KERK-
BALANS.

Bijdrage voor de plaatselijke kerk.
De bijdrage die u betaalt, wordt gebruikt 
voor de lopende kosten van de kerk. Het 
onderhoud van het gebouw, de verwarming, 
verlichting, personeelskosten, pastorale 
projecten en bijzondere vieringen. Het gaat 
om al die kosten die gemaakt moeten wor-
den om de kerkdeuren open te houden.

Daarom is ook uw financiële steun blijvend 
noodzakelijk. Alleen met elkaar kunnen 
wij de parochie in stand houden. Gezien 
het vorenstaande vertrouwen wij erop dat 
wij ook in de komende jaren op uw jaar-
lijkse bijdrage mogen blijven rekenen.                                                                                                                   
Heeft u een automatische betaling bij uw 
bank, dan is het misschien wenselijk om 
deze eens te bezien, want wellicht is deze al 
jaren niet meer verhoogd. Het minimumbe-
drag aan kerkbijdrage is bepaald op € 70,00 
per gezin per jaar. Heeft u geen automati-
sche betaling of machtiging gegeven dan 
kunt u gewoon een bedrag overmaken met 
een bank opdracht naar bankrekening 
1355.07.227 ten name van de Parochie  
Sint-Lambertus onder vermelding van 
“kerkbijdrage”.

Kerkbestuur van de 
St. Lambertusparochie Nederweert.

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

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

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

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

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

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

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

Hartelijk dank aan allen 
die aan mijn 75e verjaardag 

hebben gedacht.
Door Doensen-van den Heurik

ST. MARTHA OSPEL
Beste leden Zijactief St. Martha Ospel,

Onze volgende thema-avond is op don-
derdag 7 februari om 20.00 uur in de 
Haaze-hoof.

Thema van deze avond is, Vrouwen en 
Hart en Vaatziekten. Teja van de Wete-
ring, voorlichtster van de Hartstichting 
verzorgt  deze avond. Het beloofd een 
interessante avond te worden. Ook niet 
leden zijn welkom.

Ook dit jaar is er De week van Zijactief en 
wel van 13 t/m 22 maart.
Een van de ledenactiviteiten is de film-
avond. Deze is op dinsdag 12 maart in 
Panningen in Dok 6 Cinema.

Zowel leden als niet-leden zijn welkom; 
leden betalen € 9,- niet-leden € 13,50 
voor de koffie of thee en een consumptie 
in de pauze.

De film die getoond word is Les Misèra-
bles. Opgeven voor deze film voor 12 fe-
bruari bij een van de bestuursleden.

Vriendelijke groet bestuur Zijactief Ospel

ONTMOETINGSDAGEN VOOR 
ALLEENGAANDE VROUWEN: 

“AAN DE SLAG!”
Binnenkort organiseert ZijActief Limburg 
de jaarlijkse Dagen voor Alleengaanden. 
Deze dagen bieden alleengaande vrou-
wen in heel Limburg de gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten, te netwerken en ken-
nis op te doen. Dit jaar is het thema ‘Aan 
de Slag!’. Aanmelden kan tot tien dagen 
van tevoren.

Deze dagen voor alleengaande vrouwen 
worden gehouden op drie locaties in Lim-
burg: 
- Baexheimerhof in Baexem op 19 februari
- Cultureel centrum De Borenburg in Voe-

rendaal op 28 februari 
- Cafézaal ‘t Brugeind in Meerlo op 5 

maart.

Alleengaande vrouwen die interesse heb-
ben in deelname aan één van de dagen, 
kunnen contact opnemen met het afde-
lingssecretariaat of met het secretari-
aat van ZijActief Limburg via tel. (0475) 
381777 of zijactief@zijactieflimburg.nl.

Veelzijdig programma
Het programma begint met een meditatief 
moment gevolgd door een inleiding over 
goed zorgen voor jezelf door Annie Thijs. 
Op een interactieve wijze gaan de deelne-
mers met elkaar hierover in gesprek. Ook 
is er gelegenheid tot vragen stellen. Na de 
lunch kunnen de deelnemers kiezen uit 
een aantal workshops. Dit jaar is dat stoe-
lyoga, handverzorging en een creatieve 
workshop.  
De Dagen voor Alleengaanden zijn elk jaar 
een groot succes.  
Zorg dat ook u er dit jaar bij bent!

Voor vragen over deze dag 
Projectleider 
Toos Verkooijen tel. 0495-641170

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

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

Een persoonlijk afscheid is zeer waardevol.

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

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

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

Ook voor koffietafel 
een vertrouwd adres.
< 120 plaatsen 

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

grond in restaurant,
rolstoelopgang via serre 

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



Smolenaers Vanlier Tuinen 
Sponsors tenue Nevobo dames 2 

VC Fortutas
Dames 2 heeft een prachtig tenue gekregen van onze nieuwe sponsors, Smolenaers 
Vanlier Tuinen uit Weert. Dat we een sponsor uit Weert hebben gevonden hebben is niet 
zo gek, want in dit team spelen 4 speelsters uit Weert en ook de coach komt daar van-
daan. Leon Smolenaers heeft echter zijn roots wel in Nederweert liggen. Vandaar. Het 
team speelt al een half seizoen met elkaar en begint aardig ingespeeld te raken. Vorige 
week zijn ze in het nieuwe tenue begonnen met een klinkende overwinning op Oikos 
Roermond. Heel veel plezier en succes in de competitie.

Op de foto staand v.l.n.r.:
Bert Vanlier en Leon Smolenaers (sponsors), Jette Parrren, Hilde Smolenaers, Fadumo 
Abdi Omar, Lieve Wolfs, Simone Reijnen, Ruud Wolfs (coach).
Zittend v.l.n.r.: Natalie Geesing, Joyce van Ratingen, Melanie Peters, Manon Janssen.

SP   RTNIEUWS
Weekblad voor Nederweert 
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ZAALPROGRAMMA 2012-2013
ZATERDAG 2 FEBRUARI
Sporthal Craneveld, Venlo
C1 Handbal Venlo 3 – Ospel 1      12.50u.

ZONDAG 3 FEBRUARI
Sporthal de Bengele, Nederweert
D1 Ospel 1 – Swift 2000 1  12.00u.
DA1 Ospel 1 – Handbal Venlo 2 12.50u.
DS 1 Ospel 1 – Hendriks Graszoden/ Leudal 2 14.00u.
Sporthal Aoreven, Heijthuijsen
B1 Vios 2 – Ospel 1                              14.50u.

Zie ook www. handbalclubospel.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 mo-
gelijk gemaakt door:
Leeters Accountancy

en Vlassak Aannemingsmaatschappij.
KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

Freek Winkelmolen behaalt zilver op 
NK taekwondo

Op zaterdag 19 januari nam Freek Winkelmolen deel aan het NK taekwondo in Almere. 
Freek afkomstig uit Ospel en lid van taekwondovereniging ChinHûng uit Meijel wist in 
de klasse senioren - 80kg de 2e plaats te bemachtigen. Een uitstekende prestatie!!! 

Wedstrijdverslag Freek
Freek Winkelmolen kwam uit in de poule senioren  - 80kg (A klasse) en had 10 tegenstan-
ders. Hieronder het wedstrijdverloop van Freek

wedstrijd 1:
Freek moest de eerste wedstrijd sparren tegen R. Khalil van Taekwondovereniging Lei-
den. Deze wedstrijd gebruikte hij te veel kracht waardoor het conditioneel ook een zware 
wedstrijd werd. Winst was evengoed overtuigd en met 9-6 een mooie eerste overwin-
ning.

wedstrijd 2:
De 2e wedstrijd was tegen een bekende tegenstander Remco Cox van taekwondover-
eniging Posterholt.  Freek wist de wedstrijd snel naar zijn hand te zetten door ontspan-
nen te bewegen en snel te reageren.
Een derde ronde was door het grote verschil niet nodig. De eindstand na de 2e ronde 
was 14-2.

wedstrijd 3:
De vermoeidheid begon toe te slaan bij veel deelnemers, maar Freek wist ook deze partij 
beheerst en zonder kritische punten af te ronden. H.El Baroud van taekwondovereniging 
Zuid Oost werd met 9-5 verslagen. Freek ging door naar de finale.

De finale
De finale partij tegen Hans Massing van taekwondoverening Moo Do Kwan was een 
spannende partij. Freek ging goed mee en wist goed partij te bieden. Tot op de laatste 10 
seconden was er nog steeds de hoop op een overwinning, maar helaas is het uiteindelijk 
geëindigd in een 10-6 overwinning voor de heer Massing.

Taekwondovereniging Meijel is trots op dit behaalde resultaat en feliciteert Freek 
met zijn 2e prijs. 

Uitslagen Libre
Montfort 2 - Vlegelke 1  = 2 – 4.
De Siem 2 - Vlegelke 3  = 2 – 4.
Ramona 4 - Vlegelke 4  = 4 – 4.

Programma Libre
Dinsdag 19 – 2.
Vlegelke 2 – Haaze Hoof 1.
Avanti 2 – Vlegelke 3.

Donderdag 21-2. 
Vlegelke 1 – De Siem 1.

Uitslagen Golf
Vlegelke 1 – BVE 2   = 12 – 0.
BVE 1 – Vlegelke 2  = 8 – 4.

Het eerste team behaalde de maximale 
score in een goede wedstrijd.

Programma Golf
Vrijdag 1 – 2 
Vlegelke 1 – Stamgasten 1.
Rooij 1 – Vlegelke 2.
Vlegelke 3 – Haazehoof 1.

veel Succes LB

SPORTNIEUWS 
HBS WILHELMINA

Tijdens het Jaarfeest op zaterdag 19 janu-
ari werd Harrie de Wit gehuldigd met zijn 
50 jarig lidmaatschap van HBS Wilhelmi-
na en de Nederlandse Handboog Bond.
Ook Johan de Wit werd gehuldigd. Hij is 
25 jaar lid.
Tot Erelid werd Tilly de Wit-Kanters be-
noemd.
Voor allemaal: “Proficiat”

Programma 
Zaterdag 2 februari Rayonkampioenschap 
Indoor individueel bij HBS Wilhelmina.

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

  
 

SPORTNIEUWS 
JUMPING GIANTS.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 5: 2 en 3 februari 2013.

Zaterdag 2 februari 2013.
Uitwedstrijden:
Deurne – U16-1 15.15 uur.

Thuiswedstrijden:
Geen.

Zondag 3 februari 2013.
Uitwedstrijden:
Almonte – U18-2 12.30 uur.

Thuiswedstrijden:
U12-2 – BSW 12.30 uur.
MU18 - Aeternitas 12.30 uur.
U22 – Heeze 14.30 uur.
U12-1 – Fanatix 14.30 uur.
U14 – Titans 16.30 uur.
HS – Venlo 16.30 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

PROGRAMMA ‘T BRÖKSKE
Zaterdag 2 februari
Sporthal Nederweert
‘t Brökske 5 - ‘t Kesjotje 6    17:00u
‘t Brökske 2 - ‘t Brökske 3     18:00u
‘t Brökske 7 - Berg/Knoors 2    19:00u
Sporthal Melick
ZVV Roerdalen 6 - ‘t Brökske 6   18:00u
Sporthal Venlo
ZVV VENLO 2000 2 - ‘t Brökske 4  20:00u 
Maandag 4 februari
Sporthal Nederweert
‘t Brökske 1 - ZVV Awt-Gelaen 1  21:30u
Sporthal Helden-Panningen
Panningen 6 - ‘t Brökske 8      21:00u

WEDSTRIJDSCHEMA
HV MEREFELDIA

Zaterdag 2 Februari 2013
Venlo, Egerbos
DC1 Blerick C2 – Merefeldia C1 9.30u
Panningen, Piushof
DB1 SVVH B1 – Merefeldia B1 12.00u
Nederweert, de Bengele
DS1 Merefeldia 1 – Noav 2 20.00u
HS1 Merefeldia 1 – Vlug en Lenig 3 20.00u

Zondag 3 Februari 2013
Neer, `t Ligteveld
DA1 Leudal A2 – Merefeldia A1 14.40u

De wedstrijdbal wordt deze week 
geschonken door:

Jan Meeuws decoraties

“DROGE LES “ 
BIJ DUIKTEAM NEDERWEERT!!

Nu hoor ik u denken,  wat bedoelt een 
duikvereniging nu precies met een “droge 
les “!! Dit is niets anders dan een theo-
rieles in een leslokaal. Het is namelijk zo, 
voordat je gaat duiken krijg je te maken 
met aanschaf van apparatuur zoals adem-
automaat, duikcomputers etc  etc. Om 
een goede keus hierin te kunnen maken 
is het van belang dat je wat meer weet 
van de verschillen die hier tussen zitten. 
De kennis hiervan is ook belangrijk als je 
apparatuur wil gaan vervangen.  Johan 
Kessels van K-Dive gaf hier die avond 
uitleg over de werking en onderhoud van 
de eerste en tweede trap en de voor en 
nadelen van de verschillende duikcompu-
ters die er bestaan. Daarnaast gaf  Tom, 1 
van onze instructeurs uitleg over het zuur-
stofkoffer, die wij als vereniging altijd bij 
ons hebben, stel dat we te maken hebben 
met een duikongeval. Het was weer een 
goede opkomst en een leerzame avond !!
Wil jij ook een duikbrevet gaan halen, 
midden februari starten wij weer met een 
cursus Open Water Diver. Ook de jeugd  
(vanaf 8 jaar ) is van harte welkom om mee 
te doen met de snorkelgroep (Skindivers). 
Voor opgave of info over een opleiding, 
kijk op www.duikteamnederweert.nl of 
stuur een mail naar info@duikteamneder-
weert.nl 

Meer info: www.fortutas.nl

Programma:
Donderdag 31 januari:
Nederweert
Recr. Dames 2 – Grako ’86 20.00 uur
Scheidsrechter Rita de Leeuw
Recr. Heren 1 - V.C.P. 2  20.00 uur
Scheidsrechter Margo Saes
Recr. Heren 3 – Molenbeersel   20.00 uur
Scheidsrechter Henk Janssen 
Kinrooi
Vekivoc 1 – Recr. Heren 2 20.30 uur

Zondag 03 februari:
Reuver
CMVNiv. 6 3 - Revoc/VCB N6 1 10.00 uur
CMV Niv. 6 3 - Peelpush N6 1 11.00 uur
Belfeld
Set Up N6 1- CMV Niv. 6 1 11.30 uur
Voluntas N6 1 - CMV Niv. 6 1 12.00 uur 
Nederweert
Jongens C1 - VC Limac JC1 12.30 uur
Scheidsr. Jeroen Eekhout/teller Simone 
Theunissen
Meijel
CMV Niv. 4 1 - Set Up N4 1 13.30 uur
VC Meterik N4 1 - CMV Niv. 4 1 14.00 uur

Dinsdag 05 februari:
Stramproy
Stravoc 2 – Recr. Dames 2 20.45 uur

Uitslagen:
De uitslagen van de gespeelde wedstrij-
den zijn te vinden op onze site: www.for-
tutas.nl bij competitie – info - wedstrijd-
schema.  

Agenda:
Vrijdag 1 februari: Carnavalsfeest in het 
Sportcentrum Nederweert
Vrijdag 1 maart: Nederweerter Jeugd Vol-
leybal Toernooi in sporthal Nederweert
Zaterdag 16 maart: Potgrondactie VC 
Fortutas
Zondag 5 mei: opruimen Moulin Blues 
podium
Zondag 2 juni: VC Fortutas Volleybal-
toernooi in Ospel
Vrijdag 7 juni t/m zondag 9 juni: volley-
bal jeugdkamp.
Donderdag 20 juni: Intern vollebaltoer-
nooi

VOOR INFORMATIE OVER VC FORTU-
TAS, (met clubsponsor CAFÉ MATCH-
POINT, NEDERWEERT) KUN JE ONZE 
WEBSITE RAADPLEGEN: www.fortutas.nl 
VOOR AANMELDING EN VERDERE IN-
FORMATIE KUN JE CONTACT OPNEMEN 
MET  NIEK CREEMERS (VOORZITTER), 
TEL. 0495-543017, MAIL: info@fortutas.nl 

Programma za. 2 feb. Sporthal Aore-
ven Huythuysen
Eindse Boys F3 - Vesta F2 12.30 uur 
SVH’39 F4 - Eindse Boys F3 13.10 uur

Programma za. 2 feb. Sporthal Aore-
ven Heythuysen
FC Oda F2 - Eindse Boys F1 14.10 uur 
Eindse Boys F1 - Laar F1 15.10 uur 
Eindse Boys F1 - SHH F2 16.10 uur 
Panningen F2 - Eindse Boys F1 16.50 uur

Programma 2 feb, Sporthal Reutsdael 
Heel
Eindse Boys E3 - RKVB E3 14.15 uur 
Maasgouw E1 - Eindse Boys E3 14.55 uur 
Reuver F2 - Eindse Boys F2 11.50 uur

Programma 2 feb, Sporthal Andreashal 
Maasbracht
Eindse Boys E1 - Maasbracht E1 10.40 uur 
Leveroy E1 - Eindse Boys E1 11.20 uur 
Eindse Boys E1 - SHH E3 12.20 uur 
Reuver E2 - Eindse Boys E1 13.40 uur

Programma zo 3 feb. (Vriendschappelijk)
GKC 1 - Eindse Boys 1 12.00 uur 
Eindse Boys 2 - GKC 2 12.00 uur

Mededelingen
Dinsdag en donderdag trainen aanvang 
19.30 uur
Donderdag 31 jan kaarten aanvang 20.00 
uur in  de kantine.
Voor indoor Soccer Nederweert zie onze 
site.
Voor verdere bijzonderheden raadpleeg 
onze website: www.eindseboys.nl

HANDBOOGVERENIGING
“ WILLEM TELL “

NEDERWEERT  /  BUDSCHOP
Uitslagen:
Op 18 Januari zijn onze schutters op een 
nederlaagtoernooi bij de Indianen in Ko-
ningslust. We gingen met 4 compound-
schutters en 7 recurve schutters aan de 
bak. Onze compoundschutters schoten 
met 4 personen gemiddeld 222,5 Punten 
en de compoundschutters van de India-
nen Koningslust schoten 207,5 punten. Bij 
de recurve schutters schiten onze schut-
ters gemiddeld 176,7 punten en de schut-
ters van de indianen schoten gemiddeld 
194,1 punten. De persoonlijke punten wa-
ren als volgt:
Compound schutters: Bas Akkerman 232, 
Johan Nies 231, Frans Vossen 218 
en Marcel van Doren 209; de Recurve 
schutters: Paul Hermans 211, Hennie van 
den Einden 205, Harrij Geenen 193, Antoi-
nette Meulendijks 193, Mathieu Moonen 
179, Josefien Kessels 163 en Irma van 
Doren 93 Punten

Agenda:
21 t/m 24 Februari 7e bondswestrijd 
georganiseerd door de Grensschutters 
Reuver

Wilt u eens kennis maken met de hand-
boogsport of 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 welkom. 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 vindt door 
een berichtje in ons gastenboek achter te 
laten.

Kennis maken met deHandboogsport 
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

RKSVO NIEUWS
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

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Op zaterdag 12 en zondag 13 januari zijn 
een viertal zwemmers van ZPC Neder-
weert naar de Limburgse Winterkampi-
oenschappen te Maastricht geweest. Ze 
hebben het zeer verdienstelijk gedaan.
Allen zwommen ze PR’s en Koen van der 
Wallen en Esmee Venner brachten ook 
een medaille mee. Zie hieronder de uit-
slagen:

Koen van der Wallen:  
100 mtr vlinderslag 1:02,48   3e plaats
100 mtr vrije slag    55,77   5e plaats
100 mtr rugslag 1:07,46   7e plaats
100 mtr schoolslag 1:18,22 10e plaats

Wouter Kamperman:
100 mtr rugslag 1:09,47   9e plaats
100 mtr schoolslag 1:20,78   9e plaats
100 mtr vlinderslag 1:16,97   9e plaats

Esmee Venner:  
100 mtr schoolslag 1:26,56   2e plaats 
100 mtr vrij slag 1:07,86   5e plaats 
100 mtr rugslag 1:19,04   5e plaats

Femke de Wit:
100 mtr schoolslag 1:40,77   9e plaats
100 mtr vrije slag 1:18,76 11e plaats
100 mtr rugslag 1:25,07   6e plaats

Het waren twee lange dagen waarbij alle 
vier de zwemmers trots mogen zijn op hun 
behaalde resultaten. Goed gedaan !!

ZPC Nederweert

REDDINGSBRIGADE  
NEDERWEERT  

2 GRATIS PROEFLESSEN!!!!!!
Op 24 april 1973 is de brigade opge-
richt. Ons hoofddoel is meteen onze 
slogan; maak van Elke zwemmer een 
zwemmend redder!

Over Reddingsbrigade Nederweert 
(RBN):
Deskundige instructeurs, aspirant- en 
hulpinstructeurs verzorgen de lessen 
aan de ongeveer 220 leden. Dit doen ze 
geheel belangeloos en dus op vrijwillige 
basis. Bij de jeugd- en junioren staat het 
behalen van brevetten centraal, zwem-
vaardigheden verbeteren en aangevuld 
met speellessen om voor het plezierele-
ment te zorgen. Onze brevettenlijn sluit 
naadloos aan op de vaardigheden be-
haald bij het zwem-ABC.

Bij de volwassenen wordt gewerkt aan de 
conditie. De banen zijn ingedeeld op snel-
heid. Er is altijd wel een baan die aansluit 
bij uw zwemcapaciteiten. In de les worden 
elementen van het zwemmend redden 
verwerkt. Natuurlijk is er ook ruimte om bij 
te kletsen.

Naast dit bovenstaande heeft de brigade 
legio andere activiteiten. Dat varieert van 
o.a. het maandelijkse koffie-uurtje, het 
jeugduitstapje en de Nieuwjaarsborrel 
voor zowel jong als oud.
Bewegen is gezond! Om dat te bevorde-
ren draagt de reddingsbrigade graag haar 
steentje  bij. 
We gaven jaarlijks gastlessen aan onge-
veer 450 leerlingen van de verschillende 
basisscholen. 
In ons 40 jarig jubileum jaar willen we nog 
vaker met informatie en activiteiten naar 
buiten treden.

Kort samengevat; Reddingsbrigade Ne-
derweert is een bruisende vereniging 
waarbij naast sport en spel, de ontspan-
ning en gezelligheid hoog in het vaandel 
staan.
Telt u daarbij op dat de contributie voor 
volwassenen ongeveer € 1,45 per les be-
draagt en voor jeugdleden zelfs minder 
dan houdt niets u tegen om eens vrijblij-
vend te komen zwemmen.

Onze zwemtijden:
Maandagavond van 19.30 tot 22.15 (3 les-
uren van 45 minuten) vanaf 13 jaar
Woensdagmiddag van 17.45 tot 18.30 
voor junioren en senioren
Heeft u interesse bel 0495-663280 of mail 
germarhoeben@hetnet.nl

Op 15 januari j.l. ontvingen wij het droe-
vige bericht dat Mevr. Knapen – Zwartjens 
was overleden. Mevr. Knapen was een 
vrouw die altijd klaar stond, altijd zorgde. 
Ook voor schuttersgilde heeft ze in de tijd, 
dat haar echtgenoot het secretariaat en 
het penningmeesterschap van de vereni-
ging op zich had genomen klaar gestaan. 
Zij zorgde indertijd dat de majorettes er 
altijd pico bello uitzagen. Maar ook menig 
schutterijpak werd door haar veranderd 
waar nodig. Samen met haar man was  
zij vaak bij de activiteiten, georganiseerd 
door de schutterij. Zij was groots in kleine 
gebaren. Eenvoud met passie.
Zo zullen we Toos in onze herinneringen 
bewaren.
Wij wensen Frits, de kinderen en klein-
kinderen heel veel sterkte om het verlies 
van Mevr. Knapen te verwerken. Moge 
de waardevolle herinneringen een grote 
steun voor hun zijn.

KAARTEN EN WINDBUKS SCHIETEN:
Op zaterdag 19 januari werd er volop ge-
kaart en geschoten in ons clubgebouw.
Winnaar van de windbukscompetitie werd 
dhr. Jan linders. Bij de kaarttafels werd 
het een gedeelde eerste plaats.
De dames M. Thijs en J. v.d. Hurck moch-
ten de gedeeltelijke inleg delen.

AGENDA:
JANUARI –FEBRUARI:
30 jan.  Bijeenkomst schuttersfeestcom-

missie Clubgebouw 20.15 uur
02 febr. Majorettes (trio) gezamenlijke 

equipedag (informatie volgt
11 febr. Géén repetities i.v.m. carnaval
14 febr. Majorettes demo’s -  sporthal 

Nederweert
19 febr. Bijeenkomst activiteitencom-

missie - 19.30 uur Clubgebouw

Met schuttersgroet.
Het bestuur.


